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» صــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

شلومو ساند
اختراع »أرض إسرائيل«

ترجمة:
انطوان شلحت   و   أسعد زعبي

هذا الكتاب هو الجزء الثاين مام ميكن اعتباره ثالثية يقّدم من خاللها 

أبيب،  تل  جامعة  يف  املعارص  التاريخ  أستاذ  ساند،  شلومو  الربوفسور 

إعادة نظر جذرية يف جملة من املسلامت الصهيونية الصنمّية الكاذبة 

عرب إخضاعها إىل محاكمة تاريخية متأنية وصارمة ومدروسة.

وكان الجزء األول منها هو كتاب »اخرتاع الشعب اليهودي«، وسبق أن 

صدر برتجمة عربية عن املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية- مدار. 

أّما الجزء الثالث منها فهو كتاب بعنوان »كيف مل أعد يهودياً؟«، وصدر 

باللغة العربية العام 2013.

من نافل القول إن الوقائع التي يوردها ساند، شأنها شأن االستنتاجات 

التي يتوصل إليها، توّسع دائرة الضوء كثرياً حول األراجيف التي لجأت 

الحركة الصهيونية إليها لتدعيم تلك املسلامت من جهة، ومن جهة أخرى 

آثار  من  عليه  ترتب  وما  فلسطني  باستعامر  املتعلق  مرشوعها  لتربير 

كارثية مدمرّة بالنسبة إىل سكانها الفلسطينيني األصالنيني. 

ويرى ساند بحق أن هدف الحركة الصهيونية من وراء هذه األراجيف 

مجتمعة هو االستفادة منها يف الحد األقىص ضمن سياق اختالق قومية 

جديدة وشحنها بغايات استعامر فلسطني باعتبارها »وطن« أبناء هذه 

القومية الجديدة منذ أقدم العصور.

شلومو ساند

ند
سا

مو 
شلو

كتب بالل ضاهر:

صادقت اللجنة الوزارية اإلس����رائيلية لشؤون سن 

القواني����ن، أول من أمس األحد، على مش����روع قانون 

يقض����ي بضم منطق����ة غور األردن م����ن خالل فرض 

القانون اإلسرائيلي على المستوطنات فيه. وقد أيد 

مشروع القانون، الذي طرحته عضو الكنيست ميري 

ريغف من حزب الليكود الحاكم، وزراء أحزاب الليكود 

و«إس����رائيل بيتن����ا« و«البيت اليه����ودي«، وعارضه 

رئيسة اللجنة ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزراء 

حزب »يوجد مستقبل«. ويأتي قرار اللجنة الوزارية 

قبل أيام قليل����ة من عودة وزير الخارجية األميركي، 

جون كيري إلى المنطقة، بعد غد الخميس، من أجل 

مواصل����ة الجهود لدفع المفاوضات اإلس����رائيلية – 

الفلسطينية، التي ما زالت متعثرة. 

وفيم����ا يواص����ل رئي����س الحكومة اإلس����رائيلية، 

بنيامي����ن نتنياه����و، االدعاء ب����أن إس����رائيل تريد 

السالم إال أنه قرر عشية اإلفراج عن الدفعة الثالثة 

م����ن األس����رى الفلس����طينيين القدامى بن����اء 1400 

وحدة سكنية في مس����توطنات في الضفة الغربية 

والق����دس الش����رقية، متجاهال مطال����ب وتحذيرات 

الوالي����ات المتح����دة واالتحاد األوروب����ي من خطورة 

خط����وة كهذه وتهديدها للعملية الس����لمية. وفي 

موازاة ذلك زعم وزير الدفاع اإلس����رائيلي، موش����يه 

يعلون، أنه ال يوجد في الجانب الفلسطيني شريك 

للس����الم، وأعلن في الوقت نفس����ه أن����ه يطالب بأن 

يعمل الجيش اإلسرائيلي بحرية في المدن والقرى 

في الضفة الغربية بعد قيام دولة فلسطينية.

وأجرى »المشهد اإلسرائيلي« المقابلة التالية مع 

المحلل السياسي اإلسرائيلي في موقع »إلمونيتور« 

االلكتروني، عكيفا إلدار، حول هذه القضية ومحاولة 

استشراف مس����تقبل ائتالف حكومة نتنياهو، في 

العام المقبل. 

)*( »المش����هد اإلس����رائيلي«: كي����ف تنظ����ر إلى 

مصادق����ة اللجنة الوزارية لش����ؤون س����ن القوانين 

على مش����روع قان����ون يقضي بضم غ����ور األردن إلى 

إسرائيل؟

إل����دار: »أنا س����عيد.. أعتقد أنه كلم����ا تم تصوير 

ه����ذه الحكومة بأنه����ا غير عقالنية فإن من ش����أن 

ذلك أن يدفع المجتم����ع الدولي إلى العمل من أجل 

وقفها. ألنه طالما تختبئ ه����ذه الحكومة خلف زي 

تنكري من العقالنية فإنها تتمتع باعتماد يمنحه 

له����ا المجتمع الدولي. وأعتق����د أنه حان الوقت اآلن 

لالعتراف بأن هذه الحكومة تتصرف مثل ثور هائج 

في الحلب����ة وعلى أحد ما أن يوقفه. والوضع اآلن هو 

أنه بقدر ما يكون واضح أكثر، وال أقول س����يئ أكثر، 

يصب����ح واضحا للجميع مع م����ن نتعامل. وذلك على 

الرغم من أن تس����يبي ليفني ستقدم استئنافا على 

قرار اللجنة وس����تصور على أنها الجهة العاقلة في 

الحكومة. وس����يكون بإمكان نتنياه����و االدعاء أمام 

العالم بأنه ال يقف وراء هذا القرار وينبغي تفهمه 

ألن لدي����ه ائتالفا يمينيا متطرف����ا. وأعتقد أنه في 

نهاية األمر لن يتغير الوضع كثيرا«.

)*( رغم ذلك، يبدو أن حكومة إسرائيل الحالية ال 

تأبه بالمجتمع الدول����ي، وبخاصة الواليات المتحدة 

واالتحاد األوروبي.

إلدار: »سأنشر هذا األسبوع مقاال في ’إلمونيتور’ 

وس����أدعو من خالله الرئيس األميركي، باراك أوباما، 

إلى التدخل. ألننا تعلمنا م����ن دروس الماضي، في 

محادثات كام����ب ديفيد مع مصر مثال وأيضا عندما 

ق����رر الرئيس بوش أنه ال يمك����ن مواصلة البناء في 

المس����توطنات، تعلمنا أنه من دون تدخل الرئيس 

األميركي فإن المحادثات لن تتقدم وأن تأثير وزير 

الخارجي����ة األميركي على حكومة إس����رائيل يكون 

محدودا في غالب األحيان«.

)*( ه����ل تعتقد أن تدخ����ل أوباما في المفاوضات 

بين إس����رائيل والفلسطينيين سيقود إلى اتفاق أو 

إلى تقدم المفاوضات على األقل؟

إلدار: »طبعا الس����ؤال هو ما نوع التدخل؟ فإذا كان 

التدخل من خالل إلقاء خطاب آخر فإنه لن ينتج عن 

ذلك ش����يئا، ألننا ش����بعنا من الخطابات. وأعتقد أن 

التدخل يجب أن يكون حازما جدا والتوضيح بأن هذا 

الوض����ع ال يمكن أن يس����تمر، وأن الواليات المتحدة 

ل����ن تتمكن من منع المجتم����ع الدولي من االعتراف 

بدولة فلس����طينية وكل ما يعني ذل����ك، ولن تكون 

الواليات المتحدة حبل إنقاذ بالنس����بة إلس����رائيل 

في المؤسسات الدولية عندما تضطر إلى الرد على 

أس����ئلة حول قوانين كالتي ذكرته����ا، فيما يتعلق 

بض����م غور األردن وقوانين أخرى مثل منع التفاوض 

حول القدس إال في حال أيد ذلك 80 عضو كنيست. 

وعلى ما يبدو فإن ثمة حاجة إلى قرع األجراس بقوة 

أكبر من أجل إيقاظ المجتمع الدولي«.

)*( ما تقوله، عمليا، هو أنه ال يوجد في إس����رائيل 

شريكا للسالم، وهذا على عكس زعم يعلون، بأنه ال 

يوجد شريك للسالم في الجانب الفلسطيني؟

إلدار: »أنا أتفق م����ع افتتاحية صحيفة ’هآرتس’، 

م����ن يوم أول أم����س األحد، التي قالت إن إس����رائيل 

ليست ش����ريكا للسالم. ألنه إذا قال وزير الدفاع إنه 

ال يوجد ش����ريك لحل الدولتين، فأي����ة قيمة توجد 

ألق����وال رئيس الحكوم����ة حول ح����ل الدولتين في 

الوق����ت الذي يقول فيه وزير دفاعه ووزير خارجيته 

أم����ورا معاكس����ة. وتحضرني اآلن محاض����رة ألقاها 

ف����ي حينه الوزي����ر بيني بيغن في الكنيس����ت وتم 

تسجيلها س����را، وقال فيها إنه ال توجد أية أهمية 

لتصريحات نتنياهو حول حل الدولتين ألنه لم يتم 

طرح الموضوع ف����ي الحكومة أب����دا، وأنه هو، بيغن 

نفسه، ما كان س����يبقى للحظة واحدة في الحكومة 

التي تصوت لصالح حل الدولتين. وهكذا فإنني أرى 

أن تصريحات نتنياهو مناقضة لما تفعله يده التي 

تواصل البناء في المستوطنات«.

)*( نح���ن اآلن في نهاية العام 2013، الذي بدأ بفوز 

نتنياه���و ف���ي االنتخابات وتش���كيل حكومته. لكننا 

نش���هد مؤخرا حدوث تصدعات في ائتالفه، وخاصة 

بي���ن حزبي »يوجد مس���تقبل« برئاس���ة يائي���ر لبيد، 

و«البيت اليهودي« برئاسة نفتالي بينيت. هل يتوقع 

أن يشهد العام المقبل تغييرات في تركيبة االئتالف 

الحكوم���ي على ضوء كل ما يحدث ح���ول المفاوضات 

والمواقف األميركية واألوروبية حيال ذلك؟

إلدار: »أعتقد أن العام المقبل سيكون عام الحسم 

فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. 

وم����ا كان ف����ي الماضي ل����ن يكون في المس����تقبل. 

وأن����ا مؤمن بأن ما س����يحدث هو أح����د أمرين. إما أن 

يذهب رئيس الحكومة إلى اس����تفتاء شعبي، وفي 

هذه الحالة فإنه س����يضطر إلى تأييد خطة تستند 

إلى حدود الع����ام 1967 وحل الحكوم����ة. أو أن يقرر 

تغيي����ر تركيبة الحكومة ولكن هذا ال يعني الكثير، 

ألن مش����كلة نتنياه����و تكمن في حزب����ه وليس في 

االئت����الف. والتناقض ه����و أن بنيامين نتنياهو هو 

الزعي����م األقوى واألضعف في إس����رائيل في الوقت 

نفس����ه. فهو الزعيم األقوى بنظ����ر الجمهور لكنه 

مقابلة خاصة مع المحلل السياسي اإلسرائيلي في موقع »إلمونيتور« االلكتروني

عكيفا إلدار لـ »المشهد اإلسرائيلي«: العام المقبل سيكون
عام الحسم فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل والفلسطينيين
*حان الوقت اآلن لالعتراف بأن حكومة إسرائيل تتصرف مثل ثور هائج في الحلبة وعلى أحد ما أن يوقفه*

19,200 يهودي من أنحاء العالم
هاجروا إلى إسرائيل هذا العام

هاجر إلى إس���رائيل خالل العام 2013 حوالي 19,200 يهودي من أنحاء العالم، بزيادة 1% عن العام 

الماضي. وبرز من معطيات نشرتها »الوكالة اليهودية« ووزارة استيعاب الهجرة اإلسرائيلية أن عدد 

المهاجرين من فرنس���ا سجل أعلى نس���بة مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفضت نسبة المهاجرين 

اليهود إلى إسرائيل من الواليات المتحدة وبريطانيا وأثيوبيا.

ووفق���ا للمعطي���ات للعام 2013، فإنه هاجر م���ن دول االتحاد الس���وفييتي 7520 يهوديا، أي أقل 

ب����1% من العام الماضي. وهاجر من الواليات المتح���دة 2680، وأقل ب�13% من العام الماضي. وهاجر 

م���ن بريطانيا 510، وأقل ب�27% من العام الماضي. وهاجر م���ن أثيوبيا 1360، أي أقل ب�44% من العام 

الماضي، وهذه آخر موجة هجرة منظمة من أثيوبيا إلى إسرائيل.

وهاجر من فرنسا إلى إسرائيل 3120 يهوديا خالل العام 2013، أي بزيادة 63% عن العام الماضي. 

وقالت »الوكالة اليهودية« أن ارتفاع عدد المهاجرين من فرنس���ا نابع من عدة أسباب، بينها تصاعد 

مظاهر العداء للس���امية والوضع االقتصادي الصعب. ويشار إلى أن عدد اليهود في فرنسا هو األكبر 

في القارة األوروبية، ويبلغ قرابة نصف مليون ش���خص. وشكلت »الوكالة اليهودية« طاقما خاصا من 

أجل دفع المزيد من اليهود الفرنسيين إلى الهجرة إلى إسرائيل. 

وأضافت المعطيات أنه هاجر من دول أوروبا الش���رقية إلى إس���رائيل 245 يهوديا، بزيادة 4% عن 

الع���ام الماضي. وهاجر من أميركا الالتيني���ة 924 يهوديا، بزيادة 34%. كذلك هاجر 245 يهوديا من 

دول الشرق األوسط، بزيادة 4% عن العام الماضي، وغالبيتهم هاجروا بصورة سرية. 

وأش���ارت المعطيات إلى أن 60% من مجمل المهاجرين هذا العام هم دون س���ن 35 عاما، وتتراوح 

أعمار 37% بينهم ما بين 18 –  34 عاما، و53% تقريبا هم نساء. ويوجد بين المهاجرين أكثر من 700 

طبيب وأصحاب مهن طبية. وسكن 2400 مهاجر في القدس، و1650 مهاجرا في تل أبيب.

واعتب���ر رئيس »الوكالة اليهودية«، نتان شيرانس���كي، أن هذا العدد م���ن المهاجرين »يدل على 

مركزي���ة إس���رائيل في حياة اليه���ود في أنحاء العالم. وه���ذا عصر الهجرة الطوعي���ة، ولذلك فإنه 

ثمة أهمية في االس���تمرار، بواس���طة الوكالة اليهودية، في تعزيز الهوية اليهودية للجيل الشاب 

وتعميق عالقاتهم مع إسرائيل«. 

ضعي����ف جدا في حزب����ه، الليك����ود. وأعتقد أن هذا 

اختراع إسرائيل«.

)*( هذا يعني، برأيك، أن إسرائيل لن تستمر في 

ترحيل ملف المفاوضات وعملية السالم من عام إلى 

آخر مثلما حدث في السنوات الماضية؟

إلدار: »أعتقد أن هذا سيكون عام الحسم ألن وضع 

الفلسطينيين في غزة يستصرخ السماء، وسيضطر 

الفلسطينيون إلى اتخاذ قرارات بعيدة المدى، مثل 

التوج����ه إلى األم����م المتحدة والمحكم����ة الجنائية 

الدولية في الهاي. وأعتقد أننا لن نش����هد عاما آخر 

م����ن الخداع. ألن المثل يقول إنه ’ال يمكن خداع كل 

العال����م كل الوقت«. وإس����رائيل نجحت، حتى اليوم 

ومنذ فترة طويل����ة، في خ����داع كل العالم. وأعتقد 

أن الفلس����طينيين س����يضطرون أيضا إل����ى اتخاذ 

قرارات صعبة جدا. وال يمكن للس����لطة الفلسطينية 

أن تس����تمر بالوجود إلى األبد وأن تخدم إس����رائيل 

كمقاول ثانوي لالحتالل«.

الع���دل  »المش���هد اإلس���وائيلي«: قال���ت وزي���رة 

م���ع  المفاوض���ات  طاق���م  ورئيس���ة  اإلس���رائيلية، 

الفلس���طينيين، تس���يبي ليفني، إن اإلس���رائيليين 

يعيش���ون داخل »فقاع���ة«، وأنهم ينط���وون داخلها 

ويعزلون أنفسهم عن الواقع الدولي، في كل ما يتعلق 

بالصراع مع الفلسطينيين، مذرة من انفجار الفقاعة.

 وقالت خالل مؤتمر بادرت صحيفة »كالكاليست« 

االقتصادية إلى عقده في تل أبيب، أمس االثنين، 

إنه »أري���د أن أتحدث عن ’الفقاعة’. وهذه ليس���ت 

فقاعة مالي���ة أو عقارية، وإنما ه���ي الفقاعة التي 

نعيش بداخله���ا، متمثلة بانط���واء دولة بكاملها 

وانعزالها عن الواقع الدولي«.  

وأضافت ليفني أنه تتم عادة اكتش���اف الفقاعة 

بع���د أن تنفج���ر »وبعدها نكتش���ف األثمان التي 

دفع، واسألوا جنوب أفريقيا«. 
ُ
ست

وقال���ت ليفن���ي إن الم���داوالت الت���ي تجري في 

المؤتمرات أو في اجتماعات الحكومة اإلس���رائيلية 

حول القضايا االقتصادية والتعليم وسلم األولويات 

القومية »ال قيمة لها إذا تجاهلت الصراع«، وشددت 

عل���ى أن »الصراع مع الفلس���طينيين هو الس���قف 

الزجاجي لالقتصاد اإلسرائيلي«. 

وتابع���ت: »هناك م���ن أبقى عط���اءات بناء عالقة 

في بلدات األطراف، ألنه ليس مس���تعدا ألن يفرق 

بي���ن البن���اء ف���ي المس���توطنات والبناء ف���ي اللد 

وأشكلون )عس���قالن(، وهناك من يرى أن التعامل 

مع المس���توطنات مثل التعامل مع اللد وأشكلون. 

وعندما يتم رصد عشرات الماليين اإلضافية لدائرة 

االس���تيطان، التي ال تريد أن تفرض على نفس���ها 

قان���ون حري���ة المعلوم���ات، فإن هذا ه���و الجانب 

المظلم للديمقراطية«. 

الدولي���ة  المقاطع���ة  أن  م���ن  ليفن���ي  وح���ذرت 

االقتصادية واألكاديمية بدأت ضد المس���توطنات 

ولكنها ستنتقل مع مرور الوقت إلى إسرائيل كلها، 

وأن »الصادرات ستلتقي باالستهالك األيديولوجي، 

والجامعات بالمقاطعة األكاديمية واألبحاث بحواجز 

أوروبية، وهذا لن ينتهي هناك وإنما سوف يتقدم«. 

وقال���ت إنه »ينبغي ق���ول هذا بص���ورة واضحة: إن 

الصراع هو السقف الزجاجي لالقتصاد اإلسرائيلي، 

وحتى من ال يريد السقف الزجاجي أو ال يريد أن يراه 

سيجد نفسه يشعر به، وهو اليوم مثل سيف مرفوع 

ويهدد بالنزول على رؤوسنا«. 

وفيم���ا يتعل���ق بأعم���ال البن���اء الواس���عة في 

المس���توطنات، أكدت ليفني أن إس���رائيل تواجه 

صعوبة في أن تش���رح للعالم س���بب تأييدها لحل 

الدولتي���ن م���ن جهة، واالس���تمرار ف���ي البناء في 

المستوطنات من الجهة األخرى. 

وأردفت أن »العالم ال يفهم هذا األمر. وأنا ال أدعي 

أن هذا أمر س���هل، فهذا حّي قاس ولدّي ادعاءات 

كثي���رة ض���د الفلس���طينيين، ولكن فرح���ة ’عدم 

وجود ش���ريك’ هي فرحة الحمق���ى. وهي ذريعة، 

ويوجد أش���خاص الذي���ن حتى لو وقف الش���ريك 

على ُبعد س���نتيمتر منه���م فإنهم ل���ن يتعرفوا 

عليه وس���ينفون وجوده ألنهم في الحقيقة ليسوا 

مستعدين للتس���وية«. وتش���ير ليفني بذلك إلى 

وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه يعل���ون، الذي 

قال مؤخرا إنه »ال يوجد ش���ريك لحل الدولتين في 

الجانب الفلسطيني«. 

وتابعت ليفني أن »الس���ؤال ليس إذا كان هناك 

ش���ريك، وإنما علينا أن نحدد هدفا ونعمل وإذا لم 

يكن هناك شريك فلسطيني فإن علينا أن نتوصل 

إلى اتف���اق مع العالم، والمفاوضات اليوم ليس���ت 

مع الفلس���طينيين فقط وإنما هي مع العالم أيضا، 

بواس���طة الواليات المتحدة. وهي ليس���ت وسيطا 

فقط وإنما حليفة نتقاسم معها مصالح مشتركة، 

أم أنه باإلمكان تجاهل وجود العالم ونتغلف بصدق 

طريقنا ودعم مش���اريع قوانين مهووسة ومتطرفة 

تضر بالعملية السياس���ية وتضر بالديمقراطية«. 

وخلص���ت إل���ى أن »من يقت���رح اآلن ض���م »يهودا 

والسامرة« وبناء المزيد من المستوطنات المعزولة، 

إنما يقترح عزل إس���رائيل عن العالم ومعها األمن 

والثقافة والعلوم واالقتص���اد والتجارة واتفاقيات 

التجارة الحرة واألكاديميا، وهؤالء يحولون إسرائيل 

إلى مستوطنة معزولة في العالم«. 

وتش���ير ليفني بذلك إلى قرار اللجن���ة الوزارية 

اإلس���رائيلية لش���ؤون س���ن القوانين، أمس األول 

األح���د، بالمصادقة على مش���روع قان���ون يقضي 

بضم منطقة غور األردن إلس���رائيل من خالل فرض 

القانون اإلس���رائيلي عليها. وصادقت اللجنة على 

مش���روع القانون بأغلبية 8 وزراء من أحزاب الليكود 

و»إس���رائيل بيتنا« و»البيت اليه���ودي«، وعارضته  

ليفني، ووزيران من حزب »يوجد مس���تقبل«، الذين 

أعلنوا أنهم سيس���تأنفون على قرار اللجنة لبحثه 

في الهيئة الموسعة للحكومة، ما يعني أن مشروع 

القانون لن يتقدم في هذه األثناء. 

وطرحت عضو الكنيس���ت مي���ري ريغف من حزب 

الليك���ود مش���روع القان���ون الذي يقض���ي بفرض 

القانون اإلس���رائيلي على المستوطنات في منطقة 

غ���ور األردن، وذل���ك ف���ي الوقت ال���ذي تجري فيه 

مفاوض���ات حول حل الص���راع. وادع���ت ريغف أن 

مشروع القانون يشكل خطوة استباقية الحتمال أن 

تعلن السلطة الفلسطينية في المستقبل عن قيام 

دولة فلسطينية بصورة أحادية الجانب.

ونقلت وس���ائل إع���الم عن رئيس ح���زب »يوجد 

مس���تقبل« ووزير المالية اإلس���رائيلي، يائير لبيد، 

قول���ه بعد ق���رار اللجن���ة الوزارية إن���ه »يجب منح 

الحرية الكاملة لمن يجري المفاوضات وليس تقييد 

يدي رئيس الحكومة بمش���اريع قوانين كهذه، وأنا 

أعارض مش���روع القانون بشدة«. وأضاف »أننا نريد 

إجراء عملية سياس���ية ولكن لسنا مستعدين لدفع 

ثم���ن ذلك. وأنا ال أريد أن أعي���ش في دولة ثنائية 

القومية ويوجد لذلك ثمن وسيتم التعبير عنه في 

نهاية المفاوضات«. 

ويذكر أن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياهو، ك���رر اإلعالن في الفترة األخيرة أنه يرفض 

االنس���حاب من منطق���ة الغور في إط���ار أي حل وأن 

يبقى الجيش اإلسرائيلي منتشرا في هذه المنطقة 

ومس���يطرا على المعابر فيها. ويش���ار إلى أن هناك 

مش���روع قانون مش���ابه ت���م طرحه على الكنيس���ت 

ويقضي بضم غور األردن إلى إسرائيل »ألبد اآلبدين«، 

ووق���ع عليه 18 عضو كنيس���ت معظمه���م من كتل 

االئتالف وبينهم أعضاء كنيست من حزب شاس. 

ونقل���ت صحيفة »هآرت���س«، أم���س االثنين، عن 

نتنياهو قوله خالل اجتماع وزراء حزب الليكود، قبل 

س���اعات قليلة من اجتماع اللجن���ة الوزارية، إن طرح 

مش���روع القانون في التوقي���ت الحالي ينطوي على 

إش���كالية وقد يعتبر مثيرا للغضب وأنه س���يلحق 

ضررا بإسرائيل أيضا. لكن وزيرا حضر هذا االجتماع 

أكد للصحيف���ة أن نتنياهو لم يطلب من وزراء حزبه 

التصويت ضد مشروع القانون. كذلك نقلت صحيفة 

»يديع���وت أحرونوت« عن قيادي ف���ي الليكود قوله 

إن التصويت في اللجن���ة الوزارية يدل على انعدام 

قدرة نتنياهو القيادية وأن »وزراء الليكود يفعلون 

ما يحلو لهم، وهذا ليس تصرفا الئقا بزعيم«.

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو 
لن يتقدم في المفاوضات

وفي غضون ذلك، نقل المحلل السياس���ي لموقع 

»يديعوت أحرونوت« االلكتروني، أتيال ش���ومبلفي، 

عن مس���ؤول سياس���ي رفيع في حكومة إسرائيل 

توجيه���ه انتقادات ش���ديدة لنتنياهو. وقال هذا 

المسؤول إن »نتنياهو ليس مستعدا في الحقيقة 

للتق���دم ف���ي المفاوضات. وكان علي���ه اإلفراج عن 

األس���رى الفلس���طينيين ]القدامى[ مرة واحدة وأال 

يفرج عن مخربين مقابل غلعاد ش���اليت. وقد ألحق 

بأدائه ضررا كبيرا بأبو مازن ]الرئيس الفلس���طيني 

محمود عب���اس[. وهو ال يريد التوص���ل إلى اتفاق، 

وإنم���ا يريد فق���ط الحفاظ على مكانت���ه في حزبه 

والجميع يعرف كيف يبدو هذا الحزب« في إش���ارة 

إلى سيطرة المتطرفين عليه.    

ووصفت »يديعوت أحرونوت« هذا المسؤول بأنه 

ضالع منذ سنوات في إدارة الدولة وأسرارها وخبير 

في أكثر القضايا حساس���ية. وقال المسؤول نفسه 

إن »إس���رائيل موج���ودة اليوم ف���ي حالة متهدمة 

وحساس���ة أكثر مم���ا كان عليه حالها ف���ي العام 

ليفني تحذر من انفجار »فقاعة« ينطوي اإلسرائيليون داخلها وتعزلهم عن العالم
* وزراء من الليكود: نتنياهو لم يمنع المصادقة على مشروع قانون ضم غور األردن * مسؤول رفيع في الحكومة: نتنياهو ليس مستعدا للتقدم في المفاوضات وال التوصل إلى اتفاق *

1948. وأداء نتنياهو يق���ود إلى عقوبات ومقاطعة 

]ضد إسرائيل[. لماذا نحن بحاجة إلى نصف مليون 

مستوطن في يهودا والسامرة؟«. 

وأضاف المس���ؤول أن »مشكلتنا المركزية ليست 

الحروب وإنما الوضع االقتص���ادي. وال توجد حاجة 

لقرار من األم���م المتحدة من أج���ل فرض عقوبات 

أو مقاطعة البضائع اإلس���رائيلية. ويكفي أن تبدأ 

دولة واحدة بتنفيذ ذلك وعندها سينتشر هذا في 

أوروبا كلها. فنحن دولة مصدرة، وعلى ضوء الوضع 

أمام الفلس���طينيين واس���تمرار االحتالل، ينظرون 

إلينا مثلما ينظ���رون إلى دولة أبرتهايد. ومقاطعة 

إس���رائيل هو األمر األخطر الموج���ود اليوم. وهذا 

التدهور قد يكون سريعا جدا«. 

وتابع المس���ؤول، الذي عمل جاهدا من أجل منع 

إبعاد إس���رائيل عن المش���روع العلم���ي األوروبي 

الضخ���م »هوراي���زون 2020«، أن »عل���ى األوروبيين 

أن يتمس���كوا بموقف أخالقي، وه���ذا الموقف هو 

أن الفلس���طينيين على حق، فهم يعيش���ون تحت 

احتالل وإس���رائيل هي المحتل���ة«. كذلك حذر من 

أن »التأييد إلس���رائيل بي���ن األميركيين يتراجع... 

والجمهوريين هم حزب خاس���ر ونتنياهو يتمسك 

بهم. والواليات المتحدة لم تعد بيضاء مثلما كانت 

ف���ي الماض���ي، ونتنياهو يرفض فه���م هذا األمر. 

وهذا يلحق أضرارا بإسرائيل ومكانتها. ونتنياهو 

يريد أن يكون مثل تشرتش���ل، الذي يقتبسه دون 

كل���ل، لكن اليوم، ف���ي عالمنا المعاص���ر، يجدر أن 

تكون مثل نلس���ون مانديال أو الباب���ا الجديد الذي 

احتلت شعبيته العالم«.

تصريحات ليفني: »التفجير« من الداخل.
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تغطيــة خاصـــة

لمحة عامة
تتباهى إس���رائيل، وبحق، ب���أن صناعة الهايتك 

)التكنولوجي���ا الرفيعة( لديها ه���ي »قصة نجاح« 

و«نم���وذج ُيحتذى به« بي���ن ال���دول المتطورة في 

العالم. 

وتس���اهم هذه الصناعة بش���كل كبي���ر في رفع 

المس���توى االقتص���ادي للم���دن والبل���دات الت���ي 

تتواجد فيها شركات الهايتك، وفي رفع المستوى 

االجتماعي - االقتص���ادي في المدن والبلدات التي 

يس���كنها العاملون في ه���ذه الش���ركات، عدا عن 

رفع مدخ���ول الدولة من أرباح ه���ذه الصناعة. لكن 

الحكومات المتعاقبة والمؤسس���ة االقتصادية في 

إسرائيل تمارسان سياسة إقصاء بحق المهندسين 

المتخصصي���ن في صناعة  العرب  واألكاديميي���ن 

الهايتك. 

ووض���ع »مرك���ز األبح���اث والمعلوم���ات« التاب���ع 

للكنيست، في نهاية ش���هر تموز من العام 2010، 

دراسة بعنوان »تشغيل العرب في صناعة الهايتك 

في إسرائيل« وقدمه إلى لجنة العلوم والتكنولوجيا 

البرلمانية، الت���ي أجرت بحثا بعنوان »من أصل 150 

أل���ف عامل في فرع الهايتك يوجد 460 عربيا فقط« 

بادر إليه عضو الكنيست حنا سويد.

ووفق���ا لهذه الدراس���ة فإن���ه في الع���ام 2008 

استثمرت إس���رائيل نسبة 9ر4% من الناتج المحلي 

اإلجمالي في األبحاث والتطوير، وهي نسبة مرتفعة 

مقارنة م���ع دول متط���ورة مثل الس���ويد )8ر%3( 

وفنلن���دا )7ر3%( وكوريا الجنوبية )5ر3%( واليابان 

)4ر3%(. بينم���ا تراوح���ت هذه النس���بة في الدول 

األعضاء في منظمة OECD ما بين 1% إلى 3%. وجزء 

كبير من األبح���اث والتطوير تم تنفي���ذه في إطار 

صناعة الهايتك.

وأضاف���ت الدراس���ة أن صناع���ة الهايت���ك ف���ي 

إسرائيل هي عامل مركزي في فرع الصادرات، وفي 

الع���ام 2008 ش���كلت صادرات الهايت���ك 43% من 

الصادرات الصناعي���ة و31% إضافية من الصادرات 

بالهايتك.  المتعلق���ة  التكنولوجي���ة  الصناعي���ة 

وأشارت الدراسة إلى أن للهايتك تأثيرات إيجابية 

أخرى على االقتصاد، بينها نشوء أماكن عمل ترافق 

صناع���ة الهايتك وتمنحها خدمات ويش���ارك في 

ذلك أصحاب مهن أخرى، بنس���بة ثالثة إلى خمسة 

عاملي���ن مقابل كل عامل ف���ي الهايتك. ورغم ذلك 

فإن 11% فقط من مجمل المستخدمين في إسرائيل 

يعملون في مجاالت الهايتك. ولذلك رأت الدراسة 

أن���ه »ينبغي العم���ل من أج���ل زي���ادة تأثير فرع 

الهايتك على مجموعات س���كانية أخرى، وبضمنها 

العرب«. 

»أمة الستارت أب«
وأشار سامي سعدي، وهو مدير ومؤسس مشارك 

في »تس���وفين - مراك���ز التكنولوجي���ا العليا«، في 

مقال نشره في نيسان الماضي، إلى الدور المتقدم 

لصناعة الهايت���ك، والتي »باتت تحت���ل بال منازع 

المرك���ز األول في العالم م���ن الناحية االقتصادية، 

لتس���بق بذلك صناعتي النفط والس���يارات اللتين 

تحالن ف���ي المركزين الثان���ي والثالث، حيث يقدر 

نصيب الصناع���ة التكنولوجية م���ن مجمل الناتج 

القومي العالم���ي ب�5 تريليون دوالر س���نويًا، فيما 

يق���در نصيب صناع���ة النفط ب���� 3 تريليون دوالر 

ونصيب صناعة السيارات ب� 5ر1 تريليون دوالر«.

وأضاف س���عدي أن إس���رائيل ه���ي »معجزة في 

صناعة الهايت���ك العالمية، وهي تحت���ل المرتبة 

الرابع���ة عالميًا في مج���ال الصناعات التكنولوجية 

المتقدمة، وهي ثاني أكبر مركز للتطوير بعد وادي 

الس���يليكون في كاليفورنيا. واليوم، الهايتك هو 

الدوالب األس���اس الذي يدفع قدمًا بعجلة االقتصاد 

والنمو في إسرائيل، حيث وصل مجمل إنتاج صناعة 

الهايتك في الع���ام 2012 إلى 25 مليار دوالر، أي ما 

يع���ادل 50% من صادرات الصناعة في إس���رائيل، 

إضافة إلى النمو السنوي بمعدل 15% سنويًا«.

ولف���ت س���عدي إل���ى أن »الصناع���ات الحربي���ة 

اإلس���رائيلية وضعت حجر األساس لهذه الصناعة، 

ج���ت اآلالف من المهندس���ين والمتخصصين  وخّرً

إلى س���وق العمل المحلية والعالمي���ة. إال أنه ومنذ 

نهاية الثمانينيات ب���دأ االتجاه بالتحول أكثر إلى 

التكنولوجي���ا ذات الطابع المدن���ي، واليوم ]يوجد[ 

ف���ي إس���رائيل أكثر من 3500 ش���ركة ف���ي مجال 

الهايتك، تعد 500 ش���ركة من بينها من الشركات 

الكبرى )حجم مبيعاتها الس���نوية يفوق 20 مليون 

دوالر(، وتقس���م تخصص���ات هذه الش���ركات على 

النحو التالي: 1050 شركة في مجال االنترنت، 1010 

شركات في مجال تطوير البرمجة، 710 شركات في 

مجال االتصاالت، 400 شركة ستارت أب ]أي شركات 

ناشئة[، 413 شركة في مجال التكنولوجيا الطبية«.

وأض���اف أن���ه إلى جان���ب ه���ذا الع���دد الهائل 

م���ن ش���ركات الهايتك اإلس���رائيلية، ف���إن هناك 

»عش���رات الش���ركات العالمية، الت���ي تواصلت مع 

حم���ى الهايت���ك اإلس���رائيلي وافتتح���ت العديد 

من مراك���ز التطوير والفروع مث���ل IBM و INTEL و 

MICROSOFT و Apple الت���ي افتتح���ت مركزه���ا 

في حيفا الس���نة الماضي���ة. ولو نظرن���ا إلى تأثير 

شركة إنتيل خصوصًا كش���ركة عالمية رائدة، نجد 

أن دخوله���ا إلى الس���وق اإلس���رائيلية منذ نهاية 

الثمانيني���ات، ش���ق الطريق لقدوم العش���رات من 

الش���ركات العالمية والتي هيأت إلى جانبها نشوء 

عشرات ومئات الش���ركات اإلس���رائيلية الجديدة. 

فشركة إنتيل وحدها تساهم ب� 10% من الصادرات 

الصناعية اإلسرائيلية، و 20% من صادرات الهايتك 

اإلسرائيلي، وبلغت صادراتها العام 2012 ما يعادل 

6ر4 مليار دوالر، وتوظف الشركة اليوم 8500 عامل 

في البالد، ولها تأثير غير مباشر على 23000 عامل 

آخر في صناعة الهايتك«.

وأش���ار س���عدي إل���ى أن »عامال هاما آخر س���اهم 

في تعزيز صناعة الهايتك اإلس���رائيلية وترسيخ 

قدرتها على مج���اراة الدول األخرى، كان ضخ دفعة 

كبيرة من المهندس���ين والعلماء م���ن المهاجرين 

الروس لصناع���ة الهايتك اإلس���رائيلية في بداية 

التسعينيات، حيث بات من المعروف أن عماد هذه 

الصناع���ة هو الك���وادر البش���رية المؤهلة، وهناك 

من يعتق���د أن الهجرة الروس���ية أنقذت الهايتك 

المهندس���ين في  اإلس���رائيلي حينها... ونس���بة 

 هي نس���بة فائقة عالمًيا وتتجاوز 
ً
إس���رائيل عامة

النس���بة في الواليات المتحدة واليابان، إذ أن نسبة 

المهندسين والعلماء في إسرائيل هي 135 لكل 10 

آالف نس���مة مقابل 85 في الواليات المتحدة و 75 

في اليابان، ولكن األهم من هذه النسبة هي عقلية 

المبادرة والتجديد التي فسر بها الكتاب المعروف 

مة الستارت أب’ سر الهايتك اإلسرائيلي«.
ُ
’أ

إقصاء العرب عن الهايتك
يقول س���عدي إنه »على صعي���د الهايتك ورغم 

النقلة الكبيرة التي تحققت خالل السنوات الخمس 

الماضي���ة وبالذات في مدين���ة الناصرة، ال نزال في 

مواقع متأخرة، سواء في التوجه والمبادرة للهايتك 

أم بتلق���ي الدع���م الحكومي أم في دراس���ة العلوم 

الدقيقة والتكنولوجية. فاليوم نسبة الطالب العرب 

للقب األول في الجامعات اإلسرائيلية تبلغ 12% من 

الطالب، بينهم 7% فقط يدرسون العلوم الدقيقة. 

وهن���اك 15 حديق���ة ومنطقة صناعي���ة مخصصة 

للصناعة المتقدمة في البالد لكن ال يوجد أي منها 

في المجتمع العربي. وعدد المهندسين العرب في 

صناع���ة الهايتك ال يزيد ع���ن 1% من العاملين في 

هذه الصناعة، ونس���بة الشركات العربية في مجال 

الهايتك تكاد ال تظهر، ومن بين 500 شركة كبرى ال 

توجد أي شركة عربية، والنصيب من ميزانية البحث 

والتطوير التي تقدمها الدولة وتتميز بها إسرائيل 

عن دول OECD قد يكون مجهري الصغر«.

ووفق���ا لمعطي���ات نش���رتها »تس���وفين - مراكز 

التكنولوجيا العليا«، مؤخرا، فإن آالف األكاديميين 

الع���رب ينهون تعليمهم في إس���رائيل في مجال 

العلوم الدقيقة في كل عام، لكن نسبتهم في فرع 

الهايت���ك ضئيلة جدا وال تتج���اوز 5ر1%، أي 1200 

عام���ل. إال أن هذا الوضع أفضل مم���ا كان عليه قبل 

خمس س���نوات، عندما كان ع���دد العاملين العرب 

ف���ي صناعة الهايت���ك 350 عامال فق���ط، من أصل 

حوالي 150 ألف عام���ل )موقع »يديعوت أحرونوت« 

االلكتروني، 16. 11. 2013(.

ويش���ار إلى أن »تسوفين« تأسس���ت في مدينة 

الناص���رة في العام 2008، من قب���ل ثالثة مبادرين 

هم سمدار ناهف ويوس���ي كوتن وسامي سعدي. 

وتهدف نش���اطات هذه المنظمة إل���ى دفع إقامة 

صناعة هايتك في المدن والبلدات العربية، وتأهيل 

أكاديميي���ن ع���رب من خريج���ي مواضي���ع العلوم 

الدقيقة، وال يعملون في مجاالت تناسب خبراتهم، 

للعمل ف���ي الهايتك. وبدأت ه���ذه المنظمة، هذا 

العام، في العمل في منطقة المثلث، وفتحت مركزا 

في مدينة الطيرة. ومنظمة »تسوفين« مسؤولة عن 

طرح أس���ماء 280 مرش���حا عربيا للعمل في شركات 

هايتك رائدة وإقامة مراك���ز لصناعة الهايتك في 

المنطقة الصناعية الجديدة في الناصرة، بالتعاون 

مع ش���ركة »أمدوك���س« الرائدة في ه���ذا المجال. 

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج »شراكة للسالم« 

الذي يموله االتح���اد األوروبي. وعلى م���ا يبدو فإن 

حكومة إسرائيل ال تشارك في هذا المشروع. 

وقالت روني فلومان، وهي متطوعة في »تسوفين« 

ومستش���ارة لش���ركات س���تارت أب ومؤلفة كتاب 

بعنوان »نوايا حسنة« حول دمج العرب في إسرائيل 

ف���ي الهايتك، إن الع���رب ي���رون بالهايتك رافعة 

لتطوي���ر الوضع االجتماعي - االقتصادي للس���كان 

العرب في إس���رائيل، الذين يعانون من نسبة فقر 

مرتفعة وال يش���اركون، وبخاصة النس���اء، في قوة 

العم���ل في الب���الد. وأضافت أنه »يوج���د في البالد 

نظامان اقتصاديان. والنموذج الذي نتبعه يعتمد 

على العرض بواس���طة تزويد عاملي���ن للفرع وعلى 

إنتاج طلب بواسطة إقامة فروع في مناطق صناعية 

ودفع صناعة الستارت أب. ويوجد تمييز هائل عن 

وعي وبدون وعي، لكن ف���ي هذه األثناء يوجد زخم 

هائل كما أنه يوجد اهتمام من جانب الوزارات«. 

ورغم أن عدد العاملي���ن في صناعة الهايتك في 

الناصرة اليوم هو 400 عربي ويعملون في 12 شركة، 

بينما كانت هناك شركة واحدة فقط في العام 2008 

ويعمل فيها 30 عربيا فقط، إال أن تقرير »يديعوت 

أحرونوت« أش���ار إلى أن���ه »ما زالت هن���اك حواجز 

كثيرة في طريق اندماج شبان الوسط ]العربي[ في 

هذا الفرع، بينها التميي���ز والفجوات الثقافية...«. 

إضاف���ة إلى ذلك تش���دد منظمة »تس���وفين« على 

أن الم���دن والبلدات العربي���ة تعاني من نقص في 

المناطق الصناعية بشكل عام والمناطق الصناعية 

المخصصة للهايتك بشكل خاص. والنتيجة، وفقا 

ل� »تسوفين«، هي أن حوالي 44% من الرجال العرب 

الذي درسوا مواضيع علمية يعملون كمعلمين في 

المدارس. 

وقالت ناهف إن »اله���دف هو أن يكون الهايتك 

محّرك النمو في المجتمع العربي وأن يساهم العرب 

بحصة تطابق نس���بتهم بين الس���كان، وهي %20. 

ومن أجل تنفي���ذ ذلك يجب إقامة ه���ذه الصناعة 

قريبا من البيت«. وأش���ارت إل���ى أنه من أجل تغيير 

الوضع الحالي ينبغي النظر إلى أنه تكمن في دمج 

العرب في صناعة الهايتك جدوى اقتصادية.       

وأشار سعدي إلى حال األكاديميين العرب الذين 

درس���وا المواضيع العلمية، وق���ال إنه »يجب إنتاج 

طلب ]على استيعاب الخريجين العرب[. فالكثيرون 

تعلموا وع���ادوا إلى قراهم ف���ي الجليل ولم يجدوا 

عمال. وأحد األس���باب الرئيسة لذلك هو عدم وجود 

مناطق صناعية ولذلك توجهوا رغما عنهم إلى عمل 

آخر. وأدى ذلك إلى أن الشاب العربي ال يعرف ثقافة 

الهايتك أبدا. والكثيرون درسوا الطب، وكي تكون 

معلما في مدرسة لست بحاجة لدراسة العلوم«. 

وتط���ّرق إل���ى ه���ذا الموض���وع أيضا يتس���حاق 

دنتس���ينغر، وه���و رئيس ش���ركة خدم���ات برمجة 

الكتروني���ة باس���م »جلي���ل س���وفتوير«. وقال إن 

مبادري���ن كبارا في مج���ال الهايتك أسس���وا هذه 

الش���ركة في الناصرة، قبل س���ت س���نوات، بهدف 

معلن وه���و توفير أماكن عمل لألكاديميين العرب. 

ويعمل في هذه الش���ركة اليوم 160 عربيا. وأضاف 

أنه »ال توجد مش���كلة اليوم لكل م���ن يقرر الخروج 

من ش���ركتنا في العمل لدى أية شركة رائدة يريد 

العمل فيها«. لكنه أكد أن���ه »نظرًا إلى أنه لم تكن 

آفاق عمل واضحة، اتجه طالب ]عرب[ متفوقون إلى 

دراس���ة الطب وليس علوم الحاس���وب أو الهندسة 

االلكترونية«. 

لك���ن الوض���ع اليوم ه���و أن���ه توج���د منطقتان 

صناعيتان للهايتك فقط في الوسط العربي، األولى 

في الناصرة والثانية في كفر قاسم. 

وق���ال نائل عبيد، وهو أح���د المبادرين إلى إقامة 

الحديقة الصناعية في كفر قاسم، إنه رافقت إقامة 

الحديق���ة مصاعب كبيرة، مش���ددا على أن »نموذج 

كفر قاسم نجح بفضل تجنيد أموال خارجية ]ليست 

حكومية[ ومس���اهمة مبادر خاص. وقد كان هناك 

عدم تعاون مطلق مع الموضوع. وكانت هناك نوايا 

حس���نة لكن هذا ليس كافيا. كذل���ك كانت هناك 

عوائق في كل ما يتعلق بالتخطيط«. 

وانتقد عارف كرّيم، وهو مركز مشاريع في »إنجاز 

- المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للس���لطات 

المحلية العربية«، السلطات المحلية العربية، وقال 

إنه »توجد عوائق في الس���لطات المحلية نفس���ها، 

بين رئيس السلطة والمسؤولين المهنيين، أو عدم 

مش���اركة الجمهور بش���كل حقيقي. وه���ذه دائرة 

يصع���ب الخروج منه���ا، لكن هناك بش���ائر تغيير، 

فوعي رؤساء الس���لطات المحلية للموضوع آخذ في 

االزدياد«. 

1200 عامل عربي فقط يعملون في صناعة الهايتك 
اإلسرائيلية من أصل أكثر من 150 ألف عامل!

إحدى شركات الهايتك اإلسرائيلية- عقبات وحواجز كثيرة تعترض دخول العرب إليها!

نتنياهو يطلق وعودا ... في الهواء!

حكومة إسرائيل تمتنع عن إزالة 
حواجز وعراقيل أمام دخول 

المهندسين واألكاديميين العرب 
إلى صناعة الهايتك

أطلق رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، وعودا في الهواء، 

خالل مؤتمر »ش���راكة ونمو« حول دمج العرب في الهايتك، في نهاية شهر 

تش���رين األول الفائت. فم���ن جهة، أعلن نتنياهو أن »ج���زءا كبيرا من النمو 

س���يأتي من خالل دمج مواطني إس���رائيل من الوس���ط العربي في اقتصاد 

إس���رائيل. وهذا محرك للنمو، وهذه هي السياس���ة التي توجهنا في رصد 

الموارد«. كذلك أعلن أن حكومته قررت رصد خمسة مليارات شيكل لتطوير 

البنى التحتية في الوسط العربي في إطار خطة خماسية.

لكن من الجهة األخرى اعتبر نتنياهو أنه يوجد جانبان للعملة، وأن الجانب 

اآلخر هو أن���ه يتعين على األقلية العربية »احت���رام القانون ]ما عالقة ذلك 

بالسماح بدخول مهندسين وأكاديميين عرب إلى صناعة الهايتك؟![. وهذا 

ج���زء ال يتجزأ من األنظم���ة االقتصادية الناجحة في العال���م. وهذا أمر هام 

لمنع اإلجرام قبل أي ش���يء آخر، ولكن يجب دفع الضرائب وااللتزام بقوانين 

البن���اء أيضا. وأعتقد أن احترام القان���ون هو أمر بالغ األهمية في أي مجال«. 

وأضاف أن على الحكومة تطوير البنى التحتية وتش���جيع النس���اء العربيات 

على االندماج في س���وق العمل، علما أن حكومات إسرائيل ال تعمل على دمج 

الرج���ال أيضا في س���وق العمل. وزعم نتنياهو أن النق���ب والجليل يحظيان 

اليوم بأعمال تطوير هائلة تحت رعاية حكومة إس���رائيل، وبضمنها تطوير 

الشوارع والمواصالت العامة. لكن هذه المشاريع تندرج، في الحقيقة، ضمن 

مش���اريع متجددة لتهويد النقب والجليل وليس م���ن أجل مصلحة األقلية 

العربية.  

من جانبها حذرت محافظة البنك المركزي اإلس���رائيلي، كرنيت فلوغ، في 

المؤتمر نفس���ه، من أن عدم دمج الوس���ط العربي في االقتصاد من شأنه أن 

يشكل »تهديدا إستراتيجيا« على االقتصاد اإلسرائيلي. 

لكن ه���ذه التصريحات للمس���ؤولين اإلس���رائيليين ال تطب���ق على أرض 

الواقع ويعود ذلك باألس���اس إلى التمييز العنصري الالحق باألقلية العربية 

واألكاديميي���ن فيه���ا، إذ أن أحد الش���روط األساس���ية لقبول مهندس���ين 

وأكاديميين عرب في شركات الهايتك هو شرط الخدمة العسكرية.

وصرح رئيس حزب »البي���ت اليهودي« اليميني المتطرف ووزير االقتصاد 

اإلس���رائيلي، نفتالي بينيت، وهو بنفسه مبادر بارز في فرع الهايتك، خالل 

»مؤتم���ر االتحاد اإلس���رائيلي للصناع���ات الرفيعة« أن المس���تقبل القريب 

سيش���هد ازدي���ادا دراماتيكيا في ع���دد الحريديم العاملين في ش���ركات 

الهايتك، وذلك على ضوء نّية الوزارة إزالة ش���رط الخدمة العسكرّية للقبول 

للعمل في هذه الشركات.

وف���ي أعقاب ه���ذه التصريحات توّجه مركز »عدالة« إل���ى بينيت مطالًبا 

 ش���ركات 
ّ

بإص���دار نفس تعليمات إلغاء ش���رط الخدمة العس���كرية لكل

���حين الع���رب، وكذلك العمل على 
ّ

الهايتك الذي يحول دون قبول المرش

حين العرب إلى فرع الهايتك. 
ّ

إزالة كل الحواجز التي تمنع انضمام المرش

وش���دد مركز »عدالة« عل���ى أن إعطاء األفضلية لمرش���حين أنهوا الخدمة 

العس���كرّية، رغم أنه ال توجد أي عالقة منطقّية بين الخدمة العس���كرية 

وطبيعة العم���ل، هو تمييز عل���ى خلفية قومّية بم���ا أن معظم المجتمع 

العربي معفي من الخدمة العس���كرّية. وه���ذا التمييز يتناقض مع قانون 

تكافؤ فرص العمل، ويؤدي إلى مس بالحقوق الدستورّية لحرّية العمل. 

مديرو شركات هايتك
يدعون إلى دمج العرب

الالفت في كل موضوع دمج الع���رب في صناعة الهايتك هو أنه يأتي من 

جانب عدد قليل من المبادرين اليهود، وذلك بس���بب أهمية هذا الدمج من 

الناحية االقتصادية. لكن حكومات إس���رائيل تكاد ال تفعل ش���يئا في هذا 

االتجاه وال تزيل الحواجز والعراقيل أمام انخراط العرب في هذا الفرع.

وتش���ير التقديرات اإلس���رائيلية الرس���مية، وفقا لصحيف���ة »ذي ماركر« 

االقتصادي���ة التابع���ة لمجموعة »هآرتس«، إلى أن دم���ج العرب في صناعة 

الهايتك سيرفع الناتج القومي اإلجمالي للفرد إلى 40 ألف دوالر في السنة، 

وأن ع���دم دمجهم في هذا الف���رع وفروع أخرى متطورة يؤدي إلى خس���ارة 

إسرائيل 40 مليار دوالر سنويا.  

وكتب غاي حتس���روني، وهو أحد مديري ش���ركة »سيسكو« الرائدة في 

صناعة الهايتك، في مقال نشرته »ذي ماركر« في 25 كانون األول الحالي، 

أن���ه »إذا كان المهاجرون من روس���يا هم الذين الق���وا معاملة ظالمة من 

المش���غلين في الماضي، فإن هذه المعاملة يالقيها اليوم عرب إسرائيل 

والحريدي���م. فاليوم، عندما نتحدث عن اس���تيعاب ع���رب وحريديم في 

الهايتك اإلس���رائيلي، باإلمكان س���ماع محادثات يطرح فيها المشغلون 

مخ���اوف واضحة، رغم أنه���ا خاطئة، مثل: إلى أي مدى س���يؤثر الفرد في 

مجموعة األقلية على مجموعة األغلبية؟ كيف س���يندمج؟ وكيف ستنجح 

الشركة كهيئة في التعامل مع االختالف الثقافي؟ واألمر المفاجئ هو أن 

تجربة الماضي ]مع المهاجرين الروس[ لم تعلمهم أن إدخال قوى بشرية 

متنوعة يزيد من اإلبداع ويوسع آفاق التفكير ويقود إلى إنجازات«.

وأض���اف حتس���روني أن »االنغالق أمام قب���ول المختل���ف واآلخر ال يمس 

ب���ه فقط، وإنما ه���ذا األمر يؤدي إلى المس بصناع���ة الهايتك برمتها. لقد 

بات���ت هذه مصلحة كل واحد وواحدة من���ا. والتقديرات اليوم هي أنه خالل 

عقد س���يكون هن���اك نقص ب� 7000 مهندس، وهذا س���يضر بنجاح صناعة 

الهايتك، التي هي أحد أهم الكنوز االقتصادية اإلسرائيلية«.

وتاب���ع أنه »خالل العق���د األخير أنهى أكثر من 2500 عربي في إس���رائيل 

دراس���ة اللقبي���ن الجامعيين األول والثان���ي في العل���وم الدقيقة والمهن 

الهندسية. وبإمكان هؤالء الخريجين االندماج سريعا بهذه الصناعة، وذلك 

بالطب���ع إذا س���محنا لهم بذلك. وليس المقصود قبول ش���خص للعمل فقط 

بسبب أصله، مثلما ينبغي عدم رفضه بسبب أصله، وإنما اختباره على أساس 

أدائ���ه ومهاراته وقدراته. ونحن نع���رف أن بيننا جميعا، العرب والحريديم 

واألش���كناز واليهود الش���رقيين، يوج���د مؤهلون أكثر ومؤهل���ون أقل. وما 

يتعين أن نفعله كمش���غلين هو أن نبدي انفتاحا، وأن نجد طرقا للجسر بين 

الفجوات واستغالل االختالف بين العاملين لمصلحتنا. وكمشغلين، علينا أن 

نحكم على اإلنسان كفرد، وعدم رفضه باالستناد إلى مفهوم خاطئ أو بسبب 

انتمائه لمجموعة كهذه أو تلك. وعندما نفعل ذلك سنس���مح بالمساواة في 

الفرص، التي في إطارها ستكون القدرات هي المقررة«.

وخلص حتس���روني إلى أن »دمج مهندسين من الوسط العربي في صناعة 

الهايت���ك بإمكانه أن يضي���ف 30% من القوى البش���رية النوعية إلى هذه 

الصناعة والمس���اعدة في نموها. وهذا وض���ع ينتصر فيه كال الجانبين: من 

جهة، س���يحظى المهندسون العرب بفرصة متساوية للتطور والنجاح؛ ومن 

الجهة األخرى، س���نحظى بدمج أناس نوعيين لن يساعدوا في توسيع اآلفاق 

وحسب، وإنما أيضًا سيس���دون النقص في العاملين الذي تعاني منه هذه 

الصناعة«.  
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كتب إسرائيلية جديدة                           إعداد: سعيد عياش 

بقلم: آفـي غيل )*(

دخلت إس���رائيل إلى مفاوضات السالم )مع الفلسطينيين( 

التي استؤنفت بعد جهود مضنية في وقت تمر فيه المنطقة 

م���ن حولها باهتزازات ومخاطر جمة. ومن المألوف القول إنه ال 

يجوز في مثل هذا الوقت المجازفة وإن من األفضل إلسرائيل، 

قبل اإلق���دام على اتخاذ قرارات حاس���مة لغرض التوصل إلى 

اتفاق مع الفلس���طينيين، االنتظار إلى حين انقش���اع الغبار. 

غي���ر أن هذا الغبار ال يميل كما يبدو نحو االنقش���اع أو التبدد 

ف���ي الم���دى المنظور، ومن هن���ا يتعين على قادة إس���رائيل 

اتخاذ قرارات صعبة، على الرغم من حالة انعدام اليقين التي 

تلف منطقة الشرق األوس���ط. والتحديات األمنية اآلنية التي 

تواجهه���ا إس���رائيل تتطلب أقصى درج���ات االنتباه، ولذلك 

فإنه���ا تضعف قدرته���ا على خوض غمار س���يرورات عميقة 

تعكس واقع���ا ال يجري فيه عامل الزمن في صالح إس���رائيل. 

وباإلضافة إلى الس���مات المركبة للس���احة الجيو- سياس���ية، 

هناك اتجاهات تستمد قوتها من تداعيات ما يسمى »الربيع 

العربي«، واالنسحاب األميركي من العراق، واألزمة االقتصادية 

ف���ي الواليات المتح���دة وأوروبا، والصعود المس���تمر في وزن 

القارة اآلس���يوية ف���ي الس���احة الدولية. ويض���اف إلى ذلك 

اتجاه آخر يهدد بصورة ملموس���ة مصالح أساسية إلسرائيل، 

والمتمثل في إحج���ام الواليات المتحدة المتزايد عن التدخل 

ولعب دور فاعل في منطقتنا.

 وعليه فإن الصورة الجيو- سياس���ية تبدو حافلة بالمخاطر، 

مع ذلك فإن س���عيًا إس���رائيليًا جادًا وحثيثًا نحو التوصل إلى 

اتفاق مع الفلس���طينيين، من ش���أنه أن يفض���ي إلى إحداث 

تحول إستراتيجي إيجابي. 

المخاطر والوضع 
الجيو- سياسي

يكمن جزء من المخاطر التي تواجهها إس���رائيل في أحداث 

وتط���ورات عاصفة تش���ير ظاهريًا إلى تحس���ن ف���ي وضعها 

)إسرائيل( االستراتيجي: انغماس الدول العربية في مشاكل 

داخلية واقتصادية عويصة تهدد اس���تقرارها، ومن هنا فإن 

احتمال إقدامها على شن حرب تقليدية ضد إسرائيل لم يعد 

قائمًا أو ممكنًا، ال س���يما في ضوء انشغال الجيش السوري في 

ح���رب أهلية طاحن���ة، باإلضافة إلى ذلك ف���إن محور طهران - 

دمش���ق - حزب الله بات عرضة للتهديد، فيما تش���هد مكانة 

حزب الله تراجعًا في أعقاب اصطفافه إلى جانب نظام الرئيس 

بش���ار األسد في الصراع الداخلي السوري، كذلك فقدت حركة 

»حم���اس« قاعدتها في س���ورية، وخس���رت تأيي���د مصر بعد 

اإلطاحة بحكم اإلخوان المسلمين، وبصورة عامة أضحى العالم 

العربي منهمكًا في صراع طائفي بين السنة والشيعة.

ف���ي المقابل، م���ا زالت معاهدت���ا الس���الم الموقعتان بين 

إس���رائيل وبين كل من مصر واألردن مصانتين ومس���تقرتين 

وانتهت حال���ة التدهور واألزمة في العالقات اإلس���رائيلية - 

التركية، كما أن زي���ارة الرئيس األميركي باراك أوباما األخيرة 

ش���كلت إش���ارة واضحة لدول المنطقة بأن الواليات المتحدة 

تساند بقوة وحزم إسرائيل.

غي���ر أن ه���ذه المعطي���ات مهم���ا كانت مش���جعة ال تلغي 

االتجاهات الس���لبية العميقة، وحقيقة أن إس���رائيل تعيش 

ف���ي قلب منطق���ة عنيف���ة ومضطرب���ة، والتي دل���ت أحداث 

الس���نة األخيرة على أنها تمور بسيرورات يمكن أن تضر بها 

)إسرائيل( بشدة بطرق وأش���كال مختلفة يمكن إيجازها على 

النحو اآلتي: 

*  تده���ور أمني  ممكن على حدود إس���رائيل )مع س���ورية 

ولبن���ان ومصر وقطاع غزة(؛ وقوع هجمات إرهابية ضد أهداف 

إس���رائيلية في الخ���ارج أو هجمات بالصواري���خ ضد تجمعات 

سكانية داخل إس���رائيل؛ هجوم بأسلحة كيميائية؛ في أسوأ 

االحتماالت وقوع حرب شاملة تضطر فيها إسرائيل لمواجهة 

هجمة منس���قة تش���مل عدة جبهات ومن ضمنه���ا  الجبهة 

الداخلية. 

* مس بالمكانة السياس���ية إلس���رائيل، وذل���ك على خلفية 

إم���كان إلق���اء اللوم عليها ف���ي عدم التوصل إل���ى حل للنزاع 

اإلسرائيلي - الفلسطيني وتراجع مكانة حليفتها األميركية، 

وتنامي قوة اإلس���الم السياسي في الش���رق األوسط، واهتزاز 

المحاور اإلستراتيجية في مقابل القاهرة وأنقرة. 

* تدهور وضع إس���رائيل االقتص���ادي نتيجة لتدهور أمني 

وضغوط سياس���ية، أو نتيجة الس���تمرار حملة »نزع الشرعية« 

وأشكال المقاطعة المختلفة ضد إسرائيل. 

* م���س بالعالقات اإلس���رائيلية - األميركية وذلك في ضوء 

إمكانية توجيه ضربة إس���رائيلية لمنش���آت إي���ران النووية 

دون موافق���ة اإلدارة األميركية، أو ف���ي أعقاب تأييد الواليات 

المتحدة التفاق مع طهران غير مقبول لدى إسرائيل، باإلضافة 

إلى عدم اس���تجابة الحكومة اإلس���رائيلية لتوقعات واشنطن 

المتعلقة بدفع عملية الس���الم مع الجانب الفلسطيني. فضاًل 

عن ذلك، فإن إسرائيل ستتأثر بصورة ملموسة ليس فقط جراء 

تغيير في نوعية العالقات مع واشنطن وإنما أيضا نتيجة ألي 

تغيير أو تراجع في المكانة العالمية للواليات المتحدة. ففي 

موازاة صعود قوة آسيا والتحدي الجيو- سياسي الذي تواصل 

موس���كو طرحه أمام واشنطن، يستمر اتجاه التآكل واالنحسار 

في المكانة الدولية للواليات المتحدة.   

إن امتناع الرئيس أوباما حتى اآلن عن إظهار زعامة حازمة في 

مواجهة اس���تفزازات كوريا الشمالية، وإصرار إيران على دفع 

مشروعها النووي قدمًا، واستمرار دوامة العنف وسفك الدماء 

في س���ورية، ومن ضمن ذلك اس���تخدام الس���الح الكيميائي- 

كل ذل���ك يعزز الص���ورة المتبلورة للوالي���ات المتحدة كدولة 

عظمى تتجه نحو التركيز على أزمتها االقتصادية ومشاكلها 

الداخلي���ة الصعبة، وتفضل عموم���ًا العمل والتدخل من خالل 

أطر متعددة الجنسيات و«القيادة من الخلف« .

دور التطورات اإلقليمية في 
توجيه التفكير اإلسرائيلي

 لم تؤد الهزة السياس���ية اإلقليمية التي أطاحت بعدد من 

الحكام الديكتاتوريين إلى قيام أنظمة ديمقراطية وليبرالية 

وإنما مهدت الطريق أمام صعود اإلس���الم السياس���ي والذي 

أث���ار أداؤه في إدارة دفة الحكم، كما عبر ذلك عن نفس���ه في 

العام األخير، خيبة أمل وصحوة، بل وأدى إلى انقالب عسكري 

ف���ي مصر أط���اح بحكم اإلخوان المس���لمين.  وم���ا زالت األطر 

الدوالنية في المنطقة تش���هد اضطرابًا وانهيارًا، وال تلوح في 

األفق القريب إمكانية اس���تتباب االس���تقرار والهدوء. ويجد 

ذلك تعبيرًا له في اس���تمرار الحرب األهلية في سورية وخطر 

تفككها، واألزمة السياسية واالقتصادية التي تمر بها مصر، 

وتهديد اس���تقرار كل من األردن ولبنان، واس���تمرار التدهور 

وحالة االضطراب األمني والسياس���ي في العراق، فيما تمضي 

إي���ران قدمًا في طريق امتالك الس���الح النووي.  في ضوء ذلك 

يمكن تشخيص عدد من المؤشرات التي ينبغي لها أن تكون 

ماثل���ة في خلفية التفكير االس���تراتيجي اإلس���رائيلي الذي 

يفترض أن يوجه ويرش���د المسؤولين اإلسرائيليين عن إدارة 

دفة المفاوضات:  

تحول اإلس���الم السياس���ي إلى عامل مه���م ومؤثر جدًا في 

الس���احة اإلقليمية؛ تنامي قوة وتأثير الش���ارع )الجماهير(؛ 

األزم���ة االقتصادية المتفاقم���ة؛ انفجار النزاع���ات العرقية 

والدينية؛ ضعف السلطة المركزية الدوالنية في ضوء تنامي 

قوة المنظمات اإلرهابية والميليش���يات الطائفية والفئوية؛ 

تقويض واهتزاز الركائز اإلس���تراتيجية التقليدية إلسرائيل 

) كالقاه���رة وأنقرة( وترس���خ المفهوم اإلقليم���ي القائل بأن 

الواليات المتحدة - حليفة إس���رائيل - تم���ر في عملية أفول 

وتخل عن دورها وتدخلها في الشرق األوسط. 

  صحي���ح أن الص���ورة الجي���و- سياس���ية الراهن���ة تقلص 

التهديدات العس���كرية الدوالنية إلسرائيل - ما عدا التهديد 

اإليراني - إال أنها تعزز قوى غير دوالنية معادية إلس���رائيل، 

وتجعل بيئ���ة عملها في المنطقة أكثر تعقيدا وحساس���ية. 

م���ن هنا فإن الحقيقة اإلس���تراتيجية التي ال يمكن تجاهلها 

أو طمس���ها تتمثل في أن عدم التق���دم نحو التوصل إلى حل 

للنزاع اإلس���رائيلي - الفلسطيني ما زال يشكل تهديدًا لطابع 

إسرائيل اليهودي والديمقراطي، ويضر بمكانتها السياسية، 

ويساهم في إذكاء ظواهر نزع الشرعية الموجهة ضدها.

إلى ذلك، فإن فش���ل المفاوضات الت���ي لعب وزير الخارجية 

األميركي ج���ون كي���ري دورًا فاعاًل في اس���تئنافها ويواصل 

جهوده لدفعها قدمًا، يمكن أن يؤدي بالجانب الفلس���طيني 

إلى ممارسة سلس���لة ضغوط سياسية ودبلوماسية وقانونية 

ضد إس���رائيل في الس���احة الدولية، وإلى الس���عي الستبدال 

نم���وذج »المحادثات المباش���رة بوس���اطة أميركية« بمس���ار 

بديل: »نموذج حل شبه مفروض برعاية متعددة الجنسيات«. 

كما ومن المحتم���ل، من أجل زيادة الضغ���ط، أن يلجأ الجانب 

الفلس���طيني إلى إلقاء المس���ؤولية عن الضف���ة الغربية على 

إسرائيل، وتفضيل حل »دولة واحدة لشعبين«.  

ومثل هذه التطورات يمكن أن تقّوض الوضع األمني إلى حد 

اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة. 

إن عدم إقرار بعض األوس���اط والمس���ؤولين اإلس���رائيليين 

بالفرصة اإلس���تراتيجية الكامنة في اس���تئناف المفاوضات 

مع الفلس���طينيين يكمن، من ضمن أشياء أخرى، في الفرضية 

المس���تترة بأن »عامل الزمن يخدم مصلحة إس���رائيل«، ولكن 

هذه الفرضية خاطئة لألسباب اآلتية: 

إن استمرار أنشطة التوسع االستيطاني في الضفة الغربية 

سيجعل من الصعب على الحكومة اإلسرائيلية في المستقبل 

تطبيق اتفاق يس���تند إل���ى مبدأ دولتين لش���عبين.  ويعني 

ذل���ك أن الوقت الذي يمر )باإلضاف���ة إلى الواقع الديمغرافي( 

يض���ر بصورة دائم���ة بقدرة إس���رائيل عل���ى المحافظة على 

الهدف القومي األعل���ى المتمثل في كونه���ا دولة يهودية 

وديمقراطية. 

إن عملية الضعف أو التراجع النس���بي ف���ي مكانة الواليات 

المتح���دة، وإحجامها عن تورط عس���كري جديد في الش���رق 

األوسط، ال يحمل بشائر جيدة إلسرائيل، بل على العكس يضر 

بمناعتها اإلستراتيجية وقدرتها الرادعة، فضال عن أن الشرق 

بدون الواليات المتحدة س���يكون منطقة أقل استقرارا وأكثر 

خطورة. 

إن التغييرات الجارية في الساحة الدولية والنظام العالمي، 

تش���ير إلى أن العالم يتجه أكث���ر فأكثر نحو التحول إلى عالم 

متعدد األقطاب تتالش���ى فيه الهيمن���ة األميركية المطلقة 

التي س���ادت فيما مضى، وهي عملية من شأن استمرارها أن 

يضر بإسرائيل، ومن ضمن ذلك فيما يتعلق بإدارة عملية حل 

النزاع اإلسرائيلي- الفلسطيني.

كذل���ك ف���إن التغييرات في طابع وأش���كال القت���ال وتطور 

الوس���ائل القتالية، ال ينطويان على بش���ائر جيدة إلسرائيل.  

فاالنتق���ال من حروب بين جيوش نظامية إلى حرب العصابات 

واإلره���اب الت���ي ي���دور رحاها في قل���ب المدن واس���تخدام 

الصواري���خ الدقيقة، وخطر وقوع أس���لحة إب���ادة جماعية في 

أي���دي عناصر إرهابية، ي���دل على أن م���رور الوقت يؤدي إلى 

تعظيم التح���دي األمني، مما يتطلب مواجهة ال تقتصر فقط 

على عناصر قوة نوعية متفوقة، وإنما تدمج أيضا اس���تخداما 

مدروسا لرافعات سياسية، وإقامة منظومات أمنية إقليمية.

إذن، ف���ي الوقت الذي تش���ير فيه غالبية الس���يرورات التي 

تم���ور تح���ت أقدامنا إل���ى أن عامل الزمن ال يص���ب في صالح 

إسرائيل، فإن الس���ؤال المطروح هو: ما هي الخطوة المركزية  

التي يمكن للقيام بها اآلن أن يس���اعد في درء الخطر والسوء، 

ورسم طريق يفضي إلى إحداث تحول إستراتيجي إيجابي؟

في هذا السياق فإن إسرائيل ستواجه، عاجال أو آجال، مسألة 

رسم حدودها الش���رقية، وبصورة عامة فإن الجدل يدور حول 

المس���ار المرغوب له���ذه الحدود ومكونات التس���وية األخرى 

المرتبطة بانسحاب إس���رائيل إلى خط حدود دائمة ومعترف 

بها.  والس���ؤال هو: ما هو الموعد أو التوقيت األمثل من ناحية 

إسرائيلية للتوصل إلى تسوية بأفضل الشروط؟.

 يبدو لي أن إسرائيل موجودة اآلن في »اللحظات األخيرة« من 

التوقيت األمثل للمس���اومة على شروط  التسوية واالنسحاب 

من المناطق التي س���تقوم عليها الدولة الفلسطينية، هذا إن 

ل���م تكن قد فوتت هذه الفرص���ة )؟!(. ومع أن من الصعب اآلن 

تطبيق اتفاق لحل دائم للنزاع اإلس���رائيلي- الفلسطيني، إال 

أن هن���اك أهمية قصوى للتوصل في ه���ذا الوقت إلى اتفاق 

يحظى بش���رعية دولية، ويعكس أفضليات موقف المساومة، 

التي ما زالت إس���رائيل تتمتع بها. صحيح أن تطبيق االتفاق 

ربما يس���تغرق س���نوات طويلة، ولكن من لحظة التوصل إلى 

مثل هذا االتفاق، ستتخلى إسرائيل- لمصلحتها- عن إغراءات 

االستثمار واالستيطان في المناطق الواقعة خلف  )شرق( خط 

الحدود المتفق عليها، وبالتالي عن المجازفة بفقدان األغلبية 

اليهودية.  

فاالتفاق على خط الحدود النهائية )حتى وإن كان االنسحاب 

إليه س���يتم بصورة تدريجية( س���يضع ح���دًا لمنطق »فرض 

الوقائع على األرض«، طالما لم يحسم مصير المنطقة. مع ذلك 

ال بد من اإلقرار بمس���احة الحس���م، والذي يؤث���ر على دافع أي 

زعيم لألقدام على اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الصدد خالل 

فترة واليته. فمثل هذه القرارات مرتبطة أيضا بطبيعة الحال 

بنش���وء خالفات داخلية حادة، وحت���ى بإمكانية اندالع صراع 

داخلي عنيف في إس���رائيل. ولذلك فإن القرار »البارد« بشأن 

التوقيت المثالي ل� »إبرام الصفقة« يصطدم بعائق إنس���اني 

يتطلع نحو إرجاء الموعد إلى ما بعد »انتهاء واليتي«!

واالدعاء المألوف في هذا الس���ياق ب���أن »عامل الزمن يلعب  

لصالح إسرائيل« يستند ظاهريا إلى »دليل« أو »إثبات« مؤداه 

أن عدم تعجل إس���رائيل في تحديد خط الحدود الدائمة أدى 

بالذات إلى جعل الفلس���طينيين يقبلون حاليا بعدم عودتها 

)إسرائيل( الكاملة إلى حدود الرابع من حزيران 1967، وبفكرة 

بقاء كت���ل المس���توطنات القريبة من »الخ���ط األخضر« تحت 

الس���يادة اإلس���رائيلية. غير أن الواقع الجيو- سياس���ي الذي 

تحدثنا عنه يدل على أن هذه  الفرضية، بش���أن »عامل الزمن 

الذي يصب في مصلحتنا«، ال أساس لها من الصحة.

نافذة فرص  لتحّول إيجابي
إن إدارة حازم���ة للمفاوضات من أج���ل التقدم نحو التوصل 

إل���ى حل للن���زاع اإلس���رائيلي- الفلس���طيني بش���كل خاص،  

وللنزاع اإلس���رائيلي- العربي بش���كل عام )من خالل االستناد 

إلى مب���ادرة الس���الم العربي���ة(، تعتبر خط���وة تنطوي على 

طاق���ة وفرص إلحداث تح���ول إس���تراتيجي إيجابي في ضوء 

االتجاهات السلبية القائمة. فهذه الخطوة تنطوي على مغزى 

إستراتيجي نظرا ألنها تؤدي إلى إرساء حدود دائمة ومعترف 

بها، وإزالة خطر فقدان إسرائيل لألغلبية اليهودية ولطابعها 

اليه���ودي- الديمقراط���ي، ووضع أس���س لتس���وية وتنظيم 

العالقات مع الفلسطينيين ومن ثم مع بقية العالم العربي. 

إلى ذلك، ف���إن حقيقة انغماس س���ورية في ح���رب أهلية 

داخلية، تخلق نافذة فرص إس���تراتيجية، من حيث أنها تحد 

من قدرة دمشق على إحباط أو عرقلة تسوية إقليمية. 

إن القيم���ة الكامنة في هذه الخطوة، تتمثل في أنها تقدم 

أيض���ا إجابة، وإن جزئية، للتحديات الجديدة التي نش���أت، أو 

تفاقمت، على أرضية »الربيع العربي« ذلك ألنها تساعد في: 

إزالة المسألة اإلس���رائيلية من أجندة الشارع العربي، الذي 

أضحى عامال مؤثرا ومهما أكثر في رس���م سياس���ة حكوماته 

تجاه إسرائيل.

تقلي���ص حاف���ز بعض ال���دول العربي���ة نحو ح���ل أزماتها 

وصراعاته���ا الداخلية عن طريق تصدي���ر الصراع والمواجهة 

ضد إسرائيل. 

ش���ق الطريق أمام تطبيع العالقات بين إسرائيل وبين عامة 

العالم العربي واإلسالمي. 

تحس���ين القدرة عل���ى تعزيز وترميم محاور إس���تراتيجية 

تعاني من خلل واضطراب )مثل محور إسرائيل- مصر- تركيا(، 

أو م���ن تهديد )مثل األردن(، مما يس���اهم أيض���ا في توطيد 

منظومة إس���تراتيجية إقليمية في مواجهة إيران ومساعيها 

للهيمنة في الشرق األوسط. 

زيادة تحصين ومناعة العالقات اإلسرائيلية- األميركية، من 

خالل »منح إنجاز« تاريخي للواليات المتحدة )كراعية لالتفاق(، 

يس���اهم في تعزيز مكانتها في الش���رق األوس���ط، ويرتقي 

بقدرته���ا على تحقيق أهدافها في العالم العربي، ويوفر لها 

حافزا لمواصلة تدخلها وتواجدها في المنطقة. 

تحس���ين مكانة إسرائيل السياس���ية وصورتها في العالم 

وكبح اتجاه نزع الشرعية عنها بشكل ملموس.

تحس���ين وتطوير ق���درة االقتصاد اإلس���رائيلي على النمو 

وإيجاد أسواق جديدة للصادرات اإلسرائيلية.

تخفي���ف ح���دة المواجه���ة إزاء تحدي حي���اة التعايش مع 

األقلية العربية في إسرائيل.

أخيرا فإن التوصية بالتعاطي مع جولة المفاوضات المتجددة 

م���ع الجانب الفلس���طيني كفرصة إس���تراتيجية حيوية، وربما 

أخي���رة، وأنه ينبغ���ي بناء على ذلك اس���تنفاد ه���ذه الفرصة 

بح���زم وجدي���ة كبيرة، ال تتجاه���ل المصاع���ب المتوقعة أمام 

تطبيق مثل هذا االتف���اق. وفي ضوء الضعف الذي يعاني منه 

الطرف الفلس���طيني المفاوض، وعلى خلفية انعدام االستقرار 

اإلقليمي، يتعين على إسرائيل التمسك بإصرار بمطالب أمنية 

صارم���ة، وبعملية متدرج���ة في تنفيذ االتف���اق الذي يجب أن 

يرتك���ز ليس فقط على جداول زمنية وإنما أيضا على اختبارات 

تنفيذ صارمة كشرط لتنفيذ مرحلي متدرج لالتفاق. 

لكن، حتى تؤخذ مطالب إس���رائيل كمطالب مش���روعة، ال بد 

لها من أن تقبل بالمبادئ المعروفة كأساس للحل الدائم، وفي 

مقدمها خطوط حدود العام 1967 وتبادل أراض بصورة متفق 

عليها. 

إن ط���رح مث���ل ه���ذا التوج���ه، ناهيك���م عن التوص���ل إلى 

االتفاق في حد ذاته، من ش���أنه أن يحس���ن بصورة ملموس���ة 

مكانة إس���رائيل اإلقليمية والدولية، وأن يوف���ر لها الرافعة 

اإلس���تراتيجية األكثر نجاعة، وذلك إزاء التحديات الجسيمة 

الماثلة أمامها. 
________________________________

)*( دبلوماسي إسرائيلي سابق. هذا المقال ظهر في الموقع االلكتروني 

لـ »معهد سياسة الشعب اليهودي«. ترجمة خاصة.

وجهة نظر دبلوماسي إسرائيلي سابق

استئناف »مفاوضات السالم« والتحّول اإلستراتيجي الذي تحتاجه إسرائيل

حول نضال العمال في 
إسرائيل بين األمس واليوم!

اسم الكتاب: »الخبز والعمل- الطبقة العاملة 
اإلسرائيلية: نظرة راهنة وتاريخية«

تأليف: تمار غوجانسكي 
إصدار: منشورات »برديس«، 2013 

ساد في إس����رائيل لس����نوات طويلة الرأي القائل بأن 

البحث في مسائل أصحاب رؤوس األموال والعمال، وأرباب 

العمل واألج����راء، والعالقة بين المال والس����لطة، تقادم 

علي����ه الزمن.  ولكن عندما خيل للبعض بأن الرأي القائل 

إن »الطبق����ات اختفت« ولم تعد هناك فوارق طبقية في 

إسرائيل قد انتصر، جاءت األزمة االقتصادية )العالمية( 

التي بدأت في العام 2008، لتعيد خلط األوراق. 

ويش����كل هذا الكت����اب- وفقا لما جاء ف����ي تقديم له- 

محاول����ة تنطلق من رؤي����ة نظرية وعملي����ة، وكذلك من 

التجربة الش����خصية للمؤلفة، إلضاءة وتوضيح عدد من 

المس����ائل األس����اس المتعلقة بوضع العمال األجراء في 

النظام الرأسمالي اإلس����رائيلي، مثل: حقوق العمال في 

الديمقراطية اإلسرائيلية، وضع النساء العامالت، إدارة 

الصراعات الطبقية، اس����تغالل الحروب لتوسيع الهجمة 

على العمال والمس����تخدمين، الدور ال����ذي يلعبه إتحاد 

نقابات العمال  )الهستدروت( في إسرائيل، وتبلور أطر 

نضال طبقية خارج نطاق »الهستدروت«.

وتش����ير المؤلفة ف����ي هذا الس����ياق إل����ى أن الحراك 

االحتجاج����ي االجتماعي الذي انطلق في إس����رائيل في 

صيف 2011، والذي نشب على خلفية األزمة االقتصادية 

العالمية، واتس����اع الفج����وات في المدخوالت، س����اهم 

في زيادة الوعي الذاتي ل����دى طبقة العمال األجراء في 

اس����رائيل، تج����اه الفجوات الطبقية، وف����ي ظهور بوادر 

تحرر جلية من تأثير الخطاب بشأن »الطبقة المتوسطة«، 

باتج����اه انخراط ه����ؤالء العمال والمس����تخدمين بصورة 

فاعلة في حرك����ة االحتجاج االجتماع����ي والنضاالت من 

أج����ل العيش الكري����م والحق في التنظي����م واالحتجاج 

واإلض����راب عن العمل. وتقول غوجانس����كي في كتابها، 

إن ش����عار »خبز، عمل« الذي نادى به العمال للمرة األولى 

في عش����رينيات القرن الماضي، عاد ليدوي مجددًا، منذ 

احتجاج صي����ف 2011، في مئات النض����االت واإلضرابات 

التي خاضها ويخوضها العمال األجراء في اسرائيل.

يش����ار إلى أن المؤلف����ة حاصلة على اللق����ب الجامعي 

الثاني في االقتصاد السياسي،  وهي صحافية ومحررة 

وناشطة فاعلة وقديمة في الحزب الشيوعي اإلسرائيلي 

وف����ي منظمات نس����ائية، أش����غلت عضوية الكنيس����ت 

اإلس����رائيلي عن كتل����ة »الجبهة الديمقراطية للس����الم 

والمس����اواة- حداش« من����ذ مطلع التس����عينيات وحتى 

العام 2003، وقد صدرت لها العديد من الكتب، كمؤلفة 

ومحررة . 

السياســية فــي إســرائيل  المؤسســة  نظــرة علــى 
ومشكالتها البنيوية منذ قيام الدولة

اســم الكتاب: »المؤسســة السياســية في إسرائيل 
فــي الســنوات األولى: البنية المؤسســية، الســلوك 
السياســي، المشــاكل المســتعصية والديمقراطية 

في إسرائيل«
تأليف: البروفسور إسحق غال - أور ود. دانا بالندر

إصدار: منشورات »عام عوفيد«، 2013

يعتب����ر هذا الكتاب، وفقا لما جاء في تقديم الناش����ر، 

من أح����دث و أش����مل المؤلف����ات التي تتن����اول أجهزة 

ومؤسس����ات الحكم في دولة إس����رائيل. وتدمج فصول 

الكتاب بين االستعراض الملموس والتحليل للسيرورات 

السياس����ية ومغزاه����ا، ويعرض المؤلف����ان دون تردد أو 

مواربة مواقفهما تجاه مس����ائل خالفية ومثيرة للجدل 

في إس����رائيل، وسط سرد تطور المؤسس����ة السياسية 

اإلسرائيلية منذ تش����كلها وحتى الفترة الحالية )1948 

 .)2011 -

 وم����ن ضم����ن المواضي����ع والمجاالت التي يناقش����ها 

الكتاب: تبلور النظام السياس����ي في الس����نوات األولى 

لقي����ام الدول����ة عل����ى خلفية ت����راث فترة »الييش����وف 

اليه����ودي« والمس����ائل المفتوحة؛ مؤسس����ات وأجهزة 

السلطة )الكنيس����ت، الحكومة، جهاز القضاء، مؤسسة 

رئاس����ة الدولة، والسلطة المحلية وغيرها(؛ أزمة الزعامة 

والقي����ادة؛ المش����اركة السياس����ية لمواطن����ي الدول����ة 

ف����ي القنوات واألط����ر المختلفة )االنتخاب����ات، األحزاب، 

المنظمات االجتماعية ووس����ائل اإلع����الم(، وتراجع ثقة 

المواطنين بالمؤسسات والشخصيات المنتخبة. 

ويتناول الكتاب أيضًا في هذا الس����ياق أربع مش����كالت 

مركزية تالزم المؤسس����ة السياس����ية اإلس����رائيلية منذ 

قيامها، وه����ي: األمن، مكان����ة المواطني����ن العرب، عدم 

المس����اواة االقتصادي����ة والفج����وات االجتماعية، وعالقة 

الدولة والدين، كم����ا يتناول انعدام القدرة على مواجهة 

هذه المشكالت. 

عن الشعراء المستوطنين الجدد

اسم الكتاب: »الملهمون: تمرد أدبي وروحي في 
معاقل غوش إيمونيم« 

تأليف: دافيد يعقوبسون
الترجمة عن االنكليزية: تسور إيرليخ

إصدار: منشورات »يديعوت أحرونوت«، 2013

ج����اء ف����ي تقديم له����ذا الكت����اب: يعبر إس����رائيليون 

متدينون عن نفس����هم خ����الل العقود األخيرة بواس����طة 

الشعر واألدب والمس����رح والرقص، والتلفزيون والسينما 

والموسيقى. ويالحظ  في هذا السياق  أن جيال جديدًا من 

الشعراء قد ظهر في إسرائيل  وال سيما في األماكن التي 

كان من الصعب فيها، قبل عقدين من الزمن، تصور تطور 

نتاج أدبي من هذا القبيل في المستوطنات الواقعة خلف 

)شرق( الخط األخضر. 

فمن����ذ بداي����ة المش����روع االس����تيطاني ف����ي األراضي 

الفلس����طينية المحتلة، في الضف����ة الغربية، انصب جل 

جهود بناة المستوطنات على احتياجاتهم المادية التي 

عبرت عن ارتباطهم ب� »أرض إسرائيل«. غير أنه نمت لدى 

الجيل الثاني من المس����توطنين احتياج����ات ومتطلبات 

روحية أدت بعدد منهم إلى ممارسة نشاطات أدبية أخذ 

تأثيرها يزداد ش����يئًا فش����يئًا، إلى أن تمكنت من إيجاد 

موطئ قدم لها في الحياة والتجربة اإلس����رائيلية بشكل 

عام. 

ويستعرض الكتاب سيرة وأنشطة مجموعة من الشعراء 

الذين نشأوا بين ظهراني المس����توطنين، والتي ينصب 

اهتمامها ونتاجها األدبي على جس����ر الفجوة بين الشعر 

اإلس����رائيلي وبين الثقافة اليهودية. وتطل نظرة هؤالء 

الش����عراء )المس����توطنين( على ما وراء الواقع السياسي 

ال����ذي يمأل الخط����اب المحي����ط بهم، وه����م يحاولون في 

الحقيقة بواسطة نتاجهم األدبي  طمس الحدود القائمة 

بين التدين والعلمانية، وهي ظاهرة أخذت تنمو وتتعزز 

في إسرائيل في الفترة األخيرة...

ويمك����ن الق����ول إن هذا الكت����اب يتناول دروب����ا وطرقا 

جديدة، راديكالية أحيانًا، يبلور من خاللها ش����عراء شبان 

هويتهم الش����خصية ويس����عون بواس����طتها لمواجهة 

مسائل أساس ذات صلة بالوجود والحياة اإلسرائيلية. 

يش���ار إل���ى أن مؤل���ف الكت���اب، البروفس���ور دافيد 

يعقوبس���ون، يعمل مدرس���ًا في نطاق برنام���ج للعلوم 

اليهودية ف���ي جامعة »براون« ف���ي الواليات المتحدة، 

وعم���ل قبل ذلك محاضرا في جامع���ات أميركية عديدة 

في ميش���يغان وبنس���لفانيا، وكذلك ف���ي جامعة »بن 

غوريون« في بئر الس���بع، وتتناول أبحاثه موقف ونظرة 

األدب العب���ري الجديد تجاه مص���ادر اليهودية والدين 

اليهودي، وموقف هذا األدب تجاه النزاع اإلس���رائيلي - 

الفلسطيني. 

الخبز والعمل- الطبقة العاملة اإلسرائيلية: نظرة راهنة وتاريخية المؤسسة السياسية في إسرائيل في السنوات األولىالملهمون: تمرد أدبي وروحي في معاقل غوش إيمونيم
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بحث جديد: معطيات البطالة ال 
تشمل اليائسين من فرص العمل

أظه���ر بحث جديدة لس���لطة التش���غيل اإلس���رائيلية أن 

معطي���ات البطالة التي تنش���ر عل���ى التوالي م���ن قبل هذه 

السلطة ال تشمل اليائسين من إيجاد فرص عمل الذين خرجوا 

كليا من دائرة العم���ل، خاصة ممن هم أبناء 45 عاما وما فوق، 

وأن المش���كلة تظهر بشكل أكبر في قطاع التقنيات العالية، 

إذ أن نسبة العاملين في هذا القطاع من أبناء 45 إلى 55 عاما، 

هبطت من 27% في العام 1998، إلى 17% في هذه المرحلة. 

وهذا أحد أسباب الفوارق الدائمة بين معطيات سلطة 

التش����غيل ومكتب اإلحصاء المركزي، ففي حين تعتمد 

السلطة على عدد المسجلين في مكاتبها، لطلب الحصول 

على عمل، كشرط للحصول على مخصصات، فإن معطيات 

مكتب اإلحصاء تعتمد على مس����ح دوري واسع جدا يأخذ 

بعين االعتبار كل الذين ال ينخرطون في سوق العمل.

ونقرأ من معطيات البحث أن نس���بة المش���اركة في 

العم���ل لمن هم في عمر 25 عام���ا وحتى 34 عاما بلغت 

81%، وأن نس���بة البطالة بينهم 8%، في حين أن نسبة 

المنخرطين في سوق العمل من أبناء 35 عاما وحتى 44 

عاما بلغت 84% ونس���بة البطالة بينهم 6%، أما من هم 

ف���ي عمر 45 عاما وحتى 54 عاما فإن نس���بة انخراطهم 

تصل إلى 80%، ونس���بة البطالة بينهم 5%، وتس���جل 

أدنى نسبة انخراط في سوق العمل لمن هم في عمر 55 

عاما وحتى 64 عاما، إذ تصل إلى 66%، ونس���بة البطالة 

بينه���م 5%، وهذه المعطيات عادة يعتمدها معارضو 

رفع سن التقاعد في إسرائيل، إذ أن سوق العمل يضع 

صعوبات أمام من هم في عمر 45 عاما وصاعدا، ويمتنع 

عن استيعابهم في أماكن العمل بشكل طبيعي.

زيادة ميزانية وحدة 
االستيطان بعشرة أضعاف

طلبت وزارة المالية اإلس���رائيلية م���ن لجنة المالية 

البرلمانية في نهاية األسبوع الماضي المصادقة على 

تحويل 60 مليون ش���يكل إضافية )8ر18 مليون دوالر( 

لوحدة االس���تيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهذا 

حس���ب ما ذكرته صحيفة »كالكاليست« االقتصادية، 

ما س���يرفع إجمال���ي الميزانية الت���ي خصصت لوحدة 

االس���تيطان في العام الجاري إلى 615 مليون ش���يكل، 

وه���ذا يع���ادل 10 أضع���اف الميزاني���ة األصلية التي 

أقرتها الميزانية العامة للعام المنتهي- 2013.

وبحسب ما نش���ر، فإن 38 مليون شيكل من اإلضافة 

الجديدة س���تخصص لتك���ون محفزات مالي���ة لألزواج 

الشابة لتنتقل إلى العيش في المستوطنات، بينما 27 

مليون شيكل ستخصص ألغراض »أمن المستوطنات«، 

ومليون شيكل في إطار »هبة وزير الداخلية«.

وكان���ت لجنة المالي���ة البرلمانية ق���د صادقت قبل 

أس���بوعين من طل���ب وزارة المالية األخي���ر على طلب 

آخر إلضاف���ة 90 مليون ش���يكل )7ر25 ملي���ون دوالر( 

على ميزانية وحدة االس���تيطان، وفي ش���هر تش���رين 

األول الماضي، أضاف���ت وزارة المالية مبلغ 158 مليون 

شيكل للوحدة ذاتها، وكل هذا يأتي ضمن سلسلة من 

اإلضافات، التي رفعت ميزانية وحدة االس���تيطان من 

58 مليون شيكل، حس���ب الميزانية المقررة، إلى 615 

مليون شيكل )176 مليون دوالر(.

وقالت وزارة المالية إن اإلضافات التي تتلقاها وحدة 

االستيطان سنويا، خاصة في ما يتعلق بالمنح لألزواج 

الش���ابة المس���توطنة، تق���دم مع نهاي���ة كل عام من 

الميزانيات الفائضة كما يبدو في الوزارات المختلفة.

ويذك���ر أن هذه الميزانيات ال عالق���ة لها بميزانيات 

»البنى التحتية« للمس���توطنات والمش���اريع الضخمة، 

التي تبتلع سنويا المليارات.

أسعار منتوجات الحليب في إسرائيل 
OECD أغلى بنسبة 40% من معدل أسعار

 تقرير جديد على أن أس����عار منتوجات الحليب في 
ّ

دل

إسرائيل أعلى بنس����بة 40% من معدل أسعار منتوجات 

الحليب في الدول األعضاء في منظمة التعاون بين الدول 

المتطورة OECD، ويجري الحديث عن فحص األسعار في 

إس����رائيل مقارنة مع مس����توى الحياة والمعيشة، إذ أن 

الفحص األولي من دون هذا المقياس يجعل األسعار في 

إسرائيل أعلى بنسب تتراوح ما بين 20% إلى %30.

وقال���ت الصحافة االقتصادية اإلس���رائيلية إن معطيات 

منظمة OECD فاجأت قطاع منتوجات الحليب في إسرائيل، 

الذي يدعي على مر السنين أن األسعار لديه أقل من معدل 

األس���عار القائم في الدول األوروبي���ة، إال أن خبراء اقتصاد 

إسرائيليين قالوا إن أسعار منتوجات الحليب كانت بالفعل 

منخفضة قبل نحو عقد من الزم���ن، لكنها منذ ذلك الحين 

ب���دأت ترتفع بوتيرة عالي���ة، حتى وصلت إلى المس���توى 

القائم اليوم، خاصة بعد أن رفعت الحكومة في الس���نوات 

األخيرة الرقابة على أسعار سلسلة من المنتوجات.

يذكر أن حملة االحتجاجات الش���عبية التي اندلعت 

في صيف العام 2011، طرحت هي أيضا مس���ألة أسعار 

الحليب، وجرى التركيز على نوع ش���ائع جدا من الجبنة 

المصنعة الذي ارتفع سعره بشكل خاص )جبنة كوتج(، 

وكان هذا االسم يتردد كثيرا في شعارات تلك الحملة.

ومن المفترض أن تقدم لجنة حكومية خاصة أقيمت 

قبل عامين توصياتها بشأن أس���عار المواد الغذائية، 

وبحسب ما نشر في األيام األخيرة فإن اللجنة ستوصي 

بزي���ادة المنافس���ة في س���وق األغذي���ة، كواحدة من 

التوصيات الهادفة إلى تخفيض األسعار.

من ناحي���ة أخرى، رأى تقري���ر منظمة OECD أن أس���عار 

الملبوسات بالذات ليست مرتفعة مقارنة مع معدل األسعار 

في دول ه���ذه المنظمة، بينما أس���عار الس���يارات هي من 

أعلى األس���عار في دول OECD، وهذا بسبب كثرة الضرائب 

والجمارك التي ترفع أسعار السيارات في إسرائيل بضعفين 

وحتى ثالثة أضعاف عن سعرها في الشركة المنتجة.

أقر الكنيس���ت في األيام األخيرة قانونا يمكن تسميته ب� »قانون 

منع تعددية االحتكارات وتشعبها«، وهو القانون الحكومي الذي أقر 

بالقراءة األول���ى قبل أكثر من عامين، بعد ج���دل كبير في الحلبتين 

السياسية واالقتصادية ظهر لفترة طويلة في السنوات األخيرة، إذ 

أن سلس���لة من األبحاث والتقارير أظهرت أن عددا من »حيتان المال« 

بات كل واحد منهم يس���يطر على شركات فيها تشابك مالي وأكثر، 

ما أوحى بتش���كيل خطر على بنية االقتصاد، خاصة على ضوء ظهور 

قضاي���ا كبيرة، مثل قضية نوح���ي دانكنر التي انته���ت في األيام 

األخيرة بنزع س���يطرته عن واحدة من أكبر ش���ركات االس���تثمار في 

إسرائيل.

وقد جرى إقرار القانون بصيغة يرى البعض أنها جاءت مخففة نوعا 

م���ا عن األهداف األولى التي طرحت في البداية، فمثال يدخل القانون 

حيز التنفيذ بعد س���نة كاملة من يوم نشره في الجريدة الرسمية، ما 

يعني في ه���ذه الحالة في مطلع العام 2015، وفي ما يخص وس���ائل 

اإلع���الم فإنه يدخل حيز التنفيذ بعد ثالث س���نوات م���ن يوم إقراره 

ولكن فعليا فإنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 17 سنة من اليوم.

تعدد االحتكارات وتشعبها
وقد بدأ التداول في مسألة تعدد وتشعب االحتكارات في إسرائيل 

في السنوات السبع األخيرة على وجه الخصوص، بعدما رأت األوساط 

االقتصادية أن الخصخصة من جه���ة، وتضخم حيتان المال بوتيرة 

س���ريعة جدا من جهة أخ���رى، أديا إلى أن يكون الجزء األس���اس من 

االقتصاد بيد عدد قليل من الناس، ما يعني أن أي أزمة لدى أحدهم، 

ستنعكس فورا على نسبة جدية من االقتصاد، ولكن األمر لم يتوقف 

عند هذا الحد، بل أيضا أن اصحاب االحتكارات لديهم قوة س���يطرة 

على شركات أخرى ومتشعبة تحمي مصالحهم األخرى.

ففي حين كان يجري الحديث قبل سنوات عن أن 30 عائلة تسيطر 

عل���ى 50% من االقتصاد، منها 16 عائلة فقط تس���يطر على 34% من 

االقتصاد، فإن المعطيات الجدي���دة باتت تتحدث اآلن عن 20 عائلة 

تس���يطر على نحو 50% من الشركات التي يتم التداول باسمهما في 

البورصة اإلسرائيلية، ولربما أن العدد األخير ليس دقيقا، ولكن ما هو 

واضح أن عدد العائالت المسيطرة في تراجع.

ويرى خبراء االقتصاد، ومعهم المؤسس���ات المالية الرس���مية، أن 

الخط���ورة تكمن في أن الكثي���ر من العائالت تس���يطر على مجاالت 

متنوعة من االقتصاد، مثل الصناعات واالس���تثمارات المالية في آن 

واحد، ومنها عائالت تس���يطر أيضا على وسائل اإلعالم، لتضمن رأيا 

عاما يسكت على األوضاع االقتصادية واتساع الفجوات االجتماعية، 

لتكون الفجوات األوسع في الدول المتطورة.

وتبين م���ن تقارير أن في إس���رائيل كما في غالبي���ة دول العالم، 

يس���يطر رج���ال األعمال عل���ى االقتصاد م���ن خالل الس���يطرة على 

المؤسس���ات المالية، وعلى أموال اآلخرين، بمعن���ى أموال الجمهور، 

وأن إس���رائيل ال تختلف كثيرا عن الواليات المتحدة، كما كانت عليه 

قبل نحو قرن، إذ أن نحو 20 عائلة تس���يطر على نصف الشركات التي 

يتم التداول بأس���همها في البورص���ة، وأن نصف أموال االعتمادات 

التي تقدمها س���وق المال في إسرائيل، هي أموال صناديق التقاعد 

للجمهور في إسرائيل، والمبلغ المقّدر نحو 675 مليار دوالر.

وبحس���ب كل تلك التقارير فإن االحتكارات الضخمة في إسرائيل 

تثير إشكالية، إذ تجد لدى العائلة الواحدة، من عائلة »حيتان المال« 

أو »الطغم���ة المالية«، احتكارات متش���عبة ترتبط م���ا بين الصناعة 

والبنوك وأس���واق المال ووس���ائل اإلعالم، وأن هذه العائالت تضخم 

ثراءه���ا من خالل االرتكاز على االعتمادات المالية، التي هي أساس���ا 

أموال الجمهور، فمثال من الممكن أن تجد عائلة واحدة تس���يطر على 

قطاع انتاجي إلحدى الصناعات وفي نفس الوقت تس���يطر على أحد 

البنوك أو إحدى شركات التأمين، ولها أسهم كثيرة في إحدى كبرى 

وسائل اإلعالم.

وكانت القضية التي ضجت بها إس���رائيل ف���ي العام األخير على 

وج���ه الخصوص ومرتبطة بش���كل كبير في ظاهرة تعدد وتش���عب 

االحت���كارات، ه���ي قضي���ة الثري نوح���ي دانكنر، صاحب األس���هم 

األكبر لش���ركة االستثمارات »آي دي بي«، التي تستثمر في قطاعات 

مختلفة، ولكن بش���كل خاص في قطاعي الصناع���ة واإلعالم، ويقدر 

حجم الشركة بقرابة 700 مليون دوالر، وقد شكلت الصعوبات المالية 

الت���ي واجهها دانكنر خط���ورة على هذه الش���ركة، وطالب أصحاب 

األس���هم بمنع سيطرت نوحي على ادارة الش���ركة، وهذا ما أقرت به 

المحكمة العليا اإلسرائيلية في األيام األخيرة.

القانون ووسائل اإلعالم
يتنّدر بع���ض الصحافيين بأن الغالبية الس���احقة جدا من أعضاء 

الكنيس���ت الذين صوتوا على القان���ون، تأييدا ومعارضة، لم يعرفوا 

أو يفهموا كل تفاصيل بنود القانون الواس���ع، وكان تصويتهم على 

األغلب بموجب عالقتهم باالئتالف الحاكم، مع أو ضد.

وقد بات القانون يمنع أن يكون لش���ركة تسلس���ل شركات تابعة، 

مثل أن القانون يس���مح أن يكون لشركة ما »شركة تابعة« أو »شركة 

ابنة«، ولكن ُيحظر على الش���ركة التابعة أن تشكل شركة تابعة لها، 

كذلك فإن أصحاب الش���ركات الكبرى، وحينما يريدون االستثمار في 

ش���ركات في قطاعات أخ���رى، عليهم أن يحصلوا عل���ى موافقة لجنة 

حكومية خاصة برئاسة المس���ؤول على التقييدات االقتصادية في 

السوق اإلسرائيلية.

ولكن حس����ب ما ذكرته صحيفة »ذي مارك����ر«، فإن هذا القانون الذي 

س����يدخل حّيز التنفيذ بعد عام س����يبدأ تطبيقه عمليا في واقع األمر 

على الش����ركات المس����يطرة على وس����ائل اإلعالم بعد 17 عاما من اآلن، 

فالقانون بصيغته س����يبدأ حيز تنفيذه رسميا في وسائل اإلعالم بعد 

ثالث سنوات من اآلن، ولكن في العام 2015 سيبدأ تطبيق قانون يسمح 

للمستثمرين بالحصول على حق بث في القنوات التلفزيونية التجارية 

لمدة 15 عاما، ما يعني أنه حينما س����يبدأ تنفيذ قانون منع »تعددية 

االحت����كارات« في وس����ائل اإلع����الم، يكون قد س����بقه قان����ون يحّصن 

المستثمرين من االستغناء على سيطرتهم على وسائل اإلعالم.

وهذا ليس صدفة، ففي تقرير س���ابق لصحيفة »ذي ماركر« نش���ر 

ش���ر بعده في »المش���هد اإلس���رائيلي«( 
ُ
في مطلع حزيران 2013  )ون

عن ش���كل المداوالت في لجن���ة المالية البرلمانية ح���ول قانون منع 

تعددي���ة االحتكارات، تبي���ن أن اللجنة الحكومي���ة التي عملت على 

اعداد القانون، عملت على تجنيب وسائل اإلعالم منه، وأشار المحلل 

االقتصادي في حينه، إيتان أفريئيل، إلى أن هذا متعلق بمدى تأثير 

وسائل اإلعالم على السياسيين واعضاء الكنيست.

وقال أفريئيل ف���ي حينه إن النواب يعرفون أن نحو ألف ش���خص 

يبلورون فري���ق الطغمة المالية، من بينهم مدي���رون عامون للبنوك 

ومستش���ارون، وأعض���اء مجال���س إدارة ف���ي كبرى الش���ركات، وكل 

هؤالء يحظون بحماية ودعم غالبية وس���ائل اإلعالم، خاصة الصحف 

»غلوبس« و«كالكاليست« و»يديعوت أحرونوت«، فمثال هذه الصحف 

التي تس���ارع لتغطية كل أعمال الحكوم���ة وتنتقدها، ال تعمل على 

تغطية األبحاث حول هذا القانون.

وكانت إس���رائيل قد ش���هدت في العامين األخيرين ضجة كبيرة 

في أعقاب تزايد س���يطرة حيتان المال على وسائل اإلعالم المركزية 

في إسرائيل، وبش���كل خاص على الصحف الكبرى ومحطات التلفزة 

واس���عة االنتشار، وبش���كل خاص القناتين الثانية والعاشرة، وهذه 

القضية طرحت أكثر من مّرة على بس���اط البحث في الكنيس���ت وفي 

أوس���اط معينة، ولكن لن نس���تغرب إذا ما تجدد البحث من جديد من 

على عدة منابر وال نس���مع عنه مجددا، كون وسائل اإلعالم المركزية 

باتت تحت سيطرة مطبقة ألولئك الذين يعنيهم البحث.

وقد ثارت القضية على وجه الخصوص، في أعقاب صفقات جديدة 

أبرمت في العامين األخيرين ف���ي فترات مختلفة، وفي إطارها دخل 

مستثمرون كبار لعدد من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، يدفقون أمواال 

على الصحف وقنوات التلفزة إلنقاذها من أزماتها المالية، وهو ما قد 

يقود إلى تغيير وجه السوق بشكل جوهري.

فس���وق اإلعالم هي س���وق ضعيف���ة، واألرب���اح فيه���ا قليلة جدا 

وهامش���ية، وغالبية األط���ر التي تعمل فيها في الس���نوات األخيرة 

تعان���ي م���ن تراجع مالي كبير ج���دا يجعلها غي���ر حصينة في وجه 

األزمات، وأحد أسباب هذا الضعف هو التغيرات المتسارعة في سوق 

اإلعالم، وأمام وضع كهذا تتحول وسائل اإلعالم من ذراع للمسؤولية 

تج���اه المجتمع إلى ذراع اس���تراتيجية لحماية مصالح أصحاب رأس 

المال.

قانون منع تعددية االحتكارات في إسرائيل يستثني عمليا وسائل اإلعالم
*سن قانون منع تعددية االحتكارات بعد عامين من إقراره بالقراءة األولى وسبعة أعوام من المداوالت في أروقة المؤسسات 

االقتصادية الرسمية *القانون يضع حدا لعدد الشركات التي بإمكان المستثمر أن يسيطر عليها *تركيز خاص على شركات 

االستثمار التي تتعامل مع أموال صناديق التقاعد *القانون يسري على وسائل اإلعالم الخاصة بعد 17 عاما وهذا ليس صدفة*

بدأ الجدل في إس���رائيل حول شكل الميزانية العامة للعام 2015، 

الت���ي من المفترض أن تب���دأ الحكومة في إق���رار إطارها العام بعد 

س���بعة أش���هر من اآلن، ويطالب بنك إس���رائيل المركزي الحكومة 

باالستعداد لرفع ضرائب بقيمة ال تقل عن 11 مليار شيكل  )أكثر من 

3 مليارات دوالر(، في حين أعلن وزير المالية يائير لبيد أن الميزانية 

سترتفع بنسبة 6ر2% بدال من 4% كما كان مقررا من قبل. 

فعل���ى الرغم من أن وزارة المالية تبدأ في بلورة ش���كل الميزانية 

العامة للعام المقبل في ش���هر أيار من كل ع���ام، وتقرها الحكومة 

مبدئي���ا في ش���هر تموز، أو الش���هر ال���ذي يلي���ه، إال أن الصحافة 

االقتصادية بدأت تصدر بعناوين عديدة حول شكل ميزانية 2015، 

التي س���تكون الميزانية األولى منذ العام 2008 التي تقر كميزانية 

منفردة، وليس���ت مزدوجة مع عام آخر، بموجب شرط من شروط وزير 

المالية يائير لبيد، لالنضمام إلى الحكومة وتولي حقيبة المالية.

وكان دافع الحديث المبكر عن شكل الميزانية العامة للعام 2015 

ه���و قرار وزارة المالية إلغاء رفع ضريبة الدخل لألجيرين، ابتداء من 

مطل���ع العام الجديد- 2014، وهذا بفعل فائض في خزينة الضرائب، 

وتراجع في الصرف الحكومي، وصل إلى ما يزيد عن 3 مليارات دوالر، 

أكثر من نصفها جرى تحويله���ا لميزانية وزارة الدفاع في العامين 

2013 و2014.

ويقول بنك إسرائيل في تقديراته إنه من أجل أن تحقق الحكومة 

س���قف العجز في الميزانية، ف���ي كل واحد من األعوام الثالثة 2015 

وحتى 2017، عليها اتخاذ إجراءات ضرورية جديدة، لضمان توفير ما 

يعادل نس���بة 1% من الناتج العام، الذي يصل إلى 14ر3 مليار دوالر، 

وهذا من خالل رفع الضرائب وتقليص مصروفات الحكومة.

وحس���ب التقديرات، فإن مصروفات الحكوم���ة المقررة في العام 

2015 س���ترتفع بما قيمته 4ر1 مليار دوالر، وهذا من دون حس���اب أن 

تكون الحكوم���ة بحاجة إلى مصروفات أكبر، عل���ى ضوء تطورات قد 

تشهدها إسرائيل خالل العام 2014.

وتقول تقديرات بنك إس���رائيل المرك���زي المعّدلة إن العجز في 

الميزانية العامة للعام المنتهي- 2013- سيكون أقل من 5ر3%، بدال 

من 65ر4% حسب التقدير الذي بنيت على أساسه الميزانية العامة، 

كما أن العجز س���يتراجع هو أيضا في العام 2014، وسيكون أقل من 

3% من حجم الناتج العام في إسرائيل.

تقليص زيادة الميزانية
إلى ذلك فقد توصل وزي���ر المالية يائير لبيد مع رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو في نهاية األس���بوع الماضي إل���ى اتفاق على أن 

ميزانية 2015، سترتفع بنسبة 63ر2% عن ميزانية العام 2014، وهذا 

بدال من زيادة مقررة س���لفا بنس���بة 4%، ما يعني أن الحكومة بدأت 

تتجاوب مس���بقا مع تقرير بنك إس���رائيل المركزي، وتقرير منظمة 

الدول المتطورة OECD، وأيضا تقرير صندوق النقد الدولي.

وستكون نتيجة القرار الذي من المفترض أن تقره الحكومة قريبا 

تقليص حجم الميزانية بنحو 3ر2 مليار دوالر، وهذا سيأتي مباشرة 

على حس���اب المصاريف العامة للحكومة، وباألس���اس في القضايا 

الخدماتي���ة، إذ قالت صحيفة »ذي ماركر« إنه ج���رت العادة على أن 

تكون هذه التقليصات من نصيب وزارات الخدمات االجتماعية، مثل 

رفاه وصحة وتعليم وغيرها.

إلغاء تقليصات الميزانية األمنية
هذا وكان���ت اللجنة المالية البرلمانية اإلس���رائيلية قد أقرت في 

األس���بوع الماضي زيادة ميزانية وزارة الدف���اع بنحو 4ر1 مليار دوالر 

للعام الجدي���د 2014، لتكون بذلك قد ألغت تقليص الميزانية الذي 

كان مق���ررا للع���ام الجديد، وبع���د أن كانت قبل ش���هرين قد زادت 

ميزانية ال���وزارة للعام المنته���ي بنحو 850 ملي���ون دوالر، لتلغي 

التقليص الذي تم اقراره للعام الجاري في ميزانية وزارة الدفاع. 

وقال���ت الصحافة االقتصادية اإلس���رائيلية إن ما جرى عمليا هو أن 

الحكومة ألغت كل التقليصات في ميزانية وزارة الدفاع التي أقرتها 

م���ن قبل للعامي���ن 2013 و2014، ال بل إنه ف���ي النتيجة النهائية فإن 

ميزاني���ة 2014 حصلت على زيادة أكبر مم���ا كان يجب تقليصه، ومن 

المتوقع أن تتلقى وزارة الدفاع زيادات إضافية خالل العام 2014، كما 

جرت العادة في التعامل مع ميزانية هذه الوزارة منذ سنوات طوال.

وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع اإلس���رائيلية الس���نوية نحو 16 مليار 

دوالر، وه���ذا عدا 3 ملي���ارات دوالر هي الدعم العس���كري االميركي 

الس���نوي إلس���رائيل، وخالل كل عام تتلق���ى وزارة الدفاع إضافات 

»مؤقت���ة« لميزانيتها تتراوح عادة ما بي���ن 750 مليون دوالر وحتى 

5ر1 مليار دوالر وأكثر.

وقالت صحيف���ة »هآرتس« إن���ه »في التحصيل األخير س���تكون 

ميزاني���ة وزارة الدفاع أكبر عمليا بع���دة مئات ماليين الدوالرات من 

الميزاني���ة األصلية التي س���بقت ق���رار التقليص. ول���ن يكون هنا 

تقليص بل ارتفاع في الميزانية، حتى لو كان قس���م من هذا المبلغ 

مبنيا على عالوات لمرة واحدة ألغراض محددة«.

وأضافت الصحيفة أن الجيش اإلس���رائيلي يبلور في هذه المرحلة 

»خطة الس���تغالل المق���درات الجديدة التي س���تكرس في معظمها 

للنفق���ات المرتبط���ة باالنش���غال العمالن���ي وتوس���يع التدريب���ات 

والتأهيالت المختلفة. وس���يتم استغالل قس���م من هذا المبلغ أيضا 

لدفعات مبكرة للصناعات األمنية لقاء تنفيذ مشاريع بعيدة المدى«.

بنك إسرائيل يطالب برفع ضرائب بقيمة 3 مليارات دوالر خالل العام 2015
* لبيد ونتنياهو يتفقان على رفع ميزانية 2015 بنسبة 6ر2% عن العام 2014 بدال من 4% * تقليص الزيادة سيؤدي إلى تقليص 

ميزانيات اجتماعية * لجنة المالية البرلمانية تقر زيادة لوزارة الدفاع ما يلغي كل التقليصات التي أقرت للعامين 2013 و2014 *

منظومة »القبة الحديدية« المضادة للصواريخ قصيرة المدى- الحكومة اإلسرائيلية قررت زيادة الميزانية األمنية لتنفيذ مزيد من مشاريع إنتاج األسلحة الدفاعية المتطورة!  
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توطئة

ثم���ة مؤش���رات ودالئ���ل عديدة تش���ير إل���ى أن المجتمعات 

اليهودية في أوروبا تس���ير في اتجاهات ومسارات إشكالية من 

وجه���ة نظر اليهود األميركيين واإلس���رائيليين، وقد وجد ذلك 

تعبيرا له في تطورات سلبية في العديد من المجاالت- اقتصادية 

وسياسية وازدياد ظواهر الالسامية- والتي تثير الشكوك حول 

إمكانية ازدهار الحياة اليهودية في القارة العجوز. 

وال ت���رى الهيئات والمؤسس���ات التمثيلي���ة  ليهود أوروبا، 

الذي���ن يتمتعون بص���ورة عامة بحياة يومي���ة مريحة، حاجة 

ملح���ة للقيام بأية عملي���ة تفكير اس���تراتيجية على صعيد 

القارة األوروبية بشكل عام، أو حتى على الصعيد المحلي إزاء 

هذه التطورات.  ونظرا ألنهم ال يواجهون مظاهر السامية من 

جانب الدول التي يعيشون فيها، أو عوائق أمام تحقيق الذات 

مهنيا واجتماعيا، فإنهم يثقون بحكومات دولهم في توفير 

الحماي���ة لهم، ويؤمنون ب���أن في إمكانهم البق���اء في أوروبا 

طالما أنهم ال يبرزون هويتهم اليهودية أكثر من الالزم.

م���ع ذلك، هناك ما يش���ير إلى أن يهود أوروبا بش���كل عام 

متش���ائمون فيما يتعلق بمس���تقبلهم أكثر بكثير مما هم 

مس���تعدون لإلقرار به. فقد اتضح من اس���تطالع واس���ع في 

صفوف اليهود في أوروبا أجرته مؤخرا وكالة االتحاد األوروبي 

لحقوق اإلنس���ان األساسية )نشرت نتائجه في شهر تشرين 

األول 2013( أن نس���بة ال ُيس���تهان بها من اليهود في شتى 

دول أوروبا ال تشعر باألمان. 

وعلى سبيل المثال فقد أظهرت  نتائج االستطالع أن واحدًا 

من كل أربعة يهود )26%( واجه مضايقة السامية مرة واحدة 

على األقل خالل العام الس���ابق لالستطالع، وأن واحدًا من كل 

ثالثة يهود )34%( واجه مثل هذه المضايقة في الس���نوات 

الخم���س األخيرة. وأفاد 5% من مجمل العينة اليهودية التي 

شملها االس���تطالع أن ممتلكات تعود لهم تعرضت لحوادث 

تخريب مقصودة بسبب انتمائهم اليهودي، وقال حوالي %7 

إنهم تعرضوا بشكل أو بآخر لحوادث اعتداءات أو تهديدات 

جسدية في السنوات  الخمس األخيرة.  كذلك أظهرت نتائج 

االستطالع أن نسبة تتراوح ما بين 40% و50% من اليهود في 

ثالث دول )فرنس���ا وبلجيكا وهنغاري���ا( من أصل خمس دول 

أجري فيها االستطالع، قالت إنها تفكر بالهجرة بسبب انعدام 

الش���عور باألمان. وفي الحقيقة فإن الكثيرين من أبناء وبنات 

الطبقات الميسورة والمثقفة في صفوف يهود أوروبا هاجروا 

في الس���نوات األخيرة إلى أميركا الش���مالية وإلى إسرائيل. 

وف���ي الفترة األخيرة هاجرت قراب���ة 300 عائلة يهودية من 

فرنسا إلى مونتريال )كندا( وما ال يقل عن 120 عائلة هاجرت 

إل���ى لندن. وباإلضافة إلى هجرة حوال���ي 50 ألف يهودي من 

فرنسا إلى إسرائيل منذ تسعينيات القرن الماضي )يشكلون 

حوالي 10% من يهود فرنسا(، تقول جمعيات للمهاجرين إن 

ما بين 20 ألفا و30 ألفا آخرين من يهود فرنسا يعيشون جزءا 

من السنة في إس���رائيل لكنهم يفضلون عدم الحصول على 

جنسية إسرائيلية. غير أن المعطيات الجزئية المتوفرة لدينا 

ال تتيح لنا رس���م صورة شاملة فيما يتعلق بوضع اليهود في 

أوروبا. لكن في كل ما يتعلق بعملية رس���م السياسة، والتي 

تشمل أيضا دولة إسرائيل والشعب اليهودي في سائر دول 

العالم، فإن الموقف الذي نود التأكيد عليه في هذه الوثيقة 

يحي���ل إلى أن حياة اليهود في أوروب���ا وصلت، كما يبدو، إلى 

نقطة تحّول س���لبية، وبالتالي من الجدير االس���تعداد لهذه 

اإلمكانية.

فضال ع���ن ذلك، وفيما عدا حوادث العن���ف المتفرقة التي 

يتع���رض لها من حي���ن إلى آخر اليهود في فرنس���ا وألمانيا 

ودول اس���كندنافيا وهنغاريا وبلجيكا وهولندا، فإننا سنحذو 

بحذر حذو المراقبين المتش���ائمين الذين يتخوفون من دفع 

اليه���ود واليهودية في أوروبا إلى هامش المجتمع العام. إن 

فق���دان المكانة العامة )أو تراجعها بش���كل ملموس( يمكن 

أن ي���زج الجاليات اليهودية المنظمة في دوامة قاس���ية من 

الهامشية االجتماعية المس���تمرة  والذوبان الطوعي وضيق 

األفق والصعوبة في إيجاد زعامة نوعية، وصوال إلى التالشي 

والذوبان  النهائي.  في ضوء ذلك سنحاول، في هذه الوثيقة، 

تش���خيص وتحليل التغيي���رات والتطورات الت���ي يمكن أن 

تؤدي إلى تسريع مثل هذه العملية. 

التطورات األخيرة
على أرضي���ة التغيي���رات الديمغرافي���ة، الناجمة بصورة 

خاصة عن الهج���رة الجماعية للعمال األجانب إلى أوروبا، بات 

من الممكن منذ فترة من الوقت مالحظة وتشخيص الحمالت 

واالعتداءات المستهدفة ألسس ومكونات الحياة اليهودية 

ف���ي العديد من البلدان األوروبي���ة.  فمحاولة تقييد األعراف 

والتقاليد الدينية هي جزء من ردة فعل واسعة موجهة ضد 

التعددية الثقافية التي س���ادت في الماضي، وهي موجهة 

بش���كل رئيس ضد  المهاجرين المس���لمين، بيد أنه ال يمكن 

تجاهل التأثير غير المباشر لهذا األمر على مكانة اليهودية 

ف���ي أوروب���ا.  وحتى ل���و ب���دا أن أي قيد يفرض عل���ى الحياة 

اليهودي���ة التقليدية نابع من قي���م عالمية تخدم المصلحة 

العالمية، فإن التأثي���ر المتراكم لهذه القيود ال ينطوي على 

بشائر إيجابية. 

وتشمل هذه القيود:

محاولة حظر مراس���م الختان )الطه���ور( في ألمانيا )نجحت 

حركات »مناهضة للختان« في س���عيها لحظر مراس���م ختان 

األوالد- الذك���ور- ف���ي الدانمارك والنمس���ا وانكلت���را ودول 

أوروبية أخرى( وذلك استنادا إلى حقوق األطفال وإلى مبررات 

وحجج طبية.

محاول���ة حظ���ر الذبح حس���ب قواع���د الش���ريعة الدينية 

)اليهودية واإلس���المية( في كل من هولندا، بولندا، فرنس���ا، 

فيما حظر ذلك في سويسرا والسويد والنرويج وآيسلندا. 

حظر المقابر األبدية )في سويسرا وبلجيكا( وذلك استنادا 

إلى حجج بيئية.

رفض طلبات لمراعاة المناس���بات واألعي���اد اليهودية في 

مواعيد االمتحانات في المؤسس���ات األكاديمية )في فرنسا 

وسويسرا( اعتمادًا على حجة فصل الدين عن الدولة.

إع���ادة النظر في التمويل الحكومي للمؤسس���ات الثقافية 

اليهودية )في فرنسا ودول أوروبية أخرى(. 

تدخل متزايد في أنشطة المدارس اليومية اليهودية )في 

جميع بلدان أوروبا( وذلك اس���تنادًا إل���ى مبررات وحجج عدم 

التمييز العرقي والديني. 

ويتجلى التأثير المتراكم لتلك القيود والخطوات، وغيرها 

من القيود المشابهة، في اإلثقال على الحياة اليومية لليهود 

المحافظي���ن على التقاليد الدينية، وفي دفعهم إلى هامش 

المجتمع العام.

قضية »مراسم الختان« كمثال!
تحولت قضية مراس���م الختان ف���ي ألماني���ا، والتي بدأت 

في قرار حك���م أصدرته محكمة محلية ف���ي مدينة »كيلن«، 

إلى قضية علني���ة في حزيران 2012، وانته���ت - مؤقتا- في 

البوندستاغ )مجلس النواب االتحادي في ألمانيا( في العاشر 

من كانون األول من العام ذاته.  وتجس���د هذه القضية كيف 

يمك���ن لقرار حكم محكمة محلية أن يق���ّوض ويزعزع بصورة 

متطرفة استمرارية التقاليد اليهودية في أوروبا. 

في صي���ف الع���ام 2012 أصدر »معهد سياس���ة الش���عب 

اليهودي« وثيقة سياسية شاملة حول هذا الموضوع، طرحت 

فيه���ا المعضالت المركزي���ة الماثلة أمام متخ���ذي القرارات 

فيما يتعلق بمواجهة هذه القضية. 

وينف���ي المعارضون للختان الدوافع العنصرية المنس���وبة 

إليه���م، ويقولون إن الموضوع يتعل���ق بحقوق األطفال.  أحد 

االس���تطالعات، والذي أجري العام الفائت، أظهر أن 60% من 

األلمان يرون أن الختان يضر بالعضو التناسلي )الذكري(، وأن 

غالبي���ة الجمعيات واالتحادات الطبي���ة األلمانية تجمع على 

إدانة الختان وترى أنه عملية تتس���بب بعاهة ال تنطوي على 

أية ج���دوى أو فائدة صحية. في المقابل أص���در اتحاد أطباء 

األطفال األميركي بيانا جاء فيه: »بعد دراس���ة شاملة لألدلة 

والقرائن العلمية، وجدنا أن الفائدة من عملية ختان المواليد 

الذكور تفوق المخاطر، لكن هذه الفائدة ليست كبيرة بدرجة 

كافية للنصح أو التوصية بإج���راء عملية الختان على النطاق 

العالمي«، وعليه دعا اتحاد أطباء األطفال األميركي إلى »ترك 

القرار النهائي- في هذا الش���أن- إلى اآلب���اء واألمهات، تبعا 

لمعتقداتهم الدينية والثقافية«.

أما موقف األلمان فيقول إن »انتهاك س���المة جسد الطفل« 

أش���د خطورة من انتهاك الحرية الديني���ة لوالديه.  لكن إذا 

كان الموقف اإلنساني مشروع ومنطقي، من ناحية نظرية، إال 

أنه يمكن له، من ناحية عملية، أن يتس���بب بش���عور من عدم 

االرتياح لدى اليهود في ألمانيا. 

ولع���ل من المهم ف���ي هذا الس���ياق تفح���ص ردة الفعل 

اليهودي���ة المنظمة تج���اه هذه القضية. فق���د حث مؤتمر 

الحاخامي���ن اليهود في أوروبا يهود ألمانيا على االس���تمرار 

في إقام���ة وتطبيق فريضة الخت���ان، وتجاهل قرار المحكمة 

ف���ي كيلن، والذي وصف���ه رئيس المؤتم���ر، الحاخام بنحاس 

غولدش���ميت، على أنه »واحد من أخطر الحمالت المستهدفة 

للحياة اليهودية منذ المحرقة«. كذلك توجه حاخام إسرائيل 

األكبر األش���كنازي إلى برلين خصيصا له���ذا الغرض، وأجرى 

لقاءات مختلفة دارت حول هذا الموضوع، من دون التنس���يق 

م���ع الزعامات اليهودية هناك، وهو م���ا اعتبره يهود ألمانيا 

تدخال غير مجد في شؤونهم. 

وبتش���جيع من اللوبي اليهودي وجهت مجموعة من أعضاء 

والديمقراطيين  الجمهوريي���ن  م���ن  األميركي  الكونغ���رس 

رسالة احتجاج في هذا الشأن إلى سفير  ألمانيا في الواليات 

المتحدة. 

وتدخلت مستشارة ألمانيا أنجيال ميركل ونقل عنها قولها 

في جلس���ة مغلقة للديمقراطيين المس���يحيين: »ال أريد أن 

تكون ألماني���ا الدولة الوحيدة في العالم التي ال يس���تطيع 

فيها اليهود إقامة طقوسهم الدينية«. 

وف���ي أعقاب تدخ���ل ميركل تبنى البوندس���تاغ تش���ريعا 

ت المش���كلة من 
ّ
يجي���ز إقامة مراس���يم الخت���ان، وبذلك حل

ناحية سياس���ية، ولكن ليس من الناحية العامة.  فقبل قرار 

البوندستاغ بلغت نسبة األلمان المعارضين للختان 45% لكن 

هذه النسبة ارتفعت بعد القرار لتصل إلى %75 . 

وفي بريطانيا أظهر استطالع نشر في آذار 2013 أن حوالي 

45% من البريطانيين يؤيدون حظر الذبح )حسب الشريعتين 

اليهودية واإلسالمية( وأن 38% يؤيدون حظر الختان.

من ناحية تخطيط ورس���م سياسة الش���عب اليهودي بات 

من الضروري دراس���ة ما إذا كانت المواق���ف والخطوات التي 

اتخ���ذت حتى اآلن من جانب ممثل���ي الجاليات اليهودية من 

شأنها ضمان حماية األعراف والتقاليد اليهودية على المدى 

البعيد.

اتجاهات ودوافع ثقافية عميقة
إن ه���ذه الظاه���رة المتمثل���ة بإقصاء األع���راف والتقاليد 

اليهودية إلى الهامش، حت���ى وإن كانت غير مقصودة، إنما 

ه���ي نتاج تطورات عل���ى الصعد الديمغرافية والسياس���ية 

والسوسيولوجية الثقافية واالقتصادية. 

ف���أوال، تمر الق���ارة األوروبي���ة بوضع اقتصادي وسياس���ي 

مضطرب، وأصبحت العديد م���ن األحزاب اليمينية المتطرفة 

العبة سياس���ية ذات أهمية ونفوذ، مما س���اهم بالتالي في 

انتش���ار رواج الخطاب الالس���امي الس���ائد في قسم من هذه 

األحزاب.

إلى ذلك فقد ش���هد مس���توى التمويل الع���ام )الحكومي( 

المرتفع للمؤسسات اليهودية، والذي كان متبعًا فيما مضى، 

اتجاه���ا من االنخف���اض والتراجع، وذل���ك نتيجة لتقليصات 

الميزاني���ة وكذل���ك م���ن جراء ضغ���وط لتقديم المس���اعدة 

ألقليات أخرى في العديد من ال���دول األوروبية. وكان فرناند 

ب���رودل )1902- 1985( ق���د وجد في أبحاث���ه للتاريخ األوروبي 

أن جمي���ع الحم���الت المعادية لليهود ف���ي أوروبا جاءت في 

أعق���اب أزم���ات اقتصادية ح���ادة.  وفي الواق���ع فقد ارتفع 

ع���دد الحوادث الالس���امية ف���ي أوروبا خالل الس���نة األخيرة 

بنس���بة 30% بالمتوسط. وفي فرنس���ا ارتفع عدد مثل هذه 

الحوادث بنسبة 60% ويشمل ذلك 96 حادث عنف. وقد اتخذ 

العداء لليهود أش���كاال متنوعة. ففيما وقفت خلف الحوادث 

الالس���امية في معظم دول أوروبا، عناصر إس���المية بدواعي 

السياسة اإلسرائيلية في الشرق األوسط، فقد استندت مثل 

هذه الح���وادث في بعض الدول كاليون���ان والتفيا وأوكرانيا 

وهنغاريا، إلى دعوات للنقاء العرقي والقومية. وفي هنغاريا 

ارتفع���ت وتيرة الخطاب الالس���امي العلني إلى مس���توى لم 

تش���هده أوروبا منذ الحرب العالمي���ة الثانية، وهو مصحوب 

بأعمال عنف متطرفة معادية لليه���ود، طالت أيضا الحاخام 

الرئيس لليهود في هذا البلد. وباإلضافة إلى حوادث العنف، 

فقد تصاعدت أيضا مظاهر الالس���امية السياسية، وقد وجد 

ذل���ك تعبيرا له في تنامي قوة األحزاب المتماثلة مع اليمين 

القومي المتطرف في الس���احات السياس���ية المركزية، ومن 

ضمنها األح���زاب النازية الجدي���دة في اليون���ان وليتوانيا 

والنمسا وأوكرانيا وهنغاريا وإيطاليا. 

نهاية التسامح وردة الفعل 
المضادة للتغير الثقافي

كانت بداية التعددي���ة الثقافية األوروبية في انكلترا في 

أواسط ستينيات القرن الماضي. وقد حاولت بعض الحكومات 

)خاصة في بريطانيا وألمانيا واس���كندنافيا( تسهيل اندماج 

مجموع���ات إثنية جديدة، عن طري���ق دمج اختالفها اإلثني - 

الديني في المجتمع القومي. لك���ن منذ بداية القرن الحالي، 

وال س���يما منذ هجمات 11 أيلول 2001 اإلرهابية في الواليات 

المتح���دة، وفي لن���دن العام 2005، ازداد انتق���اد التعددية 

الثقافي���ة، والتي اس���تبدلت تدريجيا ليح���ل مكانها اتجاه 

»ما بعد التعددي���ة الثقافية« المناهض لج���زء من العادات 

والس���لوكيات المرتبط���ة باألقلي���ات اإلثني���ة والمهاجرين. 

لكن يبدو أن ارتفاع نس���بة المواطنين المحافظين على هذه 

التقاليد والعادات - والذي  نبع أساس���ا من التواجد المتزايد 

للمس���لمين في عدد من البلدان األوروبية - اس���تدعى عملية 

ضب���ط وتقييد رس���مية له���ذه الس���لوكيات، وبالتالي فإن 

معارضتها ليس���ت موجهة بال���ذات ضد اليه���ود تحديدًا، 

وإنما ضد المجموعات الس���كانية المسلمة. فقد أخذ اإلسالم 

يتحول ش���يئا فشيئا إلى مكّون مركزي في المشهد الثقافي 

األوروبي، وباتت نس���بة متزايدة من المسلمين تحتل مواقع 

تأثي���ر ونفوذ في تلك الدول. وك���ردة فعل على هذا التغيير 

الديمغراف���ي، تعال���ت أصوات ش���عبية مؤي���دة للعودة إلى 

»القيم الجوهرية األوروبية«، وأخذت أحزاب قومية ومسيحية 

يمينية تكتسب تأثيرا سياس���يًا متناميا. وفي هذا السياق 

بات المس���لمون هن���اك مطالبين بتبني النم���وذج األوروبي، 

وإبق���اء عاداتهم وتقاليده���م اإلثنية والديني���ة في الحيز 

الخاص. ويشكل حظر إنشاء مآذن ومساجد الصالة للمسلمين 

في سويس���را، وحظر ارتداء »النقاب« من قبل المسلمات في 

فرنسا، جزءًا من مظاهر التعبير عن السياسة المؤيدة لذوبان 

المسلمين، ومن هنا فقد وقعت العادات والتقاليد اليهودية 

ضحية لهذا االتجاه.

األيديولوجيا العلمانية األوروبية
تعتبر أوروبا، وال س���يما أوروب���ا الغربية، علمانية نس���بيًا، 

مقارن���ة مع الوالي���ات المتحدة التي يرى 65% من س���كانها 

أن الدي���ن يلعب دورًا مهما ف���ي حياتهم، بينما نجد أن مثل 

هذه النس���بة أقل بكثير في دول أوروبية مثل فرنسا )%13( 

وإيطالي���ا )25%( وألمانيا )34%(. ولعل تحلي���ال للصراع بين 

المثل والمبادئ الليبرالية األوروبي���ة وبين األعراف الدينية 

- الس���ماوية يمكن أن يس���اعد ف���ي تش���خيص االتجاهات 

واستش���راف التط���ورات المحتملة. فقد أجرت البروفس���ورة 

سس���يل الفورد مقارنة بي���ن النظرية السياس���ية األنجلو - 

أميركي���ة المعاصرة وبين النظرية السياس���ية الفرنس���ية، 

وس���ط تأمل للجدل الفك���ري حول حظر الرم���وز الدينية في 

المدارس الفرنس���ية في العام 2004، ووج���دت أن معارضي 

العادات واألع���راف الدينية يبررون مواقفهم اس���تنادا إلى 

ثالثة مب���ادئ للجمهورية الفرنس���ية، وهي: * اس���تقاللية 

الفرد، بدعوى تحرير النساء من المعتقدات الدينية القامعة 

* المساواة العلمانية، بدعوى أن الساحة العامة المتحررة من 

الدي���ن هي الطريق األمثل الحت���رام المواطنين كافة بمعزل 

عن معتقداتهم الدينية *التكاتف القومي، من أجل ش���جب 

العالمات واإلشارات الدينية كرموز بارزة للطائفية والفئوية، 

وع���دم االندماج أو االنصهار الكافي م���ن جانب األقليات في 

المجتم���ع القومي.  وإذا كانت الف���ورد محقة، فإن ذلك يعني 

أن معارضة اللباس التقليدي والطق���وس والعادات الدينية 

ليس���ت عفوية، وبالتالي س���يكون من الصعب حل التناقض 

عن طري���ق التوصل إلى تس���ويات وحلول وس���ط، ذلك ألنه 

ينظ���ر إلى مثل ه���ذه التقاليد والطقوس على أنها تش���كل 

تهديدًا للنموذج القومي )الفرنسي( ومن ضمن ذلك للمبادئ 

األساسية المتمثلة بالمساواة والحرية والتآخي. 

رفض الخصوصية اليهودية
إذا كان اليهود الش���بان في أمي���ركا قد دمجوا يهوديتهم 

بص���ورة »ناعم���ة« داخل هويته���م المتع���ددة األوجه، فإن 

اليهود األوروبيين ما زالوا يعيشون بناء على هوية ثنائية. 

وعلى غرار جيل أجداد يهود أميركا حاليًا، فإن لدى اليهود 

األوروبيي���ن، الذي���ن ال يعرفون تقريبًا أية طق���وس وتقاليد 

ثقافية أو لغات يهودية، ش���عورا واضحا باالرتباط بأصولهم 

اليهودية. 

وحتى لو كان اليهود الشبان في أوروبا ال يواجهون عراقيل 

في طري���ق تقدمهم العلم���ي والعمل���ي أو االجتماعي إال أن 

يهوديتهم ما انفكت تش���كل عامال أساس���يًا في هويتهم، 

فانتمائه���م إلى العال���م اليهودي ليس موضوعا ش���كليًا أو 

مبت���ذاًل. وبمصطلحات عملي���ة فإنهم يقفون أم���ام اختيار 

مستحيل: الذوبان بغية االندماج الكامل في المجتمع المدني، 

لكن البيئة تؤكد على الفوارق اإلثنية بين األوروبيين اليهود 

وغي���ر اليهود، وبالتالي ال تتيح لهم القيام بذلك بس���هولة. 

فق���د تبنى االتحاد األوروبي نموذجا مؤسس���ا تعتبر بموجبه 

الهويات اإلثنية - الدينية القوية والهويات القومية أمرا من 

المستحس���ن تجنبه، وعليه فإن الخصوصية اليهودية تعد، 

بناء على ذلك، موضع ارتياب ورفض. 

وفي الوقت الذي تحظى فيه اليهودية كثقافة، في بعض 

األحيان، بالثن���اء والتمجيد، إال أن األبع���اد اإلثنية والقومية 

والطائفية لليهود تواجه بالرفض من جانب مجتمع األكثرية، 

ولذلك نج���د أن اليهود مطالبون بإبق���اء هويتهم في الحيز 

الخاص، واالمتناع عن إبراز يهوديتهم في الحيز العام. 

انعكاسات على حياة األقليات
اليهودية في أوروبا

في ضوء الس����ياق الثقافي واالجتماعي الواسع الذي ناقشناه 

في ه����ذا المقال، ربما يمكن لنا فهم الواق����ع الفوقي المركب، 

وعرض النظرتين، المتفائلة والمتش����ائمة، فيما يتعلق بإدارة 

ومستقبل نمط حياة اليهود في أوروبا، كوجهين لعملة واحدة.  

وف���ي الواقع فقد اتضح ف���ي أعقاب التط���ورات المذكورة 

آنفا، أن األقلي���ات اليهودية في دول أوروبا دخلت مرحلة من 

االنقس���ام واالس���تقطاب. فهناك من جهة أقلية صغيرة من 

اليه���ود األرثوذكس والمتدينين المتش���ددين )الحريديم( 

تعي���ش حي���اة  يهودي���ة صارم���ة، وبات���ت مرتبط���ة أكثر 

بيهوديته���ا.  م���ن جهة أخ���رى، ثمة مجموع���ة تتطلع نحو 

االندماج في حيز الحي���اة القومية العامة، وتحرص على الحد 

م���ن إظهار هويته���ا وأصولها اليهودية، والنأي بنفس���ها، 

من ناحي���ة ثقافية واجتماعية، عن المؤسس���ات اليهودية. 

ونتيج���ة لذلك أضحت األقليات اليهودية تواجه صعوبة في 

االنشغال في تفكير استراتيجي حول المستقبل. 

وقد بات من الممكن مالحظة مظاهر هذا االس���تقطاب في 

س���ائر أنحاء أوروبا، وال س���يما في بريطانيا وفرنس���ا، اللتين 

يعيش فيهم���ا 80% من يهود أوروبا الغربي���ة. وبغية إدارة 

ش���ؤون حياتهم بدون احت���كاكات زائدة م���ع المحيط الذي 

يعيش���ون فيه، يلجأ اليه���ود إلى طرق مختلف���ة، إذ ينتقل 

اليهود المتش���ددون للعيش في أحي���اء منفصلة، فيما يلجأ 

آخ���رون إلى الهجرة إلى إس���رائيل والواليات المتحدة وكندا. 

وينط���وي ه���ذا الوضع على رس���التين مهمتي���ن لليهودية 

العالمية: األولى أن من المحتمل أن زعامة يهود أوروبا تفتقر 

للوس���ائل واألدوات المهنية التي تتيح لها تنظيم صفوفها 

على مس���توى القارة األوروبي���ة، وأن تتصدى بقواها الذاتية 

للتحديات التي تواجهها، أما الرس���الة الثانية فتتمثل في 

أن دوائر صنع السياس���ة في إسرائيل يمكن أن ترى في هذا 

الوضع اإلش���كالي ناف���ذة فرص لهجرة مجموع���ات يهودية 

نوعية إلى إسرائيل.

توصيات
تحدي���ات الهج���رة: من المرج���ح أن يفض���ل معظم يهود 

أوروبا، الذين يتمتعون بمكانة شخصية واجتماعية ومهنية 

واقتصادية متقدمة نس���بيًا، البقاء في دولهم. مع ذلك فإننا 

نشخص ظاهرتين:

أواًل - هج���رة داخلية لدى المجموع���ات اليهودية القوية، إذ 

تفض���ل الكثير م���ن العائ���الت اليهودية االنتق���ال إلى أحياء 

يتمكن فيها أبناؤها من الذهاب إلى مدارس توجد في صفوفها 

أعداد كبيرة من التالميذ اليهود وأعداد قليلة من المسلمين.

ثانيًا - هجرة دولية، إذ يش���عر قسم كبير من يهود أوروبا 

بوجود رابطة وثيقة بإسرائيل، وبالتالي يمكن أن تكون هذه 

األخيرة الهدف المحتمل لهجرة الكثيرين منهم.

لكن، وكما بينا في التقويم الس���نوي للمعهد لس���نة 2011 

- 2012، يبدو أن إس���رائيل غير مس���تعدة اآلن إلقامة وتوفير 

المبان���ي والمقوم���ات الالزمة لتس���هيل اس���تيعاب ودمج 

المهاجرين الجدد من دول أوروبا غير الناطقة بالروسية.

وتنقس���م الحل���ول المقترح���ة م���ن أجل تحس���ين قدرات 

إسرائيل في هذا المجال إلى أربع فئات: 

أواًل - إزال���ة العوائ���ق البيروقراطي���ة، كتل���ك المتعلق���ة 

باالعتراف باأللقاب األكاديمية )الجامعية( وشهادات مزاولة 

المهن، وإعادة النظر في أنظمة ولوائح التجنيد العس���كري، 

وذلك من خالل تش���كيل لجنة وزارية، أو سلطة وطنية خاصة 

من جانب الحكومة. 

ثانيًا - إجراء تحس���ين ملموس في جهاز استيعاب الهجرة 

في إس���رائيل، وبلورة خط���ط لمدن وبلدات مخت���ارة لضمان 

توفير كل خدمات االستيعاب.

ثالثًا - اس���تئناف وتوسيع المشاريع المتعلقة ب� » الهجرة 

الجماعية« وتشجيعها.

رابعًا - نقترح، من أجل توفير إجابة ش���املة لطالبي الهجرة 

من أوروبا الغربية، إقامة هيئة تنفيذية تدمج بين الس���مات 

الخاص���ة للمجموع���ات اليهودية ف���ي دول أوروب���ا الغربية، 

وبين العبر والدروس المس���تخلصة من تجنيد واس���تيعاب 

المهاجرين من أميركا الشمالية.

يهود العالم وإسرائيل
 لعل من المهم في هذا السياق أيضًا التمييز بين النشاطات 

والجهود التي يقوم بها الشعب اليهودي بكليته )ومن ضمن 

ذلك يهود الواليات المتحدة( وبين التدخل اإلس���رائيلي في 

ش���ؤون يهود أوروبا. ففي الوقت الذي س���تتأثر فيه حيوية 

المجتمعات اليهودية األوروبية بمس���تقبل أوروبا وتعاطيها 

وموقفها تجاه المسلمين واليهود وإسرائيل، فإننا نرجح، إذا 

ما نشأت ظروف سلبية، أن يهاجر قسم من يهود أوروبا، البالغ 

تعدادهم حاليا 3ر1 مليون نس���مة، إل���ى أماكن ودول أخرى، 

مريحة أكثر.  وفي هذا السياق، من المحتمل أن ينشأ تضارب 

مصالح بين إس���رائيل وبين يهود أميركا الش���مالية. وعليه 

فإن الدور المالئم الذي يمكن أن تلعبه المنظمات اليهودية 

األميركية والعالمية، سواء الدينية أو العلمانية، دور واضح، 

وهو وجوب تقديم العون والمس���اعدة للمنظمات اليهودية 

المحلية )في أوروبا( وطرح الحجج القانونية الطبية والدينية 

والتاريخية بالطرق المهنية السليمة، أمام متخذي القرارات 

القضائي���ة والسياس���ية في أوروب���ا.  ويتعين عل���ى الزعماء 

اليه���ود الدوليين الحرص على تنس���يق جهودهم مع زعماء 

الجاليات اليهودية المحلية، والتأكيد أمام السلطات العامة 

بأن اليهود المحليين ال يقفون وحدهم في هذا الصراع.  

وفيما يتعل���ق بالتدخل الممكن من جانب دولة إس���رائيل 

يمكن القول إنه وعلى الرغم من أن التدخل الدبلوماس���ي غير 

المعلن من جانب السفارات اإلسرائيلية يكون في الكثير من 

األحيان تدخال مفيدًا، إال أن التدخل العلني من جانب الحكومة 

اإلس���رائيلية يعتبر موضوعا حساس���ا يمكن أن يساهم في 

تصعيد اإلدعاءات والحجج بشأن الوالء المزدوج ليهود أوروبا، 

ولذلك ينبغي التفكير بهذا األمر بمنتهى الحذر.

إلى ذلك، ينبغي التفكير بإقامة عالقات تنسيق وتعاون مع 

جهات وش���خصيات أوروبية غير يهودية فاعلة  ومؤثرة على 

المس���توى األوروبي المحلي والعام، وذل���ك في ضوء تضاؤل 

الوزن والتأثير السياسي لقس���م من األقليات اليهودية في 

أوروبا. 

]ترجمة: سعيد عياش[

وثيقة جديدة صادرة عن »معهد سياسة الشعب اليهودي« )تابع للوكالة اليهودية(

يـهــود أوروبـــــا: اتجـاهـات وتـطـــورات
*»حياة اليهود في أوروبا وصلت كما يبدو إلى نقطة تحّول سلبية وبالتالي من الجدير االستعداد لهذه اإلمكانية«*

يهود أوروبا: ذاكرة مركبة وواقع ملتبس.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

يتلقى التالميذ في المدارس اإلس���رائيلية، في السنوات األخيرة، 

»وجبات دس���مة« من الدروس الالمنهجية ف���ي موضوع اليهودية، 

تش���مل التراث اليهودي وفرائض الش���ريعة اليهودية المتعلقة 

بالحياة اليومية عموما وبقدس���ية يوم الس���بت واألعياد اليهودية 

خصوصا. وت���درس هذه المواضي���ع الالمنهجية جه���ات من خارج 

وزارة التربي���ة والتعليم، ولكن بتمويل الوزارة. وتثير هذه الظاهرة 

غضبا واحتجاجا واس���عين لدى ذوي التالمي���ذ، خاصة وأنها تجري 

في الم���دارس الحكومية التابعة لجهاز التعلي���م العام، العلماني، 

ولي���س في جهاز التعلي���م الديني أو الحريدي. كم���ا أن من يدرس 

هذه المواضيع هم مرشدون من حركات وجمعيات ذات أيديولوجيا 

دينية متعصبة، وفي المقابل يتم إهمال مواضيع مثل الموسيقى 

والفنون، لدرجة إلغائها في قسم من المدارس، وكذلك يتم إهمال 

موضوع المدني���ات والتربية عل���ى روح الديمقراطي���ة والتعددية 

الفكرية. 

وتبي���ن من تقرير حول هذا الموضوع، نش���رته صحيفة »هآرتس« 

يوم الجمع���ة الماضي، أن ه���ذه البرامج التدريس���ية الالمنهجية، 

تزي���د من تعص���ب التالميذ ض���د غير اليه���ود، أي الع���رب عموما 

والفلس���طينيين خصوصا. وقد كثفت حكومة اليمين اإلس���رائيلية 

برئاسة بنيامين نتنياهو، الس���ابقة والحالية، هذه المناهج بشكل 

واسع، بهدف إنشاء جيل يحمل أفكارها، وفي الوقت الذي يزعم فيه 

قادة هذه الحكومة أن المدارس الفلسطينية »تحرض ضد إسرائيل 

واليه���ود« لمجرد أن���ه يتم تدريس تالمذتها، على س���بيل المثال، 

تاريخ فلسطين ومدنها.

حركة »حباد« اليمينية 
المتطرفة في المدارس

قال المحاضر في قسم تاريخ الشرق األوسط في جامعة بن غوريون 

في بئر السبع، آفي روبين، من بلدة غديرا، أنه سمع عن زيارات ممثلي 

الحركات والجمعيات الديني����ة اليهودية من أوالده الذين يتعلمون 

ف����ي المدرس����ة اإلعدادية والمدرس����ة االبتدائية. لكنه قرر إرس����ال 

رس����الة احتجاج، إلى مديرة المدرسة والمديرة العامة لوزارة التربية 

والتعليم، ضد هذه البرامج الالمنهجية بعد أن علم أن من يقدم هذه 

الدروس هن ناش����طات في حركة »حباد« المسيانية المتطرفة، وقال 

إنه »توصلت إلى قناعة بأنه لم يعد باإلمكان الموافقة على ذلك«.

وأض���اف روبين أن���ه »واضح لي أن المدرس���ة، مث���ل الكثيرين من 

األهالي، ال تدرك ما هو األمر السيء في هذا النشاط... وأعتقد أن هذا 

النش���اط ليس جيدا وأنه، باألساس، خطير. فنش���طاء حباد ال يخفون 

رغبتهم في دفع أكثر عدد ممكن إلى التدّين، وأنا ال أقبل هذا األمر«. 

وأش���ار روبين إلى أنه »توجد في غديرا مدرس���ة حكومية دينية، 

ولن يس���مح لي أحد بإجراء نشاط ذي طابع علماني، مثل تمرير درس 

ح���ول مخاطر التعصب الديني، وأن يتم ذلك على حس���اب الدروس 

العادي���ة. وأنا لن أحاول الدخ���ول إلى هذه المدرس���ة، لكن حباد ال 

يعملون بهذا الش���كل. واألم���ر المقلق هو انع���دام ثقة الكثير من 

العلمانيي���ن بالقيم الليبرالية. وال يوجد اعت���راف بمعنى أن تكون 

علمانيا، وأن العلمانية تشمل مجموعة كاملة من القيم، وأحدها هو 

محاربة اإلكراه الديني«.

وحذر روبين م���ن أن »جهاز التعليم يخصص عدد س���اعات كبيرا 

لتدريس التوراة، وأضف إلى ذلك دروس التراث اليهودي ونش���اط 

الجمعيات من خارج جهاز التعليم في موضوع اليهودية. وكم ساعة 

مخصصة لتدريس الديمقراطية؟ وحدة تعليمية واحدة مس���كينة، 

ويتعلمونها فقط في المدرس���ة الثانوية. والسؤال هو أن ولدا ينمو 

داخل كل هذا الجو، من دون التصحيحات المطلوبة في البيت، ما هي 

األفكار التي سيخرج بها من المدرسة؟«.

نحو تعيين حاخام لكل مدرسة!
وقالت »هآرتس« أن جهاز التعليم الحكومي يتلقى في الس���نوات 

األخيرة »وجبات دس���مة« من »القيم اليهودي���ة«. ويتم التعبير عن 

ذلك من خالل برنامج الس���اعات الدراسية الرسمية بموضوع »ثقافة 

إس���رائيل وتراثه«، الذي ُولد في فت���رة والية وزير التربية والتعليم 

السابق، غدعون ساعر. وقد عمل ساعر على وضع برامج مشتركة بين 

وزارة التربية والتعليم وجهات من خارج الوزارة، تروج ألفكار دينية 

وتربوية مختلفة عن أفكار س���ائدة في المدارس العلمانية. وتدرس 

ه���ذه الجهات الخارجي���ة مضامين يهودية خ���الل حصص اإلثراء، 

بتمويل وإشراف وزارة التربية والتعليم.

وأضاف���ت الصحيفة أن بي���ن الجهات الخارجية الت���ي تمرر هذه 

المضامين في المدارس حركات مثل »حباد« وطالب من »ييشيفوت«، 

أي المعاه���د الديني���ة اليهودية، التي يدرس فيها ش���بان التيار 

الصهيوني – الديني االستيطاني المتطرف قبيل التحاقهم بالخدمة 

العس���كرية. ويدخل هؤالء إل���ى المدارس بالتنس���يق مع مديريها 

ويمررون »مضامين وفق مش���يئتهم وبموج���ب إيمانهم الديني«. 

وحتى أن الرحلة المدرسية الوحيدة في كل عام استبدلتها مدارس 

عدي���دة برحلة تهدف إلى »غرس القي���م اليهودية والصهيونية«. 

كذلك فإن الوزارة خصخصت كل هذه األنش���طة التي تنفذ حركات 

اليمين القسم األكبر منها.

ويواصل وزير التربية والتعليم الحالي، ش���اي بيرون، طريق سلفه 

س���اعر. وأعلن بيرون، مؤخرا، عن إقامة »دائرة للتجدد اليهودي« في 

الوزارة. ووفقا للصحيفة فإن بيرون يحاول إدخال »روح يهودية أكثر 

تعددية«، لكن التوجه العام لم يتغير. وش���ددت الصحيفة على أن 

»جه���از التربية والتعليم يعاني من نقص مزمن بالميزانيات، بينما 

الموارد المخصصة لليهودية آخذة بالتزايد«.

فقد أعلن���ت وزارة التربية والتعليم، قبل أس���بوعين، عن تكثيف 

موضوع اليهودية ف���ي المدارس الثانوية. وجاء ف���ي إعالن الوزارة 

به���ذا الخص���وص أن »وزارة التربية والتعليم منح���ت في الماضي 

حص���ص إث���راء لتدري���س اليهودية في م���دارس جه���از التعليم 

الحكوم���ي – الديني والمدارس الحريدية، وفقا لروح عالمهم. واآلن، 

ف���ي أعقاب توجه���ات من قبل مدي���ري مدارس ثانوي���ة من جميع 

أنحاء الب���الد، والذين يرون بتدريس اليهودي���ة أنه يربط التالميذ 

مع الثقافة اإلس���رائيلية، قررت وزارة التربية والتعليم االس���تجابة 

لطلبه���م ومن���ح ميزانيات لتدري���س الثقافة اليهودي���ة في هذه 

المدارس أيضا«. وجاء إعالن الوزارة تحت عنوان »نعزز علوم اآلداب«، 

ما يعني أن علوم اآلداب، بالنس���بة للوزارة اإلسرائيلية، موجودة في 

»التراث اليهودي«.

وقال مس���ؤول في وزارة التربية والتعليم، من دون كشف هويته، 

للصحيف���ة إن حج���م الميزانية المخصصة لنش���اط ه���ذه الجهات 

الديني���ة المتطرف���ة يبلغ قرابة 160 مليون ش���يكل س���نويا، ولكن 

يصعب رصدها في ميزانية وزارة التربية والتعليم ألنها موزعة بين 

بنود عديدة في الميزانية. وأضاف المسؤول »لقد بدأنا نعطي أمواال 

أكثر للمدارس الحكومية التي تكثف تعليم اليهودية«.

إضاف���ة إلى الميزانية، قررت مديرة منطقة حيفا في وزارة التربية 

والتعليم، ف���ي أيلول الماضي، تعيين حاخ���ام في جميع المدارس 

االبتدائية في كريات حاييم وكريات بياليك، كتجربة أولية س���يتم 

تعميمها على مدارس أخرى الحقا. وأعلن بيرون مؤخرا أنه على جميع 

المدارس أن تعين »مرافق روحاني« وفقا لمشيئة مدير المدرسة.    

»نرجسية إثنية«
من جانبه ربط مدير معهد التربية التقدمية في كلية »س���مينار 

هكيبوتسيم« في تل أبيب، البروفس���ور نمرود ألوني، بين تكثيف 

تدريس مواضيع يهودية في الم���دارس الحكومية وبين توجهات 

عامة لدى الجمهور اإلس���رائيلي ووصف ذلك ب�«النرجسية اإلثنية«. 

وقال »نحن منش���غلون طوال الوقت في الثناء على أنفسنا وكم نحن 

رائعون، في حين أن اآلخرين ليسوا كذلك«.

وأضاف ألوني أن »أفكارا يهودية مثل التعامل المتساوي مع غير 

اليهودي، والسعي للسالم وتحقيقه، ال يتم تعليمها من وجهة نظر 

إنسانية تدفع األفراد إلى تحقيق هذه األفكار، وإنما من وجهة نظر 

إثني���ة محض. والنتيجة هي أنه في العام 2013 توجد في المجتمع 

اإلسرائيلي عدالة أقل مما كان سابقا، والفجوات االجتماعية أكبر من 

ذي قبل، وعملية الس���الم تعرج واحتماالت تحقيقها أصغر من أية 

مرة في الماضي، والتعامل مع غير اآلخر أس���وأ من أي شيء، وهناك 

عداء بالغ م���ن جانب التالميذ اليهود تجاه العرب. وكلما علمنا أكثر 

قيما كهذه نصبح أكثر سوءا«.   

وقال نائب رئيس معهد هيرطمان ومدير برنامج »بئيري« لتعميق 

الهوية اليهودية اإلسرائيلية التعددية في المعهد، داني إليعازر، 

إن »التلميذ اإلس���رائيلي يجب أن يتعلم ويتعرف على ثقافته وأن 

يش���عر باالنتماء إليها وامتالكها، من أج���ل أن يتمكن من أن يختار 

منها ما هو مناسب له، ومن أن يكون نقديا في المكان الذي يرى فيه 

أنه من المناس���ب أن يشارك في النقاش حول الحيز العام اليهودي 

باالس���تناد إلى المعرفة. والتش���ديد يجب أال يك���ون على مضامين 

دينية وإنما على الثقافة اليهودية، وعلى القيم وليس على القيام 

بالفرائض الدينية«.

وأشار غلعاد كاريف، مدير عام »الحركة من أجل يهودية تقدمية« 

التي تقوم بنش���اطات في المدارس بتمويل جزئي من وزارة التربية 

والتعليم، إلى أن »اس���تطالعات الرأي ت���دل على أن أغلبية الجمهور 

اليهودي في البالد مهتم���ة برعاية هويتها اليهودية«. لكنه حذر 

م���ن أنه »إذا لم نط���رح أمام الجمه���ور خيارا علماني���ا ليبراليا، فإن 

االنتقاء االفتراضي سيكون أرثوذكسيا« في إشارة إلى التيار الديني 

األرثوذكسي الذي تمثله الحركات والجمعيات الدينية اليمينية. 

وأضاف كاريف أنه »إذا كان���ت وزارة التربية والتعليم تكثف من 

دروس الت���راث، فإن عليه���ا أن تكثف في م���وازاة ذلك من مجاالت 

المواطنة والتربية اإلس���رائيلية الديمقراطية واإلنسانية والهوية 

اإلس���رائيلية التي تضم غير اليهود أيضا. وألس���في فإني ال أرى أن 

الجهود في هذا االتجاه تتس���اوى مع تلك التي يتم استثمارها في 

تراث إسرائيل«. 

غسيل دماغ
بدأ تدريس موضوع اليهودي���ة و«التراث اليهودي« في المدارس 

الرس���مية في أعقاب توصيات »لجنة ش���نهار«، التي ش���كلها وزير 

التربية والتعليم اإلسرائيلي األسبق، زبولون أورليف، في العام 1991، 

وتم تقديم التوصيات بعد ثالث سنوات إلى خليفته في المنصب، 

أمنون روبنشتاين. وتم تش���كيل هذه اللجنة من أجل التدقيق في 

وض���ع تدريس اليهودية في المدارس الحكومية. وترأس���ت اللجنة 

البروفس���ور عليزا ش���نهار، المحاضرة في قس���م األدب العبري في 

جامعة حيفا، وتترأس اليوم كلية »عيمق يزراعيل« )مرج ابن عامر(. 

وقالت ش���نهار إنه في تلك الفترة، قبل أكث���ر من عقدين، كانت 

قلقة م���ن ابتعاد اليه���ود العلمانيي���ن عن مواضيع مث���ل التوراة 

والفلسفة اليهودية، وهو أمر تم التعبير عنه بانخفاض عدد الطالب 

العلمانيين الذين تس���جلوا لمواضيع كهذه في الجامعات. وأضافت 

»ألنه عندما تعيش في دولة إس���رائيل، علي���ك أن تفهم لماذا أنت 

موجود هنا. يجب أن يكون هناك ش���عور بالهوية والوحدة. وعندما 

يتس���بب تدريس اليهودية باغتراب قطاعات مختلفة في المجتمع 

فإن هذا خطير جدا«.

وأش���ارت ش���نهار إلى أن المبدأ األهم الذي أوصت به لجنتها هو 

»إعادة مس���ؤولية التعليم إل���ى المجتمع الذي يأت���ي التالميذ من 

داخله. أي أن مجال تدريس مواضي���ع اليهودية في جهاز التعليم 

الع���ام، يجب أن يتم التعبير عنه من خ���الل تأهيل معلمين وإعداد 

برامج دراس���ية ومواد تعليمية تتناس���ب مع رؤي���ة وقيم الجمهور 

العلماني. والوضع الذي فيه يوجد نقص في المعلمين المناسبين، 

عل���ى غرار الوضع القائم في مجال تدري���س مواضيع اليهودية في 

قسم من المدارس العامة، وتسليم المجتمع مسؤولية تعليم أبنائه 

وبنات���ه بالمقاولة إلى من يبدي اس���تعدادا للعمل في هذا المجال 

]أي للحركات والجمعيات الدينية[، هو وضع غير س���ليم ويؤدي إلى 

صدام أو تهرب«. 

وأضافت ش���نهار أن »اإلعالن عن أن من يدّرس مجموعة س���كانية 

عامة يج���ب أن يأتي من داخله���ا غايته منع ’غس���يل دماغ’«، لكن 

هذا بالضبط ما هو حاصل في الس���نوات األخيرة. والمبدأ الثاني في 

توصيات »لجنة شنهار« هو أن تدريس مواضيع اليهودية يجب أن 

يكون من خالل التعددية الفكرية. وقالت شنهار إنه »طوال السنين 

الماضي���ة لم يتحدثوا في جهاز التعلي���م عن أن أغلبية اليهود في 

الواليات المتحدة ينتمون للتيارين اإلصالحي والمحافظ. واليهودية 

التي تم اس���تعراضها في جهاز التعليم هي األرثوذكس���ية فقط. 

لكننا كتبنا في التوصيات أنه يجب أن يكون هناك تعبير عن جميع 

التيارات مع إمكانية التحديث والنقد«.

وأكدت ش���نهار أن الحكوم���ات اإلس���رائيلية المتعاقبة لم تطبق 

توصيات اللجنة وأنه »منذ نشر تقرير اللجنة تبدل هنا عشرة وزراء 

تربي���ة وتعليم، ولذلك فإنه ال يوج���د توجه موحد وكل واحد نفذ ما 

اعتق���د أنه الصواب. وقس���م من األمور يختلف ع���ن الروح األصلية 

لتقرير اللجنة. واليوم يس���لمون التعلي���م بالمقاولة لمن يقدر على 

العم���ل في ذلك، حت���ى لو كان من حباد، وحتى ل���و كانت توجهاته 

مناقض���ة لتوجهاتنا. والمثال األبرز هو اقتراح بيرون تعيين مرافق 

روحاني لكل مدرسة. وواضح تماما أن هؤالء سيكونون حاخامين من 

دون شك«.

غسل دماغ تالميذ المدارس اإلسرائيلية بواسطة تسليم 

تدريس التراث اليهودي لحركات دينية متطرفة!

ش���رت مؤخرا تقاري���ر صحافية وتحليالت عديدة في وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية، 
ُ
ن

تحدثت عن حدوث تقارب حقيقي بين إسرائيل والسعودية، اعتقادا بأنه يصلح في هذه 

الحالة المثل القائل إن »عدو عدوي صديقي«. كذلك »طّور« رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 

بنيامين نتنياهو، خطابه ضد إيران، وراح يحذر من خطورتها على دول الخليج.

وفي هذا الس���ياق، نش���ر الباحثان في »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل 

أبيب، أودي ديكل ويوئيل غوجانسكي، مقاال في الموقع االلكتروني للمعهد األسبوع 

الماضي، أش���ارا فيه إلى أنه »يوجد لدى إس���رائيل والسعودية مصالح مشتركة لمنع 

إيران من الحصول على قدرة نووية عس���كرية ولجم محاوالت إيرانية لتحقيق هيمنة 

إقليمي���ة. إضاف���ة إلى ذلك، ف���إن كال الجانبين قلقان من السياس���ة األميركية، التي 

تمتنع عن اس���تخدام القوة ضد إيران وس���ورية وتبث مؤشرات بأنها تبتعد تدريجيا 

عن مشاكل الشرق األوسط«.

إال أن الباحثين لفتا إلى أنه »رغم التقاء المصالح بين الجانبين، لكن ’التطبيع’ الكامل 

ليس مطروحا اآلن. وذلك طالما ال تطرأ انطالقة هامة في القناة السياسية بين إسرائيل 

والفلسطينيين«. ورغم ذلك رأى الباحثان أنه »بين العالقات الدبلوماسية الكاملة وبين 

القطيعة المطلقة يوجد حيز للعمل ليس صغيرا وبإمكان الجانبين استغالله«. 

»السعودية تخلت عن رفض حق إسرائيل في الوجود«
واستعرض ديكل وغوجانس���كي تاريخ المبادرات السياسية السعودية المتعلقة 

بالصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني، وكتبا أنه »بعد نشر ’مبادرة فهد’ في العام 1982، 

تخلت الس���عودية، علنا على األقل، عن سياس���تها التي رفضت حتى ذلك الحين حق 

إسرائيل في الوجود. وفي أعقاب مؤتمر مدريد، في العام 1991، طرأ تقارب معين بين 

الجانبين وتم تش���كيل خمس مجموعات عمل بمشاركتهما، تناولت قضايا إقليمية، 

وه���ي المياه وجودة البيئة واالقتص���اد والالجئين ومراقبة الس���الح. ومضت ’مبادرة 

عبد الله، في العام 2002، وكانت أساس���ا ل�’مبادرة الس���الم العربية’� خطوة أخرى إلى 

األمام وتعهدت إلس���رائيل ب�’عالقات طبيعية’ مع العالم العربي واإلسالمي، وذلك إذا 

استجابت إسرائيل لعدد من الشروط«.

وأضاف الباحثان أن »إسرائيل، من جهتها، لم تنجح في استغالل المبادرة كأساس للحوار 

مع العالم العربي، ورفضت المبادرة في البداية وبعد ذلك عبر عدد من القادة اإلسرائيليين، 

وف���ي مقدمتهم الرئيس ش���معون بيريس ورئيس الحكومة ]الس���ابق[ ايهود أولمرت، عن 

دعمه���م للجوانب اإليجابية للمبادرة من دون تجاهل المواضيع اإلش���كالية، وخاصة إقامة 

عالقات طبيعية مش���روطة بإنهاء عملية السالم واالنس���حاب إلى خطوط الرابع من حزيران 

1967 وحل قضية الالجئين على أساس قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 194«.

واعتبر الباحثان أنه »باس���تثناء ’مبادرة عبد الله’، بقيت الس���عودية س���لبية وفي 

هامش المحاوالت من أجل دفع عملية الس���الم بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك 

بين إس���رائيل وس���ورية. ومن الجائز أن هذا يدل على أن المبادرة منذ البداية كانت 

غايتها تغيير الصورة السلبية التي حظيت بها المملكة بعد هجمات 11 أيلول 2001. 

وف���ي المقابل فإن ُعم���ان وقطر، اللتين تتواجدان غالبا خ���ارج إجماع ’مجلس التعاون 

الخليجي’ أقامتا عالقات رس���مية، وإن كانت جزئية، مع إس���رائيل. وفتحت إس���رائيل 

مكات���ب تمثيل لدى الدولتين، لكن االنتفاضة الثاني���ة وعملية ’الرصاص المصبوب’ 

العسكرية أديتا إلى إغالقهما«.

وأش���ار الباحثان إلى أن السعودية أعلنت في عدة مناسبات خالل السنوات األخيرة، 

عن أن���ه »ال توجد لديها نية للقي���ام بخطوات إضافية، يمكن أن تفس���ر كبادرة نية 

حس���نة تجاه إسرائيل. كما أن المملكة مارس���ت ضغوطا على المملكات ]دول الخليج[ 

الصغي���رة كي ال تفعل ذل���ك أيضا. وفعال، رفضت دول الخليج في الس���نوات األخيرة 

االس���تجابة إلى طلب اإلدارة األميركية القيام ’بخطوات بناء الثقة’ تجاه إسرائيل، في 

إطار بناء أجواء إقليمية داعمة للعملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين«.

وأض���اف الباحثان أنه إلى جانب ذلك، كش���فت وثائ���ق »ويكيليكس« أنه جرى بين 

الجانبين »حوار س���ري ومتواصل« حول الموضوع اإليراني. وأشارا إلى تقارير تحدثت 

عن »شركات إسرائيلية تساعد في أمن دول الخليج بتقديم المشورة األمنية، تدريب 

قوات عسكرية محلية، وبيع أسلحة ومنظومات تكنولوجية متطورة. وفي موازاة ذلك، 

تعقد لقاءات بمستوى رفيع من كال الجانبين بصورة دائمة. كذلك تفيد التقارير بأن 

إس���رائيل لّينت سياسة تصدير السالح إلى دول الخليج، كما لينت محاوالتها لتقييد 

صفقات أس���لحة متطورة بين الواليات المتحدة ودول الخليج، ومن بين أس���باب ذلك 

إرس���ال تلميحات إلى وجود إمكانية للش���راكة أكثر من وجود تهديد محتمل. إضافة 

إلى ذلك، تتمتع إس���رائيل بق���درة معينة على الدخول إلى أس���واق الخليج طالما أن 

البضائع ال تحمل ملصقا إسرائيليا«. 

وتاب���ع الباحثان أن »الس���عودية ودول الخليج تعترف بقوة إس���رائيل العس���كرية 

وبعالقاته���ا الوطيدة مع الوالي���ات المتح���دة، وتأثيرها في الكونغ���رس، وترى أنه 

توجد قيمة في الحفاظ على مس���توى كهذا أو ذاك في التنسيق معها. لكن ’عالقات 

طبيعية’ ليس���ت ممكنة على حد ادعائها، طالما ال تط���رأ انطالقة هامة على العملية 

السياس���ية مع الفلس���طينيين. وحتى في حال توصلت إسرائيل والفلسطينيين إلى 

تس���وية سياس���ية، ولو جزئية، فإنه ليس واضحا ما إذا كانت س���تقود بالضرورة إلى 

’ربيع سياس���ي’ بين إسرائيل وبين السعودية وباقي دول الخليج. وعلى مدار السنين 

الماضية اش���ترطت الس���عودية مطالب الغ���رب بإجراء إصالح���ات وإقامة عالقات مع 

إسرائيل والمساهمة بصورة إيجابية في االستقرار اإلقليمي، بالحاجة إلى أن يتحقق 

أوال حل الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني. ومن الجائز جدا أن استخدام الصراع هو 

ذريعة أكثر من كونه س���ببا جوهريا. ومن الجهة األخرى، فإن طبيعة عالقات الس���الم 

]إلس���رائيل[ مع مصر واألردن والتقلبات في العالم العربي مست بقدر معين قدرة أية 

حكومة في إس���رائيل أن تعرض ’التطبيع’ أمام الجمهور اإلس���رائيلي على أنه مقابل 

الئق لتنازالت إسرائيلية ’مؤلمة’ من خالل العملية السياسية«.  

»ثمن العالقات العلنية مع إسرائيل باهظ«
اعتبر الباحثان أن���ه »من وجهة النظر الس���عودية ودول الخليج، فإن وجود عالقات 

علنية مع إسرائيل قد يجبي ثمنا منها في الفترة الراهنة أكبر من فائدتها، على ضوء 

موقف الشارع العربي الرافض لعالقات مع إسرائيل ولالعتراف بها«.

وأضافا أن »المملكات العربية ف���ي الخليج تتمتع حاليا من وضع تجري فيه عالقات 

سرية وغير رسمية، تسمح لها باالستفادة من حسنات العالقات مع إسرائيل من دون 

حاجة إلى دفع ثمن لقاء ذلك في الرأي العام الذي بات ’صارخا’ أكثر منذ اندالع ’الربيع 

العربي’. كذلك فإن المصالح المشتركة ليست قيما مشتركة. وبقدر معين مريح أكثر 

إلس���رائيل إقامة عالقات س���رية من دون الدخول في مواجهة مع الجوانب األخالقية 

الكامنة بعالقات مع مملكات ش���مولية، وحتى طرح الموقف السعودي على أنه حاجز 

آخر أمام بناء الثقة الضروري لدفع عملية السالم وقطف ثمار السالم«. 

إلى جانب ذلك، أش���ار محللون وحتى سياس���يون في إس���رائيل إلى وجود »خيبة أمل 

مشتركة« لدى إسرائيل والس���عودية من سياسة الرئيس األميركي، باراك أوباما، تجاه 

إيران وسورية، وأن هذا األمر يشكل لقاء مصالح من أجل »بلورة شراكة ما بين الدولتين«.

وكت���ب الباحثان »إننا ننصح بأن تبتعد إس���رائيل بقدر اإلمكان ع���ن مبادرة لبلورة 

جبهة مشتركة مع الس���عودية أو مصر أو غيرهما ضد إدارة أوباما. إذ أن صورة جبهة 

موحدة ضد الوالي���ات المتحدة قد يضر بالعالقات مع الوالي���ات المتحدة، الموجودة 

أصال في فترة حساس���ة. وفي هذا السياق، ووفقا لفهمنا، فإنه كلما تصاعد التهديد 

م���ن جانب إيران ف���إن هذا األمر لن يؤدي بالضرورة بكل من الس���عودية وإس���رائيل 

إل���ى أن تتعاونا. وإل���ى جانب لقاء المصالح بين الجانبي���ن، فإنهما ال يريان بالضرورة 

البيئة اإلستراتيجية بصورة متطابقة. وهكذا على سبيل المثال، فإن اتفاقا مع إيران 

]يمنعها من تطوير س���الح نووي[ والتخوف منها قد يؤدي، بس���بب عدم وجود خيار 

آخر، بالس���عودية إلى التقرب بصورة مدروسة من إيران، وفي وقت الحق أن يتم طرح 

موض���وع النووي اإلس���رائيلي، بقوة أكبر، على األجندة وأن يق���ال: ’إذا تم التعامل مع 

إيران هكذا فلماذا ال يتم التعامل مع إس���رائيل أيضا بالش���كل نفس���ه؟’. كذلك فإن 

الس���عودية تتمنى شن هجوم إس���رائيلي ضد المنش���آت النووية في إيران، لكنها 

تتحفظ من تصويرها كمن تتعاون عس���كريا مع إسرائيل، تحسبا من أن تطالب بدفع 

ثمن الهجوم اإلسرائيلي«.

وأش���ار الباحثان إلى أنه »في العالقات بين الس���عودية وإسرائيل حتى اآلن يوجد 

حاجز نفس���ي ديني، ال يمكن من بناء الثقة وإقامة شبكة عالقات مستقرة، والمكسب 

المحتمل ال يزال محدودا«.

واعتبر الباحثان أنه »على الرغم من أن الس���عودية تنظر إلى الصراع اإلس���رائيلي – 

الفلس���طيني على أنه عامل يقوض االس���تقرار، فإنها تعتبر إيران المشكلة األمنية 

واأليديولوجي���ة المركزي���ة بالنس���بة له���ا. بل أكثر م���ن ذلك، فقد اتس���عت قاعدة 

التفاهمات بين إس���رائيل والس���عودية، عل���ى ضوء االتفاق الن���ووي األولي الذي تم 

التوقيع عليه بين الدول العظمى وإيران والذي لم يقابل بصورة إيجابية في إسرائيل 

والسعودية، وكذلك اتفاق تفكيك السالح الكيميائي في سورية الذي منح الشرعية 

ومهلة زمنية ثمينة لحكم الرئيس بشار األسد«.

وأضاف���ا أن »هذه التفاهمات تنض���م إلى حيز المصالح المش���تركة، مثل الحاجة إلى 

كبح التأثير اإليراني في المنطقة، وانعدام ش���رعية نظام األسد في سورية، ودعم حكم 

المجلس العسكري في مصر، وتوجه أساس يستند إلى الواليات المتحدة. وحيز المصالح 

المشتركة هذا، سوية مع تخوف مشترك من تبعات اتفاق الدول العظمى مع إيران ومن 

تقارب إيراني – أميركي، ليس بمقدوره أن يؤدي إلى تعاون مكش���وف وعالقات طبيعية 

بين السعودية وإسرائيل، وإنما لتعزيز التنسيق السري والتفاهمات بينهما«.

وخلص ديكل وغوجانس���كي إلى أنه »رغم ذلك، فإن���ه ال ينبغي التقليل من أهمية 

العالق���ات، خاصة ل���دى الحديث عن عالقات بين دولتين ال تعت���رف الواحدة باألخرى 

بصورة رس���مية. والحوار بين الجانبين مفيد من أجل الحفاظ على االستقرار اإلقليمي 

وبالتأكي���د ال يض���ر تقدم التس���وية السياس���ية. لكن ثمة ش���ك كبير م���ا إذا كانت 

الس���عودية، التي تتطلع إلى قيادة معس���كر دول الخليج، س���تمنح إسرائيل عناصر 

تطبيع قبل حدوث تقدم ملموس في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. 

إضاف���ة إلى ذلك، ف���إن أية محاولة إلخراج هذه العالقات من البعد الس���ري وتحويلها 

مكش���وفة من شأنه أن يضر بها. وتقدم حقيقي في العملية السياسية بين إسرائيل 

والفلسطينيين سيوس���ع قاعدة المصالح المشتركة وحتى أنه سيمكن إسرائيل من 

أن تطالب الس���عودية بدعم أكبر من أجل دفع مبادرات سياسية والمساعدة في بناء 

الدولة الفلسطينية، حتى بدون التوصل إلى اتفاق دائم أبدا«. 

باحثان من »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب:

مـصـلحـة إســرائيل في بقــاء عـالقـاتـهــا مع 
السـعودية سـرية رغم المصالح المشــتـركة!

*ويشددان: على إسرائيل االبتعاد عن مبادرة لبلورة جبهة مشتركة مع السعودية أو مصر
ضد إدارة أوباما* »تقدم حقيقي في العملية السياسية مع الفلسطينيين سيمكن إسرائيل
من مطالبة السعودية بدعم أكبر لبناء الدولة الفلسطينية حتى بدون التوصل إلى اتفاق دائم«*

العاهل السعودي والرئيس اإليراني السابق: إسرائيل تتحسب من تقارب محتمل بين الرياض وطهران!
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

كتب سليم سالمة:

عل���ى الرغم من التحس���ن الطفيف ال���ذي حققته، ال تزال إس���رائيل 

تحت���ل مرتبة متدنية جدا في تدري���ج  دول منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادي���ة )OECD( في مجال مهارات طالب المدارس في س���ن 15 � 

16 عاما في مجاالت مختلفة � وهو ما تعكس���ه نتائج امتحانات البرنامج 

 Program for International Student( الدول���ي لتقيي���م الطلب���ة

Assessment -PISA(، والمعروفة، اختصارا، باسم »امتحانات بيزا« )أو: 

»امتحانات بيسا«(. 

وتجرى »امتحانات بيزا« مرة واحدة كل ثالث سنوات، ابتداء من العام 

2000، علما بأن إس���رائيل قد ش���اركت فيها أربع م���رات حتى اآلن، في 

األعوام: 2000، 2006، 2009 و 2012. 

ويه���دف ه���ذا البرنامج االس���تقصائي إل���ى فح���ص وتقييم مدى 

»جهوزية الطالب أبناء ال� 15 عاما لالنخراط في الحياة العصرية« وما إذا 

كانوا يمتلكون »أدوات التفكير األساسية والعامة«. 

وطبقا للنتائج التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

وعرضتها وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية، في أوائل شهر كانون 

األول الحالي، احتلت إس���رائيل في الع���ام المنصرم 2012 المرتبة ال� 

40 في موضوع���ي الرياضيات والعلوم والمرتب���ة ال� 33 في موضوع 

القراءة، وذلك من بين 64 دولة مش���اركة في البحث على المس���توى 

الدولي. 

وأظه���رت نتائ���ج االمتح���ان، أيض���ا، اس���تمرار وتعم���ق الفجوات 

الكبي���رة بي���ن الط���الب في إس���رائيل نفس���ها، س���واء بي���ن الطالب 

اليه���ود والع���رب، عام���ة، أو بي���ن الط���الب اليه���ود أنفس���هم تبعًا 

للمس���توى االقتص���ادي � االجتماع���ي، أي بي���ن الطالب م���ن الفئات 

 الميس���ورة اقتصاديا وزمالئهم من الفئات المس���تضعفة اقتصاديا.

وأش���ير إلى أن المعطي���ات الواردة في التقرير اس���تخلصت من نتائج 

االمتحانات المطبوعة والمحوس���بة التي ش���اركت فيها عينة ش���ملت 

5055 طالب���ا، غالبيتهم في الصف الثامن اإلعدادي، من 172 مدرس���ة 

مختلفة في إسرائيل. 

وعلى الرغم من أن تقرير OECD أشار إلى أن إسرائيل كانت، في العام 

2012، واحدة من بين الدول العش���ر التي سجلت تحسنا ما في مستوى 

طالب المدارس فيها، إال أنها بقيت تحتل مرتبة دون المتوسط بكثير 

من دول المنظمة، في جميع المؤشرات.  

وتبي���ن من النتائج أن���ه من بين الدول ال� 64 التي ش���ملها التقييم، 

احتلت إسرائيل في العام 2012 المرتبة ال� 40 في موضوعي الرياضيات 

والعل���وم، وهو ما يعني تقدما بمرتب���ة واحدة فقط عما كانت عليه في 

العام 2009. أما في مجال القراءة، فقد احتلت إسرائيل المرتبة ال� 33، 

وهو ما يعكس تقدما بثالث مرتبات عما كانت عليه في العام 2009. 

وبموازاة ذلك، بينت النتائج، أيضا، حصول ارتفاع في نس���بة الطالب 

المتفوقي���ن في إس���رائيل، من 6% في العام 2009 إل���ى 9% في العام 

2012، رافقه انخفاض في نس���بة الطالب الضعف���اء من 39% في العام 

2009 إلى 34% في العام 2012. 

وقد احتل���ت صدارة التدريج العالمي في مج���ال الرياضيات كل من: 

س���نغافورة في المرتبة األول���ى، ثم هونغ كونغ ف���ي المرتبة الثانية، 

تليهما تايوان في المرتب���ة الثالثة. أما في مجال القراءة، فقد احتلت 

هونغ كونغ المرتبة األولى، ثم سنغافورة في المرتبة الثانية، واليابان 

ف���ي المرتبة الثالث���ة. وفي مجال العلوم، احتلت هون���غ كونغ المرتبة 

األولى، ثم سنغافورة في المرتبة الثانية واليابان في المرتبة الثالثة. 

فجوات كبيرة في جميع المؤشرات
أظه���ر البحث وجود فجوات كبيرة جدا بي���ن الطالب اليهود والطالب 

العرب في إسرائيل، تتلخص في فارق 100 نقطة وأكثر لصالح الطالب 

اليهود في كل واحد من المجاالت التي يش���ملها البحث. ففي موضوع 

الرياضيات، مثال، بلغ متوسط عالمات الطالب اليهود 487 نقطة، مقابل 

391 نقطة بين الطالب العرب )علما بأن تدريج العالمات يجري على سلم 

يتراوح بين 200 و 800 نقطة(، أي بفارق 96 نقطة! 

وتبّين هذه المعطيات أن إس���رائيل تحتل المرتبة الثانية من حيث 

الفجوات بين الطالب في موضوع الرياضيات، على المستوى العالمي. 

أما في مجال العلوم، فقد بلغ متوس���ط العالمات لدى الطالب اليهود 

492 نقطة، مقابل 394 نقطة بين الطالب العرب، أي بفارق 98 نقطة!

وفي مجال القراءة، بلغ متوس���ط عالمات الط���الب اليهود 510 نقاط، 

مقابل 401 نقطة بين الطالب العرب، أي بفارق 109 نقاط!

ولدى استعراض النتائج وفقا للسلّ�م االقتصادي � االجتماعي، يتضح 

أن متوسط عالمات الطالب اليهود من الطبقة االقتصادية � االجتماعية 

العليا ف���ي موضوع الرياضيات مثال بلغ 536 نقط���ة، مقابل 440 نقطة 

متوس���ط عالمات الطالب اليهود من الطبقة االقتصادية � االجتماعية 

الدنيا، أي بفارق 96 نقطة، وبينهما متوسط يبلغ 486 نقطة بين الطالب 

اليهود من الطبقة االقتصادية � االجتماعية الوسطى.  

وبين الطالب العرب، بلغ متوس���ط العالمات ف���ي الرياضيات للطالب 

أبناء الطبق���ة »العليا« 430 نقاط، مقابل 373 نقطة بين الطالب العرب 

أبناء الطبقة الدنيا، وبينهما متوسط يبلغ 391 نقطة بين الطالب العرب 

أبناء الطبقة الوسطى.

ويظهر من تحليل هذه النتائج أن الفارق في متوس���ط العالمات بين 

أبناء الطبقات االقتصادية � االجتماعية المختلفة في الوسط اليهودي 

أكبر بكثير، نس���بيا، من الفارق في متوسط العالمات بين أبناء الطبقات 

المختلفة في الوس���ط العربي. أي أن فارق »الطبق���ات« بين العرب هو 

طفي���ف ج���دا بالمقارنة مع ف���ارق الطبقات بين اليه���ود. وهو ما يدل 

على حقيقة كون المواطنين العرب، عامة، في مس���تويات اقتصادية � 

اجتماعية متقاربة جدا، نسبيا. 

وال تتوقف الفجوات في إس���رائيل عند هذا الحد فقط، بل تبرز، أيضا، 

في الفارق بين نسبة الطالب المتفوقين والطالب الضعفاء، والتي هي 

من أعلى النس���ب في العالم قاطبة، حس���بما تؤكد نتائج امتحانات ال� 

»بيزا«، على الصعيدين كليهما: بين الطالب بش���كل عام، وبين الطالب 

اليهود والعرب بشكل خاص.   

التحسن الطفيف ال يغّير الواقع المتردي!
في تحليل هذه النتائج الجديدة، أجمع عدد من الخبراء والمختصين 

البارزين في مجاالت التربية والعلوم في إسرائيل على حقيقة أساسية 

مفاده���ا أن »التحس���ن الطفيف جدا في نتائج الطالب اإلس���رائيليين 

 يضللنا ويعمينا عن الواقع: نس���بة الراس���بين في امتحان 
ّ

ينبغ���ي أال

الرياضيات هو من بين األعلى في الدول الغربية والفجوات بين الطالب 

»األقوياء« وبين »الضعفاء« هي من بين األكبر واألعمق في العالم كله«، 

حسبما نقل مراسل شؤون »االقتصاد التربوي« في صحيفة »ذي ماركر« 

االقتصادية )الملحق االقتصادي لصحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية(. 

وأضاف المراسل نفس���ه، نقال عن هؤالء الخبراء والمختصين قولهم، 

أيضا، إن »الحقيقة األبرز واألخطر الت���ي يؤكدها تقرير »بيزا« هي: إن 

ثُ�لث الطالب في إس���رائيل ال يمتلكون األدوات األساس���ية الضرورية 

لالنخراط في المجتمع العصري«!

ويذه���ب هؤالء إل���ى التوضيح ب���أن نتائج االمتحان���ات في موضوع 

الرياضي���ات تبّي���ن لي���س فق���ط تدن���ي ق���درات ومؤه���الت الطالب 

اإلس���رائيليين بالمقارنة مع الطالب في الدول المتطورة، بل هي تبّين 

أيضا أن نسبة الطالب اإلسرائيليين الذين حصلوا على العالمات األدنى 

واألسوأ هي من بين األعلى في العالم كله، بينما الفجوات بين قطاعات 

الطالب المختلفة في إسرائيل )اليهود والعرب، األغنياء والفقراء( هي 

من األعلى بين جميع الدول المشاركة في هذا البرنامج. 

 )OECD( ويشير هؤالء إلى أن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

تؤكد، في معرض اس���تعراض النتائج وتقييمه���ا، أن مقياس النجاح 

التعليمي في ظروف االقتصاد العولمي ال يقتصر على تحقيق تحسن 

عما كان في س���نوات سابقة، بل هو يشمل، أيضا، القدرة على التنافس 

مع الطالب ف���ي دول العالم األخرى. وهذا ما تؤك���ده حقيقة أن الدول 

التي حققت أعلى مس���تويات التحسن قياس���ا بنتائجها خالل سنوات 

خلت هي � إضافة إلى إسرائيل � دول نامية، مثل البرازيل، ماليزيا، قطر 

وكازاخس���تان! ذلك بأنه »كلما كانت النتائ���ج أكثر تدنيا منذ البداية، 

كان المجال لتسجيل التحسن أكبر«!

وكما يمكن التوق���ع واالفتراض، يؤكد الخب���راء والمختصون أن هذا 

الوضع »ليس ضربة من السماء« وال »قدرا محتوما«، بل هو نتاج سياسات 

رسمية معتمدة في إسرائيل، وخاصة خالل العقود األخيرة، تحول دون 

تحقيق الطالب اإلس���رائيليين إنجازات قّيمة وجدية. وطالما بقي سلم 

األولويات على حاله، يؤكدون، فلن يستطيع جهاز التعليم في إسرائيل 

تغيي���ر الواقع القائم وتحقيق المتوخى منه والمنش���ود.  ومن أبرز ما 

يعكسه سلم األولويات »غير الطبيعي« هذا هو أن المخصص الحكومي 

 ،OECD �للطالب الواحد في إس���رائيل هو من األدنى بين دول منظمة ال

ناهي���ك عن أن هذا المخصص لم تتم مالءمت���ه للزيادة الطبيعية في 

عدد الطالب، بينما هو يزداد تباعا وباستمرار في دول المنظمة األخرى، 

انطالقا من الفهم العميق ألهمية االستثمار في التعليم. 

فق���د وجدت المنظمة، ف���ي تقريرها، عالقة طردي���ة بين المخصص 

الحكومي للطالب الواحد وبين متوسط العالمة في موضوع الرياضيات، 

مثال: كلما ازدادت الميزانيات المخصصة، ارتفعت تحصيالت الطالب. 

الفجوات في التعليم ـ خطر 
يضاهي خطر االتفاق مع إيران!

في تعقييبها عل���ى نتائج »امتحانات بي���زا« الجديدة هذه، اعتبرت 

مديرة حركة »ال���كل تعليم«، فيرد ليفني، أن الفجوات التي كش���فت 

عنه���ا هذه النتائج، س���واء على خلفي���ة االنتماء القوم���ي أو االنتماء 

الطبقي، تمثل »شهادة إخفاق« وهي »تشكل خطرا على دولة إسرائيل، 

لي���س أقل من خطر اتفاق الدول الس���ت مع إيران حول البرنامج النووي 

اإليراني«!

وأضافت ليفني: »إذا كانت دولة إسرائيل ترغب في تحقيق نجاحات 

اقتصادية في ظروف العولمة، فلزام عليها اس���تنفاد كل طاقات رأس 

المال البش���ري الكامنة لديها وعدم تمكين األقوياء، فقط، من االزدياد 

قوة«!

كما تطرق رئيس الدولة اإلس���رائيلية، ش���معون بيريس، إلى نتائج 

»امتحانات بيزا« األخيرة فقال، في مؤتمر حول مس���تقبل التعليم في 

إسرائيل أقيم بمبادرة صحيفة »كالكاليست« )االقتصادي( اإلسرائيلية 

في 24 كانون األول الجاري: »أسأل نفسي لماذا نحن متفوقون في مجال 

التكنولوجي���ا الرفيعة المتقدمة )الهايت���ك( بينما نحن متخلفون في 

مرتبة مخجلة في مجال التعليم؟ كيف نكون متفوقين في التكنولوجيا 

المتطورة ومتخلفين ف���ي التعليم؟ وأقول: إذا بق���ي التعليم ضعيفا 

فس���ُيضِعف التكنولوجيا أيضا. علينا الحذر من القفز الموضعي، فلن 

ينتظرنا أحد«!!

 أما رئيس »لجنة متابعة قضايا التعليم العربي« في إسرائيل، المربي 

محم���د حيادري، فتطرق إل���ى النتائج مؤكدا: »طالبنا ليس���وا أقل ذكاًء 

وقدراته���م ال تقل عن غيرهم، ولكن هذه نتيجة حتمية للسياس���ات 

الحكومية تجاه التعليم العربي التي تنتج وتكّرس هذه الفجوات منذ 

عشرات السنين«. 

وتاب���ع قائال إن »هذه الفجوات تعكس وض���ع جهاز التعليم العربي، 

والال مساواة في البنى التحتية وفي االستثمار وفي الوضع االجتماعي 

االقتص���ادي. وبالتال���ي، ف���ال يكف���ي الركون إل���ى سياس���ة التمويل 

التفضيل���ي التي تتحدث عنها الوزارة، بل المطلوب هو خطة ش���املة 

متعّددة الس���نوات إلغالق الفجوات. وعلى مثل هذه الخطة أن تشتمل 

عل���ى تغييرات جذرية في مجال تأهيل المعلمين، وتخفيف االكتظاظ 

في الصفوف، وتغييرات جذرية في مناهج وكتب التعليم، بما يتالءم 

وخصوصيتنا القومية والثقافية واالجتماعية وحاجاتنا التربوية«. 

نتائج »امتحانات بيزا« الدولية  لتقييم الطلبة في العام 2012:

إسرائيل في مرتبة متدنية بين 64 دولة في تحصيالت طالب المدارس!
* وفي داخل إسرائيل نفسها: فجوات كبيرة بين الطالب سواء على خلفية االنتماء القومي )اليهود والعرب( أو االنتماء االقتصادي ـ االجتماعي )األغنياء والفقراء( *

* خبيرة تربوية: »هذه النتائج هي ثمرة السياسات الحكومية وسلم أولوياتها وهي ... أكثر خطورة على إسرائيل من االتفاق حول البرنامج النووي اإليراني«!*

كتب برهوم جرايسي:

 تقرير الفقر الرس���مي في إس���رائيل الصادر عن مؤسسة الضمان 
ّ

دل

االجتماع���ي الحكومية )مؤسس���ة التأمين الوطني( عل���ى أن الفقر في 

إس���رائيل في العام الماضي- 2012- س���جل تراجعا محدودا، من 8ر%24 

في العام 2011، إلى 5ر23% في التقرير األخير، وهو ناجم باألس���اس عن 

تعديل في احتساب الفقر. 

كم���ا أظهر التقرير أن الفق���ر بين العرب في إس���رائيل ما زال عميقا، 

وبنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الفقر بين اليهود، وحتى في حساب ما 

يصل الفارق إلى ستة أضعاف، وهذا نتاج سياسة التمييز التي يعاني 

منها العرب منذ ستة عقود ونّيف.

وق���ال التقرير الس���نوي إن الفقر ش���هد في العام الماض���ي  تراجعا 

مح���دودا من 8ر24% في الع���ام 2011 إلى 5ر23% في الع���ام 2012، وقال 

مس���ؤولون في مؤسسة الضمان إن التراجع المحدود في احتساب الفقر 

في العام الماضي س���اهمت فيه تعديالت في احتس���اب خط الفقر، ما 

يعني أن التراجع على األرض طفيف وغير ملموس.

وق���ال خبراء مؤسس���ة الضم���ان الحكومية إن تقرير الفق���ر عن العام 

الماضي 2012، ال يعكس واقع الحال الذي ساء في العام المنتهي 2013، 

بس���بب الضربات االقتصادية التي تلقتها الش���رائح الفقيرة أساس���ا، 

وأيضا الش���رائح الوس���طى، إذ أقدم���ت حكومة بنيامي���ن نتنياهو على 

سلسلة اجراءات تقشفية، مثل تقليص بعض المخصصات االجتماعية 

بنس���بة 40%، وخاصة مخصصات األوالد الت���ي تتلقاها أي عائلة عن كل 

ولد لديها دون س���ن 18 عاما، ورفع ضريبة المش���تريات التي وصلت إلى 

مستوى 18% ابتداء من منتصف العام المنتهي.

وبحس���ب تقديرات الخبراء، فإن االجراءات التقشفية أرسلت ما ال يقل 

عن 7100 عائلة جديدة و50 ألف طفل إلى ما دون خط الفقر، ما يعني أن 

تقرير الفقر عن العام 2013 سيكون أشد سوءا من تقرير 2012.

وتعد إس����رائيل األكثر فقرا بين الدول المتط����ورة األعضاء في منظمة 

OECD، وهذا ما يزعج إس����رائيل في التقاري����ر الدورية التي تصدر تباعا 

عن تلك المنظمة، ولكن في حال تم فصل اليهود عن العرب، فإن مستوى 

الفق����ر بين اليهود أقل من معدل الفقر في الدول المتطورة وهو 5ر%12، 

بينما نسب الفقر بين العرب تعادل مستويات الفقر في الدول النامية.

وبموجب المعطيات الرئيس���ة، ف���إن الفقر على مس���توى األفراد كان 

5ر23%، وعلى مستوى العائالت 4ر19%، وعلى مستوى األوالد، أي من هم 

دون سن 18 عاما، %34.

خط الفقر
وق���د بلغ خط الفقر في العام 2012 على النحو التالي: ش���خص يعيش 

بمفرده يحتاج شهريا كحد أدنى إلى 794 دوالرا، وعائلة من نفرين 1217، 

ومن ثالثة أنفار 1684، ومن أربعة أنفار 2033، ومن خمس���ة أنفار 2372، 

ومن س���تة أنفار 2700، ومن سبعة أنفار 3019، ومن ثمانية أنفار 3305، 

ومن تسعة أنفار 3559 دوالرا.

وارتفع خط الفقر بما بين 10% إلى 16% عن خط الفقر )بالشيكل( الذي 

كان قائما في العام 2011، وقد يكون وراء هذا االرتفاع في أسعار البيوت، 

علما أن هذه المبالغ ال يمكنها أن تعيل أي من كل هذه العائالت، خاصة 

إذا ما كانت العائلة مدانة بقروض اسكانية أو ايجارات بيوت.

كذلك، يأخذ المختصون بالقضايا االقتصادية االجتماعية بالحس���بان 

الش���ريحة التي تقف على حافة الفقر، إذ يكفي أن تكون العائلة لديها 

بض���ع دوالرات قليلة جدا زيادة عن خط الفقر لتخرج حس���ابيا من دائرة 

الفقر، فمثال يقول تقرير الفق���ر ذاته إن المخصصات االجتماعية التي 

تدفع للعائالت واألفراد، رفع���ت 36% من الفقراء إلى ما فوق خط الفقر، 

ولكن هذه الش���ريحة تبقى فقيرة ومهددة في كل لحظة بالسقوط مّرة 

أخرى إلى ما دون خط الفقر.

وعلى الرغم من أن الفقر قد تراجع بنس���بة متفاوتة، وكلها طفيفة 

لدى غالبية الش���رائح، إال أنها ارتفعت باألس���اس بين المسنين، من 

قرابة 19% في العام 2011 إلى 22% في العام 2012، ويعزو مس���ؤولون 

في مؤسسة الضمان استفحال الفقر بين المسنين إلى أن عملية رفع 

مداخيل عائالت المس���نين التي بدأت ف���ي بدايات حكومة بنيامين 

نتنياه���و في العام 2009، قد توقفت في العام 2012 بفعل القرارات 

الحكومية.

ويس���تدل من التقرير أن الفقر ارتفع بي���ن العائالت التي فيها عامل 

واحد على األقل، وتقول استنتاجات تقرير مؤسسة الضمان إن مؤشرات 

الفقر المس���تقبلية تدل على اس���تمرار ارتفاع نسبة العائالت الفقيرة، 

التي فيها عامل واحد على األقل.

ويقول التقرير إنه منذ العام 1999 وحتى العام 2012، تضاعفت نس���بة 

العائ���الت الفقيرة التي فيها عامالن أو أكثر، ففي العام 1999 كان 5ر%2 

م���ن هذه العائالت تعيش تحت خط الفقر، أما اليوم فالنس���بة ارتفعت 

إل���ى 5%، ويضيف التقري���ر أن عدد العائالت الت���ي فيها عامالن وأكثر 

وتعيش تحت خط الفقر ارتفع في العام 2012 بنسبة 7ر%8.

كذل���ك يقول التقرير إن ع���دد األفراد الفقراء الذين يعيش���ون ضمن 

عائ���الت فيها عامالن واكثر ارتفعت من الع���ام 1999 وحتى العام 2012، 

بنسبة 250%، أي من 2% إلى %7.

وه���ذا انعكاس واضح لتدني مس���تويات الروات���ب الفعلية، فقبل 

ثالثة أس���ابيع أصدر قسم األبحاث في بنك إس���رائيل المركزي بحثًا 

يق���ول إن معدل الرواتب الفعلي في الس���وق يعادل 70% من معدل 

الرواتب المعلن، في حين تقول سلس���لة م���ن التقارير إن نحو %50 

من العاملين في إس���رائيل يتقاضون من 60% من معدل الرواتب وما 

دون، وأن نح���و 33% من العاملين يتقاضون الحد األدنى من الرواتب 

وما دون.

الفقر بين العرب
عل���ى الرغم من أن الفقر تراجع في العام الماضي وألول مّرة بين العرب 

في إسرائيل، إال أن الفجوة بقيت كبيرة جدا بين العرب واليهود، فنسبة 

الفقر على مس���توى األفراد بين اليهود هي في حدود 6ر15%، بينما بين 

العرب ترتفع إلى 5ر50%، أما بين األطفال فإن نس���بة الفقر العامة هي 

ف���ي حدود 34%، وبين أطفال اليهود وحدهم نح���و 5ر21%، لترتفع بين 

األطفال العرب إلى 5ر59% مقابل 66% في العام 2011.

لكن في حال تم فصل اليهود المتدينين المتزمتين »الحريديم«، الذين 

يعيشون حياة تقشفية اختيارية ويرفضون االنخراط كليا في سوق العمل، 

عن س���ائر اليهود فإن نس���بة الفقر بين اليهود تنخفض إلى ما دون %11، 

والحال نفسها بين األطفال اليهود، إذ أن نسبة الفقر بين األطفال اليهود 

من دون الحريديم تنخفض هي أيضا إلى 11%، حيث أن معدالت الفقر بين 

»الحريديم« قريبة من المعدالت بين العرب، رغم اختالف الظروف.

كذلك يتأكد ف���ي هذا التقرير أيضا أن الفقر بين العرب يبقى أش���د 

وأكث���ر عمقا، إذ يقول التقرير إن المخصصات االجتماعية، على مختلف 

أش���كالها، انتشلت 5ر45% من الفقراء اليهود من تحت خط الفقر، بينما 

المخصصات ذاتها، انتشلت 5ر8% فقط من الفقراء العرب.

وهذا األمر هو انعكاس مباشر لسياس���ة التمييز، وسياسة التضييق 

عل���ى كافة مناحي الحياة عل���ى المواطنين العرب، فه���م محرومون من 

فرص العمل، وتتراوح نس���بة البطالة بينه���م ما بين 23% إلى 25%، في 

الوقت الذي فيه نس���بة البطالة العامة في إسرائيل 3ر6%، وبين اليهود 

وحدهم أقل من 5ر4%، وفي منطقة تل أبيب الكبرى في حدود %2.

كذلك فإن المواطنين العرب محرومون من الموارد وميزانيات التطوير، 

ولذا فإن بلداتهم تعيش في مس���تويات فقر عالي���ة جدا، وهي تحتل 

الغالبية الس���احقة جدا من البلدات الت���ي يتم تدريجها في أدنى ثالث 

م االقتصادي االجتماعي.
ّ
درجات من أصل 10 درجات السل

ويقول خبراء اقتصاد إنه في الوقت الذي فيه معدل الناتج العام للفرد 

في إس���رائيل نحو 30 ألف دوالر، فإن المعدل بالنس���بة للفرد العربي ما 

بي���ن 5ر8 ألف إلى 5ر9 أل���ف دوالر، بينما يرتفع النات���ج بالمعدل للفرد 

اليهود إلى نحو 34 ألف دوالر.  

تحذير من المستقبل
وكانت مؤسس���ة الضمان االجتماعي الحكومية ق���د حذرت في تقرير 

منفرد لها قبل نحو شهر من أن دائرة الفقر وظاهرة الال مساواة اتسعتا 

بوتيرة عالي���ة جدا في العقد األخير، ووصلتا إلى مس���توى عال جدا، إن 

كان بمقارن���ة مع الماضي، أو بمقارنة مع الوض���ع العالمي اليوم، خاصة 

المقارن���ة مع ال���دول المتطورة، ويض���اف إلى هذا أن الفق���ر زاد عمقا، 

وكل هذا بات يشكل مشكلة اس���تراتيجية في المجتمع اإلسرائيلي، ما 

يستوجب العمل على تقليص دائرة الفقر إلى المستويات العالمية.

ويق���ول التقري���ر إن الهيئات الدولي���ة والدول المتطورة تضع س���قفا 

للفقر، وتطمح إلى أن يكون الفقر لديها ما دون هذا الس���قف، وقد وضعت 

سياسات واستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف، تحت عنوان مكافحة الفقر. 

ويدع���و التقرير إس���رائيل إلى أن تتصرف بالمثل، وتعمل بش���كل خاص 

في المرحل���ة األولى على تقليص الفقر أوال بين األوالد ومن هم في س���ن 

الش���يخوخة، ومن أجل تس���هيل المهمة فعلى حكومة إسرائيل أن تضع 

حاليا أهدافا وسطية، قبل وضع أهداف للوصول إلى المستويات العالمية.

ويقت���رح التقرير أن تضع الحكومة ف���ي المرحلة األولى خطة تقليص 

الفقر بين األوالد خالل عشر سنوات إلى نسبة 8ر19%، بدال من نحو %33 

الي���وم، وهذا على الرغم من أن مع���دل الفقر اليوم بين األوالد في الدول 

المتطورة األعضاء في منظمة التعاون OECD، هو 6ر%12.

ل في األسابيع األخيرة 
ّ
وكان وزير الرفاه االجتماعي اإلسرائيلي قد شك

لجنة خبراء لفحص جوانب الفقر، ووضع خطة لمكافحته، ويرأس اللجنة 

الخبي���ر إيلي األلوف، الذي قال في مؤتمر عقد في الكنيس���ت لمكافحة 

الفق���ر، إنه يعمل م���ع 45 خبيرا بتطوع، على أن يقدم���وا تقريرهم حول 

أشكال الحد من ظاهرة الفقر حتى منتصف شهر آذار المقبل.

وقال األلوف إنه اش���ترط للقيام بالمهمة ب���أن يحصل على تعهد من 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقض���ي بأن يتم تبني التقرير الذي 

ستعده اللجنة، وأنه التقى نتنياهو فعال وحصل منه على هذا التعهد. 

وأش���ار األلوف إل���ى أن دوال كثي���رة تضع ضمن أهدافه���ا االقتصادية 

تقليص ظاهرة الفقر بنسب محددة سنويا، ويتم وضع اآلليات التي من 

شأنها تقليص ظاهرة الفقر.

وق���ال األلوف إن فرنس���ا مث���ال تقدم تخفيضا ملموس���ا ف���ي ضريبة 

حات )األرنونا( وأيضا في أسعار الكهرباء للعائالت الفقيرة، بينما 
ّ
المسط

في إسرائيل تقريبا ال يوجد أمر كهذا، وهذه مصاريف تشكل عبئا كبيرا 

على العائالت الفقيرة.

وأضاف األلوف أن اللجنة س���تضع توصيات بتقليص عدد الفقراء ليس 

بالنسبة المئوية بل باألعداد، ألن تخفيض النسب ال يعني دائما انخفاضا 

في أعداد الفقراء، وإسرائيل بحاجة إلى تقليص عدد الفقراء بالذات.

يذكر أن حكومة إيهود أولمرت )2006- 2009( كانت قد وضعت أهدافا 

لتقليص دائرة الفقر في سنوات شهد فيها االقتصاد اإلسرائيلي أعلى 

نسب النمو االقتصادي، إال أن هذه األهداف لم تتحقق، بل إن الفقر كان 

يسجل أحيانا ارتفاعات يتراجع عنها قليال، ثم يعاود االرتفاع مجددا. 

الفقر في إسرائيل يتراجع بسبب تعديالت في عملية احتسابه
* معدل الفقر الرسمي في 2012 كان 5ر23% بدال من 8ر24% في 2011 * المخصصات االجتماعية »رفعت« 36% من الفقراء إلى ما فوق خط الفقر  *

* المخصصات »أنقذت« 45% من الفقراء اليهود وفقط 5ر8% من الفقراء العرب  * الفقر بين العرب يتراوح ما بين أربعة إلى ستة أضعاف الفقر بين اليهود *
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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«

أصدر »مركز طاوب لدراس���ة السياس���ة االجتماعية في إس���رائيل« ثالثة 

»بيانات صحافي���ة« يوجز فيها النتائج التي توصل إليها باحثوه في ثالثة 

أبحاث جديدة أجروها مؤخرا حول: 1. أوضاع التعليم العالي في إس���رائيل؛ 

2. الفقر بين المس���نين في إسرائيل؛ 3. أس���باب تدني إنتاجية العمل في 

إسرائيل. وهي أبحاث تم نش���رها في إطار »تقرير أحوال الدولة- إسرائيل- 

في العام 2013« الذي أصدره المركز مؤخرًا. 

هنا البيان عن أوضاع التعليم العالي:

يؤكد البحث اس���تمرار التدهور في أوضاع التعليم العالي في إس���رائيل 

على المستويات كافة، وبش���كل خاص: انخفاض عدد أساتذة الصف األول 

في الجامعات الرائدة في إس���رائيل عم���ا كان عليه قبل أربعة عقود، ارتفاع 

عدد الطالب بما يعادل ضعفّي عدد األساتذة حاملي لقب بروفسور، انتقال 

الجامعات من تش���غيل الباحثين األكاديميين )ذوي الكلفة المرتفعة( إلى 

تشغيل أعداد أكبر من المحاضرين الخارجيين غير الباحثين، اتساع وتفاقم 

ظاهرة »هروب األدمغة« من إسرائيل إلى الواليات المتحدة األميركية »بما ال 

ُيقارن مع أي من الدول األخرى في العالم الغربي«.   

ويوضح معّد البحث، البروفس���ور دان بن دافيد )رئيس »مركز طاوب«(، أنه 

»خالل العقدين ونصف العقد األولين على قيامها، أنش���أت دولة إسرائيل 

عددا م���ن الجامعات البحثية التي احتلت مواق���ع متقدمة جدا، في الصف 

األمامي، على المستوى العالمي. وبالرغم عن إغراق الدولة بالالجئين الذين 

توافدوا إليها وهم ال يملكون ش���يئا سوى مالبسهم، وبالرغم عن السنوات 

العج���اف التي عانت فيها من نقص حاد في الم���واد الغذائية، وبالرغم عن 

الحروب الشاملة والمتكررة والضغوطات المالية الحادة، استطاعت إسرائيل 

أن تقيم، حتى بداية سبعينيات القرن الماضي، سبع جامعات بحثية هامة 

جدا ورافق ذلك ارتفاع خيالي في عدد األس���اتذة الكب���ار فيها، بما يعادل 

نس���بتهم في الواليات المتحدة األميركية. ولكن، ابتداء من الس���بعينيات 

نفس���ها، وبينما كانت أغنى بكثير مما كانت عليه من قبل، أقدمت إسرائيل 

على تغيير وجهتها بصورة دراماتيكية، وهو ما تجسد في تراجع الجامعات 

المتواصل في س���لم أولويات الدولة خالل العقود األربعة الالحقة، كما تبّين 

المعطيات«!

فقد أظه���ر البحث الذي أج���راه المركز أنه بينما ازداد عدد الس���كان في 

إس���رائيل بين األع���وام 1973 و 2010 بنس���بة 133%، ازداد عدد الطالب في 

الجامع���ات البحثي���ة بنس���بة 157%، فيم���ا ازداد عدد الط���الب في جميع 

مؤسس���ات التعليم العالي )بما فيها الكليات الخاصة( بنسبة 428%. ولكن، 

مقابل ه���ذا االرتفاع الكبير جدا في عدد الطالب الجامعيين، لم يرتفع عدد 

المحاضرين الكبار في الجامعات س���وى بنسبة 9% فقط، بينما كان االرتفاع 

في عدد المحاضرين الكبار في جميع الكليات والجامعات بنسبة 40% فقط. 

كما تبي���ن من البحث أن عدد المحاضرين الكبار ف���ي الجامعتين األكبر في 

إس���رائيل )الجامع���ة العبرية في القدس وجامعة ت���ل أبيب( تناقص خالل 

الس���نوات ال� 35 األخي���رة، بدال من االزدياد: في الجامع���ة العبرية انخفض 

عدده���م في العام 2010 بنس���بة 17% عما كان عليه ف���ي العام 1973، وفي 

جامعة ت���ل أبيب انخفض بنس���بة 26% خالل الفترة نفس���ها. وكذلك في 

معهد الهندسة التطبيقية )التخنيون( في حيفا، انخفض عدد المحاضرين 

الكبار خالل العقود األربعة األخيرة بنسبة %26. 

أما فيما يتعلق بعدد الطالب الجامعيين لكل محاضر كبير بين السنوات 

1977 و 2010، فيؤك���د البروفس���ور ب���ن دافيد أن »الوضع أس���وأ بكثير مما 

تعرض���ه هذه األرقام«. فقد تبين أن عدد ط���الب الدكتوراه )اللقب الثالث( 

لكل محاضر كبير قد ارتفع من طالب واحد إلى أكثر من طالبين لكل محاضر، 

بينما ارتفع عدد طالب اللقب الثاني لكل محاضر كبير بأربعة أضعاف - من 

2 إلى 8 طالب. 

وس���عيا منها إلى س���د ه���ذا النقص، عم���دت الجامعات إلى اس���تجالب 

محاضرين خارجيين )من غير أعضاء الس���لك التعليمي فيها(. فبينما كانت 

نس���بة المحاضرين الخارجيين في الع���ام 1986 حوالي 13% من مجمل عدد 

المحاضرين الكبار في الجامعات، ارتفعت نسبتهم في العام 2010 إلى نحو 

46%. ويوضح البروفس���ور بن دافيد مدلوالت هذا التحول فيقول: »كان لهذا 

الح���ل التوفيري، ال���ذي يعكس تدني االهتمام الع���ام بالجامعات البحثية 

وبض���رورة تمويله���ا � وهو ما تجس���ده الميزانية العامة للدول���ة � تأثيران 

س���لبيان على غاية من األهمية: األول � تراج���ع وتدني جودة التعليم الذي 

يتلقاه الطالب، وخصوصا في الدراس���ات لأللق���اب المتقدمة، والذي يتواله 

أش���خاص ال يش���تغلون في المجال البحثي المتق���دم. والثاني � احتمال أن 

المحاضرين الخارجيين كانوا ينوون مواصلة مس���اراتهم البحثية مستقبال، 

غي���ر أن النق���ص المتزايد في م���الكات المحاضرين الكبار ف���ي الجامعات 

البحثية، قياس���ا بعدد طالب البحث المتخرجي���ن، دفع الكثيرين منهم إلى 

هجر المسار البحثي أو إلى البحث عن مالكات بحثية في خارج البالد«. 

وفي هذا الس���ياق، يبين بح���ث »مركز طاوب« أن إس���رائيل تحتل صدارة 

الدول التي تعان���ي من ظاهرة »هروب األدمغ���ة« األكاديمية إلى الواليات 

المتح���دة، وبفارق كبير ج���دا عن الدول األخرى. وه���ي الظاهرة اآلخذة في 

التفاقم باستمرار خالل الس���نوات األخيرة تحديدا. فخالل العامين 2003 � 

2004، مثال، كان هناك 25 محاضرا إس���رائيليا يعملون في الواليات المتحدة 

لكل 100 محاضر كبير يعملون في جميع الجامعات والكليات اإلس���رائيلية، 

مقاب���ل 1 � 4 محاضرين أجانب ف���ي الجامعات األميركي���ة من مختلف دول 

العالم )باس���تثناء كندا: 12 محاضرا كنديا ف���ي الواليات المتحدة( على كل 

100 محاض���ر في الدولة األم. وحتى العامين 2007 – 2008، تقلصت ظاهرة 

»هروب األدمغة« م���ن غالبية الدول إلى الواليات المتحدة، بينما اتس���عت 

وازدادت هذه الظاهرة من إسرائيل وبلغت نسبة 29 محاضرا إسرائيليا )في 

الجامعات األميركية( لكل 100 محاضر يعملون في إسرائيل.

ويلخص البروفس���ور بن دافيد فيقول: »ربما كان التعليم يش���كل البينة 

األس���اس األكث���ر أهمية في أية دولة. وفي إس���رائيل عدد من مؤسس���ات 

البحث األكاديمي الرائدة على المس���توى العالمي والتي يمكن أن تش���كل 

مفتاحا أساس���يا لتطوير جهاز التعليم في المستويين االبتدائي والثانوي 

ولرفع إنتاجية العمل )المتدنية جدا، نس���بيا، بالمقارنة مع الدول المتطورة 

األخ���رى(، وهما عامالن حيويان ف���ي القدرة على المنافس���ة في االقتصاد 

العولمي المعاص���ر. لكن، خالل العقود األربعة األخيرة، تبرز في إس���رائيل 

ظاه���رة اإلهمال المتواصل للمؤسس���ات األكاديمية، وهو ما يش���كل خطرا 

متزاي���دا على مس���تقبلها، المنوط بصورة مطلقة بقدرته���ا على البقاء في 

الواجه���ة التكنولوجي���ة. ولئن كان تغيي���ر المنحى ال ي���زال متاحا، إال أنه 

يس���توجب إعادة س���لم األولويات القومية إلى المسار الذي كان عليه خالل 

العقود األولى من قيام الدولة �  المسار الذي أتاح إلسرائيل أن تكون »دولة 

الش���ركات الناشئة«، وهو ما يتحتم عليها أن تكونه إن هي رغبت في البقاء 

في هذه المنطقة العدائية«! 

تـــدهــــور كـــبــيــر فـي أوضـــاع الـتـعـلـيـــم الـعــالـي فـي إســـرائــيــــل
* إسرائيل تحتل صدارة الدول التي تعاني من ظاهرة »هروب األدمغة« األكاديمية إلى الواليات المتحدة وبفارق كبير جدا عن الدول األخرى *

أصدر »مركز طاوب لدراسة السياسة االجتماعية في إسرائيل« ثالثة »بيانات 

صحافي���ة« يوج���ز فيها النتائج الت���ي توصل إليها باحثوه ف���ي ثالثة أبحاث 

جدي���دة أجروها مؤخرا حول: 1. أوضاع التعليم العالي في إس���رائيل؛ 2. الفقر 

بين المسنين في إسرائيل؛ 3. أسباب تدني إنتاجية العمل في إسرائيل. وهي 

أبحاث تم نش���رها في إطار »تقرير أحوال الدولة- إس���رائيل- في العام 2013« 

الذي أصدره المركز مؤخرًا. 

هنا البيان عن تفاقم الفقر بين المسنين:
خلص البحث الذي أج���راه »مركز طاوب« حول معدالت الفقر بين المس���نين 

في إسرائيل إلى نتيجتين تبدوان متناقضتين في الظاهر: فهي )المعدالت( 

األدنى بين ال���دول المتطورة من جهة، ومن جهة أخرى هي األعلى أيضا - في 

الجانب األول، 50% من المسنين في إسرائيل يعيشون تحت »خط الفقر« طبقا 

لدخلهم االقتصادي، أي قبل خصم مدفوعات الرفاه والضرائب. وهذه النسبة 

هي نسبة الفقر األدنى في الدول المتطورة تبعا للمداخيل االقتصادية. وفي 

الجانب الثاني، 21% من المس���نين في إس���رائيل يعيش���ون تحت »خط الفقر« 

طبق���ا للدخل الصافي المتاح، أي بعد خصم مدفوعات الرفاه والضرائب. وهذه 

النسبة هي األعلى بين الدول المتطورة طبقا للدخل الصافي المتاح. 

ويقول البروفس���ور دان بن دافيد، الذي أجرى البحث س���وية مع البروفس���ور 

حاييم باليخ، إن موضوع الفقر بين المس���نين، في س���ن 65 عاما وما فوق، هو 

»المعّبر األب���رز عن انعدام فاعلي���ة منظومات الضرائ���ب والرفاه في تقليص 

ظاهرة الفقر في إس���رائيل. فمشكلة الفقر بين المس���نين في إسرائيل تبدو 

أقل خط���ورة عما هي عليه في الدول المتطورة األخ���رى. ولكن، عند األخذ في 

الحسبان »ش���بكات األمان« االجتماعية )أي، التدابير المختلفة التي تعتمدها 

الحكومة لتحسين أوضاع المسنين(، ينقلب الحال ليحتل الفقر بين المسنين 

في إسرائيل صدارة الالئحة في العالم الغربي«! 

وتبين من البحث أن نسبة المسنين الذين يعانون من الفقر طبقا لمدخولهم 

االقتصادي في إسرائيل هي أدنى مما هي عليه في 20 دولة من بين الدول ال� 21 

األخرى التي شملها البحث، بل هي آخذة في التقلص خالل العقدين األخيرين 

»وال يغير من هذه النتيجة ش���يئا ش���مل الحريديم والعرب أو استثناؤهم من 

هذه المعطيات«! وبينما تبلغ نس���بة المس���نين الذين كانوا سيعيشون تحت 

»خط الفقر« في إس���رائيل لو كانوا يعتمدون على دخلهم االقتصادي فحسب 

)م���ن دون أي تدخ���ل حكومي( نح���و 2ر50%، تزيد هذه النس���بة عن 75% من 

المسنين في 15 دولة من بين الدول ال� 21 األخرى. ولكن البحث أظهر، من جهة 

أخرى، أنه على الرغم من كون عدد المس���نين في كل م���ن الدول األخرى أعلى 

منه في إسرائيل بكثير، إال إن المعونات الحكومية المقدمة للمسنين في تلك 

ال���دول هي أكثر فاعلية ونجاعة، وبالتالي فإن الفجوات بينها وبين إس���رائيل 

كبيرة جدا ف���ي كل ما يتصل بتقليص الفقر بين المس���نين. وبكلمات أخرى، 

وجد البحث أن سياس���ة الرفاه االجتماعي والضرائب في 12 دولة من بين الدول 

ال� 21 تنجح في القضاء على الفقر بين المس���نين بصورة كلية تقريبا وتقلص 

نس���بة الفقر بينهم بنحو 95% عند االنتقال من الدخل االقتصادي إلى الدخل 

الصافي المتاح. 

وبّين البحث، أيضا، أن الدول ال� 22 جميعها � باس���تثناء اثنتين هما الواليات 

المتحدة وإس���رائيل � تنج���ح في تقليص معدالت الفقر بين المس���نين بنحو 

80% على األقل. وبينما اس���تطاعت الواليات المتحدة تقليص معدالت الفقر 

بين المسنين بنحو 68%، لم تستطع إسرائيل تقليصها سوى بنحو 59%، على 

يها أصغر 
ّ
الرغم من كون مش���كلة الفقر في المداخيل االقتصادية لدى مس���ن

بكثير وعلى الرغم من كون عدد المس���نين فيها هو األقل من بين جميع الدول 

األخرى. ونتيجة لذلك، تبلغ نس���بة المس���نين الذين ال يزالون يعيشون تحت 

»خط الفقر« نحو 21%، وهي النسبة األعلى بين جميع الدول األخرى.  

ويرى البروفس���ور بن دافيد أن »للسياسة المحلية دورا مزدوجا في خلق هذا 

الواقع. فأوال، نس���بة المسنين من مجمل الس���كان الفقراء في الدول المتطورة 

األخرى أعلى بكثير مما هي عليه في إسرائيل. ولذا، فحينما تعتمد هذه الدول 

برامج الرفاه المعّدة لتقليص معدالت الفقر العامة، يكون تركيزها األس���اس 

على تقليص الفقر بين المس���نين. وثانيا، المعطيات الديمغرافية المتعلقة 

بالمسنين »تؤثر ضّد صالحهم« في إسرائيل. ونظرا لكون المسنين في الدول 

األخرى يشكلون نس���بة أكبر من بين أصحاب حق االقتراع، فهم ينجحون على 

ما يبدو في توجيه قوتهم السياس���ية هذه نحو اعتماد سياس���ة رفاه قادرة 

على محاربة الفقر بين المس���نين والقضاء عليه في غالبية هذه الدول. أما في 

إس���رائيل � يؤكد معدا البح���ث � فقد كانت ثمة فترة قصي���رة من الوقت كان 

للمسنين خاللها تأثير سياسي قوي بين صعود »حزب المتقاعدين« وسقوطه، 

لكنها كانت فترة محدودة للغاية. 

ويلخص البروفس���ور بن دافيد نتائ���ج البحث هذا فيقول إن »ش���بكة األمن 

االجتماعي في إس���رائيل، الرامية إلى إعادة توزيع الموارد القومية بواس���طة 

مدفوعات الرفاه والضرائ���ب، هي أقل فاعلية منها في دول متطورة أخرى في 

كل ما يتصل بتقليص الفقر وانعدام المساواة في المداخيل المتاحة«. 

ويضيف: »إنها مش���كلة خطيرة بصورة عامة في إسرائيل، غير أن خطورتها 

تبرز بش���كل خاص بين المسنين. فمعدالت الفقر طبقا للمداخيل االقتصادية 

بين المس���نين في س���ن 65 عاما وما فوق في إس���رائيل هي إحدى المعدالت 

األدنى في العالم المتطور )لكنها مرتفعة جدا بالمقارنة مع مجمل الس���كان( 

وه���ي آخذة في الهبوط. ومع ذلك، فإن معدالت الفقر طبقا للمداخيل المتاحة 

ه���ي األعلى بين الدول المتطورة، وبفارق كبير ج���دا عنها. إن الجزء األكبر من 

هؤالء تجاوز سن العمل، ولذا فهو يعتمد كليا على منظومة يفترض أن تبقيه 

ف���وق »خط الفقر«، لكن هذه المنظومة في إس���رائيل قد خيبت آماله، أكثر من 

أية دولة أخرى«.

الفقر بين المسنين في إسرائيل تفاقم كثيرا 
بسبب عدم فاعلية شبكة األمن االجتماعي

*نسبة المسنين اإلسرائيليين الذين يعيشون تحت خط الفقر 

نحو 21% وهي النسبة األعلى بين جميع الدول المتطورة األخرى*

أصدر »مركز طاوب لدراس���ة السياسة االجتماعية في إسرائيل« 

ثالثة »بيان���ات صحافية« يوجز فيها النتائ���ج التي توصل إليها 

باحث���وه في ثالثة أبح���اث جديدة أجروها مؤخرا ح���ول: 1. أوضاع 

التعليم العالي في إسرائيل؛ 2. الفقر بين المسنين في إسرائيل؛ 

3. أس���باب تدني إنتاجي���ة العمل في إس���رائيل. وهي أبحاث تم 

نش���رها في إطار »تقرير أحوال الدولة- إسرائيل- في العام 2013« 

الذي أصدره المركز مؤخرًا. 

هنا البيان عن تدني إنتاجية العمل وأسبابها:
بّين البحث الذي أجراه »مركز طاوب« حول أس���باب تدني إنتاجية 

العمل في إس���رائيل أن اإلس���رائيليين يعملون عددا من الساعات 

يزيد بكثير عما هي الحال في الدول المتطورة، ومع ذلك فإن حجم 

االس���تثمارات في الرساميل متدنٍّ جدا، فضال عن أن البيروقراطية 

المعقدة تعود بالضرر الكبير على معدالت اإلنتاجية. 

ويوضح البح���ث، بداية، أن األجر منوط، بص���ورة كبيرة، بالكمية 

التي يتم إنتاجها خالل ساعة عمل واحدة، أي ب� »إنتاجية العمل«. 

ويبين البحث أن إنتاجية العمل في إس���رائيل هي من بين األدنى 

في العالم المتطور. وزيادة على هذا، فقد نش���أت فجوة كبيرة بين 

إنتاجية العمل في الدول الرائدة في الغرب وبينها في إسرائيل، 

علما بأن هذه الفجوة تزداد اتساعا منذ سبعينيات القرن الماضي. 

وقد فح����ص البحث، ال����ذي أعده البروفس����ور دان ب����ن دافيد، 

ع����ددا من العوامل المركزية التي تؤثر على مس����توى اإلنتاجية 

اإلش����كالية في إسرائيل. ومن هذه، مثال، ساعات العمل الكثيرة 

التي يعملها اإلس����رائيليون بالمقارنة مع ما هو قائم في الدول 

المتطورة. ويقول بن دافيد: »بينما عدد اإلس����رائيليين العاملين 

ه����و أقل من عددهم في كل واحدة من الدول الصناعية الس����بع 

)G7(، إال أن هؤالء العاملين يعملون عددا أكبر من الس����اعات في 

الس����نة. وهذه هي الحال، فعليا، منذ سبعينيات القرن الماضي، 

بينما تزداد الفجوة اتس����اعا باس����تمرار: فعدد س����اعات العمل 

في دول G7 يتناقص باس����تمرار خ����الل العقود األربعة األخيرة، 

بينما يعادل عدد س����اعات العمل المتوس����ط في إسرائيل اليوم 

م����ا كان عليه قبل ثالثة عقود، إذ ع����اد إلى االرتفاع بصورة حادة 

بعد أن كان شهد هبوطا منذ تسعينيات القرن الماضي«. ولكن، 

وعلى الرغم من بذل اإلس����رائيليين عددا أكبر من ساعات العمل 

ع����ن نظرائهم في ال����دول المتطورة الرائ����دة، إال أن إنتاجيتهم 

في س����اعة العمل الواحدة هي أقل بكثي����ر منها لدى نظرائهم 

المذكورين، بل تشهد تراجعا متواصال بالمقارنة مع ما هي عليه 

  .G7 في دول

وينوه البحث إلى أن ثمة عوامل خاصة مميزة لبعض القطاعات 

التش���غيلية المختلفة تؤثر في هذا، غير أن هناك بضعة عوامل 

أخرى تخص االقتصاد برمته لها عالق���ة بتدني إنتاجية العمل. 

فلرأس المال، مثال، دور مركزي في تحس���ين مس���توى اإلنتاجية 

ورفع���ه، عادة، بينما ثمة مش���كلة جدية جدا في إس���رائيل في 

هذا المجال. وفضال عن المس���توى المتدني في بنية الرأس���مال 

البشري، وعن اإلهمال المتواصل لس���نوات طويلة جدا في مجال 

بنى المواصالت التحتية، فإن احتياطي رأس المال لساعة العمل 

الواحدة في إس���رائيل يقبع في أس���فل التدري���ج الذي تعتمده 

منظمة التعاون والتنمي���ة االقتصادية )OECD(. ومن المعروف 

أن العم���ل ورأس المال يعتبران من بين عوام���ل اإلنتاج البديلة. 

زيادة رأس المال تؤدي إلى تحس���ين مس���توى اإلنتاجية ورفعه، 

ولذا � يقول ب���ن دافيد � ليس صدفة أن تكون ثمة عالقة واضحة 

ومتينة ج���دا بين احتياط���ي رأس المال وبي���ن إنتاجية العمل. 

وليس من المفاجئ أن يكون مستوى النمو في اإلنتاجية القومية 

متدنيا في دولة ذات مس���تويات متدنية من رأس المال البشري 

والمادي. وزي���ادة على جميع هذه العوام���ل المعيقة لإلنتاجية 

في إس���رائيل، ينبغي األخذ في الحس���بان، أيضا، البيروقراطية 

الحكومي���ة المعقدة ج���دا التي تؤدي إلى إه���دار موارد إضافية 

أخرى، على حس���اب إنت���اج البضائع والخدم���ات. ومن المعطيات 

األكث���ر تعبيرا عن عم���ق البيروقراطية المعقدة ه���ذه، مثال، أن 

عدد األيام الالزمة إلنش���اء مشروع تجاري في إسرائيل )34 يوما( 

ه���و الثاني بين دول OECD � ما يع���ادل أكثر من 5ر2 ضعف من 

المتوس���ط العام في دول ه���ذه المنظمة، وال���ذي يبلغ 13 يوما. 

ومن هنا، فإن للبيروقراطية تكاليف باهظة تقع على الش���ركات 

اإلس���رائيلية واألجنبية المعنية بإنشاء وتطوير مشاريع تجارية 

في إسرائيل، مما يمّس بالمنافسة الضرورية جدا في السعي إلى 

إنتاج منتجات وخدمات أفضل بكلفة أقل. 

ويخلص بن دافيد من هذا إلى القول إن السوق المحلية الصغيرة 

في إسرائيل تتركز في أيدي مجموعة صغيرة من األشخاص، ولذا 

فهي تعاني م���ن نقص المنافس���ة الكافية، التي تش���كل عامال 

حاس���ما في تحفيز االستثمارات، س���واء في رأس المال البشري أو 

المادي الضروريين لتحسين اإلنتاجية ورفع مستواها، كما تعاني 

من فائض اإلدارة المركزية )البيروقراطية(. وهذه مجتمعة تؤدي 

إلى ارتفاع األس���عار المحلية، ما ي���ؤدي بالتالي إلى ضرب جاذبية 

البيئة االقتصادية اإلسرائيلية لالستثمارات، المحلية واألجنبية. 

ويضي���ف: »إن المش���اكل المتصل���ة بتدني مع���دالت العمالة، 

وبكثرة س���اعات العم���ل وبتدن���ي إنتاجية العم���ل تجتمع، معا، 

فتش���كل عبئا قوميا متزايدا على أكتاف الذي���ن يتحملونه. إنها 

مسألة جدية جدا آخذة في التفاقم، ولذا فهي تستوجب معالجة 

متعددة المنظومات وطويلة المدى من جانب واضعي السياس���ة 

في إسرائيل«. 

إنتاجية العمل في إسرائيل
هي من األدنى في العالم المتطور
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