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كلمة في البـدايـة

»نظام ديمكتاتوري«! إسرائيل كـ

 بقلم: أنطـوان شلحـت

ثمة في إسرائيل اجتهادات من الصعب حصرها حول بنيتها الحزبية 

الراهنة المتأثرة أكثر ش���يء بالتغيرات الديمغرافية والسياسية التي 

طرأت عليها خالل العقود القليلة الفائتة. 

 أصحاب هذه االجتهادات على أنه من الناحية السياس���ّية، 
ّ

ويتفق جل

يب���دو أّن وضع رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو ما يزال 

أفضل كثيًرا من جميع منافس���يه المحتملين داخل حزبه وفي أوس���اط 

س���ائر األحزاب. فهو يحظى بنسب دعم مرتفعة بين الجمهور العريض، 

وبكيفية ما يظهر اس���تطالع تلو آخر أنه ال شخصية سياسية أخرى في 

ي رئاسة الحكومة. 
ّ
إسرائيل ينظر إليها “الشعب” كمالِئمة لتول

وُيرج���ع البعض أحد أس���باب ذلك إلى ما يس���ميه “االنضباط اإلعالمي 

ه ع���ن اإلعالم 
ّ
الصل���ب” ال���ذي يق���وده نتنياه���و، ويفضي إلى تنس���ك

ضح الس���بب، 
ّ
جرى معه يت

ُ
اإلس���رائيلي. وفي المقابالت القصيرة التي ت

 من قدره 
ّ
فه���و “مقتِنع” أّن اإلعالم يس���عى فقط إلى مالحقت���ه والحط

ى يقّدم تقارير إلى الش���عب في مس���ائل غير 
ّ
ولذل���ك ال يحاوره، وال حت

المسائل السياسّية.

 هذا الوقت ضعفت كثيًرا مكانة وسائل اإلعالم في إسرائيل. 
ّ

خالل كل

فس���لطة البث، التي ُيفتَرض أن تكون هيئة حيادي���ة، يتهّددها خطُر 

اإلغ���الق )بحجة تنفيذ إصالح���ات(. أّما صحيفة “هآرت���س”، المعارضة 

الوحيدة الجّدية بين وس���ائل اإلعالم، فتواجه مصاعب اقتصادية خطرة 

جاهرت بها أخيًرا.

ا إلى أن إس���رائيل تدهورت في آخر “مؤشر عالمي 
ً

تجدر اإلش���ارة أيض

لحرية الصحافة” الذي تنش���ره مؤسس���ة “فريَدم هاوس- مراسلون بال 

حدود”، إلى المكان ال� 112 من بين 179 دولة ش���ملها المؤشر، وهو األكثر 

تدنيًا في تاريخها، وكانت قد احتلت المكان ال� 92 في مؤشر العام الذي 

سبقه. 

وهكذا من دون نق���د، ومن دون تحقيقات صحافّية، ومن دون مقابالت 

ع أن ال تعترض أي عوائق س���بيل نتنياهو 
َّ
أو مؤتمرات صحافي���ة، ُيتوق

ى للظفر بوالي���ة جديدة. وفي محادثات 
ّ
لمواصل���ة واليته الحالية أو حت

ه سيس���تمّر رئيًسا لحكومة إسرائيل خالل 
ّ
مغلقة معه يقول نتنياهو إن

االنتخابات المقبلة والسنوات التي تليها.

يوم األربعاء الفائت ألغ���ت محكمة حزب الليكود االنتخابات الداخلية 

لرئاس���ة هذا الحزب التي كان مقرًرا إجراؤها يوم 23 شباط المقبل. وقرر 

أعضاء ه���ذه المحكمة باإلجماع أن رئيس الحكومة نتنياهو هو الرئيس 

المنتخب للحزب وس���يبقى كذلك. ويأتي ق���رار محكمة الليكود في إثر 

عدم وجود أي مرشح منافس لنتنياهو على رئاسة الحزب. وأشير في قرار 

المحكمة إلى أن دستور الليكود ينص على أنه في حال عدم وجود أكثر 

من مرشح لرئاسة الحزب فال حاجة إلجراء انتخابات داخلية.

جرى 
ُ
قب���ل هذا القرار قررت لجنة االنتخابات المركزية في الليكود أن ت

ه���ذه االنتخابات من خالل بطاقتين: األول���ى لنتنياهو، والثانية بيضاء، 

أي حت���ى ليس بطاقة “ضد” كي ال ُيت���اح ألحد أن يقول “ال” ضد الزعيم 

القائم الوحيد. 

أحد المحللين اإلس���رائيليين سّك في توصيف هذا الذي حدث مصلح 

“النظ���ام الديمكتاتوري”، وأش���ار إل���ى أن الدكتاتوري���ات ال تقوم في 

المعتاد بين عش���ية وضحاها. وبش���كل عام تكون هذه مس���يرة زاحفة، 

تتقّدم بس���رعة متغيرة على مدى فترة إلى أن تصل في مرحلة معينة، 

ضج. 
ُ
من دون أي إعالنات وطقوس، إلى الن

وتاب���ع يقول: “بعض منا ال ينتبه، بعض آخر ل���ن يولي أهمية، آخرون 

يعتقدون أن ال مفر، وكثيرون سيكونون ببساطة ال مبالين. ويخيل لي أننا 

في ذروة مثل هكذا مسيرة ويحتمل جًدا أن نكون اجتزنا نقطة الالعودة. 

نحن في مرحلة حتى الظاهري بات زائًدا فيها. والمرحلة التالية ستكون 

انتخ���اب نتنياهو زعيًم���ا لليكود على مدى كل أي���ام حياته، وبعد ذلك 

(. ونحن غير بعيدين عن هناك”.
ً

القول إنه يقرر خليفته )ابنه يائير مثال

خالل الس���نوات الفائت���ة ركزت تحلي���الت قليلة على ظاه���رة وجود 

ديكتاتوري���ات داخل األح���زاب اإلس���رائيلية، كما انعك���س األمر لدى 

تشكيل القوائم لالنتخابات العامة، أو لدى إقامة التحالفات.

ويصح هذا على نتنياه���و كما تبّين بوضوح حينما فرض على الليكود 

قراره الش���خصي بش���أن توحيد الحزب مع حزب “إس���رائيل بيتنا”. وقد 

وعد من غير أن يعرض اتفاق الوحدة على أعضاء حزبه أفيغدور ليبرمان 

بالمحل الثاني في القائم���ة الموحدة، وخصص لناس هذا األخير أماكن 

واقعية في قائمة الحزب للكنيست ال�19. 

ويحكم ليبرمان نفسه حزبه حكًما من دون أي ضوابط، فقد شكل وحده 

قائمة الكنيس���ت، وقرر ماذا س���يكون البرنامج الحزبي، ومن س���يتولون 

الوزارة، ومن سيكونون أعضاء كنيست عاديين.

ا هذا الس���لوك. فهو منذ أن أنشأ حزبه “يش 
ً

ويس���لك يائير لبيد أيض

عتيد )يوجد مستقبل(” يقرر وحده ما يحدث فيه، ولن يتغير هذا النهج 

كما يقول. 

وفي حزب ش���اس كان الحاكم المطلق زعيم���ه الروحي الراحل الحاخام 

عوفاديا يوسيف، واآلن خليفته.

وإيه���ود ب���اراك )ه���ل تذكرون���ه؟( كان الحاك���م الف���رد ف���ي حزب 

“عتس���ماؤوت”، وعندما اعتزل الحياة السياسية اختفى هذا الحزب من 

الخريطة السياسية كلًيا.

وم���ع أن الوضع في حزبي العمل وميرتس يبدو أفضل في الظاهر، نظًرا 

إلى إجراء انتخابات تمهيدية فيهما، إال إن رئيس���ي الحزبين ينتهجان 

ا شبيًها.
ً
طريق

وس���بق ألس���تاذ العلوم السياس���ية في الجامعة العبرية في القدس 

البروفس���ور غابي شيفر، أن رأى أن النتيجة المباشرة لحكم األفراد داخل 

األح���زاب، من ناحية النظام الديمقراطي، ه���ي أنه ما عدا التصويت في 

االنتخابات العامة ليس للمواطنين أي تأثير على المؤسس���ة السياسية 

كله���ا في ما يتعل���ق بالسياس���ة المنتهجة في المجاالت السياس���ية 

واالجتماعي���ة واالقتصادية. وفي واقع األمر، لي���س المواطن هو مصدر 

السلطة في إسرائيل، كما يقتضي جوهر النظام الديمقراطي، بل رؤساء 

ا. وفي قراءة هذا 
ً

األحزاب. وهذا يؤثر في السياس���ة وفي تنفيذها أيض

األس���تاذ الجامعي فإن فش���ل حملة االحتجاج االجتماعية- االقتصادية 

ا على أنه 
ً
)2011(، وسياس���ة الحكومتين السابقة والحالية، يشكالن إثبات

ليس لمواطني إسرائيل أي تأثير فيما يجري في الدولة، ورؤساء األحزاب 

الذي���ن يفوزون في االنتخابات ويش���كلون االئتالف���ات يفعلون ما يحلو 

ا بعد أي انتخابات عامة مقبلة.
ً

لهم، ويبدو أن هذا هو ما سيكون أيض

كتب بالل ضاهر: 

كرر رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياه���و، هجومه ضد األقلية 

العربية في إس���رائيل، واعتبر في أعقاب إطالق النار الذي نفذه نش���أت ملحم 

ف���ي تل أبي���ب، قبل أكثر من أس���بوعين، أنه يجب جمع الس���الح الموجود في 

البل���دات العربية وتطبيق قوانين البناء فيها، واش���ترط تنفيذ ذلك من أجل 

تطبيق الخطة الحكومية بتحويل ميزانية قدرها 12 مليار شيكل إلى السلطات 

المحلية العربية خالل السنوات الخمس المقبلة. 

كذلك اعتبر نتنياه���و أن صوت األذان مزعج ويخالف »قانون الضوضاء« وأن 

العرب ال يحترمون القانون وأن العرب يشكلون »دولة داخل دولة«. 

ومن الجهة األخرى تش���ن الحكومة اإلسرائيلية ومنظمات اليمين المتطرف 

والمس���توطنون حمل���ة ضد اليس���ار اإلس���رائيلي ومنظمات حقوق اإلنس���ان 

اإلس���رائيلية التي تكشف عن ممارسات االحتالل ضد الفلسطينيين. ويصف 

اليمين النش���طاء والعاملين في منظمات مثل »لنكس���ر الصمت« و«بتسيلم« 

بأنهم »خائنون«.

حول حمل���ة التحريض هذه، أجرى »المش���هد اإلس���رائيلي« مقابلة خاصة 

مع الباحث والمحاضر في قس���م العلوم السياس���ية في الجامعة العبرية في 

سيف. 
َ
القدس، الدكتور عوفر ك

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: كيف تنظر إلى تفوهات نتنياهو ضد األقلية 

العربية في أعقاب إطالق النار الذي نفذه نشأت ملحم في تل أبيب؟

س���يف: »نتنياهو بنى مستقبله السياس���ي، منذ اغتيال إسحق رابين 
َ
ك

وحت���ى اليوم، على التحري���ض. وإذا نظرت إلى الوض���ع بصورة موضوعية، 

س���ترى أن نتنياهو لم يفعل ش���يئا. وهذا التحريض كان ثابتا دائما وضد 

جمهوري���ن مرتبطين ببعضهم���ا بالضرورة، وهما الفلس���طينيون، في كال 

جانبي الخط األخضر، واليسار ومنظمات حقوق اإلنسان في إسرائيل. وجمع 

نتنياهو كل رأس���ماله السياس���ي من خالل هذا التحري���ض األرعن. وهذا 

الرجل يتطابق بش���كل واضح جدا مع األيديولوجية الفاشية، وأنا أقول هذا 

األمر كباحث في موضوع العلوم السياس���ية. وما قاله في أعقاب القتل في 

تل أبيب، هو مدماك آخر في حملته التحريضية. وهذا استمرار لتحريضه 

في يوم انتخابات الكنيس���ت بأن العرب يتوجهون بحش���ود نحو صناديق 

االقتراع وأن الجمعيات اليس���ارية تنقلهم بالحاف���الت. طبعا كل هذا كان 

كذب. وما يهم نتنياهو هو االس���تقواء والبقاء في الحكم، رغم أنه فش���ل 

في كل ش���يء فعله في النواحي السياسية والمدنية واألمنية. وثمة أمران 

ينبغي ذكرهم���ا هنا. األول هو التحريض على الع���رب بأنهم ’دولة داخل 

دولة’. فإذا كانت هنا دولة داخل دولة فهي دولة المستوطنين اإلرهابيين، 

الذي���ن ليس فقط أن���ه ال يتم إيقافهم وإنما حكومة نتنياهو تش���جعهم 

على ارتكاب جرائم كراهية لنازي���ة جديدة. وليس أنا من يقول هذا وإنما 

األديب عاموس عوز، وهو ليس معروفا كيس���اري راديكالي. لقد قال عنهم 

إنهم .نازيون جدد عبريون’. ألن ما يفعله المستوطنون ضد الفلسطينيين، 

وداخ���ل الخط األخضر أيضا، من حرق للكنائ���س وكتابات الكراهية، أعمال 

ينفذها النازي���ون الجدد في أوروبا ضد اليهود والمس���لمين. ونتنياهو ال 

يقول شيئا عن هذه الدولة داخل الدولة. واألمر الثاني هو أن قيادة األقلية 

العربية الفلس���طينية في إس���رائيل، تتوجه إلى حكومات إسرائيل، على 

مدار س���نين طويلة، وتقول إن السالح الذي بأيدي المتعاونين والمجرمين 

يصلهم من الس���لطات، ألنها معني���ة بذلك في إط���ار جهودها إلضعاف 

المجتمع الفلس���طيني في إس���رائيل. ونتنياهو لم يفعل ش���يئا في هذا 

السياق رغم مطالبته بذلك مرارا وتكرارا«.

)*( الحكومة الحالية قررت قبل عدة شهور إخراج الحركة اإلسالمية – الجناح 

الش���مالي عن القانون. هل يتوقع إخ���راج حركات أو أح���زاب عربية أخرى عن 

القانون في المستقبل؟

كس���يف: »س���أتطرق إلى جانبين في هذا الس���ياق. األول هو إخراج الحركة 

اإلس���المية عن القان���ون، والثاني هو كي���ف فعلوا ذلك. وحكومة إس���رائيل 

الحالية، أكثر من الحكومات التي س���بقتها، أعلنت الحرب على الديمقراطية، 

أو األص���ح القول على الفتات ال���ذي تبقى من الديمقراطي���ة. وهذه الحكومة 

تري���د القضاء على ما تبقى من الديمقراطي���ة التي هي أصال منقوصة، وذلك 

بس���بب االحتالل. إذ ال يمكن أن تكون هناك ديمقراطية مع احتالل. والحكومة 

الحالية تقود إس���رائيل في عملية متس���ارعة نحو الفاش���ية ونظام فاشي، أو 

فاش���ي جديد. وإخراج الحركة اإلسالمية عن القانون هو البداية وحسب. إذ أن 

ما فعلته األنظمة الفاش���ية عادة هو الب���دء بأمور كهذه بصورة تدريجية، من 

خ���الل التحريض وزرع الخ���وف والمس قانونيا بالمعارض���ة. وقد أخرجوا هذه 

الحركة عن القانون بموجب أنظمة الطوارئ وليس من خالل تش���ريع عادي في 

الكنيس���ت، ألنه ال يوجد أي ش���يء ضدها. ال يوجد أي سبب حقيقي يستدعي 

إخراجها عن القانون. لكنهم فعلوا ذلك ألن هذه خطوة ش���عبوية وس���تلقى 

ترحيب���ا في صفوف اليمين. وهناك مش���روع قانون قدم���ه أفيغدور ليبرمان 

يطالب بإخراج حزب التجمع عن القانون«.

)*( ه���ل تعتقد أن ه���ذا يمهد الطري���ق، أو يمنح الش���رعية أيضا، إلخراج 

منظمات إس���رائيلية يسارية عن القانون، مثل منظمة »لنكسر الصمت« التي 

يجري تحريض ضدها وتتهم بالخيانة؟

كس���يف: »يوجد مش���روع قانون على جدول أعمال الكنيست، قدمته عضو 

كنيس���ت من حزب البيت اليهودي، وأعتقد أنه س���تجري مناقشته في هذه 

األيام، ويدعو إلى إخراج ’لنكس���ر الصمت’ عن القانون. وهذا إلى جانب حملة 

التحريض الواس���عة ضد جميع منظمات حقوق اإلنس���ان اإلس���رائيلية، مثل 

الفيلم القصير الذي أعدته حركة ’إم ترتس���و’ ضد نش���طاء يساريين يهود، 

وهو فيلم نازي ب���كل معنى الكلمة.  وهم يتهموننا، نحن اليس���اريين، بأننا 

طعناهم في ظهرهم. والمصطلح الذي استخدمته منظمة اليمين ’إم ترتسو’ 

هو ’س���كين في الظهر’ وهو ش���عار اس���تخدمه النازيون بعد اتفاق فرساي، 

وأنتجوا أفالما مش���ابهة. والهجمة الحكومية اإلس���رائيلية اآلن ليس���ت ضد 

أحزاب ومنظمات عربية، مثل التجمع ومساواة وعدالة، وإنما هي ضد منظمات 

حقوق إنس���ان، مثل ’لنكسر الصمت’ و’بتس���يلم’. ولذلك فإن الخطر هنا آني 

وملموس”.

)*( تم تعيي���ن نتنياهو مجددا كرئيس لحزب الليكود، األس���بوع الماضي، 

وذلك من دون انتخابات بادعاء أنه لم ينافسه أحد على المنصب.

كس���يف: »ما يهم نتنياهو هو كس���ب القوة. وما حدث ف���ي الليكود ليس 

مفاجئا. ألن كل من هدد هيمنته في حزبه عمل على إزاحته. فقد دفع موشيه 

كحلون إلى االنس���حاب من الليكود، ودفع غدعون س���اعر إل���ى الجلوس جانبا 

وتجميد عمله السياس���ي، وحتى داني دانون الذي اعتبر نتنياهو أنه يشكل 

خطرا على شعبيته داخل الحزب، وجد نفسه في أميركا، بعد أن عينه نتنياهو 

س���فيرا في األمم المتحدة. نتنياهو يتصرف مثل زعيم فاش���ي كالس���يكي، 

ويصفي سياسيا كل من يعترض طريقه«.

)*( نتنياه���و متهم بأن���ه دمر العالقات الخارجية إلس���رائيل، بصنع أزمات 

م���ع دول أوروبية وم���ع البرازيل، مثال، حيث يصر عل���ى تعيين رئيس مجلس 

المستوطنات السابق، داني ديان، سفيرا والبرازيل رفضت ذلك. ما رأيك؟

كس���يف: »نتنياهو ليس غبي���ا. وما يفعله االتحاد األوروب���ي وبعض الدول 

األوروبية هو إصدار استنكارات، لكنها ال تقوم بأفعال. هذا يعني أنني ال أرى 

حاليا أي عمل حقيقي للحكومات لكي تحد من انفالت الحكومة اإلس���رائيلية 

الحالية، وذلك إلى جانب الدعم األميركي األعمى إلسرائيل. كذلك فإن السويد 

والبرازيل ليستا من الدول القيادية في العالم. ولذلك، فإنه عندما دعت وزيرة 

الخارجية الس���ويدية- مجرد دعت- إلى التحقيق في قتل فلسطينيين، شنوا 

هنا هجوما ساحقا ضدها واتهموها بالعداء للسامية«.

مقابلة خاصة مع الباحث والمحاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس

«: نتنياهو بنى مستقبله  « سيف لـ
َ

الدكتور عوفر ك
السياسي على التحريض وهو زعيم فاشي كالسيكي!

)أ.ب(       إيران: الرياح الدولية خالفت سفن إسرائيل.          

قال رئيس هيئ���ة األركان العامة ف���ي الجيش اإلس���رائيلي الجنرال غادي 

أيزنك���وت إن االتفاق بين إيران والدول الس���ت الكبرى ح���ول البرنامج النووي 

اإليراني ينطوي في الوقت نفس���ه على مخاطر كثيرة وفرص، وأكد أن الجيش 

اإلسرائيلي يعيد في المرحلة الحالية تقييم األوضاع فيما يخص بناء قوته.

وذكر أيزنكوت في س���ياق كلمة ألقاها بعد ظهر أم���س االثنين في مؤتمر 

ل�”معهد أبحاث األمن القومي” في جامعة تل أبيب بعنوان »تقدير استراتيجي 

إلسرائيل للعام 2016«، أن إيران تشن حربا على إسرائيل بواسطة جهات تدور 

ف���ي فلكها مثل حزب الل���ه، وتوقع أن تقوم طهران بص���رف مبالغ مالية أكبر 

لهذه الجهات خالل فترة س���نة أو س���نتين بما في ذلك صرف مبالغ لقوى في 

قطاع غزة وللتأثير على أوساط بين الفلسطينيين في إسرائيل. 

ورأى كذلك أن إيران س���تواصل مس���اعيها للحصول على أسلحة نووية نظًرا 

إلى كونها تعتبر نفسها قوة عظمى إقليمية.

وقال إنه ال يس���تعبد إمكانية أن يوّجه تنظيم الدولة اإلسالمية )“داعش”(، 

أسلحته نحو إسرائيل واألردن في الوقت القريب. وأشار في نفس السياق إلى 

أن الجيش اإلسرائيلي يتابع بقلق ارتفاع الدعم ل�”داعش” في الضفة الغربية 

وغزة. وبرأيه استطاع “داعش” اختراق المجتمع الفلسطيني والجيش ينظر إلى 

هذا التطور بقلق كبير. وقال إن جماعات سلفية عديدة في غزة أصبحت موالية 

لتنظيم »داعش«، وإن هذه الجماعات هي المس���ؤولة عن إطالق الصواريخ في 

 السنة األخيرة نحو إس���رائيل وليس “حماس”، وأن هدفها هو تأجيج الوضع.

وتاب���ع أيزنكوت ع���ن “داعش” أن عناصر ه���ذا التنظيم في س���ورية ُيمنون 

ه على توجيه 
ّ
مؤخ���را بهزائم عديدة وأن تقدم التنظيم هناك توقف مما يحث

أسلحته نحو إسرائيل واألردن.

ع رئيس األركان أن ُيهزم “داعش” في سيناء خالل عام.
ّ
وتوق

وعن الوضع في سورية عامة قال إن الصراع سيستمر لسنوات طويلة ألنه ال 

يرى طرفا قادرا على فرض سيطرته في البلد.

وكان رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو قال إن إس���رائيل 

س���تواصل متابع���ة أي خروق إيراني���ة لالتفاق مع الدول الكبرى الس���ت حول 

برنامجها النووي، وأكد أنه يتعّين على المجتمع الدولي فرض عقوبات صارمة 

وخطرة على طهران في حال إقدامها على أي خرق لالتفاق.

وأض���اف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وس���ائل إعالم في مس���تهل 

االجتم���اع الذي عقدت���ه الحكومة اإلس���رائيلية أول من أمس األح���د، أنه لوال 

الجه���ود التي بذلتها إس���رائيل من أج���ل فرض عقوبات على إي���ران وإحباط 

برنامجها النووي لكانت هذه األخيرة تمتلك أسلحة نووية منذ فترة طويلة. 

وقال نتنياهو: “إن السياسة اإلسرائيلية كانت وما تزال تقضي بمنع إيران 

من الحصول على أسلحة نووية. ومن الواضح أن إيران ستملك من اآلن فصاعدًا 

وسائل أكثر سيتم اس���تخدامها في ممارسة اإلرهاب والعدوان في المنطقة 

وفي العالم، وإس���رائيل مس���تعدة للتعام���ل مع أي تهدي���د كان. وفي هذه 

األيام نس���تكمل المناقش���ات التي نجريها مع اإلدارة األميركية حول وثيقة 

التفاهمات الت���ي تتعلق بتقديم المس���اعدات األمنية إلى إس���رائيل خالل 

الس���نوات العشر المقبلة. وهذا يشكل جزءا مهمًا من سياستنا الدائمة حيال 

حليفتنا الواليات المتحدة وهذا مهم جدًا من أجل صد التهديدات اإلقليمية 

وعلى رأسها التهديد اإليراني”.

وكان ديوان رئاسة الحكومة اإلس���رائيلية عقب على قرار رفع العقوبات عن 

إيران في نهاية األسبوع الفائت.

وجاء في بيان أصدره ديوان رئاس���ة الحكومة أن إسرائيل ستواصل متابعة 

تطبيق االتفاق النووي وستحذر من أي خرق له. 

وأش���ار البيان إل���ى أنه حتى بع���د توقيع االتف���اق النووي ل���م تنبذ إيران 

طموحاتها المتالك أس���لحة نووية وهي تواصل العمل على زعزعة االستقرار 

في منطقة الش���رق األوس���ط وعلى ممارس���ة اإلرهاب في ش���تى أرجاء العالم 

انتهاكًا لتعهداتها الدولية.

وأكد البيان أن على الدول العظمى والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تواصال 

متابعة النشاطات التي تقوم بها إيران في منشآتها النووية وفي مواقع أخرى 

ع���ن كثب من أجل التأكد من أنها ال تواصل تطوير أس���لحة نووية في الخفاء. 

وش���ّدد على أنه من دون اتخاذ رد مناس���ب على أي خرق من طرفها، س���تدرك 

إيران أن باس���تطاعتها مواصلة تطوير األسلحة النووية وزعزعة االستقرار في 

المنطقة وزرع اإلرهاب. كما شّدد على أن إسرائيل ستواصل متابعة النشاطات 

الس���لبية التي تقوم بها إيران وس���تحذر منها وستقوم بكل ما يلزم من أجل 

الحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها.

رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي:

إيران ستحاول التأثير على أوساط بين الفلسطينيين في إسرائيل!
*»تنظيم داعش استطاع اختراق المجتمع الفلسطيني ومن غير المستبعد أن يوجه التنظيم أسلحته نحو إسرائيل واألردن« ! *

سلسلة مقاالت حول األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية للفلسطينيين في إسرائيل:

تحسين أوضاع 

المواطنين العرب شرط 

ضروري لتحسين أوضاع  

اإلسرائيليين عامة!

مصطلح »دولة تل أبيب« 

يعود إلى الواجهة في 

ظل الهّبة الشعبية 

الفلسطينية
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الحكومة اإلسرائيلية ومنظمات اليمين 

تشن حملة تحريض  وتخوين ضد الحركات 

اليسارية والمنظمات الحقوقية

بثت القناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي، األس���بوع الماضي، حلقة 

م���ن برنامج “عوفدا” )حقيقة(، وجرى التركيز فيها على نش���طاء حركة 

“تعايش” اليسارية اإلسرائيلية، وبشكل خاص على الناشط عزرا ناوي، 

الذي، بحسب القناة، أبلغ جهات في السلطة الفلسطينية عن سماسرة 

فلسطينيين يبيعون أراضي في الضفة الغربية للمستوطنين. واتهمت 

القناة الناشط ناوي بأنه ارتكب جريمة.

وبعد أيام قليلة، اعتقلت الش���رطة ناوي في مطار بن غوريون قرب تل 

أبيب، بينما كان يستعد للسفر إلى خارج البالد. ويشتبه ناوي باالتصال 

مع “عميل أجنبي”، هي السلطة الفلسطينية. وخالل التحقيق مع ناوي، 

منعت الشرطة لقاءه مع محاميه لعدة أيام. 

ويأتي تقرير برنامج “عوفدا” في إطار الهجمة التي تشنها الحكومة 

اإلس���رائيلية وأذرعه���ا األمنية ضد الح���ركات اليس���ارية والجمعيات 

ومنظمات حقوق اإلنس���ان في إس���رائيل، التي تكش���ف عن ممارسات 

االحتالل ضد الفلس���طينيين. وتدعي الحكومة اإلس���رائيلية أن نشاط 

هذه الحركات والمنظمات يهدف إلى تشويه صورة إسرائيل في العالم 

وعزلها.  

وش���نت وزيرة العدل اإلسرائيلية، أييليت ش���اكيد، من حزب “البيت 

اليهودي”، هجوما ش���ديدا في الكنيس���ت ضد المنظم���ات الحقوقية، 

وخاصة منظمة “لنكس���ر الصمت” التي تكش���ف عن ممارس���ات جنود 

االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت إنه “من كثرة االتهامات 

الكاذبة للجيش، تحولتم إلى ذئاب وحيوانات مفترس���ة. أنتم تتهمون 

الجن���ود الذين يعصبون أعي���ن معتقلين كمش���تبهين باإلرهاب وفي 

موازاة ذلك تغضون الطرف وتدعمون مش���تبها بالمس���اعدة في قتل 

ش���خص بريء )في إش���ارة إلى ناوي، وبادعاء أن الس���لطة الفلسطينية 

س���تعدم سمس���ار األراضي الفلس���طيني(. ومثل الجمل الذي ال ينجح 

برؤية س���نمه، أنتم أيضا ال تنجحون برؤية الس���نم األخالقي الذي نما 

لديكم بينما يراه الجميع من حولكم”. 

بدورها، قدمت عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي، من كتلة “البيت 

اليهودي”، مش���روع قانون إلى الكنيست يطالب بإخراج حركة “لنكسر 

الصمت” ع���ن القانون. وقالت إن “منظمة لنكس���ر الصمت هي منظمة 

تآمرية، تعمل من أجل تغيير سياس���ة إس���رائيل ليس في إطار قواعد 

اللعب���ة المتعارف عليها ف���ي دولة ذات نظ���ام ديمقراطي، ومن خالل 

ممارسة ضغوط دولية تمس بدولة إسرائيل”.

وادع���ت معلم رفائيلي أن “لنكس���ر الصمت” تقدم مس���اعدة كبيرة 

لحركة مقاطعة إسرائيل BDS وتشكل ذراعا لها.

وشارك رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، في الحملة 

ضد الحركات اليس���ارية والمنظمات الحقوقية، وقال إنه “بالنسبة لي، 

بتسيلم ولنكسر الصمت ليستا تعبيرا عن حرية التعبير، وإنما تنشطان 

طمع���ا بالم���ال. وال تختلفان ع���ن أودي أديب )الذي أدين بالتجس���س 

لسورية( وال عن مردخاي فعنونو. كل هؤالء خونة صرف”.  

وأضاف ليبرمان أنه “هذه منظومة تتلقى ماليين الش���واكل. ويوجد 

هنا ضخ مال من مؤسس���ات وجهات هي األكثر عداء لدولة إس���رائيل. 

وهذا ليس االتحاد األوروبي فقط وليس دوال فقط. إنها تلك الصناديق 

التي تمول حماس. وهي تمول بتسيلم ولنكسر الصمت أيضا”. 

وتأتي أقوال ليبرمان بعد أيام من نشوب حريق في مكاتب “بتسيلم” 

في الق���دس. وأتت الني���ران على محتوي���ات مكات���ب المنظمة كلها. 

وتتواج���د مكاتب المنظم���ة في الطابق األول من مبن���ى مؤلف من أربع 

طبقات، لكن النيران لم تندلع إال في مكاتب “بتس���يلم”. رغم ذلك، قال 

خبراء إطفاء إن الحريق شب بسبب تماس كهربائي وليس عمال متعمدا.  

وبعثت منظمة NGO MONITOR اإلسرائيلّية اليمينّية، التي تدعي 

أنها تراقب الحركات والمنظمات اليس���ارية، رسالة إلى رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، والوزراء وزعمت فيها أن “بتس���يلم” 

تلقت تموياًل من “الصندوق األوروبي للديمقراطية” خالفا لما يس���مى 

ب�”قانون الش���فافية’، ال���ذي تعمل الحكومة على س���نه لمنع التمويل 

األجنبي لهذه الجمعّيات.

وادعت المنظمة اليمينية أن “الصندوق األوروبي للديمقراطية” حول 

مبلغا إلى ‘بتس���يلم’، قبل حوالي الش���هر، ضمن النضال ضد القوانين 

المناهضة للديمقراطية التي تهدف إلى إسكات المعارضة.

وتس���عى شاكيد إلى سن “قانون الش���فافية” أو “قانون الجمعيات”، 

الذي يهدف إلى فرض قيود على التمويل األجنبي للمنظمات الحقوقية 

خصوص���ا. وينص ه���ذا القانون على فرض نس���بة ضريبة مرتفعة جدا 

على هذا التمويل. كما يقضي القانون بإلزام مندوبي المنظمات بتقلد 

بطاقة تعريف لهم لدى دخولهم إلى الكنيست للقاء نواب. 

وداف���ع نتنياهو ع���ن “قان���ون الجمعي���ات”، خالل حفل اس���تقبال 

للمراس���لين األجانب بمناس���بة العام الجديد، ي���وم الخميس الماضي، 

واعتبر أن مش���روع القانون “مبرر” واتهم الجهات الدولية التي تطالب 

إسرائيل بمنع سنه بالنفاق. وكانت اإلدارة األميركية ودول أوروبية من 

بين المنتقدين لمشروع القانون هذا.  

وادعى نتنياهو أن مش���روع القانون يس���عى إلى زيادة الشفافية بما 

يتعل���ق بتمويل المنظمات الحقوقية، وقال إن���ه “ال يمكنني أن افهم 

كيف أن مزيدا من الش���فافية هو أمر غير ديمقراطي”. وهاجم نتنياهو 

المنظمات الحقوقية قائال إنه “عندما نس���مع عن استخدام واستغالل 

س���يء تقوم به المنظمات غير الحكومية في إس���رائيل، فإن الشفافية 

هي الحد األدنى الذي نطلبه. هذا مبرر جدا وهذا هو العقل المستقيم”.

وكان السفير األميركي في تل أبيب، دان شابيرو، قد التقى مع شاكيد 

وعب���ر أمامها عن قلق اإلدارة األميركية من مش���روع القانون. كذلك عبر 

ش���ابيرو خالل لقاءات مع مس���ؤولين من وزارة الخارجية اإلس���رائيلية 

ومكت���ب نتنياهو عن اس���تياء الواليات المتحدة من مش���روع القانون. 

ووصلت إلى مكتب نتنياهو رسائل مشابهة من سفراء ألمانيا وبريطانيا 

وفرنسا وهولندا واالتحاد األوروبي.  

وطلب نتنياهو، خ���الل اجتماع حكومته أول من أمس، تعديل “قانون 

الجمعيات”. وقال إنه يوافق على إقرار القانون في حال إدخال تعديلين 

أساسيين عليه. األول هو عدم إرغام ممثلي الجمعيات على تقلد بطاقة 

تعري���ف عند لقائه���م بنواب في الكنيس���ت، والثان���ي أن ينص على 

ضرورة كشف التمويل الذي تحصل عليه هذه الجمعيات من الحكومات 

األجنبية. واعتبر أن “هذه التعديالت مهمة جًدا ليصبح القانون مالئًما 

لما هو معتمد في الواليات المتحدة”.  

وكش���ف رئيس جمعية “عاد كان” )حتى هن���ا(، غلعاد آخ، في مقابلة 

أجرتها معه صحيفة “َمكور ريش���ون” اليمينية، ونشرتها يوم الجمعة 

ش���طاء اليمينيين المدسوس���ين، 
ّ
الماضي، عن وجود العش���رات من الن

كعي���ون اس���تخباراتّية، ف���ي قل���ب المنظم���ات والحركات اليس���ارية 

اإلسرائيلية.

وتع���رف جمعّية “ع���اد كان” نفس���ها بأن هدفها “اط���الع الجمهور 

ومتخ���ذي القرار على مجريات األمور م���ن وراء الكواليس الخاصة بعدة 

منظمات يسارية متطرفة”.

تترقب إس���رائيل ه���ذه األيام احتم����ال صدور قرار ع���ن مجلس وزراء 

خارجية دول االتحاد األوروبي يتوقع أن ينص على التمييز بش���كل كامل 

بين إس���رائيل واألراضي العربية المحتلة ع���ام 1967، أي الضفة الغربية 

والقدس الشرقية وهضبة الجوالن.

وذكرت وس���ائل إعالم إسرائيلية أن إسرائيل كانت تتوقع قرارا معتدال 

نس���بيا، لكن موظفين حكوميين إسرائيليين قالوا إنه اتضح من مداوالت 

جرت في مقر االتحاد األوروبي في بروكس���ل، ي���وم الخميس الماضي، أن 

صيغة القرار ستكون أشد بكثير من المتوقع، وبناء على ذلك قامت وزارة 

الخارجية اإلس���رائيلية، خالل نهاية األسبوع الماضي، بجهود مكثفة في 

محاولة لمنع إقرار صيغة مسودة القرار.

وتط���رق رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياه���و، في بداية 

اجتماع حكومته األس���بوعي، األحد، إلى هذا الموضوع، مهاجما مرة أخرى 

وزيرة الخارجية الس���ويدية، مارغوت وولس���تروم، الت���ي دعت إلى إجراء 

تحقيق دولي في إعدام الفلسطينيين بادعاء تنفيذهم أو نيتهم تنفيذ 

عمليات طعن.

ووصف نتنياهو دعوة وزيرة الخارجية السويدية بأنها »كيل بمكيالين 

يمارس ضدنا«، وقال إن دعوتها »سخيفة«، وإنه »يأمل في أن هذه الرؤية 

لن تسود في المناقشات التي يجريها وزراء خارجية االتحاد األوروبي هذا 

األسبوع« حول التمييز بين إسرائيل واألراضي المحتلة.

وأضاف نتنياهو أن “الكيل بمكيالين ضد إس���رائيل وتشويه الحقائق 

ومهاجمة إس���رائيل واالنحياز ضدها، كل هذا لن يساعد االتحاد األوروبي 

في المشاركة في المناقش���ات التي تجرى في الشرق األوسط. وأكثر من 

ذلك، هذا األمر مرفوض وغير عادل ولن نقبل به”.  

وأجرى نتنياهو اتصاالت هاتفية مع زعماء ووزراء خارجية عدد من دول 

االتحاد األوروبي، بينه���ا اليونان وقبرص وبلغاريا وهنغاريا والتش���يك، 

وطلب منهم معارضة النص الحالي لمسودة مشروع القانون، بادعاء أنها 

“غير متوازنة تجاه إسرائيل”.

ونقل���ت صحيفة “هآرتس”، أمس، عن موظف إس���رائيلي رفيع قوله إن 

ز جهوده على ه���ذه الدول ليس فقط عل���ى ضوء توجهها 
ّ
نتنياه���و رك

“المؤي���د أكثر إلس���رائيل”، وإنم���ا ألن وزراء خارجيتها س���يعقدون لقاء 

منفصال قبيل اجتماع مجلس وزراء الخارجية.

ورغ���م أن ه���ذا اللق���اء المنفصل لن يناق���ش الموضوع اإلس���رائيلي – 

الفلس���طيني، إال أن نتنياهو يأمل بأن يتم خالله التوصل إلى اتفاق بين 

الدول الخمس على معارضة مس���ودة مش���روع القرار، خاصة وأنه، بحسب 

الموظف اإلس���رائيلي، ينبغي اتخ���اذ القرار في مجل���س وزراء الخارجية 

باإلجماع ليكون ساري المفعول، األمر الذي من شأنه إرجاء التصويت على 

مشروع القرار لمدة شهر.

وتأمل إس���رائيل بأنه في حال تأجيل التصويت، س���تتمكن من كسب 

الوقت ومحاولة تخفيف صيغة مس���ودة الق���رار، أو حتى إزالتها كليا عن 

جدول أعمال المجلس.

سلسلة أزمات بين إسرائيل واالتحاد األوروبي
ق���رار مجلس وزراء االتحاد األوروبي المتوق���ع حاليا هو األخير حتى اآلن 

في سلسلة قرارات اتخذها االتحاد على خلفية استمرار االحتالل وتوسيع 

االس���تيطان في السنوات األخيرة، وأدت إلى نشوء أزمة في العالقات بين 

الجانبين. 

ويشار إلى أن جميع الخطوات التالية جرت خالل ثالث واليات لنتنياهو 

في رئاسة الحكومة.

في الع���ام 2009، في أعقاب العدوان اإلس���رائيلي على قطاع غزة، جرى 

تجمي���د تطوير العالق���ات بين االتحاد األوروبي وإس���رائيل، وهذا الوضع 

مستمر حتى اليوم.

في العام 2013، اقترح االتحاد األوروبي على إس���رائيل رزمة مساعدات، 

ُوصف���ت بأنها »غير مس���بوقة« في حال وافقت عل���ى التوقيع على اتفاق 

سالم مع الفلس���طينيين. لكن الحكومة اإلسرائيلية تجاهلت ذلك ما أدى 

إلى غضب أوروبي.

في الع���ام 2014، انضمت إس���رائيل إلى المش���روع األوروب���ي العمالق 

»هورايزن 2020« للتعاون في المجاالت العلمية، واشترط االتحاد األوروبي 

انضمام إس���رائيل بأن ال يسري المشروع على المس���توطنات في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجوالن. 

ف���ي العام 2015، ق���رر االتح���اد األوروب���ي تنفيذ قرار وس���م منتجات 

المستوطنات في أس���واق الدول ال�28 األعضاء في االتحاد األوروبي، وردا 

على ذل���ك جّمدت إس���رائيل المحادثات مع األوروبيين حول اس���تئناف 

عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويأت���ي اآلن القرار المتوقع لالتح���اد األوروبي بالتمييز بين إس���رائيل 

والمس���توطنات، وسط توقعات إسرائيلية بتش���ديد العقوبات األوروبية 

ضد المستوطنات. 

مسودة القرار األوروبي المتوقع
نش���رت صحيف���ة »هآرتس«، األحد، البنود األساس���ية لمس���ودة القرار 

األوروبي الذي سيصوت عليه، وجاءت كالتالي:

- »االتحاد األوروبي سيس���تمر في التمييز بصورة واضحة وال لبس فيها 

بين إسرائيل وكافة األراضي المحتلة عام 1967«.

- »االتفاقيات بين إسرائيل واالتحاد األوروبي تسري على إسرائيل فقط 

ال غير«.

- »االتح���اد األوروبي والدول األعضاء فيه متح���دون في االلتزام بضمان 

التطبي���ق الكامل للقواني���ن األوروبية واالتفاقي���ات المتعلقة بمنتجات 

)رويترز( االستيطان: توسع عدواني مستمر.  

المستوطنات«.

- »االتحاد األوروبي يعيد إقرار قراره )بشأن وسم منتجات المستوطنات( 

وال يرى فيه مقاطعة إلسرائيل، وهو أمر يعارضه االتحاد«.

- »االتح���اد األوروبي س���يتابع عن قرب التط���ورات الميدانية وتبعاتها 

األوسع«. 

- »االتح���اد األوروبي س���يدرس تنفيذ أنش���طة أخرى م���ن أجل حماية 

إمكانية تطبيق حل الدولتين، اآلخذ بالتراجع بش���كل دائم بس���بب فرض 

وقائع ميدانية )إسرائيلية( جديدة«.

- تعبر مس���ودة القرار عن الدعم للمقترح الفرنس���ي بتشكيل مجموعة 

دعم دولية من أجل دفع عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين وعقد 

مؤتمر س���الم دولي من أجل اس���تئناف مفاوضات إقليمية بين إسرائيل 

والفلسطينيين والدول العربية.

- تش���مل مس���ودة القرار تطرقا إلى »قانون الجمعي���ات« القمعي الذي 

طرحته وزير العدل اإلسرائيلية المتطرفة، أييليت شاكيد، ويفرض قيودا 

على منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية التي تفضح ممارسات االحتالل 

بحق الفلس���طينيين. وفي هذا السياق تساوي المسودة بين التعامل مع 

المنظمات غير الحكومية في إس���رائيل والسلطة الفلسطينية وتؤكد أن 

»االتحاد األوروبي قلق من محاوالت الجانبين إلسكات المجتمع المدني«.

- مسودة القرار ترحب بالتحقيق اإلسرائيلي في الجريمة اإلرهابية في 

قرية دوما وحرق ثالثة من أفراد عائلة دوابش���ة، لكنها تطالب إس���رائيل 

بالتحقيق ومحاكمة مستوطنين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، كما 

تطالب المسودة الجانبين »باستخدام تناسبي للقوة«.  

الخطوة األوروبية لم تفاجئ إسرائيل
قالت مصادر في وزارة الخارجية اإلس���رائيلية إن مشروع القرار األوروبي 

تدفعه السويد وايرلندا، وتدفعه فرنسا بشكل جزئي.

لكن دبلوماس���يين أوروبيين مطلعين عل���ى تفاصيل الخطوة األوروبية، 

أك���دوا أن من دفع باتجاه هذا القرار هي الدول األوروبية الكبرى، بريطانيا 

وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وبقدر معين ألمانيا أيضا.

وأض���اف الدبلوماس���يون أن مندوبي هذه الدول الخمس ش���ددوا خالل 

المداوالت الداخلية في مؤسسات االتحاد األوروبي، على أن دولهم ترفض 

التنصل من سياستها تجاه المستوطنات، وأنها معنية بصيغة مشددة.

وعقب مصدر دبلوماسي إسرائيلي بالقول إن »المسودات تشتد وتصبح 

أكثر خطورة من لحظ���ة إلى أخرى. والس���ويديون وااليرلنديون يدفعون 

ويبدو أن أصدقاءنا ال يصمدون أمامهم. ويحاول األلمان أن يلجموا لكنهم 

ال ينجحون في ذلك«.

وأش���ارت مص���ادر حكومية إس���رائيلية إلى أن صدور الق���رار بصيغته 

الحالية سيشكل إرس���اء آخر للسياس���ة األوروبية بالفصل بين إسرائيل 

والمستوطنات من الناحية القانونية.

وأضافوا أن عواقب ذلك قد تكون شديدة وتقود إلى المزيد من العقوبات 

رحت مب���ادرات لدول االتحاد األوروبي ضد 
ُ
ضد المس���توطنات. وأنه »إذا ط

المستوطنات سيكون من الصعب إيقافها«.

ويشار إلى أن إسرائيل توقعت هذه الخطوة األوروبية، فقد قال نتنياهو 

خالل اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست يوم االثنين الماضي: »إننا 

في خضم أزمة ليس���ت بس���يطة مع االتحاد األوروبي، وهي أزمة سياسية 

أوال. لقد وسموا المنتجات وال يمكن معرفة ما إذا كان هناك المزيد«.

 C وتطرق نتنياهو إلى تقارير حول أنش����طة االتحاد األوروبي في المنطقة

في الضفة الغربية، واعتبر أنها ليس����ت نابعة من أسباب إنسانية، وأن “هذا 

مجهود سياس����ي لالتحاد األوروبي. هذا واضح وضوح الش����مس وال شك فيه. 

وسنعمل في هذا الموضوع في إطار قدراتنا”.

وأشار نتنياهو إلى قرار حكومته بوقف االتصاالت بين إسرائيل واالتحاد 

األوروبي حول عملية السالم في أعقاب وسم منتجات المستوطنات، وقال 

إنه في حال استئناف االتصاالت فإن إسرائيل ستطرح نشاط االتحاد في 

.C المنطقة

واعتبر نتنياهو أن إس���رائيل كثفت عمليات هدم البيوت الفلسطينية 

في المنطقة C بحجة البناء غير المرخص وقال إن “هذا جهد ال يس���تهان 

به”. 

ونقل���ت “هآرتس” عن دبلوماس���يين أوروبيين قوله���م إنه يخيم فوق 

صيغة مس���ودة القرار الذي س���يصوت عليه وزراء خارجي���ة دول االتحاد 

األوروبي اآلن، روح التقرير الصادر قبل عدة شهور عن مركز األبحاث التابع 

للمجلس األوروبي للعالقات الخارجية، وتناول الحاجة إلى تحويل التمييز 

بين إس���رائيل والمستوطنات إلى عنصر أس���اس في السياسة األوروبية 

تجاه الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني.

ولفت المراسل السياسي للصحيفة، باراك رافيد، إلى أن “إرساء ’سياسة 

التميي���ز’ هذه في التش���ريعات األوروبية واالتفاقيات مع إس���رائيل في 

المج���االت االقتصادية، األبحاث والتطوير، القض���اء، المواصالت، الطيران 

واإلعفاء من تأشيرات الدخول، من شأنه أن يجر قيودا خطيرة على شركات 

ومجموعات وأفراد يعملون ويتواجدون أو يسكنون في المستوطنات”.

وأضاف رافيد أن “التركيز على عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين 

يجعل إدخال نش���طاء يمين متط���رف إلى قوائم العقوبات الش���خصية 

لالتح���اد األوروبي، بما في ذلك رفض دخولهم إلى القارة، س���يناريو غير 

مستبعد”.

وأشار رافيد إلى أن فرنس���ا هي التي تقف خلف إدخال الدعوة لتنفيذ 

خط���وات عملية من أجل إنقاذ ح���ل الدولتين وعقد مؤتمر س���الم دولي، 

ألنه���ا معنية بدفع مش���روع قرار ف���ي مجلس األمن الدول���ي في موضوع 

المستوطنات.

ورأى رافيد أن “الصيغة المشددة لمسودة القرار األوروبي والمفاوضات 

التي جرت خلف الكواليس بين الدول األوروبية الكبرى، تدالن على أن الرد 

اإلسرائيلي على قرار االتحاد األوروبي بنشر تعليمات حول وسم منتجات 

المستوطنات عملت كسهم مرتد. فإعالن إسرائيل عن تجميد االتصاالت 

في الموضوع الفلس���طيني مع مؤسس���ات االتحاد األوروبي في بروكسل 

وخط���وات انتقامية صبيانية ضد عدة دول أوروبية أيدت وس���م منتجات 

المستوطنات، صّعدا الغضب واإلحباط في أوروبا تجاه إسرائيل”. 

وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه في أعقاب رد فعل حكومة نتنياهو نشأ 

محفز لدى الدول األوروبية الكبرى الخمس إلظهار إجماع وتشكيل جبهة 

موحدة مقابل إسرائيل ونشر قرار شديد بخصوص المستوطنات. 

وكتب رافيد أن دبلوماس���يين في عدة عواصم أوروبية أبلغوا نظراءهم 

في إس���رائيل أن القرار اآلخذ بالتبلور يتوقع أن يكون شديدا، وأضافوا أن 

“على إس���رائيل أن تعلم أن صيغته تعكس األجواء الحالية السائدة في 

القارة تجاه إسرائيل”.

لكن نتنياهو اعتبر خالل حفل استقبال لمراسلي وسائل اإلعالم األجنبية 

في إسرائيل، أقيم يوم الخميس الماضي، أن “مشكلة إسرائيل ليست مع 

دول أوروبا المختلفة، وإنما مع جهاز االتحاد األوروبي، ومع البيروقراطيين 

المعادين إلس���رائيل في مقرات االتحاد األوروبي في بروكس���ل، وإذا غاب 

هؤالء فإن جميع المشاكل ستحل”. 

إال أن دبلوماس���يين أوروبيين قالوا إن صورة الوضع معاكسة تماما لتلك 

التي يعرضها نتنياهو، وأش���اروا إلى أن وزيرة خارجية االتحاد األوروبي، 

فدريكا موغيريني، ومس���ؤولين في مفوضية العالقات الخارجية لالتحاد 

األوروبي، طرحوا مس���ودة قرار مخففة نسبيا، لكن مندوبي الدول الخمس 

الكبرى لم يوافقوا عليها وطالبوا بتشديدها.

نتنياهو يقّر: نحن في خضم أزمة ليست بسيطة مع االتحاد األوروبي!

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

 » صدر عن »

عنف المستوطنين وأثره 
على الفلسطينيين

نبيل الصالح

مــــا بعد الحرب على غــــــزة
قـــراءة في التصورات اإلسرائيلية

عاطف ابو سيف             مهند مصطفى
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رئيس جهاز الموساد المنتهية واليته:

علينا أن نأخذ في الحسبان تأثير 

أحداث بعيدة عن منطقتنا!

*دبلوماسي إسرائيلي سابق: السنوات المقبلة 

قد  تشهد قيام نظام عالمي جديد*

قال رئيس جهاز الموس����اد المنتهية واليته تامير باردو إنه ال يوجد خطر 

وجودي على إس����رائيل. وأضاف باردو في مقابله خاصة مع النش����رة الدورية 

للش����ؤون االس����تخباراتية واألمنية التي يصدرها »مركز تراث االستخبارات« 

اإلس����رائيلي بمناس����بة مرور 30 عامًا على تأسيس����ه: »إن الجميع يعرف أن 

إس����رائيل دولة قوي����ة جدًا. لم نعد في الزمن الذي اضطرت إس����رائيل خالله 

كدولة صغيرة إلى مواجهة خطر وجودي«.

وتابع باردو: »في بداية تولي منصبي كرئيس للموس����اد التقيت مس����ؤواًل 

كبيرًا من دول األطراف العربية )باالستناد إلى تقارير غربية، يمكن افتراض 

أن باردو قصد الس����عودية أو إحدى دول الخليج(، سألني إذا كنا قررنا العيش 

في الشرق األوسط، ألننا في رأيه لم نفعل ذلك. وعندما سألته لماذا يعتقد 

ذلك؟ س����أل: كم عدد اإلس����رائيليين ال����ذي ولدوا في الب����الد يعرفون اللغة 

العربي����ة؟ وما هو العدد اإلجمالي للذين يري����دون معرفتنا؟ وكيف تريد أن 

تفهمني وأن تس����كن في الشرق األوسط من دون معرفة اللغة التي يتحدث 

بها مئات الماليين؟ وكم عدد األش����خاص عندكم الذين فتحوا القرآن ليس 

للصالة، بل لمحاولة فهم ما كتب فيه، وليفهموا الثقافة؟. نحن لسنا جميعًا 

متش����ابهين، يوجد فرق بين المصري واألردني والفلس����طيني والس����عودي 

أو اللبناني. أنتم ال تعرفون الجميع وال تعرفون ش����يئًا. من األس����هل لكم أن 

تعيش����وا في كندا. هناك ستش����عرون أنكم في وطنكم أكثر مما تشعرون 

بذلك هنا من الناحي����ة الثقافية. فلماذا ال تزالون هنا؟ أنتم لم تختاروا بعد 

أن تكونوا جزءًا من الشرق األوسط؟«.

وفي رأي رئيس الموس����اد المنتهي����ة واليته فإن أكبر تح����ّد مطروح على 

رئيس الموساد هو التأقلم مع الواقع. إن هذا الواقع مختلف تمامًا عن الواقع 

الذي كان قائمًا عندما تجند في الجيش عام 1971. ومواجهة مس����ائل الردع 

تغّيرت تغي����رًا مطلقًا ألن المخاط����ر اختلفت. حزب الل����ه مختلف تمامًا عما 

نعرفه، كما تغيرت إيران بصورة كلية، وكذلك تركيا والس����عودية لم يعودا 

كما كانا عليه. 

وأش����ار باردو إلى أن مسألة الردع تش����هد تغيرًا »ويجب علينا أن نأخذ في 

الحس����بان تأثير أحداث بعيدة عن منطقتنا. نح����ن نعيش في منطقة الزمن 

فيها واحد وال أهمية للمس����افات. ال تكفي الس����يطرة على المحيط المحاذي 

لن����ا، ويج����ب أن نفهم صعوبة توفي����ر ردع لكل حادث يقع م����ن حولنا، لكن 

يتعي����ن علينا أن نعرف بوقوع األحداث في زمنها الحقيقي، ويجب أن أعرف 

انعكاساتها على النطاق األوسع. االستخبارات أصبحت مختلفة«.

يش����دد باردو أيضًا على الثورة التي طرأت على كل ما له عالقة بالمعلومات 

وتأثير اإلعالم في االس����تخبارات، فيقول: »نحن نعيش في قرية عالمية في 

زمن واحد. وهذا يعني أن المس����افة لم تعد ش����يئًا مهمًا. على سبيل المثال 

جزء مما حدث في حرب يوم الغفران )حرب أكتوبر 1973( ما يزال س����ريًا، لكن 

الحروب الحديثة تغط����ى إعالميًا من خالل اإلنترنت وبالبث الحي. منذ بداية 

القرن الواحد والعشرين كل شيء أصبح شفافًا. والجميع يرى كل شيء طوال 

الوقت«.

ووصف باردو وضع إس����رائيل والوضع المتغير في الش����رق األوس����ط بأنه 

بمثابة جمع بي����ن مصطلح يحوي كلمتي صديق وع����دو. ووفقًا لباردو: »نحن 

نعيش اليوم في عالم كل ش����خص هو صديق وعدو ف����ي الوقت عينه. ففي 

لحظ����ة هو عدو، وفي لحظة أخرى ه����و صديق. ومع كل قوة من القوى الفاعلة 

في الش����رق األوس����ط وفي العالم عامة، هناك أهداف مش����تركة إلى جانب 

العداء والمنافس����ة. من الطبيعي أن تكون مؤسس����ة الموساد في المنطقة 

الرمادية، فبالنسبة إلينا كل شخص هو عدو وصديق في آن معًا«. 

من ناحية أخرى، قال الدبلوماسي اإلسرائيلي السابق عوديد عيران الباحث 

حاليا في »معهد أبحاث األمن القومي« إنه باالستناد إلى معرفة ما سيحدث 

بص����ورة أكيدة، يمكن التقدير بأنه س����تحدث تغييرات في النظام العالمي 

في السنتين المقبلتين. 

وأضاف: نحن متأكدون مثاًل أنه بعد عام س����يأتي رئيس جديد إلى البيت 

األبي����ض. ولن يكون التغيير ف����ي جنس الرئيس أو لون بش����رته أو انتمائه 

الحزبي فقط، بل س����يكون أيضًا، من بين أمور أخرى، ف����ي النظرة إلى مكانة 

الوالي����ات المتحدة كزعيمة للعال����م. ففي كل ما يتعل����ق بمنطقتنا، مارس 

ب����اراك أوباما القيادة من الخلف، وهاجم من فوق، وراقب من الجانب. يمكننا 

أن نفهم س����بب خش����ية الرئيس المنتهية واليته من رؤي����ة توابيت جنود 

أميركيين تعود من القتال في األزقة الترابية في مدن منسية وفي صحاري 

المنطق����ة. لكن قتااًل جويًا ضد ظاهرة تس����مى داع����ش، يعكس عدم جدية 

أميركي����ة في مواجهة زعماء يتحدون القليل الذي بقي من النظام الذي كان 

ما يزال قائمًا في المنظوم����ة الدولية من جهة، وفي مواجهة ظاهرة داعش 

التي تش����كل خطرًا على الواليات المتحدة نفسها وعلى حلفائها في أوروبا 

من جهة أخرى.

وبرأي����ه فإن ع����ودة الزعامة األميركي����ة ال تعني فقط القتال العس����كري. 

فماليين البشر الذين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر ضد األنظمة االستبدادية، 

وماليين البش����ر الذين فروا من الفقر، والبطالة، ومن عدم وجود شروط صحية 

أساس����ية، أثبتوا فشل أطر النظام الدولي في تقديم حل شامل لضائقتهم. 

وبعد الحرب العالمية الثانية قام����ت الواليات المتحدة بمهمة قيادة إعادة 

إعمار أوروبا وش����رق آسيا التي لم تقع في يد النظام الشيوعي. وفي الواليات 

نش����ئت مؤسسات دولية مثل األمم المتحدة والوكاالت المختلفة. 
ُ
المتحدة أ

وبقيادة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ساهمت هذه المؤسسات في 

قيام نظام عالمي، لكنها اليوم تجد صعوبة في تقديم الحلول.

والرئي����س أوباما، الذي بح����ث في واليته األولى عن رؤي����ا، بحث في واليته 

الثانية عما يس����بب أضرارًا للواليات المتحدة واكتفى باحتوائها. وسيضطر 

الرئيس المقبل بحكم الظروف، إلى العودة إلى الصيغة التي وّجهت رؤس����اء 

الوالي����ات المتحدة منذ نش����وب الحرب العالمية الثاني����ة، وهي ضرب أعداء 

الديمقراطي����ة وإعادة بناء الش����عوب بعد النصر. وهن����اك حاجة في عملية 

اعادة البناء إلى تعزيز المؤسسات القائمة وجعلها أكثر مالءمة، مثل تغيير 

تركيب����ة مجلس األمن بحيث يمث����ل أجزاء كبيرة من س����كان العالم، وزيادة 

التدخل والمس����اهمة المالية للدول األعضاء في األمم المتحدة التي جمعت 

في العقود األخيرة فوائض مالية ضخمة. 

وتس����اءل عيران: ماذا س����يحدث للنزاع الفلسطيني- اإلس����رائيلي؟ عندما 

تنش����غل الواليات المتحدة بمعركة انتخابات رئاسية تكتسب أيضًا صورة 

صراع بشأن دورها على الساحة الدولية، وعندما تواجه أوروبا تحديات جدية 

لوجوده����ا كاتحاد، وعندما يكون الجيل الجديد ال����ذي لم يتعلم بعد تاريخ 

الشرق األوسط وال يعرف ما إذا كانت الجامعة العربية مصطلحًا في كرة القدم 

أو في التاريخ السياس����ي للمنطقة، فإن إس����رائيل وجيرانها الفلسطينيين 

يس����تطيعان التهرب من حل النزاع. ال االنتفاض����ة األولى وال الثانية زعزعتا 

نظامًا عالميًا، وال دفعتا حتى النظام اإلس����رائيلي لصنع السالم. فالخوف من 

تسوية أميركية- روس����ية مفروضة هو الذي أجبر من بين أمور أخرى، رئيس 

الحكومة بيغن على التوصل إلى تسوية مستقلة مع روسيا، وضغط أميركي 

سياسي معتدل هو الذي دفع رئيس الحكومة شامير إلى المشاركة في قمة 

مدريد التي عبدت الطريق أمام أوس����لو. وال ش����ك في أن نظامًا عالميًا جديدًا 

تتقدم في إطاره نزاعات أخرى في العالم نحو الحل، سيسّرع المفاوضات على 

تسوية النزاع عندنا.

حزب الله: هجوم في شبعا.

ش���رت في األيام القليلة الماضية عدة تقارير تمحورت حول حزب 
ُ
ن

الله، وتناولت القتال الذي يخوضه في سورية إلى جانب قوات النظام 

هناك وقوات الجيش الروس���ي، وتخوف إسرائيل من احتمال حصوله 

على أس���لحة متط���ورة، ووصف حزب الل���ه بأنه التهدي���د األول على 

إسرائيل قبل أي تهديد آخر. 

واعتبرت دراس���ة إس���رائيلية جدي���دة أن حزب الله حّس���ن قدراته 

العس���كرية، وخصوصا الهجومية، بفضل التدخل الروس���ي المتزايد 

ف���ي الحرب األهلية الدائرة في س���ورية. وق���ال العميد موني كاتس، 

وهو القائد الس���ابق لفرقة الجليل العسكرية )الفرقة 91( في الجيش 

اإلس���رائيلي، في مقال كتبه س���وية مع الباحث نداف بولك، إنه ألول 

مرة في تاريخ حزب الله يقوم الحزب بتنفيذ اجتياح هجومي في إطار 

القتال الذي يخوضه في سورية. 

وأضاف الكاتبان، اللذان نش���را مقالهما في موقع »معهد واش���نطن 

لدراس���ات الشرق األوس���ط« االلكتروني قبل ش���هر وتناولته صحيفة 

»هآرتس أمس االثنين، أن الوجود العسكري الروسي المتزايد، سيعزز 

خبرة حزب الله ويمنحه القدرة على استخالص دروس ذات قيمة عالية 

للمواجهات العسكرية المقبلة. 

ووفقا لبولك وكاتس، فإن إستراتيجية حزب الله اعتمدت حتى اآلن 

على الدفاع واالستنزاف في المواجهات ضد إسرائيل، وأن الحزب كان 

يعتبر أنه طالما ال ينهار أمام ضربات الجيش اإلسرائيلي فإن بإمكانه 

البقاء ويصف ذلك باالنتصار، لكن الحرب في س���ورية غيرت النموذج 

الدفاعي للحزب. 

وأش���ارا إل���ى أن حزب الل���ه اضطر في س���ورية إلى تغيي���ر أهدافه 

واالستيالء على منطقة والسيطرة عليها لفترة طويلة، خالل قتاله ضد 

التنظيمات التي تحارب في سورية. ويزج الحزب بوحدات تضم مئات 

المقاتلين في هجم���ات معقدة في مناطق ليس���ت معروفة له جيدا، 

وهذه الوحدات تستعين بوسائل قتالية متنوعة جدا. 

وكتب كاتس وبولك أنه “بالنس���بة لمقاتلي ح���زب الله، فإن تجربة 

كه���ذه بإمكانها أن تغير رأيهم حيال الطريقة األكثر فاعلية من أجل 

االنتصار في المعركة، والتدخل الروس���ي يعني أنهم يتعلمون هذه 

الدروس من أحد أفضل الجيوش في العالم”. وبحس���بهما فإن الروس 

وحزب الله أقاما غرف عمليات مش���تركة في دمشق والالذقية، كما أن 

حزب الله شارك في إنقاذ الطيار الروسي الذي أسقطت تركيا طائرته 

في تشرين الثاني الماضي. 

واعتبر بول���ك وكاتس أن حزب الله س���يطلع على أس���لوب التفكير 

والتجرب���ة للضباط ال���روس، كما تبل���ورت في الحرب في الشيش���ان، 

وسيتمكن من التعلم منهم كيفية تفعيل القوات بصورة فعالة خالل 

الهجمات التي تنفذ في مناطق مأهولة ومكتظة بالسكان. كذلك فإن 

حزب الله قد يكتس���ب خبرة في استخدام أسلحة لم تكن بحوزته في 

الماضي. 

وكتبا أن “هذه س���تكون فرصة أولى لحزب الله لمش���اهدة كيف أن 

قوة عس���كرية من الدرجة األولى تخطط لعملية عسكرية”، وأشارا إلى 

أن مشاركة سورية في التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة ضد 

الع���راق في حرب الخلي���ج األولى، في العام 1991، دفعت س���ورية إلى 

إح���داث تغيير كبير ف���ي إعداد إس���تراتيجيتها ومفهوم الحرب ضد 

إس���رائيل. وتوقعا أن حزب الله سيتلقى معلومات استخبارية روسية 

والتعلم من طريقة حصول الروس على معلومات وتحليلها من مصادر 

مختلفة ومتنوعة. 

وأضاف���ا أن ح���زب الله لم يعد عل���ى ما يبدو ملتزم���ا بمفهوم “عدم 

الخس���ارة” الذي وجهه طوال س���نوات المواجهة مع إسرائيل، وأشارا 

إل���ى تهدي���دات أمين عام الحزب، حس���ن نص���ر الله، في الس���نوات 

األخيرة باحتالل بلدة إس���رائيلية قريبة من الحدود مع لبنان في حرب 

مستقبلية. 

ورأى كات���س وبولك أن القت���ال الذي يخوضه ح���زب الله إلى جانب 

الجيش الروس���ي في س���ورية سيس���اعده في توازن القوى في لبنان، 

وأن ق���درات حزب الله ستتحس���ن قياس���ا بالجي���ش اللبناني، الذي ال 

يكس���ب تجربة عسكرية مش���ابهة. برغم ذلك أش���ارا إلى أن الخصوم 

الذين يحاربهم حزب الله في سورية، مثل تنظيم “الدولة اإلسالمية” 

)داعش( و”جبهة النصرة”، ليسوا شبيهين بالمستوى العسكري الذي 

لدى الجيش اإلسرائيلي. 

يدلين: حزب الله أصبح التهديد األكبر إلسرائيل!
من جانب���ه، أوحى رئيس “معهد أبحاث األم���ن القومي” في جامعة 

تل أبيب، عاموس يدلين، وهو الرئيس الس���ابق لش���عبة االستخبارات 

العسكرية اإلس���رائيلية )أمان(، بأن األزمة السورية تبعد الحروب عن 

إسرائيل.

وس���عى يدلين إلى تدريج التهديدات التي تواجهها إسرائيل في 

العام الحالي 2016، وقال في مقابل���ة لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، 

ش���رت يوم الجمعة الماض���ي، إن حزب الله يقف عل���ى رأس تدريج 
ُ
ن

هذه التهديدات، وليس البرنامج النووي اإليراني أو حماس أو تنظيم 

“الدولة اإلسالمية” )داعش( وغيره من التنظيمات الجهادية.

وق���ال في هذا الس���ياق إن “المقاييس التي تح���دد ذلك هي كمية 

الم���واد المتفجرة التي يقدر الطرف اآلخر على إنزالها على إس���رائيل 

وعمقه اإلستراتيجي، أي دعم دولة عظمى إقليمية أو عالمية، ليتمكن 

من اس���تمرار المعارك. وبناء على ذلك، ال شك في أن حزب الله موجود 

في الم���كان األول. فهو الجهة الوحيدة التي ل���م تضعف قوتها في 

الس���نوات الخمس األخيرة، وتواصل التس���لح بصواريخ طويلة المدى. 

وإيران تقف خلفه، وبعد تدمير صواريخه س���تجدد مخزونه. ولداعش، 

مثال، ال يوجد دعم كهذا”.

وفيما تس���ود تقديرات في إس���رائيل أن بحوزة ح���زب الله 150 ألف 

ص���اروخ، رأى يدلي���ن أن “العدد ليس مهما. المهم ه���و أن حزب الله 

يحس���ن طوال الوقت قدرات دقة الصواري���خ الطويلة المدى وقدرتها 

على حم���ل رؤوس حربي���ة متفجرة. فه���ذه صواري���خ يمكنها ضرب 

تجمعات س���كانية ومواقع إستراتيجية إلس���رائيل. وفي موازاة ذلك 

يت���زود الحزب بطائرات من دون طيار، بما ف���ي ذلك طائرات هجومية، 

وبصواريخ بر – بحر وبطاريات متطورة للدفاعات الجوية”.

وأردف أنه “صحيح أن حزب الله منش���غل بس���ورية، بأمر من سيده 

اإليراني، في محاولة إلنقاذ الرئيس األسد. وصحيح أنه خالل المعارك 

فقد أكث���ر من ألف مقاتل. لكن من الجهة األخرى هو يكتس���ب خبرة 

عسكرية هامة. ومحفزات حزب الله لفتح جبهة ضد إسرائيل موجودة 

طوال الوقت وستتزايد عندما يقرر حسن نصر الله أن يمحو عن نفسه 

ش���ارة المجرم الش���يعي الذي يشارك في قتل الس���نة ويحاول كسب 

ش���عبية العالم العربي مرة أخرى. عندها س���يتمكن من توجيه قواته 

جنوبا واستغالل التجربة، العتاد والخبرة التي اقتناها في سورية”.

وتابع يدلين أن حربا كهذه ليس���ت قريبة “وطالما أن المواجهة في 

سورية مستمرة، وستستمر لس���نوات”، لكنه استدرك قائال إنه “في 

العام 2006، رأينا كيف أن نصر الله دخل حربا لم يرغب بها”.

واعتبر يدلين أن إيران في المرتب���ة الثانية في تدريج التهديدات 

على إسرائيل،”رغم أنها منشغلة حاليا بترميم اقتصادها، في محاولة 

لتحقي���ق أفضليات االتفاق النووي، وبإنقاذ نظام األس���د وفي محاربة 

داعش والمواجهة مع الس���عودية، لكن محفزاتها لم تتغير. وينبغي 

أن نتذكر أن بحوزة إيران بضع مئات من الصواريخ القادرة على الوصول 

إلى إسرائيل”.

وحلت ف���ي المكان الثالث ف���ي تدريج يدلين س���ورية، ألن نظامها 

أبقى لديه قسما من الس���الح الكيميائي “وغايته الدفاع عن النظام”. 

رغم ذلك قال يدلين إن “احتمال اس���تخدام هذا السالح ضد إسرائيل 

ضئيل جدا”.

وتاب���ع يدلي���ن أن حرك���ة حم���اس تحتل الم���كان الرابع في س���لم 

التهديدات على إسرائيل. 

وأشار هنا إلى أن “شكل انتهاء عملية الجرف الصامد )العدوان على 

غزة في صيف العام 2014( لم يمنع تزايد قوة الحركة. فلديها عشرات 

الصواريخ الطويلة الم���دى والقادرة على الوصول إلى مراكز تجمعاتنا 

الس���كانية، وفي موازاة ذل���ك رممت األنفاق. ومن دون ش���ك أنه في 

المواجهة المقبلة، ستستغلها حماس لكي تحاول السيطرة على بلدة 

أو قاعدة عس���كرية. وينبغي االعتراف بأن تهديد األنفاق موجود في 

الش���مال أيضا، وإن كان بحجم أصغر. ولن أفاج���أ إذا ما عمل حزب الله 

بطريقة مش���ابهة، بحيث يكون الهدف مش���ابها، وهو السيطرة على 

بلدة أو قاعدة”.

ويختت���م يدلين س���لم التهديدات بتنظيم “داع���ش”، لكن يدلين 

ليس قلقا حيال���ه. ف�”داعش هو جزء من اإلره���اب الذي نواجهه منذ 

س���تين عاما. بإمكانه أن يلتقي بنا في خمسة أماكن: الجوالن، سيناء، 

المناطق )المحتلة(، لدى عرب إسرائيل وفي خارج البالد. ولكن الحديث 

لي���س عن تهديد وج���ودي في أي من هذه األماك���ن. وجهازنا األمني 

يمكنه مواجهته”.

ورأى أن “وضع إسرائيل اإلستراتيجي مريح، خالفا للرأي السائد لدى 

الجمهور. وفي األمد القريب سيطرأ تحسن أيضا. فالدول التي تنازعنا 

معها ضعفت عسكريا والدول التي أبرمنا معها اتفاقيات سالم )مصر 

واألردن( تس���تقر، رغم التخوفات في بداية الربيع العربي. وإلى جانب 

كل ذلك، فإن انخفاض أس���عار النف���ط تقلل من قدرة دول النفط على 

إمالء عمليات سياسية على الغرب واالستمرار في تزايد قوتها”.  

وفي غضون ذلك، اعتبر ضابط كبير في سالح البحرية اإلسرائيلي أن 

روسيا زودت س���ورية بصواريخ بر- بحر من طراز “ياخونت”، وأن قسما 

من هذه الصواريخ وصل إلى أيدي حزب الله، الذي قد يس���تخدمه ضد 

بوارج حربية أو غواصات إسرائيلية. 

ونقل���ت صحيفة “معاريف” يوم الجمع���ة الماضي، عن هذا الضابط 

اإلسرائيلي قوله إنه “توجد بحوزة س���ورية صواريخ ياخونت روسية، 

وتوجد تقدي���رات أنها انتقلت إلى أيدي حزب الل���ه. وفرضية العمل 

لدينا هي أن حزب الله سيطلق صواريخ كهذه من سورية”.  

ووفق���ا للضابط فإنه يتعين على إس���رائيل اليوم أن تواجه مجموعة 

تهديدات محتملة واس���عة في جبهتها البحري���ة، بدءا من حزب الله 

وس���ورية في الش���مال وحتى تنظي���م “داعش” وحرك���ة حماس في 

الجنوب. واعتبر هذا الضابط “أننا نأخذ بالحس���بان أن كل من بحوزته 

سالحا سيس���تخدمه في وقت ما” في إشارة إلى التنظيمات المسلحة 

في سيناء وسورية.

وكان الطيران الحربي اإلس���رائيلي قد أغار أكثر من مرة في األراضي 

السورية بحجة استهداف قوافل أسلحة تنقل إلى حزب الله، وبضمن 

ذلك اس���تهداف نقل صواريخ “ياخونت”. وتعتبر إسرائيل نقل هذا 

الصاروخ إلى ح���زب الله “خطا أحمر”. وكرر الضابط أقوال مس���ؤولين 

أمنيي���ن إس���رائيليين بأن “حزب الل���ه لديه صواريخ ته���دد مناطق 

واسعة )في إسرائيل(، وأية سفينة تخرج من الميناء تكون مهددة”. 

وقال إن س���الح البحرية يجري مناورات أس���بوعية غايتها التدرب على 

مواجهة هجمات كهذه، أو تس���لل خاليا إلى إسرائيل عن طريق البحر، 

أو السيطرة على سفن. 

توجس إسرائيلي: حزب الله يتعلم 
أساليب قتال جديدة من الروس في سورية!

*»حزب الله لم يعد على ما يبدو ملتزًما بمفهوم عدم الخسارة الذي وجهه طوال سنوات المواجهة مع إسرائيل«!*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

نسبة ارتفاع مستوى المعيشة 
في الدول المتطورة أعلى بخمسة 
أضعاف من ارتفاعها في إسرائيل

تبين من معطيات مس���توى المعيشة في إسرائيل في العام 

الماضي 2015، أن مس���توى معيش���ة الفرد ارتفع بنسبة 3ر%0 

فقط، بينما مس���توى المعيش���ة في الدول���ة المتطورة األعضاء 

في منظمة التعاون OECD ارتفع بالمعدل بنسبة 5ر1%. وأعلى 

نس���بة كانت في إيرلندا التي ارتفع فيها مس���توى المعيش���ة 

بنس���بة 3ر6%، وإس���بانيا التي عانت من أزمة اقتصادية حادة 

في الس���نوات األخيرة- 3ر3%، كما ارتفع مستوى المعيشة في 

بريطانيا هو أيضا بنسبة عاليا نسبيا- 7ر%1.

وتواجه إسرائيل تباطؤا شديدا في ارتفاع مستوى المعيشة 

في الس���نوات األخيرة، فمنذ الع���ام 2003، وحتى نهاية العام 

2015، ارتفع مس���توى المعيش���ة بنحو 5ر22%، بينما ثروة كبار 

األغني���اء ال���� 500 في إس���رائيل ارتفعت في الفترة نفس���ها، 

بحوالي %350. 

وبلغ معدل الناتج للفرد الواحد في إس���رائيل مع نهاية العام 

الماض���ي 2015، حوالي 137 ألف ش���يكل، وهو م���ا يعادل وفق 

معدل صرف ال���دوالر في العام الماض���ي 35300 دوالر )معدل 

صرف الدوالر 88ر3 شيكل(، ولكن على مستوى القوة الشرائية، 

فإن مع���دل الناتج للفرد يهبط إلى أقل من 32 ألف دوالر، بينما 

مع���دل الناتج للفرد ف���ي الواليات المتح���دة األميركية، ودول 

االتحاد االوروبي ال� 28 بلغ 51500 دوالر.

وبموازاة ذلك، قال التقرير السنوي لمركز “ادفا” الذي يعني 

بالقضايا االجتماعية إن العاملين في س���وق العمل اإلسرائيلية 

ل���م يتمتعوا من ثمار النمو االقتصادي في الس���نوات األخيرة، 

فعلى الرغم من أن النمو س���جل في العقد األخير نس���با عالية، 

ومعدل النات���ج للفرد ارتفع م���ن 10 آالف دوالر في العام 1968 

وحت���ى 35 ألف دوالر ف���ي العام المنصرم، ف���إن قيمة الرواتب 

بالكاد ارتفعت بالضعف في نفس الفترة.

ويقول التقرير إن أكثر من 22% من العاملين في سوق العمل 

اإلسرائيلية يتقاضون راتب الحد األدنى وما دون. ورغم أن هذه 

النس���بة تبقى أقل من الواليات المتحدة األميركية- 25%، إال أن 

القيمة الش���رائية للحد األدنى في الواليات المتحدة تبقى أكبر 

مما هي في إسرائيل. 

االستثمارات الصينية في االقتصاد 
اإلسرائيلي - 7 مليارات دوالر!

قال تقرير اقتصادي صحافي جديد إن االستثمارات الصينية 

في االقتصاد اإلس���رائيلي، بلغت في الس���نوات األربع األخيرة 

حوال���ي 7 ملي���ارات دوالر، أبرزه���ا كان ش���راء ش���ركة “تنوفا” 

لمنتج���ات الحلي���ب واأللب���ان، وهي تع���د من أبرز مؤسس���ات 

االقتصاد الصهيوني قبل العام 1948، والحقا كانت االحتكارية 

األكبر لس���وق األلبان اإلسرائيلية، وأثار بيعها إلى الصين ضجة 

سياسية في إسرائيل، إال أنها لم تمنع إتمام الصفقة.

وحسب ما ورد، فإن حجم صفقة “تنوفا”، بلغ قرابة 05ر1مليار 

دوالر. ولكن االس���تثمار األكبر في شركة واحدة، كان في شركة 

األسمدة الكيميائية “مختاشي أجان”، إذ بلغ االستثمار الصيني 

فيه���ا 47ر1 مليار دوالر. وبل���غ الحجم اإلجمالي لالس���تثمارات 

الصيني���ة في ش���بكة المواصالت على أنواعه���ا، ما يقارب 7ر3 

ملي���ار دوالر، من بينها 900 مليون دوالر في بناء ميناء أس���دود 

الجديد، وما يزيد عن ملياري دوالر في ثالثة مش���اريع منفصلة، 

إلقام���ة القطار الخفيف في قل���ب مدينة تل أبيب، وحوالي 550 

مليون دوالر إلقامة ميناء جديد في خليج حيفا، وقرابة 55 مليون 

دوالر في شق نفق لسكة القطار في منطقة شمال البالد.

كذلك بين االس���تثمارات حوالي 460 مليون دوالر في ش���ركة 

التأمينات فينيكس، وقراب���ة 230 مليون دوالر موزعة على عدة 

مش���اريع في التقنيات العالية، من بينها 103 ماليين دوالر في 

حوالي 19 ش���ركة حديثة العه���د، و51 مليون دوالر في صندوق 

استثماري حكومي لدعم قطاع التقنيات العالية.  

مواد غذائية بقيمة 6ر4 مليار دوالر 
تلقى للنفايات في إسرائيل سنويا

قال تقرير جديد أعدته منظمة زراعية إس���رائيلية وش���ركة 

استش���ارات اقتصادية إسرائيلية، إنه سنويا يتم في إسرائيل 

إلقاء ما قيمته 6ر4 مليار دوالر من المواد الغذائية إلى النفايات، 

وأك���د أن باإلمكان إنقاذ نصف هذه الم���واد، ما يعود بربح على 

االقتصاد بحوالي 3ر1 مليار دوالر.

وحس���ب التقرير، ف���إن قيمة الم���واد الغذائي���ة التي تلقى 

للنفايات تشكل ما نسبته 6ر1% من حجم الناتج العام. ويتبين 

أيض���ا أن ما قيمته 05ر1 مليار دوالر من المنتجات الزراعية يتم 

إتالفها خالل عملية النضوج ف���ي الحقول، فيما يتم اتالف بما 

قيمت���ه 322 مليون دوالر ف���ي مرحلة التغلي���ف، وحوالي 340 

ملي���ون دوالر في مرحلة التصنيع، وم���ا قيمته 552 مليون دوالر 

في مرحلة التوزيع، و730 مليون دوالر في مرحلة االس���تهالك. 

وم���ا قيمته 6ر1 ملي���ار دوالر يتم إتالفه ف���ي البيوت والمطاعم 

وأماكن الطعام.

ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير عديدة لتقليص حجم المواد 

الغذائية التي يتم اتالفها. 

وأش���ار التقرير إلى أن 18% من الس���كان يفتقرون إلى األمن 

الغذائي. 

كم���ا أش���ار التقرير إلى تفاوت اس���تهالك الم���واد الغذائية 

ونوعيتها، ففي حين أن الفرد في الش���ريحة الميس���ورة األعلى 

يس���تهلك ش���هريا ما قيمته 360 دوالرا ش���هريا على المواد 

الغذائي���ة، ف���إن الفرد ف���ي الش���ريحة االجتماعي���ة األضعف 

اقتصاديا يبلغ معدل صرفه على المواد االس���تهالكية قرابة 64 

دوالرا. 

وكان موضوع إتالف المواد الغذائية قد ظهر مرارا في الماضي 

من جان���ب آخر، وهو جانب اإلتالف المتعم���د لبعض المنتجات 

الزراعية، بغرض الحفاظ على مستوى سعرها في السوق، وكانت 

تلك الظاهرة تثير ضجة كبيرة.

يس���تدل من بحث تفصيلي لمداخيل الضرائب اإلسرائيلية عن العام قبل 

الماضي- 2014، نش���ر ف���ي األيام األخيرة، أن مداخي���ل الضرائب من ضرائب 

السيارات الجديدة والرسوم على السيارات، وأيضا من الضرائب على الوقود، 

بلغت نس���بتها ما يزيد عن 21% من إجمالي الضرائب. وسجل العام الماضي- 

2015، ذروة جديدة في عدد الس���يارات الجديدة: 245 ألف سيارة، وساعد في 

هذا التنافس الحاد بين شركات القروض لبيع السيارات.

ويق���ول البحث عن الع���ام 2014 إن إجمالي الضرائب عل���ى الوقود في ذلك 

الع���ام ضمن لخزينة الضرائب 4ر17مليار ش���يكل، وهو م���ا يعادل 5ر4 مليار 

ل ما نسبته 7% من إجمالي 
ّ
دوالر، وفق معدل سعر الصرف الحالي، وهذا شك

الضرائب. إال أن س���عر لتر الوقود في العام قب���ل الماضي كان أعلى بما بين 

20% إلى 25% من س���عره الحالي. في حين أن ما بين 55% إلى 60% من سعر 

لت���ر الوقود للس���يارات هو ضرائب، والنس���ب تتفاوت، بموجب س���عر اللتر 

األصلي قبل الضرائب، رغم أن قس���ما من ه���ذه الضرائب هو مبلغ ثابت على 

اللت���ر وليس نس���بيا. ويقول البحث إن مداخيل الضرائ���ب من الوقود ترتفع 

سنويا بنسبة 4ر%1.

كذل���ك تبين أنه في الع���ام 2014، دخل إلى خزين���ة الضرائب 6ر35 مليار 

ش���يكل، وهو ما يعادل 2ر9 مليار دوالر، من الضرائب على السيارات الجديدة 

ل ما نس���بته 3ر14% من إجمالي 
ّ
ورس���وم الس���يارات )ترخيص(، وهذا ش���ك

الضرائب في ذلك العام. ويقول البحث إن الضرائب على الس���يارات في ذلك 

العام سجلت ارتفاعا حادا بنسبة 1ر9%، مقارنة مع العام الذي سبق 2013، إال 

أن معدل ارتفاع الضرائب على السيارات سنويا، منذ العام 2000 والحقا كان 

5% بالمعدل. ووفق هذا البحث، فإن إجمالي الضرائب على السيارات والوقود 

ل نسبة 2ر21% من إجمالي الضرائب ذلك العام.
ّ
شك

من جهة أخرى، قال تقرير لقطاع الس���يارات اإلسرائيلي إن العام الماضي- 

2015، سجل ذروة جديدة في عدد السيارات الجديدة التي بيعت في السوق 

اإلس���رائيلية، وبلغ عددها 245 ألف س���يارة، بزيادة 5 آالف سيارة عن العام 

قبل الماضي 2014، الذي س���جل في حينه قفزة نسبية غير مسبوقة في عدد 

السيارات الجديدة، إذ كان عدد السيارات الجديد أعلى بنسبة 13% من العام 

الذي سبق- 2013. 

وعدد الس���يارات الجديدة ف���ي العام الماضي كان أعلى بنس���بة 65% من 

العدد الذي تس���جل ف���ي العام 2006، حوالي 149 ألف س���يارة. ويقول خبراء 

اقتصادي���ون إن الس���بب المركزي لالرتف���اع المتواصل في عدد الس���يارات 

الجديدة سنويا، هو التس���هيالت التي قدمها مستوردو السيارات لشركات 

القروض، وأيضا لشركات تأجير السيارات، ما أدى إلى تقديم تسهيالت دفع 

للمستهلكين.

وتدل قائمة السيارات الجديدة على أن المستهلك يتجه أكثر إلى سيارات 

الشرق األقصى وخاصة اليابان، إذ بلغت نسبة السيارات من تلك المنطقة ما 

يقارب 68% من إجمالي الس���يارات الجديدة. وكانت على رأس القائمة ألول 

مّرة شركة كايا، التي باعت 7ر33 ألف سيارة جديدة، تليها شركة هيونداي، 

التي حلت أولى على مدى سنوات عديدة، وباعت 1ر31 ألف سيارة، ثم تويوتا- 

3ر29 ألف س���يارة، وشركة مازدا- أكثر من 17 ألف سيارة، وسكودا- 1ر16 الف 

سيارة، وميتسوبيشي- 16 ألف سيارة، وسوزوكي- 3ر12 ألف سيارة.

وعلى الرغم من االتجاه نحو السيارات األقل سعرا واستهالكا للوقود، إال أن 

السيارات األوروبية الكبيرة ش���هدت هي أيضا ارتفاعا، رغم تراجعها الحاد 

من إجمالي بيع السيارات مقارنة عما كان حتى نهاية سنوات الثمانين، قبل 

االنفتاح األكبر على ش���ركات شرق آسيا. وأبرز الشركات التي سجلت ارتفاعا 

حادا كانت شركة أودي، التي رفعت مبيعاتها بنسبة 30%، وباعت في العام 

الماضي 3344 س���يارة، كما أن شركة بي أم دبليو األلمانية، رفعت مبيعاتها 

بنس���بة 40%، وباعت 2427 سيارة. وبلغت مبيعات شركة مرسيدس في العام 

الماضي 2635 س���يارة. وكانت أقل الش���ركات مبيعا “النش���يا” التي باعت 

سيارتين فقط، وسبقتها في الالئحة “فراري” إذ باعت 4 سيارات.   

أكثر من 21 بالمئة من مداخيل الضرائب 
من السيارات الجديدة والوقود!

*العام 2015 سجل رقما قياسيا في عدد السيارات الجديدة: 245 ألف سيارة*

س���جل النمو االقتصادي اإلس���رائيلي في العام المنصرم 2015 ارتفاعا بنسبة 

3ر2%، بموج���ب تقدير مكتب اإلحصاء المركزي، رغم أن بنك إس���رائيل المركزي 

يقدر النس���بة بنحو 4ر2%، إال أنه في الحالتين تبقى النس���بة األدنى منذ العام 

2010. كما أن العجز في الموازنة العامة سجل نسبة 15ر2%، وهي أقل من النسبة 

المخطط���ة- 8ر2% م���ن إجمالي الناتج العام. وللعام الثاني على التوالي، س���جل 

التضخم المالي تراجعا بنس���بة إجمالية بلغت 1%، وهذا مؤشر إلى حالة التباطؤ 

في النشاط والنمو االقتصادي اإلسرائيلي.

ويعد هذا النمو األدنى منذ العام 2010، إذ أن النمو سجل في العام 2009 نسبة 

3ر1%، بفعل انعكاس األزمة االقتصادية العالمية على االقتصاد اإلس���رائيلي، 

وس���بق هذا نمو تراوح س���نويا ما بين 8ر4% وحتى 3ر5% من العام 2004 وحتى 

العام 2008. كما أن النمو س���جل في العام 2010 نس���بة 5ر5%، وفي العام 2011 

نس���بة 5%، وفي الع���ام 2012 انخفض إلى 9ر2%، ثم ارتفع ف���ي العام 2013 إلى 

13ر3%، وف���ي العام 2014 بلغ النمو 6ر2%. وفي حين أن النس���بة األولى تتحدث 

عن 3ر2%، في العام المنتهي 2015، فإن تقديرات بنك إس���رائيل انخفضت إلى 

نس���بة نمو 8ر2% للعام الجديد 2016، بدال من تقدير بنس���بة 3ر3% في ش���هر 

أيل���ول الماضي. كما يتوقع البنك أن تبلغ نس���بة النمو ف���ي العام المقبل 2017 

نحو 1ر%3.

وما تزال إسرائيل متخلفة كثيرا عن مستوى المعيشة في الدول المتطورة. 

وقالت أبحاث إس���رائيلية س���ابقة إن على إسرائيل أن تسجل سنويا نسب نمو 

كما هي في الش���رق األقصى، حتى يتس���نى لها اللحاق بتلك الدول المتطورة. 

ففي العام الماضي 2015، سجل النمو في الهند نسبة 2ر7%، وفي الصين 8ر%6، 

كما أن نسبا عالية شهدتها بعض الدول األوروبية، وخاصة إيرلندا التي سجلت 

نسبة نمو بلغت 6ر%5.

وم���ن بين مس���ببات انخفاض وتيرة النم���و في العام الماض���ي، كان انخفاض 

منتوج العمل في القطاع االقتصادي بنس���بة 1%، كما س���جلت صادرات البضائع 

والخدمات تراجعا بنسبة 3%، مقارنة مع العام 2014. وتراجعت االستثمارات في 

العقارات بنسبة 5ر%1.

وتق���ول التقاري���ر االقتصادية إن تراجع الص���ادرات كان األم���ر المقلق أكثر 

من غيره من بين المؤش���رات االقتصادية، بس���بب تأثير الصادرات الكبير على 

االقتصاد اإلسرائيلي. ويقول بنك إسرائيل إن تراجع الصادرات نبع من انخفاض 

في التجارة العالمية، وأيضا بسبب تعزز قيمة الشيكل أمام الدوالر، رغم أن سعر 

صرف الدوالر ش���هد في العام الماضي اس���تقرارا ما، تراوح ما بين 85ر3 وحتى 

97ر3 ش���يكل للدوالر، وهو س���عر يبقى أعلى من معدالت السنوات األخيرة، رغم 

أن س���عر الصرف كان حتى الثلث األول من العام 2007 في حدود 25ر4 ش���يكل 

للدوالر. 

ويس���تدل من تقارير مكتب اإلحصاء المركزي أن الصادرات تراجعت في الربع 

األول من العام الجاري بنسبة 7%، وفي الربع الثاني بنسبة 5ر9%، إال أن الصادرات 

س���جلت في كل من الربعين الثالث والرابع ارتفاعًا بنسبة 3%. وحسب خبراء فإن 

ارتفاع الصادرات في النصف الثاني من العام الماضي، هو مؤشر للصادرات في 

العام الجديد 2016، التي من المتوقع أن تشهد انتعاشا، بسبب انتعاش ملحوظ 

ف���ي التجارة العالمية، خاصة بعد بدء ارتفاع نس���ب النمو في دول أوروبية وفي 

الواليات المتحدة، بعد س���نوات من التباطؤ الذي ش���هدته تلك الدول، وخاصة 

الواليات المتحدة األميركية، التي تس���تورد س���نويا ما بي���ن 26% إلى 30% من 

الصادرات اإلس���رائيلية. ويقول بنك إسرائيل إن الصادرات قد ترتفع في العام 

الجاري بنسبة 4%، وفي العام 2017 المقبل بنسبة 3ر%6.

ويظهر من تقارير الصادرات أن صادرات المجوهرات سجلت في العام الماضي 

انخفاضا تجاوز نس���بة 20%، كما أن الصادرات الزراعية سجلت هي أيضا تراجعا 

تحاوز نسبة %12.

العجز في الموازنة العامة
وقد س���جل العجز في الموازنة العامة ارتفاعا بنس���بة 15ر2% من حجم الناتج 

العام، وكان العجز قد بلغ حتى مطلع ش���هر تش���رين الثاني، الشهر قبل األخير 

من العام الماضي 2015، ما نس���بته 3ر1%، وهو أقل بكثير من النسبة المخططة- 

8ر2%. وس���ارعت الحكومة إلى تحويل ميزانيات اعتبرتها فائضا في الشهرين 

األخيري���ن من العام الماض���ي، بهدف الوص���ول إلى هدف العج���ز. وكان أكثر 

الرابحين م���ن هذه التحويالت وزارة الدفاع، التي تلق���ت ما يزيد عن 3 مليارات 

ش���يكل، ما يعادل 760 ملي���ون دوالر، عدا ما تلقته كإضاف���ات على مدى العام 

الماضي.

وكان العجز قد س���جل في العام 2012 ما نس���بته 9ر3% من حجم الناتج العام، 

وانخفضت النسبة إلى 2ر3% في العام 2013، بدال من نسبة مخططة 4ر4% لذلك 

العام، ثم نس���بة 7ر2% في العام قبل الماضي 2014. وساهم في انخفاض العجز 

في الموازنة العامة تراجع الصرف في الحكومات، وما ساهم في هذا االنتخابات 

المبكرة، ووجود حكومة انتقالية.

ارتفاع جباية الضرائب
ومما ساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامة أيضا، االرتفاع غير المتوقع 

في جباية الضرائب، فق���د بلغ إجمالي مداخيل الضرائب في العام الماضي 270 

مليار شيكل، وهو ما يعادل 5ر69 مليار دوالر، وهذا أعلى بنحو 9 مليارات شيكل، 

ما يعادل 3ر2 مليار دوالر، عن الهدف الثاني الذي وضعته وزارة المالية في بحر 

الع���ام الماضي، علما أن التخطي���ط األول كان الوصول إلى جباية بنحو 256 مليار 

شيكل، وهو أقل من 66 مليار دوالر.

وبل���غ االرتفاع نس���بة 1ر7% عن حجم الضرائب التي تم���ت جبايتها في العام 

2014. وبلغ حجم الضرائب المباش���رة، بمعنى ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، 

حوالي 142 مليار شيكل، وهذا ارتفاع بنسبة 3ر10% عما كان في العام 2014. في 

حين بلغت الضرائب غير المباش���رة، مثل ضريبة المش���تريات والجمارك، حوالي 

127 مليار شيكل.

وأدى تراج���ع العجز في الموازنة العامة، وارتفاع جباية الضرائب، إلى تقليص 

حجم الدين العام، مقارنة بالناتج العام، إذ هبط الدين إلى ما نس���بته 9ر64% من 

إجمالي الناتج العام، مقابل نس���بة 7ر66% في العام 2014، ونس���بة 5ر68% في 

العام 2013، ونس���بة 75% في العام 2009، في حين أن النس���بة كانت في العام 

2006، ما يالمس 82%. والغالبية الس���احقة من ه���ذا الدين هو دين حكومي، إذ 

بلغت نسبته 4ر63% من إجمالي الناتج العام )6ر97% من إجمالي الدين(، مقابل 

80% في العام 2006.

وحس���ب هدف وضعت���ه حكومة إيه���ود أولمرت ف���ي الع���ام 2007، كان من 

المفروض أن تهبط نس���بة الدين العام في العام 2015 إلى 60%، وهي النس���بة 

القائمة كمعدل في دول االتح���اد االوروبي، إال أن الهدف تأجل إلى العام 2018، 

بحس���ب قرار سابق في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة. غير أن خبراء اقتصاد، 

ومسؤولين كبارا في المؤسس���ات المالية الرسمية، يقولون إن نسبة 60% باتت 

قديمة، واالقتصاد اإلس���رائيلي يحتاج إلى تخفيض الدين إلى نسبة أقل بكثير، 

وهناك من تحدث عن 50% من حجم الناتج العام. 

التضخم المالي
وأعل���ن مكتب اإلحصاء المرك���زي في تقريره في نهاية األس���بوع الماضي، أن 

التضخ���م المالي تراجع ف���ي العام المنتهي 2015 بنس���بة 1%، بع���د أن تراجع 

التضخ���م في الش���هر األخير من العام بنس���بة 1ر0%، وهذا الع���ام الثاني على 

التوال���ي الذي يس���جل فيه التضخ���م تراجعا. ففي العام الماض���ي 2014 تراجع 

التضخم بنسبة 2ر0%، وتضخم العام الماضي هو التضخم “السلبي” األقل الذي 

تش���هده س���نوات األلفين، ففي العام 2006 تراجع التضخم بنسبة 1ر0%، ولكن 

هذا كان مؤش���ر انتعاش، في حين تراجع التضخم في العام 2003 بنسبة 9ر%1، 

وكان نتيجة حالة ركود اقتصادي شديد.

ويتوقع بنك إس���رائيل المركزي أن يس���جل التضخم المالي في العام الجاري 

2016 ارتفاعا طفيفا بنسبة 6ر0%، إال أن هذا يبقى دون الحد األدنى الذي وضعته 

السياس���ة االقتصادية القائمة في الس���نوات األخيرة، وته���دف إلى أن يتراوح 

التضخ���م المالي ما بين 1% إلى 3%. ويتوقع البنك، أن يرتفع التضخم في العام 

المقبل 2017 إلى نسبة 6ر%1.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يبدأ بنك إس���رائيل برف���ع الفائدة البنكية فقط في 

الربع األخير من العام الجاري، وهي اآلن بنس���بة 1ر0%. ما يعني أن بنك إسرائيل 

سيقرر رفع الفائدة حتى نهاية العام الجاري بنسبة طفيفة، لتصل إلى 25ر%0. 

البطالة
وترى األوساط االقتصادية الرس����مية والخاصة أن من المؤشرات الجيدة في 

االقتصاد اإلسرائيلي، على الرغم من نسبة النمو المنخفضة، هي البطالة التي 

بل����غ معدلها في العام الماض����ي 3ر5%، وهي تعد من أقل النس����ب في الدول 

المتطورة، فرغم أن البطالة في ألمانيا س����جلت نسبة 6ر4% وفي اليابان 4ر%3، 

إال أن البطالة في إس����بانيا تجاوزت نس����بة 22%، وفي إيطالي����ا 3ر12%. ويتوقع 

بنك إس����رائيل أن تراوح البطالة في العامين الجاري والمقبل عند ذات النس����بة 

- 3ر%5.

وكنا في »المش���هد اإلس���رائيلي« قد استعرضنا في وقت س���ابق بحثا نقض 

نسبة البطالة المعلنة في إسرائيل. ويقول البحث إن نسبة البطالة الحقيقية قد 

تت���راوح ما بين 5ر7% إلى 8% وربما أكث���ر بكثير، بعد األخذ بعين االعتبار أولئك 

الذين يعملون في وظائف جزئية بغير إراداتهم، وحسب التقديرات فإن 2% من 

إجمالي العاملين يعملون في وظائف جزئية بغير ارادتهم.

وكما في تقارير سابقة، نشير إلى أن نسبة البطالة في إسرائيل تشهد تفاوتا 

ضخم���ا بين ما هي عليه في الش���ارع اليهودي والش���ارع العرب���ي، ففي حين أن 

البطالة بي���ن اليهود ال تصل إلى 4%، فإن البطالة بين العرب تتراوح ما بين %22 

إل���ى 24%. وفي بلدات النقب، حيث يعيش 16% من إجمالي العرب، تصل نس���بة 

البطالة إلى أكثر من 32%، في حين أن في تجمعات س���كانية كبيرة نس���بيا في 

وسط وشمال البالد تتراوح البطالة ما بين 22% إلى %28.  

ارتفاع النمو في االقتصاد اإلسرائيلي بنسبة 3ر%2 
والعجز بنسبة 1ر2% والتضخم »سلبي« للعام الثاني! 

*مؤشرات التباطؤ االقتصادي تتواصل وتعكس نفسها على التقديرات االقتصادية للعام الجاري 

*بنك إسرائيل يتوقع نموا بنسبة 8ر2% بدال من 1ر3% في العام 2016*
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تغطيـــة خــاصـــــــة

تظاهرة للقائمة المشتركة احتجاًجا على سياسة الحكومة اإلسرائيلية التي تتسّبب بتكريس الفجوات االقتصادية- االجتماعية بين  العرب واليهود.

»تؤكد التحليالت االقتصادية أن ال مس���تقبل لدولة إس���رائيل بدون تقليص 

الفج���وات بين ش���رائحها االجتماعي���ة المختلف���ة، بينما تفرض السياس���ات 

اإلسرائيلية استمرار تعميق الفجوات، طوال السنين. وليس ثمة طريقة سهلة 

لقول الحقيقة التالية: دولة إس���رائيل تتقدم في مسار انتحاري وتقضي على 

مس���تقبلها. وهي تفعل هذا بعينين مفتوحتين. فرف���ض األغلبية اليهودية 

إدراك حقيقة أن مجموعات األقلية هي الش���رط الضروري لنجاحها المستقبلي 

يحك���م عليها )على األغلبية اليهودية( بالفش���ل المحت���وم. فقط حين يفهم 

اليهود أن مس���اعدة العرب هي، أوال وقبل كل شيء آخر، مساعدة لهم أنفسهم 

� فقط عندئذ يمكن أن تقوم لنا قائمة”!

هذه هي الخالصة المكثفة التي تتوص���ل إليها ميراف أرلوزوروف، المعلقة 

الكبي���رة والكاتبة اليومية في صحيفة “ذي ماركر” االقتصادية اإلس���رائيلية، 

في ختام سلسلة من المقاالت خصصتها ألوضاع العرب الفلسطينيين مواطني 

دولة إس���رائيل، االقتصادية واالجتماعية، ونشرت تباعًا في مطلع شهر كانون 

الثاني الجاري. 

والخالص���ة المذكورة ه���ي التي توجت به���ا أرلوزوروف مقاله���ا األخير في 

السلس���لة )يوم 7 كانون الثاني الجاري( عنوانًا، بالقول: “مس���اعدة العرب هي، 

أوال وقبل أي ش���يء، مساعدة لليهود”! بعدما أكدت أن “االعتراف بالمشكلة هو 

نصف الطريق إلى الحل”، كما هو معروف، مشيرة إلى قرار الحكومة اإلسرائيلية 

الذي أقرت فيه “خطة حكومية لتطوير الوسط العربي”. 

وأضافت الكاتبة: “لكن ه���ذا االعتراف هو نصف الطريق فقط، ال كلها. ورغم 

أهمي���ة ق���رار الحكومة الدراماتيك���ي والتاريخي، إال أنه � وحت���ى لو تم تنفيذ 

بالكام���ل � يظل أقل بكثير من المطلوب لتقليص الفجوات في المجتمع العربي 

وإلحداث التغيير المنش���ود”!. وترّد أرلوزوروف جزءا أساسيا من “دراماتيكية 

وتاريخية” القرار إلى حقيق���ة كونها “المرة األولى التي تعترف فيها حكومة 

إس���رائيل، رسميا، بأنها تمارس التمييز ضد مواطنيها العرب وتقدم معطيات 

رسمية تثبت ذلك”!

ألمانيا أم رومانيا؟- األمر  منوط بوضع العرب!
تؤسس أرلوزوروف تحليلها هذا وخالصته، كما أوضحناها آنفا، على “توقعات 

النمو طويلة المدى في إسرائيل”، كما عرضتها عميدة “بنك إسرائيل” )البنك 

المركزي في إس���رائيل(، كرني���ت فلوغ، قبل ذلك ببضعة أي���ام. وهي توقعات 

وتقدي���رات منوطة بتغيرات بنيوية عميقة في المجتمع اإلس���رائيلي، وخاصة 

في كل ما يتعلق بمعدالت المشاركة في سوق العمل وقوته ومعدالت التعليم، 

بمختل���ف درجاته ومس���توياته، وكذلك � وهو األهم � كل م���ا يتعلق بتوزيعة 

هذه المعدالت على القطاعات السكانية المختلفة في إسرائيل: العرب، اليهود 

الحريديم واليهود اآلخرون.

وكانت عميدة بنك إس���رائيل قد عنونت تقريرها اآلنف ب�: “توقع تراجع كبير 

ف���ي وتيرة النمو خالل العقدين القادمين”! وهو ما يخفي، بين طياته، “انهيارا 

حادا � ليس أقل! � محتمال في مس���توى معيش���ة المواطنين في إسرائيل، جراء 

التحوالت الديمغرافية في المجتمع اإلسرائيلي”! 

فبن���اء على الوتيرة الحالية لمعدالت النمو في إس���رائيل، كان من المتوقع أن 

يرتفع مس���توى المعيش���ة في إس���رائيل � وهو يقاس بمعدل الناتج اإلجمالي 

للفرد )يبلغ اليوم 120 ألف شيكل في السنة( � إلى 225 ألف شيكل )للفرد( حتى 

العام 2059، ما يعني مضاعفته تقريبا. أما فعليا، وطبقا للتوقعات المس���تندة 

إلى السيرورات المتوقعة والمحتملة مستقبال، فلن يتحقق هذا االرتفاع، مطلقا، 

“وذلك بس���بب معدالت اإلنت���اج المتدنية بين الس���كان العلمانيين العاملين، 

مس���توى التعليم المتدني وقلة العمل بين الحريديم والعرب”! فهذه العوامل 

معًا “تش���ّد باالقتصاد اإلسرائيلي ومستوى الحياة في إسرائيل إلى الوراء وإلى 

تحت”، كما تؤكد عميدة البنك المركزي. 

وتضيف التوقعات الرس���مية أنه في أفضل األح���وال، إذا ما نجحت الحكومة 

اإلسرائيلية في معالجة أوضاع الحريديم والعرب وتحسينها، في مجالي العمل 

والتعليم خاصة، ولو قلياًل، فمن الممكن أن يرتفع مس���توى المعيشة في البالد 

إلى 170 ألف ش���يكل للفرد س���نويا. أما بدون ذلك، فس���يضطر المواطنون في 

إس���رائيل إلى االكتفاء بمستوى يعادل 150 ألف ش���يكل للفرد سنويا. ومعنى 

هذا، أن مس���توى المعيشة في إسرائيل سيحقق خالل السنوات ال� 45 المقبلة، 

كله���ا، ارتفاعا ضئيال جدا ال تزيد نس���بته عن 25%. وهذه زي���ادة ضئيلة جدا 

على امتداد فترة زمنية طويلة جدا، نس���بيا، وهو ما يعني، بشكل أساس: توقع 

تدهور مس���توى المعيشة في إسرائيل إلى درجات غير مسبوقة وغير محتملة، 

“فبدال من أن تصبح مثل ألمانيا، س���تصبح � بع���د 45 عاما � مثل رومانيا، بكل ما 

يعنيه هذا”!

���ب المركزي الذي يش���كل لّب ه���ذه التوقعات، كما ذكرن���ا، هو تأثير 
ّ
والمرك

الفج���وات العميقة التي يعاني منه���ا المواطنون العرب والحريديم، بش���كل 

أس���اس، على مجمل الوضع االقتصادي � االجتماعي في إسرائيل، على معدالت 

ووتائر النمو المستقبلية فيها وعلى مس���توى معيشة المواطنين عامة فيها. 

فإذا لم تقم الحكومة بتقليص هذه الفجوات وتحس���ين أوضاع هاتين الفئتين 

الس���كانيتين، فستكون النتيجة الحتمية التي ال مهرب منها: تدهور األوضاع 

المعيش���ية للمواطنين كلهم، بش���كل عام. وبناء على هذا، فإن المشاكل التي 

تتخبط فيها هاتان الفئتان، تحديدا، “ليس���ت مشكلتهما، بل مشكلتنا نحن، 

جميعًا. مش���كلة إذا لم نحس���ن معالجتها، فس���تقضي على مستقبل إسرائيل 

كدولة مزدهرة، متقدمة وناجحة”!

وتحدد الكاتبة الخطوة العملية األولى التي ينبغي القيام بها لحل مش���اكل 

هاتين الفئتين الس���كانيتين، ثم تضيف: “بالنس���بة للعرب، المهمة واضحة 

تمام���ا � يجب إلزام اليه���ود بالتوقف عن التمييز ضد الع���رب ومنحهم فرصة 

متساوية، في سوق العمل وفي سوق التعليم على حد سواء”! 

الفجوات نتاج سياسّي  ال “قضاء مكتوبًا”!
تؤك���د الكاتبة أن تجارب عديد م���ن الدول المتقدمة تثب���ت أنه من الممكن 

تقليص الفجوات، االقتصادية � االجتماعية، بين ش���رائح وقطاعات مختلفة من 

السكان في الدولة المعنية. لكن تحقيق ذلك منوط بالقرار السياسي وباإلرادة 

السياس���ية لتنفيذه. وتضيف: “وهذه هي المشكلة، بالضبط: دولة إسرائيل، 

بال���ذات، التي تحتل صدارة ال���دول المتقدمة من حيث مع���دالت الفقر وعمق 

الفج���وات فيها، والتي تدرك بأنها إذا لم تعالج هذه الفجوات فس���تصبح مثل 

رومانيا � ال تفعل أي شيء، تقريبا، من أجل تقليص هذه الفجوات”!   

فالفجوات االجتماعية ليس���ت “ضربة من الس���ماء” وهي ليست قدرا مكتوبا 

ومحتوما. إنها نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية المنهجية الممتدة سنوات 

طويلة جدا � يمكنها خلق مثل هذه الفجوات  وتعميقها، كما يمكنها تقليصها 

وردمها بصورة كبيرة، إن هي أرادت. 

وللتدلي���ل على هذا وإثباته، تس���وق الكاتبة نماذج ع���ن تجارب بعض الدول 

المتقدم���ة، كما وثقها بحث مقارن حول السياس���ة الحكومي���ة التمييزية ضد 

المواطنين العرب، أجرته شركة الخدمات االستشارية االستراتيجية “تاسك”، 

بناء على طلب خاص من قس���م الميزانيات في وزارة المالية اإلسرائيلية، وزارة 

المساواة االجتماعية )س���لطة تطوير قطاع األقليات( وديوان رئيس الحكومة، 

وصدر تحت عنوان: “خطة منظومية لدمج المجتمع العربي اقتصاديًا”. 

وتكش���ف هذه الوثيقة، التي تمتد على 100 صفح���ة، أن جميع الوزارات في 

الحكومة اإلس���رائيلية، وفي جمي���ع البنود المختلفة ف���ي ميزانياتها، تنتهج 

سياس���ة تمييزية واضح���ة وصريحة ضد المواطنين الع���رب، بحيث يحصلون � 

دائما، تقريبا � على ميزانيات تقل عن نسبتهم من مجمل السكان في إسرائيل 

)20%، حدًا أدنى( وتقل، كثيرًا جدًا، عن الميزانيات المطلوبة والالزمة، موضوعيا، 

لسّد وتلبية احتياجاتهم. 

ومعنى ه���ذا، أن الدولة تعمق الفجوات بين المواطني���ن العرب والمواطنين 

اليهود باس���تمرار، ما يعن���ي مفاقمتها بصورة متواصل���ة وجعلها أكثر حدة 

وخطورة، من سيء إلى أسوأ، عوضا عما كان يتوقع من “دولة رفاه” أن تقوم به وما 

كان يفترض بها أن تقوم به �  انتهاج سياسة “رصد تفضيلي” لدعم الطبقات 

والفئات المستضعفة والفقيرة سعيًا إلى “انتشالها” وتحسين أوضاعها، بما 

يعود بالفائدة على سائر الفئات السكانية وعلى مجمل المواطنين، عمومًا. 

وفي س���ياق المقارنة، فحص البحث ما قامت به دول أخرى في مس���عاها نحو 

معالج���ة الفجوات االجتماعي���ة بين فئات س���كانية مختلف���ة لديها، وخاصة 

الفجوات التي تعاني منها فئات س���كانية أقلياتية، مس���تضَعفة ومهّمش���ة. 

وتبين من ه���ذه المقارنة أن دوال ليبرالية غير قليلة تحدت مش���كلة الفجوات 

االجتماعية العميقة وعالجتها بنجاح ملحوظ.  

فهولندا، مثال، واجهت مشكلة المهاجرين الذين تدفقوا إليها في ستينيات 

القرن الماضي، من مستعمراتها السابقة، وخصوصا في مجال التعليم. فوضعت 

الدولة برنامجا تطويريا خاصا وصل في إحدى مراحله حّد منح الطالب “الضعفاء” 

ميزاني���ات تعادل 130% من الميزانيات المرصودة للطالب “األقوياء”، ما يعني 

أن كل طال���ب “ضعيف” كان يحصل على ميزانية تعليم تعادل 3ر2 ضعف من 

ميزانية الطالب “القوي”، وهو ما أوصل جهاز التعليم الهولندي، في النتيجة، 

إلى مرتبة اعتباره متفوقا، وخصوصا في تقليص الفجوات!

واألم���ر ذاته، تقريب���ا، حصل في الوالي���ات المتحدة “التي تعتمد سياس���ة 

نيوليبرالية متطرفة” وأوصل إلى نتيجة تمثلت في تحس���ين مستوى تحصيل 

الطالب “الضعفاء” بصورة كبيرة ج���دا وتقليص الفجوات بينهم وبين الطالب 

“األقوياء” بصورة حادة.

لك���ن تقليص الفجوات في تلك الدول، ومن بينه���ا الدولتان المذكورتان، لم 

يقتصر على مجال التعليم فحسب، بل طال مجاالت أخرى عديدة. وأحد النماذج 

األكث���ر تعبيرا عن هذا، كما يس���جلها البحث المقارن، ه���و ما حصل في ألمانيا 

بعد انهيار “المعس���كر االش���تراكي” وس���ور برلين في العام 1989، ثم توحيد 

ش���طري الدولة األلمانية الغربية والش���رقية )وهذه األخيرة كان عدد سكانها 

اإلجمالي يش���كل 20% فقط من مجموع س���كان ألمانيا الموحدة!(. وهو نموذج 

الفت ألنه يعك���س، تحديدا، مدى تقلي���ص الفجوات بي���ن المركز والضواحي 

البعي���دة، في كثي���ر من المجاالت الحياتي���ة، انطالقا من قرار سياس���ي تمثل 

في رصد  ميزانيات هائلة لتطوير وتحس���ين األوضاع في “ألمانيا الش���رقية”، 

 بما في ذلك البنى التحتية، ش���بكات الش���وارع والمواص���الت، التعليم وغيرها، 

حتى أصبحت ألمانيا، بعد 25 س���نة من توحيد ش���طريها، “دولة واحدة موحدة 

)غربها وشرقها( تنعدم فيها الفوارق والفجوات الجدية، كما كانت في السابق 

وفي بداية فترة التوحيد / االندماج”!  

 بـ %60!
ّ

المواصالت في المجتمع العربي أقل
خالف���ا لم���ا بينته هذه النم���اذج، وغيرها، الت���ي يتضمنها البح���ث المقارن 

المذكور، تقول الكاتبة إن دراس���ة وتحليل “خط���ة دمج العرب” التي وضعتها 

وزارة المالية اإلس���رائيلية تكش���ف عن أن وزارة المواصالت اإلسرائيلية، مثال، 

جر، منذ قيام الدول���ة وحتى اليوم، أي بحث أو فحص الحتياجات المناطق 
ُ
“لم ت

البعيدة عن المركز، ومنه���ا الضواحي البعيدة وجميع القرى والبلدات العربية، 

في مجال المواص���الت والبنى التحتية الالزمة، من ش���وارع  وغيرها، ولذا فهي 

)وزارة المواص���الت( ال تمتل���ك قائم���ة باأله���داف المراد  تحقيقه���ا في هذا 

المج���ال”! ولذا، أيضا، ل���م تضع الوزارة أية خطة لتقلي���ص الفجوات في كل ما 

يتعلق بش���بكات الشوارع والمواصالت عامة في الوسط العربي، سواء في داخل 

القرى والبلدات العربية نفسها أو في الطرق المؤدية إليها.

ونتيجة لهذا “ثمة إجماع تام، تقريبا، بين جميع المهنيين المختصين الكبار 

في وزارة المواصالت على أن وضع ش���بكات الش���وارع والبنى التحتية المختلفة 

ف���ي مجال المواصالت في القرى والبلدات العربية في إس���رائيل س���يء جدًا”!! 

وتش���ير التقديرات الرس���مية إلى أن البنى التحتية في مجال المواصالت في 

الوسط العربي “تتخلف بنحو 60% عما هي عليه في الوسط اليهودي”!

وتلعب ش���بكة المواصالت والش���وارع المتردية في الوسط العربي، سواء في 

داخل البلدات والقرى العربية أو في الطرق المؤدية منها وإليها، دورا كبيرا جدا 

ف���ي منالية العمل وفرص العمل وفي القدرة على االلتزام بما يترتب عليها من 

واجبات، فضال عن تأثيرها العميق على مختلف مناحي الحياة، وهو ما يش���كل 

سببًا آخر من أس���باب تدني نسبة مش���اركة المواطنين العرب، إجماال، في قوة 

العمل في إسرائيل. 

ْسع الطالب اليهودي!
ُ
الطالب العربي ـ ت

أما في مجال التعليم، وخالفا لما هو معمول به في إنكلترا وهولندا والواليات 

المتحدة، على س���بيل المثال، فميزانية التعليم في إسرائيل “ليست شفافة” 

)!( وج���زء قلي���ل منها فقط يتم رص���ده، تخصيصه وتوزيع���ه بموجب معايير 

اقتصادية � اجتماعية محددة وثابتة! 

والنتيجة الحتمية المترتبة على هذا هي ما يمثله الواقع السائد والممتد منذ 

عقود: المخصصات المرصودة من ميزانية وزارة التعليم للطالب اليهودي تزيد 

ع���ن تلك المرصودة للطالب العربي )في المدارس العربية( ب� 30% في المرحلة 

االبتدائية، ب� 50% في المرحلة اإلعدادية وب� 75% في المرحلة الثانوية.

المحلي���ة  الس���لطات  ترصده���ا  الت���ي  الميزاني���ات  زي���ادة  ول���دى 

علي���ه  يحص���ل  م���ا  مع���دل  يصب���ح  الم���دارس،  ف���ي  للط���الب  واألهال���ي 

ب����   العرب���ي  الطال���ب  علي���ه  يحص���ل  مم���ا  أكث���ر  اليه���ودي   الطال���ب 

ْس���ع ما 
ُ
78% حت���ى 88%. أي أن م���ا يحصل علي���ه الطالب العربي يعادل نحو ت

يحصل عليه الطالب اليهودي!!

وتواصل وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية ممارسة هذه السياسة التمييزية 

ف���ي رصد الميزانيات الحكومية على الرغم من أن الطالب العرب هم “الضعفاء” 

الذين في حاجة إلى الدعم والرعاية الزائدة. فبدال من تقوية “الضعفاء”، تعمد 

الوزارة إلى إضعافهم أكثر فأكثر.

وتنوه الكاتبة إلى أنه “صحيح أن وزارة التربية والتعليم تبنت، خالل السنتين 

األخيرتين، سياس���ة تحويل مليار ش���يكل إلى التعليم الرسمي العربي، لكن ال 

أوهام لدى أي من مسؤولي الوزارة أو خارجها بأن من شأن هذا أن يسّد الفجوات 

الهائلة جدا في جهاز التعليم اإلسرائيلي، أو حتى تقليصها بصورة جدية”!

ر الكاتبة، هنا، بأن إسرائيل احتلت المرتبة الثانية )!!( من بين 65 دولة 
ّ
وتذك

ف���ي ما يتعلق بعمق الفجوات التعليمي���ة وحّدتها فيها، وذلك في “امتحانات 

بيزا” األخيرة )“بيزا” أو “بيس���ا” �  االسم المختصر ل�”البرنامج الدولي لتقييم 

 � OECD � الطلب���ة” الذي تعده وتجريه منظمة التع���اون والتنمية االقتصادية

ويعتبر المعيار الدولي األساس���ي لقياس جودة األنظمة التعليمية في البلدان 

المختلفة(. 

وينعكس واقع التمييز هذا في الوضع المزري الذي يعاني منه جهاز التعليم 

العربي في إس���رائيل، في مختلف المجاالت وبمختلف المقاييس، والذي تظهر 

نتائج���ه في ما يحقق���ه هذا الجهاز من تحصيالت و”إنج���ازات”. وأول ما يلفت 

االنتباه في جه���از التعليم العربي، هنا، هو النس���بة المرتفع���ة جدا لظاهرة 

“تسرب” )“تس���اقط”( الطالب وهجرهم مقاعد الدراسة وهم ال يزالون في سن 

التعليم اإللزامية. فنس���بة “التس���رب” في جهاز التعليم العربي تزيد ب�%50 

عنها في جهاز التعليم اليهودي!!

أما الذين يواصلون تعليمهم وينهون المرحلة الثانوية في المدارس العربية 

فنح���و 23% فقط منهم يحصلون على ش���هادة “بج���روت” تؤهلهم لاللتحاق 

بإحدى الجامعات اإلسرائيلية، مقابل 47% من بين الطالب اليهود. 

وينتق���ل هذا “الف���ارق” مع الطالب إل���ى التعليم األكاديمي ف���ي الجامعات 

ومؤسس���ات التعليم العالي األخرى، حي���ث يحظى 13% فقط من الطالب العرب 

الذي���ن ينهون الثانوي���ة بالقبول لدراس���ة اللقب األول في إح���دى الجامعات 

اإلس���رائيلية، بينما نسبتهم من مجمل السكان تصل إلى 20%. أما في دراسات 

اللقب الثاني، فتنخفض نس���بة الطالب العرب إل���ى 10%، ثم إلى 5% فقط في 

دراسات اللقب الثالث.

ويواجه الطالب العرب في داخل الجامعات وخالل تعليمهم األكاديمي أشكاال 

مختلفة من التمييز تبدأ بحصصهم من المس���اكن الطالبية ومعايير الحصول 

عليها وال تنتهي بالمنح الدراس���ية! فحجم المنح الدراس���ية اإلجمالي المتاحة 

للطالب العربي في الجامعات اإلس���رائيلية ال يزيد عن 3 آالف ش���يكل خالل كل 

س���نوات الدراس���ة للقب الجامعي، بينما تصل تكلفة هذه السنوات بالمجموع 

سلسلة مقاالت حول األوضاع االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين في إسرائيل:

تحسين أوضاع المواطنين العرب شرط ضروري لتحسين أوضاع  اإلسرائيليين عامة!
*المشاكل التي يعاني منها المواطنون العرب )والحريديم( »ليست مشكلتهم، بل مشكلتنا نحن اإلسرائيليين، جميعًا. إنها مشكلة إذا لم نحسن معالجتها، فستقضي على مستقبل إسرائيل كدولة مزدهرة، متقدمة وناجحة«!
* إذا لم تتحسن أوضاع المواطنين العرب، فالمتوقع تدهور مستوى المعيشة في إسرائيل إلى درجات غير مسبوقة وغير محتملة... و«بدال من أن تصبح مثل ألمانيا، ستصبح ـ بعد 45 عاما ـ مثل رومانيا، بكل ما يعنيه هذا«!

* بحث خاص أعّد بطلب من الحكومة يؤكد: جميع الوزارات في الحكومة اإلسرائيلية، وفي جميع البنود المختلفة في ميزانياتها، تنتهج سياسة تمييزية واضحة وصريحة ضد المواطنين العرب، بحيث يحصلون ـ دائما تقريبا ـ
 على ميزانيات تقل عن نسبتهم من مجمل السكان في إسرائيل )20% حدًا أدنى( وتقل كثيرًا جدًا عن الميزانيات المطلوبة والالزمة موضوعيا لتلبية حاجاتهم*

إلى نحو 60 ألف ش���يكل. وهذا، في الوقت الذي تتوف���ر فيه صناديق وجهات 

وعناوين ال عد لها وال حصر تقدم منحا دراسية مختلفة للطالب اليهودي. 

وفي الس���نوات األخيرة، اس���تحدث “مجل���س التعليم العالي” اإلس���رائيلي 

مشروع دعم جديدا للطالب من فئات اجتماعية “ضعيفة” في الجامعات وشرع 

ف���ي تقديم المنح الدراس���ية لهم. وبينما رصد هذا المجل���س مبلغا وصل إلى 

51 مليون ش���يكل لتقديم منح للط���الب العرب، رصد مبلغا وصل إلى 131 مليون 

ش���يكل للمنح للطالب الحريديم! ول���ذا، فبينما تبلغ المنح���ة المتاحة للطالب 

العربي 1300 شيكل في السنة الدراسية الواحدة، تبلغ المنحة للطالب الحريدي 

26 ألف شيكل! ما يعني أن الطالب الحريدي يزيد عن الطالب العربي ب� %95!!... 

حتى بين “الفقراء”، ثمة من يستحق أكثر ويحصل على أكثر!

لكن هذه “الفوارق” والفجوات التي تعاني منها المدارس العربية ال تقتصر 

عل���ى هذا، بل تش���مل جميع المركب���ات والمجاالت كما ذكرن���ا. وأولها، بالطبع، 

البنى التحتية والمباني والتجهيزات. فقد بّين بحث أجرته “جمعية س���يكوي” 

)الجمعية لدعم المساواة المدنية( أن ثمة نقصًا خطيرًا في الصفوف التعليمية 

في جه���از التعليم العربي. فف���ي المدارس االبتدائي���ة العربية، هناك نقص 

يعادل 33% من حاجة هذه المدارس، وهو ما يضطر إلى تدريس عدد كبير من 

الطالب العرب في “صفوف متنقل���ة” )كرافانات(، في مكتبات ومختبرات جرى 

تحويله���ا إلى “صفوف تعليمية”، أو إلى حش���ر أعداد كبيرة من الطالب العرب 

في “الصفوف التعليمية”، مما يجعلها في وضع غير مناس���ب وغير محتمل، ال 

من ناحية إنسانية � صحية وال من ناحية تعليمية.

وبناء على ه���ذا، يصبح التعليم األكاديمي � كمفت���اح ومصدر للحصول على 

فرص عمل جيدة وراقية � بعيد المنال بالنس���بة لغالبية الشبان العرب، ناهيك 

عن التمييز بحق العرب في مجال التعيينات، في القطاع الخاص كما في القطاع 

العام على حد سواء، وخاصة في المناصب والمراكز الهامة. 

وهذا كله يعني أن دولة إس���رائيل ال تمنح الشاب العربي فرصة متساوية في 

أية مرحلة من مراحل الحياة. 

وبالنظ���ر إلى حقيقة أن الفجوات في مج���ال التعليم تخلق وتؤثر، الحقا، على 

طبيعة وعمق الفجوات االقتصادية � االجتماعية، فمن الواضح إذن أنه بدون سّد 

هذه الفجوات الهائلة في مجال التعليم العربي، لن تستطيع إسرائيل سّد � أو 

حت���ى تقليص! � الفجوات االجتماعية العميقة جدا، على ما تحمله من تأثيرات 

هدامة على المجتمع اإلس���رائيلي برمته وعلى المواطنين اإلسرائيليين بشكل 

ها أعاله. 
ّ
عام، كما بين

واقع التمييز واتهام الضحية!
كان رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، قال خ���الل “المؤتمر 

الصحاف���ي” الذي عقده في موقع العملية التي نفذها نش���أت ملحم، ابن قرية 

عرع���رة في المثلث، في أحد الش���وارع المركزية في مدينة ت���ل أبيب: “أنا غير 

مستعد لتقبل واقع وجود دولتين في إسرائيل � دولة قانون ألغلبية المواطنين 

ودولة أخرى في داخلها لجزء من المواطنين”!

ق هناك  وأض���اف نتنياهو: “في الجيوب التي ال يس���ود فيها القانون وال ُيطبَّ

تحريض إسالموي وأسلحة للبيع الحر، يستخدمونها أحيانا في المناسبات، مثل 

األعراس، كما يستخدمونها لتنفيذ جرائم جنائية”!

 خطة، بمبلغ 
ُ

وخل���ص نتنياهو إلى القول: “انتهى هذا العص���ر... لقد وضعت

كبير من المال وبموارد كثيرة... ستطبق إسرائيل القانون وستفرض سيادتها 

� ف���ي الجليل، في المثلث وفي كل مكان... س���نجند المزيد من رجال الش���رطة 

وسندخل إلى جميع القرى والبلدات وسنطلب من الجميع تقديم الوالء للدولة... 

ال يمكنك القول “أنا إس���رائيلي في الحقوق وفلسطيني في الواجبات”!... فمن 

يرغ���ب في أن يكون إس���رائيليا، عليه أن يكون إس���رائيليا حت���ى النهاية، في 

الحقوق كما في الواجبات”!

سلس���لة مقاالت أرل���وزوروف هذه جاءت على خلفية وف���ي أعقاب تصريحات 

نتنياهو هذه، وأرادت أن تتساءل، باختصار: هل المواطنون العرب في إسرائيل 

هم الذين “ينش���ئون دولة في داخل دولة”؟؟ هل هم، حقا، الذين يقولون “أنا 

إس���رائيلي في الحقوق وفلس���طيني في الواجبات”، أم السلطة هي التي تقول 

لهم: “أنت إسرائيلي في الواجبات وفلسطيني في الحقوق”؟؟ 

وبعد ما س���اقته في سلس���لة مقاالتها من معطي���ات ومعلومات تؤكد واقع 

التمييز الس���لطوي البنيوي ضد المواطنين العرب، منذ قيام دولة إس���رائيل 

وحت���ى اليوم،  تؤكد مي���راف أرلوزوروف أن���ه “إذا كان المواطنون العرب في 

إس���رائيل يعان���ون م���ن بنى تحتي���ة مهلهلة، ف���ي مجاالت عدي���دة ومنها 

المواص���الت على وجه الخصوص، يفتقرون إلى الزراع���ة الجدية )بعدما تمت 

مصادرة الجزء األكبر م���ن أراضيهم، من جهة، ومحاصرة من تبقى من بينهم 

يمتل���ك أراضي زراعي���ة ويفلحها والتضيي���ق عليه بمياه ال���ري وبالضرائب 

وبفرص تس���ويق منتجاته، من جهة أخرى(، يفتقرون إلى المناطق الصناعية 

الجدي���ة في نطاق قراه���م وبلداتهم، فيبدو أنه من الصع���ب جدا إلقاء اللوم 

عل���ى المجتمع العربي وتحميله )بوصفه بأنه “مجتمع محافظ”!( المس���ؤولية 

عن واقع أن 23% فقط من النس���اء العربيات يخرجن إلى العمل خارج بيوتهن 

ويشاركن في قوة العمل”!!

وتضيف أن هذا االدعاء الذي ُيفهم منه، عادة، أن “الرجال العرب الشوفينيين 

ال يسمحون لنسائهم بالخروج من القرية للعمل”، يبدو إشكاليا جدا، وخاصة عند 

فحص أحد المعيقات األكثر أهمية أمام خروج النس���اء إلى العمل ومشاركتهن 

ف���ي قوة العمل، وهو: الحضانات النهارية. فالمعطيات الرس���مية تدل على أن 

1% فقط من األطفال العرب حتى س���ن 3 سنوات مؤطرون في ترتيبات حضانية 

نهارية، مقابل 7% من األطفال اليهود. وإذا ما أضيف إليهم األطفال المؤطرون 

في ترتيبات رس���مية أخرى، نج���د أن 5ر4% فقط من األطفال العرب مؤطرون في 

ترتيب معين أيا كان، مقابل 9% من األطفال اليهود.  

ورغ���م هذا اإلجح���اف الواقع عل���ى األطفال الع���رب وأمهاته���م، وباإلضافة 

إليه، تخصص الدولة للحضانات النهارية في الوس���ط العربي ما نس���بته %20 

من الميزاني���ة )المرصودة له���ذه الحضانات في البالد(، أي بما يعادل نس���بة 

المواطنين العرب من مجمل سكان الدولة، وسط تجاهل حقيقة مركزية حاسمة 

هي أن نس���بة األطفال العرب أعلى من نس���بة األطفال اليهود! وهذا، فضال عن 

تجاهل نتائج التمييز المتواصل منذ عقود وما خلف من فجوات، بالطبع.  

غير أن األمّر واألدهى هنا هو أن  الس���لطات المحلي���ة العربية، في غالبيتها 

الساحقة، ال تستطيع االس���تفادة من نسبة ال� 20% المذكورة هذه، وذلك جراء 

مش���اكل إداري���ة مختلفة، نقص حاد ف���ي القوى العاملة المؤهل���ة وفي البنى 

التحتي���ة والمباني المالئمة، فضال عن النق���ص الحاد في األراضي وفي الموارد 

الالزمة لتخطيط وبناء مثل هذه الحضانات. 
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تزايد في الس���نوات الماضية حضور كبار المس���ؤولين السابقين في جهاز 

األمن العام )الشاباك( في الحلبة السياسية اإلسرائيلية، سواء بانخراطهم في 

المعترك السياس���ي كممثلين ألحزاب في الكنيست والحكومة، أو بحضورهم 

المتزايد في وسائل اإلعالم كمحللين أمنيين، بحيث أصبحوا يحلون مكان كبار 

ضباط الجيش الذين أنهوا مهامهم العسكرية وأصبحوا في قوات االحتياط.

وأش���ار الباحث والصحاف���ي في صحيف���ة »هآرتس«، عوف���ري إيالني، يوم 

الجمعة الماضي، إلى أنه »تزدهر في إس���رائيل ف���ي الفترة األخيرة نظريات 

مؤام���رة مختلفة. وفي كل القضاي���ا المطروحة على األجن���دة العامة تقريبا، 

تتعالى أصوات تمثل رواية معينة لألحداث وتكون مختلفة تماما عن الرواية 

الرس���مية. ففي أعقاب العملية التي وقعت )قبل أسبوعين ونصف األسبوع( 

في حانة ’هس���يمتا’ ف���ي تل أبيب ظهرت عالمات اس���تفهام حول س���لوك 

القاتل نشأت ملحم قبل العملية وبعدها. وقبل ذلك بأيام وصلت إلى ذروتها 

همس���ات بوجود مؤامرة في قتل الفتاة تائي���ر رادا، وبموجبها أن قوى خفية 

جّرمت رومان زادوروف. وإلى جانب ذلك، تنتش���ر نظريات مؤامرة في أوس���اط 

اليمي���ن بأن ’عرس الكراهية’ )الذي ظهر فيه نش���طاء ف���ي اليمين يطعنون 

صورة الطفل علي الدوابشة( نظمه الشاباك من أجل تبرير استخدام التعذيب 

ضد المشتبهين بالقتل في دوما. وتتعالى ادعاءات في أوساط المستوطنين 

بأن الشاباك يوجه حاخامين ضد شبيبة التالل«.   

وأضاف إيالني أنه »تنتش���ر في أوس���اط اليس���ار ادعاءات بأن الحريق في 

مكاتب ’بتس���يلم’ لم يكن س���ببه تماس كهربائي، وأنه كانت  لمنظمة ’عاد 

كان’ )حت���ى هنا( التي كانت في مركز التحقي���ق التلفزيوني ’عوفدا’ عالقات 

وثيقة مع قوات األمن«. ويشار إلى أن برنامج »عوفدا« الذي تبثه القناة الثانية 

للتلفزيون اإلسرائيلي تحدث عن نشطاء يساريين أبلغوا السلطة الفلسطينية 

بأسماء فلسطينيين باعوا أراضي في الضفة الغربية للمستوطنين. 

وأشار إيالني إلى أن »الكثير من نظريات المؤامرة هذه تستند إلى تكهنات 

ولذل���ك ال تس���تعرضها القنوات اإلعالمية الرس���مية، التي تمي���ل إلى قبول 

الرواية الرسمية في جميع األحوال بصورة أوتوماتيكية. إال أن هذه النظريات 

منتش���رة باألساس في مجموعات واتس- أب وفيس���بوك. ورغم ذلك، يبدو أن 

قطاعات واس���عة من الجمهور تتمس���ك بروايات الواقع البديل هذه. والثقة 

’بالروايات الرسمية’ لألحداث التي تظهر في نشرات األخبار آخذة بالتراجع«.  

وتس���اءل إيالني حول تفسير الش���عور الس���ائد بأن األحداث الحاصلة في 

إسرائيل تديرها أجهزة المخابرات السرية. ورأى أنه »من الجائز أن سبب ذلك 

هو أن الش���اباك يرس���ل أذرعه إلى داخل الحكم في إس���رائيل. وتعيين نائب 

رئيس الش���اباك روني ألشيخ مفتشا عاما للش���رطة هو نقطة الذروة في هذه 

العملية. ومدير عام البنك المركزي اإلس���رائيلي ومدير عام سلطة اآلثار هما 

أيضا مسؤوالن س���ابقان في الشاباك. وفي الكنيس���ت أيضا يوجد مسؤولون 

س���ابقون في الش���اباك أكثر من أي وقت مضى. فعضو الكنيست أفي أوحانا، 

الذي دخل إلى الكنيست مؤخرا، انضم إلى أفي ديختر ويعقوب بيري )رئيسا 

الش���اباك األس���بقان(. والش���اباك ليس حاضرا بقوة في أوس���اط الحكم فقط، 

وإنما في المعارضة أيض���ا، فالمعارض األكثر عنادا لحكم نتنياهو هو رئيس 

الشاباك السابق يوفال ديسكين«. 

ولم يكن الشاباك، أو باسمه السابق »شين بيت«، يذكر بتاتا في الحيز العام 

اإلس���رائيلي قبل عق���ود قليلة، بينما بات ظهوره اآلن واس���عا. ووفقا إليالني، 

فإنه »ال يمكن تجاهل دخول هذا الجهاز إلى مركز الحلبة العامة اإلسرائيلية. 

ويب���دو أن هذه مرحل���ة جديدة في تطور الثقافة السياس���ية اإلس���رائيلية. 

والش���اباك حاضر في الحكم وسلك التعليم واإلعالم. كما أن المشهد البشري 

في س���توديوهات التلفزيون تغير، ومكان ضباط الجيش اإلس���رائيلي برتبة 

لواء، الذين كانت لديهم سيطرة كاملة على موقع المحلل األمني طوال عقود، 

تحتله اآلن تدريجيا وجوه جديدة، مثل المس���ؤولين الس���ابقين في الشاباك 

ليئور أكرمان ويارون بلوم. ويتعين على المش���اهد أن يعتاد أسلوبا جديدا: ال 

جنراالت يحملون أوسمة ويتفاخرون بمناصب قيادية في حروب الماضي بعد 

اليوم، وإنما يوجد أشخاص كانوا في الظالل وال نعرف عن ماضيهم شيئا«. 

وأض���اف إيالني أنه »ليس مفاجئا في واقع كهذا أن الكثيرين في الجمهور 

يؤمن���ون بأن الش���اباك هو ال���ذي يحرك الخي���وط. ففي دول���ة الكثيرين من 

مس���ؤوليها هم عمالء سريون، إنما طبيعي وحسب االقتناع بأن أنشطة الحكم 

تجري في الظالم«.

وأش���ار إيالني في هذا الس���ياق إلى أقوال الفيلسوف اإلسرائيلي اليساري، 

يشعياهو ليبوفيتش، الذي تنبأ في العام 1968 بأن استمرار االحتالل سيقود 

إل���ى دمار المجتمع اإلس���رائيلي. وقد ق���ال ليبوفيتش حين���ذاك إن »العرب 

سيكونون الشعب العامل، واليهود سيكونون المدراء والمفتشين والموظفين 

وأفراد الش���رطة، وباألساس أفراد ش���رطة س���رية. والدولة التي تسيطر على 

مجموعة سكانية معادية عددها 4ر1 – 2 مليون غرباء ستكون دولة شين بيت 

بالضرورة، مع كل ما يترتب على ذلك من تبعات على روح التعليم، وعلى حرية 

التعبير والتفكير، وعلى النظام الديمقراطي«.

ورأى إيالن���ي أن »توقع���ات ليبوفيت���ش قريبة من التحق���ق، إن لم تكن قد 

تحققت فعال. ولكن كما حدث في حاالت أخرى، يبدو أن المجتمع اإلس���رائيلي 

يعتاد بس���رعة على الواقع ال���ذي اعتبر في الماضي أنه يصعب اس���تيعابه. 

والديمقراطي���ة أصبحت منذ وقت طويل فكرة منس���وبة لليس���ار المتطرف، 

ودخول قيم الش���اباك إلى جه���از التعليم يعتبر فكرة جي���دة. وظهر تقرير 

مؤخرا عن المس���ؤول الس���ابق في الشاباك، بيني ش���ميلوفيتش، الذي أسس 

’منهاج دراسات إيران واالس���تخبارات’ في إحدى المداس الثانوية في بيتاح 

تيكفا. وباإلمكان االفتراض أن مجال دراس���ات الش���اباك سيحظى بنجاح لدى 

الجيل الصاعد، الذي يتحول رجال الش���اباك تدريجيا إلى أبطاله. ويكاد يكون 

ليس مؤدبا أن نذكر أن هؤالء األشخاص تخصصوا طوال فترة عملهم باالبتزاز 

واالحتيال وربما بالتعذيب«.  

وخلص إيالني إلى أنه »قبل أن نعتاد على الحضور الدائم للش���رطة السرية 

في حياتنا، يحدر بنا أن نتوقف ونتذكر أن مجتمعا تحكمه األجهزة الس���رية 

هو مجتمع مريض بصورة ال يمكن أن يعالج منها. وكلما ازداد تدخل الشاباك 

في حياتنا، س���تصبح السياسة اإلسرائيلية أش���به ببيت من ورق، إن لم يكن 

أسوأ من ذلك«. 

حضور متزايد للشاباك في السياسة والتعليم واإلعالم في إسرائيل

طرح عضو الكنيست ميكي زوهر من حزب الليكود، مؤخرا، 

مش���روع قانون يقضي بإرغام المحال التجارية على اإلغالق 

في يوم السبت، وبأن تتوقف المواصالت العامة عن العمل. 

ويبدو أن مش���روع القانون هذا موجه أساسا ضد مدينة تل 

أبيب، النابضة والصاخبة، التي ال تتوقف فيها الحركة. 

وقال زوهر إن تل أبي���ب »تتصرف كأنها دولة قائمة بحد 

ذاتها، والناس ال يدركون ذلك، فهي ليس���ت جزءا من دولة 

إسرائيل، وإنما هي شيء ما منفصل تماما«.

لم يك���ن زوهر أول من وصف تل أبي���ب بأنها دولة، إذ أن 

مصطل���ح »دول���ة تل أبيب« منتش���ر في إس���رائيل ويتردد 

منذ سنوات طويلة. وتزايد الش���عور بالفصل بين تل أبيب 

وباقي المناطق في إسرائيل في الشهور الماضية، وخاصة 

في أعقاب الهبة الفلس���طينية. وبرغم وقوع عدد قليل من 

العملي���ات فيها، إال أن ه���ذه المدينة تعتبر م���الذا أخيرا، 

وتوجد لذلك أسباب سياسية واقتصادية.

فعلى الصعيد السياس���ي، وبرغم س���يطرة حزب الليكود 

على الحكم في إس���رائيل خالل الس���نوات السبع الماضية، 

إال أن ش���عبيته ضعيف���ة في ت���ل أبيب. فف���ي االنتخابات 

العام���ة األخيرة، التي جرت في آذار الماضي، حصلت أحزاب 

المعارضة على الغالبية العظمى من أصوات سكان المدينة. 

ف�«المعس���كر الصهيوني« حصل عل���ى 34% من األصوات، 

و«حزب يش عتيد )يوجد مستقبل(« حصل على 13%، وحزب 

ميرتس اليس���اري الصهيوني حصل على 12%، بينما حزب 

الليكود الحاكم لم يحصل س���وى على 18% من األصوات في 

هذه المدينة. 

عصب اقتصادي
أبرز المؤش���رات على الفصل بين ت���ل أبيب وباقي المناطق 

يتعلق بالناحية االقتصادية. إذ أن مستوى معيشة السكان 

ف���ي تل أبيب أعلى م���ن أي مكان آخر في إس���رائيل. ومعدل 

األجور فيها، وفقا لمعطيات العام 2013، بلغ 11855 ش���يكال، 

وهو أعلى ب�2800 شيكل من معدل األجور العام في إسرائيل. 

ف���ي المقابل، فإن مع���دل إنفاق العائلة في ت���ل أبيب يبلغ 

15710 شواكل، أي أعلى ب�1200 شيكل من المعدل القطري. 

ووفقا لمعطيات العام 2013، فإن معدل تكلفة اس���تئجار 

بيت مؤل���ف من ثالث غرف في تل أبيب بلغ 4500 ش���يكل، 

بينم���ا المعدل القطري 3000 ش���يكل. ويبل���غ معدل إيجار 

ش���قة مؤلفة من خمس غ���رف في تل أبي���ب حوالي 6500 

شيكل، مقابل حوالي 4000 شيكل في سائر أنحاء إسرائيل. 

ويبلغ معدل أسعار الشقق في تل أبيب حوالي 498ر2 مليون 

شيكل، بينما في القدس حوالي 756ر1 مليون، وحيفا حوالي 

043ر1 مليون شيكل، والمعدل القطري 368ر1 مليون شيكل.

وف���ي الع���ام 2014، تخلف 13% من س���كان ت���ل أبيب عن 

تسديد الحسابات للمؤسسات العامة، مثل الضريبة البلدية 

وحس���ابات الماء والكهرباء، بينما كانت هذه النس���بة %24 

عل���ى الصعيد القطري. وتخلى 21% من س���كان تل أبيب عن 

عالج األس���نان أو عالجات طبية أخ���رى، بينما تخلى عن هذه 

العالج���ات 42% من المحتاجين إليها على الصعيد القطري. 

وتخلى 27% من سكان تل أبيب عن التدفئة أو التبريد بينما 

كانت هذه النسبة 41% قطريا. 

وأفادت دراس���ة أن الناتج للفرد في تل أبيب أعلى بثالث 

مرات من الناتج للفرد في أنحاء إس���رائيل. ورغم أنه يسكن 

ف���ي تل أبيب 2ر5% من س���كان إس���رائيل، إال أن 2ر15% من 

المستخدمين في الدولة يعملون في هذه المدينة، كما أن 

7ر16% من الناتج اإلسرائيلي يأتي منها.     

وقال إيتان بار زئيف، مدير عام ش���ركة »بيغ« التي تبني 

وتدي���ر مراكز تجارية ف���ي أنحاء إس���رائيل، لصحيفة »ذي 

ماركر« التي نش���رت تقريرا مطوال حول »دولة تل أبيب« يوم 

الجمعة الماضي، إنه »ليت إسرائيل تكون شبيهة بدولة تل 

أبيب. فعندما نتحدث عن القوة الش���رائية، ال توجد مقارنة 

بين غوش دان )أي تل أبيب والمدن المالصقة بها( ومناطق 

أخرى. واالزدحام في غوش دان جذاب بالنسبة للمستأجرين 

وأصح���اب الحوانيت. وإذا نفذوا ما يريده عضو الكنيس���ت 

زوهر في يوم السبت، ستجد غوش دان في البلدات العربية 

في أيام السبت. فدولة تل أبيب تعمل في أيام السبت، وإذا 

أغلقت المحال التجارية يوم السبت، سيجد السكان طريقة 

إلنف���اق المال. وكما قال أحدهم: س���نجد أنفس���نا بحافالت 

مكتظة نس���ير في أيام الس���بت نحو البلدات العربية. وهذا 

أمر رائع بالنس���بة لي، ألن���ه توجد عدة مراك���ز تجارية في 

الوس���ط )العربي(، لك���ن هذا ال يناقض حقيق���ة أن دولة ال 

ينبغي أن تدار بهذا الشكل«. 

وأشار بار زئيف إلى أن نس���بة السكان العرب والحريديم 

ضئيلة. فهاتان المجموعتان السكانيتان تعتبران من أفقر 

الش���رائح االجتماعية في إسرائيل »ودمجهما في االقتصاد 

اإلسرائيلي هو أحد أبرز التحديات«.

مليون شخص يدخلون 
إلى تل أبيب يوميا

يرى البعض أن تحس���ين الوضع االقتصادي في إسرائيل 

يكمن في أن تصبح باقي المناطق مش���ابهة لتل أبيب. لكن 

هذا األمر ليس بس���يطا على ضوء حقيقة أن هذه المدينة، 

ومن عدة نواح، تكتسب قوتها من الدولة كلها. ولذلك، يرى 

خبراء أن تقوية االقتصاد اإلسرائيلي مرتبط بتحويل القوة 

االقتصادية من تل أبيب إلى خارجها. 

وقالت المصمم���ة البيئية وباحثة الثقاف���ة والحضارة في 

المسار األكاديمي لكلية اإلدارة، البروفسور كرميال يعقوبي 

فولك، وهي من س���كان ت���ل أبيب، إن »الم���دن والبلدات في 

أطراف الدولة هي التي تقوم بصيانة تل أبيب. ونحن لس���نا 

الوحيدي���ن الذين ننفق المال في هذه المدينة. هناك أناس 

كثيرون يأت���ون للعمل هن���ا، ولتبذير ماله���م هنا وصيانة 

الثقافة الموجودة هنا. وتوجد حالة غير طبيعية في التعامل 

معهم. فالمدينة تجذب إليها أش���خاصا من األطراف، ويوجد 

شعور لدى س���كان المدينة بأنهم ليسوا بحاجة إليهم، لكن 

في الحقيقة ه���م بحاجة إليهم. يوجد ش���عور بأن المدينة 

يمكنها أن تحيا بصورة مستقلة، وهذا ليس صحيحا. فالدولة 

تس���تثمر هنا موارد كبيرة وتوجد هنا مؤسس���ات حكومية 

كثي���رة. توج���د مقرات ل���وزارات ومحاكم وقواعد عس���كرية 

ومؤسسات أكاديمية وثقافية تحصل على الكثير من المال«.

وتدعم المعطيات الرس���مية أق���وال فولك، إذ أن 63% من 

بين 407 آالف ش���خص يعملون في تل أبيب ال يقيمون في 

المدينة. وإذا أضيف إلى ذل���ك أولئك الذين يأتون إلى تل 

أبيب من أجل اس���تهالك الثقافة وخدمات أخرى، يتبين أن 

حوالي 700 ألف ش���خص يس���كنون خارج المدينة ويأتون 

إليه���ا يوميا. ولذلك فإن قس���ما كبيرا من المس���تهلكين، 

الذين يش���ترون المالبس والطعام والش���راب في تل أبيب، 

هم س���كان مدن وبلدات أخرى ويأتون إلى المدينة من أجل 

العمل أو الترفيه وقضاء وقت الفراغ فيها. 

إضافة إلى ذلك، تتميز تل أبيب بوجود نسبة عالية )%78( 

من سكانها الذين لم يولدوا فيها، ما يعني أن نسبة هجرة 

اإلسرائيليين إليها مرتفعة. وأشار مدير عام التسويق في 

شبكة حوانيت المالبس »كاسترو«، غادي دايخوفسكي، إلى 

أنه »يدخل مليون ش���خص إل���ى المدينة يوميا، وهم الذين 

يش���ترون فيها. وبالنس���بة لي، فإن قصة ’دول���ة تل أبيب’ 

موج���ودة في المخيلة أكث���ر مما هي موج���ودة في الواقع. 

وبالنس���بة لمن يس���كن في األطراف فإن بيتاح تيكفا هي 

تل أبيب أيض���ا )ألنهما متالصقتان(. والمكان الوحيد الذي 

يوجد فيه الفرق الحقيقي هو في الليل، عندها تدرك الفرق 

بين تل أبيب واألطراف«.

من الجه���ة األخرى، فإن���ه توجد بين ضواح���ي تل أبيب 

فروق وفجوات اقتصادي���ة، وأحيانا تكون أكبر من الفجوات 

االقتصادية بين تل أبيب والمناطق األخرى في إس���رائيل. 

»ولو تعاملن���ا مع تل أبيب عل���ى أنها دول���ة، لوجدنا فيها 

سلس���لة طويلة م���ن المناطق التي ال توج���د بينها عالقة«، 

بحسب »ذي ماركر«. فالفجوات كبيرة بين الضواحي الغنية 

في ش���مال المدينة وتلك الفقيرة في جنوبها، كما أن حال 

ياف���ا تختلف عن حال تل أبيب بش���كل عام، م���ن النواحي 

االقتصادية والثقافية واالس���تهالكية. ومن هذه الناحية، 

فإن انعدام المس���اواة الس���ائد في إسرائيل موجود في تل 

أبيب أيضا.

وقال أفي كاتس، مؤس���س ش���بكة أكش���اك »كوفيكس« 

الت���ي تبيع القهوة بأس���عار رخيصة نس���بيا، إنه »في مدن 

مث���ل بات يام )ف���ي جنوب ت���ل أبيب(، يوج���د تأثير كبير 

لتاريخ قبض المخصصات والرواتب من حيث المش���تريات. 

واذهب إلى مجمع تجاري في بات يام في 28 الش���هر )يوم 

دفع مخصصات تأمين الش���يخوخة( وسترى أنها مزدحمة. 

ويتحول أولئك الذين يتلقون المخصصات إلى علية القوم 

ليومي���ن. وإذا كانت ذروة المبيعات في ب���ات يام في أيام 

دفع مخصصات التأمين الوطني، فإنه في ريشون لتسيون 

وبيت���اح تيكف���ا ونتانيا نرى هذه الظواه���ر في أيام قبض 

الرواتب«. 

وأردف كاتس أنه »ف���ي مقابل ذلك، ال يوجد تأثير لهذه 

التواري���خ في تل أبي���ب، والمبيعات ثابت���ة«. ولفت إلى أن 

تس���ويق البضائع في معظم المدن اإلسرائيلية يجري من 

خالل الصح���ف المحلية، الت���ي بإمكان أصح���اب المصالح 

التجارية نشر إعالناتهم فيها بسعر معقول، ليس أكثر من 

2500 ش���يكل. لكن في تل أبيب ال يوجد أمر كهذا، إذ توجد 

فيه���ا صحيفة محلي���ة واحدة، هي »يديع���وت تل أبيب«، 

وتتراوح أس���عار اإلعالنات فيها ما بين 12 – 18 ألف شيكل، 

أي أكثر من اإليجار الشهري للحانوت.

مدينة عالمية
تل أبيب ال تقارن نفس���ها بالمدن األخرى في إس���رائيل، 

مثل حيفا أو بئر الس���بع، وال تتنافس معها. وينظر سكانها 

ونخبها إلى المدينة على أنها جزء من المدن العالمية، مثل 

برلين وأمس���تردام، وهذه األمور تشكل المقياس للمقارنة 

بمستوى الحياة والبنية التحتية والثقافة وحياة الليل.

ووفقا لمدير عام ش���بكة وس���اطة العق���ارات »ريمكس«، 

برنارد ريس���كين، فإن »ت���ل أبيب هي مدينة ال تش���به أي 

أم���ر آخر، ويوجد فيها تجمع كبير من الش���بان حتى مرحلة 

ال���زواج، وعدد كبير م���ن المتقاعدين أو الذين على وش���ك 

التقاعد. وتوجد في المدينة نسبة عالية من المستأجرين، 

ونس���بة عالية من األش���خاص الذين يشترون شققا بهدف 

االس���تثمار. وم���ن يأتي إل���ى المدينة يص���اب بصدمة من 

األسعار المرتفعة. وهذا شبيه بأوروبا«. 

وينظر المحاضر في قسم الجغرافيا في جامعة بن غوريون 

في بئر الس���بع، البروفس���ور أورن يفتحئيل، إلى حس���نات 

ومس���اوئ تل أبيب من ه���ذه الزاوية »العالمي���ة«. وقال إن 

»تعبير ’دولة تل أبيب’ هو تعبير ثقافي أكثر من أي ش���يء 

آخ���ر. وهو تعبير يحاول أن يعكس أحيانا خطابا مس���تخفا. 

وه���و يأتي من جه���ة قوى صهيوني���ة كبيرة، ت���رى منذ 

س���نوات األربعين خطرا في التجمع السكاني الكبير في تل 

أبيب، وهو خطر الثقافة الت���ي تتطور في المدن العالمية. 

فالصهيونية في أساسها معادية للمدن. والكثير من دول 

المهاجري���ن – المس���توطنين، مثل أس���تراليا، هي كذلك. 

ومنذ البداية كان تعبير ’دول���ة تل أبيب’ تعبيرا تحقيريا. 

وفي العش���رين عاما األخيرة ازدادت قوة تل أبيب وتحولت 

إلى قوة اقتصادية هائلة، وتعززت قوة هذا التعبير«. 

ورأى يفتحئي���ل أنه »يوجد نفاق هن���ا، ألن تل أبيب هي 

اإلنجاز األكبر للصهيونية. وهي حققت حلم تحول اليهود 

إلى شعب طبيعي. وهذه مدينة لديها مميزات مدن أخرى 

في حوض المتوس���ط، مثل روما واس���طنبول. وهذا جزء من 

تح���ول عالمي، يتجه فيه العالم نح���و المدينة أكثر فأكثر 

ويدخ���ل إلى المدن الكبرى. وفي إطار ه���ذا التحول، فإن ما 

كان تعبي���را تحقيريا حتى اليوم أصبح تعبيرا إيجابيا، ومن 

هنا ينبع الصراع على الثقافة«. 

وأض���اف يفتحئيل أنه »من الناحي���ة االقتصادية، قوة تل 

أبيب س���تزداد وحس���ب في الس���نوات المقبلة. واالقتصاد 

العالمي آخذ بالتعزز ونقطة االلتقاء هي المدن الكبرى مثل 

تل أبيب. وهذا التحول قوي بشكل خاص في إسرائيل، ألنها 

واح���دة من أكثر الدول العالمية. لك���ن في موازاة ذلك، فإنه 

على المستوى الثقافي تل أبيب هي مثال للسلوك المتعدد 

األفكار والمتس���امح، وهي مدينة تق���ود حركة ديمقراطية 

– اجتماعية، وتل أبيب هي قلب الرأس���مالية اإلس���رائيلية، 

وهي أيضا محرك الفجوات االجتماعية في إس���رائيل. ورأس 

الم���ال الكبير الذي يتجمع في تل أبيب يعمل من أجل زيادة 

هذه الفجوات فيها، والسؤال هو كيف ندير جهاز الضرائب 

واإلسكان من أجل مواجهة هذا التحول«. 

وأوض���ح يفتحئيل أن »ت���ل أبيب هي التي تدفع س���وق 

العقارات اإلس���رائيلية. ويصل إليها مستثمرون من العالم 

كله، وهي تجذب السوق معها إلى أعلى. ويوجد فيها تجمع 

غير مس���ؤول من العقارات والنش���اط االقتصادي، من دون 

محاولة االعتناء بهذا األمر. ونش���أ وضع فيه تل أبيب، كرمز 

للرأسمالية التي تمتنع الدولة عن إدارته، تخلق مشاكل«. 

ورأى أنه »يجب محاولة صنع متروبولين آخر في إسرائيل، 

صنع دول���ة متروبولين حيفا مثال. وهذه هي المس���ؤولية 

االقتصادية التي تخونها الدولة. وجزء من نتيجة ذلك هو 

النق���ص االصطناعي في العق���ارات. والثمن يدفعه الجيل 

الذي يحتاج إلى رواتب 13 – 14 عاما من أجل ش���راء ش���قة. 

والدولة تتملص من المسؤولية في هذا المجال وتخلق ثراء 

ال يمكن استيعابه في وسط البالد، وال تضع أنظمة إلحداث 

التوازن. وكان باإلمكان بناء متروبولين في بئر الس���بع، في 

الناصرة وفي كرميئيل. وتوجد نماذج لذلك في العالم«.

وخل���ص يفتحئيل إلى أن���ه »من جهة، هن���اك النموذج 

الفرنس���ي والبريطاني لمدينة واحدة قوي���ة وهائلة. ومن 

الجهة الثانية، هناك دول مثل الدنمارك والسويد واسبانيا 

وأس���تراليا، التي يوجد فيها ع���دة متروبولينات. وعلينا أن 

نحاذر كي ال نكون مثل بريطانيا ولندن، بوجود مدينة تكون 

األق���وى في العالم. فه���ذا نموذج ال نري���د تقليده. وليس 

صدفة أن بريطانيا ش���بيهة بإس���رائيل من حيث الفجوات 

االجتماعية فيه���ا. وبدال من ذلك ينبغي تبني نموذج مثل 

النم���وذج األلماني، ال���ذي تهتم فيه الدول���ة طوال الوقت 

بقوة جذب متروبولينات أخرى. ويجب تحقيق ذلك بواسطة 

البناء المكثف في مدن أخرى وتحسين المواصالت«.

من جانبه���ا، قالت البروفس���ور فولك إن الف���رق بين تل 

أبيب وم���دن كبرى أخرى في العالم هو »الش���عور الموجود 

في البالد، بأن حدود الدولة تضغ���ط نحو الداخل. فباريس 

هي متروبولين يؤثر عل���ى كل محيطه، لكن هناك تنقالت 

ألش���خاص نحو مناطق أخرى. واألف���راد يذهبون إلى جنوب 

فرنس���ا، مثال، م���ن أجل الحص���ول على جودة حي���اة وغالء 

معيشة أقل. وفي إسرائيل، األطراف سياسية، أطراف عند 

الحدود وانعدام األمن ما يدفع األفراد إلى وسط البالد، وهذا 

جزء من المش���كلة. ولذلك يوجد شعور هنا بأن السكن في 

األط���راف هو تضحي���ة. واليوم، عندما تس���كن في القدس 

فإنك تش���عر أنك لس���ت آمنا. ولهذا السبب بالذات ينبغي 

تعزيز أماكن مهملة في وسط البالد، مثل الرملة واللد وبات 

يام«.  

مصطلح »دولة تل أبيب« يعود إلى الواجهة في ظل الهّبة الشعبية الفلسطينية
*تقارير صحافية إسرائيلية جديدة: »دولة تل أبيب« تستحوذ على المال والثقافة والشعور باألمن*

منظر عام لمدينة تل أبيب
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محور خاص: اليمين في إسرائيل واحتماالت البديـل

تحليالت إسرائيلية:

معسكر »الوسط ـ اليسار« فشل 
في عرض رؤية سياسية ـ أمنية 

مستقلة ومتجددة وواضحة أمام 
الجمهور اإلسرائيلي الواسع!

في نهاية تموز 2015 طرح حزب العمل اإلسرائيلي صيغة سياسية 

جديدة، رأت تحليالت متطابقة أنها تشف عن تحّول في موقف هذا 

الحزب في ما يتعلق باالتفاق المستقبلي مع الفلسطينيين. 

قّسم أبدًا، وتبنت مطلب عدم 
ُ
وأكدت هذه الصيغة أن القدس لن ت

طرد أي يهودي يهوديًا آخر من منزله إذا »كان يسكنه بإذن قانوني 

وموافقة من قبل الدولة« والذي برز بعد »خطة االنفصال« التي شملت 

إخالء مستوطنات قطاع غزة )2005(. 

ورأت أوس���اط مقرب���ة من رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين 

نتنياهو أن هذه الصيغة من شأنها أن تؤدي إلى »وجود تقارب بين 

التيار المركزي المعتدل في الليكود الذي يؤيد لفظيًا حل الدولتين 

لش���عبين، ونواة حزب العمل التي لم تعد تنظر إلى المس���توطنات 

بوصفها عائقًا في وجه الس���الم بل باعتبارها عنصرًا يجب دمجه في 

أي اتفاق« )الصحف العبرية، 2015/7/29(.

ويش���ير هذا التحّول إلى ماهية بنية خريطة إسرائيل الحزبية في 

الوقت الراهن. 

شر في إس���رائيل »استطالع مركز موالد السنوي« للعام 
ُ
قبل ذلك ن

2015، الذي أجراه مركز »موالد � لتجديد الديمقراطية في إس���رائيل« 

عقب االنتخابات األخيرة للكنيست التي جرت في آذار 2015. 

وبحس���ب معدي االس���تطالع أظهرت النتائج »ص���ورة غير عادية 

ومثي���رة« فيما يتعل���ق بتحليل هذه البنية تتمثل، أساس���ًا، في أن 

نتنياهو بالرغم من أنه مني بفشل ذريع ومطبق في مختلف المجاالت 

تقريب���ا، فإنه ف���از في االنتخابات وتغلب على منافس���ه األساس���ي 

إسحاق هيرتسوغ )زعيم »المعسكر الصهيوني«( بفارق كبير. 

وترجع نتائج االس���تطالع ذلك إلى فش���ل معسكر الوسط � اليسار 

اإلسرائيلي التام في عرض رؤية سياسية � أمنية مستقلة، متجددة 

وواضح���ة أمام الجمهور الواس���ع. في المقابل، يبين االس���تطالع أن 

معس���كر اليمين حق���ق نجاحا ملحوظا ف���ي نقل وإيصال رس���ائله 

السياس���ية � األمنية إلى الجمهور حتى بدت هذه الرسائل صادقة 

وموثوقا بها »حتى بين معارضي نتنياهو األشداء«!

وثمة مث���ال آخر ينمذج على إخفاق معس���كر الوس���ط � اليس���ار 

اإلس���رائيلي يتجّس���د في حقيقة أن الرئيس الفلسطيني »أبو مازن 

يبدو في نظر غالبية الجمهور اإلسرائيلي، شخصية غير موثوق بها«. 

وحينما سئل المشاركون في االستطالع عما إذا كان رئيس السلطة 

الفلس���طينية يمثل، في نظرهم، شريكا، أجابت غالبيتهم الساحقة 

بالنف���ي. ثم عرضت أمامهم، على الفور، سلس���لة من الخطوات التي 

يمكن ألبو م���ازن اتخاذها بغي���ة تعزيز صدقيت���ه وموثوقيته في 

نظره���م، ثم س���ئلوا »أي هذه الخط���وات كان من ش���أنها أن تثبت 

إمكانية االعتم���اد عليه والوثوق به؟«. وظه���رت »المفاجأة« هنا، إذ 

تبين من إجابات المس���تطلعة آراؤهم أن »ج���زءا كبيرا من الخطوات 

التي أش���اروا إليها بوصفها ضرورية من أجل اعتبار أبو مازن شريكا 

� مثل المعارضة العلنية الس���تخدام العن���ف أو التعاون مع الجيش 

لمن���ع العمليات � هي خط���وات وإجراءات يعتمده���ا ويطبقها منذ 

زمن طويل«. )من الخطوات األخرى التي أش���ار إليها المشاركون في 

االس���تطالع بوصفها »مطلوبة وضرورية« من القيادة الفلس���طينية 

لكي يتم اعتبارها ش���ريكا في عملية التس���وية السياسية: محاربة 

اإلرهاب، االعتراف بدولة إس���رائيل كدولة يهودية والتنازل العلني 

عن حق العودة(. 

في المقابل، تب���دو فاعلية اليمين ونجاعت���ه اإلعالمية واضحتين 

تماما في كل واحد من أس���ئلة االستطالع. وتس���تحق إشارة خاصة، 

هنا، مطالب���ة نتنياهو باالعتراف الفلس���طيني الرس���مي والصريح 

بإسرائيل كدولة يهودية، وهو المطلب الذي ظهر للمرة األولى سنة 

2009 ويعتبره المواطنون اليوم عائقا مركزيا أمام التوصل إلى اتفاق 

سياس���ي. والواقع، أن هذا المطلب يفتقر إلى أية قيمة حقيقية، إذ 

ل���م يكن في أي يوم مضى عنصرا م���ن عناصر الحوار والتفاوض بين 

الطرفين ولم ُيعرض في إطار المفاوضات ثم اتفاقيتي الس���الم مع 

مصر واألردن. وعلى الرغم من هذا، فقد ترس���خ هذا المطلب بصورة 

عميقة ومثيرة جدا في الوعي اإلسرائيلي العام. 

ومن بين النتائج األخرى التي توضح جيدا موازين القوى الداخلية 

ه���ي تلك الخاص���ة بموقف الجمه���ور كله، بوجه عام � من اليس���ار 

واليمي���ن على حد س���واء � حي���ال »عملية الجرف الصام���د« )الحرب 

اإلسرائيلية على قطاع غزة من 8 تموز حتى 26 آب 2014(. فمن جهة 

أول���ى، تقّر غالبية الجمهور اإلس���رائيلي أن هذه الحرب لم تجلب أي 

تحسن في وضع إسرائيل األمني. ومن جهة أخرى، ترى أغلبية كبيرة 

ها كان 
ّ
أنه على الرغم من عدم تحقيق هذه الحرب أهدافها فإن ش���ن

مجديا. 

بكلم���ات أخرى، معنى هذا أن���ه حتى حينما يش���ن اليمين حملة 

عس���كرية فاش���لة ال تحقق أهدافها ويدرك الجمهور عدم جدواها، 

تخف���ق المعارض���ة في تأطير الح���دث في خانة الفش���ل واإلخفاق. 

وب���دال من ذلك تختار المعارضة توفي���ر الدعم التام ألي من خطوات 

الحكومة وال تض���ع أمامها أي تحدٍّ في الس���ياق األمني، حتى حيال 

اإلخفاقات المدوية. 

غي���ر أنه إلى جانب هذا الوضع التعي���س على الصعيدين الفكري 

ظهر نتائج االس���تطالع بعض األسباب التي تدعو برأي 
ُ
واإلعالمي، ت

معدي�ه إلى التفاؤل أيضًا. 

أول ه���ذه األس���باب أن الوض���ع الراهن ليس نتاج محاولة فاش���لة 

إنم���ا نتاج العجز وعدم الفع���ل. ويؤكد معدو االس���تطالع أنه إذا ما 

اس���تطاع معارضو اليمين تش���خيص وتحديد نقاط الضعف بدرجة 

عالية من الدقة، ثم شرعوا بالعمل على إصالحها، سيكون بوسعهم 

تعزيز موقعهم كبديل جدي لتولي الس���لطة وإدارة ش���ؤون الدولة. 

وله���ذا الغرض ثمة بني���ة تحتية مهنية متوف���رة تتمثل في عدد 

من المجموعات التي نش���طت خالل االنتخاب���ات البرلمانية األخيرة 

قوامها قادة بارزون سابقون في األجهزة األمنية وقفوا أمام عدسات 

التصوير محذرين الجمهور م���ن توجهات نتنياهو ونزعاته األمنية 

المدم���رة. لكن هؤالء ش���ّددوا في الوقت نفس���ه عل���ى أن الموقف 

الجماهيري المتجذر غير قابل للتغيير في غضون أسبوعين في ذروة 

معركة انتخابية، بل يتطلب األمر س���يرورة عميق���ة وطويلة المدى 

يتعين أن تسبق انطالق المعركة االنتخابية بوقت طويل جدا. 

كتب برهوم جرايسي:

إذا كان بنيامين نتنياهو قد نجح في إقصاء كل َمن يمكن أن ينافس���ه على 

رئاس���ة الليك���ود، وفي أن يقلص حج���م التأييد له في الح���زب، فإن نتنياهو 

“ينعم” بغياب البديل له في الس���احة السياس���ية، وخيار البديل التقليدي 

الوحي���د تاريخيا لحزب الليكود هو حزب “العمل”، رغم أن هذا الخيار س���قط 

م���ن خانة “االحتماالت الواقعية”، منذ 15 عاما. وس���اهم في هذا خطاب حزب 

“العمل” وقادته على مر الس���نين. وبعد تراجع���ات متوالية لقوة هذا الحزب 

في االنتخابات البرلمانية، جاء إس���حق هيرتسوغ ليستعيد قسطا ليس قليال 

نسبيا من قوة حزبه، ولكن بدال من أن يستغل األمر كرافعة للحزب كله وطرحه 

 منه أن 
ُ
ا
ّ
كبديل، عاد إلى مرّبع س���ابقيه، وشرع في منافسة خطاب اليمين، ظن

هذا يعزز احتماالت وصوله إلى رئاس���ة ال���وزراء. بيد أن تجارب الماضي وواقع 

الحلبة السياس���ية، يؤكدان أن هذا االحتمال أق���رب إلى الصفر، وهذه نتيجة 

ساهم في تثبيتها حديثا هيرتسوغ ذاته.    

بدأت أزم���ة القيادة الحالية في حزب “العمل”، ف���ي اللحظة األولى الغتيال 

إس���حق رابين، وعودة شمعون بيريس إلى رئاس���ة الحزب، ومن خاللها رئاسة 

ال���وزراء واتجاهه إلى انتخابات مبكرة ف���ي ربيع العام 1996، وما رافق ذلك من 

تطورات عس���كرية وأمنية، بادرت لها إس���رائيل أساس���ا، والعودة إلى خطاب 

متلعث���م، تراج���ع كثيرا عن الخطاب ال���ذي قاد إلى اتفاقيات أوس���لو. وتأجج 

الخط���اب المتلعثم المتجه أكثر نحو اليمين، في فترة رئاس���ة إيهود باراك، 

ابت���داء من العام 1997، ثم في رئاس���ته للوزراء من ربيع العام 1999، ولمدة 20 

شهرا انتهت في شتاء 2001. 

ومنذ تل���ك الفترة، لم يطرح ح���زب “العمل” ذاته كحزب بديل، بل ش���ارك 

في حكومات الليكود، وحكومة الحزب المنش���ق ع���ن الليكود، “كديما”، وكان 

شريكا ألشد أحزاب اليمين تطرفا في حكومة نتنياهو قبل السابقة من العام 

2009 إلى العام 2011، إلى أن وقع االنشقاق بقيادة رئيس الحزب إيهود باراك 

في حينه. وحتى حينما وقع االنش���قاق، على خلفية إرادة غالبية نواب الحزب 

ووزرائ���ه بعدم البقاء في حكومة نتنياهو، فإن الحزب بقي ملتصقا في الخانة 

ذاتها: خانة الخطاب المتلعثم.

في نهاية العام 2012، عش���ية االنتخابات البرلمانية في مطلع العام 2013، 

أعلنت رئيسة حزب “العمل” في حينه، شيلي يحيموفيتش، أن وجهة حزبها 

هي القضايا االقتصادية أوال، “ألن إسرائيل قوية اقتصاديا قادرة على فرض 

حل للصراع”، حس���ب تعبيرها. يومه���ا أثار ذلك التصري���ح ضجة كبيرة في 

الحزب، واتخذ عمير بيرتس ذلك التصريح ذريعة كي يخرج من صفوف الحزب 

مجددا، ويقبل بإغراء تس���يبي ليفني لينضم اليها ثانيا في حزب “الحركة”، 

الذي أنش���أته في حينه منش���قة عن حزبها “كديما”، كي تخوض االنتخابات 

البرلماني���ة. ولكن من أبرز المنتقدين يومها ليحيموفيتش كان هيرتس���وغ. 

واضط���رت يحيموفيتش إلى التراجع عن تصريحها جزئيا قبل بضعة أيام من 

تلك االنتخابات.   
وانتخب هيرتسوغ لرئاسة حزبه في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 
من العام 2013، ويومها ألقى خطابا سياسيا أفضل من سابقيه نسبيا، ما خلق 
توقعات أخرى منه. وفي عدد “المش���هد اإلس���رائيلي” الصادر يوم 3 كانون 
األول 2013، جاء ما يلي في اس���تعراض لكاتب هذا المقال على أثر االنتخاب، 
“إن هيرتس���وغ، الذي لم ُيَعد في أي يوم من األيام من قادة الصف األول في 
حزبه، قد يكون بإمكانه اس���تعادة بعض مكانة الحزب السابقة، وخاصة على 
ضوء سلس���لة من المؤش���رات التي تدل على خيبة أمل واس���عة لدى مصوتي 
الحزب الجديد يوجد مستقبل من هذا الحزب ورئيسه وزير المالية يائير لبيد، 
إذ أن ه���ذا الحزب كان قد اقتنص كمية ال بأس بها من األصوات، التي كان من 
المفت���رض أن تتجه إلى حزب العمل في االنتخاب���ات البرلمانية، ليحل يوجد 

مستقبل ثانيا، بعد حزب الليكود”. 

وتحقق هذا الس���يناريو في انتخاب���ات ربيع العام الماض���ي 2015، إذ أثمر 

التحال���ف مع حزب “الحركة” بزعامة تس���يبي ليفني، ع���ن قفزة في التمثيل 

البرلمان���ي، وبات لح���زب “العمل” 19 نائب���ا، بدال من 15 ف���ي انتخابات 2013، 

و13 نائبا في العام 2009. إال أن هيرتس���وغ لم يس���تغل هذه القفزة ورئاسته 

لكتل���ة برلمانية تضم 24 نائبا، لط���رح الخطاب البديل البعي���د عن مرتكزات 

خط���اب اليمين. وفي مراجعة لتصريحات وخطابات هيرتس���وغ في األش���هر 

الثالث���ة األخيرة، نجده كم���ن ينافس على مكانة “القائد العس���كري”، حتى 

وإن أرف���ق تصريحات���ه بضرورة التوج���ه إلى حل الصراع: “يج���ب أن ننفصل 

عن الفلس���طينيين”، وهذه عبارة يكررها هيرتسوغ بوتيرة عالية، وباإلمكان 

تفس���يرها، كمن يريد اقناع اإلس���رائيليين بأن خيار حل الص���راع هو “خيار 

الالمفر”، وليس عن قناعة مبدئية، بضرورة االقرار بحقوق الشعب الواقع تحت 

االحتالل.

خطاب هيرتسوغ
قال هيرتس���وغ في تصريحات عديدة منذ اندالع الهّبة الفلسطينية وحتى 

األي���ام األخيرة: “هذه ليس���ت موجة اره���اب، هذه انتفاض���ة ثالثة، حذرت 

منها منذ أشهر. تنفلت في الش���وارع انتفاضة ثالثة، و”سيد األمن السابق” 

)نتنياهو( فقد السيطرة، فكل بضع ساعات يوجد إنذار. إنه يخاف من اليمين 

المتطرف، ويبقينا عالقين بالفلس���طينيين. نحن وهم عالقون، بدال من القيام 

بمب���ادرة لالنفصال عنهم. نحن نلج إلى واقع نكون نحن في داخلهم وهم في 

داخلنا. ال يوجد فصل من دون أمن، والش���عب يش���عر بهذا” )11 كانون الثاني 

.)2016

ويقول، على خلفية عملية تل أبيب التي وقعت في اليوم األول من الش���هر 

الج���اري: “إن الجهات الفلس���طينية الحقيرة التي أقامت خي���ام عزاء لذكرى 

مرتكب العملية )نشأت ملحم(، هم أعداء إسرائيل، وعليهم أن يعرفوا أننا لن 

نتوقف إال حين ندمر ونقضي على خاليا الكراهية والتحريض الذي ينتجونه. 

هم يش���جعون موجات االرهاب ضد األبري���اء. إن كل من يقّدس الموت، وقتل 

اإلس���رائيليين، عليه أن يشعر بكل ضخامة قوة دولة إسرائيل، التي ستؤلمه 

وتضرب���ه، كما لو كان هو نفس���ه اإلرهابي )نش���أت( ملحم. إن على الس���لطة 

الفلسطينية أن تقضي في داخلها على أولئك المجرمين الحقيرين، وأن تزيل 

فورا اس���م القاتل من موقع وزارة الصحة الفلس���طينية، على شبكة االنترنت” 

)9 كانون الثاني 2016(.   
وفي خطاب له يوم 4 كانون الثاني 2016، كان هيرتس���وغ قد ذكر مرتكزات 
الخطاب ذاته، في رده على خطاب بنيامين نتنياهو الذي ألقاه في البار في تل 
أبيب الذي وقعت فيه العملية التي نفذها نش���أت ملحم. وكان هيرتسوغ قد 
انتقد تحريض نتنياهو على المواطنين العرب، إال أنه قال أيضا: “إن إسرائيل 
بحاجة إلى خطة جديدة لمكافحة هذا االرهاب. فلو كان إلسرائيل رئيس وزراء، 
لكان قد أصدر األوامر ألذرع األمن لتغير اتجاهاتها. لو كان إلس���رائيل رئيس 
د لهذا الص���راع الواليات المتحدة األميركية وأوروبا والدول 

ّ
وزراء، لكان قد جن

العربية التي تعاديها أيضا داعش”. 

وع���ن اإلعدام���ات الميدانية، قال هيرتس���وغ في لقائه مع وزي���ر الخارجية 

األميركي���ة جون كي���ري، يوم 24 تش���رين الثاني 2015، “إن إلس���رائيل الحق 

ف���ي ضرب اإلرهاب بقوة، وضرب القتلة والكارهين )إلس���رائيل( والمحرضين. 

ولكن نحن ال نس���تطيع الدفاع عن أنفس���نا فقط، بل علينا أيضا االنفصال عن 

خ���رج المناطق )الضفة( من إس���رائيل، وأن نقطع عناق 
ُ
الفلس���طينيين، وأن ن

الموت هذا بيننا”.

وكان هيرتس���وغ م���ن أب���رز المهاجمي���ن لحرك���ة المقاطع���ة العالمي���ة 

للمس���توطنات، ولقرار االتح���اد األوروبي، وأيضا لوزيرة الخارجية الس���ويدية 

مارغوت وولستروم، ففي يوم 12 كانون الثاني 2016 قال: “إن تصريحات وزيرة 

الخارجية الس���ويدية تدعم اإلرهاب بقوة، وكل تصريح كهذا ُيبعد المنطقة 

كلها خطوة واحدة إضافية عن االنفصال بيننا وبين الفلس���طينيين، ويساعد 

القتلة، الذين يفعلون كل ش���يء من أجل تدمي���ر االحتمال للوصول إلى هذا 

االنفصال. من المثير أن الس���ويد لم ترد بتصريح مش���ابه، حينما قتل عناصر 

شرطة باريس اإلرهابيين، بموجب ما كان عليهم أن يفعلوا. ومثير كيف سترد 

الس���ويد حينما ينفذ إرهابيون عمليات مخيفة على أراضيها. فهل س���تطلب 

أيضا مالطفتهم بسبب أنه كانت لهم طفولة قاسية؟”.

وقال هيرتس���وغ، ردا على ق���رار مفوضية االتحاد األوروبي وس���م منتجات 

االس���تيطان، يوم 11 تش���رين الثاني 2015: “إن قرار االتح���اد األوروبي خطير 

وسيء إلسرائيل، ويضرب بشكل مباشر جهود العملية السياسية. إنني أومن 

بكل قواي بأنه يجب االنفصال عن الفلسطينيين، والسعي إلى سالم، أيضا في 

ذروة موجة طعن السكاكين واالرهاب. ولكن هذا القرار سيضر باإلسرائيليين 

والفلسطينيين معا، وبآالف العائالت التي يرتبط مصدر رزقها بهذه الصناعة 

)في المس���توطنات(. أحيانا يخيل لي أنه ال يوجد ما قد يتغير، فهذه النغمة 

ذاته���ا، والقرارات ذاتها. لق���د اعتدنا على المقارنات، واعتدنا على تش���ويه 

صورتنا، واعتدنا على أن يضعوا علينا عالمة”.

وفي رده على نش���اط حركة المقاطعة العالمية إلس���رائيل والمس���توطنات 

“بي. دي. إس”، يقول هيرتسوغ: “أيضا اليوم في أنحاء العالم يوجد من يريد 

القضاء علينا، وعلى المش���روع الرائع جدا الذي بنين���اه، وتدمير الصهيونية. 

ف���ي حينه قب���ل أربعين عاما لم يطلق���وا على ذاك الحراك اس���م BDS، ولكن 

كان بالضبط ما هو قائم الي���وم: متلونون، وخطاب مزدوج في دول ومنظمات. 

وأيض���ا اليوم، نحن ندف���ع ثمنا دمويا باهظ���ا، مثلما كان من���ذ إحياء الوطن، 

حينم���ا كنا ندف���ن أبناءنا وبناتنا في الحرب على وجودن���ا. أيضا اليوم يحاول 

أعداؤنا التشكيك بعدالة وجودنا، وضرب حقنا الطبيعي والتاريخي في تقرير 

المصي���ر. ويفعل طالبو الس���وء لنا هذا في حلبات كثيرة، وبأش���كال متنوعة، 

لكن هدفهم واح���د وهو اضعافنا والقضاء على األرضية األخالقية التي نقف 

عليها” )5 كانون الثاني 2016(.

يتمسك جوهريا  بخيار القوة
صحيح أن هيرتسوغ يبقى رئيسا لحزب “العمل” المؤسس إلسرائيل، والذي 

قاد كل الحروب االس���تراتيجية، التي رسمت جغرافية البالد سياسيا. وصحيح 

أنه ليس متوقعا منه أن ينس���لخ عن عقليت���ه الصهيونية بكل تفاصيلها. إال 

أن ادعاءه بأنه يس���عى إلى حل الصراع، ال يعكس���ه بش���كل واضح في خطابه 

السياسي، خاصة في األشهر األخيرة. فكما سبق هنا وذكر، فإن تكرار صيغة 

“االنفصال عن الفلس���طينيين”، وبتغييب كامل لذكر مبدأ الدولتين، فيه بث 

رس���الة إلى اإلس���رائيليين مفادها: أن حل الصراع هو خيار الالمفر، وأن حاجة 

إسرائيل لهذا الخيار هو فقط من أجل أن تنقذ ذاتها ك� “دولة يهودية”.

وهذه أس���س خطاب تتقاطع بقدر كبير مع خط���اب بنيامين نتنياهو، رغم 

االخت���الف في الصياغات. وقد نقول أيضا، رغ���م االختالف في تصورات الحل 

التي يطرحها كل واحد من االثنين. وهذا التقاطع في أس���س الخطاب يترافق 

مع تمسك هيرتس���وغ بمبدأ القوة والضرب، ما يعطي اإلسرائيلي صورة عدم 

االختالف الجوهري بين االثنين، كرئيس���ين للحزبي���ن. وبالتالي فإن الناخب 

اإلس���رائيلي، س���يختار “النس���خة األصلية” لجوهر هذا الخط���اب، وفي هذه 

الحالة، سيكون نتنياهو وحزبه.

أم���ا جمهور الناخبين الذين يتوقع بديال حقيقي���ا لحكم اليمين المتطرف، 

فق���د ُيصاب باإلحباط، نظ���را لغياب البديل، ويقرر البق���اء في البيت، في يوم 

قرار الناخب- االنتخابات، وهذا ما ش���هدناه بقوة ف���ي كل جوالت االنتخابات 

البرلماني���ة، على امتداد س���نوات األلفين. ولربما أن انتخابات 2015 ش���هدت 

تغيرا ما في نس���ب التصويت في معاقل ما يس���مى ب� “الوس���ط- يسار”، في 

أعق���اب تش���كيل تحالف “المعس���كر الصهيوني”، إال أن ثبات ه���ذا التغير، 

بمعنى ارتفاع نس���بة المش���اركة في التصويت، خاضع بدرجة كبيرة المتحان 

التطبيق، الذي ال ينجح فيه حتى اآلن “المعسكر الصهيوني”. وهذا استنتاج 

وجد ما يدعمه: نتائج اس���تطالع للرأي العام، في مطلع الشهر الجاري، إذ أشار 

إلى تراجع حاد في قوة “المعس���كر الصهيوني”، من 24 مقعدا إلى 18 مقعدا 

في االستطالع، وهو مؤشر بطبيعة الحال.
وكي تبقى األمور في نصابها، فإن األوضاع الناشئة في الشارع اإلسرائيلي، 
وتوزيع موازين القوى، وحالة التش���رذم السياس���ي في معاق���ل العلمانيين، 
وقوى “الوس���ط- يسار”، ال تس���اعد على عودة حزب “العمل” إلى الحكم، ألنه 
بحاجة إلى ش���ركاء، حتى لو حق���ق نتيجة الكتلة البرلماني���ة األكبر. ولذا فإن 
تغيير الواقع اإلس���رائيلي يجب أن تشارك فيه سلسلة من العوامل، الداخلية 
والخارجية. ولكن من نقطة الحلبة الحزبية، فإن تعاظم قوة حزب “العمل”، ولو 
على مراحل، سيكون فيه ما يحاصر قوة اليمين المتطرف ويجعله خيارا بديال، 

لكن هذا يحتاج إلى تغيير اتجاهات في الحزب. 

ومنعا ألي تفس���ير آخر لما سبق، مثل االعتقاد بأن حزب “العمل” هو خشبة 

الخالص، أقول إن هذه قراءة ترتكز على العوامل اإلسرائيلية الداخلية، وكيف 

يراها اإلسرائيلي الذي ال يقبل باليمين المتطرف.  

هيرتسوغ يغرق أكثر فأكثر في خطاب اليمين 

هل يجهض زعيم “العمل” احتماالت البديل لنتنياهو؟
* خطاب هيرتسوغ في األشهر الثالثة األخيرة ال يبتعد عن أسس خطاب اليمين ونتنياهو *هيرتسوغ لم يستغل القفزة التي حققها تحالفه في االنتخابات األخيرة 

ًا منه أن هذا يرسمه كشخصية مؤهلة لرئاسة الوزراء *الناخب اإلسرائيلي يلجأ في نهاية المطاف إلى النسخة األصلية *
ّ
وانتقل إلى خطاب يميني ظن

اسحاق هيرتسوغ: »إلى اليمين ُدر«.
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 
المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
هاتف: 2966201 – 2 – 00970
فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

هناك الكثير من األدبيات اإلس���رائيلية الت���ي تؤكد أن العناصر التي تعمل تحت 
اس���م “تدفيع )جباية( الثمن” منظمة إرهابي���ة يهودية، وأنه يتعين على الحكومة 
اإلسرائيلية اعتبار هذه العناصر بمثابة منظمة إرهابية يهودية، كما ينبغي لسائر 

السلطات القانونية في إسرائيل أن تعمل وتتصرف بمقتضى ذلك. 
هذا ما ورد مثاًل في نطاق أعمال “مؤتمر هرتسليا السنوي ال�14 حول ميزان المناعة 
واألمن القومي اإلس���رائيلي” الذي عقد في أيار 2014، حيث نوقشت ورقة عمل أعدها 
أس���تاذ العلوم السياسية البروفس���ور دافيد نحمياس، حول النشاطات واالعتداءات 
الت���ي دأبت عل���ى ارتكابها في الس���نوات األخي���رة مجموعات من عناص���ر اليمين 
اإلسرائيلي والمستوطنين اليهود تعمل تحت اسم “تدفيع الثمن”، ضد المواطنين 
الفلسطينيين وممتلكاتهم وضد أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين، سواء في 
األراضي الفلس���طينية المحتل���ة العام 1967 أو  داخل “الخ���ط األخضر”، وما يترتب 
عليه���ا من انعكاس���ات وتداعيات س���لبية تضر بصورة ومصالح إس���رائيل. وأوصت 
الورقة الجهات المنظمة لمؤتمر هرتسليا بمطالبة الحكومة اإلسرائيلية باإلعالن عن 
المجموعة التي تقف وراء أعمال ونشاطات “تدفيع الثمن” كمنظمة إرهابية يهودية 

ينبغي مالحقة ومعاقبة عناصرها بموجب ما تنص عليه القوانين اإلسرائيلية.
ومما جاء في الورقة:

باش���رت عناصر من اليمين اإلس���رائيلي المتطرف نش���اطاتها ف���ي العام 2008 
تحت اس���م “تدفيع الثمن”، وهي تس���مية تصف أس���اليب وطرق العمل اإلرهابية 
التي يس���تخدمها هؤالء النش���طاء اليمينيون. وتشمل نش���اطاتها أعمال عنف ضد 
فلسطينيين وممتلكاتهم، من قبيل إلقاء حجارة وإغالق طرق وإتالف وإحراق سيارات 

وحقول وأشجار ومساجد وغيرها من التعديات وأعمال العنف.  
وفي الس���نوات األخي���رة وقعت تعديات وأعم���ال تخريب طالت أيض���ا ممتلكات 
تع���ود للجيش وقوات األمن اإلس���رائيلية، كذلك وقعت اعتداءات وأعمال مش���ابهة 
استهدفت نشطاء اليس���ار ومواطنين عربا داخل إسرائيل، وكتبت شعارات وعبارات 
مسيئة إضافة إلى عمليات تخريب استهدفت كنائس ومقابر للمسيحيين في مدن 

مختلفة مثل القدس وحيفا ويافا وعكا.  
وتجري هذه األعمال والنشاطات بصورة عامة كرد على  قيام قوات األمن اإلسرائيلية 
بهدم وإزالة مبان غير مرخصة في مواقع اس���تيطانية عشوائية في الضفة الغربية، 

وكذلك في أعقاب وقوع هجمات فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.
وته���دف أعمال ونش���اطات “تدفيع الثمن” بش���كل رئيس، إل���ى االنتقام وإثارة 
ضج���ة إعالمية وخل���ق رد رادع، كما أنها تقع أحيانا أيض���ا كجرائم كراهية من دون 

أن يس���بقها بالضرورة حادث ملموس، مثل كتابة العبارات المشينة والمسيئة على 
جدران الكنائس والمساجد والمقابر المسيحية واإلسالمية. 

في العام 2011 نش���رت في وسائل اإلعالم تقديرات لجهاز األمن العام اإلسرائيلي 
)الش���اباك( تفيد بأن نش���اط عناصر “تدفيع الثمن” غّير طابعه من نشاط عفوي إلى 
نش���اط مخطط ومنظم في نطاق خلية إرهابية، وأن هذا النشاط يتم في شكل يراعي 

أساليب العمل السري وجمع المعلومات االستخباراتية مسبقا. 
تعريف الظاهرة

يش���كل تعريف »تدفيع الثمن« مؤشرا مهما إلى الطريقة التي ينظر فيها الجمهور 
الواس���ع والقادة السياس���يون إلى هذه الظاهرة، وكذلك إلى طرق العمل تجاه منفذي 
النش���اطات في نطاقها. ويتحدد التعريف، وبالتالي سياسة السلطات تجاه نشاطات 
»تدفيع الثمن«، وطرق وأس���اليب تطبيق القانون وأنشطة الردع، بناء على المفهوم أو 
المنطلق األيديولوجي واالعتبارات السياس���ية. وعلى سبيل المثال فإن التشخيص أو 
التعريف المتهاون للظاهرة، أو مثال وصف عناصر اليمين المنفذين لهذه النش���اطات 
على أنهم مجرد »أعش���اب ضارة« أو الوصف الرومانس���ي »ش���بيبة التالل«، يولد حالة 
م���ن التغاضي، أو »التش���جيع الضمني« لدى مس���ؤولين في مؤسس���ات الحكم وزعماء 
وحاخامي���ن متنفذين في صفوف اليمين والمس���توطنات الذي���ن يتبنون وجهة نظر 
دينية- مس���يانية.  وعلى س���بيل المثال فقد وجه الحاخام إسحاق شابيرا، أحد الزعماء 
الروحيي���ن لمجموعة »تدفيع الثمن«، دع���وة علنية إلى الرد والث���أر بقوله »إذا أصيب 
ش���خص- يهودي- ما ف���ي مكان معين، ينبغي الرد واالنتقام ف���ي كل مكان«. يذكر أن 
الحاخام شابيرا كان قد وضع باالشتراك مع الحاخام يوسف أليتسور، وكالهما يترأسان 
مدارس دينية في مس���توطنة »يتسهار« إلى الجنوب من نابلس، كتابًا تضمن الشرائع 

والفتاوى الدينية التي تحض على قتل »األغيار« سواء في زمن الحرب أو السلم. 
من جهته اتهم رئيس »إس���رائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان في منش���ور ظهر في 
2014/5/25 على صفحته في موقع التواصل االجتماعي »فيس���بوك«، وس���ائل اإلعالم 
اإلس���رائيلية بتضخيم ظاهرة »تدفيع الثمن«. وقال: »يج���ب القول بوضوح إن هذه 
الظاه���رة قائمة فقط بس���بب الق���وة الدافعة الت���ي يعطيها له���ا صحافيون كبار 
يتماثلون، حتى وإن لم يكن صراحة، مع معسكر اليسار، فهم يذكون  هذه الظاهرة  
بشكل مقصود بغية إسناد إدعاءاتهم ضد اليمين، وموقفهم األيديولوجي المناوئ 

للمشروع االستيطاني«. 
ووصف زعماء أحزاب الوسط واليس����ار وعدد من مراكز األبحاث اإلسرائيلية، نشاطات 
»تدفي����ع الثم����ن« بأنها من تدبير منظم����ة إرهابية يهودية.  واس����تنكر رئيس الدولة 

)السابق( ش����معون بيريس هذه األعمال، خاصة كتابة  الشعارات المسيئة على جدران  
الكنائس والمساجد، وقال إنه »ال يجوز التسليم بوجود هذه الظاهرة، فهي تناقض روح 
وتعاليم اليهودية التي تنهى عن المساس بمقدسات شعوب وديانات أخرى، كما أنها 
تلحق الضرر بدولة إس����رائيل«.  كذلك وصف رئيس الكنيست السابق )الرئيس الحالي 
للدولة( رؤوفين ريفلين أعمال »تدفيع الثمن« بأنها إرهاب يهودي. وقال: نش����اهد في 
الس����نوات األخيرة تعديات على ممتلكات عربية في نطاق هذه الظاهرة التي تش����كل 

إرهابا ليس إال. وأضاف:  »هذا إرهاب يهودي، وال مجال لوصفه بتسمية أخرى«.  
في المقابل، وصف المجلس الوزاري السياس���ي- األمن���ي المصغر ظاهرة »تدفيع 
الثمن« بأنها »تنظيم غير مس���موح«، وهو، حس���ب اعتقادي، وصف عديم المحتوى، 
س���واء من حيث صالحيات الس���لطات في تطبيق القانون بط���رق فعالة، أو من حيث 
الردع، حتى أن نش���طاء اليمين المتطرف، ومن ضمنهم إيتمار بن غفير، الذي يمثل 
أحيانا مش���بوهين بتنفيذ أعمال »تدفيع الثمن«، أعربوا عن ازدرائهم لقرار المجلس 
ال���وزاري الذي قال عن���ه بن غفير بأنه »نكت���ة.. وخطوة تظاهري���ة موجهة بأكملها 

لوسائل اإلعالم، لكنها ال تستند إلى أي أساس«.
انعكاسات

مما ال شك فيه أن لسلوك »تدفيع الثمن« اإلرهابي، ولعدم التطبيق الحازم للقانون، 
وعدم وجود سياس���ة رادعة جلية وناجعة، انعكاس���ات خطيرة، س���واء على الصعيد 

الداخلي- الدوالني، أو على الصعيد الدولي. 
على الصعيد الداخلي- الدوالني، تتجلى هذه االنعكاسات:

أوال، ف���ي المس بصورة خطيرة بالديمقراطية، التي يش���كل فيها القانون والنظام 
األساس الضروري المتفق عليه للحياة المشتركة في المجتمع، والمس بمبدأ المساواة 
أمام س���لطات القانون.  وقد تولد موقف لدى الكثيري���ن من المواطنين مؤداه أنه لو 
كانت أعمال اإلرهاب منس���وبة إلى عرب لكانت أجهزة األمن والسلطات اإلسرائيلية 
ق���د ألقت القبض عليهم قبل فترة طويلة.. وه���ذا باإلضافة إلى المس بمبادئ وقيم 
التسامح وكرامة اإلنس���ان وتعظيم مظاهر الكراهية تجاه الغرباء والرموز المقدسة 

للمسيحيين والمسلمين. 
ثانيا، في تصعيد الوضع والتوتر في المناطق الفلسطينية )المحتلة العام 1967(. 
وقد صرح القائد العس���كري الس���ابق لمنطقة »يهودا والس���امرة« )الضفة الغربية( 
الجنرال نيتسان ألون، بعيد إنهائه لمهام منصبه، بأن نشاطات »تدفيع الثمن« التي 
تقوم بها أقلية متطرفة »يمكن أن تؤدي إلى تصعيد واسع وكبير في الوضع األمني 
في يهودا والس���امرة« مشيرا في الوقت ذاته إلى أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية لم 

تنجح في منع الظاهرة واعتقال منفذي أعمال واعتداءات »تدفيع الثمن«.
ثالثا، في تعميق الش���رخ اليهودي- العربي داخ���ل »الخط األخضر«.  وقد جرت في 
أعقاب أعمال واعتداءات »تدفيع لثمن« مظاهرات احتجاج واسعة شارك فيها اآلالف 
من س���كان حيفا والقدس وعكا وبلدات وادي عارة.  فضال عن ذلك تولد الظاهرة خطر 

نشوب حرب دينية، وتحويل النزاع من نزاع إقليمي إلى نزاع ديني أيضا.  
عل���ى الصعي���د الخارجي، يمكن أن تظهر انعكاس���ات س���لبية  تتمثل في تعزيز 
الصورة الس���لبية إلس���رائيل في نظر الرأي العام العالم���ي، ومن ضمن ذلك في دول 
صديقة إلس���رائيل، وإلحاق ضرر ش���ديد بالدعاية اإلس���رائيلية، وتوجيه انتقادات 

للحكومة والسلطات في إسرائيل إزاء تقاعسها عن التصدي لهذه الظاهرة.  
وعلى س���بيل المثال فقد تطرقت وزارة الخارجية األميركية في تقرير إجمالي صدر 
في نهاية العام  2013، إلى نش���اطات »تدفيع الثمن« مش���يرة إلى أن هذه النشاطات 
امتدت من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل. وأكد التقرير أن االعتداءات التي يقوم 
بها المس���توطنون اليهود ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وضد الكنائس والمساجد 
في الضفة الغربية، تمر من دون معاقبة أو محاكمة الضالعين في ارتكاب هذه األعمال. 
كذلك فقد أثارت الظاهرة انتقادات إلسرائيل من جانب هيئات ومؤسسات تابعة 

لألمم المتحدة.  
وقد حذر تقرير صدر في العام 2010 عن مكتب تنس���يق النش���اطات اإلنس���انية 
التابع لألمم المتحدة من أن قرابة ربع مليون فلسطيني يقطنون في 86 بلدة وقرية، 
س���يكونون عرضة العت���داءات عناصر »تدفي���ع الثمن« إذا ما قررت إس���رائيل إخالء 

مستوطنات في الضفة الغربية.  
إلى ذلك فإن أعمال ونشاطات العناصر اليمينية المتطرفة يمكن أن تدفع منظمات 
دولي���ة مختلفة إلى المطالبة بتدخل دولي لحماية الس���كان الفلس���طينيين، فضال 
عما تثيره هذه الظاهرة من اس���تياء وانتقادات في صف���وف زعماء بعض الجاليات 
اليهودي���ة في العالم. وعلى س���بيل المثال فق���د انتقد أبراهام فوكس���مان، مدير 
الش���عبة العالمية للرابطة ضد التشهير، تسامح وتغاضي السلطات اإلسرائيلية عن 
أعمال »تدفيع الثمن« معبرا عن اس���تنكاره الشديد لهذه األعمال واالعتداءات »التي 
تس���تهدف أيضا أماكن دينية مقدس���ة للمسلمين والمس���يحيين«.  وقال إن »هذه 
األعم���ال اآلثمة تتناقض مع القيم اليهودية« داعيا إلى اعتقال العناصر التي تقف 

وراءها سواء على مستوى التحريض أو على مستوى التنفيذ. 
أخي���را فإن ظاهرة »تدفيع الثمن« تضر بصورة إس���رائيل لدى طوائف ومجموعات 

مسيحية في العالم تؤيد وتساند دولة إسرائيل. 

عش���ية تقدي���م النيابة العام���ة في إس���رائيل، في 
مطلع الس���نة الجديدة 2016، لوائح اته���ام ضد ثالثة 
من المس���توطنين لضلوعهم في جريم���ة إحراق عائلة 
دوابشة الفلسطينية في بلدة دوما، في 31 تموز 2015، 
أجرى “المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية” اس���تطالعًا 
لل���رأي بين الجمه���ور اليهودي في إس���رائيل أراد، من 
خالل���ه، تقصي آراء ومواقف الجمه���ور اليهودي حيال 
اإلره���اب اليه���ودي، من خ���الل اإلجابات عن األس���ئلة 
المركزي���ة التالية: هل يقّر الجمهور اليهودي بحقيقة 
وجود إرهاب يهودي في إس���رائيل؟ هل يعتقد بأنها 
ذين 

ّ
مجموعات هامش���ية فقط؟ وهل يمي���ز بين المنف

اليهود والمنفذين الفلس���طينيين ف���ي تقييمه مدى 
صرامة التحقيقات والعقوبات؟   

وقد نش���ر “المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية” نتائج 
استطالعه هذا على موقعه، األسبوع الماضي. 

هل هناك  إرهاب يهودي؟
للجواب الغالب على الس���ؤال عما إذا كانت العمليات 
اليهودي���ة ضد الفلس���طينيين تعتب���ر “إرهابًا” ثمة 
إسقاطات على أداء الس���لطات المسؤولة المختلفة في 
معالجة الظاهرة وموقف الجمهور الواس���ع من سياسة 

السلطات الرسمية في هذا الموضوع. 
فقبل أربع س���نوات بالضبط، في كان���ون األول 2011، 
أظهر اس���تطالع للرأي انقس���ام الجمهور اليهودي إلى 
قس���مين متس���اويين )نصفين تقريبا( بش���أن الخالف 
بين رئيس الحكومة، من جه���ة، ووزيرّي الدفاع واألمن 
الداخل���ي، من جهة أخرى، حول تعريف عمليات تنظيم 
“تدفيع الثمن” )“تاغ محي���ر”( بأنها عمليات إرهابية. 
فق���د قال 46% م���ن اليهود الذين اس���تطلعت آراؤهم، 
آنذاك، إنهم يعتقدون، أو واثقون، بأن رئيس الحكومة، 
ًا في ق���راره عدم تعريف 

ّ
بنيامين نتنياه���و، كان محق

منفذي عمليات “تدفيع الثمن” بأنهم إرهابيون، بينما 
قال 47% إنهم واثقون بأنه كان مخطئًا في قراره ذاك.   
ويبدو، من التمعن في توزيعة اإلجابات طبقا لالنتماء 
السياس���ي � األمني، أن غالبية الذين عرفوا أنفس���هم 
بأنه���م ينتمون إلى معس���كر اليمي���ن )5ر67%( كانوا 
يعتقدون بأن رئي���س الحكومة كان محقا وبأنه ال يجوز 
تعري���ف عمليات “تدفي���ع الثمن” بأنه���ا إرهاب. وقد 
كانت هذه النس���بة أعلى، بكثير، من نسبة الذين عبروا 
عن موقف مماثل من بين الذين ينتمون إلى معس���كري 

المركز )5ر28%( واليسار )%24(.
ومؤخرا، بعد مرور أربع س���نوات على ذلك االستطالع، 
بّينت نتائج “مؤشر الس���الم” )التي ُجمعت خالل شهر 
كان���ون األول 2015 ونش���رت ف���ي نهايت���ه( أن غالبية 
الجمهور اليهودي )81%( تعتب���ر جريمة إحراق عائلة 
دوابش���ة في بلدة دوما عمال إرهابيا “إذا ما تأكد ضلوع 

يهود ف���ي ارتكابها”: 57% قالوا إنه���م متأكدون من 
ذل���ك )أي من اعتبارها عمال إرهابي���ا( و24% قالوا إنهم 
يعتق���دون ذلك. وفي المقابل، ق���ال 13% من الجمهور 
اليه���ودي إنهم متأكدون، أو يعتق���دون، بأنه حتى لو 
ثب���ت أن يهودا هم الذين ألق���وا الزجاجات الحارقة في 
منزل عائلة دوابشة وبصورة متعمدة “فال يجوز اعتباره 

عمال إرهابيا”!
أما في االستطالع الجديد، الحالي، فقد جاءت النتائج 
عل���ى النحو التالي: أب���دت أغلبية كبيرة م���ن الجمهور 
اليهودي، من جميع المعسكرات السياسية، موافقتها 
على اعتب���ار جريمة القتل في بلدة دوم���ا عماًل إرهابيًا 
� 79% م���ن المنتمين إلى معس���كر اليمي���ن، 90% من 
المنتمين إلى معس���كر المركز و 92% من المنتمين إلى 

معسكر اليسار.  
أما حسب درجة التدين، فكانت نتائج االستطالع على 
النحو التالي: كلما كانت درجة التدين أكبر، زادت نسبة 
الذين ال يعتبرون جريمة الح���رق والقتل في دوما عمال 
إرهابيا �  27% من الحريديم، 17% من المتدينين، %23 
م���ن المتدينين المحافظين، 13% م���ن المحافظين غير 
المتديني���ن و7% من العلمانيين يعتقدون، أو واثقون، 

بأن العمل ليس عمال إرهابيا. 
ويقول معدو االس���تطالع إن التفس���ير المرجح لهذه 
النس���بة المرتفعة جدا، نس���بيا، من معتب���ري الجريمة 
ف���ي دوما عمال إرهابي���ا، من بين المنتمي���ن إلى جميع 
المعس���كرات السياسية، يكمن في هول النتيجة التي 
أس���فرت عنها هذه الجريمة )مقتل أبناء عائلة دوابشة 
جميعًا، باس���تثناء الطف���ل أحمد ال���ذي ال يزال يخضع 
للعالج في أحد المستش���فيات اإلسرائيلية(، من جهة، 
وفي موقف رئيس الحكوم���ة، نتنياهو، الذي ندد � وإْن 
بتأخير كبير، نس���بيا � بجريمة الحرق والقتل واعتبرها 

عمال إرهابيا.  
وفي التحليل حسب االنتماء الحزبي )اي حسب الحزب 
الذي صّوت له المستطلع رأيه في االنتخابات البرلمانية 
األخيرة في إس���رائيل(، ج���اءت نتائج نس���ب الذين ال 
يعتب���رون الح���رق والقتل في دوما عم���ال إرهابيا، حتى 
بعد تقديم لوائ���ح اتهام ضد المس���توطنين الثالثة، 
عل���ى النحو التال���ي: مصوتو “ش���اس” )40%(،  مصوتو 
“يس���رائيل بيتينو” )24%(، مصوتو “يهدوت هتوراه” 
)20%(، مصوت���و “الليك���ود” )18%( ومصوت���و “البيت 

اليهودي” )%14(.  
وم���ع ذلك، ق���ال 56% م���ن مصوتي ح���زب “كوالنو” 
)بزعامة موش���يه كحلون( و53% من مصوتي “الليكود” 
و45% م���ن مصوتي “البيت اليه���ودي” إنهم يعتبرون 

الجريمة في دوما عمال إرهابيا.
وف���ي المقابل، قال جميع مصوتي “ميرتس” )%100( 

إنهم يعتب���رون الحرق والقتل في دوم���ا عمال إرهابيا، 
بينما قالت “أغلبية ساحقة” )!!( من مصوتي “المعسكر 
الصهيوني” و”يش عتيد” إنها متأكدة من أن الجريمة 

عمل إرهابي!
هل جرائ���م “تدفيع الثمن” هي من فعل “أعش���اب 

ضارة”؟
كان “المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية” قد أجرى في 
الس���ابق اس���تطالعين للرأي، في العام 2011 وفي العام 
2014، وتم من خاللهما فحص وتقصي تقييم الجمهور 
)اليه���ودي( لمدى التأيي���د الذي تحظى ب���ه عمليات 
“تدفي���ع )جباية( الثمن” بين الجمه���ور اليهودي في 
إس���رائيل، وذلك من خالل ط���رح الس���ؤالين التاليين: 
هل هناك، برأيك، أوس���اط من الجمهور اإلس���رائيلي � 
اليهودي تؤي���د عمليات “تدفيع الثمن” ضد ممتلكات 
الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ وإذا كان كذلك، فأي 

جزء هو الذي يؤيد هذه العمليات، برأيك؟  
ويس���تخدم “المعه���د” اآلن نتائ���ج االس���تطالعين 
المذكوري���ن إلجراء تحلي���ل مقارن لنتائج االس���تطالع 

الجديد، الحالي. 
تقيي���م مدى التأييد لعملي���ات “تدفيع الثمن” كان 
متش���ابها، جدا، في العامين 2011 و 2014. ففي ش���هر 
كان���ون األول 2011، ق���ال 57% م���ن الذين اس���تطلعت 
آراؤهم )من الجمهور اليهودي في إسرائيل( إن غالبية 
الجمهور اليهودي تع���ارض، برأيهم، عمليات “تدفيع 
الثمن” هذه. وارتفعت هذه النسبة إلى 59% في شهر 

أيار 2014.  
وفي كال االستطالعين، في الموعدين المذكورين، قال نحو 
ُربع الذين ش���اركوا في االستطالع )25%( إن نصف الجمهور 
اليهودي في إسرائيل )50%( يؤيد عمليات “تدفيع الثمن”، 
بينما قال 10% من المش���اركين في االس���تطالع إن “غالبية 

الجمهور، أو كله” يؤيد هذه العمليات!
في االس���تطالع الذي أجري في الع���ام 2014، تم أيضا 
فحص تقييم الجمهور اليه���ودي لمدى التأييد الذي 
تحظى به عمليات “تدفيع الثمن” بين المستوطنين في 
األراضي الفلس���طينية. وبينت النتائج أن 19% فقط من 
الجمهور اليهودي كان يعتقد بأن غالبية المستوطنين 
تؤيد هذه العملي���ات، بينما قال نحو النصف )46%( إن 
غالبية المستوطنين ترفض هذه العمليات وتعارضها، 
وق���ال أكثر من ُربع المس���تطلعة آراؤه���م )5ر27%( إن 
نصف المس���توطنين يؤيدون عمليات “تدفيع الثمن”، 

فيما يعارضها نصفهم اآلخر.  
أما في االس���تطالع الحال���ي، الذي أج���ري في كانون 
األول 2015، فقد تم فحص موق���ف الجمهور اليهودي 
حيال مدى مركزية، أو هامش���ية، منف���ذي االعتداءات 
بين تي���ار “المتدينين الوطنيي���ن”. وبينت نتائج هذا 

     تذكيـر

أدبيات إسرائيلية: عناصر “تدفيع الثمن” منظمة إرهابية يهودية!

الس���ؤال توزيعة مماثل���ة لنتائج الس���ؤال حول تأييد 
المس���توطنين لمنفذي العمليات م���ن تنظيم “تدفيع 
الثم���ن”: 47% من الجمهور اليه���ودي “موافقون جدًا” 
على ال���رأي بأنها “مجموعة هامش���ية ال تمثل جمهور 
المتديني���ن الوطنيين”، إضافة إل���ى 26% آخرين قالوا 
إنهم “موافقون” )على هذا الرأي(، بينما قال 19% إنهم 
“ال يوافقون” على هذا الرأي )8% “ال يوافقون تماما” و 

11% “ال يوافقون بالمّرة”(.  
عه���ا معّدوه على 

ّ
وف���ي تحليل نتائج االس���تطالع، وز

التصنيفين التاليين:
درج���ة التدّين: ال���رأي القائل ب���أن مجموعة منفذي 
هذه االعتداءات هي ليس���ت أكثر من أقلية هامش���ية 
ال تمث���ل جمه���ور المتديني���ن الوطنيين ه���و )الرأي( 
عون ينتمون إلى 

َ
أكثر ق���وة وحزما كلما كان الُمس���تطل

جماعات أكثر تشددا دينيًا. فقد قالوا إنهم “موافقون 
ج���دا” و”موافقون تمام���ا” على هذا ال���رأي: 88% من 
الحريديم، 5ر86% من المتدينين، 77% من المتدينين 
المحافظين، 74% من المحافظين غير المتدينين و %66 

من العلمانيين. 
التصوي���ت: تبين النتائج، بما فيها نس���ب الموافقة 

على الرأي بأن منفذي االعت���داءات هم مجرد “جماعات 
هامش���ية”، عن���د فحصها تبع���ًا لالنتم���اءات الحزبية 
)حس���ب التصويت في االنتخابات(، أن نسبة الموافقة 
األكث���ر ارتفاعًا كانت بين مصوت���ي “يهدوت هتوراه” 
)90% “موافقون ج���دا” و”موافقون تماما”(، تليها بين 
مصوت���ي “البيت اليه���ودي” )88%(، ثم بين مصوتي 
“كوالن���و” / “كلنا” )89%(، ثم بين مصوتي “ش���اس” 
)82%(، فمصوتي “الليك���ود” )80%(، ثم بين مصوتي 
“يسرائيل بيتينو” )76%( يليهم مصوتو “يش عتيد” 
)73%(، ث���م مصوت���و “المعس���كر الصهيوني” )%55( 

ومصوتو “ميرتس” )%31(.  
تعذيب في التحقيق وعقوبة مشددة � المتهم عربي 

أم يهودي؟
أثارت أوس���اط يمينية واس���عة، مؤخرا، ضجة كبيرة 
حول “أس���اليب التعذيب” التي مارس���ها “جهاز األمن 
العام” )الش���اباك( بح���ق معتقلين من المس���توطنين 
المتهمين بارتكاب جريمة إحراق منزل عائلة دوابش���ة 

في دوما وقتل أبنائها. 
اإلس���رائيلي  “المعه���د  اس���تطالع  تط���رق  وق���د 
للديمقراطية” إلى هذه المس���ألة في استطالعه األخير 

مح���اوال فحص ما إذا كان الجمهور اليهودي يعتقد بأن 
حقوق اإلنس���ان لليهودي المش���تبه ب���ه بارتكابه مثل 
هذه الجرائم مس���اوية لحقوق اإلنس���ان الفلس���طيني 
المش���تبه به بتنفيذ جرائم مماثل���ة؟ وبكلمات أخرى، 
هل يعتقد الجمهور اليهودي بأن ما يس���ري على منفذ 
عملية فلس���طيني، سواء بالنس���بة للتحقيق معه لدى 
“الشاباك” أو بالنسبة للعقوبة التي يستحقها، يسري 
أيضا، وبالمقياس نفسه، على يهودي في وضع مماثل؟ 

أم ينبغي التمييز بينهما؟ 
وتبي���ن النتائ���ج أن الجمهور اليهودي في إس���رائيل 
يطرح موقفا معينا إذا كان المش���تبه به يهوديا وموقفا 
آخ���ر مختلفا إذا كان المش���تبه به فلس���طينيا، فقد قال 
5ر23% إن “أساليب التحقيق التي يمارسها الشاباك مع 
المنفذين اليهود قاسية جدًا”، مقابل 7% فقط قالوا إن 

أساليب التحقيق مع الفلسطينيين “قاسية جدا”. 
ويرى 36% من الجمهور اليهودي أنه يجب التحقيق 
مع اليه���ود المش���تبه به���م بتنفيذ اعت���داءات ضد 
فلسطينيين “بأساليب أقل قسوة” ، بينما قال 30% إنه 
يجب فرض عقوبات مخففة على اليهود الذين يدانون 

بارتكاب مثل هذه األعمال. 

استطالع جديد لرأي الجمهور اليهودي في إسرائيل  أجراه »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية«:

نسبة كبيرة من مصوتي أحزاب اليمين ترفض اعتبار جريمة 
إحراق عائلة دوابشة عماًل إرهابيًا حتى بعد تقديم لوائح اتهام!!

*في المقابل، قال جميع مصوتي »ميرتس« إنهم يعتبرون الحرق والقتل في دوما عمال إرهابيا بينما قالت »أغلبية ساحقة« من مصوتي »المعسكر الصهيوني« و«يش عتيد« إنها متأكدة من أن الجريمة عمل إرهابي! 
 إرهابيًا*

ً
* حسب التصنيف إلى »معسكرات سياسية«: 79% من المنتمين إلى »معسكر اليمين« و90%  من المنتمين إلى »معسكر المركز« و92% من المنتمين إلى »معسكر اليسار« يعتبرون الجريمة عمال

عصابة »تدفيع الثمن«: لغة الموت تترجمه الى افعال.


