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المحكمة العليا في مواجهة 

ممارسات حكومية تضرب 

عرض الحائط بقراراتها 

المتعلقة بمخصصات 

الحريديم وبتجنيدهم!

المشروع االستيطاني

في الضفة الغربية ال 

يساهم في تعزيز أمن 

إسرائيل القومي!

انتخابات إسرائيل بين معركة يمينها 
ومعركة اليمين اليهودي األميركي! 

بقلم: أنطـوان شلحـت

حتى قبل أن تش���ن إسرائيل عدوانها الحالي على قطاع غزة، 

كان���ت فت���رة أقل من أس���بوع واحد فقط كافية ك���ي تثبت أن 

احتمال أن »ينتقم« الرئيس األميركي باراك أوباما خالل واليته 

الثانية من رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو، وال 

سيما بسبب تأييد هذا األخير منافسه الجمهوري ميت رومني، 

هو احتمال ضئيل للغاية. 

ومثلما ش���ّدد أكثر من محلل في كل من إسرائيل وواشنطن، 

من المس���تحيل أن تملي خصومة شخصية على غرار تلك التي 

نش���بت بين أوباما ونتنياه���و اتجاهات السياس���ة األميركية 

الجوهرية في الش���رق األوس���ط، فضال عن أن تحالف المصالح 

اإلستراتيجية بين الواليات المتحدة وإسرائيل يظل أكبر وأهم 

من طابع العالقات بين زعيميهما. 

وفيما يتعلق بموضوع اس���تئناف العملية السياس���ية بين 

إس���رائيل والفلس���طينيين، والذي تنبأ البعض بأن يكون سبًبا 

وجيًها آخر لتوتر العالقات بين الزعيمين، أشار هؤالء المحللون 

إلى أن موضوعات خارجية أخ���رى مثل الملف النووي اإليراني، 

والحرب األهلية في س���ورية، والعالقات الشائكة بين الواليات 

المتحدة وبين روس���يا والصين، تبدو حالًيا ملحة أكثر، وعلى ما 

يبدو هي التي ستحتل صدارة جدول أعمال الرئيس األميركي 

الجديد – القديم في كل ما يرتبط بسياسة بلده الخارجية.

وخالل األيام القليلة الفائتة أكدت عدة تحليالت إسرائيلية 

أن س���لوك أوباما فيما يتعلق بوقائع الع���دوان على غزة يثبت 

أنه ال ينح���و منحى »االنتقام« من نتنياه���و، ونّوه بعضها بأن 

التع���اون بين الزعيمين وثيق للغاي���ة وغير منحصر في تبادل 

المحادث���ات الهاتفية عن ُبع���د، ومن آخر قرائن���ه قيام قائد 

سالح الجو اإلسرائيلي اللواء أمير إيشل األسبوع الفائت بزيارة 

لواش���نطن بمنأى عن وس���ائل اإلعالم، وخالل ذلك جرى تحرير 

تلمي���ح إلى أن الهدف من هذه الزي���ارة قد يكون وضع اإلدارة 

األميركي���ة في صورة العدوان المبّي���ت ضد القطاع، األمر الذي 

يتي���ح إمكان التكه���ن بحصول نتنياهو عل���ى ضوء أخضر من 

أوباما لشنه.  

ا باالنتخابات األميركية 
ً
مع ذلك، فإن ما يجب متابعته ارتباط

هو  كيف س���تؤثر نتائج هذه االنتخابات في مستقبل العالقة 

بين إس���رائيل والجالية اليهودية في الواليات المتحدة. فقد 

أظهرت تلك النتائج أن 70 بالمئة من أبناء هذه الجالية صوتوا 

للحزب الديمقراطي ومرشحه، وأن الباقين الذين صوتوا للحزب 

الجمهوري ومرش���حه ه���م أولئك المعدودون على المعس���كر 

اليميني ف���ي صفوف تلك الجالي���ة، وبالتالي فإن مصلحتهم 

في أن ينجح اليمين اإلس���رائيلي في البقاء في س���دة السلطة 

في االنتخابات القريبة للكنيس���ت المقبل )التي س���تجري في 

2013/1/22( أصبح���ت اآلن مضاعف���ة، ولو في س���بيل تعويض 

الخسارة التي منوا بها في انتخابات بلدهم.

وق���د بات من األس���رار المفضوحة أن ه���ذا اليمين اليهودي 

األميركي يقف وراء الكثير من »النجاحات« التي أحرزها اليمين 

اإلس���رائيلي خالل والية حكومة نتنياهو الحالية، وال سيما في 

مجال فرض هيمنته وخطابه بوس���ائل ش���تى، وفي مجال نزع 

الش���رعية السياسية عما يسمى ب� »اليس���ار الصهيوني« وعن 

خطابه ومفاهيمه.

وأشار أحد أساتذة قسم اإلعالم في »جامعة بن- غوريون« في 

بئر السبع )دان كاس���بي( إلى أن معظم تلك »النجاحات« أصبح 

مدجًجا بفاعلية نتائج عملية ملموس���ة في الحقل، وساق مثال 

على ذلك أن استطالًعا للرأي أجراه بين طلبته في اآلونة األخيرة 

أظهر أن أغلبيتهم الس���احقة تعتبر الساسة اليمينيين »أكثر 

وطنية« من الساس���ة المنضوين تحت كنف معس���كر الوسط- 

اليسار. وبرأيه يدل هذا األمر، في ما يدل، على أن الذي يتمسك 

بمطلب اس���تمرار بقاء المستوطنات في األراضي الفلسطينية 

المحتلة خاضعة للسيادة اإلس���رائيلية، مع ما يعنيه ذلك من 

إمكان التأدية إلى نش���وء دولة ثنائي���ة القومية، هو في نظر 

ه���ؤالء الطلبة أكثر صهيونية من جمي���ع القلقين من احتمال 

تآكل الطابع الديمقراطي للدولة تحت وطأة االحتالل المستمر.  

ا 
ً

ومن الس���هل مالحظة أن مثل هذه السيرورة تنعكس أيض

على جوهر الحراك الحزبي عش���ية االنتخابات العامة القريبة، 

حي���ث ب���رز أخيًرا جن���وح كل من زعيم���ة حزب العمل ش���يلي 

يحيموفيتش، وزعي���م حزب »يوجد مس���تقبل« الجديد يائير 

لبيد، نحو اليمين. وتمثل���ت آخر مظاهر ذلك الجنوح في إعالن 

األولى أن حزبها لم يكن يوًما يسارًيا، وفي اقتراح الثاني مزيًدا 

من التش���ّدد في المفاوضات مع الفلس���طينيين لدفعهم نحو 

التن���ازل عن القدس الش���رقية المحتلة »مثلم���ا تنازل محمود 

عباس عن حق العودة«، على حّد ادعائه.

ويرى كثيرون في إس���رائيل أن هذا الجنوح ال يأتي في إطار 

مجّرد تكتيك انتخابي يرمي إلى استقطاب ناخبين من »اليمين 

المعتدل«، بق���در ما إنه يعكس انقالًبا حقيقًيا في ش���خصية 

»اليس���ار الصهيوني«، وف���ي مفاهيمه المتعلقة بالتس���وية 

السياسية، لناحية تحوله إلى نسخة ملطفة عن حزب الليكود. 

إن ذلك كله يعيدنا إلى حقيقة سبق أن أشرنا إليها أكثر من 

مرة، فحواها ازدياد اإلش���ارات الميدانية التي ترس���خ مفهوًما 

مدنًي���ا جديًدا لدى اإلس���رائيليين يرى أن األفكار السياس���ية 

الت���ي تتجاوز »اإلجماع القومي« تش���كل خط���ًرا، وأن من يجرؤ 

على توجيه النقد إلى السلطة يجب النظر إليه على أنه يشكل 

تهديًدا. ومن نافل القول إن اليمين هو الذي أصبح أخيًرا يحّدد 

عناصر هذا اإلجم�اع.

وال شك في أن هذا ناجم أساًسا عن الحالة السلوكية للمجتمع 

اإلسرائيلي، حيث تشير آخر استطالعات الرأي العام المعمقة 

إلى تفاقم االس���تحواذ الديموغرافي، وإلى اتساع الفجوة بين 

المبدأ الديمقراط���ي العام وبين الس���لوك العملي بهدي هذا 

المبدأ.

كتب بالل ضاهر:

حش���د الجيش اإلس���رائيلي، في األيام األخيرة، قوات كبيرة جدا في منطقة 

الحدود بين إس���رائيل وقط���اع غزة، ونقل���ت ألوية بكامله���ا ودبابات وآليات 

عسكرية ضخمة إلى هناك. 

كذل���ك قررت الحكومة اإلس���رائيلية، مس���اء يوم الجمع���ة الماضي، تجنيد 

75 أل���ف جندي في االحتياط. وفي موازاة ذلك كرر رئيس حكومة إس���رائيل، 

بنيامين نتنياهو، ووزي���ر الدفاع، إيهود باراك، التهدي���د بتصعيد العملية 

العس���كرية »عمود الس���حاب« ضد القطاع، وش���ن اجتياح بري محدود أو واسع 

»بحسب الحاجة« على حد قول باراك.

وفي موازاة ذلك، يجري الرئيس المصري، محمد مرسي، اتصاالت مع حماس 

والجهاد اإلس���المي، ومع دول ف���ي المنطقة، بينها تركي���ا وقطر، في محاولة 

للتوص���ل إلى وقف إطالق ن���ار. وفي غضون ذلك أعلنت إس���رائيل أن أهداف 

عمليتها العس���كرية هي إعادة الردع مقابل حماس وباقي الفصائل المسلحة 

ف���ي القطاع وإع���ادة الهدوء إلى جنوبه���ا. وفي المقابل أعلن���ت حماس أنها 

تشترط وقف إطالق الصواريخ برفع الحصار عن القطاع ووقف االغتياالت. 

وشنت إس���رائيل العملية العسكرية ضد القطاع في وقت تسود فيه أزمات 

ف���ي عالقاتها مع تركيا ومصر، بل إن االتصاالت بينها وبين هاتين الدولتين، 

على المس���توى السياس���ي الرفيع، منقطع���ة تماما. رغم ذلك فإن مس���ؤوال 

إسرائيليا رفيع المس���توى زار القاهرة، أول أمس األحد، والتقى مع مسؤولين 

في االس���تخبارات المصرية، وعاد إلى إسرائيل حامال شروط حماس للتهدئة. 

لكن نتنياهو استبق ذلك باإلعالن أن على حماس والفصائل »وقف إطالق النار 

قبل أن نتحدث في أي شيء آخر«.

وقال المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، الدكتور ألون ليئيل، 

ل� »المش���هد اإلس���رائيلي«، إنه »في تقديري أننا كنا مس���اء السبت أقرب إلى 

احتمال االتفاق على وقف إطالق نار مما هو الوضع اليوم. ولدي شعور، يستند 

إلى كل ما أس���تمع إليه، بأن محاولة الوس���اطة المصرية قد تفش���ل. وأستند 

ف���ي ذلك، أيضا، إلى ردود فعل غاضب���ة من جانب الواليات المتحدة. ويبدو أن 

المحاول���ة التي قامت بها مصر، يوم الس���بت الفائت، لم تنجح. وقد تم إطالق 

ع���دد كبير من الصواريخ من غزة يوم األح���د ]أمس األول[ في ظل الحديث عن 

وق���ف إطالق نار. ولذلك يبدو لي أن الجانبي���ن ال يتجهان نحو وقف إطالق نار 

قريب«.

)*( »المشهد اإلس���رائيلي«: أعلنت إسرائيل أن أهداف عمليتها العسكرية 

ضد قطاع غزة هي إعادة الردع مقابل حماس والفصائل الفلس���طينية وإعادة 

الهدوء إل���ى منطقة الجنوب، أي التوقف عن إط���الق الصواريخ لفترة طويلة. 

هل ما زال باإلمكان التحدث عن »ردع« مقابل الفصائل الفلسطينية المسلحة 

في القطاع؟

ليئيل: »أنا أس���مع هذا المصطل���ح طوال الوقت، وأعتق���د فعال أنه مصطلح 

مضح���ك جدا. ربم���ا يوجد أمر كهذا ضد إيران، لكن���ي ال أصدق أنه يوجد ردع 

تجاه غ���زة. وأرى أننا حذرون جدا من المس بالمواطنين في غزة، فخالل عملية 

»الرصاص المصبوب’ العسكرية، قبل أربع سنوات، كان قد سقط مئات القتلى 

في مثل هذه المرحلة. وفي نهاية تلك العملية العس���كرية بلغ عدد القتلى 

قرابة 1300 قتيل. وفي العملية العس���كرية الحالية س���قط حتى اآلن ]أمس[ 

قرابة 60 قتيال. وهذا يعني أن إسرائيل أدركت أن سقوط عدد كبير من القتلى 

ف���ي غزة ه���و بمثابة أن تطلق النار على س���اقها. وال أعتق���د أن تدمير البنية 

التحتي���ة للصواريخ في غزة هو ردع كبير، إذ أنه بعد مرور س���نتين بإمكانهم 

هناك أن يعبئوا المخازن باألس���لحة مرة أخرى. ولذلك، ورغم أني لست جنراال، 

فإن���ي أعتقد أن مصطلح ال���ردع هو أمر غير جدي وليس هام���ا. وفيما يتعلق 

بإع���ادة الهدوء إلى الجنوب، فإنه إذا تمكنت إس���رائيل م���ن تدمير 90% من 

أس���لحة الفصائل، وال أعتقد أنه باإلمكان تدمير 100% من األس���لحة، فإن هذا 

يعني أنها نجحت في تقليص الخطر على سكان جنوب إسرائيل بشكل كبير 

ج���دا. ورغم ذلك فإن الحديث ع���ن هدوء ومن دون إط���الق أي صاروخ من غزة 

على إس���رائيل هو أمر مس���تحيل. ونحن نرى أنهم ]في قطاع غزة[ يصنعون 

الصواري���خ في البيوت وف���ي المطابخ، وإذا لم تقض عل���ى رغبتهم في إطالق 

الصواري���خ فإنهم ل���ن يتوقفوا عن ذل���ك. والمصطلح ’ه���دوء مطلق’ هو أمر 

مستحيل، لكن إذا كان الحديث هو عن تقليص قدراتهم في إطالق الصواريخ، 

فإني أعتقد أنه تم تقليصها. وال ش���ك في أن غارات س���الح الجو اإلسرائيلي 

قلص���ت قدراتهم. هذا واضح. والهدف يج���ب أن يكون واقعيا وليس ’هدوءا 

مطلقا’، ربما باإلمكان تحقيقه فقط من خالل اتفاق سياسي«.

)*( إذا استمرت العملية العسكرية اإلسرائيلية فإن هذا يعني شن اجتياح 

بري ضد القطاع...

ليئيل: »األجواء الس���ائدة لدى الجمهور في إس���رائيل هي أن هذه العملية 

العس���كرية كلفت أم���واال طائلة وجهدا وطنيا وتم تجني���د االحتياط، وهناك 

خس���ائر بشرية في إسرائيل، ولذلك فإن األجواء هي أنه يجب تنفيذ العملية 

ا مع ذلك. أعتقد أنه يوجد دعم دولي كبير 
ً
حتى النهاية. لكنني لس���ت متفق

لن���ا، من أوروبا والواليات المتحدة، رغم أننا بدون عملية س���الم منذ س���نتين 

ونصف الس���نة، ولذلك فإني مقتنع بأن���ه إذا ما حدث توغل بري، فإن كل يوم 

نقضيه داخل غزة س���يتراجع فيه الدعم األوروب���ي. والدعم األميركي هو أمر 

آخ���ر ومختلف. إلى جان���ب ذلك، هناك التصويت ف���ي الجمعية العامة لألمم 

المتحدة في 29 تش���رين الثاني الحالي ]على قبول فلس���طين دولة غير كاملة 

العضوية في األمم المتحدة[. وإذا ما جرى التصويت في هذا التاريخ وصوتت 

دول أوروبية إلى جانب قبول فلسطين، فإن هذه ستكون هزة أرضية بالنسبة 

إلسرائيل. ولذلك فإني أعتقد أنه في حال عدم إرجاء التصويت سيشكل ذلك 

أحد االعتبارات في إس���رائيل بشأن التوغل البري في القطاع. وعلينا أن نلتفت 

إلى دول أوروبية، وبينها بريطانيا، التي طالبت إسرائيل علنا، وليس من خالل 

محادث���ات هاتفية م���ع نتنياهو، بأن ال تنفذ هجوما بري���ا ضد القطاع. وإذا ما 

هاجمنا برا فإننا سنلحق ضررا بعالقاتنا مع أوروبا«.

)*( كي���ف ترى الدور المصري والدور التركي فيما يتعلق بالتصعيد الحالي 

واحتماالت وقفه؟

ليئي���ل: »ال توجد إلس���رائيل حالًيا عالقات مباش���رة مع مص���ر وال مع تركيا. 

وحقيقة أن علينا أن نعتمد على المصريين كوس���طاء هي نتيجة ثالث أو أربع 

س���نوات من دون عملية س���الم أدت إلى تراجع كبير جدا في مكانة إسرائيل 

في الشرق األوس���ط. الرئيس المصري، محمد مرس���ي، أصبح أملنا. هل تدرك 

هذا؟ وقال س���يناتور أميركي مقرب من إسرائيل إن مرسي ال يمارس ضغوطا 

كافي���ة على حم���اس. وحقيقة أن مصر في ظل حكم اإلخوان المس���لمين هي 

أمل إس���رائيل في الوس���اطة، هي أمر مذهل. لم يعد لدينا مواقع في الشرق 

األوسط، ال في تركيا وبالتأكيد ليس في مصر اآلن وال في قطر، وعمليا لم يعد 

هناك أحد بإمكانه أن يتوس���ط بيننا وبين حماس. وأميركا وأوروبا تنظران إلى 

حماس على أنها منظمة إرهابية، وتركيا ومصر وقطر، التي ال تنظر إلى حماس 

كمنظم���ة إرهابية، ال تقيم عالقات معنا، ولذلك م���ن الصعب أن تكون هناك 

وساطة في هذا الصراع«.

)*( هل توجد وساطة بين إسرائيل وبين مثلث مصر - تركيا - قطر؟

ليئيل: »نعم، وس���اطة الرئيس األميركي باراك أوبام���ا. فنحن ال نتحدث مع 

مرسي مباش���رة، ولذلك فإن أوباما يتحدث مع المصريين واألتراك والقطريين 

عب���ر الهاتف كم���ا أنه يتحدث معنا عبر الهاتف. لكن���ي أرى أنه منذ أن غادر 

]رئيس الحكومة التركي���ة رجب طيب[ أردوغان القاهرة فإنه ابتعد عن األمور 

هنا، ويبدو أن مرسي أيضا لم يحقق ما أراد تحقيقه. وأعرف أنه ما زالت هناك 

اتصاالت بين المس���تويات الدنيا في إس���رائيل ومصر. لك���ن األيام التي كان 

باإلمكان فيها التحدث هاتفيا وبشكل مباشر بين زعماء إسرائيليين ومبارك، 

���ت دون رجعة. ويصعب التوص���ل إلى اتفاقيات من خ���الل االتصاالت بين 
ّ
ول

المس���تويات الدنيا. لذلك فإن الوضع اليوم هو وضع غريب جدا. لكني أرى أن 

األمور أخذت تتعقد اآلن وال يوجد وسيط«.

)*( هل يوجد تأثير لالنتخابات العامة اإلس���رائيلية، بعد شهرين، على أداء 

نتنياهو وباراك في إطار العملية العسكرية الحالية؟

ليئيل: »ال شك في أن السياسة الداخلية تؤثر دائما في زمن الحرب أو التوتر 

األمني، وخاصة في فترات االنتخابات. وما يحدث األن أن العملية العس���كرية 

وضعت ]رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق إيهود[ أولمرت جانبا، وزادت قوة 

باراك، وهناك جهات تحقق من هذه العملية العس���كرية مكاس���ب سياسية. 

ول���و كنت وزي���ر خارجية أو رئيس حكومة الس���تخدمت أدوات دبلوماس���ية ال 

تس���تخدمها إس���رائيل اليوم. ومن الناحية األيديولوجية أنا ال أتفق معهم. 

فه���م حّيدوا عملي���ا األداة السياس���ية ويس���تخدمون وزارة الخارجية كأداة 

إعالمية وليس سياس���ية. كذلك يتعين على الواليات المتحدة إيفاد مسؤول 

رفيع المستوى إلى المنطقة، مثل وزيرة الخارجية هيالري كلينتون. ورغم أنه 

ليس بإمكانها التحدث مع حماس، لكن بإمكانها التحدث مع مرسي ومعنا«.  

مقابلة خاصة مع المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

ألون ليئيل لـ »المشهد اإلسرائيلي«: عالقات إسرائيل مع 
أوروبا سوف تتضرر في حال شن هجوم بري على القطاع!

* لم يعد لدى إسرائيل جهة يمكنها أن تتوسط بينها وبين حركة حماس بسبب تغير السلطة في مصر واألزمة مع تركيا * عدم 

إرجاء التصويت على المبادرة الفلسطينية في األمم المتحدة سيشكل أحد االعتبارات في إسرائيل بشأن التوغل البري في القطاع *

تعال���ت في نهاية األس���بوع الفائ���ت وبداية األس���بوع الحالي أصوات ف���ي الحلبة 

السياس���ية في إس���رائيل تدعو إلى تأجيل إجراء االنتخابات العام���ة المقررة ليوم 22 

كانون الثاني 2013 بسبب الوضع األمني المتدهور بين إسرائيل وقطاع غزة.

ونقلت وس���ائل إعالم إس���رائيلية عن وزير حماية البيئة اإلس���رائيلية غلعاد أردان، 

م���ن حزب الليكود الحاكم، قوله يوم الس���بت إنه »س���تكون هناك حاج���ة إلى تأجيل 

االنتخاب���ات من أجل عدم تش���كيل خطر على جمهور المصوتي���ن لدى توجههم إلى 

صناديق االقتراع«.

وكان أردان يش���ير بذلك إلى االنتخابات الداخلية في حزب الليكود لتشكيل قائمة 

المرش���حين للكنيست والتي ستجري بعد أقل من أس���بوع، كما أنه ستجري انتخابات 

داخلية مشابهة في حزب العمل بعد نحو عشرة أيام.

ونق���ل موقع »يديعوت أحرونوت« اإللكتروني عن وزراء وأعضاء كنيس���ت قولهم إنه 

في حال طال أمد جولة القتال الحالية بين إس���رائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع 

غزة فإنه لن يكون باإلمكان إجراء انتخابات داخلية في هذين الحزبين وغيرهما، ولذلك 

ينبغي دراسة تأجيل موعد االنتخابات العامة منذ اآلن.

وقال أردان إنه يجب دراس���ة إمكانية تغيير موعد االنتخابات العامة، وإنه باإلمكان 

القي���ام بذلك خ���الل يوم واحد بواس���طة تعديل القانون في الكنيس���ت. وأضاف »إذا 

ما اس���تمرت العملية العس���كرية ’عمود الس���حاب’ لن يكون باإلم���كان إجراء خطوات 

ديمقراطي���ة في األحزاب الكبرى كي تنتخب مرش���حيها«. واعتب���ر أردان أن باإلمكان 

التوصل إلى اتفاق بين جميع األحزاب حول تأجيل االنتخابات إذا كان الوضع األمني ال 

يسمح بإجرائها بشكل حر وآمن.

وأعلن قياديون في حزب الليكود في نهاية األسبوع الفائت أنه إذا لم يسمح الوضع 

األمني بإجراء االنتخابات الداخلية في الحزب فإنه سيتم تأجيلها. 

وأمس االثنين قال رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين من حزب الليكود، في تصريحات 

خاص���ة أدلى بها إل���ى صحيفة »يس���رائيل هيوم«، إن���ه في حال اس���تمرار العملية 

العس���كرية اإلسرائيلية في غزة واالضطرار إلى إرجاء إجراء االنتخابات التمهيدية في 

كل من حزبي الليكود والعمل فال ُبد من تأجيل االنتخابات العامة.

ويش���ار إلى أن الموعد النهائي لتقديم قوائم مرشحي األحزاب إلى لجنة االنتخابات 

ه���و 6 كانون األول المقبل، وفي حال عدم تمكن األحزاب من تقديم قوائم مرش���حيها 

حتى هذا التاريخ فإنه لن يكون هناك مفر من تأجيل االنتخابات.

ويس����تدعي إجراء انتخابات داخلي����ة في حزب مثل الليكود فت����ح صناديق اقتراع في 

معظم المدن والبلدات اإلسرائيلية لكن أحزابا أخرى أصغر ال توجد فيها إجراءات كهذه.

وقال يائير لبيد، رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« الجدي���د، والذي لن تجري انتخابات 

داخلية فيه، إنه ال حاجة إلى تأجيل االنتخابات.  

ارتفاع شعبية نتنياهو وباراك عقب العدوان
أظهر اس���تطالع للرأي العام أجرته صحيفة »هآرتس« ونشرت نتائجه أمس 

االثنين أن 84% من اإلسرائيليين يؤيدون العدوان الذي بدأت إسرائيل بشنه 

عل���ى قطاع غزة منذ يوم األربع���اء الفائت، وأطلقت عليه اس���م »عملية عمود 

السحاب«، وأن 12% فقط يعارضونه.

كما أظهر أن 30% يؤيدون القيام بش���ن عملية عس���كرية بري���ة، وأن 39% يؤيدون 

اس���تمرار الغارات الجوي���ة ضد القطاع، ودعا 19% فقط إلى الس���عي لوقف إطالق النار 

على وجه السرعة.

وبّين االس���تطالع ارتفاع ش���عبية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إذ قال 55% من 

المش���تركين فيه إنهم راضون عن أدائه على خلفية العملية العسكرية في غزة، فيما 

قال 37% إنهم غير راضين، وحصل نتنياهو على مس���توى ش���عبية كهذا فقط عندما 

وافق على صفقة تبادل األس���رى مع حم���اس، العام الماضي، مقابل اإلفراج عن الجندي 

األسير غلعاد شاليت.

كذلك ارتفعت في االس���تطالع شعبية وزير الدفاع إيهود باراك الذي يحارب على 

عبور حزبه »عتس���ماؤوت« نسبة الحس���م في االنتخابات العامة المقبلة، وقال %52 

إنهم راضون ع���ن أدائه بينما قال 37% إنهم غير راضين، وقال 42% إنهم يريدون 

رؤي���ة باراك وزيرا للدفاع بعد االنتخابات بينما قال 41% إنهم ال يريدون أن يروه في 

هذا المنصب.

وقال 63% إن االنتخابات العامة القريبة في إس���رائيل لم تكن الدافع لقرار نتنياهو 

وباراك شن العملية العس���كرية ضد غزة، بينما رأى 28% أن الدافع كان سياسيا وعلى 

خلفية االنتخابات القريبة.

وعب���ر 43% عن رضاهم عن أداء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لكن 44% قالوا إنهم 

غير راضين عن أدائه.

ا لالس����تطالع، فإنه في حال ج����رت االنتخابات العامة اإلس����رائيلية اآلن، 
ً
ووفق

س����تفوز قائمة »الليكود بيتن����ا« ب� 41 مقعدا في الكنيس����ت، وحزب العمل ب� 21 

مقعدا، وحزب ش����اس ب� 12 مقعدا، وحزب »يوجد مس����تقبل« ب����� 9 مقاعد، وكتلة 

»البي����ت اليهودي واالتح����اد الوطني« اليميني����ة المتطرفة ب����� 8 مقاعد، وحزب 

»يهدوت هتوراة« ب� 5 مقاعد.

وس���تفوز القائمة العربية الموحدة ب� 5 مقاع���د، والتجمع الوطني الديمقراطي 

ب���� 4 مقاعد، وح���زب ميرتس ب���� 4 مقاعد، وح���زب كاديما ب� 3 مقاع���د، والجبهة 

الديمقراطية للس���الم والمس���اواة ب� 3 مقاعد، ولن يتمكن حزب عتس���ماؤوت من 

اجتياز نسبة الحسم.

دعوات إلى تأجيل االنتخابات اإلسرائيلية العامة بسبب العدوان على غزة!
*استطالع: 84% من اإلسرائيليين يؤيدون العدوان و30% يؤيدون شن عملية عسكرية برية!*

بصمات العدوان على غزة.
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ترجمة وإعداد: سعيد عياش

تعريف: 
تتن���اول ه���ذه الوثيق���ة، الت���ي ص���درت حديثا عن 

»المجلس اإلسرائيلي للسالم واألمن« )جمعية خبراء في 

ش���ؤون األمن القومي أسس���ها الجنرال احتياط أهارون 

ياريف(، مسألة تأثير المشروع االستيطاني في الضفة 

الغربية على »أمن إس���رائيل القومي«، وتدرس بش���كل 

مفصل تأثير المس���توطنات عل���ى المفاهيم واألبعاد 

المختلف���ة لألمن القوم���ي، ومن ضمن ذل���ك الجوانب 

العسكرية والسياسية والقانونية واالقتصادية. 

ويقول معدو الوثيقة المطولة، التي ننقل هنا ملخصا 

ألهم ما ورد فيها، إن خالصة دراس���تهم للمسألة تبّين 

أن هذا المش���روع االستيطاني »ليس أنه ال يساهم في 

ا يشكل، في 
ً

أمن إس���رائيل القومي فحس���ب، وإنما أيض

جوانب ونواح مهمة، عبئا كبيرا على الجيش اإلسرائيلي 

وعلى دولة إسرائيل عموما«. 

خلفية
وجاء في الوثيقة التي وضعها فريق عمل ضم مجموعة من 

الخبراء ورجاالت الجيش وأجهزة األمن المتقاعدين: 

منذ الع���ام 1967 وبداية االس���تيطان اليهودي في أراضي 

الضفة الغربية، اتس���مت السياسة اإلس���رائيلية بتوجهات 

متناقضة فيما يتعلق بمستقبل هذه المستوطنات.

 ومن أبرز هذه التوجهات:

أوال- المحافظ���ة عل���ى »المناط���ق المحتل���ة كوديعة« إلى 

حين التوصل إلى تس���وية دائمة مع األردن أو القبول بفكرة 

»دولتين لشعبين«.  

ثانيا- القيام بنشاطات واس���عة لتعزيز التواجد اليهودي 

في الضفة الغربية، تمهيدا لفرض الس���يادة اإلس���رائيلية 

عليها أو على جزء منها وفق نماذج مختلفة: بناء مستوطنات، 

إنشاء بنى تحتية وشوارع، ربط المستوطنات بشبكتي المياه 

والكهرباء القطريتي���ن وإقامة جهاز قانوني وإداري منفصل 

لإلسرائيليين وغير ذلك. 

على المس���تويين الرس���مي والقانوني، كانت ذريعة إقامة 

المس���توطنات هي األمن والتي قضت بوجوب السيطرة على 

منطقة- مس���احة- واس���عة أكثر تؤمن الحماية لما يسمى ب� 

»الخاصرة الضيقة« إلسرائيل، وتتيح السيطرة من ظهر جبال 

الضفة الغربية على الشريط الساحلي، باإلضافة إلى السيطرة 

على منطقة غور األردن مقابل جبهة شرقية محتملة. 

عل���ى ه���ذا األس���اس أقامت إس���رائيل قس���ما كبي���را من 

المس���توطنات في الضفة الغربية، وس���ط مصادرة األراضي 

الالزمة لذلك. 

وفي الس���نوات األخيرة اش���تد التناقض بين اتجاهين في 

سياس���ة إس���رائيل: اتجاه تس���وية دائم���ة تتطلب تفكيك 

وإزالة الكثير من المس���توطنات، مقابل اتجاه ضم »المناطق« 

)أو ج���زء منها( إلى إس���رائيل.  فمن جهة، أجرت إس���رائيل 

مفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة، وقامت بإخالء وتفكيك 

مس���توطناتها في قطاع غزة وش���مال الضف���ة الغربية. ومن 

جهة ثانية، ضاعفت إسرائيل ثالث مرات عدد المستوطنين 

اإلس���رائيليين الذين وصل عددهم ف���ي العام 2011 إلى 324 

ألف مس���توطن في الضفة الغربية )بدون القدس الشرقية(، 

وقامت بتبييض )ش���رعنة( عشرات المواقع االستيطانية غير 

القانونية، ومنحت أفضلية لتوس���يع وتعزيز المس���توطنات 

القائمة خارج »الكتل االس���تيطانية«، وشرعت  في السنوات 

األخيرة بعملية حثيثة لتهويد القدس الش���رقية باإلضافة 

إلى توسيع وتوطيد العديد من المؤسسات والمراكز الثقافية 

والعلمية والصناعية والزراعية اليهودية - اإلس���رائيلية في 

شتى أنحاء الضفة والقدس.    

هذه العملية الحثيثة لدفع المش���روع االستيطاني بوتائر 

متس���ارعة أدت إلى توقف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة 

التحرير الفلس���طينية، حيث رفضت الحكومة اإلس���رائيلية 

تمديد تجميد البناء في المستوطنات ألكثر من فترة العشرة 

أشهر التي التزمت بها، فيما رفض الفلسطينيون العودة إلى 

مائدة المفاوضات طالما استمر البناء والتوسع االستيطاني. 

عائق رئيس
إلى ذلك فإن المشروع االستيطاني بات يشكل اآلن العائق 

الرئي���س، ف���ي الجانب اإلس���رائيلي، أمام إح���راز تقدم نحو 

التوصل إلى تسوية سياسية. 

وط���وال الس���نوات الماضية ل���م تبذل المؤسس���ة األمنية 

اإلس���رائيلية جهدًا يذكر من أجل دراسة نظرية التماثل بين 

أمن إسرائيل وبين المشروع االستيطاني في الضفة الغربية، 

وذلك على الرغم م���ن التجربة الغنية الت���ي تراكمت لديها 

منذ حرب العام 1973، مرورا باالنتفاضة األولى، وخالل فترات 

الهدوء األمني. 

إن الواق���ع الراهن، الذي تصادم فيه اس���تمرار المش���روع 

االستيطاني بشكل مباشر مع إمكانية قيام دولتين لشعبين 

بين البحر والنهر، يس���توجب تفحص���ا مهنيا ومعمقا لتأثير 

هذا المشروع على أمن إسرائيل القومي. 

صورة الوضع االستيطاني 
في الضفة الغربية

عق���ب انتهاء حرب حزي���ران 1967 عادت الضف���ة الغربية 

)5858 كيلومت���ًرا مربًعا( وقطاع غ���زة )363 كيلومتًرا مربًعا( 

إلى سلة المطالب اإلقليمية اإلسرائيلية. وقد استند المطلب 

اإلس���رائيلي إلى نوعين من المبررات: أمن���ي، وديني قومي. 

والتعبي���ر العمل���ي لكليهما واح���د، وهو بناء مس���توطنات 

يهودي���ة في أنح���اء الضفة والقطاع. جنب���ا إلى جنب وخالفا 

لما جرى بعد انتهاء حرب العام 1948، حين طبقت إس���رائيل 

القانون اإلس���رائيلي على المناطق التي احتلتها وراء حدود 

قرار التقس���يم، لم تتعامل إس���رائيل بعد حرب العام 1967 

م���ع جمي���ع المناطق وفق معي���ار واحد ومتس���او، إذ لم تقم 

إس���رائيل بفرض القانون اإلس���رائيلي على صحراء س���يناء 

وقطاع غزة وعلى الضفة الغربية بأكملها، لكنها طبقته على 

70 كيلومتًرا مربًعا من القدس الشرقية ومحيطها في الضفة 

الغربي���ة، ومن ضمن ذلك 6 كيلومترات مربعة هي مس���احة 

القدس الش���رقية )وفق حدودها البلدية ف���ي ذلك الوقت(. 

وقد شيدت إس���رائيل، في هذه المنطقة، 12 حيا استيطانيا 

يهوديا بلغ عدد س���كانها في نهاية العام 2011 حوالي 190 

ألف مس���توطن. كذلك طبقت إس���رائيل قانونها على هضبة 

الجوالن ف���ي العام 1981، غير أن هذه الخطوة- التي تش���كل 

عملي���ا ضما من جانب واحد- لم تح���ظ أبدا باعتراف المجتمع 

الدولي، وخاصة اعتراف الواليات المتحدة. 

في الضفة الغربية يمكن تش���خيص االتجاهين في تطوير 

االس���تيطان: االتج���اه األمني، ال���ذي قادت���ه حكومات حزب 

»العم���ل« )1967- 1977( وعبر عن نفس���ه في »مش���روع ألون« 

ال���ذي قضى جوهره بإقامة مناط���ق أمنية على امتداد حدود 

إسرائيل بواس���طة بناء مس���توطنات وقواعد عسكرية. وقد 

جرى في الضفة تخصيص منطقتين لهذا الغرض: الش���ريط 

األمني الش���رقي ف���ي منطقة غ���ور األردن، وبادي���ة الضفة 

الغربية و«غالف« القدس. وأقيمت في هذا اإلطار مستوطنات 

زراعية في غور األردن وش���مال البح���ر الميت وقطاع غزة. في 

الوقت ذاته ش���يدت معظم األحياء االستيطانية في القدس 

الشرقية. وقد بلغ عدد المس���توطنين في الضفة في نهاية 

الفترة 6000 مس���توطن فقط إضافة إلى 32 ألف مس���توطن 

في القدس الش���رقية، أما باقي المنطقة )»ظهر الجبل«( فقد 

احتفظ به���ا كوديعة لحين التوصل إلى تس���وية دائمة مع 

األردن، ما عدا حاالت اس���تثنائية.  ف���ي أيلول 1977 صادقت 

حكوم���ة الليكود برئاس���ة مناحيم بيغن عل���ى خطة أريئيل 

ش���ارون، والتي برز فيها تغييران عن »مشروع ألون«: إضافة 

ش���ريط أمني في الغ���رب على امتداد »الخ���ط األخضر« وإلى 

الشرق منه، وتغيير طابع المستوطنات اإلسرائيلية الجديدة 

من مس���توطنات زراعية إلى مستوطنات حضرية، وقد تحول 

الحقا الش���ريط األمني الغربي إلى ما يطلق عليه منطقة »خط 

التماس« والذي حدد بمساعدة عائق األمن والفصل. 

أم���ا االتجاه الديني- القومي فقد كان ثمرة خطوات قام بها 

تالميذ الحاخام كوك )تيار الصهيونية الدينية المتش���دد( 

وقد حثت هذه الخطوة، الت���ي تبلورت في إطار حركة »غوش 

إيمونيم« في العام 1974، بناء العديد من المستوطنات خالفا 

لق���رارات حكومية، وأحيانا بمس���اعدة مثل ه���ذه القرارات، 

خاصة في منطقة سفوح جبال الضفة )»ظهر الجبل«( ووسط 

تجمعات س���كانية فلس���طينية وذلك بهدف من���ع إمكانية 

»تقسيم البالد«. 

إن جه���ود هذين االتجاهين أثمرت حت���ى العام 1993 عن 

وصول عدد المس���توطنين اليهود إل���ى 110 آالف في الضفة 

الغربية وإلى 115 ألفا في القدس الشرقية. 

ومنذ توقيع اتفاقيات أوس���لو ضاعفت إسرائيل ثالث مرات 

عدد المس���توطنين في الضفة الغربية ليصل تعدادهم في 

العام 2011 إلى 324 ألف مستوطن يقطنون في 124 مستوطنة 

وحوالي 100 موقع استيطاني )إضافة إلى 190 ألف مستوطن 

في القدس الشرقية(.  

ووفق���ا ل���� »اله���دف« الديمغراف���ي ال���ذي وضع���ه زعماء 

المس���توطنين مؤخ���را فإن عدد المس���توطنين ف���ي الضفة 

الغربي���ة يجب أن يصل حتى نهاي���ة الوالية الحالية لرئيس 

الحكوم���ة بنيامين نتنياهو إلى حوالي 400 ألف مس���توطن 

)بدون القدس الشرقية(. 

ويمك���ن إعط���اء المؤش���رات اآلتية بش���أن المس���توطنات 

والمستوطنين: 

30% من مجموع المس���توطنين هم مس���توطنون دافعهم 

أيديولوج���ي، و70% دافعه���م البحث عن نوعي���ة حياة )»5 

دقائق من كفار سابا«(. 

40% من المس���توطنين متدينون متزمت���ون )»حريديم«(، 

و30% علمانيون، و30% متدينون قوميون. 

4 مستوطنات حريدية، 17 مس���توطنة مختلطة )علمانيون 

ومتدينون(، 76 مستوطنة دينية و26 مستوطنة علمانية. 

75% م���ن المس���توطنين المنخرطي���ن في دائ���رة العمل 

يكسبون رزقهم داخل »الخط األخضر«.

وتنقسم المستوطنات على النحو اآلتي:

4 مدن )موديعين عيليت: 52 ألف مس���توطن؛ بيتار عيليت: 

38 أل���ف مس���توطن؛ معالي���ه أدوميم: 38 ألف مس���توطن؛ 

أريئيل:  18 ألف مستوطن(. 

13 مجلسا محليا + 6 مجالس إقليمية.  

لغاية م���ا قبل 3 س���نوات تركز ما نس���بته 75% من البناء 

االس���تيطاني في الضفة الغربية في الكتل االس���تيطانية، 

والباقي في المستوطنات الصغيرة والمعزولة.  

أما في الفترة األخيرة فإن حوالي 50% من البناء الجديد يتم 

بالذات في المس���توطنات المعزولة التي لم تطالب إسرائيل 

قط بضمها في إطار المفاوضات حول التسوية الدائمة. وقد 

تبلور في إطار المفاوضات اقتراح إسرائيلي يدعو إلى ضم ما 

بين 6% إلى 7% من مساحة الضفة الغربية، يقطن فيها %85 

من المس���توطنين اليه���ود )90% من مجموع المس���توطنين 

الحريديم، 70% من مجموع المستوطنين العلمانيين و%30 

من المس���توطنين المتدينين القوميين(، فيما دعا االقتراح 

الفلسطيني إلى تبادل أراض بحجم 2% يقطن فيها 75% من 

المستوطنين اليهود ينقسمون بصورة مشابهة. 

 إن بلورة اتفاق إس���رائيلي- فلس���طيني تحتفظ إسرائيل 

بموجبه بمساحة تتراوح بين 3-4% من مساحة أراضي الضفة 

الغربية من ش���أنه أن يمكن إس���رائيل م���ن االحتفاظ تحت 

سيادتها بأكثر من 80% من المستوطنين اليهود القاطنين 

شرقي »الخط األخضر«.

مكونات األمن القومي
فيما يلي المكونات الرئيسة لمفهوم »األمن القومي« وفقما 

هي مقبولة حاليا لدى دول الغرب والمجتمع الدولي عموما.

القوة العسكرية واالستخباراتية للدولة.

مستوى التكاتف والتضامن المدني الشامل في الدولة. 

انكش���اف الدول���ة لمخاطر الح���رب واإلره���اب والمقاومة 

السلمية. 

حال���ة االقتصاد القومي وانكش���افه لمخاطر اقتصادية قد 

تمس باستقراره ومناعته.

مكانة الدولة في المجتمع الدولي وعالقاتها مع دول أخرى، 

ومن ضمن ذلك أشكال التحالف والتعاون العسكري واألمني 

واالقتصادي.. إلخ.

العالقة بين االستيطان في 
الضفة وبين أمن إسرائيل

ينبغي في هذا الس���ياق تفحص ما إذا كانت المستوطنات 

تساهم في أمن إسرائيل أم تضر به، أو أنها ال تغير شيئا.  

هناك عدة مستويات في هذه العملية: 

وثيقة جديدة صادرة عن »المجلس اإلسرائيلي للسالم واألمن«

المشروع االستيطاني في الضفة الغربية ال يساهم في تعزيز أمن إسرائيل القومي!

مستوى إستراتيجي - مسألة الحدود:
تتمث���ل الحجة األول���ى لدى مؤي���دي االس���تيطان في أن 

التجرب���ة التاريخية تعلم بأن االس���تيطان ه���و الذي يحدد 

حدود إس���رائيل، أما الحجة الثانية فهي أن إسرائيل تحتاج 

إلى ح���دود أمنية وبالتالي فإنها بحاجة ف���ي هذا اإلطار إلى 

الس���يطرة على منطق���ة غور األردن وأجزاء واس���عة من غربي 

الضفة الغربية.  

إذا ما وحدنا هذين االدعاءين فإن مس���اهمة المستوطنات 

في األمن تغدو واضحة، ذلك ألنها تضمن، في الظاهر، حدوًدا 

آمنة إلسرائيل. 

فيما يتعل���ق باالدعاء األول، فإن تحليل الوضع السياس���ي 

ف���ي الماض���ي والحاضر ي���دل على أن���ه ادعاء ال أس���اس له.  

وتبين األدبيات البحثية التاريخية والجغرافية أن أس���طورة 

االس���تيطان ال���ذي يعين الحدود ليس���ت صحيح���ة، فحدود 

إسرائيل عينتها قرارات سياسية وقوة الجيش اإلسرائيلي.  

إن اقتراحات التقسيم في عهد االنتداب استندت فقط في 

جزء منها إلى توزيع االستيطان اليهودي والتوزيع السكاني 

العرب���ي. ومنذ العام 1949 وحتى تنفي���ذ خطة االنفصال عن 

قطاع غزة في العام 2005 س���ارت المستوطنات خلف »حراب 

الجيش اإلسرائيلي« وانسحبت معها. هذا ما حصل بعد حرب 

1948 وحرب 1967 وعند إخالء صحراء سيناء وإخالء قطاع غزة.

وفيم���ا يتعلق باالدعاء الثاني الذي يتعين على إس���رائيل 

بموجبه الس���يطرة على الضفة الغربي���ة لحماية أمنها، فقد 

أبدى »المجلس اإلس���رائيلي للس���الم واألم���ن« رأيه في هذا 

الخصوص ف���ي »ورقة موقف« منفصلة، اقترح فيها ترتيبات 

أمنية ف���ي إطار توافق���ي، توفر إلس���رائيل »ح���دودًا آمنة« 

مستقرة. 

من هنا ينبع اس���تنتاجان يكمل أحدهم���ا اآلخر، األول: أن 

االس���تيطان اليهودي ف���ي الضفة الغربية لن يس���اهم في 

تحقيق س���يطرة أمنية في مناطق الضفة في إطار تس���وية 

مس���تقبلية، والثاني: أن الس���يطرة اإلس���رائيلية في مناطق 

الضفة مس���تقبال لن تكون لها ضرورة من أجل توفير حماية 

أمنية إلس���رائيل في مواجهة التهديدات الرئيس���ة لها في 

الحاضر والمستقبل. 

الثمن اإلستراتيجي للمستوطنات
تش���كل المس���توطنات إح���دى العقب���ات المركزي���ة أمام 

التوصل إلى تس���وية مع الفلسطينيين، وذلك ألن الحكومات 

اإلسرائيلية تخشى من ثمن إخالء المستوطنات ومن معارضة 

عنيفة من جانب قس���م من المس���توطنين وأنصارهم.  لذلك 

فإن توس���يع المشروع االستيطاني س���وف يساهم فقط في 

زيادة مصاعب إسرائيل وحكوماتها في مواجهة الحاجة إلى 

اتخ���اذ القرار بالتوصل إلى اتفاق وتطبيقه، وس���يمس بثقة 

الجمهور الفلس���طيني والعربي والعالمي بش���أن اس���تعداد 

إسرائيل للتوصل إلى تسوية دائمة.  

إن التوص���ل إلى اتف���اق مع الفلس���طينيين وقي���ام دولة 

فلس���طينية إلى جانب إسرائيل يجب أن يشكال حجر الزاوية 

في النظرية األمنية اإلس���رائيلية، ألن من ش���أنهما السماح 

باس���تمرار وج���ود إس���رائيل كدول���ة ديمقراطية للش���عب 

اليهودي. فوجود مثل ه���ذا االتفاق يتيح أيضا الوصول إلى 

إقام���ة عالقات طبيعية مع دول العال���م العربي ويحافظ على 

اتفاقيات الس���الم المبرمة مع كل م���ن مصر واألردن، كما أنه 

يتيح مواجهة التهديد اإليراني بش���كل أفضل، ألنه سيحرم 

إيران من إمكانية اس���تغالل النزاع اإلسرائيلي- الفلسطيني 

لتوسيع وتعميق تأثير اإليرانيين في العالم العربي.  ومما ال 

ش���ك فيه أن االستيطان اليهودي في الضفة الغربية يشكل 

عامال مركزيا من بين العوامل المولدة لدافع المس بإسرائيل 

وكذل���ك أح���د العوامل المركزي���ة لظهور المقاومة بش���تى 

مظاهرها، العنيفة والسلمية.

ويمكن في هذا الس���ياق تقس���يم عوامل التأثير إلى عدة 

مج���االت مختلف���ة: يتطلع أبناء الش���عب الفلس���طيني إلى 

إقام���ة دولة مس���تقلة وذات س���يادة وهو م���ا يتطلب وجود 

بقع���ة جغرافية له���ذا الش���عب. ويعي الفلس���طينيون أن 

إقامة المستوطنات في س���ائر أنحاء الضفة الغربية تهدف 

إلى منع قيام الدولة الفلس���طينية، إذ أن إخالء مس���توطنات 

ومستوطنين يعد مسألة مركبة وشائكة أكثر بكثير من سحب 

وإخالء قوات عس���كرية.  لهذا السبب يعارض الفلسطينيون 

إقامة المس���توطنات التي تقف عائقا مركزيا أمام تجس���يد 

تطلعاتهم الوطنية.  

كذلك فإن نس���يج الحياة في الضف���ة الغربية يؤثر  أيضا 

على الدافع واالس���تعداد للقيام بأعمال عنف ضد إس���رائيل.  

ففي الوقت الذي تتركز فيه غالبية المستوطنين )75%( في 

»غ���الف القدس«، أقام أفراد »غ���وش إيمونيم« وأتباعهم في 

الصهيونية الدينية مستوطناتهم، الصغيرة في معظمها، 

في مناط���ق »ظهر الجبل«، ف���ي قلب التجمعات الس���كانية 

الفلس���طينية من أجل منع أية إمكانية لتقسيم المنطقة أو 

قيام دولة فلس���طينية.  كذلك الحال أقيمت غالبية المواقع 

االستيطانية العش���وائية في أماكن تسيطر على شارع رقم 

60 )»عابر يهودا والسامرة«( الذي يشكل شريان مرور مركزيا 

للفلس���طينيين. وقد نش���أ، بس���بب الحاجة إلى حماية تنقل 

ومرور المس���توطنين في ش���بكة الش���وارع التي تربط هذه 

المس���توطنات ب� »الخط األخضر« وفيما بينها، واقع جغرافي 

مزق���ت فيه المناطق الفلس���طينية في الضفة إلى عش���رات 

الكانتونات من دون أي تواصل إقليمي.

إل���ى ذل���ك ف���إن س���لوك المس���توطنين تج���اه الس���كان 

الفلسطينيين يشكل بدوره أيضا عامال محفزا للمقاومة، وفي 

هذا السياق فإن التخريب المستمر لوسائل اإلنتاج والبيوت 

والممتل���كات والزراعة ونهب األراض���ي بالقوة وغير ذلك مما 

يتعرض له الفلس���طينيون، يش���كل عامال ملموسا وحقيقيا 

لزيادة العداء وتربة خصبة للعنف. 

فض���ال ع���ن ذلك ف���إن الفج���وات الملموس���ة والكبي���رة بين 

الوض���ع االقتصادي للفلس���طينيين وبين وضع المس���توطنين 

اإلس���رائيليين في الضفة الغربية تس���اهم أيض���ا في عملية 

االغت���راب، فمس���توى الحياة في المس���توطنات أعل���ى بكثير 

بالمقارنة مع مس���توى معيشة الفلسطينيين وإذا ما أضفنا إلى 

ذلك المش���اعر الناتجة عن كل ما يتعرض له الفلسطينيون من 

سلب ونهب ومصادرة أراض وغيره مما ذكر، فإن كل ذلك يشكل 

وصفة لتشجيع المقاومة على اختالف أشكالها وأنواعها. 

كل هذه العوامل وس���واها تولد ش���عورا باإلحباط واإلهانة 

ورغبة في االنتقام في صفوف الس���كان الفلس���طينيين.  إن 

تضافر مش���اعر الس���كان مع تعاظم انع���دام الثقة واليأس 

إزاء اس���تمرار حالة الجمود السياس���ي، وباألس���اس تعاظم 

االس���تيطان اليهودي في الضفة الغربية، من شأنه أن يعزز 

الدافع واالستعداد للقيام بأعمال ونشاطات معادية. 

ويمكن االس���تنتاج من كل ذلك أن وقف أنش���طة البناء في 

المستوطنات س���يزيل إحدى العقبات الرئيسة أمام مواصلة 

العملية م���ن دون الحاجة إلى اس���تئناف العنف، كما أن من 

شأن ذلك أن يخفض مستوى الدافع واالستعداد لدى األفراد 

لالنخراط في أعمال إرهابية. 

المستوى التكتيكي
إن االدعاء األس���اس الذي يطرحه أنصار المستوطنات، على 

هذا المستوى، هو أن التواجد )االستيطاني( اإلسرائيلي في 

المنطقة يساهم في األمن نظرا ألنه يشكل نوعا من المواقع 

المتقدمة ويمكن من جمع المعلومات االستخباراتية ويقصر 

زمن الرد.  

هذا االدعاء فند كليا بادئ ذي بدء خالل حرب تشرين األول 

1973، وذلك حين س���ارعت إس���رائيل إلى إخالء مستوطنات 

هضبة الج���والن، والتي ألقت عبئا ثقيال عل���ى إدارة الجيش 

اإلس���رائيلي للحرب.  وقد حدث ذلك أيض���ا في مناطق قطاع 

غزة والضف���ة الغربية، حيث اضطر الجيش اإلس���رائيلي في 

فترات تصاعد العنف إلى حشد وتخصيص قوات كبيرة جدًا 

لحماية المس���توطنات وطرق المواصالت على حساب محاربة 

اإلره���اب والتهديدات الش���املة.  وقد تغي���ر طابع الحروب 

بص���ورة جذرية منذ المرحلة األولى لح���رب العام 1948، التي 

أدارتها قوات برية، وباألساس بواسطة أسلحة خفيفة، وحتى 

الحروب المعاصرة المعتمدة على قوات كبيرة ومهنية، وعلى 

المناورة والوسائل القتالية المتطورة ذات القدرة التدميرية 

العالية. 

القس���م الثاني من هذا االدعاء صحيح إجماال، غير أنه يطرح 

حينئذ الس���ؤال: لماذا يجب أن يكون التواجد اإلسرائيلي في 

المنطق���ة تواجدا مدني���ا؟، إذ يكفي تواجد عس���كري هادف، 

وقد كان باإلمكان عن طريق ذلك تقليص التوتر اإلس���رائيلي- 

الفلس���طيني إلى حد كبير وزيادة فرص التوصل إلى تس���وية 

بين الجانبين بواس���طة إخالء معظم  المس���توطنات مع إبقاء 

التواجد العس���كري اإلس���رائيلي على حاله. وال بد من اإلشارة، 

حتى نثبت باألرقام تأثير انتشار المستوطنات المعزولة على 

حجم قوات األمن والم���وارد الالزمة لحمايتها، إلى أنه وبالرغم 

عن حقيقة أن نس���بة المس���توطنين من مجمل  الس���كان في 

الضفة الغربية ال تزيد عن 15% وأن مس���احة المنطقة المبنية 

للمس���توطنات ال تزيد عن 2% من مساحة الضفة، إال أن انتشار 

هذه المستوطنات وطرق المرور إليها يتطلبان من قوات األمن 

)الجيش( اإلس���رائيلية الس���يطرة على نحو 60% من مس���احة 

الضفة الغربية )مناطق ج(، وتعبر هذه السيطرة عن نفسها في 

تخصيص آالف الجنود لحماية وحراسة المستوطنات والمواقع 

االس���تيطانية غير القانونية، وإقام���ة وتفعيل حواجز كثيرة 

على امتداد الطرق والش���وارع وغير ذلك من تدابير ومتطلبات.  

مثال آخر على الثمن األمني للمس���توطنات هو مس���ألة مسار 

جدار الفصل، والذي يمتد على طول 815 كيلومتًرا، أي بما يزيد 

بثالث���ة أضعاف عن طول الخط األخضر، وذلك جراء النية بضم 

أقصى عدد من المستوطنين اإلسرائيليين )حوالي 85%( وحد 

أدنى من الفلسطينيين غربي الجدار.  

ويس���توجب هذا المس���ار تكاليف صيانة تصل حاليا إلى 

قرابة مليار ش���يكل سنويا وقوة بش���رية كبيرة ترابط وتقوم 

بأعمال الدورية على امتداده.

تأثير مشروع االستيطان على 
مكونات األمن القومي األخرى

يع���ي جزء م���ن الجمهور اإلس���رائيلي مكانة االس���تيطان 

ف���ي الضف���ة الغربي���ة كعامل مرك���زي في مس���توى الدافع 

ل���دى الفلس���طينيين للقيام بش���ن هجمات ضد إس���رائيل 

واإلس���رائيليين، وكعام���ل مرك���زي أيضا في ع���دم التوصل 

إلى تس���وية سياس���ية. كما يدرك هذا الجمه���ور أن الواقع 

االس���تيطاني في المنطقة س���يتحول إلى حقيقة غير قابلة 

للرج���وع فيها، يمكن أن تح���ول دون إمكاني���ة التوصل إلى 

تس���وية مع الفلس���طينيين وتخلق فضال عن ذلك واقعا من 

انعدام القدرة الرس���مية على تطبي���ق القانون والنظام على 

المستوطنين في »المناطق« الفلسطينية. 

في المقابل تتوصل أجزاء أخرى من الجمهور اإلسرائيلي إلى 

استنتاجات معاكس���ة تماما تنبع من المشروع االستيطاني 

ذات���ه. ووفقا له���ذا التوجه فقد ف���ات أوان إمكانية التوصل 

إلى تس���وية سياسية بين إس���رائيل والفلسطينيين ولذلك 

ال مبرر للعمل ف���ي هذا االتجاه، وأن االس���تيطان في الضفة 

الغربية يعكس كليا مصالح إس���رائيل وبالتالي عليها العمل 

على تعزي���زه قدر اإلم���كان، مهما تكن النتائج السياس���ية 

األمنية المترتبة عل���ى ذلك. من هنا بات الخالف يتعمق في 

صفوف الس���كان اإلسرائيليين بين مؤيدي الوصول إلى واقع 

دولتين لش���عبين وبين الذين يؤيدون اس���تمرار االستيطان 

والمس���توطنات في الضفة الغربية. هذا الشرخ ينطوي على 

طاق���ة كامنة للمس بصورة جادة بالمناع���ة القومية والقدرة 

عل���ى تحقي���ق التكات���ف والوحدة ف���ي صف���وف الجمهور 

اإلسرائيلي ال س���يما وأن هناك مجموعات وفئات إسرائيلية 

معينة باتت مس���تعدة لتقويض أسس النظام الديمقراطي 

الذي تقوم عليه الدولة وأجهزتها المختلفة، وهناك تجليات 

عديدة لذلك في الفترة األخيرة كالتشريعات السياسية ضد 

منظمات وأحزاب اليس���ار وضد الفلس���طينيين في إسرائيل 

و«المناط���ق«، ونش���اطات وجه���ود إلضعاف جه���از القضاء 

والمحكمة العليا، ومظاهر عنف ضد نشطاء اليسار وحتى ضد 

جنود الجيش وأفراد الشرطة اإلسرائيلية وغيرها.  

لقد تعمق مؤخرا الش���رخ السياس���ي القائم منذ س���نوات 

طويلة في إسرائيل بين اليمين واليسار، وال سيما على أرضية 

حماية وتعميق وتعزيز المش���روع االستيطاني الذي يستند 

إل���ى دافع أيديولوجي في جوه���ره وليس العتبارات أمنية أو 

اقتصادية أو اجتماعية، ولذلك فإنه يمزق الشعب حاليا ومن 

المرجح أن يتفاقم هذا الشرخ أكثر مستقبال. 

كذلك فإن لالستيطان في الضفة الغربية تأثيرا مهما بشكل 

خاص على األمن القومي في البعد الداخلي المتعلق بالجيش 

اإلسرائيلي من حيث وحدة الهدف وتكاتف الصفوف والقوة 

البش���رية. فحقيقة كون الجيش اإلس���رائيلي هو السيد في 

مناطق الضفة تولد تناقضا بنيويا بين وظائفه كإدارة مدنية 

يفترض أن تهتم باحتياجات السكان الفلسطينيين وفرض 

القان���ون والنظام، وبين احتياجات ورغب���ات الجنود والضباط 

القاطنين في المس���توطنات والذين يقفون في الجانب اآلخر 

من المتراس بكل ما يعنيه ذلك ويترتب عليه. 

هذه المش���كلة المتعلق���ة بانعدام وح���دة الهدف داخل 

الجيش اإلس���رائيلي تزداد خطورة في صفوف جنود وضباط 

متدينين ينتمون إلى س���كان المس���توطنات، والذين تعتبر 

المرجعي���ة األعلى لس���لوكهم الش���امل مرجعي���ة حاخامية 

)دينية( وليس عسكرية )الجيش اإلسرائيلي(.

وفي اإلجمال يمكن الق���ول إن التناقضات والصراعات بين 

المشروع االستيطاني في الضفة الغربية وبين سياسة السالم 

المعلنة تخلق ش���رخا جوهريا لدى الجمهور اإلسرائيلي فيما 

يتعلق بمس���تقبل الدولة )إس���رائيل( وحدودها وتركيبتها 

القومية.  ويترتب على هذا الش���رخ أو االنقسام مس مستمر 

بالمناعة القومي���ة المدنية، كما أن انعكاس���اته على وحدة 

الهدف داخل الجيش اإلسرائيلي يمكن أن تضر أيضا بالقوة 

والهيبة العسكريين لهذا الجيش في المحكات المهمة. 

 
]للبحث صلة[

االستيطان.. توسع بذريعة األمن.
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تغطيــة خاصـــة

تحت العنوان »األس���ئلة المزعجة بشأن العملية 

البري���ة في غ���زة« كتب عاموس هارئي���ل، المحلل 

ا نش���رته 
ً
العس���كري لصحيف���ة »هآرتس«، تعليق

الصحيف���ة في عدده���ا الصادر أم���س )االثنين(، 

ق���ال في س���ياقه إن الجيش اإلس���رائيلي يواصل 

اس���تعداداته المكثفة لمرحلة االجتياح البري في 

نطاق حملته العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية 

في قطاع غزة، والتي دخلت يومها الس���ادس على 

التوالي من دون أن تحقق أيا من أهدافها المعلنة. 

وقال إنه لم يبق س���وى وقت قصير نس���بيا قبل 

وضع عملية االجتياح الب���ري لغزة موضع التنفيذ، 

مش���يرا إلى أن ثمة حيزا كبيرا م���ن اإلمكانات في 

اس���تخدام الوح���دات البرية، وأن هن���اك درجات 

كثي���رة للقوة عوضا عن االحت���الل الكامل للقطاع، 

وهو إمكانية يخيل أن أحدًا في الجانب اإلسرائيلي 

ال يرغب فيها.  

واس���تطرد هارئيل في تعليق���ه قائال إن الجولة 

التي قام به���ا أول من أمس )األح���د( على امتداد 

الحدود مع القطاع، واألحاديث التي أجراها مع قادة 

عس���كريين ميدانيين وضباط  كب���ار  متقاعدين، 

ملمين بالوضع هناك، تطرحان أسئلة مزعجة بشأن 

المنطق الكامن في ش���ن عملية برية واس���عة في 

التوقيت الراهن.  

وق���ال إن الخط���ورة تكم���ن في االنج���رار خلف 

تفوهات يلهج بها بعض الساس���ة اإلسرائيليين 

و«ال���رؤوس المتكلمة« ف���ي محط���ات التلفزيون، 

والتي يمكن أن تنتهي بخلل اس���تراتيجي خطير، 

مش���يرا إلى وجود بعض األسئلة المقلقة على هذا 

الصعيد. وقد أسماها »تشخيصات« مستشفة من 

صورة الوضع القائم حالي���ا على جبهة الحدود مع 

قطاع غزة، ويمكن إيجازها على النحو اآلتي:

فقدان التفوق النس���بي: تكللت المرحلة األولى 

من عملي���ة »عم���ود الس���حاب« بالنجاح- حس���ب 

هارئيل- نظرا ألن إس���رائيل اس���تغلت فيها نقاط 

تفوقه���ا في »الحرب ضد اإلره���اب«، وتتمثل في: 

التكنولوجي���ا المتط���ورة، والتفوق الج���وي التام، 

والس���يطرة االس���تخباراتية. أما اآلن فقد أوشكت 

المرحلة الجوية على االستنفاد، الفتا إلى أنه كلما 

طال أمد هذه المرحلة تأخذ »األخطاء المؤس���فة«، 

الت���ي توقع قتلى في صف���وف المدنيين، تتحول 

إل���ى أخطاء حتمي���ة الوقوع، مما يقلص مس���احة 

الشرعية الدولية لمواصلة العملية.  

وتاب���ع المحلل قائال: إن االحت���كاك في الميدان 

س���وف يش���تد ويزداد خطورة مع دخ���ول القوات 

البري���ة، إذ  إن ضرورة توفير الحماية لهذه القوات 

أمام المخاطر الكثيرة في القطاع تقتضي سياسة 

نارية أش���د ضراوة بكثير، وسيكون من شأنها رفع 

عدد القتلى المدنيين في صفوف الفلس���طينيين 

بشكل مطرد، وزيادة الضغط على إسرائيل إلنهاء 

العملية. 

السياس���ة النارية: اتبعت في العملية الحالية، 

بإيعاز م���ن رئيس هيئ���ة األركان العامة الجنرال 

بين���ي غانتس، سياس���ة نارية محافظ���ة، بهدف 

الحد ق���در اإلمكان من وقوع إصاب���ات في صفوف 

المدنيي���ن األبرياء. غي���ر أن النتيج���ة اإليجابية 

الكامنة في هذه السياس���ة، تنط���وي على نتيجة 

أخ���رى يمكن أن تكون إش���كالية، وه���ي أن حجم 

اإلصابات في صفوف حرك���ة »حماس« وعناصرها 

المس���لحة أق���ل بكثي���ر  م���ن عملي���ة »الرصاص 

المصبوب« في مطلع العام 2009.  ويخيل أنه على 

األقل لغاية موجة الهجمات )الغارات( القوية التي 

ش���نها الطيران الحربي اإلس���رائيلي أول من أمس 

األحد لم يبذل جهد كاف لضرب المواقع الدفاعية 

لحركة »حم���اس« في القط���اع، وإذا كان الكثيرون 

من نش���طاء ومقاتلي الحركة ما زالوا في مواقعهم 

ف���إن المقاومة التي س���تواجهها الق���وات البرية 

اإلس���رائيلية س���تكون حال دخولها أشد ضراوة، 

مما س���يوقع بالتوافق عددا كبيرا من اإلصابات في 

صفوف الجنود اإلس���رائيليين. وحتى اللحظة على 

األقل، فإن »حماس« تبدي ثقة نسبية بالنفس رغم 

أن إنجازاتها الفعلية هزيلة جدًا. 

غاي���ة العملية البري���ة: إلى اآلن، يب���دو أن هذه 

المس���ألة ما زالت محاطة بعالمة استفهام كبيرة، 

حت���ى في نظر الق���وات اإلس���رائيلية العاملة في 

الميدان. 

إن م����ن الصع����ب معرفة م����دى الفائ����دة التي 

ستقدمها اآلن عملية برية محدودة وكيف يمكن 

أن ترمم قدرة الردع اإلسرائيلية حتى لو زاد عدد 

قتلى »حماس« بضع عش����رات أو مئات )مع األخذ 

في الحس����بان أن خسائر س����تقع في المقابل في 

جانبنا(. 

فج����وة ف����ي الخط����ط العمالنية: حت����ى اآلونة 

األخيرة، اس����تعدت قي����ادة المنطق����ة الجنوبية 

لعملية على نطاق معين. ثم جاء التجنيد الواسع 

ألفراد قوات االحتياط، ليملي ظاهريا ميزان قوى 

مختلف����ا تماما. وال بد من االفت����راض أن مثل هذا 

القرار يتطلب خطة مختلفة.  ثمة ش����ك فيما إذا 

كانت جمي����ع الوحدات المكلفة بالمش����اركة في 

العملية، وخاصة بعض وحدات االحتياط، ستكون 

في مس����توى القوات األكثر كف����اءة وجاهزية لما 

هو متوقع منها. وهنا أيض����ا يدور الحديث على 

ظروف مختلفة عم����ا كان عليه الوضع في عملية 

»الرصاص المصبوب« والتي جرت معظم مراحلها 

بموجب خطة وضعت مس����بقا قبل وقت طويل من 

وضعها موضع التنفيذ.  

مش����اكل لوجس����تية: إن عملي����ة كبي����رة يتم 

االنتق����ال إليها من خ����الل إنذار قصير بش����كل 

خاص ترتبط بحكم طبيعته����ا بمكون معين من 

الفوضى في أيام االس����تعداد األولى. وقد أثيرت 

رغم ذلك إدعاءات وش����كاوى خطي����رة ومفاجئة 

من جانب جنود وضب����اط، تتعلق بنوعية وجودة 

االس����تعدادات اللوجس����تية للعملي����ة.  وتعيد 

ش����كاوى األيام األخيرة إلى األذهان ذكريات غير 

لطيفة من حرب لبنان الثانية، وثمة من يقول اآلن 

في الميدان »حتى لو لم ندخل إلى القطاع، سوف 

يكون لدينا ما يكف����ي للتقصي والتحقيق طوال 

سنتين«، في إشارة إلى شكاوى وردت على لسان 

عس����كريين من أفراد االحتياط المجندين مؤخرا 

بش����أن نقص في المعدات والطعام وغيرهما من 

التجهيزات الضرورية للقوات البرية التي تنتظر 

منذ عدة أيام صدور األوامر لش����ن عملية اجتياح 

محتملة لقط����اع غزة )اقرأ عنه����ا تقريًرا آخر في 

هذه الصفحة(.  

غير أن عددا من القادة العسكريين اإلسرائيليين 

)في االحتياط( المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في 

إس���رائيل، ومن ضمنهم الميجر جنرال )احتياط( 

تحذيرات من شن عملية برية على القطاع

أي قرارات متسرعة ستضع الجيش اإلسرائيلي أمام »طبعة متكررة من حرب لبنان الثانية«!

تش���يكو تامير )قائد منطقة قط���اع غزة في أثناء 

ح���رب 2008- 2009(، حذر في األي���ام األخيرة من 

مغبة القي���ام بعملية برية غير مدروس���ة بصورة 

كافية، معربا عن خشيته من أن يضع اإلقدام على 

قرارات متسرعة الجيش اإلس���رائيلي أمام »طبعة 

متكررة، بصيغة جنوبية، من حرب لبنان الثانية«. 

»العمليات العسكرية اإلسرائيلية 
استنفدت نفسها«

وكان المحلل السياس���ي في صحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، ش���معون شيفر، أش���ار إلى أن الحقائق 

األساس���ية الموضوع���ة أم���ام صناع الق���رار في 

إسرائيل في الوقت الحالي هي التالية: 

إسرائيل استنفدت عمليا تفوقها النوعي الذي 

وضعه أمامها الجيش وجهاز األمن.

الشرعية الدولية للعملية العسكرية اإلسرائيلية 

على وش���ك االنته���اء. وتوغ���ل بري ف���ي القطاع 

ومخاطر المس بالس���كان المدنيين ليسا مقبولين 

على الرئيس األميركي ب���اراك أوباما وعلى نظرائه 

األوروبيين. كما أن إسرائيل ستخاطر بالدخول في 

مواجهة مع مصر، وباحتمال إسقاط الملك األردني 

عبد الله الثاني.

حم���اس ما زالت تطلق الصواريخ وال توجد لديها 

أية نية ألن تتوسل من أجل وقف إطالق النار مثلما 

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك.

وكت���ب ش���يفر أن »مئ���ات آالف اإلس���رائيليين 

يس���معون عن اتص���االت حول وقف إط���الق النار 

ويتساءلون: من أجل ماذا فعلنا ذلك ]شن العملية 

العس���كرية[، وما الذي حققناه حتى اآلن؟«. ولفت 

إلى أنه »ال ش���ك ف���ي أن صورة انته���اء المعركة 

الحالية س���تؤثر عل���ى قرار اإلس���رائيليين وما إذا 

كانوا سيمنحون ]في االنتخابات القريبة[ نتنياهو 

فرص���ة أخرى ثالث���ة في مكتب رئي���س الحكومة، 

وهو س���يأخذ هذا األمر بالحسبان لدى إقدامه على 

اتخاذ أي قرار حول متى وكيف سيبش���رنا بانتهاء 

العملية العسكرية«.

وأضاف ش���يفر أنه لن يكون بإم���كان نتنياهو 

ومع���ه حزب الليكود القول إنهم���ا يرفضان إجراء 

مفاوضات م���ع حماس، ألنه قبل ع���ام واحد فقط، 

أجرت إس���رائيل مفاوضات مع حماس حول صفقة 

تب���ادل األس���رى التي أتاح���ت إمكان اس���تعادة 

إس���رائيل جنديها األس���ير ف���ي القط���اع غلعاد 

شاليت. 

من جه���ة ثانية كتب المحلالن ف���ي »هآرتس«، 

العس���كري عام���وس هارئي���ل، ومحلل الش���ؤون 

الفلس���طينية آف���ي سس���خاروف، أن »إس���رائيل 

س���تضطر إلى اتخاذ قرارات خ���الل فترة قصيرة، 

من أجل االمتناع عن التلك���ؤ الذي مّيز حرب لبنان 

الثاني���ة. وم���ن الصع���ب أن ترى لدى المس���توى 

السياس���ي أو ل���دى هيئ���ة األركان العام���ة وجود 

تحمس لش���ن عملي���ة عس���كرية بري���ة: ال توجد 

تطلعات إلس���قاط حماس، وإنما أمل وحس���ب بأن 

تكب���ح األضرار البالغة رغبة هذه الحركة في تبادل 

الضربات المتواصل«.

كذل���ك أش���ار المحلل العس���كري ف���ي صحيفة 

»معاري���ف«، عمير ربابورت، إل���ى أن »عملية ’عمود 

السحاب’ العس���كرية وصلت إلى مرحلة مصيرية: 

الغ���ارات الجوية اس���تنفدت نفس���ها، وتزايدت 

االتصاالت من أجل وقف إطالق النار. ومنذ األمس، 

أصبح���ت الكرة في ملعب المس���توى السياس���ي 

]اإلس���رائيلي[، ال���ذي يتعي���ن عليه أن يق���رر إّما 

تس���ريع االتصاالت لوق���ف إطالق النار، وإما ش���ن 

عملية عسكرية برية«.

وأضاف ربابورت أن »االعتقاد السائد في الجيش 

اإلس���رائيلي ه���و أن العملية العس���كرية حققت 

غاياتها وباإلمكان إنهاؤها من دون عملية عسكرية 

بري���ة. لكن رغم ذلك، وفي م���وازاة االتصاالت، فإن 

الجيش اس���تكمل ف���ي نهاية األس���بوع الماضي 

عملي���ة تجني���د الق���وات المطلوبة لش���ن عملية 

عس���كرية برية، الت���ي من المقرر أن تس���تند إلى 

ق���وات نظامية. وغالبية ق���وات االحتياط التي تم 

تجنيدها غايتها اس���تبدال القوات النظامية في 

مهمات جارية«.

تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية قررت، 

مساء يوم الجمعة الماضي، تجنيد 75 ألف جندي 

ف���ي االحتياط، وهو عدد لم تجنده إس���رائيل منذ 

حرب لبنان الثانية. لكن التقديرات في إس���رائيل 

هي أنه لن يتم استدعاؤهم كلهم.

ويرجح محللون عسكريون إسرائيليون أن القرار 

بتجنيد هذا العدد الهائل م���ن جنود االحتياط ال 

يتعلق باحتمال اجتياح القطاع وإنما تحس���با من 

تصعيد أوسع من قطاع غزة. 

وأش���ار المحل���ل العس���كري ف���ي موق���ع »والال« 

االلكترون���ي، أمير بوحب���وط ، إلى إن���ه »باإلمكان 

التقدير أن تجني���د 75 ألف جندي احتياط غايته 

تمرير رس���الة، لي���س فقط إلى حم���اس في قطاع 

غزة وباقي الفصائل، وإنما إلى جميع دول الش���رق 

األوسط وفي مقدمتها سورية ومصر ولبنان، وفي 

داخله ح���زب الله، وإيران. والرس���الة التي يمررها 

رئيس أركان الجيش اإلس���رائيلي، بيني غانتس، 

هي أن إسرائيل ال تخشى من الحرب«.

ورأى رئيس ش���عبة االس���تخبارات العس���كرية 

اإلسرائيلية السابق ورئيس »معهد دراسات األمن 

القومي« في جامعة تل أبيب، عاموس يادلين، في 

مقال نشره على الموقع االلكتروني للمعهد، مساء 

الخميس الماضي - 15.11.2012، أن غايات العملية 

العسكرية اإلسرائيلية »عمود السحاب« ضد قطاع 

غ���زة، »تحققت بكاملها تقريب���ا«، وحذر من إعادة 

احتالل غزة، ومن أن تس���يطر إس���رائيل مرة أخرى 

على مليون ونصف مليون فلسطيني.

أك���د محلل���ون سياس���يون إس���رائيليون أن 

»عم���ود  اإلس���رائيلية  العس���كرية  العملي���ة 

السحاب« ضد قطاع غزة ستؤثر على االنتخابات 

العامة في إسرائيل، التي ستجري في 22 كانون 

الثاني 2013، وقد يستفيد منها بشكل مباشر 

كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير 

الدفاع إيهود باراك. 

وكتب���ت محللة الش���ؤون الحزبية في صحيفة 

أن  كدم���ون،  س���يما  أحرون���وت«،  »يديع���وت 

»نتنياهو غّي���ر األجندة، لك���ن ال يمكن االدعاء 

أن العملي���ة في غزة تتم العتبارات سياس���ية. 

فالوضع في الجنوب ال يحتمل وال يقبل التأجيل. 

والفترة الزمني���ة المتبقية حت���ى االنتخابات، 

وهي ش���هران، ال تدل على وجود خدعة غايتها 

تحويل األجندة االجتماعي���ة إلى أجندة أمنية 

تصب في مصلحة نتنياهو«.

لك���ن كدمون أضاف���ت أنه »حتى ل���و لم يكن 

لالنتخاب���ات تأثير على العملي���ة في غزة، فإنه 

سيكون للعملية تأثير على االنتخابات، وال أحد 

يعرف كيف سنخرج من هذه العملية«. 

وتابع���ت أن نتنياهو بدا خالل مؤتمر صحافي 

عقده سوية مع باراك، مس���اء األربعاء الماضي، 

»موضوعيا، رس���ميا، متركزا«، فيما باراك، بحزبه 

»عتس���ماؤوت« ال���ذي توقع���ت االس���تطالعات 

األخيرة غيابه عن الس���احة السياسية، »سيعبر 

نس���بة الحس���م، وهذا هو باراك ال���ذي تريده 

أغلبية الشعب وزيرا للدفاع«.

وفي مقابل نتنياه���و وباراك، رأت كدمون أنه 

ال توجد بين رؤس���اء األحزاب األخرى شخصيات 

تملك الخبرة السياس���ية واألمنية، ال رئيس���ة 

حزب العمل ش���يلي يحيموفيت���ش، وال رئيس 

ح���زب »يوج���د مس���تقبل« يائي���ر لبي���د، وأن 

»المؤسس���ة السياس���ية صمتت ووقفت كلها 

خلف نتنياه���و، ولن يجرؤ أح���د على مهاجمة 

نتنياهو أو االحتجاج على رفع أس���عار الكهرباء 

وعلى غالء المعيشة«.

م���ن جانب���ه أش���ار رئي���س تحري���ر صحيفة 

»هآرت���س«، ألوف ب���ن، إلى أنه »عندما يش���عر 

الح���زب الحاكم بأنه مهدد في صندوق االقتراع 

فإن أصابعه تصبح خفيف���ة على الزناد«، فهذا 

م���ا حدث عش���ية انتخابات الع���ام 1981 عندما 

تم تدمي���ر المفاعل الن���ووي العراقي، وعندما 

تم ش���ن عملي���ة »عناقيد الغضب« ف���ي لبنان 

عشية انتخابات العام 1996، وعملية »الرصاص 

المصبوب« عش���ية انتخاب���ات العام 2009، لكن 

ف���ي الحالتين األخيرتين خس���ر الحزب الحاكم 

مقاليد الحكم. 

وأضاف ب���ن أن »العملية العس���كرية الحالية 

’عمود الس���حاب’ تنتمي إلى هذه الفئة، إذ أن 

نتنياهو مهتم في تحيي���د أي خصم محتمل. 

وباراك يصارع على تجاوز نس���بة الحس���م. كما 

أن حرب���ا ضد حماس س���تقضي على ترش���يح 

المتردد إيهود أولم���رت الذي توقع مؤيدوه أن 

يعلن عن خوضه االنتخابات، وستبعد الموضوع 

االقتص���ادي - االجتماع���ي عن األجن���دة التي 

تخدم يحيموفيتش«.

وأكد بن أنه »عندم���ا تدّوي المدافع، نرى على 

الشاش���ة نتنياه���و وباراك فق���ط، وعلى جميع 

السياسيين اآلخرين تحيتهم وحسب«. وأضاف 

العس���كرية  للعملية  النتائ���ج السياس���ية  أن 

س���تتضح في يوم االنتخابات »وانعكاس���اتها 

اإلستراتيجية س���تكون معقدة، إذ يتعين على 

إس���رائيل أن تجد مقاوال ثانويا آخر يحل مكان 

أحمد الجعب���ري، كحارس لحدودها في الجنوب، 

وضمان أال تؤدي العملية إلى انهيار السالم مع 

مصر بقيادة حركة اإلخوان المس���لمين الوصية 

على حماس«.

وكت���ب المحل���ل السياس���ي ف���ي صحيف���ة 

»معاريف« ش���الوم يروشالمي أن »الوضع يغلي 

وبنك األهداف سيتس���ع واالغتياالت ستستمر 

وفق���ا أله���داف العملي���ة العس���كرية، وف���ي 

وضع كهذا يت���م إزاحة المواضيع السياس���ية 

واالجتماعية جانبا... وربما ستنتظر أربع سنوات 

أخرى«.

وأض���اف يروش���المي أن »األجن���دة األمني���ة 

س���يطرت على صن���دوق االقت���راع... وفي هذه 

األس���ابيع ال توجد معارضة وإنما الروح الوطنية 

وحس���ب، وأي قول يصدر عن اليس���ار سيعتبر 

معاديا لل���روح الوطنية، وقادة أحزاب الوس���ط 

- اليس���ار توجه���وا إلى س���توديوهات قنوات 

التلفاز فقط من أجل التعبير عن مواقف داعمة 

لخطوات الحكومة العس���كرية. ول���ن يجرؤ أحد 

على طرح أس���ئلة كي ال تنخفض ش���عبيته في 

االستطالعات«. 

وشدد يروش���المي على أنه »بإمكان نتنياهو 

وباراك أن يرفعا شارة النصر اآلن، وليس النصر 

األمن���ي فقط وإنم���ا النصر االنتخاب���ي أيضا«. 

وخل���ص الكاتب إلى أن���ه »باإلم���كان أن نعتبر 

أن نتنياه���و وب���اراك ل���م يحلما بحمل���ة أمنية 

عسكرية أفضل وبدعم من الجيش اإلسرائيلي، 

وال ش���ك في أن ه���ذه األحداث تس���اوي مقاعد 

في الكنيس���ت. ويبقى أن نأمل بأن هذه الحملة 

)العس���كرية( التي بدأت بدقة ومس���ؤولية لن 

تتجه إلى اتجاهات خطيرة بس���بب االنتخابات، 

ألنه عندها قد يدفع الزعيمان ]نتنياهو وباراك[ 

ا جراء ذلك«.  
ً
ثمنا باهظ

الخطط تتغير كل خمس ساعات!
أثي���ر مجددا في إس���رائيل الس���ؤال فيما إذا 

كان الجيش اإلس���رائيلي قد اس���تخلص جميع 

العبر والدروس من المشكالت اللوجستية التي 

ظه���رت في كام���ل خطورتها إبان ح���رب لبنان 

الثانية في صيف العام 2006؟!

ففي تقرير نش���رته صحيف���ة »هآرتس« في 

عدده���ا الصادر ي���وم أمس )االثني���ن( ذكرت 

أن ش���هادات أدل���ى به���ا جنود احتي���اط جرى 

تجنيده���م في األيام األولى م���ن عملية »عمود 

الس���حاب« العدوانية المستمرة في قطاع غزة، 

تظهر أن جزءا من الجهاز اللوجستي ما زال غير 

مستعد كما يجب. 

وقال مراسالن للصحيفة في جنوبي إسرائيل 

إن بعض جنود االحتياط المرابطين في الجنوب 

تحدثوا لهما عن مشكالت نقص في التجهيزات 

والوجب���ات الغذائي���ة الس���اخنة، وأحيانا حتى 

مشكالت نقص في الطعام من مختلف األنواع، 

فضال عن وجود حالة م���ن االضطراب والفوضى 

على الصعيد اللوجستي ذاته.  

ونقال عن أصحاب فنادق في جنوب إس���رائيل 

قوله���م إن قادة عس���كريين توجه���وا إليهم 

وطلبوا منهم تزويده���م بالطعام وبتجهيزات 

للنوم.  

وق���ال جندي احتياط ت���م تجنيده في نهاية 

األس���بوع الماض���ي ويرابط في موقع عس���كري 

متاخ���م للحدود م���ع قطاع غزة: »ثم���ة جنود ال 

يتلقون وجبات طعام، وهناك نقص في معدات 

وتجهيزات أساسية«. 

وأضاف في حديث مع مراس���ل »هآرتس«: »إن 

الخطط تتغي���ر كل خمس س���اعات. ثمة حالة 

فوضى عارمة، كما لو أننا لم نتدرب لذلك طوال 

4 س���نوات، وكل ذلك ف���ي الوقت ال���ذي يدور 

في���ه الحديث على عملية نحن -إس���رائيل- كنا 

المبادري���ن إليه���ا.  لم يهتم���وا بتوفير أماكن 

محصنة - محمية- في نقاط ومحطات التجنيد... 

الجن���ود ال يحصل���ون عل���ى طعام، وق���د قدموا 

لنا وجب���ات قتالية، ولم يس���محوا لنا بالدخول 

إلى غرفة الطعام في القاعدة العس���كرية، مما 

اضطرن���ا إلى طلب وجب���ات بيت���زا جاهزة على 

حسابنا«.

ونقلت الصحيفة ع���ن جندي احتياط آخر 

في وحدة تابع���ة لس���الح المدفعية قوله: 

»حتى قاطرات- ش���احنات نقل- المدافع لم 

تص���ل.  وحي���ن ذهبنا للتدري���ب، اضطررنا 

إلى التدرب بواسطة وسائل ومعدات أخرى 

وليس تلك التي من المفترض أن نقاتل بها 

فعليا«. 

وروى جندي احتياط ثالث جند صباح الجمعة 

الماض���ي ويدعى »ياري���ف« أنه وزم���الء له لم 

يتلق���وا على اإلط���الق منذ تجنيده���م وجبات 

س���اخنة، وأنهم يعتمدون على وجبات قتالية 

وطعام بارد وجاف.

وق���ال »إن ه���ذا األم���ر برمته يبدو لنا فش���ال 

وإخفاقا لوجستيا..«. 

وأض���اف: »نحن نحاول الت���زود بالطعام بطرق 

بديلة نتدبر بها أمرنا كيفما اتفق«.  

وقال مجن���د آخر في االحتياط يدعى »جادي«: 

»عند الظهر فقط تلق���ى الجنود وجبة اإلفطار.. 

ال مجال للحديث عن وجبة ساخنة، حتى وجبات 

قتالية لم أشاهد هنا.. وكل ذلك على الرغم من 

أننا نتواجد في قاعدة عس���كرية مزودة بغرفة 

طعام«. وأضاف أنه وزمالء له من جنود االحتياط 

ل���م يحصلوا على أس���ّرة أو حتى على فرش���ات 

للنوم. وأكد أن »هذا الوضع محبط جدًا«.  

وأب���دت »غالي���ت«، الت���ي جن���د زوجها يوم 

الجمع���ة الماضي، قلقها قائل���ة: »زوجي جند 

مس���اء يوم الجمعة ومن المقرر أن يدخل إلى 

غزة إذا ما اتخذ القرار في هذا الشأن.. لكنهم 

لم يتلقوا الطعام منذ يوم الجمعة وحتى اآلن 

)ظه���ر يوم األح���د(، وهم يعتق���دون أن ذلك 

بس���بب استدعاء عدد أكثر من الالزم من جنود 

االحتياط للخدمة. لقد قدموا لهم طعاما جافا 

وباردا )مأكوالت نباتي���ة، زيتون..( ولم يوزعوا 

عليه���م حتى وجبات قتال. وفي إحدى المرات 

نجحوا في الحصول على وجبة كهذه تقاسمها 

ستة جنود. وفي الليلة األولى لم يحصلوا على 

معدات للنوم«.

هذا فيما عزا جنود آخرون »النقص في الطعام 

والتش���ويش في اإلم���دادات« إلى كث���رة عدد 

الجن���ود والعس���كريين االحتياطيين الذين تم 

استدعاؤهم للخدمة في نطاق العملية الحربية 

الجارية ضد قطاع غزة. 

وأعرب أحد هؤالء الجن���ود- يخدم في وظيفة 

لوجس���تية- عن تفهمه للتشويشات الحاصلة 

وقال إنها متوقعة. 

وقالت الصحيفة في تقريرها إن المتحدث 

بلسان الجيش اإلسرائيلي لم يعقب رسميا 

حتى اآلن على هذه الش���كاوى، لكن ضابطا 

كبيرا ق���ال لمراس���لها إن »جيش االحتياط 

جند بصورة مفاجئة كج���زء من العملية..«. 

وأضاف مقلال من ش���أن شكاوى بعض جنود 

االحتياط »إن هذه التذم���رات التي تصدر 

ع���ن جنود قالئل من بين 80 ألف عس���كري 

احتياط تم تجنيدهم، ال تستحق أي تعليق 

جاد«!. 

جنود احتياط إسرائيليون يشكون  من مشكالت لوجستية:

»العملية العسكرية ضد غزة ستؤثر على االنتخابات اإلسرائيلية القريبة«!

الحشد البّري على تخوم غزة.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

ثالثة ماليين سائح خالل 10 أشهر
قال تقرير مكتب اإلحصاء المركزي الصادر في األس���بوع 

الماض���ي إن ع���دد الداخلين إلى إس���رائيل في األش���هر 

العش���رة األولى م���ن العام الجاري بلغ 3 ماليين ش���خص، 

وهذا يعتبر ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة مع نفس الفترة من 

العام الماضي 2011، التي دخل فيها 8ر2 مليون ش���خص 

خالل 10 أشهر.

ويقول التقرير إن أعلى نسبة ارتفاع في عدد الداخلين إلى 

إسرائيل كانت في شهري أيلول وتشرين األول، بدخول 700 

ألف ش���خص، مقارنة مع 630 الف ش���خص دخلوا في نفس 

الشهرين من العام الماضي، ما يعني ارتفاعا بنسبة %11.

ويظهر ايضا أنه في شهر تشرين األول الماضي وحده، كان 

عدد الداخلين 391 الف ش���خص، من بينهم 298 ألف شخص 

مكثوا في إس���رائيل ألكثر من يوم، في حين بلغ عدد السياح 

ليوم واحد في الشهر الماضي 93 الف شخص، من بينهم 34 

الف ش���خص دخلوا إلى إس���رائيل من المعابر البرية، 30 ألفا 

م���ن معبر طابا المصري، و4 آالف م���ن المعابر األردنية، وأكبر 

دولة أتى منها س���ياح ليوم واحد هي روس���يا، التي بلغ عدد 

سياحها في الشهر الماضي حوالي 21 الفا، ودخلوا عبر معبر 

طابا المصري.

ويقول تقرير المكتب إنه بحسب أعداد السياح في األشهر 

الثالثة األخيرة الماضية، فإن عدد السياح هذا العام سيكون 

أعل���ى من الع���ام الماضي، الذي جاء قريبا لعدد الس���ياح في 

الع���ام 2010، حينم���ا وصل إلى 4ر3 مليون س���ائح، إذ أن عدد 

السياح في األشهر العشرة األولى بلغ 3 ماليين سائح، مقابل 

86ر2 مليون في العام 2010.

كما أن االرتفاع الحاصل في عدد السياح لهذا العام يشمل 

جميع بنود النش���اط الس���ياحي، مثل الس���ياحة ليوم واحد، 

والس���ياحة ألكثر من يوم، اضافة إلى ارتفاع في عدد السياح 

الذي���ن يدخلون إلى إس���رائيل عن طريق البر، مثل الس���ياح 

الذين يصلون عن طريق الجو.

ويذك���ر أن أع���داد الس���ياح في الع���ام الماض���ي كان من 

المفت���رض أن تكون أعل���ى من الع���ام 2010، إال أن التطورات 

في دول المنطقة س���اهمت في تقليص عدد الس���ياح والغاء 

حمالت سياحية تشمل عدة دول في المنطقة، وكما يبدو فإن 

عدم االستقرار الحاصل في مصر خصوصا انعكس على أعداد 

السياح إلى إسرائيل.

استمرار ارتفاع العجز 
في الميزان التجاري

دل التقري���ر الش���هري الجديد لمكتب اإلحص���اء المركزي 

الصادر في األسبوع الماضي على استمرار االزدياد في العجز 

في الميزان التجاري بين الصادرات واالستيراد. 

وبموجب التقرير، فإنه في األشهر العشرة االولى من العام 

الج���اري، كان حجم الص���ادرات اإلس���رائيلية حوالي 69% من 

حجم االستيراد في نفس الفترة، وبلغ معدل العجز الشهري 

في الميزان التجاري 4ر6 مليار ش���يكل، ما يعادل 64ر1 مليار 

دوالر، وبل���غ اجمالي العج���ز منذ مطلع الع���ام وحتى نهاية 

تشرين األول، 4ر16 مليار دوالر.

ويقول المكتب في تقري���ره إن العجز في الميزان التجاري 

لهذا العام أعلى بنس���بة 46% عما كان في العام 2011، وأعلى 

بنس���بة 246% عما كان في العام 2010، ففي العام الجاري بلغ 

حجم العجز 76 مليار شيكل، مقابل 52 مليارا في العام 2011، 

و29 مليارا في العام 2010.

وحس���ب التقرير، فإن اس���تيراد البضائع ارتفع في األشهر 

الثالث���ة األخي���رة الماضية بنس���بة 1ر3%، في حي���ن ارتفع 

االستيراد في األشهر الثالثة التي سبقتها بنسبة 9ر%6.

وبلغ حجم االستيراد في شهر تش���رين األول الماضي 9ر6 

مليار دوالر، وكان 35% من االس���تيراد مواد خام، و16% آليات 

ومعدات وأجه���زة تتعلق بالنقل الب���ري، و14% لالحتياجات 

االستهالكية، و35% لمواد الطاقة والمجوهرات.

وبلغ حجم الصادرات 38ر4 مليار دوالر، و78% من هذا المبلغ 

كان صادرات صناعية، و20% مجوهرات، و2% صادرات زراعية.

ومن المعطيات التي وردت في التقرير يتبين أن الصادرات 

التكنولوجية التقليدية تراجعت في األشهر العشرة األولى 

م���ن هذا العام بنس���بة 7ر11%، مقارنة مع نف���س الفترة من 

العام الماضي، علما أن هذا الفرع من الصناعات يش���كل %5 

من اجمالي الصادرات. 

أما بش���أن الص���ادرات الزراعية، فقد س���جلت في األش���هر 

العش���رة األولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 7%، مقارنة 

مع نفس الفترة من الع���ام الماضي، ولكن اجمالي الصادرات 

الزراعية في الفترة المذكورة بلغ 1ر1 مليار دوالر.

ارتفاع أسعار الكهرباء مرة أخرى
أعلنت مصادر في ش���ركة الكهرباء الرس���مية في األسبوع 

الماضي نيتها الطلب من الس���لطة المسؤولة عنها الموافقة 

على رفع جديد ألس���عار الكهرباء بنسبة 10% في شهر شباط 

من العام المقبل، لتكون بذلك أس���عار الكهرباء قد ارتفعت 

منذ ش���هر آذار العام 2011 بنسبة 36%، وبنسبة حوالي %50 

منذ صيف العام 2007.

وتدع���ي ش���ركة الكهرباء أنها ف���ي عجز مال���ي دائم، وأن 

الحل المطروح هو رفع أس���عار الكهرباء لتغطية المصاريف، 

وكما يبدو فإن أحد أس���باب ارتفاع تكالي���ف انتاج الكهرباء 

ه���و انقطاع الغاز المصري، إال أنه ال���ى جانب ذلك فإن عمال 

الش���ركة لديهم حصة في الش���ركة الحكومي���ة التي تدير 

ش���بكة الكهرباء، ولديهم امتيازات مالي���ة ضخمة جدا، من 

رواتب وكهرباء مجاني.

وفي األس���بوع الماضي صادقت اللجنة البرلمانية للشؤون 

المالي���ة عل���ى تقديم ضمان���ات حكومية لش���ركة الكهرباء 

بقيمة نحو 253 مليون دوالر، في حين س���رت أنباء في الحلبة 

االقتصادية حول احتمال ان تقرر الحكومة شطب ديون على 

شركة الكهرباء بقيمة تفوق 5ر1 مليار دوالر.

وبموازاة ذلك، قالت مصادر رسمية إن الحكومة اإلسرائيلية 

قد تتخذ قرارا يقيد شركات التنقيب عن الغاز، والتي حصلت 

مس���بقا على امتيازات اس���تخراجه من حقول في قلب البحر 

األبيض المتوس���ط، بحيث يكون س���عر الغاز لديها محددا، 

خاصة في كل ما يتعلق بالغاز لشركة الكهرباء.

 تحليل لمعطيات البطالة أجرته صحيفة »كالكاليست« 
ّ

دل

أحرونوت«  التابع���ة لصحيف���ة »يديع���وت  االقتصادي���ة 

اإلس���رائيلية، على أن نس���بة البطالة الفعلية في إسرائيل 

تتجاوز نسبة 10%، بعد أن ضم التحليل نحو 3% من القوى 

العاملة في إس���رائيل الذين يعملون اضطرارا في وظائف 

جزئي���ة، لكونهم لم يجدوا وظائف كاملة، في حين تواصل 

التقارير الرس���مية إظه���ار حقيقة ان نس���بة البطالة بين 

العرب في إس���رائيل أكثر من خمسة أضعاف النسبة بين 

اليهود.

ت معطيات مكتب اإلحصاء المركزي األخيرة على 
ّ
فق���د دل

أن البطال���ة في الربع الثالث من الع���ام الجاري بلغت 7ر%6 

بانخفاض بنس���بة 2ر0% عما كانت علي���ه في الربع الثاني، 

وعلى صعيد الرجال والنس���اء تبي���ن ان البطالة بين الرجال 

وصلت في ش���هر أيلول الماضي إلى نس���بة 2ر7% بدال من 

8ر6%، في ش���هر آب، أما بين النس���اء فكانت اقل، إذ بلغت 

البطالة 4ر6% في شهر أيلول، مقابل 8ر6% في الشهر الذي 

قبله.

وم���ن الجدير ذك���ره أن معطيات البطالة التي ينش���رها 

مكتب اإلحص���اء المركزي تختلف عن تلك التي تنش���رها 

س���لطة التش���غيل، فاألخيرة تعتمد على عدد المسجلين 

في مكاتبها لغرض الحص���ول على مخصصات البطالة، في 

حين أن مكتب اإلحصاء المركزي يعتمد في معطياته على 

استطالع يشمل ش���ريحة من آالف المواطنين موزعين في 

جميع أماكن البالد.

وكان مكتب اإلحص���اء يعتمد حتى نهاية العام الماضي 

مقاييس الس���تطالع البطالة، مخالفة لتل���ك التي تتبعها 

ال���دول المتط���ورة األعضاء ف���ي منظم���ة OECD، وحينما 

اضطرت إسرائيل إلى اتباع المقاييس ذاتها قفزت البطالة 

دفعة واحدة م���ن 4ر5% إلى 7%، والس���بب ألن المقاييس 

الجديدة باتت تشمل بلدات أصغر أي بلدات عربية أكثر.

ويقول المكتب في تقريره إن متوسط نسبة المنخرطين 

في س���وق العمل، م���ن عمر 15 عاما وحت���ى 64 عاما، ال تزال 

8ر59%، إذ أن النسبة بين الرجال بلغت 4ر64% وبين النساء 

3ر55%، وتع���ود الفجوة إلى قلة انخراط النس���اء العربيات 

في س���وق العمل، بس���بب حرمانهن من ف���رص العمل في 

بلداتهن، وتبلغ نس���بة المشاركات في س���وق العمل بين 

النساء العربيات نحو %32.

البطالة أكبر
ويق���ول تحليل صحيفة »كالكاليس���ت« إن تقارير مكتب 

اإلحصاء ال تأخ���ذ بعين االعتبار معطيات أخرى عن س���وق 

العمل تكشف أكثر حقيقة البطالة، وحسب الصحيفة ففي 

الربع الثالث كان يعمل نحو 108 آالف ش���خص في وظائف 

جزئية بغير ارادتهم، بمعنى أنهم اضطروا للعمل في هذه 

الوظائف، كي ال يبقوا عاطلين عن العمل، وهؤالء يش���كلون 

فاجأ التضخم المالي في شهر تشرين األول المعلن عنه 

في نهاية األس���بوع الماضي، بأن س���جل انخفاضا بنس���بة 

2ر0% وه���ذا عل���ى الرغم من موج���ة الغالء الت���ي تضرب 

األسواق اإلسرائيلية في األشهر األربعة األخيرة على وجه 

الخص���وص، ولكن كم���ا يبدو فإن موجة الغ���الء التي تطال 

أساس���ا المواد االساس���ية، يواجهها تراجع أسعار الوقود 

والبيوت، وبذلك فإن تراجع التضخم لن يكون ملموسا لدى 

الشرائح الفقيرة والضعيفة.

 تقري���ر مكتب اإلحصاء المركزي الش���هري، عن 
ّ

فق���د دل

الشهر الماضي، أن التضخم المالي قد تراجع بنسبة 2ر%0، 

وبذلك يكون التضخم المالي قد ارتفع في األشهر العشرة 

األولى من العام الجاري بنس���بة 9ر1%، وفي األش���هر ال� 12 

األخيرة بنس���بة 7ر1%، وهذا يعن���ي ان التضخم المالي ما 

زال يتح���رك ضمن مجال التضخم الذي تحدده السياس���ة 

االقتصادية في السنوات العش���ر األخيرة، وهو ما بين %1 

الى %3.

وقال المكتب في تقري���ره إن ما أدى الى تراجع التضخم 

المالي، كان تراجع اس���عار الوقود وزيوت السيارات، وبنود 

الخدم���ات البيتية ورس���وم البيوت الش���هرية، اضافة الى 

تراج���ع أس���عار الخض���راوات الطازجة، وف���ي المقابل فقد 

ارتفعت اس���عار الدجاج والحليب وتأمين السيارات، وكان 

ارتفاع األس���عار األعلى في مجال الملبوس���ات، وهو ارتفاع 

اسعار موسمي.

وكانت مس���ألة التضخ���م المالي قد ع���ادت الى مقدمة 

المواضيع االقتصادية في االشهر األخيرة، على ضوء موجة 

الغالء التي طالت كل البضائع االساسية والحياتية اليومية، 

وسبقها ارتفاع حاد في أسعار الوقود في الصيف الماضي، 

ثم تراجعت في الش���هرين األخيرين، وما س���اهم في رفع 

التوقع���ات للتضخم المالي، كان رفع ضريبة المش���تريات 

ابتداء من مطلع أيلول الماضي من 16% الى %17.

إال أن���ه الحق���ا بدأ س���عر صرف ال���دوالر أمام الش���يكل 

باالنخفاض، وارتفع مجددا في النصف الثاني من االس���بوع 

الماضي، مع بدء العدوان على قطاع غزة.

واس���تنادا الى نس���ب التضخ���م المالي في الش���هرين 

األخيري���ن م���ن كل ع���ام، وفي ح���ال لم تح���دث تطورات 

اقتصادية استثنائية، فمن المتوقع ان يبقى التضخم عند 

حاله في األشهر العشرة الماضية، وحتى أن يتراجع بقليل.

ويشكك اقتصاديون أن تكون نسبة التضخم المنخفضة 

ناجم���ة عن اس���تقرار ف���ي األس���واق، بل نتيج���ة للتباطؤ 

االقتصادي، وهذا ما دفع بنك إسرائيل المركزي الى خفض 

الفائدة البنكية في الشهر الجاري.

وفي س���ياق متصل باألوضاع االقتصادية، فقد قال وزير 

المالية يوفال ش���تاينيتس في األسبوع الماضي، إن العجز 

في الخزينة العامة ما زال يتزايد، وبلغ في ش���هر تش���رين 

األول الماضي 9ر2 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل 740 مليون 

دوالر، ومنذ مطلع العام الجاري بلغ حجم العجز االجمالي في 

خزينة الدولي أكثر من 22 مليار شيكل، وهو ما يعادل 6ر5 

مليار دوالر، مقابل 5ر14 مليار ش���يكل )7ر3 مليار دوالر( في 

نفس الفترة من العام الماضي 2011.

وكانت الحكومة قد خططت بداية لحوالي 18 مليار شيكل 

في الع���ام الجاري، وهو ما يعادل 2% م���ن الناتج العام، إال 

أنه���ا اضطرت الى رفع س���قف العجز الى 3% بس���بب قلة 

مداخيل الخزينة من الضرائب، وتتخوف وزارة المالية حاليا 

من أن يكون العجز أكثر من %3.

وه���ذا على الرغم من أن مداخيل الضرائب منذ مطلع العام 

أكث���ر مما كانت عليه في العام الماضي، إال أن الحكومة بنت 

ميزانية على مداخيل ضرائب بنسبة أعلى مما كان في العام 

الماض���ي، وهذا لم يتحق���ق، فمنذ العام الج���اري بلغ حجم 

مداخيل الضرائ���ب حوالي 7ر47 مليار دوالر، والهدف هو أن 

تكون المداخيل حتى نهاية العام الجاري 7ر53 مليار دوالر.

وعل����ى الرغم من ه����ذه األوضاع، واألحاديث في إس����رائيل 

عن أزمة اقتصادية مس����تفحلة، فإن محافظ بنك إس����رائيل 

المركزي ستانلي فيشر، عبر عن تفاؤل ما، حينما قال لوسائل 

إعالم أجنبي����ة إن النمو االقتصادي في إس����رائيل في العام 

الجاري سيتجاوز نسبة 3%، ما يعني تعديال ضمنيا لتوقعات 

بنك إسرائيل التي قالت إن النمو في هذا العام سيكون %3، 

مقابل 5ر3% وفق تقديرات مكتب اإلحصاء المركزي.

إال أن فيش���ر قال إن النمو االقتص���ادي في العام المقبل 

2013 س���يكون اقل من الع���ام الجاري، ولن يتجاوز نس���بة 

3%، واض���اف أن المؤش���رات االقتصادي���ة حت���ى نهاية 

ش���هر تش���رين األول الماضي ايجابية نس���بيا للتوقعات 

االقتصادية في إسرائيل.

التضخم المالي يفاجئ بانخفاضه في أوج موجة غالء!
*التضخم المالي تراجع بنسبة 2ر0% رغم موجة غالء البضائع األساسية *التضخم منذ مطلع العام 7ر1% وقد يتراجع

حتى نهاية العام الجاري *العجز المالي في الخزينة العامة يتزايد ومحافظ بنك إسرائيل يبث تقديرات متفائلة!*

 تقرير جديد على أن تدريج إسرائيل في الئحة دولية 
ّ

دل

تش���مل 135 دولة بش���أن الفجوات بين النساء والرجال في 

الحياة العملية واالقتصادي���ة، قد تدهور منذ العام 2006 

وحت���ى العام الج���اري بنحو 21 مرتبة، م���ن المرتبة 35 في 

ذلك العام، ال���ى المرتبة 55 في العام الماضي- 2011، وإلى 

المرتبة 56 في العام الجاري.

ويجري الحديث عن الئحة التدري���ج التي يعدها الطاقم 

االقتصادي العالم���ي، وهو يتخصص في مدى المس���اواة 

من حيث المش���اركة في االقتصاد وس���وق العمل، والفرص 

السياس���ية، ومجاالت أخرى مثل التعليم والصحة، ويجري 

القياس من صفر الى واحد، وواحد يعني مس���اواة مطبقة، 

وفيها ال نج���د أي دولة من دول العال���م، وحازت على أعلى 

المرتبتي���ن األولى والثاني ب� 84ر0 نقطة كل من أيس���لندا 

والنرويج، وتبعتهما في المرتبة الثالثة الس���ويد مع 81ر0 

نقط���ة، ثم نيوزيلندا في المرتب���ة الرابعة مع 78ر0 نقطة، 

وفي المرتبة الخامس���ة الدانمارك مع 77ر0 نقطة، وعمليا 

ف���إن كل ال���دول االس���كندنافية تتنافس عل���ى رأس قمة 

الجدول.

أما بالنس���بة إلس���رائيل التي احتلت المرتبة 56 بعد أن 

كانت في الع���ام 2006 في المرتب���ة 35، فقد حصلت على 

مرتبة 69ر0 نقطة، وقد سبقت الغالبية الساحقة من الدول 

المتط���ورة إس���رائيل، فمن بين 45 دول���ة متطورة، حصلت 

إس���رائيل عل���ى المرتبة 27، وم���ن الملفت للنظ���ر أن دوال 

متطورة تولت مراتب متأخرة أكثر، مثل اليابان التي احتلت 

المرتب���ة 101، واليونان احتلت المرتبة 82، وإيطاليا احتلت 

المرتبة 80.

وتبرز الفجوات في إس���رائيل، على وج���ه الخصوص، في 

بندين من أصل أربعة بنود أساس���ية، وهما المش���اركة في 

االقتص���اد والقوة السياس���ية، في حي���ن أن الفجوات في 

قطاعي التعلي���م والصحة أقل، وتبق���ى الفجوة األكبر في 

مس���ألة الرواتب، إذ أن الفجوة في ح���دود 45% بين رواتب 

الرجال والنساء، حسب ما أورد التقرير.

وحس���ب معطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي، 

فإن معدل رواتب النس���اء يس���اوي 60% من معدل رواتب 

الرجال، وتقول المعطيات إن معدل راتب 25% من النس���اء 

األجيرات يص���ل إلى 725 دوالرا، مقابل 1020 دوالرا للرجال، 

و25% م���ن األجيرات مع���دل رواتبه���ن 1250 دوالرا، مقابل 

1700 دوالر للرجال، وبش���كل آخر، ف���إن 75% من األجيرات 

يتقاضي���ن حت���ى 2094 دوالرا، اي أقل من مع���دل الرواتب 

العام، ويرتفع المعدل لدى الرجال إلى 3130 دوالرا.

وال يتوق���ف األم���ر عند هذا الح���د، فمعدل رواتب النس���اء 

العربيات في إس���رائيل يس���اوي نحو 70% من معدل رواتب 

النساء اليهوديات، ما يعني ان رواتب النساء العربيات يصل 

بالكاد الى 44% من معدل رواتب الرجال عامة في إسرائيل.

أما على مس���توى الحياة السياسية والقيادة واإلدارة، فإن 

إس���رائيل وصلت في العام الجاري ال���ى مرتبة متدنية أكثر 

بحصوله���ا على 47ر0 نقط���ة، وهذا على الرغ���م من أنه في 

العام الجاري كانت ثالثة أحزاب برئاس���ة نس���اء، منها حزب 

»كاديم���ا«، أكبر أحزاب المعارضة، وكان برئاس���ة تس���يبي 

ليفني التي خس���رت في ربي���ع العام الجاري امام ش���اؤول 

موفاز، وحزب »العمل« برئاس���ة شيلي يحيموفيتش، وحزب 

»ميرتس« برئاس���ة زهافا غالئون، كما أن االنتخابات األخيرة 

س���جلت أكبر عدد نس���اء في البرلمان ينتخبون من أول مّرة، 

وكان 21 نائبة، وهذا العدد ارتفع مع استقاالت بعض النواب.

إال أن المش���كلة األكبر في ه���ذه الفجوة يتركز في تولي 

المس���ؤوليات الكب���رى، وإدارة االعم���ال، إذ أن النس���اء في 

إس���رائيل ما زلن بعيدات عن هذه المواقع، مقارنة مع دول 

متطورة أخرى. 

ويقول خبراء، في تفس���يرهم لتراجع إسرائيل 21 مرتبة 

خالل س���ت س���نوات، إن إس���رائيل عمليا راوح���ت مكانها 

من حيث حج���م الفجوات والمتغيرات في���ه، ألنها قلصت 

الفجوات بص���ورة ضئيلة، في حين أن دوال متطورة أحدثت 

قفزات كبيرة في مجال س���د الفجوات بين الرجال والنساء، 

وتقدم���ن بذل���ك على إس���رائيل، التي تراجع���ت كل هذه 

الدرجات الى الخلف.

وبحس���ب التفسير الذي نشرته صحيفة »ذي ماركر«، فإن 

إسرائيل قلصت الفجوات بنس���بة 5ر1% فقط، في حين أن 

دولة مثل أيس���لندا قلصت الفجوات بنس���بة 10% وايرلندا 

بنس���بة 7% ومثلها فرنسا، ونيوزيلندا قلصتها بنسبة %4 

ومثله���ا الدانم���ارك والصين وايطاليا، وكان���ت أعلى دولة 

تقلصت فيها الفجوات خالل سبع س���نوات هي نيكاراغوا 

التي قلصت الفجوات بنسبة %17.

الفجوات بين النساء والرجال في إسرائيل آخذة في التعمق!

نس���بة 3% من قوة العمل في إس���رائيل، ويظهر ايضا أن 

النساء يش���كلن 71% من العاملين في وظائف جزئية بغير 

ارادتهم.

وتش���ير الصحيف���ة إلى أن ع���دد الذي���ن يتوجهون إلى 

وظائف جزئية اضطرارا في تزايد مستمر، ففي الربع الثاني 

كان عددهم 103 آالف ش���خص، وزاد عددهم بنحو 5 آالف 

شخص في الربع الثالث.

وبذلك، وحس���ب الصحيفة، تك���ون البطالة الحقيقية قد 

وصلت إلى نس���بة 8ر9%، إال أن هذه النسبة ال تشمل ايضا 

أولئك الذين يئس���وا من البحث عن العمل، بس���بب الجيل 

المتقدم، ومناطق الس���كن البعيدة ع���ن مركز البالد، حيث 

فرص العمل أكبر.

ويس���تند تقرير الصحيفة إلى تقارير سابقة اشارت إلى 

أن نح���و 5ر1% من قوة العمل عاطلون عن العمل، ويئس���وا 

من احتمال العثور على مكان عمل، ورغم ان هذه النس���بة 

من الطبيعي أن تكون في تصاعد مس���تمر، إال أنها وحدها 

كفيلة بأن ترفع نسبة البطالة الحقيقية إلى اكثر من %10. 

ويقول التقرير إن البطالة في إسرائيل في حالة استقرار، 

وه���ي تبقى مرتفعة، رغم انها اقل من معدالت البطالة في 

كب���رى الدول المتطورة، وإن االنخف���اض الطفيف الذي طرأ 

في الربع الثالث ال يعني تغييرا جوهرا في نس���بة البطالة، 

وهي تبقى رس���ميا، في حدود 7%، قب���ل ان نضيف اليها 

البطالة المستترة.

البطالة بين العرب
وال تزال التقارير الرس���مية تؤك���د أن البطالة بين العرب 

تصل إلى خمس���ة اضع���اف البطالة بين اليه���ود، فالعرب 

يش���كلون نحو 15% من قوة العمل في إس���رائيل، وبموجب 

آخر تقرير يتحدث عن الربع الثاني، فإن معدل البطالة بين 

العرب أكثر من 22% بينما بين اليهود حوالي 5ر%4.

وما يثب���ت هذا هو الئحة البلدات المنكوبة بالبطالة التي 

نشرتها سلطة التشغيل، وهي معطيات شبيهة بمعطيات 

التقارير الس���ابقة، وق���د دلت معطيات الرب���ع الثالث على 

ارتفاع في البطالة ف���ي البلدات العربية مقارنة مع البطالة 

في التقرير السابق حول الربع الثاني في نيسان الماضي.

ودلت المعطيات على أن نسب البطالة في المدن والقرى 

العربية الكبرى كانت كالتالي: راهط 32%، وهي كبرى مدن 

وبلدات صحراء النقب في الجنوب، ولكن في جميع البلدات 

في تلك المنطقة تتراوح البطالة من 33% إلى حوالي %42 

كما هي الح���ال في قرية اللقية، أما ف���ي مدينة أم الفحم 

ثالث الم���دن العربية م���ن حيث عدد الس���كان فقد بلغت 

البطالة 31%، وفي قريت���ي جديدة- المكر 27%، وفي قرية 

عرابة 25%، وفي مدينتي س���خنين وطمرة 24%، وفي قرية 

المغار 22%، وفي مدينة الطيبة 21%، وفي مدينة شفاعمرو 

17%، وفي مدينة الناصرة 4ر%13.

وفي هذه المدن والبلدات يس���كن 550 ألف فلس���طيني، 

يشكلون حوالي 40% من مجمل العرب في إسرائيل، ومعدل 

البطالة في هذه البلدات وحدها مجتمعة يصل إلى حوالي 

23%، ما يعني أن أكثر من 47% من العاطلين عن العمل في 

إسرائيل هم من العرب، وهذه النسبة ترتفع حينما يجري 

الحديث عن العاطلين عن العمل المزمنين.

تقرير جديد: البطالة الحقيقية في إسرائيل تجاوزت %10!
* البطالة في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 7ر6% ولكن هناك 3% يعملون في وظائف جزئية اضطرارا و5ر%1 

يئسوا من احتمال العثور على عمل * البطالة بين العرب ال تزال نحو خمسة أضعاف نسبتها بين اليهود *

طابور لعاطلين عن العمل أمام أحد مكاتب التشغيل في إسرائيل...
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ا عن المركز الفلس���طيني للدراسات اإلسرائيلية- 
ً
)*( رام الله- صدر حديث

مدار كتاب »فلس���طين في الكتب المدرس���ية في إس���رائيل- األيديولوجيا 

والدعاية في التربية والتعليم« للباحثة واألس���تاذة الجامعية اإلس���رائيلية 

د. نوريت بيلد- إلحن�ان.

ويقع الكتاب في 346 صفحة من القطع المتوس���ط، وقد أنجز ترجمته عن 

االنكليزية ياسين السّيد.

وأكدت مؤلفة الكتاب في كلمات التمهيد أن الكتب المدرس���ية المتداولة 

في إسرائيل يجري تأليفها على نحو خاص للشباب اليافعين، الذين سيجري 

تجنيدهم في الخدمة العسكرية اإللزامية بعدما يتّمون 18 عاًما من أعمارهم، 

بغية تنفيذ السياس���ة التي تنتهجها إس���رائيل في األراضي الفلسطينية 

المحتلة، وبالتالي فإن الدراس���ة التي يضمها الكتاب ال تس���عى إلى وصف 

نظ���ام التربية والتعليم الذي تطبقه إس���رائيل، وإنما تس���تهدف التركيز 

على س���ؤال محدد واحد، هو: كيف يجري تصوير فلسطين والفلسطينيين، 

الذين قد ُيطلب إلى هؤالء الشباب اإلسرائيليين استخدام القوة ضدهم، في 

الكتب المدرسية؟. 

وأشارت إلى أن اهتمامها الخاص بالكتب المدرسية نابع من قناعة تشترك 

فيها مع باحثين آخرين في إسرائيل وفي غيرها من الدول، فحواها أن الكتب 

ل، دون غيرها من جميع مصادر المعلومات األخرى، 
ّ
المدرسية ال تزال تش���ك

وس���يلة قوية توظفها الدولة في تشكيل أنماط اإلدراك الحسي والتصنيف 

والتفس���ير والذاكرة، وهي عوامل تس���اهم في تحديد الهويات الشخصية 

والقومية. وينس���حب هذا األمر على نحو خاص على دول كإسرائيل »يحظى 

فيه���ا التاريخ والذاكرة ]والهوية الش���خصية[ والش���عب بتواصل حميم ال 

تنفصم عراه«.

وأضافت أن الكتاب يقّدم دراس���ة نقدية لجانب واحد من جوانب »الرواية 

الصهيونية الكبرى« التي تمث���ل، على نحو صريح وضمني في الوقت ذاته، 

الضمير الجمعي الذي يوجه المجتمع اإلس���رائيلي بكاف���ة فئاته وأطيافه، 

بالش���كل الذي ُيعاد فيه إنتاجها في الكتب المدرس���ية المقررة في ثالثة 

حق���ول معرفية، وهي التاريخ والجغرافيا والدراس���ات المدنية )المدنيات(. 

وتش���تمل الدراس���ة على تحليل للنصوص البصرية واللفظي���ة التي تمثل 

»اآلخرين« ال���ذي يغايرون اليهود الصهيونيين، وهم الفلس���طينيون، بمن 

فيهم المواطنون الذي يقيمون في إسرائيل، وغير المواطنين الذين ما زالوا 

يعيشون تحت نير النظام العسكري في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 

العام 1967. 

ومن االس���تنتاجات المثيرة الت���ي تتوصل إليها المؤلف���ة، وهي كثيرة، 

أن الكتب المدرس���ية في إس���رائيل تغرس في عقول الشباب اإلسرائيليين 

»الرغبة في عدم المعرفة« عن اآلخر، في الوقت الذي ال تش���جع فيه إسرائيل 

ا »تعليم الس���الم« أو االختالط بين الطلبة اليهود والفلس���طينيين، بل 
ً
مطلق

على النقيض م���ن ذلك، فعلى الرغم من وفرة الف���رص، لم يحصل أن تحول 

موضوع السالم والتعايش إلى جزء من المنهاج الدراسي الرسمي، ولم يحمل 

ا. كما أن تمثيل الفلسطينيين في 
ً
أي مصداقية أكاديمية في نفس���ه مطلق

الكتب المدرسية المتداولة في إسرائيل يرسخ الجهل باألوضاع االجتماعية 

والجيو- سياسية الحقيقية وبالخطاب الجغرافي والتاريخي، وذلك باإلضافة 

إلى كونه أداة تغرس األفكار التمييزية والمواقف العنصرية. وعلى افتراض 

أن طلب���ة الم���دارس ال يرتادون المكتبات من أجل التحقق من الوقائع وس���د 

الفج���وات التي تعتري الكت���ب المقررة عليهم في مدارس���هم، وأن غالبية 

المعلمين نش���أت على مثل هذه الكتب، فعلى الم���رء أن يخلص إلى نتيجة 

مفاده���ا أن أبن���اء األجيال الثالثة الس���ابقة من اإلس���رائيليين ليس���وا في 

معظمه���م على وعي بالوقائ���ع الجيو- سياس���ية أو االجتماعية التي تحيط 

ببلدهم. ويت���م تجنيد الطلبة اليهود، مع هذه الصور المش���وهة والخرائط 

ت فيها، من أجل تنفيذ السياس���ة  زرع في عقوله���م وتثبَّ
ُ
المحرف���ة التي ت

ا عن 
ً
اإلس���رائيلية تجاه الفلس���طينيين، الذي���ن ال يعلم هؤالء الطلبة ش���يئ

حياتهم وعالمه���م، والذين تعلموا االمتعاض م���ن وجودهم والخوف منه. 

ويتجس���د هذا التلقين، أو باألحرى »إفساد العقول«، من خالل سلطة الخطاب 

العلمي، بشقيه اللفظي والبصري، الذي ُينظر إليه على أنه محايد وموضوعي 

ويخلو من التحيز، وبالتالي يمثل الحقيقة المطلقة. 

وتؤكد المؤلفة أن التمثيل الس���لبي لآلخرين ي���درب الطلبة على العداوة، 

وعل���ى احتقار جيرانهم والبيئة التي يعيش���ون فيه���ا، ناهيك عن احتقار 

المعاه���دات والقوانين الدولي���ة المرعية.  وهذا يتناق���ض في جوهره مع 

االدعاء الذي ال تنفك إس���رائيل تس���وقه، والذي يردده الساسة األميركيون 

واألوروبيون الذين يقرون بالدعاية اإلس���رائيلية، بشأن »الفلسطينيين الذي 

م أحبب جارك«. 
ِّ
يعلمون أطفالهم أن يكرهونا، ونحن نعل

وق���ّدم للكتاب من مركز مدار الكاتب أنطوان ش���لح�ت فأش���ار إلى أن هذه 

الدراس���ة تعتبر رائدة من حيث تركيزها على الخطاب البصري، وعلى أدوات 

البي���ان كذلك. ونّوه بأن التحليل، الذي تطبقه الدراس���ة على النصوص ذات 

الصلة، تستند إلى األساليب المتعددة الوسائط، كما أنه يعتمد في أساسه 

على نظرية السيمياء االجتماعية، التي تذهب إلى أن التمثيل ليس محايًدا 

على اإلط���الق، وإنما هو متحّيز في جميع أحواله، فضال عن كونه أيديولوجًيا 

على وجه التحديد.

وأضاف ش���لحت: تس���تخلص هذه الدراس���ة، من ضمن أش���ياء أخرى، أن 

الكت���ب المدرس���ية اإلس���رائيلية المتداولة ما زالت تدور ف���ي فلك التثبت 

على م���ا وصفته الباحث���ة »الماضي الذي يمكن اس���تخدامه«، حتى من غير 

أدنى تغيير يتالءم على األقل مع انطالق »عملية سياس���ية« بين إس���رائيل 

والفلسطينيين تهدف إلى إحراز »اتفاق سالم«. وقد سبق لباحث إسرائيلي 

آخر أن قال في معرض حوصلة هذا األمر ما يلي: »يبدو أن الس���الم بقي خارج 

ا ما منتمًيا 
ً
حدود المدرس���ة، ذلك بأن من ينظر إليه يفعل ذلك بوصفه شيئ

ا عن مسار 
ً
ا طفيف

ً
إلى السياس���ة وتختلف اآلراء في ش���أنه، أو بوصفه انحراف

التاريخ )اإلسرائيلي( الحافل بالحروب. وعلى ما يظهر فإن لسان حال الجميع 

هنا يقول: ما جدوى تغيير الكتب إذا كان الس���الم، وفق المنظور الس���الف، 

فصاًل قصي���ًرا لن يصمد طوياًل؟«. أّما بيلد- إلحن�ان فتضيف أن الكتب، التي 

ر هذا الماضي لمنفعة السياسة التوسعية 
ّ
تتناولها في هذه الدراسة، تسخ

ا مؤشًرا على السياسة 
ً

التي تطبقها إسرائيل في حاضرها، وربما تشكل أيض

التي تنوي أن تطبقها في المستقبل. 

العدد 47 من فصلية »قضايا إسرائيلية«: محور خاص عن 
السياسات االقتصادية في إسرائيل واأليديولوجيا النيو- ليبرالية!

ا عن المركز الفلس���طيني للدراسات اإلسرائيلية- 
ً
 )*( رام الل�ه- صدر حديث

مدار العدد رقم 47 من المجلة الفصلية المتخصصة »قضايا إسرائيلية«. 

ويضم هذا العدد محوًرا خاًصا حول السياس���ات االقتصادية في إسرائيل 

واأليديولوجيا النيو- ليبرالية.

ويتن���اول المحور كيفية انع���كاس تلك السياس���ات واأليديولوجيا التي 

ا بتس���ريع عمليات الخصخصة  تتحكم فيها على ش���تى مناحي الحياة، بدًء

الت���ي ترمي إلى توطي���د أركان القطاع الخاص وتقويت���ه والنهوض به على 

حس���اب القطاع العام، مروًرا بجه���از التربية والتعلي���م، وقطاعي الضرائب 

واألراضي، وانتهاء بنظام الرعاية الصحية. 

وس���اهم في المحور كل من ش���ير حيف���ر )النيو- ليبرالي���ة والخصخصة 

 السياسة االقتصادية اإلسرائيلية(، ومحمود قعدان 
ّ

والتناقضات التي تلف

)االقتصاد اإلس���رائيلي بين دعاة السوق الحرة ودعاة تدخل الدولة(، ويوآف 

بيلد )من الصهيونية إلى الرأس���مالّية وبالعكس- االقتصاد السياسي لدولة 

الليبرالية الحربية الجديدة في إسرائيل(، ونبيل أرمل�ي )»صاحبة الجاللة« في 

الخدمة!- عن دور وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية في الترويج للفكر االقتصادي 

النيو ليبرالي(، ويوسي يون�ا )متناقضات المنطق: التعليم في إسرائيل في 

العهد النيو- ليبرالي(، وداني فيلك )التوجه النيو- ليبرالي في تحرير نظام 

الرعاية الصحية في إسرائيل(.

ويحوي العدد مقابلة خاصة أجراها رائف زريق وبالل ض�اهر مع الوزير دان 

مريدور، وطرح فيها آراءه إزاء الواقع السياس���ي الراهن وإحاالته، مشيًرا على 

وجه الخصوص إلى أنه أصبح اآلن ينتمي إلى المدرس���ة التي تؤيد التقسيم 

أو ح���ل الدولتين وس���بب ذلك، قبل أي ش���يء، يعود إلى أنه مهتم بنفس���ه 

ومصلحته. كما أنه يعبر عن خش���يته مما أسماه »اختالل التوازن« في العالم 

اإلسالمي كله بسبب صعود اإلسالم السياسي.  

وفي الع���دد قراءة اس���تعراضية في »تقري���ر لجنة إدمون���د ليفي« حول 

»المستوطنات غير القانونية« بقلم سليم سالمة.

وهن���اك دراس���تان حول »مخطط ش���ارون وبن���اء الوطن اليه���ودي« بقلم 

يوس���ف جبارين، وحول »السياسة الحيوية لالس���تعمار االستيطاني: إنتاج 

المقدسيين كمارقين« بقلم هنيدة غانم.

كما يض���م قراءتي���ن: األولى لران غرينش���تاين حول عدد من الدراس���ات 

الصادرة مؤخرا، والخاصة بالمجتمع والسياس���ات اإلس���رائيلية، مع التركيز 

على أس���ئلة الهوية والنزاع والحدود السياسية. والثانية ألمين دراوشة في 

كتاب الباحث أورن يفتاحئيل الذي قّدم فيه دراسة حول النظام اإلثنوقراطي 

بش���كل عام وتجلياته في إس���رائيل في مختلف المجاالت، وقد صدر مؤخًرا 

بترجمة عربية عن مركز مدار.

وفي العدد ترجمة خاصة ب� »قضايا إسرائيلية« للرسالة التي كتبها دافيد 

بن غوريون إلى ابنه عاموس بعد صدور توصيات لجنة بيل العام 1937 بشأن 

تقسيم فلس���طين، والتي أكد فيها أن إنشاء دولة يهودية- حتى ولو كانت 

منقوص���ة وجزئية - يعتبر أقصى ما يمكن عمله في ذلك الوقت لتعزيز قوة 

االس���تيطان الصهيوني، ويش���كل رافعة قوية للجهود التاريخية من أجل 

»تحرير كامل األرض«. وكذلك زاوية المكتبة التي تس���تعرض أحدث الكتب 

الصادرة في إسرائيل. ومما جاء في كلمة إدارة التحرير: 

تطالع���ون في ه���ذا العدد م���ن »قضايا إس���رائيلية« مح���وًرا خاًصا حول 

»السياس���ات االقتصادي���ة في إس���رائيل واأليديولوجيا الني���و- ليبرالية«، 

وكيفية انعكاسها على شتى مناحي الحياة. 

كما تتناول مقاالت المحور تأثير السياس���ات االقتصادية في صنع القرار 

السياسي اإلس���رائيلي، ودور وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية على وجه العموم 

واالقتصادي���ة على وجه الخصوص ف���ي الترويج للفك���ر االقتصادي النيو- 

ليبرالي.   وفي العدد دراستان: 

األولى تتناول بالرصد والتحليل سياس���ات االس���تعمار االستيطانية التي 

من نشاطات
»مركز مدار«

صدور كتاب »فلسطين في الكتب المدرسية
في إسرائيل- األيديولوجيا والدعاية في التربية والتعليم«

انتهجتها إس���رائيل من أجل تهويد القدس الش���رقية بعد العام 1967، 

من خالل التركيز، بش���كل خاص، على العالقة المتش���ابكة بين سياسات 

االس���تيطان اإلحاللي���ة والتهويدي���ة وبين سياس���ات تش���كيل وإنتاج 

الفلسطينيين في القدس كسكان »مارقين« يتموقعون دائما »على حافة 

الجنحة«، ويشكل وجودهم مصدرا للخطر المستمر على النظام العام.

والثانية تدرس المخطط الرئيس لدولة إسرائيل، الذي يعرف أيضا باسم 

»خطة شارون« )نسبة إلى المهندس آرييه شارون(، ودوره في إنشاء جهاز 

»بن���اء األمة« الصهيونية. ويفصل هذا المخطط خطة العمل المؤسس���ية 

األكثر شموال وملموس���ية في تاريخ الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل، 

والت���ي كان لها ليس فقط التأثير األكبر على »ص���ورة البالد«، وإنما أيضا 

كان له���ا دور مهم في بناء وتكريس األس���اطير القومية عن االس���تيطان 

ف���ي المناطق الحدودية، وإحي���اء القفار، والروح الجماعية االس���تيطانية 

والسياسية، وأسطورة »شعب بال أرض ألرض بال شعب«، وما شابه.

وفضال عن زوايا الق���راءات، والمقابلة الخاص���ة، والمكتبة، يحوي العدد 

قراءة اس���تعراضية في »تقرير لجنة إدموند ليفي« التي دعت إلى شرعنة 

جميع البؤر االستيطانية العش���وائية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

وعدم التعامل مع الضفة الغربية على أنها منطقة محتلة، وترجمة خاصة 

لنص الرس���الة التي بعث بها دافيد بن غوريون إلى ابنه عاموس وكش���ف 

فيها عن األهداف الحقيقية من وراء تأييد الحركة الصهيونية توصيات 

لجنة بيل الخاصة بتقسيم فلسطين. 

كتب برهوم جرايسي:

كان تدخل اليمين اإلس���رائيلي المتش���دد، وبش���كل خاص ح���زب الليكود 

الحاكم بزعامة بنيامين نتنياه���و، في االنتخابات األميركية، هو األكثر جهًرا 

وفظاظة في تاريخ إسرائيل والحركة الصهيونية، فلطالما كان ألموال األثرياء 

األميركان اليهود دور ب���ارز في كل انتخابات أميركية، ولكن لم تذكر العقود 

الستة األخيرة مثل هذا الشكل من التدخل، الذي كانت كل خيوطه تصل إلى 

نتنياهو ذاته.

وق���د أوضحت كل تفاصيل الحراك اليميني اإلس���رائيلي أن الهدف لم يكن 

دع���م الحزب الجمهوري فحس���ب، بل الس���عي إلحداث انق���الب في توجهات 

األميركان اليهود المعتدلة والسالمية.

فمنذ أن انطلقت حملة االنتخابات الداخلية في الحزب الجمهوري األميركي، 

قبل أكثر من عام، بدأ الحديث قويا عن تدخل المقربين من نتنياهو وأصدقائه 

ف���ي الواليات المتحدة في تلك االنتخابات، خاصة م���ن خالل الثري األميركي 

اليهودي شلدون أدلس���ون، الذي يتركز مشروعه االقتصادي األكبر في قطاع 

المراهنات والقمار والكازينوهات في الواليات المتحدة والعالم، بينما يصدر 

في إس���رائيل صحيفة »يس���رائيل هيوم« اليومية المجاني���ة، الموالية كليا 

لنتنياهو، وباتت أشبه بناطقة باسمه، وتهاجم منتقديه.

وقد دعم أدلس���ون في البداية المرشح المتطرف نيوت غينغريتش، وأغدق 

عليه عش���رات ماليين الدوالرات، كي يكون مرش���ح الحزب الجمهوري للرئاسة 

األميركية، ولكن غينغريتش فش���ل، وظهر في حملته االنتخابية بتصريحات 

عنصرية ضد الفلسطينيين مثل القول إنه »ال يوجد شعب اسمه فلسطيني«، 

وزعم أنه »شعب مختلق«، وألصق تهمة اإلرهاب بالفلسطينيين.

وفي الحال ت���م ربط هذا الدعم بنتنياهو ذاته، وبع���د فوز ميت رومني بأن 

يكون مرش���ح حزبه، تكش���فت عالقة الصداق���ة بينه وبي���ن نتنياهو، وحّول 

أدلسون دعمه المالي الضخم إلى رومني والحزب الجمهوري، وكان واضحا في 

حديثه بأنه معني بإسقاط الرئيس باراك أوباما.

والحقا نش���رت صحيفة »هآرتس« وصحف ووس���ائل إع���الم أميركية أخرى 

تقارير عن المتبرعين األساسيين للمرشح رومني، وتبين أن جميع المتبرعين 

لنتنياه���و من الوالي���ات المتحدة، تبرعوا ودعموا المرش���ح الجمهوري رومني 

ومرشحي الحزب لعضوية الكونغرس ومجلس الشيوخ.

وبع���د صدور نتائ���ج االنتخاب���ات األميركية، نش���رت صحيف���ة »معاريف« 

اإلس���رائيلية تقريرا يشير إلى أن مستش���ار نتنياهو األقرب، رون دريمر، كان 

قد تدخل ش���خصيا ف���ي االنتخاب���ات األميركية، بناء على م���ا تؤكده مصادر 

أميركي���ة للصحيفة. وقال���ت المصادر ذاتها إن دريمر ج���اء من عائلة تتبنى 

مواق���ف جمهورية أميركي���ة محافظة، وعّمق عالقاته م���ع أعضاء الكونغرس 

الجمهوريين وكبار مسؤولي اإلدارة حين كان الملحق االقتصادي في واشنطن 

تحت إدارة بوش االبن. 

وُيعتبر دريمر كمن تدخل بش���كل شاذ، س���واء في الكونغرس أو في أوساط 

المتبرعين، وفي نظر البيت األبيض، الفكرة واحدة: دريمر يس���اوي نتنياهو. 

ح الحمل���ة الجمهورية ضد أوباما. 
ّ
وم���ن ناحيتهم كان نتنياهو هو الذي س���ل

وبحس���ب الصحيفة، فإن ما فعله دريمر س���يبعده عن تولي منصب الس���فير 

اإلسرائيلي في واشنطن في الصيف المقبل. 

ولم يتوقف دعم اليمين اإلس���رائيلي عند هذا الحد، بل إن نتنياهو شخصيا 

أدل���ى بدلوه، حينما فت���ح ذراعيه لرومني الذي زار إس���رائيل ف���ي مطلع آب 

الماض���ي ليومين، واس���تقبله خاللهما نتنياهو مرتي���ن، وكان رومني قد جاء 

للمش���اركة في حفل خاص أقيم ف���ي القدس المحتلة بحض���ور كبار األثرياء 

األميركان اليهود، وجمع هناك ماليين الدوالرات لحملته االنتخابية، وقد أدلى 

بتصريحات كثيرة مناصرة إلسرائيل وأيضا ضد الشعب الفلسطيني.

وتبعت ذلك سلسلة من تصريحات شخصيات اليمين المتشدد، وحتى رجال 

دين يه���ود، جاهروا بدعمهم لرومني، ومن بين ه���ؤالء رئيس حركة الليكود 

العالمية عضو الكنيست داني دانون، الذي لم يخف خيبة امله من فوز أوباما.

النشاط بين اليهود
يعتقد اليمين المتش���دد في إسرائيل أن الحزب الجمهوري، ونظرا اللتصاق 

مجموع���ات يميني���ة وخاصة دينية  متش���ددة به، س���يكون »أكث���ر إخالصا 

إلسرائيل«، كما يعتقد اليمين بأنه بما أن كبار أصحاب كارتيالت النفط أقرب 

للحزب الجمه���وري، فإن هذا الحزب ال يزال يعطي أهمية اس���تراتيجية أكبر 

لوجود إسرائيل في الشرق األوسط، هذا كفرضية.

لك���ن األمر ال يتوقف عند ه���ذا الحد، بل تدل كل المؤش���رات على أن حراك 

اليمين اإلس���رائيلي المتش���دد في الوالي���ات المتح���دة، كان يهدف بنفس 

مس���توى الدعم للحزب الجمهوري إلى إحداث انقالب في توجهات األميركان 

اليهود، الذين يش���كلون  6ر1% من مجمل الس���كان، وحوالي 8ر1% من مجمل 

المصوتين، ولكن هذه النسبة ترتفع أكثر بقليل، ألن نسبة التصويت من بين 

اليهود أعلى من النس���بة العامة، وبحسب نتائج االنتخابات األميركية على مر 

السنين، فإن ما بين 67% إلى 73% من اليهود يصوتون للحزب الديمقراطي.

كما أنه، واستنادا لتقارير إسرائيلية وأميركية، فإن 60% من أموال التبرعات 

التي تصل إلى الحزب الديمقراطي، مصدرها كبار األثرياء اليهود.

والحقيق���ة التي تقرها اس���تطالعات الرأي العام على مدى س���نوات طوال، 

وتنش���رها أيضا وس���ائل إعالم إس���رائيلية، هي أن الغالبية الس���احقة جدا، 

حوالي 75%، من األميركان اليهود يؤيدون الحل الس���لمي في الشرق األوسط، 

وتوجهاتهم أبعد ما تكون عن سياسات الحكومة اإلسرائيلية الحالية.

لكن الص���وت البارز بين اليهود ه���و لألقلية اليمينية المتش���ددة ومعها 

غالبية سالطين المال اليهود، الذين يعتقدون أن إسرائيل هي »صمام أمان« 

لمصالحه���م داخل الواليات المتحدة وخارجها، وه���ذا التقاء مصالح وتعاون 

متبادل، ال يعكس توجهات غالبية األميركان اليهود.

يضاف إل���ى هذا الحالة الدائمة والمتصاعدة التي نس���تنتجها من تقارير 

صادرة عن مؤسس���ات ومعاهد تابع���ة للوكالة اليهودية، المؤسس���ة األكبر 

للحرك���ة الصهيونية، وهي أن اليهود في الوالي���ات المتحدة، كما في أوطان 

أخرى، يبتعدون أكثر فأكثر عن ش���عور االنتماء للمشروع الصهيوني. وتقول 

هذه التقارير، ومن بينها التقرير الس���نوي األخير ل� »معهد سياس���ة الشعب 

اليه���ودي« التاب���ع للوكالة اليهودية، إنه كلما نش���أت أجي���ال جديدة، كان 

ارتباطها بالمؤسسات اليهودية في أوطانها أضعف، وبالتالي ضُعف الشعور 

تجاه إس���رائيل ومؤازرتها، وبالتالي فإن هذه الشريحة، وهي شريحة األغلبية 

الس���احقة، لن تفكر في أي يوم بالهجرة إلى إس���رائيل، وهذا أيضا ما تدركه 

الحركة الصهيونية ويزيد من قلقها.

ولهجة القلق باإلمكان لمس���ها بوضوح في التقرير األخير للمعهد الس���ابق 

ذكره، إذ جاء فيه ما يل���ي: »لدى الكثير من القادة اليهود األميركان، أصبحت 

األسئلة بش���أن العدالة االجتماعية ثاقبة اكثر، بشكل خاص حينما ينتقدون 

سياس���ة إس���رائيل، وهذه الحالة تس���ري على مس���توى األفراد والمؤسسات 

اليهودية، وتلك التي تس���مى ب� »النخبة التقدمي���ة«، ونجدها في »صندوق 

إس���رائيل الجديدة« وفي منظمة »جي س���تريت« وغيرهما، فهذه المنظمات 

تؤيد السالم وإسرائيل والفلسطينيين«.

وكان المعهد ذاته قد خصص قس���ما كبيرا م���ن تقرير له صدر قبل عامين 

لكيفية التعامل مع األجيال اليهودية الناش���ئة ف���ي أوطانها، وتقريبها إلى 

الحركة الصهيونية وإس���رائيل، من خالل سلس���لة محفزات وحمالت دعائية، 

ولكن لم تظهر الحقا أية متابعة لهذه القضية، ما يعني أن التجاوب مع هذه 

ا.
ً
المبادرات الصهيونية كان ضعيف

وأمام حالة كه���ذه، ال يمكن عدم الربط بينها وبي���ن الحملة الدعائية التي 

بادر لها الثري شلدون أدلسون، ومعه أثرياء مثله، بين أوساط يهود الواليات 

المتحدة، وبحس���ب تقارير إسرائيلية، فقد رصد أدلس���ون ميزانية 6 ماليين 

دوالر لدعم هذه الحملة، عالوة على عش���رات ماليي���ن الدوالرات، التي أنفقها 

الثري ذاته على حملة الحزب الجمهوري االنتخابية.

وقد تضمنت الحملة ش���عارات تحريضية مثل، رومني جيد لليهود، ورومني 

جيد إلسرائيل، وشعارات عكسية عن أوباما.

 أمام كل هذا، وخاصة الصوت العلني الصارخ الصادر من إس���رائيل واللوبي 

الصهيون���ي اليميني في الوالي���ات المتحدة، جاءت النتائ���ج واضحة، وهي 

استمرار دعم اليهود في الواليات المتحدة للحزب الديمقراطي، إذ أنه بحسب 

ما نشرته الصحافة اإلسرائيلية فإن 70% دعموا أوباما وحزبه.

وعلى الرغم من عدم وجود فوارق جوهرية بين الحزبين في ما يتعلق بشكل 

التعامل مع الصراع في الشرق األوس���ط، والنية وحتى القدرة على الدفع نحو 

حل الصراع، فإنه أمام كل الضجة اإلس���رائيلية والش���عارات الحادة »من أجل 

إسرائيل«، فإن عدم االنجراف اليهودي هو مؤشر واضح، وهذا باإلمكان اعتباره 

فشال لليمين اإلسرائيلي المتش���دد، الذي كان يتوخى انقالبا في التوجهات 

هناك ينعكس على قوته داخل إسرائيل.

ال تغيرات إستراتيجية في العالقات
م���ع ظهور نتائ���ج االنتخابات األميركي���ة وفوز الرئيس أوبام���ا بوالية جديدة، 

تكاثرت األحاديث في وس���ائل اإلعالم والحلبة اإلس���رائيلية عن ش���كل العالقة 

المس���تقبلية بين إدارة أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو، التي تشير كل الدالئل 

حاليا إلى أنها س���تواصل عملها بع���د االنتخابات المقبل���ة، ويعتقد كثيرون أن 

العالقة بين رئيس���ي النظامين س���تكون أكثر توترا، بسبب دعم نتنياهو جهارا 

للمرشح الجمهوري.

لك���ن ال يمكن أن تك���ون العالقات االس���تراتيجية العميقة بين إس���رائيل 

والوالي���ات المتحدة محكومة بتوجهات أي م���ن رأس النظام في الجانبين، بل 

هي عالقات تخدم المصالح االس���تراتيجية العلي���ا في الجانبين المتوافقين، 

وهي مصالح تقررها مؤسس���ات حكم عليا، بأذرعها األمنية والعسكرية، التي 

تترك حيز مناورة محدودا، يفسح المجال أمام مشاهد من التنافر او التقارب، 

ولكن ليس بإمكان هذا الحيز أن يؤثر على جوهر العالقات.

ولهذا فإن ما نش���هده ف���ي الصحافة اإلس���رائيلية يندرج ف���ي إطار نمط 

»األحاديث االس���تعراضية«، وال يتوهم أحد أننا على أبواب مرحلة انقالب في 

السياسة الخارجية األميركية.

فشل اليمين اإلسرائيلي المتشدد في انتخابات الواليات المتحدة!
*التدخل اإلسرائيلي في االنتخابات األميركية األخيرة كان األكثر فظاظة في تاريخ إسرائيل وسعى الستغالل االنتخابات إلحداث تغيرات في توجهات غالبية األميركان 

اليهود المعتدلة والمؤيدة لحل الصراع *نتائج االنتخابات بين اليهود األميركان تؤكد أن شعارات تحريضية من أجل إسرائيل ال تجعلهم يغيرون توجهاتهم*

كذلك، فإن هذا المشهد ال يعني أن اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة 

بعيد عن الحزب الديمقراطي، بل على العكس تماما، فأوباما في دورته األولى 

دخل إلى البيت االبيض بمستشارين وموظفين كبار، ترتبط اسماؤهم بالحركة 

الصهيونية ومعاهد ومؤسس���ات تابعة لها، مثل رئيس طاقم موظفي البيت 

األبيض الس���ابق رام عمانوئيل، وثالثة مستشارين كانوا يتحركون في مجال 

الصراع الشرق األوسط. 

وأبرز هؤالء دنيس روس، الذي اس���تقال قبل عدة أش���هر، وبحسب التقارير 

واصل تقديم االستش���ارة ألوباما، ودان شابيرو، الذي تم تعيينه قبل أقل من 

عامين س���فيرا لبالده في تل أبيب، ومارتن إنديك، الذي عمل مستش���ارا لدى 

المبعوث جورج ميتشل. وباس���تثناء عمانوئيل الذي لم نقرأ عنه كثيرا، فكل 

واحد من هذه األس���ماء مرتبط ارتباطا وثيقا بالمؤسسة الحاكمة في إسرائيل 

وباللوبي الصهيوني، فمثال روس عاد ليتولى مجددا رئاس���ة »معهد سياسة 

الشعب اليهودي« التابع للوكالة اليهودية.

كذلك، فإن جوهر أداء أوباما في دورته الرئاس���ية المنتهية ال يمكن وصفه 

بأن���ه كان أداة ضغط على إس���رائيل م���ن أجل حل الصراع، فه���ا هي حكومة 

نتنياهو تس���جل أطول عمر لحكومة إس���رائيلية منذ العام 1996، ونجحت في 

فرض تجميد كلي للعملية التفاوضية مع منظمة التحرير الفلس���طينية، وهو 

جم���ود المفاوضات األط���ول منذ العام 1991، وال يلوح في األفق أي مؤش���ر إلى 

احتمال إحداث قفزة نوعية فيها.
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ذكرت تقارير صحافية، قبل ثالثة أس���ابيع، أنه عندما توجه ش���رطي دورية 

إلى مبنى في مدينة بات يام في وس���ط إس���رائيل، بع���د ورود معلومات إلى 

مركز للشرطة حول إطالق نار في إحدى الشقق، كان في استقباله المشتبه به 

بنفسه، الذي قال للشرطي »لقد قتلتها«!، وأضاف »نحن مطلقان وحدث شجار 

بيننا«. وعلى أثر ذلك دخل الش���رطي إلى غرفة النوم حيث وجد جثة إس���تير 

أبراهام ملقاة على األرض، وقد اخترقت ثماني رصاصات جسدها.

ووفقا للتقارير فإن إس���تير أبراهام كانت تعيش في مس���توى تهديد عاٍل 

بقتله���ا. فالمعطيات بأنه���ا مطلقة ومهاجرة من أثيوبي���ا، تضعها في حالة 

تهديد خطير جدا بالقتل. وهذا ما يؤكده »مؤش���ر العنف ضد النس���اء«، وهو 

تقري���ر تم إعداده في وزارة األمن الداخلي اإلس���رائيلية. ويؤكد التقرير على 

أنه منذ العام 2008 طرأ ارتفاع كبير على نس���بة المطلقات بين النساء الالتي 

قتلن في إسرائيل، بينما نسبة النس���اء األثيوبيات بلغت 21% من بين مجمل 

النس���اء الالتي قتلن في إس���رائيل خالل العام الماضي، علما أن نسبة النساء 

األثيوبيات في إسرائيل هي 5ر1% فقط.

وتم إعداد مؤش���ر العن���ف بموجب معطي���ات الجرائم ضد النس���اء، القتل 

والس���رقة والعنف الجنس���ي، وتناول الفترة الواقعة بين العام 2008 ونهاية 

العام 2011. ويحذر التقرير في هذا الس���ياق من وجود مميزات تتعلق بالسن 

والوضع العائلي ودين الضحية. 

وتبين من تقرير مؤش���ر العنف ضد النس���اء أن نسبة القتيالت األعلى خالل 

الس���نوات األخيرة هي من الفئة العمرية ما بين 18 - 24 عاما، بنسبة قتيلتين 

بي���ن كل 100 ألف ام���رأة. كذلك فإن ثل���ث حاالت قتل النس���اء وقع في بيت 

العائلة، وثلث آخر من هذه الجرائم وقع في الش���ارع. ووقع معظم جرائم قتل 

النساء بعد الساعة الخامسة مساء، وسجلت السنوات األخيرة ارتفاعا حادا في 

جرائم القتل خالل ساعات الليل المتأخرة ونهاية األسبوع.

وأظهر تحليل المعطيات وفقا لديانة الضحية أن نس���بة النساء المسلمات 

والدرزيات الالتي قتلن كانت ضعفي نس���بة القتيالت اليهوديات، أي أنه من 

بي���ن كل 100 ألف امرأة يهودية تقتل امرأة، بينما من بين كل 100 ألف امرأة 

مس���لمة ودرزية تقتل امرأتان. ورغم ذلك فإن معطيات تم اس���تعراضها في 

الكنيس���ت، مؤخرا، دلت على انخفاض نسبة النساء العربيات الالتي يقتلهن 

أزواجهن. ففي العام 2009 قتلت 11 امرأة، بينهن 10 عربيات، وفي العام 2010 

قتل���ت 51 امرأة بينهن 10 عربيات وفي الع���ام 2011 قتلت 42 امرأة بينهن 11 

عربيات.

لكن منظمات نسائية فسرت هذا االنخفاض بأنه في المجتمع العربي ال تزال 

ترتكب جرائم قتل نس���اء وال يتم إعطاء تقارير حولها، ويتم تس���جيل هؤالء 

النساء بأنهن مفقودات، ألن الشرطة ال يمكنها أن تعلن عن وجود جريمة قتل 

من دون العثور على جثة. ورأت المنظمات النسائية أنه من أجل فهم الصورة 

الحقيقية يجب معرفة عدد النساء المفقودات في المجتمع العربي. 

40% من االعتداءات الجنسية 
وقعت في بيت الضحية أو المعتدي

وأضاف التقرير أنه توجد فروق كبير بين الديانات في كل ما يتعلق بجرائم 

العنف الجنس���ي، وأن هن���اك »انعدام بنيوي« فيما يتعلق بتقديم ش���كاوى 

ضد هذه الجرائم في المجتمع العربي. وعلى الرغم من أن النس���اء اليهوديات 

تشكلن 76% من مجمل النساء في إسرائيل، إال أنهن يشكلن 83% من ضحايا 

العنف الجنسي. وبالمقابل، نسبة النساء المسلمات 16% من مجمل النساء في 

إسرائيل، لكنهن يشكلن 5ر6% من مجمل شكاوى العنف الجنسي ضد النساء. 

وحسب المعطيات فإن 80 من بين كل 100 ألف امرأة يهودية تعرضن لعنف 

جنس���ي، مقابل 20 م���ن بين كل 100 ألف امرأة م���ن الديانات األخرى تعرضن 

لعنف جنسي.   

وبموجب معطيات مؤش���ر العنف ضد النساء، فإن الجرائم الجنسية ما زالت 

نوع الجرائم الذي تكون نس���بة النساء الالتي يتعرضن له هي األعلى وبشكل 

كبير قياس���ا بالرجال. وبين الس���نوات 2003 - 2011 وقعت 60 جريمة اعتداء 

جنسي على نساء لكل 100 ألف امرأة، مقابل 17 اعتداء جنسي على رجال لكل 

100 ألف رجل. كذلك فإن نصف ضحايا االعتداءات الجنسية هو من القاصرات، 

ونسبة القاصرات والشابات، حتى سن 24 عاما، أعلى من النساء األكبر سنا، 200 

قاصر وشابة من بين كل 100 ألف تعرضن العتداء بينما تعرضت 75 امرأة فوق 

سن 25 عاما العتداء من بين كل 100 ألف.

ويس���تدل م���ن المعطيات أن نس���بة النس���اء المطلقات الالت���ي يتعرضن 

العت���داءات جنس���ية أعلى من باقي النس���اء. وف���ي مقابل انخف���اض حاالت 

االعتداءات الجنس���ية ض���د المطلقات، منذ الع���ام 2004، إال أن ارتفاعا حصل 

ف���ي تعرض العزباوات لمثل هذه االعتداءات. وأش���ار التقرير إلى أن أكثر من 

40% من الش���كاوى المتعلقة باالعتداءات الجنس���ية وقعت في بيت الضحية 

أو المعتدي، األمر الذي يش���ير إلى أنه في ح���االت كثيرة تكون هناك معرفة 

مسبقة بين الضحية والمعتدي. ووقعت 10% من هذه االعتداءات في مؤسسة 

تعليمية، مثل مدرسة أو جامعة.

ووقعت معظم االعتداءات خالل ساعات العمل، ما بين الثامنة صباحا والرابعة 

بعد الظهر، وطرأ ارتفاع في الس���نوات األخيرة في عدد االعتداءات الجنس���ية 

خالل ساعات الليل المتأخرة وقبيل الفجر، وخاصة في نهاية األسبوع. 

أكثر من 75% من النساء يعشن في »ذعر دائم«
وأظهر اس���تطالع ج���رى في بداية العام الحالي حول مدى ش���عور النس���اء 

باألمن الش���خصي، أن غالبيته���ن ما زالت تتخوف على أمنها الش���خصي في 

كل ما يتعلق باحتمال تعرضها العتداءات جنس���ية، في أماكن العمل وأماكن 

الترفيه وداخل البيت. ووفقا لالس���تطالع، الذي ش���اركت في���ه 800 امرأة من 

جميع األوساط والديانات في إسرائيل، فإن 76% من النساء اليهوديات و%79 

من النس���اء العربيات قلن إنهن يعش���ن في »ذعر دائم« من احتمال التعرض 

العتداء جنسي. 

وأفادت نتائج االس���تطالع أن امرأة واحدة من بين كل ثالث نساء ستتعرض 

العتداء جنس���ي خالل حياتها. بينما في الواقع قدمت 16% من النساء شكاوى 

حول تعرضهن العتداء جنس���ي من جانب ش���خص غريب. لكن هذه النس���بة 

وصلت إلى 38% في مجتمع المهاجرين الروس في إس���رائيل. وقالت 14% من 

النساء اليهوديات، في االستطالع، إنهن تعرضن العتداء جنسي قبل بلوغهن 

سن 16 عاما. 

وذكرت مراكز مساعدة النساء أن 30% من المتوجهات إليها كل عام شكون 

من أنهن وقعن ضحية اعتداء جنس���ي قبل بلوغهن سن 12 عاما، لكنهن قررن 

تقديم شكوى في سن أكبر ضد المعتدي. ووفقا لمراكز مساعدة النساء فإنها 

تتلق���ى في كل عام 40 أل���ف توجه، ونصف المتوجهات يش���كو من تعرضه 

لالغتصاب أو محاولة االغتصاب أو اغتصاب جماعي.

ودلت المعطيات على حدوث انخفاض في جرائم الس���رقة بحق النساء منذ 

العام 2005 وأن تعرض الرجال للسرقة أعلى من حاالت تعرض النساء للسرقة. 

لكن األرامل والمطلقات تعرضن للس���رقة، على مدار السنين، أكثر بكثير مما 

تعرضت له المتزوجات والعزباوات. ووقعت غالبية جرائم السرقة بين الساعة 

الثامنة مس���اء والرابعة فج���را، وأكثر من نصفها وقع في الش���ارع. وتبين أن 

النساء اليهوديات تعرضن للسرقة أكثر بكثير من النساء من باقي الديانات. 

اتهامات للشرطة
وعقبت الش���رطة اإلس���رائيلية على اتس���اع حجم ظاهرة العنف ضد النساء 

بالقول إنها »تنظر بخطورة« إلى العنف ضد النس���اء، وأن الش���رطة تستخدم 

جهازا مهنيا ومختصا في هذا المجال، وأنه موجود في معظم وحدات الشرطة 

وترافقه دائرة تعالج ش���ؤون المتضررين م���ن جرائم االعتداءات. وأضافت أن 

»الشرطة تقيم اتصاال وثيقا مع خدمات الرفاه المختلفة ومنظمات المساعدة، 

كما أن الشرطة عضو في لجنة وزارية تعنى بمواجهة ظاهرة قتل النساء على 

أيدي أزواجهن«. كذلك أشارت الشرطة إلى أنها وظفت عاملين اجتماعيين في 

قسم من مراكزها ليرافقوا المشتكيات من العنف.

م���ن جهتها وجهت مراكز مس���اعدة النس���اء ضحايا العن���ف اتهامات إلى 

الشرطة، بينها أن »معظم االعتداءات ال يصل إلى الشرطة لكن معظم الملفات 

التي تصلها يتم إغالقه من جانب الشرطة«. وتشير المعطيات إلى أن 20% من 

الحاالت فقط يتم تقديم شكاوى فيها، وأن 75% من الملفات يتم إغالقها في 

الشرطة وال يتم تقديم لوائح اتهام إلى المحاكم بشأنها.

وقالت مديرة مركز مس����اعدة ضحايا االعتداءات الجنسية واالغتصاب في 

القدس، كيدم بيرت، لوس����ائل إعالم إن »الش����رطة حقق����ت تقدما في مجال 

العنف الجنس����ي، وتوجد أنظمة جديدة اليوم، والشرطة تتعرض النتقادات 

من جانب وس����ائل اإلعالم، ويوجد لذلك تأثير، لكن المعطيات ما زالت صعبة 

وقاس����ية. فأن تتعرض واحدة من بين كل أربع نس����اء لمحاولة اغتصاب هو 

معطى قاٍس«.

وأضاف���ت بي���رت أنه »لن يتم حل ه���ذا الموضوع قبل أن يك���ون هنا رئيس 

حكومة يعلن أن هذا الموضوع موجود في رأس سلم أولوياته ويرصد من أجل 

تحقيق هذا الهدف الميزانيات المالئمة. فالموضوع ال يتعلق بالشرطة فقط، 

وإنما هو موضوع يجب أن يلقى اهتماما من جانب جميع أجهزة الدولة«.

كذلك قالت مديرة دائرة رفع مكانة المرأة في مؤسس���ة »فيتس���و«، ريفكا 

نويمان، إن »األعداد ليست مهمة، فالخالصة هي أن هناك نساء في إسرائيل 

يقتلن، والقتل ليس حكما من الس���ماء«. وأضافت أن »الشعور هو أن السلطات 

تعتبر قتل النس���اء كما لو أنه حكم من الس���ماء، إذ أنه تم س���ن قانون لمنع 

العنف ف���ي العائلة قبل 21 عام���ا، والحقيقة اآلن هي أن���ه توجد أمور كثيرة 

ينبغي تحس���ينها وتصحيحها، وبضمنها أوامر إبعاد ال���زوج عن البيت« في 

حال تهديد زوجته. وخلصت إلى أن »األنظمة اليوم تش���كل خطرا على المرأة. 

وفي نهاية األمر، فإن المرأة هي التي تبلغ الرجل العنيف بشأن إبعاده وليس 

الشرطة، وهذا مجرد مثال صغير على ما يمكن أن يتم فعله«. 

ورأت المحامية عنبال روبنشتاين أن »االستنتاج المركزي الذي يبرز بوضوح 

من المعطيات هو العالقة العكس���ية بين الش���كاوى والجرائم الجنسية وبين 

جرائم القتل. فمعطيات االعتداءات الجنس���ية في الوسط العربي هي األكثر 

انخفاضا بينما حاالت القتل هي األعلى. والش���كاوى ضد اعتداءات جنس���ية 

في الوس���ط اليهودي هي األعلى بينم���ا حاالت قتل النس���اء منخفضة جدا. 

ولذلك على السلطات المسؤولة عن منع الجريمة أن تؤكد وتشجع النساء على 

تقديم شكاوى بعد تعرضهن العتداءات جنسية وعنف ألن هذا حقهن، وهذا 

س���يعود بالفائدة ليس بحماية النساء فقط وإنما س���يؤدي إلى نشوء شعور 

باألمن الشخصي«. 

وزارة األمن الداخلي تنشر »مؤشر العنف ضد النساء«:

أكثر من 75% من النساء في إسرائيل يعشن في »ذعر دائم«!
*هناك انعدام بنيوي لتقديم شكاوى ضد جرائم العنف الجنسي في المجتمع العربي*

أعلن���ت ألمانيا أنها س���تزيد حجم التعويضات الت���ي تدفعها للناجين 

اليهود من المحرقة، وأنها ستوس���ع دائرة المستحقين، وذلك في أعقاب 

المفاوضات التي تجريها مع »لجنة الدعاوى«، المؤلفة من مندوبي منظمات 

يهودية في إسرائيل والعالم. 

ووق���ع وزي���ر المالية األلماني���ة، فولفغان���غ ش���ويفيليه، ورئيس »لجنة 

الدع���اوى«، يوليوس بيرمان، على اتفاق تضمن هذه التفاهمات في برلين، 

األسبوع الماضي.

وقال بيرمان، في تصريحات لوسائل إعالم إسرائيلية، في نهاية األسبوع 

الماضي، إنه »عملنا عشرات السنوات من أجل الحصول على اعتراف بالناجين 

من المحرقة الذين بقوا في دول االتحاد السوفياتي السابق. فهناك حاالت 

هربت فيها ش���قيقتان معا ]من المحرقة[ إلى داخل االتحاد الس���وفياتي، 

لكن إحداهما، التي تسكن اليوم في الواليات المتحدة بإمكانها أن تحصل 

عل���ى تعويضات، بينما األخرى، التي تس���كن ف���ي أوكرانيا، ال تحصل على 

ش���يء. وينبغي تحقيق قدر من العدالة باالس���تناد إلى التاريخ وليس إلى 

الجغرافيا«.

من جانبه قال شويفيليه إن »الذين تعرضوا للمالحقة من جانب النازيين 

في أوروبا الشرقية واالتحاد السوفياتي السابق سيحصلون على تعويضات 

من ألمانيا ج���راء معاناتهم خالل الحرب العالمي���ة الثانية. ويوجد هناك 

أشخاص لم يكونوا مستحقين لذلك حتى اليوم«.

ويتطرق اتفاق التعويضات هذا إلى نحو 80 ألف يهودي من دول االتحاد 

السوفياتي السابق والذين ما زالوا يعيشون في أوروبا الشرقية ولم يحصلوا 

على تعويضات من ألمانيا حتى اآلن. وسيحصل كل واحد منهم على دفعة 

لمرة واحدة بقيمة 2556 يورو. ويص���ل المبلغ اإلجمالي لهذه التعويضات 

إلى حوالي 200 مليون دوالر. إضافة إلى ذلك، س���تتم مساواة المخصصات 

التي يتلقاها الناجون من المحرقة في أوروبا الش���رقية والغربية، وقيمتها 

300 يورو شهريا للفرد.

إال أن التغيير األس���اس واألهم في االتفاق الجدي���د بين حكومة ألمانيا 

و«لجنة الدعاوى« يتعلق بإقامة برنامج لثالث س���نوات يتم من خالله زيادة 

حجم التعويضات التي تدفعها ألمانيا بموجب بند »س���اعات المس���اعدة 

البيتي���ة« إلى الناجين من المحرقة المس���نين في إس���رائيل وجميع أنحاء 

العالم. وينص االتفاق الجديد على أن تدفع ألمانيا، بموجب البند المذكور، 

قب���ل نهاية العام الحال���ي، مبلغ 177 مليون دوالر، وف���ي العام المقبل 191 

ملي���ون دوالر، و196 مليون دوالر في العام 2014. وهذه المبالغ أعلى من تلك 

التي دفعتها ألمانيا في السنوات الماضية.

ستون عاما على »اتفاق التعويضات«
وجرت في برلين، يوم األربعاء الماضي، مراس���م الذكرى السنوية الستين 

لما يس���مى ب� »اتفاق التعويضات«، الذي تم توقيعه بين ألمانيا وإسرائيل 

في لوكس���مبورغ في الع���ام 1952. وأقامت ه���ذه المراس���م وزارة المالية 

األلماني���ة. وق���د نقل���ت ألمانيا إلى إس���رائيل، في الس���نوات األولى التي 

أعقبت ه���ذا االتفاق، بضائع بقيمة 3 مليارات و450 مليون مارك، أو حوالي 

845 ملي���ون دوالر، كم���ا أن ألمانيا اعترفت ألول م���رة من خالل هذا االتفاق 

بمس���ؤوليتها عن قتل اليهود خالل المحرق���ة والمس بأمالكهم وروحهم. 

إضافة إلى ذلك تعهدت ألمانيا بتعويض ش���خصي تدفعه لليهود الذين 

الحقهم النظام النازي.

وق���ال رئيس اللجن���ة اإلدارية ل� »لجنة الدع���اوى«، رؤوفين ِمرحاف، الذي 

ش���ارك في مراس���م ذكرى توقيع »اتفاق التعويضات«، ويش���ارك كل عام 

كمن���دوب عن »لجنة الدعاوى« في المفاوضات حول حجم هذه التعويضات 

ودفعها للناجين من المحرقة، إن »البنية التحتية في البالد ]في الس���نوات 

األولى بعد قيام إس���رائيل[ كانت متخلفة وقديمة. وكانت الدولة في حالة 

تقش���ف ولم تتمكن من الدفع مقابل السكر والوقود، في الوقت الذي كان 

فيه عدد السكان يتضاعف كل ثالث سنوات«.

وأض���اف مرح���اف أن »األموال األلمانية س���محت ببناء بني���ة تحتية هنا 

للش���وارع والقطارات والصناعات والسفن. وال يوجد أحد اليوم يخالف الرأي 

القائل بأن اتفاق التعويضات كان أهم شيء حدث لنا هنا. فاأللمان دفعوا 

تعويضات على ش���كل بضائع واألمور هنا س���ارت مثل دقات الساعة وبنت 

البنى التحتية لدولة إس���رائيل التي اس���توعبت الهجرة اليهودية إليها« 

]»هآرتس« – 16. 11 .2012[. 

لكن التوقيع على »اتفاق التعويضات«، في العام 1952، أثار سجاال صاخبا 

للغاية في إس���رائيل. وقال زعيم المعارضة اإلسرائيلية حينذاك، مناحيم 

بيغ���ن، الذي ع���ارض االتفاق بش���دة، في خطاب أمام الكنيس���ت إن »هذه 

ستكون بمثابة حرب على الحياة أو الموت«. وأضاف مخاطبا رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية، دافيد بن غوريون، »أنتم لن تجعلونا نستسلم، ألنه ال توجد 

قوة في العالم قادرة على إرضاخ قوة جنود اإليتسل ]العصابة الصهيونية 

»التنظيم العس���كري القومي« الذي تزعمه بيغن[. وه���ذه الحكومة، التي 

ستش���رع بمفاوضات مع القتلة الذين أبادوا شعبنا، ستكون حكومة ظالمة 

تؤسس حكمها على الحربة والقنبلة«.

إضاف���ة إلى الخالفات داخل إس���رائيل ح���ول »اتف���اق التعويضات« مع 

الحكومة األلمانية، بعد س���بع س���نوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية 

والقض���اء على النظ���ام النازي في ألماني���ا، فإن ثمة جوانب ش���ائكة فيه. 

وقال ش���لومو غور، وهو أحد كبار المسؤولين في »لجنة الدعاوى« وتولى في 

الماض���ي منصبي مدير ع���ام وزارة العدل ومراقب الدول���ة، عن االتفاق إنه 

»وثيقة وقعت عليها دولتان ل���م تكونا موجودتين في الفترة التي تطرق 

إليها االتفاق، وهما ألمانيا الغربية وإس���رائيل، كما أنه شمل جهة ثالثة، 

ال يعت���رف بها القانون الدولي أبدا، وهي الش���عب اليهودي«. وأش���ار إلى 

أن »ه���ذا كان أول اتف���اق تتعهد في���ه دولة ُهزمت في الح���رب بأن تدفع 

تعويضات شخصية لمتضررين جراء تلك الحرب«.

وكان مراس���ل »هآرت���س«، روب���رت فلتش، ال���ذي حضر توقي���ع »اتفاق 

التعويضات« في العام 1952، قد أفاد حينذاك أن »المش���كلة كلها معقدة 

أكثر مم���ا اعتقد الكثي���رون. فاأللمان لن يقدموا ال���دوالرات على طبق من 

فضة. هم مستعدون لكي يدفعوا تعويضات، وهم يعترفون أيضا بعدالة 

المطالب اإلس���رائيلية رغم عدم وجود أساس قانوني مقبول. لكن علينا أال 

ننس���ى أن المبالغ التي ي���دور الحديث حولها هي مبال���غ هائلة جدا. ومن 

الس���هل أن تنهب وته���دم، ولكن من الصع���ب دفع مبال���غ كهذه بطرق 

طبيعية«.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت هناك حساسيات لدى الوفد اإلسرائيلي 

خالل توقيع »اتفاق التعويضات«، وبينها رفض قسم من أعضائه مصافحة 

الجان���ب األلماني في المفاوضات. وقال مرحاف إنه تم حل هذه المش���كلة 

ب���أن »اقترح أحد حراس بن غوريون اس���تخدام غرفة واس���عة ووضع طاولة 

كبيرة فيها، لكي ال تسمح بوجود اتصال جسدي بين الجانبين«.

وتح���ول ألمانيا مخصصات التعويضات الش���خصية للناجين اليهود من 

المحرقة بواس���طة منظمة جديدة تمت إقامتها في م���وازاة التوقيع على 

»اتف���اق التعويضات« لكي يمثل يهود العالم في المفاوضات مع الحكومة 

األلماني���ة. وهذه المنظمة ه���ي »لجنة الدعاوى«، المؤلف���ة من 24 منظمة 

يهودية تمثل الناجين من المحرقة، ومن ش���خصيات عامة ومندوبين عن 

حكومة إسرائيل.

ويلتقي مندوبو »لجنة الدعاوى« م���ع مندوبي الحكومة األلمانية كل عام 

م���ن أجل البحث في حجم التعويضات للعام التالي. ووفقا لمعطيات »لجنة 

الدعاوى«، فإن ألمانيا حولت بواسطتها 70 مليار دوالر إلى 800 ألف يهودي 

نجوا من المحرقة ويقيمون في 90 دولة. وقال مرحاف في هذا السياق »لقد 

دخلنا إلى رؤوسهم ]أي رؤوس األلمان[ بواسطة شواكيش، وصدمناهم، من 

أجل أن يستوعبوا أنهم يتحملون مسؤولية عن معاناة اآلخرين«.

وكان���ت إحدى نتائج ذل���ك أن اعترف���ت ألمانيا، في الع���ام 2008، بحق 

الناجين اليهود من حصار القوات النازية لمدينة لينينغراد الس���وفياتية 

خ���الل الح���رب العالمية الثانية، وف���ي العام 2011 تم االتف���اق بين »لجنة 

الدعاوى« والحكومة األلمانية على حق آالف اليهود الذين هربوا من الزحف 

الن���ازي خالل الحرب رغ���م أنهم تواجدوا في مناطق ل���م يحتلها النازيون، 

مثل مدينة موسكو، بالحصول على تعويضات، وكذلك حق يهود من أصول 

مغربية الذين عاش���وا في تلك الفترة في ظروف منع تجول، بالحصول على 

تعويضات من ألمانيا ايضا. 

وقال مرحاف إن »ثمة من يقول إن 70 مليار دوالر ليست كافية، وإن الكنز 

البشري ومعاناة الناجين وسلب المعنويات ال يمكن قياسها بالمال أبدا«.

ألمان يطالبون بوقف التعويضات
وش���ارك نائب وزير المالية األلماني، فيرنر غيتس���ر، في مراسم أقيمت 

األسبوع الماضي إلحياء ذكرة جدة مرحاف، التي قضت في معسكر اإلبادة 

النازي »أوش���فيتز«. وقال غيتس���ر ل� »هآرتس« إنه »ما دام ضحايا المحرقة 

على قيد الحياة، فإن ألمانيا ملزمة باالعتراف بمس���ؤوليتها التاريخية عن 

الضحايا اليهود«. 

لكن غيتس���ر قال إنه توجد أص���وات تتعالى في ألماني���ا، اآلن، تعارض 

استمرار دفع التعويضات لليهود. وشدد على أنه »واضح أنه توجد اصوات 

قليلة، وهي مع���دودة فعال، تدعو إلى وقف دفع التعويضات. وليس دائما 

يرى الشبان أمام أعينهم وبشكل كامل االنعكاسات التاريخية للتعويضات. 

والكثي���رون ال يعرفون أنه بعد 70 عاما من انتهاء الحرب العالمية الثانية، 

ما زالت ألمانيا تدفع تعويضات. ونحن ملزمون بأن ننجح في التوضيح لهم 

أن المعاناة التي س���ببتها المانيا لضحاي���ا المحرقة ما زالت حاضرة اليوم. 

وق���ال أحد الضحايا لي مرة إن ’هذا أمر جيد أنكم تس���اعدوننا. لكن افضل 

شيء يمكن أن تفعلوه لمصلحتنا هو أن ترووا ذلك ألوالدكم’«.

وأش���ار مدير عام »لجنة الدعاوى«، غيرغ شنايدر، إلى أن المفاوضات بين 

اللجنة والحكوم���ة االلمانية حول حجم التعويض���ات تكون أحيانا »صعبة 

وغير مريحة، وتسود خاللها مشاعر وأسئلة تتعلق باألخالق وبالمال. ونحن 

نح���اول الحفاظ على عالقات مهنية«. وأضاف أنه في نهاية األمر فإنه »من 

دون جانب المش���اعر ال يمك���ن أن يكون للمفاوض���ات أي معنى. ومن دون 

الجانب المهني لم نتمكن من القيام بذلك«.

وأوض���ح بن هيلفغوت، وهو ناج من المحرقة ويعيش في بريطانيا وحضر 

إلى برلين لحضور المفاوضات، التي جرت األسبوع الماضي، أن »الناجين من 

المحرق���ة يروون لأللمان بتفصيل بالغ ما تعرضوا له. وعلى س���بيل المثال، 

عندما يبحثون في مس���ألة ’كم ش���هرا يتعين على اإلنس���ان أن يكون قد 

تواجد في الغيتو كي يستحق راتب تقاعد’؟، نرد على ذلك بإحضار ناجين 

ك���ي يرووا كيف كان الوضع في الغيتو. وهذا ليس س���هال. ويقول األلمان 

أحيان���ا: ليس بإمكاننا تحمل ذلك، ونحن نجيب: أنتم ملزمون باالس���تماع، 

فهذا أمر أخالقي«.

ولخص شنايدر موضوع التعويضات بالقول إن »المال ليس األمر األساس، 

وإنما األمر األهم هو االعتراف واالستيعاب من جانب األلمان. فهذا ما سمح 

ن الشعبين من 
ّ
بوجود مصالحة بين الش���عب اليهودي واأللمان، وهذا ما مك

التقدم إلى المرحلة المقبلة« ودفع تعويضات.

ألمانيا ستزيد حجم التعويضات لليهود الناجين من المحرقة النازية
*اتفاق جديد يشمل تعويض الناجين الذين يعيشون في أوروبا الشرقية *

مندوبو الحكومة األلمانية و»لجنة الدعاوى« خالل أحد اللقاءات في برلين.
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تغطيــة خاصـــة

اليهودي���ة الحريدية ه���ي مجموعة تي���ارات في اليهودي���ة الحاخامية 

األرثوذكس���ية ويعرف أتباعها باس���م الحريديم. ويتميز الحريديم، الذين 

يطلق على الفرد منهم اس���م حريدي، بالح���رص البالغ على العيش بموجب 

تعاليم الش���ريعة اليهودية. ومن الناحية القاموسية، تعني كلمة حريديم 

»الذين يهابون الله«. 

ونش���أت النظرة الحريدية في موازاة وكرد فعل عل���ى التحوالت الثقافية 

والعلماني���ة واالنصهار بين اليهود األش���كناز، أي اليه���ود األوروبيين، في 

القرن التاس���ع عش���ر. وتم إطالق تس���مية حريديم على تالمذة الحاخامين 

الذي���ن عكفوا على دراس���ة التوراة طوال حياتهم، وكان���وا ينفذون تعاليم 

الت���وراة وفروضه���ا بدقة وتزمت. واتس���عت ظاهرة الحريدي���م في نهاية 

القرن التاس���ع عش���ر. وقد تطورت هذه الظاهرة في م���وازاة تحوالت كبيرة 

ف���ي أوروبا، مثل النهضة الثقافية وظاهرة التحرر ف���ي أوروبا الغربية التي 

دفع���ت الكثيرين من اليهود إلى الخروج من مجتمعاتهم واالنصهار داخل 

المجتمعات في الدول التي يعيش���ون فيها، ونتيج���ة لذلك قرر الكثيرون 

ا اعتناق الديانة المسيحية. 
ً

أيض

ونش���أت في تلك الفترة الحرك���ة الصهيونية، التي اعتب���رت أنها كانت 

حركة »للع���ودة إلى إطار المجتمع واألم���ة اليهوديين«. لكن معظم مؤيدي 

الصهيوني���ة ل���م يكن من اليه���ود المتديني���ن األرثوذك���س. كذلك فإن 

الكثير من الشبان اليهود س���اروا في أعقاب الفكر القومي في موازاة تطور 

العلمانية في الغ���رب، وبضمن ذلك بين اليهود في أوروبا. وش���عر اليهود 

المتدين���ون األرثوذكس إزاء كل ه���ذه التحوالت بأنهم مهددون وس���عوا 

إلى »حماية« أنفس���هم منها. وفي هذا الس���ياق التاريخي تأسس���ت حركة 

»أغودات يس���رائيل« في أوروبا والتي ما زالت قائمة وتنشط بين الحريديم 

في إسرائيل حتى يومنا هذا.

وال ي���زال الجمهور الحريدي يتحفظ م���ن الحركة الصهيونية حتى اليوم، 

ولكن بدرجات متفاوتة، بدءا من الالمباالة وحتى المعارضة الشديدة. وعلى 

أثر ه���ذا التحفظ والتخوف من العلمنة، فإن معظ���م حاخامي الحريديم لم 

يشجعوا الهجرة اليهودية الجماعية إلى فلسطين في فترة ما بين الحربين 

العالميتي���ن. وهذا التحفظ م���ن الحركة الصهيونية ه���و أحد االختالفات 

األيديولوجية بين الحريديم وتيار الصهيونية الدينية- القومية.  

ويعتبر الجمهور الحريدي متزمتا دينيا إلى حد التعصب المفرط للفرائض 

التي تن���ص عليها التوراة، وذلك وفقا لتفس���يرهم الخ���اص لها. ويحافظ 

الحريديم بشكل كبير على الفصل بين الجنسين، ومنع العالقات بين الرجال 

والنس���اء، تحسبا من نش���وء عالقات ممنوعة بين الجنس���ين. والفصل بين 

الجنسين مطلق في المؤسسات التعليمية، منذ جيل الطفولة المبكرة، وفي 

الكنس واالحتفاالت. ويتم هذا الفصل بوضع حواجز بين الرجال والنساء.

وي���رى الحريديم أن مكان المرأة هو في البيت أوال. لكن في العقود القليلة 

الماضية اتس���عت ظاه���رة خروج الم���رأة الحريدية إلى العم���ل، والمجتمع 

الحري���دي ليس ق���ادرا على مواجهة ه���ذه الظاهرة. لكن لي���س مقبوال في 

المجتمع الحريدي أن تظهر المرأة أمام الرجال. كذلك هناك حرص بالغ جدا 

على لباس النس���اء.  وفي س���نوات التسعين، وبش���كل أكبر في بداية القرن 

الواحد والعشرين، اتس���عت ظاهرة الفصل بين النساء والرجال في األماكن 

العامة، أي في الش���وارع، حيث توجد أرصفة خاصة للنس���اء وأخرى للرجال، 

وفي الحافالت وفي المؤسسات العامة. 

ويحرص الحريديم على ش���راء منتجات مصادق عليه���ا من جانب جهات 

المراقبة الحريدية التي تصدر ش���هادات الحالل لهذه المنتجات. وغالبا ما 

تكون الرقابة على المنتجات متش���ددة أكثر من رقابة الحاخامية الرئيسية 

على المنتجات التي تباع في إس���رائيل. وفيما يتعلق باس���تخدام الكهرباء 

في أيام الس���بت، فإنه يوجد في الكثير من بيوت الحريديم مولدات كهرباء 

خاصة من أجل  االمتناع عن تدنيس يوم الس���بت، حيث يعتبرون أنه ممنوع 

إش���عال أو إطفاء الكهرباء في هذا اليوم، ويرون أنهم بذلك يمتنعون أيضا 

عن تش���جيع عمال ش���ركة الكهرباء على العمل في أيام الس���بت وتدنيس 

قدسيته.

وتعتبر نس���بة النمو الطبيعي لدى الحريديم األعلى في إسرائيل. وتنجب 

الم���رأة في هذا المجتمع 7ر7 طفل بالمتوس���ط، لكن هن���اك عائالت كثيرة 

يزي���د عدد األوالد في العائلة عن عش���رة، وهناك حاالت ن���ادرة يصل فيها 

ع���دد األوالد في العائل���ة إلى 18 ولدا وبنتا. والس���بب المركزي لكثرة األوالد 

في العائلة نابع من األيديولوجيا الدينية التي تعتبر إنجاب األوالد فريضة 

دينية. وفي المقابل فإن اس���تخدام وس���ائل منع الحمل مش���روط بتصريح 

يحص���ل عليه الزوجان من حاخ���ام ويتم ذلك في ح���االت خاصة فقط، مثل 

تش���كيل الحمل خطرا على حياة المرأة. إال أن االعتبار االقتصادي أقل أهمية 

بنظر الزوجين في المجتمع الحريدي، ألنهم يؤمنون بأن الرزق يأتي من عند 

الله، ووفقا لمفهوم أن كل طفل يولد يجلب الَبركة، ولذلك فإنهم يس���مون 

العائالت الكثيرة األوالد »عائالت مباركة باألوالد«. 

وفيما يتعلق بمص���ادر دخل العائلة، فإن العادة ف���ي المجتمع الحريدي 

هي أن الرجل يدرس التوراة في »الكوليل« أو »الييش���يفاة«، أي المدرسة أو 

المعه���د الديني، بينما المرأة تتحمل أعب���اء إعالة العائلة بالعمل من داخل 

البيت أو خارجه. 

وتفيد المعطيات بأنه في الجتمع الحريدي في إسرائيل تبلغ نسبة النساء 

العامالت 61% بينما نس���بة الرجال العاملين 62% فقط. ومجال العمل األكثر 

انتشارا للنساء هو التعليم في المدارس وروضات األطفال التابعة للمجتمع 

الحريدي. وفي الس���نوات األخيرة أضيفت مجاالت عمل أخرى للنس���اء، مثل 

التسويق عبر الهاتف والسكرتارية وبرمجة الكمبيوتر. وقد تم إقامة مصانع 

في مجال برمجة الكمبيوتر والهاي- تك في المدينة - المستوطنة الحريدية 

»موديعين عيليت« وتعمل فيها النساء الحريديات. 

عدم التجند للجيش
امتنع الشبان في المجتمعات الحريدية دائما عن التجند للجيش في الدول 

األوروبية التي عاش����وا فيها. وبعد إقامة إس����رائيل اس����تمروا في االمتناع عن 

التجند للجيش اإلسرائيلي. ويعود ذلك إلى عدة أسباب بينها صعوبة الحفاظ 

على تعاليم وفرائض الشريعة اليهودية في الجيش واإلغراءات التي يتعرض 

لها الش����اب األعزب. كذلك تعتبر النظرة الحريدية أن الش����اب في سن 18 عاما 

ال يزال منهمكا في الدراس����ة في الييش����يفاة، ويتعين عليه في هذه الفترة 

من حياته اكتس����اب ثقافته التوراتية. والس����بب الثال����ث أن الحريديم يرون 

في أبناء الييش����يفوت )جمع ييش����يفاة( أنهم بمثابة »سالح روحاني« يحمي 

»شعب إسرائيل« ليس أقل من الس����الح العسكري، وينظرون إلى تجنيد شبان 

الييشيفوت على أنه أش����به بجندي يفر من وحدته إلى وحدة أخرى. ويعارض 

المجتمع الحريدي الليتواني تجند الشبان للجيش حتى في سن متقدمة أكثر، 

من منطلق أن على اإلنسان تخصيص كل حياته لدراسة التوراة.  

وفي نهاية س���نوات التس���عين من القرن الماضي بدأ الجيش اإلسرائيلي 

بتش���كيل وحدة عسكرية مخصصة للحريديم. وكانت أول وحدة كهذه هي 

كتيبة »هناحال هحريدي«، التي تم تسميتها الحقا باسم »نيتساح يهودا« 

وهي كتيب���ة تعمل في الضف���ة الغربية. كذلك تمت إقامة أطر عس���كرية 

أخرى الس���تيعاب الحريديم في أسلحة الجو والبحرية والمخابرات. وال تخدم 

الفتي���ات في هذه الوحدات. رغ���م ذلك بقي إقبال الش���بان الحريديم على 

التجند للجيش ضئيال ولم يتج���اوز عدد الحريديم في الجيش 2500 جندي 

وفقا لمعطيات العام 2010. 

وأث���ار امتناع الحريديم عن التجند للجيش معارضة واس���تياء واس���عين 

لدى الجمهور اإلسرائيلي. كذلك عبر سياسيون وحقوقيون عن معارضتهم 

لقانون سنه الكنيست في العام 2002 لتنظيم خدمة الحريديم في الجيش. 

ويمن���ح هذا القانون، الذي يعرف باس���م »قانون ط���ال«، الحريديم إعفاءات 

وامتي���ازات ف���ي الخدمة العس���كرية، م���ا زاد المعارضة له بي���ن الجمهور 

العلماني. وتم تمديد س���ريان ه���ذا القانون في الع���ام 2007 لمدة خمس 

س���نين، وأصدرت المحكمة العليا قرارا، مؤخ���را، بوقف تمديد العمل بهذه 

القانون ما يعني إلغاءه مع حلول شهر آب من العام 2012 الحالي، األمر الذي 

أدى إلى إثارة أزمة كبيرة في العالقات بين العلمانيين والحريديم. 

الحريديم والصهيونية
عارض الحريديم الحركة الصهيونية منذ نش����وئها، كما عارضوا قيام دولة 

يهودية بس����بب التخوف من ردة فعل ش����عوب العالم تجاه دولة كهذه. ورأى 

الحريديم أن إقامة دولة يهودية هي بمثابة تمرد على شعوب العالم. وتوجد 

مجموعتان بين الحريديم في إس����رائيل، هما »الطائفة الحريدية« و«حسيدية 

س����اتمار«، ال ت����زاالن تعارضان وجود إس����رائيل حتى اليوم. وعارضت أوس����اط 

حريدية أخرى إقامة دولة يهودية علمانية معللين ذلك بأنه كفر، وتحسبا من 

استخدام دولة كهذه قوتها من أجل فرض العلمانية على مواطنيها اليهود. 

لكن بعد قيام إس���رائيل، تراجع حزب »أغودات يس���رائيل«، الذي يش���كل 

الذراع السياس���ية للحريدي���م الليتوانيين، عن الموقف م���ن الدولة، ووقع 

من���دوب عن ه���ذا الحزب، ه���و الحاخام إس���حق مئير ليفين، عل���ى »وثيقة 

اس���تقالل إس���رائيل«، وبعد ذلك تولى منصب وزير. وتغير وضع الحريديم 

بش���كل جوهري في س���نوات الس���بعين، وخصوصا منذ العام 1977، عندما 

صعد حزب الليكود اليميني إلى الحكم وتولى زعيمه مناحيم بيغن رئاس���ة 

الحكومة. وقد اس���تخدم بيغن الخطاب الديني بشكل واسع، وضم حريديم 

إلى حكومته، ورفع الميزانيات المخصصة لهم. 

وطرأ التحول الجوهري على المجتمع الحريدي في إسرائيل وعلى العالقات 

المتبادل���ة بينه وبين المجتمع العلماني في الع���ام 1982، وذلك في أعقاب 

تأس���يس حزب ش���اس، الذي حصل على أصوات اليهود الشرقيين من خارج 

المجتمع الحريدي. لكن الس���نوات التي تلت ذلك تميزت بشرخ متزايد بين 

الحريدي���م والعلمانيين، على خلفية تزايد ع���دد الحريديم وتأثيرهم على 

السياس���ة، إضافة إلى الخالفات حول المواضيع المتعلقة بفصل الدين عن 

الدولة، مثل الزواج المدني وبيع لحم الخنزير، خصوصا بعد الهجرة الروسية 

في مطلع التسعينيات. وبرزت في سياق هذا الصراع عدة موضوعات شكلت 

موضع خالف���ات حادة بين الجانبين مثل موض���وع الميزانيات الخاصة التي 

ترصد للحريديم، وموضوع امتناع الحريديم عن التجند للجيش.

]مـــن تقرير خاص أصدره مركز مدار في نيســـان 2012 بالتزامن مع قرار المحكمة العليا 

إلغاء »قانون طال«[

تذكيـر: اليهود الحريديم- نمط حياتهم ومواقفهم الدينية والدنيويـة

بقلم: سليم سالمة

ال يهدأ الصراع في إس���رائيل وال يس���تكين بين المتدينين الحريديم وأحزابهم وما 

يتمتع���ون به من قوة تأثير وابتزاز وما ينعمون به من امتيازات وتس���هيالت مجانية، 

من جهة، وبين أوس���اط أخرى واس���عة جدا في المجتمع اإلسرائيلي ضاقت ذرعا بهذه 

القوة ولم تعد مس���تعدة لتحم���ل أعباء هذه االمتيازات والتس���هيالت ودفع أثمانها 

االقتصادية واالجتماعية الباهظة، من جهة أخرى. 

وف���ي الجولة األخيرة من هذا الص���راع، أصدرت محكمة العدل العليا اإلس���رائيلية، 

األسبوع الفائت، قرارين يتعلقان بسياس���ة الحكومة اإلسرائيلية حيال أبناء الشبيبة 

من المتدينين الحريديم، وذلك في إطار بحثها في التماسين مقدمين إليها ضد هذه 

السياسة وللمطالبة بتغييرها. 

القرار األول يتعلق بالمخصصات الشهرية التي تدفعها الدولة إلى هؤالء الحريديم 

)وخاص���ة الش���باب في الس���نوات األولى ما بعد ال���زواج، الذين يواصل���ون التعلم في 

المدارس الدينية - ييشيفوت- ويطلق عليهم بالعبرية اسم »أفريخيم«(، بينما يتعلق 

القرار الثاني باس���تمرار المماطل���ة الحكومية في تجنيد الش���بان الحريديم لصفوف 

الجيش اإلس���رائيلي، على الرغم من إلغاء »قانون طال«، الذي انتهى العمل به، رسميا، 

في مطلع آب من هذا العام. 

ويكشف القراران، في صيرورة المداوالت القضائية حول االلتماسين، عن أن الحكومة 

اإلسرائيلية ماضية في تطبيق سياساتها الس���ابقة حيال أوساط الشبيبة الحريدية، 

على الرغم من انتفاء القاعدة القانونية لهذه السياس���ة، رسميا، بما يشكل خرقا فظا 

وجليا للقانون اإلسرائيلي، ضاربة عرض الحائط بالقوانين وبالقرارات القضائية الملزمة 

الصادرة عن المحكمة العليا. أو بمعنى آخر: إن الحكومة اإلس���رائيلية تطبق سياس���ة 

غير قانونية، ب���ل وتدافع عنها، دونما حرج ودونما أي اعتبار لإلس���قاطات القضائية، 

السياسية، االقتصادية واالجتماعية المترتبة على هذه السياسة وعلى هذا النهج. 

مخصصات »األفريخيم«
ف���ي قرارها األول، أصدرت المحكمة العلي���ا )بتركيبة مؤلفة من القضاة مريام ناؤور، 

س���ليم جبران وعوزي فوغلم���ان( أمرا احترازيا يلزم الدولة )الحكومة( بش���رح مبرراتها 

ومس���وغاتها إلحجامها عن إلغ���اء قرار الحكومة الصادر في كان���ون األول 2010 والذي 

يحص���ل »األفريخي���م« بموجبه على مخصصات ش���هرية تحت مس���مى »منحة تعليم 

وتشجيع على االنخراط في سوق العمل«، ولسبب عدم إلغاء البند ذي العالقة في قانون 

الميزانية العامة، طالما ال تقوم الدولة بدفع مخصصات ش���هرية مماثلة ومتس���اوية 

ألوساط أخرى في المجتمع اإلسرائيلي، مثل: النساء، الطالب الجامعيين، أبناء الديانات 

األخرى وأبناء تيارات يهودية أخرى. 

وق���د أص���درت المحكمة العلي���ا أمرها االحترازي ه���ذا في إطار النظ���ر في التماس 

مش���ترك قدمته إليها مجموعة من المنظمات هي: »االتحاد العام للطالب الجامعيين 

في إس���رائيل«، جمعي���ة »حدوش« )الجمعية م���ن أجل حرية التدين والمس���اواة بين 

العلمانيين والحريديم في إس���رائيل(، »المركز من أجل التعددية اليهودية« )التابع 

لحركة اليهودية التقدمية(، جمعية »أومتس« )مواطنون من اإلدارة الس���ليمة والعدل 

االجتماع���ي والقضائ���ي - وه���ي جمعية مكافحة ض���د العالقة المتبادل���ة بين المال 

والس���لطة، ضد الفساد ومن أجل المس���اواة للجميع أمام القانون(، »اتحاد أمناء التوراة 

والعمل« )وهذه حركة صهيونية تنش���ط م���ن أجل دفع »قيم اليهودي���ة الليبرالية، 

الصهيونية واألخالقية في أوساط الجمهور المتدين خاصة، وفي المجتمع اإلسرائيلي 

عامة«(، جمعية »إسرائيل حرة« )وهي جمعية علمانية تسعى إلى حرية التدين، فصل 

الدي���ن عن الدولة، تجنيد جميع مواطني الدولة للخدمة العس���كرية والخدمة القومية 

وتش���جيع التعليم العالي( و«حركة المحافظين في إسرائيل« )وهي المنظمة الجامعة 

لتيارات اليهودية المحافظة في إسرائيل(. 

وكانت مسألة المخصصات الش���هرية ل� »األفريخيم« قد وصلت إلى طاولة المحكمة 

العلي���ا للمرة األولى في العام 2000 بالتماس ق���دم إليها ضد هذه المخصصات، التي 

ب���دأت الدولة بدفعها في مطلع الثمانينيات م���ن القرن الماضي لنحو 11 ألف »أفريخ«، 

بواس���طة مؤسسة »التأمين الوطني« ك� »مخصصات ضمان الدخل«. وفي حزيران 2010، 

بع���د عقد كامل من الم���داوالت، أصدرت المحكمة العليا قراره���ا في االلتماس فأمرت 

بإلغ���اء هذه المخصصات والتوقف عن دفعها، ابتداء من 2011/11/1، بتأكيدها أن هذه 

المخصصات »غير قانونية وغير متساوية«. 

وأكدت المحكمة في قرارها ذاك، في حزيران 2010، أن دفع »مخصصات ضمان الدخل« 

لط���الب الم���دارس الدينية المتزوجين يت���م بموجب بند خاص في قان���ون الميزانية 

العام���ة للدولة، وهو بند غير قانون���ي ألنه يتعارض مع »قانون ضم���ان الدخل« الذي 

ينص، صراحة، على عدم اس���تحقاق الطالب الذين يتعلمون في مؤسس���ات تعليمية 

مختلفة ه���ذه المخصصات، وعليه فهو ينطوي على تميي���ز بحق مجموعات أخرى من 

المجتمع اإلسرائيلي. ونوهت المحكمة بأنه »إذا ما رغب الُمشّرع )أي، الكنيست، وليس 

الحكومة!( في مواصلة تقديم اإلعانات المالية لألفريخيم، فإن عليه أن يفعل ذلك في 

إطار ترتيب آخر يضمن المساواة للجميع«.

لك���ن الحكومة، وبدال من االمتثال لقرار المحكمة هذا، س���ارعت إلى تش���كيل لجنة 

خاص���ة )لجنة غباي( لبح���ث الموضوع وتقدي���م توصيات، وذلك اس���تجابة للضغوط 

الش���ديدة التي مارس���تها األحزاب الحريدية التي طالبت بسن قانون يلتف على قرار 

المحكمة ويس���مح بمواصل���ة دفع هذه المخصص���ات، التي تبلغ قيمتها الش���هرية 

أكثر من ألف ش���يكل للفرد الواحد. وفي ش���هر 2010/12 )أي، قبل الموعد الذي حددته 

المحكمة للتوقف عن دف���ع المخصصات بأيام معدودة!(، أق���رت الحكومة التوصيات 

)بتأييد 14 وزيرا، معارضة 8 وامتناع 3( وفي صلبها: اإلبقاء على النظام القائم في شأن 

ب واحد 
ّ
هذه المخصصات )رغم قرار المحكمة بإلغائه وعدم قانونيته!(، باستثناء مرك

فقط: تحديد فترة استحقاق هذه المخصصات بخمس سنوات، على أن يتم في السنة 

الخامس���ة تقليصها إلى 75% من المبلغ األصلي، وهو القرار الذي شكل نقضا وتجاوزا 

رسميين واضحين للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا قبل ذلك بستة أشهر فقط!

وكان رئيس اللجنة، غباي، قال للحكومة في جلس���تها الت���ي أقرت التوصيات )يوم 

2010/12/19( إن »القرار سيس���اعد في إخراج األفريخيم إلى سوق العمل«. وقال رئيس 

الحكومة، بنيامين نتنياهو، إن »هذا القرار يقدم حال تدريجيا غير س���هل للحريديم«، 

بينما هاجم وزير المالية، يوفال ش���تاينيتس، المعارضين قائال إن »أي اقتراح يخص 

الحريديم يثير ردود فعل هستيرية«! وكان من بين المعارضين الوزير سيلفان شالوم 

)ليكود( الذي قال إن »الحديث يجري هنا عن مشكلة صعبة وينبغي أن نتذكر أن العرب 

أيضا ال يخدمون في الجيش ومن الواجب إيجاد حل هناك أيضا«، والوزير غدعون ساعر 

)ليكود( الذي قال: »أشّك في أن يصمد هذا القرار في امتحان المحكمة العليا وأخشى 

من أن يكبدنا ثمنا جماهيريا باهظا«. 

���دم االلتماس الجديد )قي���د النظر اآلن( بدعوى 
ُ
وعل���ى خلفية قرار الحكومة هذا، ق

عدم قانونية التس���وية التي يطبقه���ا، ألنها تنطوي على تمييز ضد النس���اء، وأبناء 

الديانات األخرى، وأبن���اء التيارات األخرى في اليهودية، والط���الب الجامعيين الذين 

يتم حرمانهم من هذه المخصصات خالل فترة دراس���تهم، وألنها تنطوي على تمييز 

ي »مخصصات ضمان الدخل« بموجب قانون ضمان الدخل، إذ إن »األفريخيم« 
ّ
ضد متلق

مين بإثبات اس���تنفادهم 
َ
الذين يحصل���ون على المخصصات ليس���وا مطالبي���ن وُملز

محاوالت االنخراط في سوق العمل شرطا مسبقا للحصول على هذه المخصصات وألنها 

ال ترتكز على تشريع قانوني، بل على قرار حكومي وبند في الميزانية تبلغ قيمته 110 

ماليين شيكل.

وف���ي المقابل، دافعت الحكومة، في الرد ال���ذي قدمته إلى المحكمة العليا على هذا 

منح ل� »األفريخيم« بهدف »دمجهم في 
ُ
االلتماس، عن هذه المخصصات بزع���م أنها ت

س���وق العمل وعدم إبقائهم في إطار تعليمي طوال حياتهم«، وأنها »محدودة لخمس 

سنوات فقط، بحيث يتم تقليص المخصصات في السنة الخامسة لتشجيع انتقالهم، 

تدريجي���ا، وانخراطهم في س���وق العمل. أم���ا األفريخيم الذين يرغب���ون في مواصلة 

الحصول على ه���ذه المخصصات بعد انتهاء فترة الخمس س���نوات فيتوجب عليهم 

االنتقال إلى مسار آخر تتضاءل فيه هذه المخصصات تدريجيا وباستمرار«. 

وخالل الجلسة التي عقدتها المحكمة األسبوع الفائت، وجه القضاة انتقادات الذعة 

إل���ى موقف الحكومة ونهجها مؤكدين أنه »بدال من اعتماد قرار حكومي يتيح مواصلة 

دفع المخصصات، حتى ولو بأس���لوب مختلف، كان يتوج���ب على الحكومة التوجه إلى 

المحكمة بطلب تأجيل الموعد الذي حددته في قرارها بش���أن االلتماس الس���ابق«، أي 

ي���وم 2011/1/1 موعدا للتوقف عن دفع المخصصات. وتس���اءلت القاضية مريام ناؤور: 

»كي���ف يمكن للمخصصات أن تقّرب ش���خصا من االنخراط في س���وق العمل؟ المنطق 

يق���ول العكس - إن لم يحصل عليها، فس���يضطر إلى العمل«. وحي���ن قالت ناؤور: »ما 

كان هو ما س���يكون، هذا ال يقود إلى مساواة في المعايير«، ردت ممثلة النيابة العامة 

بالقول: »هذا يحقق مساواة بالتقريب«، فقالت ناؤور: »ثمة في هذا الملف صعوبة في 

فهم المقروء... فنحن ال نعرف ما هي المساواة بالتقريب«!

وعق���ب نائب رئيس االتحاد العام للطلبة الجامعيين، أوري رش���تيك، على ما دار في 

جلس���ة المحكمة األخيرة فقال: »نأمل بأن يصل هذا النضال الطويل الذي نخوضه منذ 

س���نوات إلى نهايته، ليس لمصلحة الطالب الجامعيين فحسب، بل لمصلحة المجتمع 

اإلس���رائيلي بأكمله. يتوجب على دولة إسرائيل رعاية ودعم الجمهور الشاب والُمنتج 

في المجتمع«. 

أما رئي���س الحركة اإلصالحية، الحاخام غلعاد كريف، فق���ال: »يتعين على الحكومة 

منح إلى المواطنين العاجزين عن االنخراط في س���وق 
ُ
أن تفهم أن المعونات يجب أن ت

العمل، ال إلى أولئك الذين يجعلون التوراة فأسا يحفرون بها«. 

تجنيد الشبان الحريديم
في قرارها بهذا الشأن، أصدرت المحكمة العليا )بتركيبة مؤلفة من رئيس المحكمة 

آشير غرونيس، القاضية مريام ناؤور والقاضية عدنه أربيل(، يوم الخميس األخير، أمرا 

احترازيا تلزم الحكومة بموجبه بتفسير أسباب إحجامها، حتى اآلن، عن تجنيد تالميذ 

المدارس الدينية اليهودية في س���ن 19 حتى 30 عاما لصفوف الجيش اإلس���رائيلي، 

والذين كان يتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية سابقا استنادا إلى »قانون طال«، على 

الرغم من انتهاء العمل بهذا القانون، رسميا، في مطلع شهر آب األخير. 

ويأتي هذا القرار في س���ياق البحث الذي تجريه المحكمة العليا في االلتماس الذي 

قدمت���ه إليها »الحركة من أجل نزاهة الحكم«، »فوروم المس���اواة ف���ي العبء«، حركة 

»نهضة« الش���بابية والمحامي يهودا ريس���لر، الذين طالبوا بالتجني���د الفوري لجميع 

تالمي���ذ المدارس الدينية اليهودية أبناء 19 - 30  عاما الذين كانوا يتمتعون باإلعفاء 

د س���وى 
ّ
س���ابقا، والذين يزيد عددهم عن نحو 40 ألفا، بعد أن تبين أن الجيش لن يجن

التالميذ الذين سيبلغون من العمر 18 - 19 عاما في السنة القادمة، فقط. 

وادعت الحكومة، في ردها على االلتماس كما قدمته إلى المحكمة، بأن القرار بش���أن 

ع���دم تجني���د المجموعة المذكورة نابع م���ن مجموعة اعتبارات، م���ن بينها عدم قدرة 

الجي���ش على القيام بمهمة اس���تيعاب هذا العدد الضخم جدا م���ن المجندين الجدد 

دفع���ة واحدة، والحاجة إلى االس���تعداد لتنظي���م انخراط ه���ؤالء الحريديم من حيث 

الوحدات العس���كرية التي س���يخدمون فيها، وتوفير الطعام »الحالل« )»كاشير«( لهم 

وغيرها. 

ويب���دو من قرار المحكم���ة أن ادعاءات الحكومة هذه لم تقن���ع القضاة، الذين عبروا 

خالل الجلسة عن امتعاضهم من قرار الجيش ومن مسوغات الحكومة ونهجها في هذا 

المسألة، متسائلين: هل ينسجم هذا مع نص قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة، في 

ش���هر ش���باط من هذا العام، وأمرت فيه بإلغاء »قانون طال«، نظرا لعدم قانونيته، بما 

ينطوي عليه من مّس فظ بمبدأ المساواة الدستورية؟. 

مؤشرات على الوجهة وتساؤالت عن الجاهزية
يس���تدل من األمرين الجديدين اللذين أصدرتهما المحكمة العليا، كما من مجريات 

المداوالت في قاعة المحكمة، أن المحكمة العليا اإلس���رائيلية تنظر باس���تياء شديد 

إلى سياسة الحكومة وممارساتها الفعلية، التي تدوس القوانين والقرارات القضائية 

الصادرة عن المحكمة ذاتها، في ما يتصل بمجموعات الحريديم في إس���رائيل بشكل 

عام، وبأبناء الشبيبة منها بشكل خاص. 

وقد يكون في هذا االستياء، الذي عبر عنه قضاة المحكمة في كال االلتماسين بصورة 

صريحة وجلّية، ما يوحي بالوجهة التي س���تختطها المحكمة العليا لدى الحس���م في 

هذين االلتماس���ين في األس���ابيع القريبة، كما هو متوقع.  وهذا ما يمكن استشفافه، 

أيضا، من قرار رئيس المحكمة العليا، القاضي آشير غرونيس، األسبوع الفائت، مواصلة 

النظر في كال االلتماسين بشكل مترابط. 

ويبقى السؤال إذن: إلى أي مدى ستكون المحكمة كمؤسسة، وقضاتها كأفراد، على 

اس���تعداد للمضي قدما وإصدار القرارات المنسجمة مع أجواء المداوالت والمستجيبة 

لمطاع���ن الملتمس���ين ومطالبهم، ف���ي ظل ما يبدي���ه اليمين اإلس���رائيلي، وبضمنه 

الحريدي���م، من اس���تعداد لمواصلة الهج���وم على المحكمة العليا، خاصة، والس���لطة 

القضائية، عامة، وعدم االرتداع عن أية خطوة، سياسية - جماهيرية وتشريعية تؤدي 

إلى مزيد من محاصرتها وتكبيلها؟ 

هذا ما ستكشف عنه األشهر، وربما األسابيع القليلة القادمة.

جولة أخرى من الصراع مع الحريديم

المحكمة العليا في مواجهة ممارسات حكومية تضرب عرض
الحائط بقراراتها المتعلقة بمخصصات الحريديم وبتجنيدهم!
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

كتب إسرائيلية جديدة                           إعداد: سعيد عياش 

كتبت هبة زعبي:

تحولت مدونة الصحافية اإلس���رائيلية طالي ش���نايدر إلى 

منبر ومصدر مهم لألخبار السياس���ية، وقد جعلها هذا األمر 

خبيرة ومتمرس���ة في الشأن السياسي الذي تتابعه من كافة 

جوانبه وبصورة مس���تمرة، وهي تقوم بتزويد مدونتها بآخر 

المس���تجدات السياس���ية التي تحدث في إس���رائيل والتي 

تستقيها من مصادرها الخاصة التي طورتها بفضل المدونة. 

ونجحت طالي قبل س���نة ونصف الس���نة في إجراء استطالع 

حي���ادي بين منتخبي ح���زب كاديما فيما يخ���ص االنتخابات 

الداخلية فيه قبل عدة أش���هر، وأبرز هذا االستطالع مدونتها 

أكثر وتوجه���ت لها صحيفة »هآرتس« بطلب نش���ر مضامين 

المدونة في موقعها اإللكتروني، وسبقها موقع باسم »سولونا« 

بنفس الطلب، ونالت مدونتها قبل أس���بوعين جائزة  االمتياز 

في الصحافة الديجيتالية والتي تقدمها شركة جوجل.

في ه���ذا التقرير حوار مع طالي ش���نايدر عن تجربتها مع 

المدون���ة، وعن رأيها في ع���دة مواضيع وجوانب تخص جولة 

االنتخابات القريبة وما تحمله من أمور مهمة.

)*( س: حدثينا عن تجربتك مع هذه المدونة؟ 

شنايدر: قصتي مع المدونة جاءت بعد أن فصلت من عملي 

في صحيفة »معاريف« قبل س���نتين ونصف السنة، ووجدت 

نفسي بدون عمل وعاجزة عن إيجاد عمل جديد، لذا بحثت عن 

طريقة ألعود وأصبح  بها مرتبطة ومؤثرة في العمل الصحافي، 

فقمت بنشر كل ما كتبته في مدونتي في الفيسبوك وتويتر، 

وقررت أن أعلن بدون خجل أني أحب موضوع السياسة.

)*( س: من هو جمهور المدونة الذي تسعين الستقطابه؟

ش���نايدر: يدخل المدونة عدة آالف متصفح ش���هريا وهذا 

الرقم يعتبر كبيرا قياس���ا إلى موقع يهتم بالشأن السياسي 

ال���ذي ال يهتم ب���ه الناس كثي���ًرا، على النقي���ض من مواقع 

الترفي���ه التي يدخله���ا الكثي���رون. منذ البداي���ة قررت أن 

مدونتي ليست مخصصة للجمهور الواسع وانما حاولت جذب 

جمهور محدد ممن يهتمون أو يعملون في السياس���ة، حيث 

نج���د أن عددا كبيرا من  المتابعين هم من مس���اعدي أعضاء 

الكنيست، أو هم مسؤولون وناشطون مختلفون في األحزاب، 

أو ناش���طون سياسيون، أو أشخاص مدمنون جدا على متابعة 

األخبار السياسية، وهذا األمر يساعدني على جمع هؤالء معا 

وجعلهم يتحاورون، ويس���اعدني هذا في نيل معلومات عن 

طريقه���م، ولقد نجح���ت في جمع مجموعة من المس���اعدين 

البرلمانيي���ن في مدونت���ي، وأدركت بعد فت���رة قصيرة من 

إط���الق المدونة أهمي���ة هؤالء المتصفحي���ن، فهم يقومون 

بمراس���لتي واإلش���ارة إلى أمور قمت بكتابتها ويستفسرون 

مني ويناقش���ونني، وهذا الجمهور يعزز مكانة المدونة ألنه 

يس���اعدني على اس���تقطاب قصص ومعلومات غير رسمية، 

وبات أحد مصادر معلوماتي.

)*( س: ما هي مص���ادر المعلومات األخرى التي تعتمدين 

عليها؟ وما هو حجم جمهورك؟

ش���نايدر: أحضر العديد من الفعاليات السياس���ية، وأقوم 

بالتواصل مع العديد من األشخاص بصورة شخصية وهاتفيا، 

عندي حب اس���تطالع كبير وال أتردد في طرح األس���ئلة، أقرأ 

العديد من الصحف وأنصت إلى الراديو. أنا قررت بيني وبين 

نفس���ي أنني صحافية أنقل الحدث إلى الفيس���بوك وتويتر 

وأق���وم بمخاطب���ة جمهوري من خاللهما، وأرغ���ب في أن يتم 

اعتباري مصدرا مهما لألخبار لهذا الجمهور. في الفيس���بوك 

عن���دي مجموعة من 3000 ش���خص وفي تويت���ر يوجد 1400 

شخص وهذا غير األش���خاص الذين يدخلون المدونة، وهذه 

األعداد س���تزداد مع اقتراب االنتخابات ولربما س���أصل لعدد 

5000 شخص في فيسبوك وتويتر. وأنا أقوم بفحص كل مادة 

أنش���رها وحتى أني منذ أكثر من س���نة أهتم بتفحص صحة 

كل ستاتوس في الفيسبوك قبل اقتباسه ونشره. 

)*( س: م���ا رأيك ح���ول خطوات بع���ض الصحافيين دخول 

المعترك السياسي؟ 

ش���نايدر: من الملفت أن هذه الظاهرة موجودة في اليسار 

أكث���ر مما في اليمي���ن أو المرك���ز، وهذا األم���ر يلفت نظري 

وأحاول فهمه. مع ذلك، أش���عر أن الصحافيين قفزوا بسرعة 

نح���و المعركة، وكان يجب عليه���م أن يقوموا بغربلة ما. وفي 

جوان���ب أخرى فإن ه���ذا األمر يضايقني ش���خصيا، خصوًصا 

عندما يتعلق األمر بصحافيي���ن أدوا عمال في عرض الحقائق 

للجمه���ور لكنهم ال يريدون العمل في المجال حتى النهاية 

ويريدون إبراز أنفس���هم. لديهم الحق والحرية في التصرف 

كيفما ش���اءوا، لكن هذا األمر يمس كثي���را بمهنة الصحافة 

في إسرائيل.

)*( س: هل كون رئيس���ة حزب العمل شيلي يحيموفيتش 

إعالمية سابقة دفع أغلبيتهم للترشح عن طريق هذا الحزب؟

شنايدر:هم يظنون أن احتماالت دخولهم للكنيست هي أكبر 

ع���ن طريق حزب العمل، لكني ال أعلم إلى أي مدى تعتبر آراؤهم 

وتوجهاتهم السياس���ية مالئمة لحزب العمل. في كل األحوال 

فإن خوض االنتخابات التمهيدية هو ليس باألمر السهل.

)*( س: هل دخولهم مس���تقبال سيساهم في حماية حرية 

التعبي���ر وحرية الصحافة اللتي���ن تواجهان صعوبات كثيرة 

في الفترة األخيرة؟

ش���نايدر: م���ن المؤكد أنهم س���يحاولون المس���اعدة، لكن 

سيكون األمر صعبا بالنس���بة لهم إن تواجدوا في المعارضة 

خصوصا وأن احتم���االت عودة الليكود مع »إس���رائيل بيتنا« 

للحكم كبيرة وهذا األمر س���يجعل وضع حرية التعبير وحرية 

الصحافة أصعب من الوضع الحالي. إنني أقول هذا اس���تنادا 

إلى أقوال س���معتها شخصيا من قبل مسؤول من داخل حزب 

الليكود، حيث قال لي بأن الوضع سيكون إشكاليا فيما يخص 

اإلعالم والصحافة. وفي هذه الحالة فإن مساهمتهم لن تكون 

مجدية كثيًرا. 

)*( س: حسب رأيك، ما هي احتماالت نجاح حزب يائير لبيد 

في نيل مقاعد في الكنيست القادم؟

ش���نايدر: ال يمكننا معرفة وفهم ما يمكن أن يقوم به لبيد 

مستقبال وألي نجاح يمكن أن يصل وماذا يمكن أن يعمل ألنه 

من دون تجربة سياسية سابقة، لكن في نفس الوقت يمكننا 

فهم سياس���ته وطريقة تفكيره من خالل الشخصيات التي 

اختارها، فأحد تعييناته األولى كان اختيار ش���خص إشكالي 

جدا، هو يعقوب بيري الذي كان رئيس���ا سابقا لجهاز شاباك، 

وعم���ل في الس���نوات األخي���رة كرئيس مجل���س إدارة لبنك 

مزراحي وهو يرب���ح الكثير من المال على حس���اب الجمهور، 

وبيري إنسان منعزل تماما عن الجمهور العادي وال يواجه أية 

مشاكل اقتصادية وال يعيش المشاكل اليومية التي يعاني 

منه���ا هذا الجمهور، أنا أعتق���د أن تعيين لبيد لبيري غريب، 

وكان ه���ذا اختياره األول ما ي���دل على امتالكه حكم وطريقة 

تفكير خاطئة وغير مناسبة، وأنا ال أمتلك طريقة أخرى للحكم 

عليه بس���بب عدم امتالكه للتجربة السياس���ية، وال يمكنني 

الحكم من خالل الشعارات التي يرددها.

)*( س: وما رأيك في محاولة قادة الحراك االجتماعي دخول 

السياسة عن طريق حزب العمل؟ وهل تشعرين بوجود توجه 

نحو الشأن االجتماعي لدى الجمهور؟

ش���نايدر: يجب أن ننتظر لنرى قدراتهم وإمكانياتهم على 

تحويل التأثير الذي اكتس���بوه خالل االنتخابات التمهيدية، 

وتحوي���ل تأثيرهم وقوته���م االجتماعية ال���ى عمل وتأثير 

سياس���ي. لكن أكثر ما يلفت نظري ف���ي هذه االنتخابات هو 

ظاهرة غير مسبوقة تحدث مؤخرا ضمن السياسة اإلسرائيلية 

ومؤداها أن اثنين من أكب���ر جنراالت الجيش ال يفلحان حتى 

في اجتياز نسبة الحسم، فشاؤول موفاز وإيهود باراك وهما 

جنراالن ووزيرا دفاع س���ابقان غير قادرين على اجتياز نسبة 

الحس���م، وفي حزب العمل ال نجد أي ش���خصية أمنية س���وى 

بنيامي���ن بن إليعازر، وهذه عالمة مهمة ومذهلة ال أذكر أنها 

حدثت في السابق في إسرائيل، هذا األمر يدل على أن الناس 

باتت بشكل مؤقت تهتم بالشأن االجتماعي أكثر. 

)*( س: ما رأيك في تصريح���ات يحيموفيتش األخيرة بأن 

حزب العمل ال ينتمي إلى اليسار؟

شنايدر: أجد أن تصريح يحيموفيتش هذا غريب، وإنه ألمر 

محزن أن تصبح كلمة »يساري« ش���تيمة، لكن ما يقلقني من 

يحيموفيتش ليس ما يتعلق بتعريف »يمين« أو »يسار«، فأنا 

أعتقد أن من واجب اليس���ار وحزب العمل أن يأخذا دورا مؤثرا 

وصوتا معبرا أكثر في عدة قضايا كظاهرة العنصرية، وقضية 

عالق���ة الدين مع الدول���ة في المجتمع اإلس���رائيلي، وقضية 

األزم���ة الحياتية اليومية التي يعاني منها الفلس���طينيون، 

ويحيموفيت���ش ف���ي كل األح���وال إن أعلنت أنها يس���ار أو 

أنها ليس���ت كذلك ال تقوم باتخاذ موق���ف قوي وحازم تجاه 

قضية العنصرية بتاتا وتجاه قضايا أخرى غيرها، هي تملك 

مواقفه���ا الش���خصية لكنها تفضل بأال تعب���ر عنها ولعلها 

تنتظ���ر بعد االنتخابات أن تخرجها، هذا األمر ال يهمني، فأنا 

أريد  أن أسمع موقفها حيال هذه القضايا اآلن.

)*( س: برأيك هل ستزداد قوة المتدينين في هذه الجولة 

من االنتخابات؟

ش���نايدر: رأيت فقط استطالعا واحدا يدل على ازدياد قوى 

األحزاب المتدينة، لكن يجب االنتظار وفحص األمر مرة أخرى 

مع اس���تطالعات أخرى، لكن إن كان األمر صحيحا فإننا نشعر 

بهذا األمر في اآلونة األخيرة حيث بتنا نالحظ ازدياد الميول 

نحو اليمين وازدياد الميول تجاه األحزاب المتدينة القومية، 

وهذا األمر ال يمكنه أن يفاجئنا.

)*( س: م���ا رأيك حول اعتزال موش���يه كحلون من الليكود، 

وحول رفضه خوض غمار هذه المعركة؟ 

 شنايدر: توجد داخل حزب الليكود ظاهرة تتعلق بتيار من 

الناخبين، يظهر في االستطالعات التي أجراها مكتب رئيس 

الحكومة في الس���نوات األخيرة، لدى أعضائه ميول سياسية 

يمينية وف���ي نفس الوقت لديه ميول اقتصادية يس���ارية، 

وه���ؤالء يصوت���ون لحزب الليك���ود بس���بب أيديولوجيتهم 

لكنهم غير راضين عن الليكود بس���بب ميولهم االقتصادية 

اليس���ارية، وقد حاولت ش���يلي يحيموفيتش جذبهم لفترة 

حوار مع صاحبة إحدى المدونات الصحافية المهمة في إسرائيل

الصحافية طالي شنايدر لـ »المشهد اإلسرائيلي«: أوضاع الصحافة

في إسرائيل ستكون أسوأ في حال فوز الليكود في االنتخابات المقبلة!
* كلمة يساري تحولت إلى لعنة في الواقع اإلسرائيلي الراهن *

طويلة ولكنها لم تفلح ف���ي جعلهم ينضمون لحزب العمل، 

وفي الليك���ود يدركون وجود هذا التي���ار لكنهم يتغاضون 

عن���ه. ما حدث مع كحل���ون هو أنه قدم تعبي���را قويا جدا عن 

هذه األجواء.

)*( س: لماذا يميل المواطنون في إس���رائيل إلى التصويت 

ألحزاب اليمين ولماذا انحسرت قوى اليسار؟

ش���نايدر: هذا س���ؤال صعب وتاريخي، ال أعل���م إلى أي حد 

يمكنن���ي أن أجيبك عليه، فعلى خالف م���ا يحدث في أوروبا 

والواليات المتحدة نجد أن القومية تنمو وتترعرع عندنا، لعل 

في األمر نوعا من التحصين حيث يعيش الناس هنا في مكان 

صعب ولديهم مش���اعر من الخوف وأيضا يوجد تأثير للربيع 

العربي في المنطق���ة حيث توجد تخوفات داخل إس���رائيل 

بسبب ما يحدث في دول الجوار، على الرغم من أن هذا الوقت 

مناس���ب إلس���رائيل في أن تق���وم بإجراء اتفاقية س���الم مع 

جيرانها الفلسطينيين. وإحدى الظواهر التي تؤلمني كثيرا 

في االنتخابات هي عدم اش���تراك نسبة كبيرة من الجمهور 

العربي في االنتخابات وأنه لو ش���ارك بنس���بة أعلى سينجح 

ف���ي أدخال نحو 15 عضو كنيس���ت وهذا األمر يزيد من قوته، 

لكن في نفس الوقت أتفه���م عزوفهم عن التصويت ألنهم 

يشعرون باإلحباط وأن صوتهم غير مؤثر.

)*( س: م���ا هي توقعاتك حي���ال نتائج االنتخابات؟ وما هو 

أكثر أمر يهمك ويلفت نظرك في هذه المعركة؟ 

ش���نايدر: إن أكثر ما يهمني دائما هو القضايا النس���وية، 

فأنا في كل مكان أذهب اليه منذ سنوات طويلة أقوم مباشرة 

بتفحص نوعية وجود النس���اء فيه وحجمه وأفحص األسباب 

من وراء ضعف دورهن وعدم اختيارهن وتأثير دورهن خالله، 

في هذه الدورة ال أجد تغييرا كبيرا فنس���بتهن في الليكود 

هي نفس���ها، وهن غير موجودات في األحزاب الدينية التي 

تغلق أبوابها أمامه���ن، وحزب العمل تقوده امرأة لكن كانت 

لدي توقعات أكبر منه، وتوقعت أن تكون تعددية أكبر هناك 

وأن يقوم بعملية تحصين للمرأة لكن ما قام به غير كاف. أنا 

غير متفائلة في هذا الجانب، حيث أن وتيرة حراك النساء في 

هذا المجال أبطأ مما في العالم.

 )*( س: ما رأيك في مواقف قيادات المعارضة ويائير لبيد 

من الحرب على غزة؟ 

ش���نايدر: كل النظام السياسي في إس���رائيل، ما عدا حزب 

ميرت���س واألح���زاب العربية، أع���رب عن تأييد غير مس���بوق 

للعملي���ة وأهدافها، وحتى أننا تقريبا ال نجد أي نقد عملي أو 

فكري حول الحاجة لهذه العملية وحول طريقة تنفيذها. وقد 

أشار يائير لبيد إلى أن رد إسرائيل لم يكن »غير منسق« لكن 

يجب البدء في الحديث عن اس���تراتيجيات للخروج، فنحن »ال 

نريد احتالل غزة مجددا«. وشيلي يحيموفيتش ذهبت حتى 

أكثر لصالح الس���لطة اإلس���رائيلية وأوضحت أنها تدعم بكل 

إخالص كافة أهداف العملية العس���كرية، على الرغم من أن 

أهدافها الحقيقية غير معلنة أمام الجمهور.

)*( س: كي���ف غطى اإلعالم اإلس���رائيلي هذا الحدث حتى 

اآلن؟

ش���نايدر: أعتقد أن القناة التلفزيونية العاش���رة تس���عى 

لعرض موقف ناقد أكث���ر، لكننا نجد في القناة الثانية وهي 

األكثر مش���اهدة في البالد تأييدا كبيرا من المحللين الذين 

يظهرون على شاش���تها. وفقط مس���اء اليوم )السبت( وبعد 

مرور 48 س���اعة على العملية، قاموا أخيرا باستضافة غرشون 

باس���كين وال���ذي كان على اتص���ال يوم األربع���اء صباًحا مع 

أحمد الجعبري قبل عدة س���اعات م���ن تصفيته، وقد عرض ما 

يدعيه ويكرره منذ بضعة أيام بأن الجعبري كان على وش���ك 

أن يصادق على وقف إطالق نار مس���تمر. كم���ا أن أحد األمور 

البارزة في اإلعالم اإلسرائيلي هو »سيطرة« الرجال، الجنراالت 

الس���ابقين، على الشاش���ة. ففي كل برنامج إخباري يقومون 

باس���تضافة خبراء من الرجال ف���ي موضوعات األمن والجيش 

والعمليات اإلستراتيجية، وتقريبا ال نجد نساء على الشاشة. 

معنى الحاجة إلى نظرية 
اجتماعية نقديـة 

اسم الكتاب: »أربع محاضرات حول النظرية النقدية« 

المحرر: غيل إيال 

إصدار: منشـــورات »هكبيوتس همئوحاد« و«معهد فان لير« في 

القدس، 2012

يحتوي هذا الكتاب بين دفتيه أربع محاضرات ألقيت 

في أمسية أقيمت في مناس���بة مرور عشرين عاما على 

صدور مجلة »تيئوريا فبيكورت« )»نظرية ونقد«(، وهي 

منبر رئيس لنخب���ة من علماء االجتم���اع النقديين في 

إسرائيل.

وتناق���ش المحاضرات، التي ألقاها كل من عدي أوفير 

ويهودا ش���نهاف )المحرران السابقان للمجلة(، وليئورا 

بيلس���كي )محررة المجل���ة حاليا(، وحن���ان حيفر ) أحد 

الكتاب الدائمي���ن في المجلة منذ صدورها(، مس���ائل 

من قبيل: ما ه���ي النظرية النقدية وم���ن الذي يحتاج 

إليه���ا ولماذا؟  ما معن���ى اللحظة التاريخي���ة الراهنة 

في إس���رائيل، وما هي المهام السياس���ية والفلسفية 

المنبثقة عنها؟

ويتص���دى المتحدث���ون ف���ي محاضراته���م - التي 

ظهرت في الكتاب في صورة مطابقة تقريبا لصيغتها 

الش���فاهية- للطريق المس���دودة التي بلغها التفكير 

السياسي في إسرائيل، محاولين توسيع حدود ما ينظر 

إليه كشيء ممكن من ناحية سياسية أو نظرية.  

وقد ختم الكت���اب، الذي قام بتحريره الكاتب النقدي 

غيل إيال، بتعقيب كتبه غبريئيل موتس���كين، رئيس 

»معهد فان لير« ف���ي القدس، ويناقش فيه األطروحات 

واألفكار الواردة في المحاضرات األربع.

ا 
ً

عالم المتدينين سابق
في إسرائيل

اسم الكتاب: »رحالة إلى عالم المتدينين سابقا« 

تأليف: بوريا غال غيتس 

إصدار: منشورات »عام عوفيد« في تل أبيب، 2012

تحول تعبير »متدينون س���ابقا« إلى كنية شائعة في 

تسعينيات القرن الماضي، وهي تشمل مجموعة كبيرة 

من النس���اء والرجال الذين يجمعهم أمر واحد: حقيقة 

كونهم ولدوا وتربوا في إطار تيار الصهيونية الدينية،  

إلى أن اختاروا ترك هذا التيار »بحثا عن هوية جديدة«.

فمن هم »المتدينون س���ابقا«؟  وم���ا الذي يميزهم 

وبماذا يختلفون عن »المرتدين« و«الفاس���قين« )وهما 

وصف���ان كانا يطلق���ان فيما مض���ى عل���ى الخارجين 

ع���ن الديانة اليهودية(؟ وهل يش���كل ه���ذا التعبير 

اختص���ارا مريحا و«غالفا جدي���دا« عصريا، أم أنه يومئ 

إلى ظاهرة اجتماعية وثقافية جديدة، أخذت تكتسب 

وزنا وهوية داخل لوحة الفسيفساء المركبة للمجتمع 

اإلسرائيلي؟! 

في هذا الكت���اب، تحاول المؤلف���ة بوريا غال غيتس، 

وهي أيضا »متدينة س���ابقا« تعمل في حقلي الصحافة 

وبح���ث الثقافة، البحث عن إجابات على هذه األس���ئلة، 

وذلك من خالل إجراء سلس���لة مقاب���الت مع »متدينين 

س���ابقا« بش���كل أساس���ي، ينتمون إلى مختلف شرائح 

المجتمع اإلسرائيلي.  كما تظهر في الكتاب إلى جانب 

هؤالء ش���خصيات بارزة ومعروفة في المجتمع الديني- 

القوم���ي وخارجه، ومن ضمنها حاخام���ون، أكاديميون، 

أعضاء كنيس���ت، وجوه تلفزيونية وسينمائية، يلقون 

الضوء على ه���ذه الظاهرة من الجان���ب الديني ل� »خط 

الفصل« كما جاء في تقديم الكتاب. 

نظرة ما بعد حداثية إلى 
نشوء المجتمعات

اسم الكتاب: »كيف ينشأ المجتمع؟!«

تأليف: غيورغ زيميل

الترجمة عن األلمانية: مريم كراوس 

إصدار: منشورات »هكيبوتس همئوحاد«، 2012 

جاء في تقديم هذا الكتاب: 

إن مؤلفه، غي���ورغ زيميل، ربما يعد أح���د أهم علماء 

االجتماع م���ا بع���د الحداثيين من بين مؤسس���ي علم 

االجتماع، إذ كان مفكرا مج���ددًا جريئا، وهو أول الذين 

نقلوا النظرة السوسيولوجية من المسائل االجتماعية 

»الكب���رى« المتعلقة بالع���ام أو الجماعة إل���ى الصورة 

االجتماعي���ة المصغ���رة الت���ي تركز على الف���رد.  وقد 

ساهمت مقاالت هذا المفكر اليهودي- األلماني، التي 

جمعت ف���ي هذا الكتاب وتناول���ت مواضيع من قبيل 

المغام���رة، وسوس���يولوجيا الحواس، في ش���ق طريق 

الفكر االجتماعي نحو االنش���غال في مواضيع اعتبرت 

قبل ذلك »هامش���ية« و«قليلة األهمية«، والتي شكلت 

مفتاحا لفهم س���يرورات وهويات اجتماعية وتفكيك 

الخيوط التي نس���ج منه���ا المجتمع العص���ري، ومن 

هنا فقد ش���كلت مقاالت زيميل كنزًا نفس���يا لعلماء 

االجتم���اع واألنثروبولوجيي���ن والباحثين في مختلف 

أنحاء العالم. 

وعلى الرغم م���ن أن مقاالته المجموع���ة في الكتاب 

كتبت قبل قرابة المئة عام، إال أنها، وال سيما المتعلقة 

منها بأزمة الثقافة واغتراب اإلنسان العصري، ال تزال 

ذات صلة أكثر من أي وقت مضى بالوقت الراهن. ومن 

وجهة نظر الق���ارئ العبري، فإن النافذة التي تفتحها 

هذه المق���االت على عالم رجل »يه���ودي مندمج« في 

المجتمع األلماني قبل الح���رب العالمية األولى، تمنح 

المجموعة قيمة إضافية خاصة. 

يشار إلى أن المحرر العلمي للكتاب، عاموس موريس- 

رايخ، يعمل مدرس���ا ف���ي دائرة تاريخ إس���رائيل في 

جامعة حيفا، ورئيس���ا ل� »معهد بوتسريوس« ألبحاث 

المجتمع والتاريخ األلمانيين المعاصرين. 

طالي شنايدر.
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