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السكان اليهود خارج 
منطقة تل أبيب!

اختبار الهّبة الشعبية
بقلم: أنطـوان شلحـت

يعتقد رئيس تحرير صحيفة »هآرتس« ألوف بن أن »إس���رائيل 

بنس���ختها العلماني���ة والتقدمية عموًم���ا انته���ت... وأنه منذ 

االنتخابات العامة األخيرة التي جرت في آذار 2015، تس���ارع زخم 

عدد من النزعات واالتجاهات البطيئة تسارًعا دراماتيكًيا، وإذا ما 

ر 
ّ
استمرت فسوف تغير طبيعة البلد في وقت قريب إلى حّد يتعذ

معه التعرف عليه«.

وأعرب بن عن اعتقاده هذا في س���ياق مقالة مطولة ظهرت في 

ش���هر حزيران الفائت في مجلة »فورين أفي���رز« األميركية تحت 

العنوان » نهاية إس���رائيل القديمة... كي���ف غّير نتنياهو وجه 

الشعب«.

وب���رأي بن، التحول ال���ذي حدث إلى اآلن عمي���ق ومثير وملفت، 

إذ إن قادة إس���رائيل الحاليين بزعامة رئي���س الحكومة بنيامين 

نتنياه���و- الذي يش���ير إلى أن���ه تغير بعد تل���ك االنتخابات من 

محافظ يتجنب المخاطرة إلى يمينّي متطرف- يرون الديمقراطية 

مرادفة لحكم األغلبية الُمتحّرر من الرقابة، وال يطيقون صبًرا على 

الكواب���ح والضوابط والقيود مثل المراجع���ة القضائية أو »حماية 

األقليات«، نظًرا إلى أن إس���رائيل، بالنسبة إليهم، دولة يهودية 

 وديمقراطي���ة ثانًيا. ويجب أال يتمتع بالحقوق الكاملة س���وى 
ً

أوال

اليهود، بينما يجب التعامل مع األغي���ار )الغوييم( بحذر والنظر 

إليهم بعين الشك. وعلى الرغم من تطرف هذا االعتقاد وغلوه إال 

إنه واسع االنتش���ار اآلن، حيث وجد استطالع للرأي نشره »معهد 

بي���و« ف���ي آذار )2016( أن 79 بالمئ���ة من اليهود اإلس���رائيليين 

يؤيدون مبدأ »المعامل���ة التفضيلية« لليهود، وهو تعبير مغلف 

بغالل���ة رقيقة ع���ن التميي���ز العنصري والديني ض���د اآلخر غير 

اليهودي.

كم���ا أنه في ه���ذه األثناء، لم يع���د حل الدولتي���ن للصراع مع 

الفلسطينيين مطروًحا على الطاولة، وتعمل إسرائيل بثبات على 

تأبي���د احتاللها للقدس الش���رقية والضفة الغربي���ة. وبالموازاة 

تتع���رض جماع���ات حق���وق اإلنس���ان والمعارضة الت���ي تتجرأ 

عل���ى انتقاد االحتالل وفض���ح انتهاكاته إل���ى اإلدانة من جانب 

المسؤولين، كما سعت الحكومة إلى إصدار قوانين جديدة تقيد 

أنش���طتها، وتدهورت العالقات العربي���ة- اليهودية إلى الدرك 

األسفل، بينما يتفكك المجتمع اليهودي أكثر فأكثر إلى قبائله 

التكوينية.

ويمضي الكاتب فيق���ول إن انتفاضة األف���راد المنعزلين- كما 

أسمت إس���رائيل الهبة الش���عبية الفلس���طينية الحالية- كانت 

بمثاب���ة أصعب اختب���ار للحكومة الراهنة حت���ى اآلن. فقد ادعى 

نتنياه���و على ال���دوام أنه صلب ش���ديد المراس ف���ي التصدي 

ل�”اإلرهاب” واتهم خصومه بالضع���ف واللين، لكن يبدو أنه، مع 

 
ً

كبار مساعديه، عاجزون عن العثور على مفتاح الحل للهّبة. وبدال

من وقف نزيف ال���دم، ضاعفوا هجومهم على الذين يعتبرونهم 

أعداء الداخل، كجماعات حقوق اإلنس���ان، والسياس���يين العرب. 

وس���ارت على النهج نفسه أحزاب اليس���ار- الوسط، التي خشيت 

م���ن أن تبدو الوطنية. ففي نيس���ان الفائت، ح���ث رئيس تحالف 

“المعس���كر الصهيون���ي” زعي���م المعارضة البرلمانية إس���حاق 

هيرتس���وغ حزب العمل على “التوقف عن إعطاء االنطباع بأننا من 

محب���ي العرب دوًما”. بينما طالب يائي���ر لبيد، رئيس حزب “يش 

عتي���د” )“يوجد مس���تقبل”( المعارض - حزب آخ���ر ينتمي إلى 

الوسط- الجيش والش���رطة بتخفيف القيود على قواعد االشتباك 

ا أو أي أداة جارحة حتى 
ً
و”إطالق النار لقتل كل من يحمل س���كين

مفك البراغي”.

 يش���ّدد الكاتب على أن نتنياهو ال ُيع���ّد منيًعا يتعذر 
ً

وإجماال

إسقاطه، لكنه في الوقت عينه يؤكد أنه بغض النظر عمن سيفوز 

ا من 
ً

ف���ي االنتخابات العامة المقبل���ة، يبدو من المرج���ح أن بعض

التغييرات العميقة التي حدثت س���وف يتجذر ويترسخ ويدوم. 

ومنذ اآلن أصبح البلد أقل تس���امًحا وانفتاًح���ا على الحوار مقارنة 

ا. وتراجع معسكر السالم وانحس���ر تأثيره، ولم يعد 
ً
بحاله س���ابق

 س���وى قلة قليلة من النشطاء. أما العالقات 
ً

يتحدى االحتالل فعال

 عن ذلك 
ً

العربي���ة- اليهودي���ة فقد س���اءت إلى أبعد حّد. فض���ال

ز تراجع الدور األميركي اإلحس���اس الس���ائد لدى كثير 
ّ
كله، ع���ز

من اإلس���رائيليين بإمكان االعتماد عل���ى الذات وعدم الحاجة إلى 

السعي إلرضاء واشنطن. 

ف���ي ظل هذا كله، ومن دون أن يعني ذلك تماش���ًيا بالمطلق مع 

ق 
ّ
م���ا يقوله بن، ُيطرح الس���ؤال حول وجهة إس���رائيل فيما يتعل

بمستقبل الصراع مع الفلسطينيين؟. 

يكمن جانب مهم من الجواب عن هذا الس���ؤال في »مذكرة« جديدة 

كتبه���ا أحد أقطاب اليمين اإلس���رائيلي الحاك���م، وتطالعون ترجمة 

حرفية لنصها الكامل على ص 5 من هذا العدد.

وبربط م���ا تقوله هذه »المذكرة« مع ما صّرح ب���ه نتنياهو وما كتبه 

مس���اعدوه المقربون، يمكن تحديد الموقف اإلس���رائيلي من تسوية 

القضية الفلسطينية على النحو التالي: 

»ال يلوح في األف���ق اآلن أي إمكان للتوصل إلى اتفاق.. مع ذلك مثل 

هذا االتفاق ضروري لكونه يتيح إلسرائيل تطوير عالقاتها مع بعض 

دول الجوار في المنطقة، ويجب أن تكون اإلجراءات والوسائل األمنية 

المعتمدة كجزء من االتفاق على أعلى مس���توى من الصرامة والحزم!«. 

وبجانب هذا يصر اليمين اإلس���رائيلي على أن معادلة »األرض مقابل 

الس���الم« كانت مجرد وهم، وهي ليست لّب الصراع، وإنما لّب�ه »وجود 

دولة يهودية في الحيز الذي يعتبره الفلسطينيون وطنهم«.

ولع���ل األبعد مدى من ذلك يتمثل باالعتقاد أن »الوضع القائم« 

ف���ي ظل االحتالل وتغّول االس���تيطان يمكن أن يك���ون دائًما وأن 

يصمد!. 

بطبيع���ة الح���ال فإن ه���ذا االعتق���اد األخير غي���ر مرتبط فقط 

بإسرائيل ويمينها ووسطها و«يسارها«، كما أثبتت أحداث األيام 

األخيرة.

المطالبة بتعريف منظمة “لهافا” 
العنصرية كمنظمة إجرامية!

*نشطاء المنظمة ينظمون جوالت عنصرية في القدس يستغلونها
 لتنفيذ اعتداءات على مواطنين عرب! )طالع ص 2(*

في أعقاب حملة التحريض المس���تمرة التي يقوم بها نش���طاء منظمة “لهاف���ا” الُمتطرفة ضد العرب، أبرق 

كل من “المركز اإلصالحي للدين والدولة” و”االئتالف لمناهضة العنصرية”، مؤخًرا، برس���التين مس���تعجلتين 

منفصلتي���ن إلى المستش���ار القانوني للحكومة والمدعي العالم للدولة ونائب المدعي العام للش���ؤون الخاصة 

والقائد العام للشرطة. وطالبوا من خالل الرسالة األولى بتعريف منظمة “لهافا” بأنها منظمة إجرامّية وبالتالي 

التعامل معها على هذا األس���اس، وفي الرس���الة الثانية طالبوا الهيئات المعنونة بإصدار أمر واضح للش���رطة 

بتنفيذ اعتقاالت في صفوف نش���طاء “لهافا” بسبب الهتافات الي يطلقونها في مظاهراتهم األسبوعية علًما 

أّن الشرطة ال تعتقل إال في حال قيام المتظاهر بالهتاف “الموت للعرب”.

وأوض���ح المحامي أوري ينيف أّن منظمة “لهافا” تس���توفي ش���روط التعريف بمنظم���ة إجرامّية وفق قانون 

ف منظمة عل���ى أنها إجرامية في حال انض���م إليها عدد من  “مكافح���ة منظم���ات إجرامّي���ة” )2003( والذي عّرً

األشخاص، بصورة منظمة أو عشوائّية، بهدف القيام بعدٍد من العمليات المخالفة لقوانين إسرائيل.

وفي توضيٍح للمحامي نضال عثمان، مدير “االئتالف لمناهضة العنصرية”، أكد أّن التوجهات السابقة تنضم 

.
ً
إلى سلسلة من التوجهات في السابق أمال في ردع “لهافا” عما تقوم به من اعتداٍء على المواطنين العرب عامة

 وقال عثمان إّن “لهافا” ال تنش���ط في القدس فقط، إنما أيضا في صفد وفي النقب، وقد لمس���نا دخولها إلى 

ها ال 
ّ
عدٍد م���ن البلدات الكبيرة ذات الطابع الليبرالي العلمانّي، مما يس���توجب العمل بكثاف���ة لردعها نظًرا ألن

تكتفي ببث س���مومها التحريضية إنما تنشط على تشجيع الش���باب لالنضمام إليها، وهذا مؤشر خطير ندعو 

ر عثمان الشرطة من التقاعس في التعامِل مع الملف األمر الذي قد 
ّ
الشرطة إلى التعامل معه بجدية كبيرة. وحذ

يبدو وكأنه شرعنة ألعمال هذه المنظمة العدائية والهمجية.

ف���ي أعق���اب حمل���ة االعتقاالت التعس���فّية أول م���ن أمس األحد لنش���طاء 

وقياديين في ح���زب التجمع الوطني الديمقراطي ف���ي الداخل، والتي طالت 

���ا عدًدا من المحامين العرب، عم���م »المحامون والمحاميات العرب- قائمة 
ً

أيض

ا على وسائل اإلعالم 
ً
نزاهة المهنة وحقوق اإلنس���ان في نقابة المحامين« بيان

اس���تنكروا من خالله اعتقال زمالئهم المحامين وعددهم خمسة، مؤكدين أّن 

هذا االعتقال مس���تهجن ومرفوض ويصب في خانة الترهيب وتحديد سقف 

.
ً
 وللمحامين العرب خاصة

ً
العمل السياسّي، للجماهير العربية عامة

وجاء في البيان: ندين صورة االعتقال المس���تفزة والفظ���ة والتهويل اإلعالمّي 

ا 
ً

الذي رافقه علًما أنه كان باإلمكان استدعائهم للمثول للتحقيق وفق المتبع، عوض

ع���ن اعتقالهم من بيوتهم في س���اعات الليل، األمر الذي يوض���ح أّن النوايا التي 

حركت الموضوع ل���م تكن مهنية إنما محاولة لتجريم العمل السياس���ّي، والمس 

بالحّيز الديمقراطّي، الضيق أصال، عند الحديث عن حريات المجتمع العربي.

ر من أّن هذا التصرف قد يجر إلى اتس���اع فجوة عدم 
ّ
وقال البيان: نحن نحذ

ثقة المواطن العربي بالجهاز القضائي اإلسرائيلي، األمر الذي لمسناه مؤخًرا 

من خالل عملنا القانونّي، وندعو إلى إطالِق س���راح الزمالء المحامين واستكمال 

التحقيقات معهم وفق المتبع من دون وصمهم بالمجرمين!

وش���مل البيان تصريحات لحقوقيين ومحامين في هذا الس���ياق، حيث قال 

النائب المحامي أس���امة الس���عدي م���ن القائمة المش���تركة: نرفض وندين 

االعتقاالت السياسية لقيادة حزب التجمع وخاصة الزمالء المحامين، ونعتبرها 

استمراًرا للمالحقة السياسية وتجريم العمل السياسي.

بدوره اس���تنكر النائب الحقوقي د. يوس���ف جبارين االعتقال وقال في البيان: 

نس���تنكر حملة االعتقاالت البوليس���ية الترهيبية ضد قيادات ونشطاء في حزب 

التجمع. إننا نرى في تصرف الش���رطة بأنه تعّسفي وغير قانوني، فحتى الذرائع 

الممجوجة التي تطلقها الش���رطة في بياناتها ض���د المعتقلين ال يمكن ان تبرر 

المداهم���ات البوليس���ية وتضخيم الموضوع ميدانًيا واعالمًي���ا، بما في ذلك ضد 

المحامين. وال شك في أن ممارسات الشرطة واألجهزة التي تدعي تنفيذ القانون 

تندرج ضمن مسلسل التحريض على األقلية العربية والناشطين السياسيين بين 

ظهرانيه���ا، في محاولة اخرى لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة لنزع الش���رعية 

عن العمل السياس���ي. وردنا يجب ان يك���ون بالمزيد من الوحدة الوطنية والعمل 

المشترك وتغليب المصلحة الجماعية، من اجل حماية حاضر ومستقبل شعبنا.

ام���ا المحامية عبير بكر فقالت معلقة على االعتقاالت في البيان: ال يوجد أي 

تبرير لمثل هذه الحملة الحقيرة من االعتقاالت سوى ادخال الرهبة واالرتباك 

لدى حزب التجمع ومن حوله من أجل تسهيل عمل الشرطة التي بات واضًحا أن 

األدلة التي بين يديها ما زالت غير كافية إلثبات أي من الشبهات.

وأضافت بك���ر: الجميع يعل���م أّن الحديث عن تحقيقات جارية منذ أش���هر 

عدي���دة وال مجال الي���وم لتبرير االعتق���ال بادعاء »التش���ويش على مجريات 

التحقيق« ألن التحقيق لم يبدأ م���ع االعتقال. والمحامون ال تربطهم بالتجمع 

عالقة حزبية فقط بل مهنية والشبهات المنسوبة لهم، إن ثبتت، فان الحديث 

عن مخالفات مهنية ال ش���أن للش���رطة بها وليتركوا لنقابة المحامين ممارسة 

دورها. لألس���ف هذا النوع من االعتقاالت يشّوش عملنا كمحامين ويخلق آلية 

رقابة ذاتية سيئة تعيق عملنا وتضر بموكلينا.

واختت���م البيان المحامي خال���د دغش قائال: من الواضح أّن هدف الش���رطة 

هو ترهيب المحامين العرب وتقليص مس���احة العمل السياس���ي لهم، علًما 

أنها هامش���ية بطبيعة الحال. وقد نجحت الش���رطة كما انعكس بطلب الزمالء 

المحامين فرض أمر منع نش���ر على اسمائهم وكأنهم أقدموا على عمل معيب 

علًما اننا نعي أّن هذا االعتقال هو سياسّي ودوافعه سياسّية.

ا عن التحقيق العادي 
ً

وأضاف دغش: نحن نرى أّن اعتقال الزمالء المحامين عوض

معهم مس خطير بحريتهم وعملهم وسمعتهم، خاصة أمام القضاة في المحاكم.

محامون وحقوقيون في الداخل يستنكرون اعتقال 
زمالئهم ضمن حملة مالحقة نشطاء حزب التجمع!

*التحذير من مغبة اتساع فجوة عدم ثقة المواطن العربي بالجهاز القضائّي اإلسرائيلي*

مبنية حاليًا. إن أغلبية المنازل مش���يدة عل���ى أراض خاصة.. وجميع القوانين 

الت���ي تطبق على عمونه تطبق على أي مكان آخر. ال يمكن تطبيق األحكام ضد 

إس���رائيليين وعندما يأتي دور تطبيقها ضد البعض اآلخر الكل يهبون دفاعًا 

عنهم. هناك قانون واحد ُيطبق على اليهود وعلى الفلسطينيين في سوسيا 

كما في إي 1 )المنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم(”.

وختمت الصحيفة: تنبغي اإلش���ارة إل���ى أن الوزير ليبرمان عضو في الحكومة 

التي تبنت قرار محكمة العدل العليا وكذلك في الحكومة التي يعلن اليوم جزء 

من أعضائها رفضهم االنصياع للقان���ون. وعلى الرغم من المرونة التي أبدتها 

محكمة العدل العليا وتنازالتها عبر السنوات في كل ما يتعلق بقضية عمونه، 

فإننا ننتظر كما نأمل، بأال تسمح المحكمة هذه المرة أيضًا بصدور قانون يجعل 

عمونة ش���رعية. إذا أرادت دولة إسرائيل المحافظة على صورتها كدولة قانون 

يجب تفكيك عمونه، ويجب إزالة قانون شرعنتها عن جدول األعمال”.

25 عضوًا من كتلة الليكود البرلمانية يعلنون تجندهم 
إلصدار قانون لشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية!

*”هآرتس”: قانون كهذا يدق مسمارًا آخر في نعش احترام القانون الدولي*

الليكود: توّجه نحو "تبييض" مستوطنة أمونه.

أعرب عضو الكنيس���ت بيني بيغن من الليكود عن تحفظه الشديد من نوايا 

جهات في االئتالف الحكومي اإلس���رائيلي ترمي إلى إضفاء الشرعية على بؤر 

استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية ومن بينها بؤرة عمونه. 

ووصف بيغن تلك النوايا بأنها عملية س���لب أراض تنفذ بواس���طة إجراءات 

تشريعية.

وكان 25 عضوًا من كتلة الليكود البرلمانية بينهم وزراء ونواب وزراء وأعضاء 

كنيس���ت، أصدروا أول من أمس )األحد( بيانا يعلن���ون فيه تجندهم من أجل 

إصدار قانون لشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية.

وقالت صحيفة “هآرتس” في افتتاحية أنشأتها أمس، إن هذا البيان يجب 

أن يثير االستياء الشديد.

وأضافت: يهدف القانون إلى ش���رعنة انتهاكات ارتكبها مجرمون س���طوا 

على أراض فلس���طينية خاصة وبنوا عليها منازل، مثل عمونه، وعوفرا، ونتيف 

ين بأحكام محكم���ة العدل العليا التي تطالب 
ّ
هآفوت وأماكن أخرى، مس���تخف

بإخالء عمونه حتى نهاية الس���نة. وهذا يفتح المج���ال أمام انتهاكات أخرى 

ويدق مس���مارًا آخر في نعش احترام القانون الدولي، ويحّول القانون في دولة 

إسرائيل إلى مجرد توصية ال غير.

ومن أجل ترس���يخ هذه المبادرة التشريعية يتمس���ك كبار المسؤولين في 

الليكود بتجاهل حكومات إس���رائيل التاريخي لم���ا يجري، وعدم جرأتها على 

كبح البناء غير الشرعي والهمجي المستمر منذ عشرات السنوات. 

وأضاف���ت الصحيفة: يعتبر كبار المس���ؤولين في الليك���ود تقويض أحكام 

محكم���ة العدل العليا عماًل يه���دف إلى “منع وقوع ظلم أخالقي، وإنس���اني، 

واجتماعي”، وهم بذلك يحددون موقفهم ليس فقط من إخالء المستوطنات، 

ب���ل أيضًا من تطبيق القانون وأحكام المحاكم على كل مس���توى وموقع داخل 

الخط األخضر وخارجه. وهم يسعون إلى منح “األخالق” االستيطانية اإلجرامية 

مكانة قانونية تلزم جميع مواطني دولة إس���رائيل. لكن المس���ألة المطروحة 

هنا للنقاش ليس���ت النظرة األخالقية اإلنس���انية لليكود، بل س���لطة القانون 

بحد ذاته. وفي هذا الس���ياق م���ن المهم بصورة خاصة ما قال���ه وزير الدفاع 

أفيغدور ليبرم���ان: “هناك حكم نهائي، لذا ال مجال ألن تبقى عمونه كما هي 
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يش���ن أعضاء وأنص���ار منظمة »لهافا« )االس���م 

اختص���ار بالعبري���ة ل�: »لمنع االخت���الط في البالد 

المقدسة«( الدينية اليمينية المتطرفة اعتداءات 

متكررة على مواطنين فلس���طينيين مقدس���يين 

وآخري���ن، ف���ي منطقة محددة تقريب���ا من مدينة 

الق���دس، دون أي خوف ودونم���ا رادع، إذ تم حتى 

اآلن إغ���الق األغلبية الس���احقة م���ن الملفات ضد 

المعتدين من أعضاء هذه المنظمة بذريعة »عدم 

توفر األدلة«. 

ويبين التقرير الذي نش���رته صحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، في عددها أم���س اإلثنين )19 أيلول(، 

أن هذه المنظمة تتبع أس���لوبا متكررا من النشاط 

االس���تفزازي الذي يقوم أعضاؤها خالله بارتكاب 

اعتداءات عنصري���ة على مواطنين عرب، ال تحتاج 

إل���ى أي مب���رر وال إلى أي���ة دعاوى واهي���ة، ألن ما 

يحركها ليس إال الدوافع العنصرية االنتقامية. 

وتص���ف الصحيف���ة كي���ف تجري ما تس���ميه 

“مس���يرة الكراهية” في س���اعات المساء من كل 

ي���وم خميس في مركز مدينة القدس. فعش���رات 

من أعضاء ه���ذه المنظمة العنصري���ة المتطرفة 

وأنصاره���ا يتجّمع���ون ف���ي “مي���دان صهيون” 

)بين ش���ارع “يافا”، ش���ارع “بن يهودا”، ش���ارع 

“هحفتس���يلت” وح���ّي “نح���الت ش���فعا”( حيث 

يقيم���ون كش���كا ارتجالي���ا يوزع���ون م���ن خالله 

منش���ورات ضد “االختالط” بين شابات يهوديات 

وش���بان عرب، ثم مع تقدم المس���اء يخرجون في 

“مسيرة مشي على األقدام” وهم يرتدون قمصان 

الحركة )باللون األس���ود وعليها ش���عار المنظمة 

باللون األصفر(، ينطلقون م���ن “ميدان صهيون” 

ويتجول���ون في ش���وارع المدينة وه���م يرددون 

ش���عارات تحريضية عنصرية وشتائم بذيئة ضد 

العرب، منها: “محمد مات” و”صدق كهانا” وغالبا 

ما تنتهي هذه “المس���يرات” باعتداءات، كالمية 

وجس���دية، على ش���بان فلس���طينيين من سكان 

القدس الش���رقية أو على ش���بان عرب من س���كان 

مناطق أخرى. 

وتؤك���د الصحيفة أن أكثر م���ن 20 حالة اعتداء 

ق���ت ف���ي المنطق���ة خالل 
ّ
جس���دي ُس���جلت وُوث

السنتين األخيرتين، لكن “سلطات فرض القانون 

تجد صعوبة في وضع حد لها”!!

إحدى الحاالت التي ترصدها مراس���لة الصحيفة 

ُمع���ّدة التقرير، ياعيل بريدس���ون، ه���ي التالية: 

الخميس لياًل في مركز القدس. الساعة تقترب من 

منتصف الليل. فتيان اثنان يجلس���ان يحتسيان 

الجعة ف���ي أحد األزق���ة، ليس بعيدا ع���ن ميدان 

صهيون. فج���أة، يتقدم منهما ع���دد من الفتية 

اآلخري���ن الماّرين م���ن المكان ويس���ألونهما عما 

يفعالن. تحقي���ق قصير، وقب���ل أن يتّما الجواب، 

يص���در الحكم: اللهجة تنبئ بأن الفتيين عربيان، 

فينهال أعضاء المجموعة عليهما بالشتائم. يفلح 

أحدهما في الفرار من المكان بس���رعة، بينما يتم 

إلقاء القبض على اآلخر فينال نصيبه من اللكمات 

غُرب 
ُ
والركالت مصحوبة بالش���تائم: “عربي قذر، أ

ع���ن مدينتن���ا أيها الزبال���ة”! هك���ذا يقولون له. 

مدينتهم. 

بعد بضع دقائق، ينج���ح الفتى اآلخر في الفرار 

أيضا، بينما تحتفل المجموعة بما فعلت وتواصل 

المس���ير. يبحث أعضاؤها عن ضحي���ة أخرى وهم 

يضعون “إكس���ًا” آخر على الحزام. الفتيان اللذان 

ي ثانية في 
ّ
هربا لن يعودا، كما يبدو، إلى التس���ل

مرك���ز المدينة ثاني���ة، “في المنطق���ة الخاضعة 

لنش���طاء منظمة لهافا”. والنشطاء، من جانبهم، 

مجموعة م���ن الكهانيي���ن )أتباع الحاخ���ام مئير 

كهانا، مؤسس حركة “كاخ” العنصرية المتطرفة( 

وم���ن الش���باب الحري���دي الهامش���ي وأعضاء “ال 

فاميليا” )منظمة مشجعي فريق “بيتار القدس” 

بكرة القدم(، يس���تطيعون تس���جيل انتصار آخر 

لهم. 

التهمة: تحّدث بالعربية!
ف���ي حالة أخ���رى يعرضها تقري���ر الصحيفة: 

طومي حسون ينهي عمله في فندق »جيروزاليم 

غولد«، إلى جانب محط���ة الباصات المركزية في 

القدس، ف���ي الحادية عش���رة لي���ال. يخطو نحو 

محطة الباص ويتحدث مع صديق له من القدس 

الش���رقية باللغ���ة العربية، بينما كانا يس���يران 

بجانب مجموعة تعد عش���رة شبان يهودا. ما أن 

سمع هؤالء ش���خصا يتحدث العربية حتى رموه 

بعلبة مش���روب. تجاهل حس���ون األم���ر، لكنهم 

ع���ادوا بع���د دقائق وهاجم���وه فانهال���وا عليه 

بالضرب باأليدي وبالقناني الزجاجية الفارغة. لم 

تشفع له حقيقة كونه ش���ابا درزيا أدى الخدمة 

العس���كرية في الجي���ش اإلس���رائيلي، في مقر 

رئاس���ة الدولة. لقد س���معوه يتحدث بالعربية. 

كان هذا كافيا. 

في النهاية، اس���تطاع حس���ون الفرار والوصول 

إل���ى المحطة المركزية، حيث تلقى إس���عافا أوليا 

وتم نقله إلى المستش���فى الحقا وهو يعاني من 

كدمات وجروح عديدة. 

في ه���ذه الحالة، كان صاحب كش���ك مجاور قد 

اس���تدعى الش���رطة وقت وقوع االعت���داء، وقامت 

ه���ذه باعتقال ع���دد م���ن المش���بوهين وأوصت 

بتقديمهم إلى المحاكم���ة. ولكن، على الرغم من 

اعتراف »التأمين القومي« بأن حسون هو »مصاب 

في عملية عدائي���ة«، إال أن النيابة العامة في لواء 

القدس أعلنت األسبوع الماضي � بعد سنة ونصف 

الس���نة من وقوع االعتداء � أن الملف ضد الش���بان 

المعتدين قد أغلق »لعدم كفاية األدلة«!

»ل���م يكن ه���ذا ه���و االعت���داء األول، وال األخير 

لألس���ف الش���ديد«، تقول الصحيف���ة، لكنه أثار 

أصداء أكبر »ألن حسون ليس فلسطينيا، بل درزي«! 

وتضيف أن عددا كبيرا من اعتداءات اليهود على 

العرب وقعت في القدس خالل السنوات األخيرة. 

ف���ي بعض هذه الحاالت، قامت الش���رطة باعتقال 

مش���بوهين، لكن أيا من هذه االعتداءات لم ينته 

بتقديم الئحة اتهام ضد أي من المعتدين.  

فعلى س���بيل المث���ال، في الس���نة األخيرة وقع 

اعتداء على س���ائقّي باص في حالتين مختلفتين، 

لكن أية الئحة اتهام لم تقدم في أي من الحالتين. 

وبعد أن خسر فريق بيتار القدس أمام فريق اتحاد 

أبناء س���خنين في مباراة كرة القدم في شهر أيار 

األخي���ر، هاجم مش���جعو بيتار القدس ش���ابة من 

بلدة أبو غوش تدعى “ندوى جابر” كانت تس���افر 

بس���يارتها، مع بناتها. وفي حال���ة أخرى، تعرض 

إس���حاق أبو جبنة، سائق س���يارة أجرة من الشيخ 

جراح، إلى اعتداء في شهر آب الماضي في “ميدان 

صهيون” في القدس. يقول السائق: “نحو الثالثة 

والنصف فجرا مررت في المكان ورأيت صديقا لي 

فتقدم���ت أللقي التحية. في ه���ذه األثناء، وصل 

خمسة شبان وبدأوا يش���تموننا ويقولون لنا: ماذا 

تفعالن هنا؟ إذهبا إلى العمل في غزة...س���ألتهم 

لماذا يقولون ذل���ك، فانهالوا عل���ي بالضرب، ثم 

رشوني بالغاز المسيل للدموع ورموني بالحجارة”. 

ول���م يه���رب المعت���دون إال عند وصول س���يارة 

الش���رطة. لكن رج���ال الش���رطة لم يجمع���وا أية 

إفادات. وبعد تسريحه من المستشفى، توجه أبو 

جبنة إلى مركز الشرطة وقدم شكوى، لكن الملف 

أغلق “النعدام األدلة”. 

أجواء من الخوف واإلرهاب
ي���رى مس���ؤولو »المرك���ز اإلصالح���ي للدي���ن 

والدول���ة«، الذي���ن يتابع���ون نش���اطات منظمة 

»لهافا« هذه وممارساتها، أن ثمة عالقة مباشرة 

وثيقة بين نش���اط هذه المنظم���ة واالعتداءات 

التي تتك���رر بح���ق مواطنين عرب ف���ي مدينة 

القدس. »نح���ن نرصد منظمة لهاف���ا ونتابعها 

من���ذ س���نة 2009 ونالح���ظ لديهم ط���رق عمل 

منهجي���ة ضد الع���رب«، كما تقول نوعا س���تت، 

مدي���رة »المرك���ز اإلصالح���ي للدي���ن والدولة«. 

وتضيف: »المسيرات التي ينظمونها مساء كل 

يوم خميس والش���عارات العنصرية ضد العرب 

التي يرددونها خالله���ا تخلق أجواء من الخوف 

واإلرهاب ضد العرب إجماال ف���ي مركز المدينة. 

هؤالء يعرضون أنفس���هم بأنهم ينشطون ضد 

االختالط، لكن ثمة في إسرائيل عدد متزايد من 

النساء اليهوديات الالتي يتزوجن من مواطنين 

تايلنديين، أكثر بكثي���ر من الالتي يتزوجن من 

مواطنين عرب. االختالط ظاهرة هامش���ية جدا، 

لكن منظمة لهافا تح���اول ترهيب الجمهور في 

إسرائيل. وتبين اإلفادات التي تجمعت لدينا أن 

عددا كبيرا م���ن المواطنين العرب أصبح يتجنب 

الوصول إلى منطق���ة ميدان صهيون في نهاية 

األس���بوع، خوفا من التعرض العت���داءات أعضاء 

منظمة لهافا«.  

وتنعك���س هذه األجواء على أصح���اب المصالح 

التجارية ف���ي القدس، أيض���ا، إذ يجدون صعوبة 

كبيرة في إيجاد وتجنيد عمال عرب يوافقون على 

العمل في نهاية األس���بوع، خوفا م���ن اعتداءات 

أعضاء منظمة »لهافا«. ويقول آفي، صاحب مقهى 

في مرك���ز المدينة: »من الصعب إيجاد عمال عرب 

والتوتر يتصاعد باس���تمرار، وخاصة في نهايات 

األس���ابيع، إذ يتج���ول ش���بان منظم���ة لهافا في 

الش���وارع في المنطقة... إنها أجواء مخيفة تردع 

العمال عن الحضور إلى هنا والعمل«.  

ويوجه »المركز اإلصالحي للدين والدولة« أصبع 

االتهام المباش���رة إل���ى رئيس منظم���ة »لهافا«، 

بنتس���ي غوبشطاين، شخصيا، الذي يقود الشباب 

وحمالت التحريض. وتقول س���تت: »في الفترات 

التي لم يأت فيها غوبشطاين إلى مركز المدينة، 

في الفت���رة التي كان فيها قي���د االعتقال أو في 

الفت���رة التي كان فيها في المستش���فى، الحظنا 

تراجعا واضحا ف���ي أعمال العن���ف واالعتداءات. 

إنه ينشط بين شبان صائعين يتجولون في مركز 

المدينة، يمنحهم ش���عورا باالنتماء ويستغلهم 

لترويج أفكاره وأيديولوجيته العنصرية«. 

الع���دل  وزارة  تعقي���ب  الصحيف���ة  وأوردت 

اإلس���رائيلية، التي قالت: “تنظ���ر النيابة العامة 

بخط���ورة بالغ���ة إلى نش���ر أق���وال تحريض على 

العن���ف، عل���ى اإلره���اب والعنصري���ة، كما ترى 

بخطورة أيض���ا أية مظاهر عنف م���ن أي نوع كان 

عل���ى خلفية عنصري���ة أو قومجي���ة، وهي تعمل 

طبقا لذلك بحزم ض���د كل من يقوم بهذا، بصرف 

النظر عن الع���رق، الدين أو القومية. ويتم تقديم 

لوائ���ح االتهام طبقا للبين���ات واألدلة فقط وطبقا 

للشأن الجماهيري في محاكمة المشتبه بهم. أما 

اس���تطالة الوقت في معالجة مل���ف منظمة لهافا 

فنابع، بين أش���ياء أخرى، من كونه ملفا معقدا من 

ناحي���ة البينات واألدلة ونظرا لنش���وء الحاجة إلى 

استكمال التحقيق بشأنه”!

كما أوردت تعقيب الش���رطة اإلسرائيلية أيضا، 

والت���ي قالت: “تنفذ الش���رطة عمليات واس���عة، 

علنية وس���رية، في مركز مدين���ة القدس، بهدف 

المحافظة على النظام العام وحماية أمن الجمهور. 

ويتم تنفيذ هذا النشاط بصورة متساوية دون أي 

تحيز، وقد تم في إطاره توقيف واعتقال نش���طاء 

من اليمين اعتدوا ورددوا ش���عارات عنصرية، كما 

ت���م تحويل المواد بش���أنهم إل���ى النيابة العامة 

لمواصلة المعالجة”!!

»مسيرات الكراهية« في القدس:

نشطاء منظمة »لهافا« ينظمون جوالت عنصرية في 
القدس يستغلونها لتنفيذ اعتداءات على مواطنين عرب!

بقلم: وليد دقة )*(
                                         

 )*( اســم الكتــاب: »القائــد الربانــي- تقرطــة 

الجيش اإلسرائيلي«

الهيئــة  )عضــو  ليفــي  ياغيــل  المؤلــف:   )*(

اإلســرائيلية  الجامعــة  فــي  التدريســية 

المفتوحة، وباحث فــي العالقة بين الجيش 

فــي  ومتخصــص  والسياســة،  والمجتمــع 

العالقــة بيــن سياســات الجيــش وتركيبته 

االجتماعية(

)*( الناشــر: عــام عوفيد والكليــة األكاديمية 

سابير، 2015

)*( عدد الصفحات: 448

يأتي نش����ر هذا الكتاب ف����ي مرحلة وصلت 

فيها ممارس����ات المس����توطنين اإلرهابية ضد 

المواطنين الفلس����طينيين العزل إلى ذروتها 

بقتل عائلة دوابش����ة حرقًا تحت غطاء وحماية 

الجي����ش اإلس����رائيلي، حي����ث تمث����ل بع����ض 

المؤلف الئحة اته����ام للجيش  اس����تخالصات 

والق����ادة العس����كريين والسياس����يين ورجال 

الدين من داخل وخارج المؤسس����ة العسكرية، 

ليس بصفتهم يقدمون غطاًء فحس����ب، وإنما 

أيضا بصفتهم محرضين ومشاركين فعليًا في 

أحي����ان كثيرة في االعتداء عل����ى أمالك وأرواح 

المواطنين الفلسطينيين.

فصول الكتاب
تق����دم فص����ول الكت����اب الس����تة، باإلضافة 

والخاتم����ة، ش����رحًا مفص����اًل  المقدم����ة  إل����ى 

وموثق����ًا لمراحل تح����ول الجيش اإلس����رائيلي 

عل����ى مدى العق����ود الثالثة األخي����رة إلى أداة 

المس����توى  لق����رارات وتوجهات  تنفيذ، ليس 

السياس����ي المنتخب فقط، وإنما يعمل متأثرًا 

باأليديولوجي����ات الديني����ة العنصرية، ووفقًا 

لتفسيرات غالة المستوطنين التي طالت كافة 

جوانب الحياة العسكرية التربوية والمهنية. 

وتأت����ي ج����داالت المؤل����ف وانتقادات����ه في 

الع����ام، وانطالقًا  الخطاب الصهيوني  س����ياق 

م����ن فهمه ل�«ديمقراطية الدول����ة اليهودية«، 

واالدعاء الصهيوني الرسمي الذي طالما تغنت 

به إس����رائيل، ب����أن الجيش مؤسس����ة مهنية 

حيادي����ة، كما يتوقع من الجي����وش في النظم 

الديمقراطي����ة. ويعبر عن ه����ذه الحيادية في 

كل ما يتعلق بالقضايا الجوهرية التي ينقسم 

المجتمع اإلسرائيلي وقواه السياسية،  حولها 

كمس����تقبل األراض����ي المحتلة واالس����تيطان، 

ومكان����ة ودور الش����ريعة والدي����ن اليه����ودي 

ف����ي النظام السياس����ي والحي����اة االجتماعية 

والتربوية.

يميز المؤلف بين مفهومين يش����كالن أداته 

المركزية في التحليل على مدار فصول الكتاب. 

وهما: »التدين«، و«التقرطة« )من الثيوقراطيا، 

أي الس����لطة الدينية(. فهو ينطلق من فرضية 

أن الجيش اإلس����رائيلي ال يم����ر بعملية تدين 

فحس����ب، وإنما أيضا بعملية تقرط����ة، وإن لم 

تص����ل بعد إل����ى اكتماله����ا بحي����ث يمكن أن 

نطلق عليه صفة الجي����ش الثيوقراطي؛ لكونه 

كم����ا يعتقد المؤلف م����ا زال يعم����ل في إطار 

محددات النظام السياسي الديمقراطي. ولهذا 

وبرغم التح����والت التي مر بها ما زال دون هذه 

التسمية.

الثيوقراطية ال تعن����ي التدين، وإنما تتبدى 

الثيوقراطي����ة عب����ر تغلغ����ل زاح����ف تدريجي 

للس����لطات الدينية المدنية إل����ى الجيش، في 

محاولة منها للتأثير عليه في أكثر من مستوى 

يعد ج����زءًا رس����ميًا م����ن مس����ؤوليات الجيش 

وصالحيات المس����توى السياس����ي المس����ؤول 

عن����ه )ص 12(. أما تدين الجي����ش فهو يصف 

التح����والت الثقافي����ة التي تطال مس����تويين، 

األول يتعلق بتعزيز الثقافة الدينية في إدارة 

الش����ريعة،  الحياة العس����كرية كفرضها قيم 

والمن����اخ التربوي الديني عل����ى مجمل الجنود 

والوحدات العس����كرية. أما المس����توى الثاني 

فيصف منح المهام العسكرية تفسيرًا شرعيًا 

مش����حونًا بالمعاني والرموز والقي����م الدينية، 

والعمل كي يصبح هو التفس����ير المقبول على 

القي����ادة العس����كرية، حتى يتج����اوز امتالك 

المعنى، الجن����دي المتدين وأطره االجتماعية. 

لذلك، تعتب����ر تقرطة الجي����ش عملية تتجاوز 

تدين����ه، بمعنى أنه ينتقل م����ن التأثر ثقافيًا 

بالقيم الدينية إل����ى تدخل القيادات الدينية 

في قراراته المهنية.

يس����تخدم المؤلف إطارًا نظري����ًا يطلق عليه 

نظ����ام المحف����زات العس����كري ال����ذي يق����دم 

للمجندي����ن نوعين م����ن المحف����زات: محفزات 

مادية ومحف����زات رمزية. النوع األول قائم على 

األج����ر المادي أو م����ا يوازيه مادي����ًا كالتأهيل 

المهني، التعليم، الس����كن، والصحة. والثاني 

مؤس����س على المكانة االجتماعية التي يحظى 

به����ا المجن����د، والهال����ة الت����ي تراف����ق جنود 

الوحدات القتالي����ة الخاصة، التي تقايض في 

الحياة المدنية بامتيازات مواطنية واجتماعية 

وسياسية، ال تعود بالفائدة على المجند الفرد 

فحس����ب، وإنما تحظى بها األط����ر االجتماعية 

التي ينتمي إليها )ص 16-15(.

يؤك����د المؤل����ف أن����ه يمكن فهم س����يطرة 

االتجاهات الدينية على المؤسسة العسكرية، 

خ����الل العق����ود الثالث����ة الماضية، م����ن خالل 

إدراك تقرطة نظام المحفزات العس����كري فهو 

يوف����ر لن����ا أداة هامة للوقوف عل����ى الخطوات 

والتح����والت المركزي����ة الت����ي ق����ادت الجيش 

إلى منزل����ق التقرطة في مجم����ل وحداته. لقد 

حافظت إس����رائيل على نظام محفزات عسكري 

تاريخي منحاز للطبقة الوسطى العلمانية التي 

احتلت المراتب العليا في الجيش مقابل خدمة 

أبنائه����ا في الوحدات القتالي����ة، وما يقدمونه 

من تضحيات.

ومع اس����تنفاد نظ����ام المحف����زات التاريخي 

قدرت����ه التجنيدي����ة، بع����د ح����رب 73 وبداية 

الثمانيني����ات م����ن الق����رن الماض����ي، والت����ي 

رافقها ضعف في الداف����ع لتأدية الخدمة في 

أوساط الطبقة الوس����طى العلمانية، وفي مدى 

استعدادها لتقديم التضحية، عملت القيادة 

العس����كرية على مضاعفة المحف����زات الرمزية 

للمجندين المتدينين بهدف تشجيعهم على 

االنضمام إلى صفوف الوح����دات القتالية في 

الجيش. في المقابل تمكنت الجماعات الدينية 

واألطر االجتماعي����ة للمجندين المتدينين من 

زي����ادة قوتها التفاوضية ف����ي مقابل الجيش، 

والتأثير عل����ى الثقافة العس����كرية، وتعريف 

مهام����ه تعريف����ًا ديني����ًا. وإن حاج����ة الجيش 

للقوى البش����رية، دفع����ت به إلى االس����تجابة 

لمطالب الرابانيم )الحاخامين( ومجمل قيادات 

الشبكات االجتماعية الدينية الرافدة له بهذه 

القوى، لقاء أن يتم ربط االس����تعداد للتضحية 

العسكرية بالدين )ص 20(.

يتناول الفصل األول أعوام إس����رائيل األولى 

التي تش����كلت خالله����ا العالقة بي����ن الجيش 

والدي����ن، من خ����الل التفاهم����ات التي توصل 

إليها ديفي����د بن غوريون مع األحزاب الدينية، 

والتي ش����ملت إعفاء طلبة الم����دارس الدينية 

)الحريديم( والنس����اء المتدين����ات من الخدمة 

العس����كرية، واحترام حرمة الس����بت، وتأمين 

الطعام الحالل )كش����ير( لكاف����ة الجنود وليس 

فقط للجنود المتدينين. ويصف المؤلف هذه 

التفاهمات بأنه����ا الخطوة األولى نحو التدين، 

إلى  العلماني  اإلس����رائيلي  الجي����ش  وتحويل 

جي����ش يهودي. كم����ا أنها س����محت بالتمييز 

أثناء أداء القس����م بين قسم الجندي العلماني، 

وقس����م الجن����دي المتدين. فبعد ق����راءة نص 

القس����م يردد الجندي العلماني: »أنا أقس����م«. 

بينما يردد الجندي المتدين: »أنا أعلن«، وذلك 

مراعاة اللتزام هذا الجندي بدينه وربه الذي ال 

يقس����م إال له وحده بالوالء، والفارق بينه وبين 

التزامه بالدولة وقوانينها الوضعية )ص 28(. 

ويتناول الفصل الثاني تحت عنوان: »تصدع 

االنعزال« تراجع مس����ار الخدمة العسكرية في 

وحدات مؤلف����ة من طالب الم����دارس الدينية. 

ويردُّ المؤلف تراجع هذا المسار إلنتاج البنية 

العس����كرية لمحفزات غير متساوية  الهرمية 

بي����ن جمي����ع الفئ����ات المجن����دة، مم����ا يدفع 

بالمجموعة الهامشية داخل الجيش إلى البحث 

عن سبل لتغييرها، أو تشكيل هرمية منفصلة 

خارج المؤسس����ة العسكرية تمكنها من إنتاج 

محف����زات رمزية بديلة، أو ف����ي المقابل ارتفاع 

القيمة التبادلية الت����ي توفرها المحفزات في 

الحياة المدنية يدفعها لتأس����يس مس����ارات 

جديدة للمش����اركة في الخدمة العسكرية. في 

هذا الفصل يعرض المؤلف أربع استراتيجيات 

جماعية تبنته����ا الجماع����ات الدينية بهدف 

االنتقال من الهامش����ية واالنعزال اإلرادي إلى 

التأثير على الجيش وتحسين مكانتها فيه. 

األولى  الخطوة  األولى، وهي  االس����تراتيجية 

واألب����رز التي قامت به����ا الصهيونية الدينية 

لتحس����ين مكانتها في الجيش، هي ما يسمى 

بتفاهم����ات الم����دارس الديني����ة )يش����يفوت 

ههس����دير(. وتقضي هذه التفاهمات بتأدية 

الخدم����ة لوحدات خاص����ة ذات »انعزال إرادي« 

فيها. وبخط مواز لهذه االستراتيجية أسست 

حركة »غوش إيمونيم« االس����تيطانية مس����ارًا 

التي يكرس����ها  االجتماعية  التراتبية  يتجاوز 

الجيش عبر إقامة تراتبي����ة اجتماعية جديدة 

من خارجه يش����كل المس����توطن ف����ي الضفة 

»الطالئع����ي«  بصفت����ه  ونموذجه����ا  مثاله����ا 

الثالثة  أما االستراتيجية  الصهيوني الجديد. 

فهي توس����يع مس����ار إعفاء ط����الب المدارس 

العس����كرية،  الخدمة  )الحريديم( من  الدينية 

الذي جذب بش����كل أس����اس الفئ����ات الفقيرة 

والمحافظ����ة من اليهود الش����رقيين. ويهدف 

ه����ذا المس����ار أيضًا إل����ى تحس����ين مكانتهم 

االجتماعية من خارج المؤسس����ة العس����كرية. 

ولما كان مسار )يش����يفوت ههسدير( قد حّد 

بانعزال مجنديه عن باقي الجنود من حراكهم 

وتقدمهم ف����ي البنية العس����كرية، باإلضافة 

لتراجع مس����ار »غ����وش إيمونيم« في س����نوات 

الثمانين، تم تبني استراتيجية أخرى تمثلت 

ف����ي مس����ار المعاه����د الديني����ة التحضيرية 

للجي����ش، التي مكنت المتديني����ن من التأثير 

مباشرة على طابع الجيش بالكامل وليس فقط 

قراءة في كتاب »القائد الرباني«

وقائع تأثر الجيش اإلسرائيلي باأليديولوجيات الدينية العنصرية!

على الوحدات التي يخدمون فيها. )ص 66-65(

الثالث الستعراض  الفصل  المؤلف  يخصص 

العوامل التي دعت إلى إقامة المعاهد الدينية 

التحضيري����ة، ويس����تفيض في ش����رح ضعف 

خط����اب المواطن����ة بصفت����ه »الجمهوراني����ة« 

وانتشار الخطاب )اإلثنو- قومي( الذي تأسست 

عليه العسكريتارية اإلس����رائيلية منذ نهاية 

سنوات السبعين )ص 213(. 

أم����ا في الفص����ل الراب����ع فيتن����اول المؤلف 

»الجيش الش����رطي« والمواقف التي واجهتها 

القي����ادة العس����كرية م����ن قب����ل »الراباني����م« 

والجنود والضب����اط المتديني����ن، ومدى تأثير 

ذل����ك على الجيش، حي����ث تراوحت الردود بين 

الدعوة الصريح����ة لرفض األوامر العس����كرية  

بالرفض.  والتهدي����د  التلويح  وبي����ن  باإلخالء، 

كما يس����تعرض المؤلف عمق تدخل القيادات 

الديني����ة المدنية ف����ي القرارات العس����كرية 

المهنية )ص 184(. 

المعارضة  الخامس  الفصل  كما يس����تعرض 

الشديدة التي أظهرها المتدينون في موضوع 

خدم����ة المرأة ف����ي الجيش إلى جان����ب الرجل 

ف����ي الوحدات العس����كرية ذاته����ا التي أصبح 

الجن����دي المتدين يخدم به����ا إلى جانب باقي 

الجنود. ويظهر المؤلف التطرف الديني الذي 

مر به المتدينون القوميون على هذا الصعيد. 

ويعتب����ر موضوع خدم����ة المرأة ف����ي الجيش 

الميدان الثاني الذي تعززت فيه قوة الشبكات 

االجتماعي����ة التي تق����وم بدور الوس����يط بين 

الجيش والمجندين المتدينين )ص 248(.

تحت عن����وان »الدين في خدمة الجيش« )ص 

298(، يق����دم المؤل����ف في الفصل الس����ادس 

تعاظ����م عملية »التنش����ئة« التي تق����وم بها 

الشبكات الدينية في الجيش، لزيادة قدرتها 

التفاوضي����ة معه، والتأثي����ر على طابعه وطابع 

المهم����ات الت����ي ينفذها. وقد ش����كل ميدان 

التربي����ة المي����دان الثال����ث الذي اس����تطاعت 

االتجاهات الدينية تصميم����ه داخل الجيش. 

ويوض����ح الفص����ل التقرطة الجاري����ة من خارج 

وداخ����ل الجيش، عب����ر الرابانوت العس����كرية 

العام����ة، التي تم تحدي صالحياتها ومكانتها 

كجهة مس����ؤولة عن تقديم الخدمات الدينية 

ف����ي الجي����ش، مما دف����ع القيادة العس����كرية 

لتوس����يع صالحياتها. وقد تبدى هذا التحدي 

من خالل فتاوى شرعية لتوجيه سلوك الجنود 

كان ق����د أصدرها رجال دين قوميون متطرفون 

مدنيون من خارج المؤسس����ة العس����كرية، مما 

دفع المؤسس����ة الدينية في الجيش لتفسير 

صالحياتها على نحو أوس����ع، وإص����دار فتاوى 

متطرف����ة لتبرير دورها ووجوده����ا، األمر الذي 

أدى إلى مزيد من تقرطة المؤسسة العسكرية 

وقراراتها.

 يعتق���د المؤل���ف بأن الجيش اإلس���رائيلي 

انحرف عن مبدأين أساس���يين ينظمان عالقة 

الجيش بالمجتم���ع الديمقراطي: المبدأ األول، 

ضرورة فص���ل الجندي عن محيطه االجتماعي، 

وإقامة ح���ّد فاصل بي���ن المجتم���ع والجيش 

بغرض بل���ورة هويته كمواطن- جندي، بمعزل 

عن الصراعات السياس���ية. أم���ا المبدأ الثاني، 

فه���و ضرورة إبع���اد الجيش ع���ن مهام فرض 

النظ���ام الداخلي )المهام الش���رطية( وإبقائه 

بعي���دا عن الصراع���ات الداخلية ف���ي النظام 

الديمقراطي )ص 238-239(. وقد اعتبر إقامة 

»يشيفوت ههسدير«، التي مكنت المتدينين 

م���ن تأدية الخدمة العس���كرية ف���ي وحدات 

منفصلة عن باقي الوح���دات، مع إبقاء المجند 

على تواصل أثناء خدمته بمدرس���ته الدينية، 

بأنها الخط���وة األولى نحو تس���ييس الجيش 

وتدينه. 

فقد اعتبر مس���ار التجنيد ه���ذا تصدعًا في 

المب���دأ الذي ح���دده بن غوريون في س���نوات 

الدولة األول���ى، والقاضي برفض إقامة وحدات 

عس���كرية متجانس���ة عقائدي���ًا أو سياس���يًا 

ومنفصلة عن باقي وحدات الجيش )العلماني(، 

ال���ذي أوكلت ل���ه مهمة بناء األم���ة إلى جانب 

مهام���ه األمني���ة )ص 75(. فلق���د تخوف بن 

غوريون وقادة الجيش م���ن الوالء المزدوج من 

ج���راء العالقة التي قد تنش���أ بي���ن الوحدات 

المنفصل���ة واألحزاب الديني���ة. وهذا فعاًل ما 

عززته »يشيفوت ههسدير« الحقًا. 

فقد تم االتفاق في إطار مسار التجنيد هذا، 

على الحف����اظ على العالق����ة والرعاية الروحية 

)األيديولوجي����ة( بين المجندي����ن المتدينين 

ومدارس����هم التي هي جزء من ش����بكة مدارس 

»بن����ي عقيب����ا« التابعة فعليًا لح����زب المفدال 

)الح����زب الدين����ي القوم����ي(، وبكلم����ات أخرى 

استطاع هذا الحزب الديني أن يقيم له وحدات 

عس����كرية خاصة، يخدم فيها جنود متدينون 

فقط غالبيتهم الساحقة من خريجي مدارسه. 

وم����ع تراجع هذا المس����ار التجنيدي وغيره من 

المس����ارات الت����ي لم تعد توفر ش����روط خدمة 

ومحف����زات إلى جانب تراج����ع صيغة المواطنة 

الجمهورانية التي في إطارها قايضت الطبقة 

الوس����طى األش����كنازية العلماني����ة الخدم����ة 

العس����كرية مقابل محفزات ومكانة اجتماعية، 

مم����ا أدى إلبعاده����ا عن الجيش، ومع انتش����ار 

الخطاب اإلثنو- قومي، عملت الحركات الدينية 

القومي����ة عل����ى إقامة مس����ار جدي����د للخدمة 

العس����كرية- المعاه����د الديني����ة التحضيرية 

للجي����ش- مس����تجيبة بذل����ك لحاج����ة الجيش 

إل����ى القوى البش����رية »النوعي����ة« و«القيمية«، 

كما ش����هد الراب »إيلي س����دان« الذي ينتمي 

للمعهد الديني األكثر يمينية )مركاز هراف(، 

ومؤس����س ه����ذه المعاهد، حيث نس����ب فكرة 

إقامتها إلى حديث قائد المنطقة الوسطى في 

االنتفاضة األولى الع����ام 1988 الجنرال عمرام 

متسناع الذي قال: »الجيش بحاجة لكم )يقصد 

المتدينين( وللقيم التي تحملونها، وخصوصًا 

في ه����ذه األيام، بينم����ا تنتش����ر التصدعات 

القيمي����ة ف����ي المجتم����ع اإلس����رائيلي، ب����ل 

وُيظهر ضعفًا في االس����تعداد لتأدية الخدمة 

العسكرية. نحن بحاجة لقيمكم الروحية أكثر 

من أي وق����ت مضى«. وس����بق حدي����ث  عمرام 

متسناع حديث لموطي غور قائد هيئة األركان 

في ح����رب 67. ففي مديحه للجنود المتدينين 

ووحداتهم لما قدموه أثناء الحرب، قال غور إن 

الجنود المتدينين س����عوا في الماضي إلرضاء 

الضباط، واليوم يس����عى الضباط الستمالتهم 

ك����ي يخدم����وا ف����ي وحداتهم ويش����اركوا في 

عملياتهم العسكرية. )ص95(

)*( أسير سياسي من فلسطينيي الداخل. تصدر 

قريبا عن »مركــــز مدار« ترجمتــــه العربية لرواية 

»نبيلــــة« للكاتب اإلســــرائيلي مــــن أصل عراقي 

سامي ميخائيل.
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وقعت إس���رائيل والواليات المتحدة، في واش���نطن يوم األربعاء الماضي 

)14 أيلول(، على االتفاقية الجديدة بش���أن المساعدات العسكرية � األمنية 

األميركية إلس���رائيل، وذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة التي 

ش���هدت حاالت كثيرة من الصعود والهبوط، برس���م العالق���ات المتوترة 

بين رئاس���ة الحكوم���ة اإلس���رائيلية واإلدارة األميركية، رغ���م أن المصالح 

االستراتيجية الكبرى المش���تركة لكال الدولتين هي التي تحسم وحسمت 

األمور في نهاية المطاف.

وتنص االتفاقية الجديدة، التي يسري مفعولها لعشر سنوات ابتداء من 

العام 2018 )بعد انتهاء مفعول االتفاقية الحالية، التي تسري حتى نهاية 

العام 2017( على أن تقدم الواليات المتحدة األميركية إلسرائيل مساعدات 

أمنية � عس���كرية بقيمة 38 مليار دوالر خالل الس���نوات العشر المذكورة 

)2018 � 2027(، بمعدل 8ر3 مليار شيكل في السنة الواحدة. 

لِزم نتنياهو بالتوقيع عليها � بأن 
ُ
كما تنص � في رس���الة تعهد مرفقة، أ

ال تتقدم إس���رائيل خالل الس���نوات العش���ر المذكورة بأي طلب جديد إلى 

الكونغرس للحصول على مس���اعدات إضافية، كما كان يحصل في الس���ابق 

تك���رارا، وعل���ى أنه إذا م���ا حصل هذا وأق���ر الكونغرس تحوي���ل أية مبالغ 

مس���اعدات إضافية إلى إس���رائيل )تحت ضغط مجموعات اللوبي اليهودي 

في الواليات المتحدة(، فعندئذ تقوم إس���رائيل � وفق رسالة التعهد التي 

لِزم نتنياهو بالتوقيع عليها � بإعادة جميع هذه المبالغ إلى وزارة الخارجية 
ُ
أ

األميركية.

يشار هنا إلى ما ذكره إيهود باراك )رئيس الحكومة ووزير الدفاع األسبق( 

في مقالته المذكورة أعاله في »واشطن بوست« عن أن الكونغرس األميركي 

كان قد صادق في السابق على مساعدات عسكرية إضافية إلسرائيل، منها 

مث���ال زيادة بمبلغ  700 مليون دوالر في كل س���نة لتمويل مش���روع »القبة 

الحديدية« ومنظومات دفاعية أخرى. لكن، وفق االتفاقية الجديدة س���يتم 

تقليص أكثر من 750 ميلون دوالر في السنة من تمويل مشاريع جديدة في 

الصناعات العسكرية األميركية. 

وتن���ص االتفاقية الجدي���دة أيضا على ما اش���ترطه البيت األبيض: خالل 

ست سنوات )منذ بدء سريان مفعول االتفاقية الجديدة، في 2018( ينتهي 

مفعول التس���وية الخاصة التي أتاحت إلس���رائيل تحويل ج���زء من أموال 

المساعدات األميركية )النقدية(، بنسبة 3ر26%، إلى شواكل لكي تستطيع 

أن تش���تري بها بضائع ومع���دات من الصناعات األمنية اإلس���رائيلية، إلى 

جانب استخدام جزء آخر، بنسبة 13%، لشراء وقود للطائرات. هذه التسوية 

س���ينتهي مفعولها وسيتم إلغاؤها، تدريجيا، بحيث يتم استخدام جميع 

أموال المساعدات األميركية )النقدية( لشراء معدات وتجهيزات أميركية، 

من الواليات المتحدة، دون القدرة على تحويل أي مبلغ منها إلى شواكل. 

ودح���ض المحلل االقتصادي ف���ي صحيفة »يديعوت أحرونوت«، س���يفر 

بلوتس���كر )األح���د، 9/18( ما تباهى به ديوان نتنياه���و والمقربون منه بأن 

اتفاقية المس���اعدات الجديدة »ستمنح إسرائيل مبلغ 8ر3 مليار دوالر في 

الس���نة، مقابل 1ر3 مليار في االتفاقية الس���ابقة«، مؤكدا أن »الحقيقة هي 

أن االتفاقي���ة الجديدة تعكس انخفاضا في المس���اعدات، وليس ازديادا« 

وموضح���ًا أن هذا ما يثبته »ارتفاع جدول الغالء في الواليات المتحدة، إلغاء 

الزيادات الخاصة وتقليص المساعدات النقدية«. 

  وف���ي دحض ادعاء نتنياه���و والمقربين منه بأن اتفاقية المس���اعدات 

الجديدة »هي األكبر من نوعها في تاريخ الواليات المتحدة«، أكد بلوتسكر 

أن���ه »ادعاء غبي تماما« ألن الواليات المتحدة تقدم مس���اعدات عس���كرية 

لل���دول األوروبية األعضاء ف���ي حلف »الناتو« بقيمة س���نوية تزيد عن 100 

مليار دوالر! وأضاف أن »شهرًا واحدا من القتال في الكويت بين 1990 و 1991 

كلف دافع الضرائ���ب األميركي، بالقيمة الحقيقي���ة، أكثر من تكلفة عقد 

كامل من المساعدات العسكرية إلس���رائيل«! وقال: يمكن االدعاء هنا، في 

الرد على مثل هذه الحاالت، أن الحديث ال يجري عن مساعدات أمنية لغرباء، 

وإنم���ا عن مصروفات للدفاع عن الواليات نفس���ها وحماي���ة مصالحها. وإال، 

لما كان الكونغرس، بصفته المعبر عن إرادة الش���عب األميركي، قد صادق 

عليها. ولكن هذا االدعاء نفس���ه، يمكن استخدامه هنا أيضا، في ما يتعلق 

بإسرائيل: »الواليات المتحد تجني من مساعداتها األمنية إلسرائيل فوائد 

ذاتية كبيرة تعادل، في التعريف، حجم المس���اعدات كلها. وكما هو متبع 

في العالق���ات بين الدول، فه���ي مجرد صفقة تبادلية وليس���ت عمل خير 

وإحسان«! 

وفي معرض تبيانه ما س���جله عن »انخفاض قيمة الدعم، وليس ازدياده، 

من خالل المقارنة بين اتفاقية المعونات من العام 2007 )وهي االتفاقية 

المتعددة الس���نوات األولى التي تم التوقيع عليها بين البلدين( وشملت 

مس���اعدات أمنية أميركية إلسرائيل بمبلغ 1ر3 مليار دوالر للسنة الواحدة 

حت���ى الع���ام 2017، وبي���ن االتفاقي���ة الجدي���دة )الحالية( التي تش���مل 

مس���اعدات كهذه بمبلغ 8ر3 مليار دوال للس���نة خالل الس���نوات العش���ر 

القادم���ة )ابتداء من 2018(، أوضح بلوتس���كر: منذ 2007 وحتى اآلن، ارتفع 

جدول غالء التجهيزات العس���كرية األميركية بنسبة 18%. ومن هنا، فمن 

أجل المحافظة على القيمة الحقيقية للمس���اعدات، كان ينبغي لالتفاقية 

الجدي���دة أن تقوم على أس���اس مبل���غ 65ر3 مليار دوالر في الس���نة. لكن 

االتفاقية تقوم، فعليا، على أس���اس مبلغ 8ر3 مليارات دوالر في الس���نة، 

ما يعن���ي أن هنالك زيادة حقيقية بنس���بة 4%. »في الظاه���ر، يبدو األمر 

إنج���ازا. لكن، في الظاهر فقط«، يقول بلوتس���كر، »ألن الواقع أن إس���رائيل 

حصلت وس���تحصل، حتى نهاية فترة االتفاقي���ة القائمة )في 2017( على 

5ر4 مليار دوالر إضافية »كمس���اعدات متراكم���ة لتمويل احتياجات أمنية 

دفاعية خاصة«. غير أن هذه المساعدات اإلضافية »اختفت« من االتفاقية 

الجديدة، التي نصت صراحة )من خالل رس���الة التعه���د التي وقع عليها 

نتنياهو( على منع إسرائيل من طلب أية مساعدة إضافية من الكونغرس، 

بل وإذا ما قرر الكونغرس منحها تلتزم إسرائيل بإعادتها! ومن هنا، يصل 

بلوتسكر إلى النتيجة بأن »رزمة المساعدات الجديدة تقل بنحو 5ر9% عن 

القيمة الحقيقية لرزمة المساعدات القديمة/ الحالية«! ولكي تبقى قيمة 

رزمة المساعدات كما هي، كان ينبغي للرزمة الجديدة أن تقوم على أساس 

مبلغ 2ر4 مليار دوالر في الس���نة الواحدة، عل���ى األقل! عالوة على أنه »ثمة 

أثمان اقتصادية غير قليلة لمنع إس���رائيل من التوجه بطلبات مس���اعدة 

إضافية إلى الكونغرس«! 

تش���مل االتفاقية الجديدة قس���مين اثني���ن: المس���اعدات العينية، أي 

بالتجهي���زات العس���كرية األميركية وبالنف���ط األميركي، والمس���اعدات 

النقدي���ة )بالمال(، أي بالدوالرات التي يمكن تحويلها إلى ش���واكل بصورة 

ح���ّرة. وكلما كانت درجة الحرية في اس���تخدام أموال المعونات أكبر، كانت 

الفائدة االقتصادية الحقيقية منها أكبر. ولذلك، فإن المساعدات العينية 

)بالمنتجات( هي أقل قيمة من المساعدات النقدية )المالية(. 

���ب المس���اعدات النقدي���ة 
ّ
ف���ي االتفاقي���ة الحالي���ة )القديم���ة(، مرك

لالستخدامات األمنية المحلية من قبل حكومة إسرائيل )“أموال التحويل”، 

أي الدوالرات التي يمكن تحويلها إلى ش���واكل في إس���رائيل( كان يشكل 

ب المس���اعدات العينية 
ّ
27% م���ن مجم���وع المس���اعدات، بينم���ا كان مرك

)المعدات العس���كرية والنفط المس���توردة من الواليات المتحدة( يشكل 

73% من مجموع المس���اعدات. أم���ا في االتفاقية الجدي���دة، فقد انخفض 

ب المس���اعدات النقدية )أموال التحوي���ل( إلى نحو 18% فقط من رزمة 
ّ
مرك

المس���اعدات في البداية، على أن يؤول إلى اإللغاء التام الحقا، وهو ما يقلل 

من قيمة رزمة المس���اعدات كلها بصورة حادة. ومن أجل تعويض إسرائيل 

عن هذه الخسارة الكبيرة، كان ينبغي زيادة حجم المساعدة السنوية بمبلغ 

40 مليون دوالر في السنة، وهو ما لم يحصل. 

وفي اإلجمال، كما يوضح بلوتس���كر، لكي تك���ون االتفاقيتان )القديمة / 

الحالي���ة والجديدة( متس���اويتين من حيث الفائ���دة االقتصادية المرجوة 

إلس���رائيل، كان على االتفاقية الجديدة أن تضمن إلسرائيل مساعدة بمبلغ 

إجمال���ي يصل إلى 46 مليار دوالر خالل الس���نوات العش���ر القادمة )ابتداء 

م���ن 2018(. لكن الرزمة الحقيقة الت���ي تضمنها االتفاق الجديد )38 مليار 

دوالر( تقل عن ذلك ب� 8 مليارات دوالر، تش���كل 18%. وهي نسبة االنخفاض 

الذي حصل في حجم المس���اعدات األمنية األميركية إلسرائيل خالل العقد 

الالحق.

مضمون االتفاقية اإلسرائيلية- األميركية الجديدة وتفاصيلها االقتصادية ـ األمنية

صّد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جميع االنتقادات التي 

ُوّجهت إليه شخصيا وإلى حكومته عموما على خلفية االتفاقية الجديدة التي 

تم التوصل إليها والتوقيع عليها، األسبوع الماضي، بين الحكومة اإلسرائيلية 

واإلدارة األميركية بشأن المساعدات األميركية األمنية )العسكرية( إلسرائيل 

خالل السنوات العشر القادمة ابتداء من العام 2018 وحتى العام 2027، والتي 

ستبلغ في اإلجمال 38 مليار دوالر، أي 8ر3 مليار دوالر في كل واحدة من هذه 

السنوات المقبلة.  

وقال نتنياهو، في مس���تهل جلسة الحكومة األسبوعية أول من أمس األحد 

)9/18(: »أس���مع كثيرا من الضجة والتضليل حول اتفاقية المس���اعدات التي 

وقعنا عليها أخيرا. وأود أن أؤكد هنا أنه لم ُيعرض علينا أكثر مما حصلنا عليه 

ولو بدوالر واحد فقط، أب���دا وال في أي يوم من األيام. إنها أكاذيب واختالقات 

تصدر عن جهات مصلحجية«.  

وادع���ى نتنياهو ب���أن »هذه التفوهات تس���يء إلى العالق���ات بين القدس 

وواش���نطن. وأش���د ما يثير الحزن في هذا الموضوع أن هذه التصريحات تبث 

جحودا ونكرانا للجميل تجاه الواليات المتحدة. إنها اتفاقية ممتازة، نباركها 

ونقدم الشكر الجزيل للواليات المتحدة عليها«. 

وقد جاءت تصريحات نتنياهو هذه ردًا على موجة ش���ديدة من االنتقادات 

واالتهام���ات، اإلس���رائيلية واألميركي���ة، الت���ي رأت أن ممارس���ات نتنياهو 

السياس���ية خالل الس���نوات األخيرة في كل ما يتعلق بالعالقات الثنائية مع 

الواليات المتحدة ومع الرئيس األميركي، باراك أوباما، ش���خصيا، عادت بضرر 

جس���يم على إس���رائيل ومصالحها االس���تراتيجية تمث���ل، اآلن، في اتفاقية 

المساعدات األمنية األميركية التي كان يمكن تحقيق أفضل منها بكثير، لوال 

تصرفات نتنياهو وممثلي حكومته. 

وفي المقابل، وقف آخرون مدافعي���ن عن نتنياهو وحكومته وأدائهما وعن 

»اإلنجاز الكبير وغير المسبوق« الذي تحقق بالتوقيع على االتفاقية الجديدة. 

فقد رفض نائب رئيس مجلس األمن القومي، الجنرال )احتياط( يعقوب ناغيل، 

الذي وقع على االتفاق ش���خصيا، جميع االنتقادات واالتهامات ووصفها بأنها 

»عديمة المسؤولية وال عالقة لها بالحقائق، مطلقا«. وأضاف أن االتفاق الجديد 

هو »اتفاق تاريخي وغير مسبوق في الواليات المتحدة من حيث حجمه، خاصة 

وأنه يأتي في فترة تش���هد فيها ميزانية األم���ن األميركية تقليصات كبيرة 

وحادة. ولهذا، فإن التوقيع على هذا االتفاق اآلن يؤكد عمق ومتانة العالقات 

الراسخة بين إسرائيل والواليات المتحدة«. 

تأييد وُمباركة و... خالفات  داخل العائلة!
من أبرز المؤيدي���ن والمباِركين لهذا االتفاق الجدي���د، عدا رئيس الحكومة 

نتنياهو نفس���ه طبع���ا، وزير المالية الحالي، موش���يه كحل���ون، ووزير الدفاع 

السابق، موشيه يعلون، الذي كان جزءا من هذا االتفاق.

فقد قال كحلون إنه يتعين على مواطني إسرائيل أن يقدموا الشكر لإلدارة 

األميركية على هذه االتفاقية »األكبر التي يتم التوقيع عليها بين إس���رائيل 

وحليفتها األقرب، الوالي���ات المتحدة«، معتبرا أن االتفاق »تعبير إضافي آخر 

عن عمق العالقات االستراتيجية بين الدولتين«.

أما يعلون، الذي كان ش���ريكا مركزيا في إعداد هذا االتفاق حتى مراحله قبل 

النهائية من خالل إشغاله منصب وزير الدفاع )من آذار 2013 حتى أيار 2016(، 

فقال إن االتفاق الجديد هو »ثمرة عمل أشهر طويلة وله أهمية مميزة جدا في 

تعزيز أمن إسرائيل وأمن مواطنيها، وهذا هو الوقت المناسب لتقديم الشكر 

للرئيس باراك أوباما الذي قاد هذه المسيرة حتى إنجاز االتفاق نهائيا«. 

وكان رئيس الحكومة نتنياهو قد عقب على االتفاق فور اإلعالن عن التوقيع 

عليه في واش���نطن، األربعاء الماضي، فقال إنه )االتفاق( “يضمن إلس���رائيل 

مساعدات عس���كرية غير مسبوقة خالل العقد القريب. إنها رزمة المساعدات 

العسكرية األكبر التي تقدمها الواليات المتحدة، إطالقا، ألية دولة أخرى”.  

وقال نتنياهو إن هذا االتفاق “يجس���د حقيقة بس���يطة جدا � العالقات بين 

إسرائيل والواليات المتحدة قوية وراسخة. هذا ال يعني أن ليس ثمة خالفات 

بينن���ا من حين إلى آخر، بل إنها خالفات في داخ���ل العائلة الواحدة، ال يمكن 

أن تؤثر على الصداقة القوية الراس���خة بين البلدين، وهي صداقة تتجس���د 

في هذا االتفاق الذي سيس���اعد كثيرا في مواصلة تعزيز قوة إسرائيل خالل 

العقد القريب”.

ووجه نتنياهو الش���كر للرئيس األميركي، باراك أوبام���ا، وإلى جميع أنصار 

ومؤيدي إس���رائيل في الكونغرس وفي اإلدارة األميركية وقال: “كثيرون في 

الوالي���ات المتحدة يدركون أن االس���تثمار األميركي في أمن إس���رائيل يعزز 

االستقرار في الشرق األوسط غير المستقر ويخدم ليس فقط المصالح األمنية 

اإلسرائيلية، وإنما المصالح األمنية األميركية أيضا”!

أم���ا الرئي���س األميركي، باراك أوبام���ا، فقال عقب التوقيع عل���ى االتفاق إن 

“المس���اعدات األميركية إلس���رائيل ستس���اهم جديا في تعزي���ز أمنها في 

المنطق���ة التي ال تزال تلفها األخطار”. وقال أوباما إنه “س���يواصل الس���عي 

من أجل إنهاء النزاع اإلس���رائيلي � الفلس���طيني بحل دولتين للشعبين، على 

الرغم م���ن المظاهر المقلقة التي تحصل في الميدان وتس���عى إلى إجهاض 

هذا الحل”!

انتقادات واتهامات أميركية وإسرائيلية
ش���ّن الس���يناتور األميركي المؤيد إلس���رائيل، ليندزي غراه���ام، الذي كان 

الخ���الف بينه وبين البيت األبيض س���ببًا ف���ي تأجيل التوقي���ع على االتفاق 

الجديد، هجوما حادا على رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، نتنياهو، وعلى أدائه 

في مس���ألة اتفاقية المس���اعدات. وقال غراهام، في لقاء مع قادة المجموعات 

والمنظمات اليهودية األميركية، إن نتنياهو »س���حب البساط من تحت أرجل 

أعضاء الكونغرس المؤيدين إلس���رائيل، بمس���ارعته إل���ى التوقيع على هذه 

االتفاقية مع إدارة الرئيس أوباما«!

وكان غراهام يقصد، بشكل خاص، التزام نتنياهو )وإسرائيل( بعدم تقديم 

أي طلب إلى الكونغرس ألية مس���اعدات أميركية إضافي���ة. وقال غراهام إنه 

يواصل العمل على إقرار تشريع جديد في الكونغرس يتيح تقديم مساعدات 

إضافية إلسرائيل! 

وغداة التوقيع على االتفاقية الجديدة، نش���ر رئيس الحكومة اإلس���رائيلية 

ووزي���ر الدفاع األس���بق إيه���ود باراك مقاال في صحيفة »واش���نطن بوس���ت« 

األميركية ش���ن من خالله هجوما حادا عل���ى نتنياهو وأدائه في كل ما يتعلق 

به���ذه القضية. وكتب ب���اراك: »ممارس���ات نتنياهو غير المس���ؤولة قّوضت 

أمن إس���رائيل، أيضا، إذ يتجس���د الضرر الناجم ع���ن إدارة نتنياهو العالقات 

م���ع الوالي���ات المتحدة بصورة غير ح���ذرة بكامل خطورته ف���ي هذا االتفاق. 

فإس���رائيل ستحصل على 8ر3 مليار دوالر س���نويا، وهذه مساهمة هامة جدا 

ألمنن���ا لكنها أقل بكثي���ر مما كان يمكن أن تكون قبل ق���رار رئيس الحكومة 

)نتنياهو( التدخل بالسياسة الداخلية األميركية بصورة فظة تماما«.   

واعتبر باراك أن ما تضمنه االتفاق الجديد من اش���تراط يمنع إس���رائيل من 

التقدم إلى الكونغرس بطلبات مس���اعدات إضافي���ة أخرى »إنما يعكس مدى 

عدم الثقة بين القدس وواشنطن، من جراء ممارسات نتنياهو«. 

وقال وزير الدفاع الس���ابق ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الجبهة الداخلية 

في لجنة الش���ؤون األمنية والخارجية في الكنيس���ت، عضو الكنيس���ت عمير 

بيرت���س )المعس���كر الصهيون���ي(، إن كثيرين م���ن العمال ف���ي الصناعات 

فون إلى 
َ
العس���كرية واألمنية اإلسرائيلية سيجدون أنفسهم بال عمل وسُيقذ

س���وق البطالة جراء ه���ذا االتفاق الجديد. وقال بيرتس إن »التس���ييس الذي 

أدخله نتنياهو إلى العالقات اإلس���رائيلية � األميركية س���وف يمس بالتفوق 

النوعي للجيش اإلس���رائيلي وبالصناعات األمنية اإلس���رائيلية، التي سيجد 

آالف العمال فيها أنفسهم بدون عمل جراء السياسة الرخيصة التي اعتمدها 

نتنياهو مقابل الرئيس األميركي«.  

وهاجم عضو الكنيس���ت عوفر شيلح )يوجد مس���تقبل(، عضو لجنة الشؤون 

األمنية والخارجية في الكنيس���ت، رئيس الحكومة نتنياهو متهما إياه  بأنه 

»يكبد األمن واالقتصاد اإلس���رائيليين خس���ائر بمليارات ال���دوالرات«. وقال: 

»االتف���اق الجديد يعكس عمق العالقات الراس���خة بين إس���رائيل والواليات 

المتح���دة، لكن���ه يعكس أيض���ا حقيق���ة أن العالقات المتوت���رة بين رئيس 

الحكوم���ة والبيت األبيض والطريقة المتعجرف���ة التي أدار بها نتنياهو هذه 

المفاوضات س���ببت ضررا بملي���ارات الدوالرات لالقتص���اد، لألمن وللصناعات 

العسكرية اإلسرائيلية«. 

م���ن جهت���ه، رأى عاموس يدلين، الرئيس الس���ابق لش���عبة االس���تخبارات 

العس���كرية في الجيش اإلس���رائيلي )أمان( والرئيس الحالي لمعهد دراسات 

األم���ن القومي، أن االتفاق ال���ذي تم التوصل إليه ه���و بمثابة »إضاعة فرصة 

اس���تراتيجية وليس إنجازا تاريخيا«! ليس فقط ألنه يبقي حجم المساعدات 

األميركية إلس���رائيل على حاله���ا، بل أقل قليال مما كان���ت عليه خالل العقد 

المنصرم، بل ألنه أيضا لم ُيحس���ن اس���تغالل الواقع االس���تراتيجي الجديد 

ده االتفاق النووي مع إيران، بما يس���تبطنه من تحديات بعيدة المدى، 
ّ
الذي ول

لتحصيل قدر أكبر بكثير من المعونات. 

ورأى يدلين، في مقالة نش���رت في صحيفة »يديعوت أحرونوت« )األحد، 18 

أيلول(، أن مس���ألة الرقم 8ر3 مليارات وما تمثله � مؤكدا أن »ال زيادة حقيقية 

في حجم المعونات« � هي أقل أهمية بكثير من »الفشل في تحقيق تفاهمات 

اس���تراتيجية بعيدة الم���دى بين إس���رائيل والواليات المتح���دة« ومن عدم 

التوصل إلى »اتفاق مواز« يسمح بمواجهة االسقاطات بعيدة المدى المترتبة 

على االتفاق النووي مع إيران. 

لب من رئيس الحكومة 
ُ
وأش���ار يدلين في نهاية مقالته إلى الرسالة التي ط

اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، التوقيع عليها كجزء من اتفاقية المساعدات 

رصد إلس���رائيل 
ُ
الجديدة ويلتزم بموجبها بإعادة أية مبالغ أميركية إضافية ت

عدا ما نص عليه االتفاق، معتبرًا إياها »رس���الة غير معقولة وُمهينة«. واعتبر 

يدلين أن هذه الرس���الة »تجسد حالة العالقات الراهنة مع الواليات المتحدة، 

كم���ا أوصل إليه���ا نتنياهو، ويبدو أن إدارة أوباما لم تكبح جماح نفس���ها عن 

تضمين الرس���الة، أيضا، لسعة شديدة للمؤسسات الثالث التي أعلنت عليها 

حربا سياس���ية في صيف العام 2015 � رئيس الحكومة )بإجباره على التعهد 

بإعادة األموال(، الكونغرس )بإعادة أية أموال إضافية يقرر منحها إلسرائيل( 

ومنظمة »إيباك« � لجنة الش���ؤون العامة األميركية اإلس���رائيلية، وهي أقوى 

مجموع���ات الضغط على أعضاء الكونغرس األميركي لتحقيق الدعم األميركي 

إلسرائيل )بإبقائها جانبا وتركها بال عمل(«.

الصناعات العسكرية اإلسرائيلية
تطالب بأسواق جديدة!!

تثير هذه االتفاقية الجديدة مخاوف كبيرة وقلقا شديدا لدى الصناعات 

العس���كرية )األمنية( اإلس���رائيلية، وه���و ما عبر عنه عدد م���ن المطلعين 

والمهتمي���ن )أنظر: إيه���ود باراك، عمي���ر بيرتس، عوفر ش���يلح وغيرهم 

أع���اله(، وخاصة على خلفية م���ا تتضمنه االتفاقي���ة الجديدة في مجالين 

اثنين أساس���يين: األول � منع إس���رائيل من طلب أية مس���اعدات إضافية 

من الكونغ���رس وتعهدها بإعادة أية مس���اعدات إضافي���ة إلى الخارجية 

األميركي���ة في حال أقرها الكونغرس، والثاني � إلغاء قدرة إس���رائيل على 

تحويل جزء من أموال الدعم إلى عملة إسرائيلية لشراء معدات وتجهيزات 

عس���كرية من الصناعات العسكرية المحلية، بل استخدام كل هذه المبالغ 

)بالدوالر( لش���راء معدات وتجهيزات عسكرية � أمنية أميركية من الواليات 

المتحدة.  

وحيال هذا، يسود االعتقاد في الصناعات األمنية اإلسرائيلية اآلن بأن وزارة 

الدفاع ستكون ملزمة، اضطرارا، بإعادة النظر وتقييم الموضوع برّمته في كل 

ما يتعلق ب�ضرورة البحث عن وإيجاد أس���واق أخرى جديدة وبديلة لتس���ويق 

وبي���ع المنتجات العس���كرية � األمنية اإلس���رائيلية، وذلك م���ن خالل تغيير 

سياسة تصاريح التصدير اإلسرائيلي الرسمي والعالقات التجارية )في مجال 

التصدير العس���كري األمني( مع دول كانت تعتبر، حتى اآلن، »دوال حساس���ة« 

فلم يتم إنشاء عالقات كهذه معها. 

ورأى المحلل العس���كري لموقع »واال« اإلس���رائيلي، أمي���ر بوحبوط، مثال، أن 

األس���ئلة المركزية التي تشغل بال الصناعات العس���كرية اإلسرائيلية اآلن، 

في أعقاب التوقيع على االتفاقية الجديدة، تتعلق بمجال المش���تريات وبناء 

القوة العس���كرية في الجيش اإلس���رائيلي واألذرع األمني���ة األخرى، وخاصة: 

بأية طائرات، منظومات أس���لحة، منظومات دفاعية وذخائر س���يتزود الجيش 

اإلس���رائيلي خالل الس���نوات العش���ر القريب���ة؟ أي منها س���يكون من إنتاج 

الصناعات العس���كرية المحلية، اإلسرائيلية، وأي من إنتاج الصناعات الحربية 

األميركي���ة؟ ويق���ول بوحبوط: »كثيرون ج���دا في الجهاز األمن���ي يقّرون بأن 

»المخف���ي أعظم« وما هو غي���ر معلوم وغير واضح أكث���ر بكثير مما هو معلوم 

وواضح، األمر الذي ينشر جوا من عدم الوضوح المصحوب بالقلق الشديد«. 

وينق���ل بوحب���وط عن المطلعي���ن في الصناعات العس���كرية اإلس���رائيلية 

تقديرهم بأن »الش���ركات الصغرى )في هذه الصناعات( هي التي س���تتكبد 

الضرر األكبر«، عالوة على التقدير بأنه من خالل هذه االتفاقية الجديدة »تقوم 

الواليات المتحدة بتصدير بطالتها إلى إسرائيل«!

نتنياهو يواجه موجة انتقادات واتهامات بأنه سّبب أضرارًا استراتيجية جسيمة إلسرائيل!

اتفاقية المساعدات األمنية األميركية الجديدة إلسرائيل 
ـ  »رزمة غير مسبوقة« أم »خسارة غير مسبوقة«!

*نتنياهو: »األميركيون يدركون أن االستثمار األميركي في أمن إسرائيل يعزز االستقرار في الشرق األوسط غير المستقر 

ويخدم ليس فقط المصالح األمنية اإلسرائيلية وإنما المصالح األمنية األميركية أيضا«!*

)أ.ف.ب( نتنياهو وأوباما: ثقة متدنية.   
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

البطالة في إسرائيل: فجوة بين األرقام الرسمية والمعطيات الميدانية.

التضخم المالي ارتفع منذ 
مطلع السنة بنسبة 1ر%0

س���جل التضخم المالي في ش���هر آب الماضي تراجعا بنسبة 

3ر0%، ما جعل التضخم في األش���هر الثمانية األولى من العام 

الجاري يرتفع بنس���بة تالمس الصف���ر، 1ر0%. في حين تراجع 

التضخم في األشهر ال� 12 األخيرة بنسبة 7ر%0.

ويواصل التضخم المالي للعام الثالث على التوالي تس���جيل 

تراجع���ات، كما هو متوقع له أيضا حت���ى نهاية العام الجاري. 

وهذا انعكاس لحالة التباطؤ في االقتصاد، وبش���كل خاص في 

األسواق. وحسب الوتيرة القائمة في السنوات الثالث األخيرة، 

فإن األش���هر األربعة المتبقية من العام الجاري 2016، بما فيه 

ش���هر أيلول الجاري، ستشهد وتيرة تضخم ضعيفة، وغالبا ما 

تكون سلبية، لينتهي العام الجاري، وفق تقديرات المؤسسات 

االقتصادية الرس���مية، بتراجع بنس���بة قد تص���ل إلى نصف 

بالمئة.

وتأث���ر التضخم في الش���هر الماضي، وفق م���ا ذكره مكتب 

اإلحصاء المركزي، من تراجع األس���عار الموس���مية، خاصة في 

أس���عار الملبوس���ات واألحذية والفواكه، ويض���اف اليه تراجع 

أس���عار الوقود، الذي عاد وارتفع في الش���هر الجاري. وتراجع 

الش���هر الماضي كان الرابع ف���ي العام الجاري، الذي يس���جل 

تراجعا ف���ي التضخم، مقاب���ل ارتفاعات طفيفة في األش���هر 

األربعة األخيرة. أما على مس���توى األش���هر ال� 12 األخيرة، فقد 

تراجع التضخم في س���بعة اشهر، مقابل ارتفاعات طفيفة في 

خمسة اشهر.

وكم���ا ذكر، فإن التضخم في األش���هر ال� 12 م���ا زال في حالة 

تراجع بنس���بة 7ر0%، وهو المقياس األه���م لوتيرة التضخم. 

وبن���اء على الوضع القائ���م، اضافة إلى ارتف���اع قيمة العملية 

المحلية الش���يكل أمام الدوالر في األش���هر األخيرة، فإن بنك 

إسرائيل المركزي سيبقي، كما يبدو، الفائدة البنكية األساسية 

عند مس���تواها األدنى القائم منذ عامين، وهي 1ر0%، دون أي 

مؤشر الرتفاعها.

5ر1 مليون “إسرائيلي” غادروا للسياحة 
في الخارج خالل شهري الصيف

قالت سلطة المطارات والمعابر اإلسرائيلية إنه خالل شهري 

الصيف الماضيي���ن، تموز وآب، غادر البالد لغرض الس���ياحة، 

وقض���اء العط���ل الصيفية، ف���ي دول العالم، ملي���ون ونصف 

المليون نس���مة، في حين قالت تقارير اقتصادية إن األساس 

في هذا، ه���و الهروب من أس���عار النقاه���ة الباهظة جدا في 

الفنادق اإلسرائيلية، وفي أماكن النقاهة. 

وهذه االرقام، الذي قد تكون س���جلت ذروة، قد تس���جل ذروة 

جديدة في شهر تشرين األول المقبل، في األعياد اليهودية. 

كم���ا أن عيد األضحى المبارك س���جل هو أيض���ا، وفق تقارير 

غير رس���مية، ذروة في أعداد المحتفلين بالعيد، الذين غادروا 

إلى الخ���ارج لقضاء العطلة، وفي االس���اس إلى ث���الث عناوين 

كبرى، ع���دا مناطق أخرى في العالم، وهي: صحراء س���يناء، مع 

استئناف أعداد كبيرة من الفلسطينيين في إسرائيل الوصول 

إلى منطقة شرم الشيخ. وأيضا إلى األردن، وفي منطقة العقبة 

بش���كل خاص؛ وحلت في المرتبة الثالثة، تركيا، وبشكل خاص 

أنطاليا.  

وحس���ب تقرير س���لطة المطارات، ف���إن مطار “ب���ن غوريون 

الدولي” )مطار اللد(، س���جل في ش���هري الصيف ذروة، بمرور 

مليوني ش���خص منه خالل ذلك الشهرين، وهذا على الرغم من 

تراجع أعداد السياح الداخلين من دول العالم. وهذا بمثابة %6 

زيادة عما كان في العام الماضي 2015. 

ووفق احصائيات س���لطة المط���ارات، بما ال يش���مل المعابر 

البرية، ففي شهر تموز الماضي، غادر البالد عبر مطار اللد، 831 

ألف شخص، مقابل 726 ألف شخص في العام 2015، و644 ألف 

شخص في العام 2014، و628 ألف شخص في العام 2013، و563 

الف شخص في العام 2012. وهذا يعني أن عدد المسافرين في 

تموز الماضي سجل زيادة بنسبة 48% عما كان في العام 2012. 

أما عدد السياح الوافدين، في شهر تموز الماضي فقد بلغ 232 

ألف س���ائح، أقل ب� 13 ألف س���ائح من العام الذي س���بق 2015. 

ولكن���ه يبقى أعل���ى بكثير من العام 2014، ال���ذي بلغ فيه عدد 

الوافدين 194 ألف ش���خص، بفعل الحرب اإلسرائيلية في ذلك 

الصيف على قطاع غزة.

وكانت سلس���لة م���ن تقارير التحذير من الس���فر إلى الكثير 

م���ن دول العالم، خاصة في العامين الماضيين، قد فرضت على 

أعداد كبيرة من اإلس���رائيليين عدم السفر إلى الدول القريبة، 

وبشكل خاص إلى تركيا، التي عادت منذ العام الماضي لتكون 

عنوانا كبيرا للسياح من إسرائيل.

الحكومة اإلسرائيلية 
تزيد دعم خبز القمح

تجاوب���ت الحكومة اإلس���رائيلية مع توصي���ات وزارة الصحة 

ولجن���ة خاصة، ب���أن ترفع الحكوم���ة من قيمة دعمه���ا للخبر 

المصن���وع فقط من القمح، ليصل الدعم إلى ما يقارب 4 ماليين 

دوالر س���نويا. وهذا اضافة إلى توصية المؤسس���ات الرسمية 

باستخدام خبز القمح، بدال من خبز الذرة )االبيض(. 

ويس���تدل م���ن احصائيات صدرت ف���ي اآلون���ة األخيرة، أن 

اس���تهالك خبز القمح س���جل في العام الماضي 2015 ارتفاعا 

بنسبة 15%، مقابل انخفاض استهالك خبز الذرة بنسبة %5.

وتقول تقارير إن مدى اس���تهالك خبز القمح، الذي هو صحي 

أكثر من خبز ال���ذرة، مرتبط باألوضاع االقتصادية االجتماعية، 

فالشرائح الفقيرة والضعيفة هي األقل استهالكا لخبز القمح، 

وكلم���ا ارتفع المس���توى االقتصادي االجتماع���ي، ارتفع أيضا 

حجم استهالك خبز القمح.

من جهة أخرى، فقد تبين من تقارير إس���رائيلية أن الس���وق 

اإلس���رائيلية س���ينقصها مع مطلع الش���هر المقبل، تش���رين 

األول، وبالتزام���ن مع رأس الس���نة العبري���ة، 10 ماليين بيضة، 

وتم تكليف مجلس الدواجن بضمان أس���واق عالمية الستيراد 

البيض، على أن يقدم المجلس دعما للمس���توردين بنحو 550 

ألف دوالر، لضمان عدم رفع أسعار البيض.

بقلم: ميراف أرلوزوروف

منذ فترة لم نر بنيامين نتنياهو ُيقدم على خطأ سياس���ي فظ إلى هذا الحد. ففي 
محاولة رئيس الوزراء مؤخرا تنفيذ تصفية )سياس���ية( لوزير المواصالت يس���رائيل 
كاتس، واختالق ذريعة لفصله، بس���بب الخصام الحزب���ي بين االثنين، نجح نتنياهو 
مجددا في فتح موضوع الوضع القائم، المتبع منذ عشرات السنين: شل دولة بأكملها. 
فبدال من قطع رأس كاتس ووضعه على الرف، بعد نهاية أس���بوع صاخب، وجعل 150 
ألف شخص من دون شبكة قطارات، فإن من اهتز كان رأس رئيس الوزراء، الذي واجه 

غضبا جماهيريا، لم يكن له مثيل منذ سنين.
هناك الكثير من التفس���يرات لكيفية إقدام نتنياهو على خطأ سياسي كبير إلى 
هذا الح���د. فهناك من يعزون هذا إلى قلة التجربة لمدي���ر مكتب نتنياهو الجديد، 
يوآف هوروفيتس، الذي من دون ش���ك، ساهم في ارتكاب األخطاء في ذلك األسبوع. 
ولكن من يتحمل المس���ؤولية عن سلسلة األخطاء، لشل عمل القطارات، هو أوال وقبل 
أي ش���خص رئيس الوزراء، الذي كان على اس���تعداد للتضحي���ة بمصلحة عامة، وألن 
يتجاوز تقليدا عاما وحساسا فيما يتعلق بعالقة الدين بالدولة، فقط من أجل توجيه 

ضربة إلى خصمه في الحزب، الوزير يسرائيل كاتس.
حقيق���ة أن نتنياهو نس���ي طريقة فحص الحقائ���ق، بمعنى أنه لم يس���ع لفهم 
انعكاسات قرار هوروفيتس بمنع أعمال صيانة في شبكة القطارات في يوم السبت، 
ر األدوات لمصالحه، حتى وإن كان الثمن 

ّ
باتت طابع ونهج عمل نتنياهو، الذي ُيس���خ

شل دولة بأكملها.
إن المش���كلة األساسية لدى نتنياهو تكمن في أنه يعمل انفراديا، كما لو أنه 
محتكر للس���لطة. وهو يش���عر اليوم بأن ال أحد يقدر على االنتصار عليه. ولهذا 
فإنه يجيز لنفسه اتخاذ قرارات منفلتة، باعتقاده أنه لن يدفع ثمنها، ألنه ليس 

له بديل في الساحة السياسية.
إن سلسلة القرارات التي اتخذها نتنياهو في األشهر األخيرة، يطغى عليها طابع 
القوة، مثل محاولته إلغاء الش���ركة الحكومية للبث العام، التي من المفترض أن تبدأ 
عملها قريبا، وقراره بنقل قس���م التشغيل من وزارة االقتصاد إلى وزارة الرفاه، التي 
يتوالها الوزير حاييم كاتس، في محاولة أخرى لمحاصرة صالحيات وزير المواصالت 
يس���رائيل كاتس، وهذا قرار مناقض لرأي المس���توى المهني في قس���م التشغيل. 
واآلن يأتي قرار هّدام، لشل عمل شبكة القطارات، ال لشيء، فقط ألن هذا كان مزاجه، 
دون أن يأخذ بالحس���بان النتائج المدمرة. وكل هذه الق���رارات قائمة على الخطيئة 
ذاته���ا، وهي االعتقاد بأن ليس له بديل، ولهذا فه���و ليس بحاجة لخدمة الجمهور 

أكثر، طالما أن الجمهور أسير لديه. 
وهذه مرحلة خطيرة في أداء رئيس الوزراء، إذ باتت خدمة الجمهور ليس���ت ماثلة 
أمام عينيه، ألن���ه يعتقد أن الجمهور موجود في جيبه، في كل األحوال. وهذه أيضا 
مرحل���ة خطيرة في أداء حزب رئيس الوزراء الليكود، فالحزب أيضا يش���عر بأنه واثق 

كليا من تمسكه بالسلطة، ولهذا فإنه ينفلت في نهجه.
ومن المج���دي متابعة الهجوم العدواني المتزايد من وزراء حزب الليكود على كبار 
موظف���ي الدولة، بادعاء أن الحك���م بأيديهم، وليس بأي���دي الموظفين. واالجراءات 
القائمة لجعل تعيين نواب الم���دراء العامين في الوزارات قرارا بيد الوزراء )من دون 
نش���ر عطاءات رس���مية، كونهم الجهاز المهني في الوزارة- الترجمة(، من شأنها أن 
تشكل مّس���ًا خطيرا بالجهاز المهني واستقالليته. وحتى أنه في اآلونة األخيرة تم 
تقلي���ص صالحيات اللجان المكلفة بالبحث عن مهنيي���ن خبراء للعمل في الوظائف 
الحساس���ة. وكل هذه مؤش���رات إلى حزب يتملكه جنون العظمة، ويرى في الحكومة 

على أنها ملعب لمناوراته الحزبية.
ومن المجدي أيضا المتابعة بقلق استئناف نهج التعيينات على أساس حزبي في 

الجهاز الحكومي. فبعد عش���ر سنوات على قيام نتنياهو بتفكيك المجلس المركزي 
لحزب الليكود )في اعقاب انشقاق أريئيل شارون في نهاية 2005- الترجمة(، وبهذا 
أوقف سلس���لة من نهج الفس���اد المتعلق بالتعيينات على أساس حزبي، فإننا نرى 
اس���تئناف مثل هذه التعيينات، بموازاة تقليص صالحيات لجان البحث عن الخبراء، 
ومعرك���ة وزراء الليك���ود ض���د المبادرة لتحس���ين اختيار أعضاء مجالس الش���ركات 
الحكومية. وهذا يتم في الوقت الذي تكش���ف فيه الشرطة عن قضايا فساد خطيرة 
في ش���ركات حكومية، تتضمن اعتقال أشخاص بشبهات فساد خطيرة. إال أن هذا ال 
يجع���ل وزراء الليكود يعيدون النظر بمواقفهم، ويص���رون على نهج التعيينات الال 

مهنية في الحكومة والشركات الحكومية. 
إن جن���ون العظم���ة في الحزب الحاك���م، ورئيس الحزب )نتنياه���و(، وصل إلى حد 
تش���كيل خطر على الديمقراطية. فجميل أن رئيس الوزراء ُينتخب بغالبية األصوات، 
ولكن المش���كلة تكون بعد انتخابه، إذ أنه يتوقف عن خدمة الجمهور، ويش���رع في 
خدمة مصالحه. ومن الخطورة بمكان أن يس���مح رئيس الوزراء لنفسه بالعمل بشكل 
مكش���وف ضد المصلحة العامة، اعتقادا منه بأن المس بمصلحة الجمهور لن يمس 
باحتماالت اعادة انتخابه الحقا. وهذا األداء يكس���ر المبدأ الديمقراطي، القاضي بأن 

يخدم منتخب الجمهور المصلحة العامة، وإال فإنه لن يعاد انتخابه مجددا.
إن بقاء 150 ألف ش���خص من دون ش���بكة قطارات )قبل أس���بوعين( قد يكون ثمنا 
زهيدا لهذا األداء. إذا لم يغير االحتكار المس���مى نتنياه���و هذا النهج، فإن قواعد 
المنافس���ة االنتخابية ستس���ري عليه، ولكن طالما لم يش���عر نتنياهو بأنه معّرض 
لمنافسة تش���كل تحديا لمكانته، فإنه سيواصل التدهور في أدائه المتعلق بإدارة 

شؤون الدولة.

)عن صحيفة »ذي ماركر«(

نتنياهو كاحتكار خطير!
*يشعر رئيس الوزراء بأن أحدا ال يستطيع الفوز عليه ويسمح لنفسه باتخاذ قرارات  تتعلق كلها بخطيئة من يعتقد أن ليس له بديل ولذا ال حاجة له لخدمة الجمهور!*

رفضت المحكمة اإلس���رائيلية العليا في األسبوع الماضي االلتماسات التي قدمها 
لها مواطنون أميركان، منهم من يحمل الجنس���ية اإلسرائيلية، لمنع تطبيق االتفاق 
الذي أبرم بين إس���رائيل والوالي���ات المتحدة األميركية، ويجي���ز نقل معلومات عن 
حس���ابات األميركان في البنوك اإلسرائيلية، الذين أغلب الظن أن قسما كبيرا منهم 

يلجأ إلى البنوك اإلسرائيلية لغرض التهرب من دفع الضرائب للخزينة األميركية.
وق���د دخل االتفاق الذي يتالءم م���ع قانون أميركي حيز التنفيذ في الش���هر الجاري، 
أيلول. وهذا من ش���أنه أن يضع حدا، على األقل من جهة األميركان اليهود، لالس���تفادة 
من القانون اإلسرائيلي، الذي تم اقراره في العام 2003، بمبادرة من كان في حينه وزيرا 
للمالية، بنيامين نتنياهو، وجرى تمديده في العام 2008 إلى عشر سنوات أخرى، والذي 
يمنح المهاجرين اليهود إلى إس���رائيل، وحتى اإلسرائيليين الذين هاجروا قبل سنوات 
وعادوا إلى إس���رائيل، اعفاء من دفع الضرائب عن كل نش���اطهم االقتصادي في الخارج 
لمدة عشر سنوات، حتى وإن كان األمر متعلقا ببيع عقارات وأعمال في الخارج وما شابه، 
وهذا أحد األنظمة التي سنتها إسرائيل في السنوات األخيرة بحثا عما يسمى “الهجرة 

النوعية”، بمعنى استقدام مهاجرين يهود من ذوي االمكانيات المالية والعلمية.

وجع���ل هذا القانون الكثيرين من كبار المس���تثمرين من يه���ود العالم يرون في 
إسرائيل “دفيئة لمتهربي دفع الضرائب”، بحسب سلسلة من التقارير اإلسرائيلية 
والعالمي���ة، ومن أبرزها تقرير لمجلة “اإليكونوميس���ت” قبل أكث���ر من عام، وأيضا 

تقرير لصحيفة “ذي ماركر” االقتصادية وغيرها من الصحافة االقتصادية.
وكان للبنوك اإلس���رائيلية الباع األكبر في اس���تيعاب متهربي الضرائب، وحسب 
تقاري���ر إس���رائيلية فإن األثرياء اليه���ود الذين تلقوا قبل س���نوات ضمانات بعدم 
الكش���ف عن حساباتهم، المسجلة تحت أسماء مس���تعارة، ولربما أيضا تحت أسماء 
شركات وهمية، يهددون بمقاضاة البنوك، لخرقها االتفاقيات، إال أن تلك االتفاقيات 

تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، ما يجعل ادعاءاتهم ضعيفة.
وتكشفت في بدايات العام الماضي- 2015- مسألة مالحقة السلطات األميركية لثالثة 
بنوك إس���رائيلية، أولها في المالحقة، البنك الثاني في إس���رائيل، بنك ليئومي، بسبب 
تس���تره على متهربي ضرائب أميركان يه���ود، في فروع البنك ف���ي الواليات المتحدة 
األميركي���ة وفي أوروب���ا، وانتهت المالحقة بإبرام اتفاق يقضي ب���أن يدفع البنك غرامة 
بقيم���ة 270 مليون دوالر. والبن���كان اآلخران هما “هبوعليم” أكبر البنوك اإلس���رائيلية، 

و”مزراحي طفاحوت”، البنك الرابع من حيث حجمه من بين البنوك اإلسرائيلية.
وقال مجلة »اإليكونوميس���ت« االقتصادية في تقريرها المذكور، إن إسرائيل باتت 
الملعب الخلفي لحيتان مال، أو لمن يطلق عليهم »الطغمة المالية« من يهود العالم، 
الذين يجدون في إس���رائيل ملجأ لهم للتهرب م���ن الضرائب، كذلك من بينهم من 
يبحث عن ملجأ أمني، وفق وصف المجلة بالنسبة لبعض األثرياء اليهود، وتشير إلى 

أن ثمة منهم من يسعى إلى شراء سياسيين إسرائيليين.
وقالت “اإليكونوميس���ت” إن السلطات اإلسرائيلية تمنح حيتان المال اليهود في 
العالم “اس���تقباال دافئا”، برغم التخوفات من أنهم يدفقون أمواال على إسرائيل من 

أجل تبييض األموال. 
وأشارت المجلة إلى أن الكثير من حيتان المال اليهود في العالم يشترون قصورا، 
أو حتى بنايات ضخمة، ويحولونها إلى مقرهم الرس���مي، بعشرات ماليين الدوالرات، 
للمبنى الواحد، رغم أن كل واحد من هؤالء األثرياء ال يمضي في إسرائيل ما مجموعه 
بضعة أسابيع سنويا. كما أن توغل حيتان المال أولئك في قطاع العقارات اإلسرائيلي، 

ساهم هو أيضا في رفع أسعار البيوت في إسرائيل في السنوات األخيرة.

المحكمة العليا تجيز كشف معلومات عن حسابات األميركان في البنوك اإلسرائيلية
*قانون إسرائيلي منذ العام 2003 جعل إسرائيل دفيئة لمتهربي دفع الضرائب اليهود في العالم*

 تقرير جديد صادر عن مكتب الخبير الرئيسي في وزارة المالية اإلسرائيلية 
ّ

دل

على أن تغييرا في احتس���اب البطالة من شأنه أن يضاعف النسبة الرسمية التي 

احتفلت بها إسرائيل في األسابيع القليلة الماضية، وهي 7ر4%، إذ أن احتساب 

البطالة في مكتب االحصاء المركزي يرتكز على أس���ئلة عالمية، ال تعكس بشكل 

حقيقي الواقع الميداني. كما يش���ار إلى أن قانون الخدمة العس���كرية االلزامية 

يساهم هو أيضا في تخفيض نس���ب البطالة. وتتجاهل كل هذه التقارير واقع 

س���وق العمل في المجتمع العربي، الذي فيه إقصاء ل� 70% من النس���اء عن سوق 

العمل، بفعل سياسة التمييز العنصري. 

ويق���ول تقري���ر الخبير الرئيس���ي ف���ي وزارة المالي���ة، إن معطي���ات البطالة 

اإلس���رائيلية منخفضة مقارن���ة مع البطالة العالمية، وأيض���ا مقارنة مع البطالة 

اإلسرائيلية في الماضي. ولكن إذا جرى احتساب أولئك الذين يئسوا من البحث 

ع���ن مكان عمل، وهم يعملون في وظائف جزئي���ة، بخالف إرادتهم، فإن البطالة 

الرسمية المعلنة ستتضاعف.

ويط���رح تقرير الخبير عدة س���يناريوهات الحتس���اب البطال���ة، منها ما يقلل 

النسبة الرسمية المعلنة، ومنها ما يزيدها. فاحتساب البطالة في إسرائيل، هو 

بحس���ب من عمل ولو ساعة واحدة في األس���بوع الذي يجري فيه مكتب االحصاء 

المركزي االستطالع. في حين يقول الخبير إنه إذا ما جرى احتساب من لم يعمل 

على مدى األس���ابيع ال� 14 األخيرة، قبل اجراء االس���تطالع، فإن نسبة البطالة قد 

تنخف���ض إلى نس���بة 9ر1% بدال م���ن 7ر4%. ولكن في المقابل، إذا تم ش���مل من 

يئسوا من البحث عن العمل خالل األشهر ال� 12 األخيرة قبل اجراء االستطالع، فإن 

البطالة س���تقفز إلى 1ر8%. ويؤكد التقرير أن 10% من المواطنين في إس���رائيل 

موجودون بش���كل دائم في هامش احتس���اب البطالة، نظرا ليأسهم من احتمال 

العثور على مكان عمل. والقسم األكبر من هؤالء هم من أبناء 45 عاما وحتى جيل 

التقاعد، الذي هو للرجال 67 عاما، وللنساء 62 عاما. 

ويقول التقرير إنه إذا ما جرى احتس���اب اليائسين من العثور على مكان عمل، 

ومعهم أيضا من يئسوا ولكنهم يعملون بغير إرادتهم في وظائف جزئية، فإن 

نسبة البطالة ستقفز إلى 6ر10%، بدال من البطالة الرسمية المعلنة- 7ر4%. وفي 

هذه الش���ريحة بالذات، تظهر الفجوة األكبر بين النس���اء والرجال، إذ أن ظاهرة 

اليأس من العثور على مكان عمل، أو االضطرار للعمل في وظائف جزئية، منتشرة 

أكث���ر بين النس���اء، إذ تبين في المس���ح أن البطالة في هذه الحالة بين النس���اء 

س���تقفز إلى 3ر12%، مقابل نس���بة 3ر9% بين الرجال، علما أن الفارق بين النساء 

والرجال في البطالة الرسمية المعلنة هامشي.

وكانت إس���رائيل قد أجرت قبل ثالث س���نوات تغييرات في احتساب جمهور 

العاملين، إذ تم ش���مل الجنود ضمن الخدمة االلزامي���ة والجيش النظامي ضمن 

جمهور العاملين. ويس���ري قانون التجنيد االلزامي على كل ش���اب وش���ابة من 

اليهود بلغ س���ن 18 عاما. وتمتد فترة التجنيد لدى الشبان إلى 36 شهرا، ولدى 

الش���ابات إلى 24 ش���هرا، ما يعني أن فترة التجنيد االلزام���ي، غير الموجود في 

خرج عش���رات آالف الش���بان والشابات من دائرة 
ُ
عدد كبير من الدول المتطورة، ت

البطالة، رغم أنه���م عمليا ال يعملون، ومخصصاتهم المالية هامش���ية وبالكاد 

البطالة الرسمية في إسرائيل- 7ر4% والحقيقية- أكثر من %10!
*احتساب العاملين في وظائف جزئية اضطرارية أو في وظائف عابرة من شأنه أن يقلب النتائج رأسا على عقب *تقرير جديد في مكتب الخبير الرئيسي 

في وزارة المالية يعزز تقريرا مشابها صدر قبل عامين عن أحد المعاهد *في كل التقارير تجاهل لوضعية سوق العمل في المجتمع العربي المنكوب بالبطالة*

تكفي لمصروف الجيب الشهري.

المشكلة ليست البطالة بل معدالت الرواتب
تقول المحللة االقتصادية في صحيفة “ذي ماركر” طالي حاروتي س���وفر، إنه 

معروف منذ زمن أن نس���بة البطالة في إس���رائيل منخفضة، وهذا ليس بس���بب 

التعري���ف القائم للبطالة، وإنما بس���بب تدف���ق جمهور عاملي���ن ليس مهنيا، 

ويعملون في وظائف ذات مداخيل شهرية متدنية، وبكلمات أخرى، إنهم عمال 

ش���ركات القوى العاملة، الذين عملهم ال يخرجهم من دائرة الفقر، ومن المجدي 

للسياسيين وخبراء وزارة المالية أن يفحصوا إذا كان هؤالء قادرين على تسديد 

التزاماتهم الشهرية األساسية.

وتؤكد حاروتي س���وفر أن القضية في سوق العمل ليست البطالة، وإنما معدل 

الروات���ب الفعل���ي، الذي ال يفحص مكت���ب االحصاء المركزي إل���ى أي مدى هذا 

المع���دل من الرواتب قادر على تس���ديد احتياجات العائل���ة. والمعدل الفعلي 

للرواتب يقل بنس���بة الثلث، على االقل، عن معدل الرواتب الرسمي، إذ أن معدل 

الرواتب الرسمي يجمع كافة الرواتب الشهرية، ويقسمها على عدد العاملين في 

الفترة التي يجري فيها احتساب معدل الرواتب. أما معدل الرواتب الفعلي، فإنه 

يجري احتسابه بشكل مختلف كليا، إذ يأخذ بعين االعتبار أساسا، نسبة وأعداد 

العاملين في كل واحد من مس���تويات الراتب، علما أن أكثر من ثلث العاملين في 

سوق العمل اإلسرائيلية يتقاضون الحد األدنى من الرواتب وما دون، في حين أن 

75% من العاملين يتقاضون ما دون المعدل الرسمي للرواتب.

وق���ال آخر تقرير للرواتب وكان عن ش���هر حزيران الماض���ي، إن معدل الرواتب 

ارتفع إلى مس���توى 10235 ش���يكال )2693 دوالرا(، بزيادة 746 ش���يكال عن الشهر 

الذي سبقه، وكما يبدو أن هذا االرتفاع ناجم عن دفع مخصصات النقاهة السنوية 

للعاملين. بينما معدل الرواتب الفعلي بلغ حوالي 6650 شيكال )1750 دوالرا(.  



5 الثالثاء 2016/9/20م الموافق 18 ذو الحجة 1437هـ العدد 386 السنة الرابعة عشرة

ر اليمين الحاكم في إسرائيل
ّ

تغطية خـاصـة: هكذا يفك

الفلسطينيون: رفض تام ومتواصل لسلطة االحتالل.   )أ.ف.ب(

بقلم: ألين بيكر )*(

تواجه دولة إس���رائيل س���ياًل م���ن الق���رارات والبيانات 

الدولي���ة، “مش���اريع الس���الم” والنصائح م���ن حكومات، 

منظمات دولية، قادة، “خبراء” وعناصر مختلفة في العالم، 

بما في ذلك مجموعات يهودية، مسيحية وإسالمية. 

ويستند جميع هؤالء إلى افتراضات خاطئة وكاذبة وإلى 

آراء مس���بقة شائعة بين أوساط دولية عديدة، سواء بشأن 

طابع إس���رائيل كدولة، أو بش���أن قادته���ا، مواقفها وآراء 

غالبية الجمهور اإلسرائيلي.    

ه���ذه االفتراض���ات الخاطئ���ة والكاذبة باتت تس���تلزم 

معالجة جدية وتفصيلية على النحو التالي: 

 “انســحاب إســرائيل مــن مناطــق يهــودا والســامرة 
الغربيــة( ســيضمن لهــا األمــن والتعاطــف  )الضفــة 

الدولي”. غير صحيح!

قبل دخول إسرائيل إلى مناطق يهودا والسامرة )الضفة 

الغربية(، إبان حرب األيام الس���تة )ح���رب حزيران 1967(، 

بذلت الدول العربية كل ما في وسعها لمهاجمة إسرائيل 

وإضعافها، على الصعيدين العسكري والدبلوماسي. 

نح���ن نتابع في هذه األيام الجه���ود التي تبذلها الدول 

العربية، إيران والقيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي، 

وخاصة في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)يونسكو(، للتشكيك في التاريخ والتراث اليهوديين في 

أرض إسرائيل وفي القدس والتشكيك في مجرد حق دولة 

إسرائيل في الوجود كدولة يهودية شرعية.  

يصرح الفلس���طينيون باس���تمرار برغبتهم في إنش���اء 

دولته���م على كامل ت���راب فلس���طين االنتدابية، وهكذا 

يربون أبناءهم أيضا. 

المب���ادرة التافه���ة األخيرة الت���ي اتخذته���ا القيادة 

الفلس���طينية إلعداد دعوى قضائية في بريطانيا ضد وعد 

بلف���ور )1917( تثبت الرفض الفلس���طيني الجذري لوجود 

دولة إسرائيل. 

منذ إنش���اء دولة إس���رائيل في العام 1948 وحتى يومنا 

ه���ذا، ال تزال إس���رائيل هي الدولة الوحي���دة، العضو في 

منظمة األمم المتحدة، التي ال تتمتع بمبدأ “المساواة في 

السيادة” المكفول لجميع الدول األعضاء في المنظمة وال 

تستفيد منه. 

 من الواضح للجميع أن االنسحاب من المناطق في الواقع 

الراهن سيشكل خطرا جديا يهدد أمن دولة إسرائيل. 

المناطــق غيــر قانونــي   “االحتــالل اإلســرائيلي فــي 
ويشكل انتهاكا للقانون الدولي”. غير صحيح!

دخلت إس���رائيل إلى المناطق )المحتلة( في العام 1967 

بع���د أن تعرضت للهجوم من قب���ل كل جاراتها وتصرفت 

بمبدأ الدفاع عن النفس في وجه هجوم عدواني. 

احتالل أراض في خضم نزاع مس���لح ه���و حالة قضائية 

معروفة ومقبولة في القانون والتطبيق الدوليين. 

إس���رائيل ملتزمة بتطبيق المبادئ والقواعد اإلنس���انية 

والقضائية الدولية التي تس���ري في حاالت إدارة مناطق. 

جميع اإلجراءات اإلسرائيلية في إطار إدارة المناطق تخضع 

لرقابة وثيقة من جانب المحكمة العليا اإلسرائيلية. 

مناطق يهودا والس���امرة لم تكن، في أي يوم من األيام، 

تحت سيطرة أو س���يادة فلسطينية. حتى األردن، لم تكن 

 هذه المناطق دولة فلسطينية. 
َ

تنوي جعل

لي���س هنال���ك أي مفعول أو أس���اس قانون���ي لمصطلح 

“مناطق فلس���طينية محتل���ة” الذي يتكرر تباعًا، س���واء 

ف���ي قرارات األم���م المتحدة أو في بيان���ات بعض الزعماء 

األوروبيين. هذا المصطلح يفتقر إلى أي إس���ناد أو أساس 

قانوني وليس���ت هنالك أية وثائق أو مستندات قانونية 

أو تاريخية ُملزمة بش���أنه. غير أن استخدام هذا المصطلح 

يش���كل، في المقابل، انتهاكا وُحكمًا مس���بقين لمس���ألة 

مدرجة على ج���دول أعمال المفاوض���ات، طبقا التفاقيات 

أوس���لو الت���ي اتُ�فق فيها عل���ى أن الوضعي���ة النهائية، 

الثابتة والدائمة، للمناطق سوف تتحدد بالمفاوضات بين 

إسرائيل والفلسطينيين، فقط ال غير.  

م���ن الحقائق المقبول���ة والمعروفة أن ثم���ة نزاعًا حول 

الوضعية النهائية الدائمة للمناطق. وقد تم االتفاق بين 

الطرفي���ن على بحث موضوع الخ���الف والنزاع هذا في إطار 

المفاوضات بينهما حول التسوية النهائية.  

م���ن المعروف ف���ي هذا الس���ياق أن إلس���رائيل مطالب 

تاريخية وقانونية قديمة جدا تتعلق بحقوقها في مناطق 

يهودا والسامرة. 

االتفاقيات القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين تحدد 

إطارا متفقا عليه لحل وتس���وية الن���زاع اإلقليمي بينهما 

ولتحديد المكانة النهائي���ة والدائمة للمناطق، من خالل 

المفاوضات المباشرة فقط. 

إلى حين انتهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي 

بين إسرائيل والفلسطينيين يضع حال للنزاع بينهما حول 

األراضي، ليس ثمة أي مفعول أو ش���رعية ألي من القرارات 

السياس���ية الخارجية أو القرارات الدولي���ة التي تقول إن 

المناطق ُملك للفلسطينيين. 

 »القيادة الفلســطينية موحدة وتحظى بتأييد واسع«. 
غير صحيح!

القيادة الفلسطينية بعيدة عن أن تكون قيادة موحدة. 

ثمة قطيعة تامة، مطلقة وغير قابلة للوصل، بين السلطة 

الفلس���طينية ف���ي أراضي الضف���ة الغربية ف���ي يهودا 

والس���امرة وبين س���لطة »حماس« في قطاع غ���زة. القيادة 

الفلس���طينية معروفة بأنها فاس���دة بدون حدود. الزعيم 

الفلس���طيني محمود عباس )أبو مازن( يشغل منصبه منذ 

خب لفترة 4 س���نوات فقط. الس���لطة 
ُ
11 عاما برغم أنه انت

الفلس���طينية ال تحظى بتأييد جماهي���ري ومعروف أنها 

تفتقر إلى الصدقية وإلى المسؤولية في أوساط الجماهير 

التي تدعي تمثيلها. 

هذا الوضع يزعزع أية ثقة بس���لطة فلس���طينية صادقة 

وموحدة، قادرة على تمثيل الجمهور الفلسطيني بالنجاعة 

واالستقامة الضرورتين. وُيحبط هذا الوضع أية قدرة على 

إدارة أية مفاوضات وعلى تطبيق أية التزامات دولية. 

إلجــراء  ومســتعدة  معتدلــة  الفلســطينية  »القيــادة   
مفاوضات والعيش بسالم مع إسرائيل«. غير صحيح!

 وفقا ألي من المعايير المقبولة، القيادة الفلس���طينية 

بعيدة عن أن تكون معتدلة. حت���ى بمعزل عن التحريض 

الذي تش���نه »حماس«، تروج القيادة الفلسطينية سياسة 

رس���مية ترف���ض التطبيع مع إس���رائيل واإلس���رائيليين، 

بل تمّجد وتش���جع � أحيانًا كثي���رة � عمليات إرهابية ضد 

إسرائيليين. 

القي���ادة الفلس���طينية ترف���ض الع���ودة إل���ى طاولة 

المفاوض���ات وترف���ض عق���د لق���اءات أو إج���راء أي حوار 

مع مس���ؤولين إس���رائيليين. وهي تس���د الب���اب أمام أية 

عالقات بين فلس���طينيين وإس���رائيليين في المستويات 

الدبلوماس���ية والمهني���ة كم���ا تمنع، خالف���ًا اللتزاماتها 

وتعهداته���ا ضمن اتفاقيات أوس���لو، أي تعاون أو تطوير 

People-to-( ”أية عالقات في إطار برنامج “شعب لشعب

 .)People

القيادة الفلسطينية تبادر وتدعو، جهارًا، إلى المقاطعة، 

العقوبات ورفض التجارة والعالقات الثقافية مع إسرائيل 

)Boycott Divestment and Sanctions – BDS(، ف���ي 

مسعى لنزع ش���رعية إس���رائيل في المجتمع الدولي، في 

المنظمات الدولي���ة واإلقليمية، في المحاكم الدولية وفي 

األمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها المختلفة. 

على الرغم من أن إسرائيل قد عبرت عن استعدادها لقبول 

مب���دأ “دولتين لش���عبين”، ال تزال القيادة الفلس���طينية 

ترف���ض، بصورة منهجية ومثابرة، قبول إس���رائيل كدولة 

ديمقراطية للشعب اليهودي.  

 »المســتوطنات اإلســرائيلية غيــر قانونيــة وتنتهــك 
القانون الدولي«. غير صحيح!

يق���وم ه���ذا االدعاء على ق���راءة غير صحيح���ة وخاطئة 

للقان���ون الدولي ولاللتزامات والتعه���دات المتبادلة بين 

إسرائيل والفلسطينيين. 

الحظر على نقل س���كان إلى داخل منطقة محتلة )واقعة 

تحت االحت���الل(، كما نص عليه ميث���اق جنيف من العام 

1949 بش���أن حقوق المدنيين في حالة نزاع مس���لح، تمت 

صياغته على هذا النحو الصريح من أجل منع تكرار ظاهرة 

نقل الس���كان، بكثافة عالية وبالقوة، كما تم تنفيذها من 

قبل النازيين إبان الحرب العالمية الثانية. ولكن، ليس في 

سياس���ة االستيطان اإلس���رائيلية أي نقل للسكان بالقوة 

أو بكثافة عالية. ولذا، فليس���ت هنالك أية صلة أو أهمية 

تتعلق بسياسة االستيطان اإلسرائيلية. 

سياسة االستيطان اإلسرائيلية تعتمد على االستخدام 

القانوني لألراضي التي ليس���ت بملكي���ة خاصة، طالما لم 

يتم التوصل إلى تس���وية نهائية للصراع. إن اس���تغالل 

األراضي التي ليست بملكية فردية خاصة، أو استخدامها، 

ألغراض الس���كن أو الزراعة يتماش���ى تماما م���ع القواعد 

والمعايير الدولية المقبولة والمعتَمدة، ش���ريطة أال يتم 

تغيي���ر مكانة األرض القانونية، إلى حين تس���وية النزاع 

بصورة نهائية ودائمة.  

لذلك، المس���توطنات اإلس���رائيلية ال تمثل أي انتهاك 

للقانون الدولي. وأي رأي آخر غير هذا، سيكون متأثرًا دون 

شك بتوجهات سياس���ية منحازة ومغلوطة ال تتعامل مع 

الوضعية القانونية الحقيقية بصورة منصفة.  

بالرغم م���ن اآلراء والمواقف المتناقضة بش���أن قانونية 

االس���تيطان في المناطق، تم االتفاق في اتفاقيات أوسلو 

على أن تكون مسألة االستيطان إحدى قضايا المفاوضات 

بين الفلسطينيين وإسرائيل.

إل���ى حين التوصل إل���ى اتفاق نهائي، ت���م االتفاق في 

اتفاقيات أوسلو، بشكل واضح وصريح، على أن ال شيء يعيق 

أو يمنع أيًا من الطرفين � اإلس���رائيليين والفلسطينيين � 

من تنفيذ أعم���ال التخطيط والبناء في المناطق الخاضعة 

لس���يطرة كل منهم���ا. العكس هو الصحي���ح: تم االتفاق، 

صراحة، على أن التخطيط والبناء مسموحان. 

وعلى ض���وء ه���ذا، ف���إن أي رأي اعتباط���ي أو من جانب 

واحد بش���أن عدم قانونية االس���تيطان، وأي موقف يصدر 

ع���ن قيادة دولية أو عن منظمة دولية بش���أن ضرورة إزالة 

المس���توطنات وإخالئها قبل التوصل إل���ى اتفاق نهائي 

بين الطرفي���ن ينطوي )ه���ذا الرأي وه���ذا الموقف( على 

سعي مناقض لالتفاقيات وعلى حكم مسبق بشأن مسألة 

مطروحة على طاولة المفاوضات. 

االدعاء القائل بأن االس���تيطان هو مصدر النزاع، يفتقر 

إل���ى أي منط���ق. فالحقيقة المعروفة ه���ي أن النزاع قائم 

منذ زمن طوي���ل، قبل إقامة أية مس���توطنة، حينما حاول 

العرب � منذ العام 1948 � منع إقامة دولة إسرائيل وما زالوا 

يواصلون محاوالتهم من أجل القضاء عليها وإبادتها. 

 »القــدس ُملك للعرب فقط وليــس لليهود أية حقوق 
فيها«. غير صحيح!

زّور التاري���خ وتحاول في العلن، 
ُ
القيادة الفلس���طينية ت

ف���ي المنظمات الدولية وفي أوس���اط الجمه���ور العالمي، 

عشرة افتراضات خاطئة وكاذبة بشأن إسرائيل!

إنكار تراث وتاريخ الش���عب اليهودي واألماكن المقدسة 

لليهود. لكنهم ال يستطيعون تغيير الحقيقة التاريخية 

ب���أن القدس كانت، منذ األزل وحت���ى اآلن، المركز الديني 

والتراث���ي لليه���ود. والق���دس تلع���ب دورا ف���ي تاري���خ 

المسيحية، أيضا � وهو ما تؤكده نصوص القرآن والعهدين 

القديم والجديد، فضال عن مؤلفات المؤرخين.  

ال أساس لمحاوالت القيادة الفلسطينية إنتاج التحريض 

والعنف بواسطة بث االتهامات الملفقة واألكاذيب بشأن 

المواقع المقدسة لإلسالم والمسلمين، وليس من شأن هذا 

المسعى تغيير حقيقة أن القدس تندرج، طبقا التفاقيات 

أوس���لو، ضمن القضايا المطروحة عل���ى طاولة مفاوضات 

التسوية النهائية الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. 

ال أس���اس وال أم���ل للتوقع���ات والتأمالت بأنه س���يكون 

في اإلمكان ممارس���ة ضغط دول���ي وداخلي على الجمهور 

اإلس���رائيلي لكي يؤيد ويقبل أية مطالب بشأن االنسحاب 

اإلسرائيلي واإلخالء، من جانب واحد، من مناطق عربية في 

القدس الشرقية ومحيطها، خارج إطار المفاوضات، كما هو 

متفق عليه.  

 »القيــادة اإلســرائيلية وحكومة إســرائيل متصلبتان، 
متطرفتان وتعارضان السالم«. غير صحيح!

إن العدائية الشرس���ة من جانب عناصر وأوساط خارجية 

بة في إسرائيل ال مبرر 
َ
تجاه الحكومة الديمقراطية المنتخ

لها، ليست في محلها وتشكل إهانة للجمهور اإلسرائيلي.

الميل، وخاصة لدى حكوم���ات أوروبية ومنظمات دولية، 

إلى تقبل � دون أي اعتراض � االتهامات الملفقة، الصادمة 

والبش���عة، بحق إس���رائيل، والتي تش���مل أحيانا نغمات 

معادية للس���امية أيضا، ليس إال خنوع���ًا كلبيًا للمناورات 

واألالعي���ب. ذل���ك أن ه���ذه االتهام���ات تس���يء، بصورة 

مقصودة وُمستهِترة، استغالل ُحسن النية ونهج اللياقة 

السياس���ية الش���ائعين في الدول الغربية وفي أوس���اط 

الجمهور ووسائل اإلعالم في تلك الدول. 

هذه الظاه���رة تأتي على حس���اب التحلي���ل التاريخي 

والقانوني الحقيقي، المبني على الحقائق. 

بعض السياس���يين األوروبيي���ن واألميركيين، رؤس���اء 

الجالي���ات والمنظمات اليهودية وغيره���ا، مثل الهيئات 

الدولية واإلقليمية )التي قد تك���ون لديها، جميعا، نوايا 

طيب���ة( � يش���عرون بأن لديه���م من الق���درة والمعرفة ما 

يفوق ما تتمتع ب���ه القيادة المنتخب���ة، والجمهور عامة، 

في إس���رائيل، لمعرفة ما هو المطل���وب والمالئم لمصالح 

إس���رائيل. وفي هذا السياق، يواجه الجمهور اإلسرائيلي، 

بكل فئاته وشرائحه، تهديدات ومخاطر يومية من العنف 

واإلرهاب ويتمتع بقدر عال من الوعي السياس���ي والقدرة 

على تقرير مصيره. 

الفرضية األس���اس القائلة بأن الضغط الدولي س���يؤدي 

بة في إسرائيل 
َ
إلى إسقاط الحكومة الديمقراطية المنتخ

ال تعك���س بص���ورة صحيح���ة م���دى ق���وة الديمقراطية 

اإلس���رائيلية وصالبته���ا، ب���ل تتناق���ض م���ع المب���ادئ 

الديمقراطية التي يتبناها الغرب.  

 »الواقــع القائم الراهن بين إســرائيل والفلســطينيين 
غير دائم وال يمكن أن يصمد«. غير صحيح!

الوض���ع القائ���م، بما فيه من طريق سياس���ي مس���دود 

بي���ن إس���رائيل والفلس���طينيين، ليس نتيج���ة رفض أو 

عناد إس���رائيليين، كما يدعي بع���ض الزعماء، الحكومات 

والمحللين في الغرب. 

أعرب���ت إس���رائيل، باس���تمرار وبثبات، ع���ن رغبتها في 

العودة الفورية إلى مس���ار المفاوضات. إسرائيل ملتزمة 

باتفاقيات أوس���لو وقد أوضحت، مرارا، أن ليس في نيتها، 

على اإلطالق، اتخاذ خطوات من جانب واحد لتغيير الوضع 

في المناطق أو مكانتها. 

الواض���ع الراه���ن الحال���ي هو نتيج���ة رف���ض القيادة 

الفلس���طينية العودة إلى مائدة المفاوض���ات واختيارها 

إش���غال المجتمع الدولي بالضحوية الدائمة، إنتاج وطرح 

مبادرات س���لبية ترمي إلى الطعن بشرعية دولة إسرائيل 

وتقويضها ونفي طابع إسرائيل كدولة يهودية. 

القيادة الفلس���طينية تفضل ش���ن حرب دبلوماس���ية 

واقتصادية، بواس���طة مقاطعة إس���رائيل، والمبادرة إلى 

إجراءات قضائية خيالي���ة في محاكم دولية ودولتية ضد 

قادة ومسؤولين إسرائيليين. 

الفرض اإلكراهي لحلول سياس���ية، م���ن طرف واحد، من 

جان���ب منظمات دولية، مؤتمرات دولي���ة أو دول أجنبية � 

ليس هو الطريق المقبول والمرغوب لتغيير الوضع الراهن. 

في غياب أية مس���ارات دبلوماسية، قائمة وعملية اآلن، 

سيبقى الوضع الراهن الحالي ثابتا ودائما، بالتأكيد. 

 »ثمة تشــابه بيــن اإلســالموفوبيا والالســامية«. غير 
صحيح!

الميل الواضح لدى المجتمع الدولي للربط بين الالسامية 

)معاداة الس���امية( واإلس���الموفوبيا )الخوف من اإلسالم(، 

بوصفهما ظاهرتين متساويتين من حيث الحجم والقوة، 

هو ميل خاط���ئ ومضل�ِّل )ُمخادع( تمام���ًا. وهو ميل نابع، 

لألسف، من ش���عور الكياسة السياس���ية المبالغ به وغير 

المنطقي لدى بعض ال���دول الغربية، بل حتى لدى بعض 

المجموعات اليهودية والمسيحية. 

ه���ة نحو اليهود  الالس���امية هي ظاهرة مأس���اوية موجَّ

فقط، منذ آالف الس���نين، وقد أوقعت العديد من المجازر، 

عمليات الطرد، عمليات التعذيب واإلهانات الجماهيرية، 

اإلعدامات بدون محاكمة )لين���ش(، تغيير الديانة بالقوة 

���س والمقابر، االس���تعباد، مصادرة 
ُ
ن

ُ
واإلك���راه، ه���دم الك

الممتلكات وغيرها. وق���د بلغت هذه الظاهرة ذروتها في 

الهولوكوست. 

ب أساس في اإلعالم 
ّ
خدم كمرك

ُ
النغمات الالسامية تست

العربي والفلس���طيني، في منهاج التعليم في المدارس، 

في رسوم الكاريكاتير وفي عظات األئمة في المساجد. 

كان هدف الالس���امية الدفع نحو القضاء على الش���عب 

اليهودي وإبادته الكلية، عرقيا. 

لذل���ك، ليس م���ن المنطق���ي وال من الص���واب إجراء أية 

مقارنة، مهما كانت، بين الالس���امية واإلسالموفوبيا، علما 

ب���أن منبع ه���ذه األخيرة هو الخوف من اإلس���الم في ضوء 

الح���ركات األصولي���ة المتعصبة وما تمارس���ه من إرهاب. 

ولكن، ليس في هذا أية فلس���فة تدعو إل���ى القضاء على 

المسلمين وإبادتهم عرقيا. 

في هذا السياق، ُيعتبر نزع ش���رعية دولة إسرائيل في 

نظر غالبية الدول الغربية صيغة محدثة من الالسامية. 

 »إســرائيل دولــة عنصريــة تنتهــك حقــوق اإلنســان 
وتدعو إلى األبارتهايد«. غير صحيح!

ُيطرح ه���ذا االتهام، بصورة مس���تمرة ومثابرة، من قبل 

قادة فلس���طينيين ومحّرضين يساريين في مختلف أنحاء 

العالم. وكان قد طرحه في األصل ياسر عرفات، في مؤتمر 

األم���م المتح���دة ضد العنصري���ة، وهو المؤتمر الش���ائن 

الذي عقد في مدين���ة ديربن في جنوب أفريقيا في العام 

 )NGO( 2001. حت���ى أن مؤتمر المنظمات غي���ر الحكومية

الذي التأم ضمن أعم���ال مؤتمر ديربن ذاته قد تبنى هذا 

االتهام.  

هذا االتهام ينبع، بين أشياء أخرى، من عدم فهم الطابع 

العنصري لظاهرة األبارتهاي���د )الفصل العنصري( وعدم 

فه���م أعمق لطابع دولة إس���رائيل كمجتم���ع ديمقراطي، 

منفتح وتعددي. 

مساواة إس���رائيل بنظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا 

يرفضه���ا، رفض���ا تاما ومطلق���ا، كل من يتمت���ع بمعرفة 

وتجربة كافيتين لنظام األبارتهايد، بمن في ذلك مواطنو 

جن���وب أفريقيا. م���ن الواضح أن الغاية م���ن هذه الدعاية 

التحريضية الكاذبة، فضال عن رفض وجود دولة إسرائيل، 

ه���ي مخادعة المجتم���ع الدولي وتش���جيعها على فرض 

منظومة م���ن العقوبات واإلج���راءات الدولي���ة بحق دولة 

إسرائيل، باالستناد إلى ما فرض من عقوبات وإجراءات ضد 

نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا. 

إس���رائيل هي مجتمع متعدد األعراق ومتنوع المشارب. 

السكان العرب يشاركون بصورة فعالة في جميع العمليات 

والنش���اطات السياس���ية، عل���ى ق���دم المس���اواة. إنهم 

ينتخبون أعضاء الكنيس���ت الذي���ن يمثلونهم، والقضاة 

الذين يجلسون على كرسي القضاء في جميع المحاكم من 

جميع الدرجات، بما في ذلك المحكمة العليا اإلسرائيلية. 

وثمة عرب إس���رائيليون رؤساء ألقسام مختلفة في جميع 

المستش���فيات، أعضاء في الس���لك األكاديمي الرفيع في 

جميع الجامعات، إضافة إلى ضباط كبار في الش���رطة وفي 

الجيش.  

لكل طائفة دينية في إس���رائيل محاك���م دينية خاصة 

بها تطبق قوانين الشريعة اإلس���المية، القانون الكنسي 

المسيحي والقانون الديني اليهودي. 

خالفًا لما هو عليه الح���ال في الدول العربية ودول أخرى 

أعلنت ع���ن ديانة واحدة أنه���ا ديانة الدول���ة، الحصرية 

والوحيدة، أو في الدول الغربية التي تتبنى وتعلن الديانة 

المس���يحية باعتبارها الديان���ة المركزي���ة. وخالفا لدول 

إسالمية مثل إيران والسعودية، حيث فيها مناطق كاملة، 

مدن وشوارع مخصصة للمسلمين ومقصورة عليهم فقط، 

وفيها تمييز رسمي ضد النساء وتعتبر المثليين جنسيا 

مجرمي���ن � خالفا لهذا كل���ه، يعتبر القانون اإلس���رائيلي 

اإلسالم، اليهودية والمسيحية ديانات رسمية ويدافع عن 

حرياتها، بصورة دستورية. 

أخيرًا، س���واء كان الحديث يجري عن الحوار السياس���ي 

� االجتماع���ي اليومي أو عن وس���ائل اإلع���الم المحلية، أو 

العالمي���ة، ف���إن األكاذيب المذكورة أع���اله تظهر بوتيرة 

مرتفعة وبصورة مستمرة ودائمة.   

إن جاليات كثيرة، وخاصة الجاليات اليهودية المنتشرة 

في العالم، جاليات مس���يحية، ط���الب وطواقم أكاديمية، 

برلمانيين، صحافيين وأناس���ا كثيرين ذوي نوايا سليمة 

� يتم تحديدها هدفًا يتم استغالله بصورة كلبية إلنتاج 

رواي���ة مصطنعة، بواس���طة تك���رار األكاذيب، التش���ويه 

وطمس الحقائق. 

نأم���ل في أن يتم الكش���ف عن ه���ذه األالعيب، رفضها 

واستنكارها بصورة قاطعة ال جدال فيها. 

)*( ألين بيكرـ  محام، مدير »معهد الدبلوماسية الجماهيرية« 

 ،)ICA( »في »المركز المقدســـي لشـــؤون الجمهـــور والدولة

أشغل في السابق منصب المستشار القانوني ونائب المدير 

العام في وزارة الخارجية اإلســـرائيلية، كما أشـــغل منصب 

ـّل إسرائيل في مؤتمرات دولية  سفير إسرائيل في كندا ومث

وفي مفاوضـــات مختلفة في مجاالت القانـــون الدولي. هذه 

المقالة نشـــرت في موقع المركز المقدسي لشؤون الجمهور 

والدولة )2016/8/18(. ترجمـة خاصة



الثالثاء 2016/9/20م الموافق 18 ذو الحجة 1437هـ العدد 386 السنة الرابعة عشرة6

أش���ار التقرير السنوي ل� “معهد سياسة الشعب اليهودي” إلى أن عدد 

اليهود في العالم، بما فيه إس���رائيل، في ه���ذه المرحلة بلغ 31ر14 مليون 

نس���مة، وهذا أقل ب� 316 ألفا من التقديرات التي تم تضخيمها في تقرير 

س���ابق للعامين 2013- 2014، بعد أن تم تضخيم تقديرات عدد األميركان 

اليهود. ثم تم التراجع عن تلك التقديرات. ولم يشمل جدول االحصائيات 

التقديرية، التي نش���رها “المعهد”، التقدي���رات للعام 2020، وخالفا لما 

كان يظهر في كل التقارير الس���نوية الس���ابقة. وكانت تقديرات التقرير 

السابق قد تحدثت عن هبوط عدد اليهود في ذلك العام إلى 82ر13 مليون 

نسمة. ما يعني أن الزيادة الحاصلة سنويا في أعداد اليهود في إسرائيل، 

لن تكون كافية مس���تقبال، لس���د التراجع الحاصل ف���ي جميع دول العالم 

تقريبا، باستثناء دولة أو اثنتين، وبأعداد طفيفة.

وعدد اليهود في العالم اليوم، هو بزيادة بنس���بة 2ر13% عما كان عليه 

عدد اليهود في العام 1970، رغم أن عدد س���كان العالم قد ضاعف نفسه 

تقريبا في هذه الفترة، من 7ر3 مليار نس���مة في 1970، إلى ما يزيد عن 7 

مليارات نسمة حاليا. 

وكما هو الوضع منذ عش���ر س���نوات، فإن عدد اليه���ود األكبر في العالم 

موجود في إسرائيل، إذ يبلغ عددهم 217ر6 مليون نسمة. والتجمع الثاني 

من حيث الكبر، في الواليات المتحدة األميركية، إذ بلغ عددهم 7ر5 مليون 

نس���مة، بدال م���ن تقديرات تحدثت ع���ن أكثر من 6 ماليين ف���ي التقرير 

السابق، إذ تم اعتماد تقديرات مراكز أبحاث واستطالعات أميركية، تجاوز 

فيها تعريف من هو يهودي، وفق الشريعة اليهودية. 

لك���ن أيضا العدد المط���روح هنا، هو أكثر بنحو 260 ألف���ا، من تقديرات 

المخت���ص البارز في الديمغرافيا، وأعداد اليهود في العالم س���يرجيو دي 

فيرغوال، الذي اعترض في قبل عام على التقديرات الجديدة، وقال إن عدد 

اليه���ود في الوالي���ات المتحدة األميركية 425ر5 ملي���ون أميركي، بزيادة 

بنحو 200 ألف عما كان ينشر حتى قبل ثالث سنوات.

ويبل���غ عدد اليهود ف���ي كندا 386 الفا، وهذا الع���دد أعلى بنحو 6 آالف 

يهودي، عما كان في التقرير الس���ابق قبل أقل م���ن عامين. وتتميز كندا 

كالبرازيل، في أنها تحافظ على نفس���ها مع زيادة طفيفة س���نويا، خالفا 

لباقي دول العالم. كما من المتوقع أن يكون في الزيادة الحاصلة في كندا 

هجرة من دول أوروبية، أو حتى من الواليات المتحدة، وأميركا الالتينية.

ويقول التقرير إن عدد اليهود في أميركا الالتينية تجاوز 382 الفا، وهذا 

يق���ل بنحو 3 آالف عما كان قبل أقل من عامي���ن. والتجمع األكبر لهم، في 

األرجنتين، التي فيها 181 ألف يهودي، ثم البرازيل- 94 ألفا، والمكسيك- 

40 ألفا، فيما يتوزع 7ر66 ألف على باقي دول القارة األميركية الجنوبية.

والتجمع الثاني لليهود نجده في أوروبا، من دون دول االتحاد السوفييتي 

السابق، إذ بلغ عددهم 124ر1 مليون نسمة. والتجمع األكبر في فرنسا التي 

فيه���ا 467 ألف���ا، وهذا أقل بنح���و 11 ألفا عما كان في تقري���ر قبل عامين، 

والغالبية الساحقة من هذا التراجع ناجمة عن الهجرة إلى إسرائيل، التي 

س���جلت في العام الماضي 2015، ذروة غير مس���بوقة منذ سنوات طويلة، 

من فرنس���ا بالذات، إذ بلغ عدد المهاجرين 7 آالف فرنسي، في حين تقول 

تقارير ليس���ت نهائية إن الهجرة من فرنسا هذا العام جاءت مخيبة آلمال 

الوكالة الصهيونية وهي تس���جل تراجعا حادا، ولكن حس���ب التوقعات، 

فإنه حتى نهاية العام س���يكون قد هاج���ر بضعة آالف، وهذا يكون أعلى 

من الوتيرة التي كانت قائمة حتى قبل ثالث س���نوات. وترتفع الهجرة من 

فرنس���ا، على ضوء سلس���لة من العمليات االرهابية التي شهدتها فرنسا، 

واستثمرتها الصهيونية.

والتجم���ع الثان���ي لليهود ف���ي أوروبا نجده ف���ي المملك���ة البريطانية 

المتحدة، إذ بلغ عددهم 290 ألفا. ثم المانيا حيث يوجد أكثر من 117 ألفا. 

وتليها هنغاريا- قرابة 48 ألفا، ثم رومانيا- أكثر من 9 آالف، وبلغاريا- ألفا 

يهودي، فيما ينتشر قرابة 190 ألفا في دول أوروبية، في االتحاد األوروبي 

وخارجه. وكما يبدو أن هذا العدد تقديري، لدول يصعب اجراء تقديرات أو 

احصائيات فيها ألبناء الديانة اليهودية.

أما في دول االتحاد الس���وفييتي الس���ابق، فقد بلغ ع���دد اليهود فيها 

مجتمعة قرابة 286 الفا، وهذا أقل ب� 7 آالف نسمة، مما كان عليه األمر قبل 

عام، وجزء من هذا التراجع ناجم عن الهجرة إلى إسرائيل. وأكبر تجمع في 

تلك الدول، في روسيا التي فيها 183 ألفا، وتليها أوكرانيا- 60 ألفا. وتعد 

أوكرانيا هدفا كفرنس���ا الس���تقدام اليهود منها، إذ تستغل الصهيونية 

حال���ة االضطراب القائم بين أوكرانيا وروس���يا، وانع���كاس هذا أيضا على 

األوضاع االقتصادية هناك. وينتش���ر في باقي الجمهوريات السوفييتية 

السابقة 43 ألف يهودي.

كما ينتش���ر في عدة دول في آسيا، أكثر من 20 ألف يهودي، غالبيتهم 

في إيران. وفي القارة األفريقية ما يقارب 75 ألفا، حوالي 70 ألفا منهم في 

جنوب أفريقيا، مقابل 2400 في المملكة المغربية، وعدد مماثل ينتشرون 

في ع���دة دول. أما ف���ي القارة األس���ترالية، ففيها ما يزيد ع���ن 120 ألف 

يهودي، قرابة 113 ألفا منهم في أس���تراليا، و7600 نسمة في نيوزيلندا 

ودول أخرى.

وكما جاء في تقارير س���ابقة، فإن العامل األساس لتراجع أعداد اليهود 

ف���ي العالم نابع من الزواج المختلط مع األديان األخرى، اضافة إلى نس���بة 

تكاثر ضئيلة. ويتسبب الزواج المختلط بخروج األجيال التالية من الديانة 

اليهودي���ة، التي تعترف باليهودي الذي فق���ط والدته يهودية، حتى لو 

كان والده ليس يهوديا، فف���ي حال تزوج اليهودي من غير يهودية، فإن 

أبن���اءه ال ُيعدون يهودا؛ بينما أثبتت تقارير أنه في حال تزوجت يهودية 

من غير يه���ودي، واعتبر أبناؤها يهودا، فهم غالب���ا يتبعون والدهم، وال 

يعتبرون أنفس���هم يهودا. ويضاف إلى كل ه���ذا، التوجهات العلمانية 

المتزايدة لدى الكثير من المجتمعات اليهودية في أوطانها، وخاصة في 

الواليات المتحدة، كما يؤكد هذا التقرير مجددا.

ويش���ير التقرير الجديد إلى أن نس���بة الزواج المختلط في دول االتحاد 

السوفييتي السابق، تتراوح ما بين 50% إلى 80%. وفي الواليات المتحدة 

األميركي���ة، حوالي 50%، وتتفاوت النس���بة بمدى القرب م���ن الديانة، إذ 

تصل لدى العلمانيين إلى نحو 70%. والمعدل القائم في الدول األوروبية 

وأميركا الالتينية ما بين 50% إلى 35%. بينما أدنى نسبة سجلها التقرير 

كانت المكس���يك، من 1% إلى اقل من 5%. وفي إسرائيل تصل النسبة إلى 

5%. ولكن الزواج المختلط في إس���رائيل يعود أساسا إلى زواج مع يهود ال 

تعترف المؤسسة الدينية بيهوديتهم، ويقّدر عددهم بحوالي 270 ألفا، 

اضافة إلى الزواج مع مواطني ومواطنات دول في العالم.

وش���مل التقرير أيضا مستوى المعيش���ة في كل واحدة من الدول التي 

فيها أبناء الديانة اليهودي���ة. ففي حين أن معدل الفرد من الناتج العام 

في إس���رائيل بل���غ 33660 ألف دوالر، ف���إن 1ر7 مليون من أبن���اء الديانة 

اليهودية، يعيش���ون في دول مستوى المعيشة فيها أعلى من إسرائيل. 

وهذا يش���كل نسبة 5ر87% من اجمالي اليهود في العالم خارج إسرائيل. 

بينما أقل من مليون يهودي يعيش���ون في دول مس���توى المعيشة فيها 

أقل من إس���رائيل، ولك���ن غالبيتها الس���احقة تتميز بكونه���ا دول أمان 

واس���تقرار، عدا عن أنه في تقارير س���ابقة تبين أن اليهود عادة يعيشون 

في مستويات معيشة أعلى من أبناء شعوبهم.

وترى الصهيونية ومعها إسرائيل أن دافع الهجرة األساس إلى إسرائيل 

هو العامل االقتصادي واالمان الشخصي، بينما يلعب العامل األيديولوجي 

نس���بة قليلة. وهذا األمر برز في الس���نوات الثالث األخيرة، حينما أطلقت 

الصهيونية مش���روعا خاصا الستقدام الفرنسيين اليهود. وشكك الكثير 

من الخبراء والمحللين من أن تنجح هذه الخطة في استقدام مئات اآلالف من 

فرنسا، لعدة أسباب منها األوضاع االقتصادية، وأيضا المفاهيم الثقافية 

المترسخة لدى الفرنسيين اليهود، أسوة بأبناء شعبهم الفرنسي.  

“الهوية واالنتماء”!
ينش���غل “معهد سياس���ة الش���عب اليهودي” باس���تمرار في مس���ألة 

“االنتم���اء” لدى اليهود في العالم. وقد أش���ارت سلس���لة م���ن التقارير 

الصادرة عن هذا المعهد في الس���نوات األخي���رة، ومنها في مطلع العام 

الجاري، إلى التراجع المس���تمر في الش���عور باالنتماء للديانة اليهودية، 

وفي مدى االقتراب من المؤسس���ات الدينية والصهيونية، وبشكل خاص 

بين األجيال الناشئة.

فق���د جاء في أحد التقاري���ر األخيرة أن من بين أس���باب ابتعاد األجيال 

الش���ابة عن اليهودية والمؤسس���ات الصهيونية، هو ابتعاد األهالي عن 

هذه المؤسسات وعدم ارسال ابنائهم اليها، فمثال في الواليات المتحدة 

األميركية 25% فقط من اليهود يرس���لون أبناءهم إلى مدارس ومؤسسات 

يهودية، وترتفع هذه النسبة في فرنسا إلى 40% وفي بريطانيا إلى %60، 

وتهبط في المانيا إلى 20%، وفي دول االتحاد الس���وفييتي الس���ابق إلى 

.%15

وبنظ���ر الحركة الصهيونية وإس���رائيل، ف���إن االنخراط ف���ي المدارس 

والمؤسس���ات اليهودية هو مؤش���ر ومقدمة لتمس���ك األجيال الناش���ئة 

بديانتهم، ورغم إثارة هذه القضية بشكل مكثف في العقدين األخيرين، 

إال أن كل األبح���اث واالس���تطالعات تدل على تراجع مس���تمر في نس���ب 

المنخرطين في هذه المؤسسات.

وتبين في الشهر الماضي آب أن ما يسمى وزارة “الشتات” في الحكومة 

اإلس���رائيلية، التي يتوالها وزي���ر التعليم نفتال���ي بينيت، قد خصصت 

بقرار من بينيت ذاته، ما يعادل 66 مليون دوالر، تصرف على مدى عامين، 

لوض���ع برامج تقّرب األمي���ركان اليهود إلى الديان���ة اليهودية، وبالتالي 

إلى الصهيونية، األمر الذي أثار حفيظة أوس���اط أميركية يهودية؛ إال أن 

المش���روع يعكس األزمة التي تشعر بها الصهيونية، بين أوساط األجيال 

الش���ابة من أبن���اء الديانة اليهودية ف���ي العالم، وبالذات ف���ي الواليات 

المتحدة األميركية.

وكانت حفيظة األوساط اليهودية نابعة من أن الوزير بينيت قرر تحويل 

هذه الميزانية إلى ثالث تنظيمات دينية متش���ددة صهيونية. وستكون 

مهمة هذه التنظيمات االنتش���ار باألساس في الجامعات األميركية، وفي 

دول أخرى في العالم. وادعت الوزارة أن 22 مليون دوالر ستدفعها الحكومة 

اإلس���رائيلية، في حين أن 44 مليون دوالر ستكون من “تبرعات” تنظيمات 

يهودية صهيونية في العالم.

ويتضح من البرامج التي تعدها المنظمات التي تم تكليفها، أن هدفها 

ليس فقط التقريب إلى الديانة اليهودية، بل أيضا، وربما أكثر للمشاريع 

السياس���ية الصهيوني���ة، ومن ابرزه���ا تعميق المعرفة ح���ول “المحرقة 

اليهودية”، وتنظيم رحالت مجانية إلى معسكرات ابادة نازية. 

وكان التقري���ر الجدي���د للمعهد ذاته ق���د تركز هذا العام في مس���ألة 

االنتماء لدى اليهود اإلس���رائيليين. وكانت النس���بة أعل���ى بفجوة هائلة 

عما هو قائم بين يهود العالم، إذ عّبر 88% من اليهود اإلس���رائيليين عن 

انتمائهم القوي “للشعب اليهودي”، حسب تسمية االستطالع والتقرير، 

بينما ق���ال 93% إنهم يتفاخرون بكونهم يهودا، ف���ي حين قال 90% إن 

اليهودية شأن هام بالنسبة لهم في حياتهم اليومية.

]ب. جرايسي[

التكاثر السكاني في إسرائيل لن »يعّوض« تراجع أعداد اليهود في العالم!
*تقرير “معهد سياسة الشعب اليهودي” يشير إلى تراجع أعداد اليهود في العالم بنصف مليون حتى العام 2020 *حتى اآلن كان التكاثر الطبيعي لليهود اإلسرائيليين أعلى بقليل 

من تراجع أعداد اليهود في العالم *ما يزال الزواج المختلط العامل األقوى لهذا التراجع *حوالي 88% من اليهود في العالم يعيشون في أوطان مستوى المعيشة فيها أعلى من إسرائيل*

كتب برهوم جرايسي:

قال التقرير الس����نوي ل� “معهد سياسة الشعب اليهودي” التابع للوكالة 

اليهودية الصهيونية الصادر أخيرا، إن أمام إسرائيل سلسلة من التحديات 

ف����ي المنطقة، رغم أن بعض التحديات ق����د ضعفت على إيقاع القالقل التي 

تش����هدها بعض الدول العربية. وفي المقابل فإن أمام إسرائيل سلسلة من 

الفرص التاريخية، حس����ب الوصف، وأهمها احتمال توطيد عالقات مع دول 

عربية، ولكن مع ض����رورة االنطالق بمبادرة لحل الصراع. كما حذر التقرير من 

أن اس����تمرار انزالق إس����رائيل نحو دولة ثنائية القومية، من شأنه أن يهدد 

“هوية إسرائيل اليهودية”.

وقال التقرير ف����ي مقدمته إن التقرير يرتكز في تقييماته على خمس����ة 

مقاييس ألوضاع اليهود في العالم: الجيوسياسية، والعالقة بين المجتمعات 

اليهودي����ة، والديمغرافي����ة، والهوية واالنتماء، والم����وارد المادية. وابتداء 

من تقرير العام المقبل، س����يتم ضم مقياس سادس وهو العلم والعصرنة. 

ويؤكد المعهد أن التقييم الس����نوي الذي يجريه “معهد سياس����ة الشعب 

اليه����ودي”، يتم عرضه عل����ى الحكومة اإلس����رائيلية، وأن لهذه التقييمات 

حصة في القرارات المتعلقة بتمويل وبرمجة عمل قيادات وهيئات قيادية 

يهودية في أنحاء مختلفة من العالم.  

ففي األجواء السياس����ية العامة في المنطقة، يقول التقرير إن التطورات 

األخيرة الحاصلة حول إس����رائيل تثير القلق، وبشكل خاص من نشاط جهات 

ليس����ت سلطوية، مثل تنظيم داعش وحركات إسالمية أصولية أخرى، فهذه 

الحركات، وفق التقرير، “تهدد بعدم اس����تقرار المنطقة، وأيضا المجتمعات 

اليهودية، والال يهودية في العالم”. وفي المقابل، هناك تهديد اش����تعال 

القت����ال من جديد مع قطاع غزة، في حين أن لدى حزب الله 100 ألف صاروخ، 

ومنها صواريخ ذات دقة عالية وبعيدة المدى، أكثر من ذي قبل. كذلك، وفق 

التقرير، فإن قسما من التهديدات القائمة في مواجهة إسرائيل قد ضعف 

في اآلونة األخيرة، خاصة ما تفرزه الحرب الدائرة في س����ورية، وانشغال عدة 

أطراف فيها، وبش����كل خاص إي����ران وحزب الله، الذي حس����ب التقرير تكبد 

خسائر ضخمة جدا في سورية.

تحديات وفرص
ويلخص التقرير التحديات الماثلة امام إسرائيل في ثماني نقاط مركزية:

*”الخط����ر من أن ال تنفذ إيران التزاماتها بموجب االتفاق النووي، وأن تزيد 

من حراكها االقليمي، وتتعزز قوتها السياسية واالقتصادية والعسكرية”.

*”خطر تدهور األوضاع األمنية في الجبهة الش����مالية- حزب الله وسورية- 

وفي الجبهة الجنوبية- حماس وجهات مسلحة في سيناء”.

*المقاومة الفلس����طينية- “انتفاضة األفراد”- حسب تعبير التقرير، فهي 

ق����د تراجعت “ولكن موج����ات عنف قد تندلع من جديد بوجوه أخرى، وأش����د 

خطورة”.

*”التوتر المس����تمر ف����ي العالقات م����ع الواليات المتح����دة األميركية، ما 

يشكل تهديدا لمتانة مثلث العالقات: إسرائيل، أميركا واألميركان اليهود. 

وتحويل إسرائيل إلى مسألة حزبية أميركية”.

*”اس����تمرار التراجع في مكانة الواليات المتح����دة األميركية للقيام بدور 

مركزي في الش����رق األوس����ط، على أن يتم سد الفراغ الناشئ، من قبل جهات 

أخرى، وهي مريحة بدرجة أقل إلسرائيل”.

*ضعف الجهاز الفلسطيني، إلى درجة عدم القيام بالمهمات، ما ينعكس 

على التعاون األمني مع إس����رائيل، اضافة إلى احتمال نشوء فوضى في حال 

أنهى الرئيس أبو مازن مهمات منصبه”.

*الس����عي إلى تغيير طابع العملية السياس����ية اإلسرائيلية الفلسطينية، 

مثل فرض حل برعاية األمم المتحدة، وقيادة دولية.

*الس����عي إلى ضرب مكانة إس����رائيل الدولية، من خالل اجراءات مقاطعة، 

وسحب شرعية.

وفي المقابل، يقول التقرير إنه إلى جانب التحديات، هناك فرص لتحسين 

وضعية إسرائيل، ويلخصها بخمس نقاط مركزية:

*اس����تبدال الرئيس ف����ي الواليات المتحدة قد يخل����ق فرصة لفتح صفحة 

جديدة في العالقات بين الجانبين.

����ني، الذي يبدي حاليا انفتاحا أكبر تجاه  *”توطيد العالقات مع العالم السُّ

إسرائيل على ضوء التهديد اإليراني، وخطر جهات متطرفة”.

*االرتكاز على دعوة الرئيس المصري لدفع السالم اإلسرائيلي الفلسطيني، 

واستعداده للمس����اعدة في مهمة اس����تئناف عملية السالم، وضمانها من 

خالل اطار اقليمي داعم.

*اس����تمرار تطوير العالقات االقتصادية واالس����تراتيجية، مع قوى عالمية 

تزدهر باستمرار في آسيا، مع تركيز خاص على الصين والهند.

*اس����تغالل موارد الغاز كرافع����ة للعالقات االقتصادية واالس����تراتيجية، 

والتأثي����ر عل����ى المنطقة- مص����ر واألردن وتركي����ا والفلس����طينيون- وخارج 

المنطقة، مثل روسيا والصين والهند.

ويقول التقرير إن “الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني لم يعد ُيفشل التعاون 

المتعاظ����م، رغم أنه س����ري، مع جارات إس����رائيل العربية. فعزلة إس����رائيل 

المتزايدة تتم خارج المنطقة )الش����رق األوس����ط(. فالفلسطينيون يحاولون 

فرض طابع دولي على الصراع، في حين تفش����ل إسرائيل في عرض ادعاءات 

أم����ام أوروبا ودول أخ����رى تعزز موقفها. وبهذا فإن س����حب ش����رعية الدولة 

اليهودية في الحلبة الدولية يتزايد”.

وتس����تغل حركات مثل حركة المقاطعة الدولية “بي. دي. إس” المعارضة 

الدولية للسيطرة اإلس����رائيلية على الفلسطينيين، من أجل تطبيق هدفها 

الحقيقي، وهو س����حب شرعية الكيان اإلس����رائيلي. فعلى الرغم من أن هذه 

الحركة تتركز أساسا في االحتالل والمستوطنات في الضفة الغربية، فإنها 

تنجح أيضا في التستر على هدفها الحقيقي. ويقول التقرير “إنه طالما أن 

سياسة االستيطان اإلسرائيلية تظهر بكونها ال تتماشى مع حل الدولتين، 

فإن إسرائيل ستستصعب لجم حركة سحب شرعيتها”. 

وه����ذا األمر يؤثر على قس����م من عالقات “الثالوث”: واش����نطن إس����رائيل 

واألميركان اليهود، بحس����ب التقرير، الذي قال “إن الشبان اليهود، واليهود 

االصالحيين، وبش����كل خ����اص المنتمين إلى الح����زب الديمقراطي، يتأثرون 

من السياس����ة اإلسرائيلية التي تس����تدعي االعتراض عليها”. ويضيف “إن 

الفلس����طينيين ينجحون أكثر فأكثر في عرض أنفس����هم كضحايا، وس����ط 

غياب مبادرات إس����رائيلية، تثبت بش����كل ملموس أن إس����رائيل تسعى إلى 

حل الدولتين للش����عبين. وإن الفلسطينيين هم الذين يعارضون كل تحرك 

بسيط نحو هذا الحل. وهذا نهج )إسرائيلي( سلبي قد يتزايد”.

ويضيف “من الواضح أن إس����رائيل ال تس����تطيع التفاوض مع ذاتها ، في 

حين أن القيادة الفلس����طينية الحالية ال تريد، أو أنها ال تس����تطيع الوصول 

إلى طاولة المفاوضات. وبالتأكيد لن توافق على الحلول الوسط المطلوبة من 

أجل الوصول إلى أي اتفاق سالم. وعلى الرغم من هذا، فإن إلسرائيل مصلحة 

في اتخاذ اجراءات ميدانية، من شأنها أن تمنح مجال معيشة، وتشجع على 

التطور االقتصادي لدى الفلسطينيين. وعلى إسرائيل أن تتخذ اجراءات من 

شأنها أن توضح أن مسؤولية الجمود تقع على عاتق الفلسطينيين.

“إن إلس����رائيل حاليا فرصة تاريخية، خارجة ع����ن المألوف، لالرتباط بدول 

سنّية معتدلة: مصر واألردن والسعودية ودول الخليج. واتخاذ خطوات تجاه 

المصالحة مع الفلس����طينيين، أو في اتجاه التعاون، من ش����أنها أن تس����ّهل 

عملية االرتباط هذه. وتصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع بش����أن مبادرة 

الس����الم العربية تعتبر في الش����تات، تطورات ايجابية، وتثير األمل باتخاذ 

اجراءات عينية للتنفيذ”.

وجاء في مقدمة التقرير التي كتبها رئيس����ا مجلس إدارة “معهد سياسة 

الش����عب اليهودي”، دينيس روس وستيوارت آيزينش����تات: “إننا نعبر عن 

قلقن����ا من النهج الذي يجعل إس����رائيل في الواليات المتحدة ش����أنا حزبيا. 

فقد دلت اس����تطالعات رأي أميركية، على أن 80% من المتماثلين مع الحزب 

الجمهوري، يؤيدون إس����رائيل وليس الفلس����طينيين، بينما النس����بة لدى 

المتماثلين مع الحزب الديمقراطي، حوالي %50”. 

ويقول روس وآيزينشتات إنه على الرغم من تزايد نشاط األميركان اليهود 

في اتجاه إس����رائيل، وبشكل غير مسبوق، إال أنه في ذات الوقت، من الممكن 

مالحظة حراك مناقض بين اليهود التابعين لحركات أخرى، مثل االصالحيين 

والمحافظي����ن، وبالذات جهات علمانية ومجموع����ات ليبرالية تتزايد لديها 

توجهات االبتعاد عن إسرائيل، طالما أن التقلبات الديمغرافية اإلسرائيلية 

تتجه أكثر نحو األصولية اليهودية، وفي اتجاه اليمين السياسي. 

ويدعو التقرير الحكومة اإلس����رائيلية والمؤسسة الصهيونية إلى االنتباه 

أكثر، إلى توجهات جديدة في أوساط التبرع والتطوع اليهودية في الواليات 

المتح����دة، لكونها باتت تميل للتبرع والتطوع ف����ي أمور عامة )في الواليات 

المتحدة(، على حس����اب أهداف يهودية أو إسرائيلية. فكثير من االتحادات 

اليهودي����ة بات����ت تتحدث عن جمود في مس����توى التبرعات في الس����نوات 

األخيرة. 

ال تغييرات سريعة
ويقول تقرير “معهد سياسة الشعب اليهودي” إن “إسرائيل ال تستطيع 

أن تتوقع تغييرا سريعا في الطابع العنيف والمتقلب في المنطقة. 30% من 

س����كان الشرق األوسط هم شبان من أبناء 29 عاما وما دون )النسب كما وردت 

في التقرير وعلى األغلب هي نس����بة خاطئة، إذ أنها من المفروض أن تكون 

أعلى بش����كل ملحوظ نتيجة نسب التكاثر العالية نسبيا(. و30% من الشبان 

عاطلون عن العمل. واالقتصاد يراوح مكانه، وأنظمة الحكم فاشلة”.

و”االنتماء القبلي والحمائلي هو األقوى، مقارنة مع االلتزام المدني للدولة، 

ة والش����يعة يواصل التسّبب بس����فك الدماء بمستويات 
ّ
والش����رخ بين السن

قاس����ية، حتى بعد مرور 1384 س����نة عل����ى وفاة النبي محم����د )ص(. واألمل 

الذي نش����أ في أعقاب الربيع العربي تحّول إلى خيبة أمل قاس����ية. وكل هذا 

يخلق فراغا، يفسح المجال أمام ظهور ميليشيات محلية ومنظمات ارهابية، 

وأيديولوجيات اسالمية متشددة.

“صحي����ح أن داعش تكبد هزائم هامة في األش����هر األخيرة، إال أنه ما يزال 

يشكل مصدر إلهام وجذب للشبان المسلمين. ولهذا التنظيم ما يزال تأثير 

على المنطقة، ويسيطر على مناطق جغرافية واسعة في العراق وسورية، وله 

ذراعان في ليبيا وصحراء سيناء. كذلك فإن نهج انهيار األجهزة السياسية 

في المنطقة ما زال مستمرا، كما هي الحال في العراق وسورية ولبنان وليبيا 

واليمن. والمأساة الكبرى في سورية ما تزال متواصلة، إذ تجاوز عدد القتلى 

400 ألف، إضافة إلى 5 ماليين الجئ س����وري خارج وطنهم، و5ر6 مليون الجئ 

في داخل سورية”.

هوية إسرائيل اليهودية
كهدف استراتيجي

وتح����ت عن����وان: “الحف����اظ عل����ى هوي����ة إس����رائيل اليهودي����ة كهدف 

اس����تراتيجي”، يقول التقرير إن تقييم مدى متانة إسرائيل، ال يتلخص في 

حجم عالقات إسرائيل في الساحة الدولية، بل بشكل أكبر، في مدى العوامل 

الداخلية: االقتصاد، التطور العلمي، مستوى التعليم والتعاضد االجتماعي، 

ب األساس مرتبط بمدى الحفاظ 
ّ
وفي الحالة اإلس����رائيلية بالذات، فإن المرك

على طابعها اليهودي«.

ب األس����اس من ش����أنه أن يضعف إذا م����ا انزلقت 
ّ
ويضي����ف: »ه����ذا المرك

إسرائيل نحو واقع ثنائي القومية. والخطر األمني النابع من هذا الواقع، ظهر 

ف����ي خطاب لرئيس أركان الجيش غادي أيزنك����وت. وهو كالتالي: في يهودا 

والس����امرة )الضفة المحتلة( 161 بلدة )مس����توطنة(، تضم حوالي 400 ألف 

مواطن )مستوطن( داخل مليوني فلسطيني. وهذا التداخل بين الجمهورين 

يخلق تحديا عملياتيا كبيرا. وهذا صحيح، فكلما تمر السنوات، دون ترسيم 

الحدود الشرقية إلس����رائيل، فإن عدد اليهود الذين يسكنون )يستوطنون( 

خل����ف الجدار الفاصل آخذ باالزدياد، وهم حاليا حوالي 85 الفا )مس����توطن(، 

وهذا العدد أكبر بعش����رة أضعاف من عدد الس����كان )المستوطنين( اليهود 

الذين كان����وا في قطاع غزة )حتى صيف العام 2005(، والذين اخالؤهم ترك 

في إسرائيل مأساة كبيرة.

»وفي الس����نوات الخمس األخيرة، زاد عدد الس����كان )المستوطنين( خارج 

الكتل االس����تيطانية بمعدل 3 آالف إلى 3500 نس����مة )مس����توطن( سنويا. 

وكلما تمر الس����نوات، س����يكون من الصعب على أي قائد إسرائيلي أن يخلي 

عّد العالق����ة الدينية 
ُ
ه����ذا الكم الكبي����ر من المس����توطنين، من منطق����ة ت

األيديولوجي����ة تجاهها، أكب����ر بأضعاف مما كان في قط����اع غزة«. ويضيف 

التقرير أن هذا الواقع س����يخلق صعوبة ال تس����مح »بتطبي����ق حل قائم على 

حدود متفق عليها بين الشعبين، وبشكل يضمن هوية إسرائيل اليهودية، 

ويضمن بقاء األغلبية اليهودية المطلقة في إسرائيل«.  

التقرير السنوي لـ »معهد سياسة الشعب اليهودي«

إسرائيل تواجه تحديات إقليمية وفرصا تاريخية لتوسيع عالقاتها في المنطقة
*التقرير يحذر من عدة تحديات في صلبها القالقل التي تشهدها دول المنطقة *ويرى في العالقات السرية القائمة مع دول عربية “فرصة تاريخية

 لتوسيع العالقات”! *التقرير يحذر من الخطر على “هوية إسرائيل اليهودية” إذا ما استمر توجه االنزالق نحو دولة ثنائية القومية*
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تقـاريــر خــاصـــــــة

صدر ع���ن »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة- القدس« 

و«معهد القدس لدراسات إسرائيل«، مؤخرا، تقرير شامل هو 

األول من نوعه في إسرائيل منذ قيامها تحت عنوان »الكتاب 

اإلحصائ���ي عن المجتمع الحريدي في إس���رائيل 2016«، وهو 

ثم���رة جهد بحثي مش���ترك بذله حش���د م���ن الباحثين في 

صص ل�«المجتمع الحريدي في إس���رائيل«، إذ 
ُ
المعهدين، خ

يقدم عنه على مدى 214 صفحة ص���ورة بانورامية تفصيلية 

في كل مناحي الحياة، راهنا ومستقباًل.  

انعزالية حريدية يقابلها تجاهل عام جماهيريا ورسميا
في البداية، تشير مقدمة المعهدين، راعيي البحث وناشرّي 

التقري���ر، والتي كتبها البروفس���ور يديديا ش���تيرن، نائب 

رئيس »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية«، ومئير كراوس، 

مدير »معهد القدس لدراس���ات إس���رائيل«، إلى أن المجتمع 

الحريدي في إسرائيل اختار أن يقيم »أسوار القداسة« التي 

تفص���ل بينه وبين األجزاء األخرى من المجتمع اإلس���رائيلي.  

واالنعزالي���ة الحريدية تش���مل كل ش���يء تقريبا، ليس فقط 

المعتق���دات واآلراء الممي���زة له وحدها، وإنما تش���مل أيضا 

الجوانب المادية )أماكن الس���كن الخاصة(، الجوانب التربوية 

)تيارات تربوية مس���تقلة ومنهاج تدريسي مختلف تماما(، 

الجوان���ب الرمزية )المالب���س والعادات الممي���زة(، الجوانب 

الثقافية )أدب وإعالم خاّصان بالحريديم وحدهم(، الجوانب 

المعياري���ة )تأدية الفروض والش���عائر الدينية بطريقتهم 

الخاص���ة(، الجوان���ب التنظيمي���ة )م���ن حيث المؤسس���ات 

والهيئ���ات الخاص���ة لهم وحده���م(، الجوانب السياس���ية 

)قيادات روحية وحزبية � سياسية( وغيرها الكثير. 

أما ردة فعل المجتمع اإلسرائيلي العام على خيار الحريديم، 

المتمي���ز باالنعزالية كما ورد، فقد تميزت بالتجاهل والتنكر 

طيلة س���نوات طوال. ولم ينظر المجتمع اإلسرائيلي العام إال 

قلياًل إلى ما وراء »أس���وار القداسة« فأعفى المجتمع الحريدي 

من المهمات والواجبات المشتركة للمجتمع كله، مما زاد في 

انعزاليته وعمقها.  

وتؤك���د مقدمة مدي���رّي المعهدين أن ه���ذه االنعزالية 

جعل���ت الحريديم »كتابًا مقفاًل« في نظ���ر غالبية الجمهور 

اإلس���رائيلي. وكثيرون من بينه يج���دون صعوبة في رؤية 

الفرد الحريدي إنس���انا مس���تقال وبمعزل عن مجموعته وال 

يعرف���ون، أيضا، تحدي���د المجموعات الثانوي���ة / الفرعية 

التي يتك���ون منها ه���ذا المجتمع الحري���دي، رغم كونها 

مجموعات مختلفة ج���دا ومتمايزة تماما عن بعضها بعضا. 

وحتى مؤسسات الدولة الرسمية، والتي يفترض بها بلورة 

سياس���ة خاصة للتعامل مع الحريديم في سياقات عديدة 

مختلفة، ال تبذل جهدا بسيطا للتعرف عليهم، فال تعرفهم 

حق المعرفة وبدرج���ة كافية األمر الذي يوقعها في أخطاء 

متكررة في معالجة شؤونهم واحتياجاتهم. 

ويرى الكاتبان أنه »آن األوان إلزاحة الستار وكشف الحقائق 

كاملة عن الوس���ط الحريدي، الذي يعادل ما يزيد عن 11% من 

مجمل الس���كان في الدولة«. ولهذا، ج���اء »الكتاب اإلحصائي 

ع���ن المجتمع الحري���دي« الحالي لعرض الحقائ���ق كما هي، 

تفس���يرها وتحليله���ا بمهنية موضوعي���ة ودون أي تحيز أو 

إجحاف... »مما يتيح لنا الخطوة المسؤولة األولى نحو التعرف 

المطلوب على الجمهور الحريدي«. 

وختم الكاتبان بالتعبير عن األمل في »أن يحتل هذا الكتاب 

اإلحصائي موقعه المس���تحق كمصدر معلومات موثوق حول 

الجمهور الحريدي في إسرائيل، عاداته وأنماط حياته«.  

نقص حاد في المعلومات عن »المجتمع الحريدي«
تل���ي هذه المقدمة، مقدمة المؤلفين الثالثة معّدي البحث 

)د. غلعاد مآلخ، د. مايا حوش���ن ود. لي كاهنر( والتي يشيرون 

في مس���تهلها إلى أن االهتمام بالس���كان الحريديم يشهد 

تزايدا مس���تمرا منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، 

وهو ما تعكس���ه زيادة االهتمام الجماهيري واإلعالمي بهذه 

الشريحة السكانية. 

ويعي���د الباحثون ه���ذا االهتم���ام المتزايد إل���ى الزيادة 

الديمغرافية الس���ريعة التي حصلت لدى الحريديم بما لها 

من إسقاطات متعددة األوجه والمجاالت، اجتماعيا، اقتصاديا 

وسياس���يا. ولكن، بالرغم من هذا االهتم���ام العام المتزايد، 

بما يرافقه م���ن نقاش وحوار، يبرز على الس���طح بقوة نقص 

المعلوم���ات عن المجتمع الحريدي، س���واء في قاعدة بيانات 

أو في أرش���يف معلومات منهج���ي. والنتيجة � كما يرصدها 

الباحثون � حالة من عدم الوضوح في أسئلة أساسية ومركزية 

تتعلق بالمجتمع الحريدي، ابتداء من حجم جهازه التعليمي 

وانتهاء بمعدالت العمال���ة والبطالة بين أفراده، نمط الحياة 

الحريدي ومشاركة الحريديم في المشاريع الجديدة للخدمة 

العسكرية والمدنية وللتعليم العالي. 

وباالس���تناد إل���ى النتيجة المش���ار إليها آنف���ا، يأتي هذا 

»الكت���اب اإلحصائي« � كم���ا ينوه المؤلف���ون �  بغية »توفير 

أجوبة على األسئلة المذكورة، من خالل تجميع كل المعطيات 

عن المجتمع الحريدي في إس���رائيل بين دفتي إصدار واحد، 

وهو ما لم يحصل في إس���رائيل من قبل، إطالقا«. فهو يشمل 

معطيات عن الديمغرافيا الحريدية، أنماط تصويت الحريديم 

للكنيس���ت، جهاز التعليم الحريدي، أنماط الشغل ومجاالته، 

معدالت الفقر، مس���توى المعيش���ة وأنماط الحياة. ويشمل 

الكتاب جميع المعطي���ات المحدثة إلى جانب المعطيات عن 

الماضي، كي يكون باإلمكان مقارنة المعطيات واس���تخالص 

العبر بشأن وجهات التحول والتطور عبر السنوات. 

ويش���دد المؤلفون على أن المعلومات الواردة في »الكتاب 

اإلحصائ���ي« تع���رض المجتم���ع الحريدي بوصف���ه مجتمعا 

متع���دد األوجه يتميز، ف���ي حاالت معينة، بص���ورة مختلفة 

تماما ع���ن تلك المرتس���مة عنه لدى الجمهور اإلس���رائيلي 

عموما، يختلف عن المجتمع اإلسرائيلي العام أحيانا ومشابه 

له في أحيان أخرى. »وفي اإلجمال، يمكن القول إن المعلومات 

تبين أن المجتمع الحريدي هو مجتمع محافظ، لكنه يش���هد 

في الوقت نفسه تحوالت وتغيرات سريعة«. وإلى جانب ذلك، 

ه���و »مجتمع دينامي ومتن���وع، خالفا للفكرة الس���ائدة لدى 

الجمهور العام في إسرائيل عن أنه »كتلة سوداء« تسود فيه 

أنماط سلوكية وحياتية واحدة وموحدة«. 

ويلفت معدو البحث إلى أن »الكتاب اإلحصائي عن المجتمع 

الحريدي« وضع لنفس���ه هدف���ا يتمثل في مس���اعدة صناع 

الق���رارات، رجال اإلعالم واألعم���ال، الباحثين وكل المهتمين 

بهذا المجتمع، م���ن الحريديم وغير الحريديم، على التعامل 

بصورة أفضل مع هذا المجتمع، خاصة وأنه )الكتاب( يش���كل 

أداة حيوي���ة لتقيي���م الوجهات والس���يرورات المختلفة في 

المجتمع الحريدي.  

التوقعات بشأن التعداد السكاني
حتى نهاية العام 2015، بلغ تعداد السكان الذين يشكلون 

»المجتمع الحريدي في إس���رائيل« نحو 950 ألف نس���مة، ما 

يعني أن 1 من بين كل 9 إسرائيليين هو حريدي. وهذا يعني 

أن »المجتمع الحريدي« كان يشكل ما نسبته 11% من مجموع 

السكان في إسرائيل، حتى نهاية 2015. 

وتجمع جميع التقارير والدراسات المختلفة على أن هذه 

الفئة الس���كانية س���تزداد عددا بوتيرة س���ريعة، وفق كل 

التوقعات، وخاصة في الم���دى المنظور على األقل. ذلك أن 

معدل الزيادة الطبيعية لدى الحريديم هو 4% في الس���نة، 

مقاب���ل معدل زي���ادة طبيعية يبلغ 1% فقط بين الس���كان 

اليهود غير الحريديم.  

وفي هذا الس���ياق، تنبغي اإلش���ارة إلى أن انخفاضا طفيفا 

يس���جل خ���الل الس���نوات األخيرة ف���ي مع���دالت الخصوبة 

)اإلنجاب( بين النس���اء في الوس���ط الحريدي: معدل 9ر6 ولد 

للمرأة الواحدة، في المتوس���ط، في نهاية 2015، مقابل 5ر7 

ولد للمرأة الواحدة، في المتوسط، في بداية سنوات األلفين.

وتش���ير توقع���ات التع���داد الس���كاني في إس���رائيل في 

إس���رائيل خالل السنوات من 2009 حتى 2059 � حسبما أعدت 

في المكتب المركزي لإلحصاء � إلى ما يلي: نس���بة الس���كان 

الحريديم من مجموع السكان في إسرائيل سترتفع في العام 

2024 إل���ى 14% )مقاب���ل 11% في نهاي���ة 2015(، ثم إلى %19 

في العام 2039 وإلى 27% في العام 2059. وفي هذه الس���نة 

)2059( يتوقع أن يشكل الس���كان الحريديم ما نسبته %35 

من مجموع السكان اليهود في دولة إسرائيل.  

ويتوق���ع أن تواصل نس���بة اإلنجاب الهب���وط في المجتمع 

الحريدي حتى تصل إلى 5ر5 ولد للمرأة الواحدة بين السنوات 

2025 و 2029. 

المثي���ر في األمر هن���ا أن التوقعات تش���ير إل���ى أن عدد 

السكان الحريديم سيتساوى مع عدد الفلسطينيين مواطني 

إسرائيل في العام 2054، إذ سيبلغ تعداد كل مجموعة منهما 

نحو ثالثة ماليين إنس���ان، ثم يزداد ع���دد الحريديم ويفوق 

عدد العرب الفلسطينيين من تلك السنة فصاعدًا.  

التعليم والثقافة
تتعزز وتتس���ع، باس���تمرار منذ س���نوات، ظاه���رة توجه 

الحريديم إلى اس���تكمال دراس���اتهم الجامعية، على الرغم 

من أن نس���بة مستحقي ش���هادة الثانوية العامة )البجروت( 

في مدارس الحريديم الثانوية هي نسبة متدنية جدا، حتى 

اآلن � نحو 10% فقط من الطالب الذين ينهون مرحلة التعليم 

الثانوي���ة )الصف الثاني عش���ر( يس���تحقون الحصول على 

شهادة »البجروت«.   

وإل���ى جانب ه���ذا، يزده���ر »عال���م الم���دارس والمعاهد 

الحريدية«، كما يصفها كتاب البحث، إذ أصبح يش���مل، حتى 

نهاي���ة الع���ام 2015،  نح���و 108 آالف طالب. ويش���ير البحث 

إل���ى أن وتيرة الزيادة ف���ي عدد طالب الم���دارس والمعاهد 

الحريدية تتمي���ز بعدم الثبات خالل الس���نوات األخيرة، بل 

تتغير باس���تمرار بفعل عوامل مختلفة، من بينها مس���توى 

المس���اعدات المالية المتغيرة التي ترصده���ا الدولة لهذه 

المؤسسات التعليمية )وهذا مرتبط، بطبيعة الحال، بتركيبة 

االئت���الف الحكومي الحاكم وبما إذا كان���ت أحزاب الحريديم 

جزءا من االئتالف وجزاء من الحكومة الحاكمة أم ال(. 

العمالة والبطالة
في العام 2015، وللمرة األولى، وصلت نسبة الرجال الحريديم 

العاملي���ن إلى 50% من مجموع الرجال الحريديم في البالد. أما 

نس���بة النس���اء العامالت في المجتمع الحريدي فبلغت %73، 

مقابل 81% بين النساء اليهوديات من خارج الوسط الحريدي. 

ويتبين أن التغي���رات في احتياجات االقتصادات المنزلية 

ل���دى الحريديم، س���وية مع السياس���ة الحكومي���ة الداعمة 

اقتصاديا، أدت إلى ارتفاع نسبة العمالة في الوسط الحريدي 

م���ن 36% بين الرجال و51% بين النس���اء في العام 2003 إلى 

50% بي���ن الرجال و 73% بين النس���اء في الع���ام 2015، وهو 

ارتفاع حاد نسبيا. 

لث العمال الحريديم بوظيفة جزئية، مقابل 
ُ
ويعمل أكثر من ث

مس العمال اليهود غي����ر الحريديم الذين يعملون 
ُ
أقل م����ن خ

بوظيفة جزئية، إذ أن أغلبية األخيرين تعمل بوظيفة كاملة.

 

الوضع االقتصادي والفقر
من المع���روف أن انتش���ار الفق���ر وتأثيره على مس���توى 

المعيشة في المجتمع الحريدي في إسرائيل أكبر بكثير جدا 

من انتش���اره وتأثيره على المجتمع اليهودي غير الحريدي. 

ومن المعروف، أيضا، أن نس���بة الحريديم الذين يعيش���ون 

تحت »خط الفقر« أعلى بكثير من نس���بتهم العامة في البالد 

)النس���بة بين المواطنين الع���رب فقط أعلى منه���ا( وأعلى، 

بالطبع، من نس���بتهم من بين اليه���ود غير الحريديم � %58 

بين الحريديم، مقابل 10% بين اليهود غير الحريديم.  

وعلى ضوء ذلك، يعيش نحو ُربع الس���كان الحريديم في حالة 

انعدام األمن الغذائي ودخل الفرد الواحد منهم يقل بنحو %47 

عن دخل الفرد الواحد من الجمهور اليهودي غير الحريدي. 

وعلى الرغم من هذا كله، حافظت نسبة الفقر في المجتمع 

الحريدي على »استقرارها وثباتها« )!( منذ العام 2006 وحتى 

الي���وم، فلم ترتفع ول���م تنخفض، وهو ما يجع���ل الحريديم 

ربم���ا يعب���رون عن »رضى كبي���ر« من وضعه���م االقتصادي � 

االجتماعي، وهو رضى يعادل رض���ى اليهود غير الحريديم، 

بينما يزيد بكثير عن رضى مجمل السكان في إسرائيل عامة! 

األول من نوعه:

كتاب إحصائي شامل عن »المجتمع الحريدي« في إسرائيل 2016
*في التوقعات: في العام 2054 سيتساوى عدد السكان الحريديم وعدد الفلسطينيين مواطني إسرائيل، للمرة األولى منذ قيام الدولة. ومن تلك السنة فصاعدا سيصبح عدد الحريديم أكبر باستمرار!* ُربع السكان الحريديم 

يعيشون حالة انعدام األمن الغذائي ودخل الفرد الواحد منهم يقل بنحو 47% عن دخل الفرد الواحد من الجمهور اليهودي غير الحريدي و58% من الحريديم يعيشون »تحت خط الفقر« مقابل 10% من اليهود غير الحريديم*

انش���غلت الصحاف���ة االقتصادية اإلس���رائيلية في األيام 

األخي���رة بقضية االختناقات المرورية وخاصة في منطقة تل 

أبيب الكب���رى، ولكن أيضا في منطقت���ي حيفا والقدس. كما 

أن ما يسمى “ش���ارع عابر إسرائيل” )ش���ارع 6-األوتوستراد 

األضخم في إس���رائيل( لم يعد يفي بالغرض المنش���ود منه. 

وعلى الرغم من كل التبريرات بش���أن ارتفاع أعداد السيارات، 

وتفضيل الس���يارات الخاص���ة على مواص���الت النقل العام، 

ف���إن من وراء كل هذا تتكش���ف حقيقة فش���ل سلس���لة من 

المخططات اإلسرائيلية إلقناع اليهود بالسكن في منطقتي 

الش���مال والجن���وب، على ض���وء أن منطقة تل أبي���ب الكبرى 

تشهد حالة تفجر س���كاني وارتفاعا حادا في أسعار البيوت 

وكلفة المعيشة.

كارثة االختناقات المرورية
بحس���ب تقارير وإحصائيات رسمية، نشرتها صحيفة “ذي 

مارك���ر” مؤخرا، تقع في منطقة تل أبيب الكبرى نصف أماكن 

العمل في إسرائيل، ولذا فإنها تشهد يوميا 6 ماليين سفرة، 

تتم 80% منها بس���يارات خاصة. ووفقا لهذا فإن أوتوستراد 

“أيالون” الذي يشق منطقة تل أبيب الكبرى من شمالها إلى  

جنوبها، تمر فيه يوميا 700 ألف س���يارة، وهذا يشكل زيادة 

بنس���بة 50% عما كان الوضع عليه في الع���ام 2000. وغالبية 

الس���يارات تتحرك في ساعات بدء الدوام وانتهائه، ما يخلق 

اختناق���ات مرورية حادة جدا، يعلق فيه���ا المتوجهون إلى 

العمل والعائدون منه.

وي���رى المختص���ون أن هذا األوتوس���تراد وص���ل إلى الحد 

األقصى من إمكانيات االس���تيعاب، وال مجال لتوسيعه. وكل 

هذا عل���ى الرغم من أن معدل عدد الس���يارات التي تمر منه 

انخفض عم���ا كان عليه ف���ي العام 2008، حوال���ي 745 ألف 

سيارة يوميا. ويعزو المختصون هذا االنخفاض إلى بدء عمل 

برنامج التطبيق الهاتفي حول توجيه السيارات “ويز”، الذي 

يعمل على قاعدة منظومة توجيه الس���يارات “جي بي إس”، 

ويعد أكثر تطورا؛ وهو اختراع إس���رائيلي اش���ترته قبل نحو 

ثالث س���نوات ش���ركة “غوغل” بقيمة 1ر1 مليار دوالر، وحتى 

ذلك الحين كان التطبيق الهاتفي األغلى سعرا في العالم، إذ 

أن هذا البرنامج يوجه السيارات إلى شوارع بديلة للهروب من 

األزمات األشد من بين باقي األزمات األخرى في تلك المنطقة. 

وكما ذكر فإن أوتوستراد “أيالون” لم يعد باإلمكان توسيعه، 

وكذا بالنسبة للشوارع المركزية التي تخترق منطقة تل أبيب 

الكبرى. واالختناقات المرورية مس���تمرة وتتزايد، على الرغم 

من مشاريع ش���ق الشوارع. وبحس���ب اإلحصائيات الرسمية، 

تم في الس���نوات العشر األخيرة ش���ق 1555 كيلومترا، وهذا 

عدا توسيع ش���وارع مركزية قائمة بمسار وأكثر؛ ومن أبرزها 

ما يس���مى ب� “عابر إس���رائيل”، الذي بدأ الس���ير فيه بمقطع 

جزئ���ي بطول 60 كيلومترا في العام 2004 وبمس���ارين؛ ولكن 

اآلن بلغ طوله 167 كيلومت���را. وفي المقطع المركزي منه، من 

منطق���ة وادي عارة وحتى مخارج منطقتي تل أبيب والقدس، 

فإنه يش���مل ثالثة مس���ارات، وفي بعض المقاطع ثمة أربعة 

مسارات. ولكن كل هذا ال يمنع االختناقات المرورية فيه في 

ساعات الصباح والمس���اء. وهذا يعكس حجم فشل المشروع 

من حيث الهدف الذي تم ش���قه ألجله، وهو تقريب منطقتي 

الشمال والجنوب إلى وس���ط البالد، من خالل تقصير مسافة 

السفر، وبالذات تقصير فترة الوصول إلى مركز البالد.

ويقول رئي���س وحدة أبح���اث المواصالت ف���ي جامعة تل 

أبيب د. موش���يه غفعوني: “إنهم يش���قون الشوارع اعتقادا 

منه���م بأنها س���تقلص االختناقات المروري���ة ولكن هذا لن 

يكون. فمهما شقوا شوارع ستبقى مكتظة، وفي ذات الوقت 

ستتزايد مشكلة إيقاف السيارات. واليوم بات واضحا للجميع 

أن حركة الس���ير في منطقة تل أبي���ب الكبرى )منطقة غوش 

دان( يجب أن تكون مرتكزة على المواصالت العامة”.

وبحسب التقارير اإلسرائيلية، فإنه سنويا يتم شراء قرابة 

ربع مليون سيارة، وهذا العدد مرشح ألن يسجل قفزة أكبر في 

العام الجاري، ما يعني أنه س���نويا يزداد عدد السيارات بعد 

انتقاص الس���يارات البالية، بما بين 180 إلى 190 ألف سيارة. 

وهذا االرتفاع الحاد في كمية الس���يارات يعود إلى عنصرين 

بارزين: أولهما كثرة ش���راء الس���يارات ذات المحرك الصغير، 

واس���تهالك وقود أق���ل، وأيضا التنافس الحاد بين ش���ركات 

تمويل الس���يارات بقروض مسهلة نس���بيا. وثانيا، أن السفر 

في المواصالت العامة عدا كلفتها، ال يضمن وصوال أسرع إلى 

العمل، ومنه إلى البيت. وبموجب تقرير منظمة التعاون بين 

الدول المتطورة OECD، فإن استخدام المواصالت العامة في 

إسرائيل هو بنس���بة 10% من إجمال تنقالت السكان، مقابل 

.OECD نسبة 35% هي معدل الدول األعضاء في

لكن هذا االرتف���اع الحاد في دخول الس���يارات الجديدة ال 

يعني أن إس���رائيل في موقع متقدم بين ال���دول المتطورة، 

من حيث عدد الس���يارات نس���بة إلى عدد الس���كان، بل هي 

في مرتبة متأخرة. فبحس���ب اإلحصائيات األخيرة، يوجد في 

إس���رائيل حاليا 3 ماليين سيارة، من بينها 2,5 مليون سيارة 

خاصة، وهذا تقريبا بمعدل 300 سيارة لكل ألف مواطن، في 

حين أن في الواليات المتحدة األميركية، على س���بيل المثال، 

يوجد ما بين 500 إلى 600 سيارة لكل ألف مواطن.

ويض���اف إلى هذا أنه في العقد األخير ارتفعت مس���افات 

سفر السيارات السنوية بنسبة 20% عما كانت عليه قبل عشر 

سنوات. ووفق التقديرات فإن السيارات في إسرائيل تتحرك 

بمعدل 55 مليار كيلومتر سنويا.

على حافة تفجر سكاني
كل التقاري���ر بهذا الش���أن تتضمن تص���ورات لحلول، في 

غالبيته���ا الس���احقة تتعل���ق بكيفية تفكي���ك االختناقات 

المرورية، والتركيز على المواصالت العامة، واستخدام شبكة 

القط���ارات، والقطار الخفيف داخل الم���دن الكبرى. ولكن من 

خلف كل هذا تتس���تر القضية األساس: فشل كل المشاريع 

اإلسرائيلية إلقناع اليهود باالنتش���ار في كافة أنحاء البالد. 

وبموج���ب تقرير مكتب اإلحصاء المرك���زي الصادر في العام 

الماضي 2015، فإن قرابة 50% من الس���كان اليهود يسكنون 

في منطقة تل أبيب الكبرى، وهي المنطقة الممتدة من مدينة 

الخضيرة وحتى جنوب مدينة تل أبيب، وهؤالء يش���كلون ما 

يزيد عن ثالثة ماليين نس���مة، ويضاف إليهم 11%، أي أكثر 

م���ن 660 ألفا، في مدين���ة القدس والمس���توطنات والبلدات 

المحاذية لها. ويضاف لهذا حوالي 8% من اليهود يسكنون 

في منطقة حيفا الكبرى، ما يعني أن 68% من السكان اليهود 

يتركزون في ثالث مناطق محددة، وغالبيتهم الس���احقة جدا 

في وسط البالد. 

وتشهد مدينة تل أبيب وجوارها حالة االكتظاظ األكبر في 

إسرائيل، فمدينة “بني براك” التي يضاف لها مسألة كونها 

موطنا لليهود المتزمتين “الحريديم”، يبلغ معدل الس���كان 

على كل كيل���و متر مربع 2ر24 ألف نس���مة، تليها غفعتايم- 

5ر17 ألف نس���مة، وبات يام- 6ر15 ألف نس���مة، وحولون- 9ر9 

ألف نسمة، ورامات غان- 2ر9 ألف نسمة، وتل أبيب- 3ر8 ألف 

نسمة.

وتقول ه���ذه المعطيات إن الكثافة ف���ي منطقة تل أبيب 

أكثر ب� 25 ضعفا من الكثافة في منطقة الش���مال )بالمعدل(، 

وأكثر ب� 93 ضعفا من الكثافة في صحراء النقب. ففي منطقة 

الجليل ش���ماال تصل الكثافة إلى 300 نس���مة لكل كيلو متر 

مربع، وفي الجنوب الصحراوي 82 نسمة لكل كيلومتر مربع.  

فشل المخططات
تسعى إس���رائيل منذ العام 1948 إلى نشر السكان اليهود 

في كافة أنحاء البالد. ففي العام 1956 جاء دافيد بن غوريون 

إل���ى مدينة الناصرة ليعلن عن إقامة مس���توطنة نتس���يرت 

عيليت على عش���رات آالف الدونمات م���ن األراضي المصادرة 

من مدينة الناصرة والقرى المجاورة، وفي ذات الوقت أقيمت 

»مج���دال هعيم���ق« على أنق���اض قرية المجي���دل المدمرة، 

والحقا أقيمت مس���توطنات صغيرة، وكلها في سبيل اختراق 

التجمع���ات العربي���ة الكبرى ليس فقط ف���ي منطقة الجليل 

شماال بل أيضا في صحراء النقب جنوبا. وقبل 15عاما، بمبادرة 

من ش���معون بيريس، أقيمت وزارة »تطوير الجليل والنقب«، 

والتي كان الهدف منها تهويد المنطقتين على ضوء حقيقة 

أن 60% من س���كان الش���مال عدا حيفا هم من العرب، مقابل 

40% من سكان منطقة النقب. 

ومن أجل تش���جيع اليه���ود على االنتق���ال إلى منطقتي 

الش���مال والجنوب، طرحت إسرائيل سلس���لة من المشاريع 

على مر الس���نين، وهذا تضمن فتح مناطق صناعية كبيرة، 

فشل جميع مخططات نشر السكان اليهود خارج منطقة تل أبيب!
*تقارير جديدة: تفاقم االختناقات المرورية بسبب توزيع السكان ينذر بـ “كارثة”!** شق 1555 كيلومترا من الشوارع الجديدة خالل عشر سنوات يفشل في وضع حلول جذرية*

ومراف���ق عم���ل في التقني���ة العالي���ة، مرفق���ة بامتيازات 

ضريبي���ة. ولكن كل ه���ذا لم يقنع األجيال الش���ابة بالبقاء 

في تل���ك المناطق البعيدة ع���ن مركز الحي���اة العامة، تل 

أبيب ومنطقتها. وبحس���ب تقارير سابقة، فإن مدنا أقيمت 

من أج���ل أن تكون تجمعات كبرى لليه���ود تتناقص فيها 

أعداد اليهود سنويا، وأولها مدينة نتسيرت عيليت، التي 

باتت فيها نس���بة العرب الفعلية 25%، ولكن في السجالت 

في ح���دود 20%. كما أن نس���بة العرب تتزاي���د في مدينة 

كرميئي���ل، الجاثمة على أراضي قرى منطقة الش���اغور في 

الجليل األوس���ط. وحتى مدينة حيفا ل���م تعد مدينة تقنع 

الشباب اليهود بالبقاء فيها.

وتقول تلك التقارير إن الش���بان والش���ابات م���ا أن ينهوا 

الخدمة العسكرية ومن ثم التعليم الجامعي، حتى يتجهون 

لإلقام���ة الدائمة ف���ي منطقة تل أبيب الكب���رى، حيث فرص 

العمل العصري���ة أكبر، وأيضا حيث حياة الش���باب بال قيود. 

ويقي���م أعداد كبيرة منهم فعال ف���ي منطقة تل أبيب، بينما 

في الس���جل الس���كاني يبقون حيث عائالتهم في الش���مال 

والجنوب لالستفادة من االمتيازات الضريبية.

وش���رعت الحكوم���ات اإلس���رائيلية في الس���نوات األخيرة 

بعدة مش���اريع أخرى لتفرض على الس���كان اليهود االنتقال 

إلى الجنوب أساس���ا، وم���ن أبرز هذه المش���اريع مخطط نقل 

معسكرات أساسية للجيش اإلس���رائيلي إلى صحراء النقب، 

ف���ي محاولة لنق���ل عائالت أع���داد كبيرة من جن���ود الجيش 

النظام���ي للس���كن قريبا من تل���ك المعس���كرات. ولكن هذا 

المش���روع الذي أقرته حكومة إيهود أولمرت في العام 2007، 

م���ا زال في إطار المخطط، ولم يخرج إل���ى حيز التنفيذ، برغم 

رصد ميزانيات خاصة له.

وإل���ى جانب ه���دف توطين جنود الجي���ش وعائالتهم في 

الجن���وب، فإن الهدف من إخالء المعس���كرات في منطقة تل 

أبي���ب الكبرى، ه���و تحرير األراضي ألغراض البناء الس���كني. 

وهذا يس���ري أيضا على مش���روع إخالء المط���ار الداخلي في 

مدينة تل أبيب- »مطار دوف«- إذ أن المخطط يقضي ببناء ما 

ال يقل 5 آالف وحدة س���كنية، ما سيزيد عمليا حالة االكتظاظ 

في المدينة.

وما يقلق إس���رائيل أكثر ليس الوضع الحالي بل التوقعات 

بشأن المستقبل. وبحسب أحد المختصين، فإن معدالت النمو 

االقتصادي وما يتبعه من مس���توى معيشي قريبة من أوروبا، 

إال أن مع���دالت الوالدة تنافس المعدالت في الدول األفريقية 

والفقيرة. وه���ذه قضية تكمن فيها أزمة مس���تقبلية حادة 

بالنسبة للكيان اإلس���رائيلي، إذ أن من يرفع معدالت الوالدة 

بين اليه���ود هم المتدينون المتزمت���ون »الحريديم«، حيث 

يصل معدل الوالدة للمرأة الواحدة في حدود 7 والدات، تليها 

الم���رأة من التيار الديني الصهيوني- 5ر5 والدة، في حين أن 

معدل الوالدات لدى النساء العلمانيات يقل عن والدتين لألم 

الواحدة. 

أم���ا معدل الوالدات ل���دى األم العربية في إس���رائيل فإنه 

في هبوط مس���تمر منذ مطلع سنوات التسعين، بفعل تطور 

المجتم���ع، ويبلغ حالي���ا 6ر3 والدة لألم الواح���دة بالمعدل، 

ويتج���اوز المعدل في صحراء النق���ب 5 والدات، بينما هو في 

حدود 3 والدات في شمال البالد. 

تل ابيب: اكتظاظ يستعصي على الحل.
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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 

نش���رت صحيفة »هآرتس«، قبل عدة أش���هر، تقريرا حول 

إهمال الس���لطات اإلس���رائيلية عنف الش���رطة ضد اليهود 

األثيوبيي���ن، جاء فيه أن أبناء ه���ذه الطائفة »فقدوا ثقتهم 

بالس���لطات، الشرطة وأجهزة التعليم والرفاه، وقد تجذر هذا 

األمر في الس���لوك اليومي، مثل أن يمد الشاب األثيوبي يده 

إل���ى جيبه بحركة س���ريعة كي يتأكد من أن���ه يحمل بطاقة 

هويته، بمجرد أن يرى سيارة شرطة«.  

ودقق بحث أعده البروفس���ور غاي بن بورات والدكتور بيني 

يوفيل من جامعة بئر الس���بع، وصدر قبل أقل من عامين، في 

مواقف أقليات مختلفة تجاه الشرطة. 

وتبين من البحث أن 31% من األثيوبيين ال يثقون بالشرطة، 

بينما كانت هذه النسبة بين س���ائر السكان 15%. وقال %41 

من األثيوبيين إن دوريات الشرطة تستوقفهم من دون مبرر 

ف���ي أحيان متقاربة جدا، بينما هذه النس���بة كانت 17% بين 

س���ائر الس���كان. واعتبر 27% من األثيوبيين، و5% فقط بين 

سائر الس���كان، أنه في حال قدموا شكوى ضد أفراد الشرطة 

فإن التعامل معهم س���يكون أس���وأ من التعامل مع غيرهم. 

وتبرر الش���رطة هذه المعطيات وهذه النظرة إليها بأنه بين 

الس���نوات 2006 و2011 ارتفعت نسبة الملفات الجنائية ضد 

شبان أثيوبيين ب�%8.

وتتالت الشكاوى في اآلونة األخيرة حول تعمد الشرطة عدم 

إب���الغ ذوي فتية قاصرين بأمر اعتقاله���م. وقالت الصحيفة 

إن الش���بان األثيوبيي���ن يخافون من التح���دث حول عدوانية 

الش���رطة تجاههم، ولذلك فإن الكثيري���ن منهم يتحدثون 

إلى وس���ائل اإلعالم طالبين عدم الكشف عن هويتهم. وقال 

أحده���م، ويدعى أفات���ا، ل�«هآرتس« إنه »كم س���يدوم تأثير 

تقريركم؟ بعد أس���بوع سيمسك أفراد الشرطة بنا في الشارع 

ويقولون لنا إننا وش���ينا بهم. ولن يدافع عنا أحد، وسنضطر 

إلى مواجهة ذلك لوحدنا«.

وال ينحص���ر التعامل العنصري م���ع الطائفة األثيوبية في 

الشرطة. 

وق���ال تقري���ر »هآرت���س« إن األثيوبيين يلق���ون معاملة 

عنصرية وإهماال من جانب الوزارات أيضا. وصرح مس���ؤولون 

ب���أن على الحكومة وضع توجه جديد وش���امل تجاه المجتمع 

األثيوبي يتجاوز البيروقراطي���ة الموجودة. وُعقدت مداوالت 

عدي���دة حول هذا التوجه بمش���اركة منظم���ات من المجتمع 

األثيوب���ي. وجرت بل���ورة توصيات وبرامج عم���ل. لكن جهات 

شاركت في هذه العملية، قالت إنه بدأ يتعالى نقاش مؤخرا 

حول الجهة التي ينبغي أن تش���رف على تطبيق السياس���ة 

الجديدة. وتبين أن مكتب رئيس الحكومة ووزارة اس���تيعاب 

الهجرة يتصارعان من أجل أال يتوليا هذه المهمة. 

وق���ال حاخام���ون أثيوبي���ون إن الحاخامية الرئيس���ية في 

إس���رائيل تميز ضده���م وتضطهدهم، وذل���ك على خلفية 

لون بشرتهم الس���وداء فقط، رغم التحديات التي واجهوها 

م���ن أجل أن يتمكنوا من نقل عش���رات اآلالف من اليهود من 

أثيوبي���ا إلى إس���رائيل و«من أجل الحفاظ عل���ى يهوديتهم 

ومعتقداتهم في أثيوبيا في الماضي«.

وجاء في تقرير نش���رته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن 

الحاخامية الرئيس���ية قلصت الغالبية العظمى من صالحيات 

الحاخامين األثيوبيين، ومنعتهم من مزاولة أبسط مهامهم، 

مثل عق���د قران عروس���ين أثيوبيي���ن، وحتى أنه���ا أرغمت 

بعضه���م على إجراء عملية ختان ثانية، ولم تعترف بالختان 

الذي أجري في أثيوبيا. ويش���ار إل���ى أن ختان الذكور هو أمر 

إلزامي في الديانة اليهودية.

والتعامل العنصري مع األثيوبيين في إسرائيل لم يتوقف 

عند هذا الحد. 

العام 1996 أثيرت قضية “إبادة وجبات الدم” التي تبرع بها 

مواطنون أثيوبيون لبنك الدم. 

أن خدم���ة اإلس���عاف األولي اإلس���رائيلية- “نجم���ة داوود 

الحم���راء”- أبادت آالف وجب���ات الدم بادعاء أنه���ا قد تكون 

مصاب���ة بجرثومة مرض اإليدز. وقد أثارت هذه القضية غضبا 

في أوس���اط الطائفة األثيوبية وتم تنظيم مظاهرات، خاصة 

بع���د أن أظهرت تحاليل أن نس���بة ضئيل���ة للغاية من هذه 

الوجب���ات تحتوي على الجرثومة. رغم ذلك، فإن “نجمة داوود 

الحمراء” ما زالت تحظر تبرعات بالدم من أش���خاص من أصول 

إفريقية.

وهناك قضي���ة ثانية أثيرت في األع���وام األخيرة وتتعلق 

بقيام أطباء وممرضات إسرائيليات بحقن النساء األثيوبيات، 

من دون علمهن، بمادة “ديب���و بروفيرا” لمنع حملهن، خالل 

تواجدهن في معس���كر بانتظار نقلهن إلى إسرائيل، كما أن 

هذه الممارسات استمرت لفترة محدودة في إسرائيل أيضا.

إلى جانب ذلك، يرفض رؤساء س���لطات محلية إسرائيلية، 

استيعاب األوالد األثيوبيين في مدارس مدينتهم.

معطيات عامة حول اليهود األثيوبيين
بلغ عدد الس���كان من أصل أثيوبي في إسرائيل 5ر135 ألف 

في نهاية العام 2013، وفقا لمعطيات نشرها مكتب اإلحصاء 

المركزي اإلس���رائيلي في نهاية العام 2015. وولد 9ر85 ألف 

بينهم في أثيوبيا و6ر49 ألف ولدوا في إس���رائيل. وتس���كن 

غالبي���ة األثيوبيي���ن في منطقتي وس���ط إس���رائيل )%38( 

وجنوبها )%24(. 

88% م���ن األثيوبيي���ن متزوج���ون من أثيوبي���ات، ومعدل 

س���ن الزواج في هذا المجتمع 3ر29 س���نة بين الرجال و4ر26 

س���نة بين النس���اء، وهو أعلى من معدل ال���زواج بين اليهود 

في إس���رائيل. وتنجب المرأة األثيوبية 8ر2 طفل بينما هذه 

النسبة ترتفع إلى 3 أطفال بين اليهود عموما في إسرائيل. 

ويتعلم 3ر51% من التالمي���ذ األثيوبيين في مدارس تابعة 

لجه���از التعلي���م الحكوم���ي – الدين���ي، و3ر45% ف���ي جهاز 

التعلي���م الحكوم���ي. وتق���دم 88% من التالميذ ال���ذي أنهوا 

الصف الثاني عشر إلى امتحانات البجروت )التوجيهي(، بينما 

هذه النس���بة هي 82% في مجمل جهاز التعليم العبري. لكن 

نصف األثيوبيين الذين تقدموا المتحانات البجروت استحقوا 

الحصول على ش���هادة البجروت، فيما النسبة العامة في جهاز 

التعلي���م العبري ه���ي 62%. ويش���ار إلى أن نس���بة التالميذ 

األثيوبيين الذين يتس���ربون من المدارس الرسمية هي 5ر%5 

بينما النس���بة العام���ة في جهاز التعليم العب���ري هي 5ر%4. 

ومعطيات التسرب هذه ال تشمل المدارس الدينية الخاصة.  

ومعدل الفقر في المجتمع األثيوبي أعلى منه في المجتمع 

اإلسرائيلي بشكل عام، وتشير المعطيات إلى أن قرابة %70 

من األوالد، دون سن 18 عاما، هم من عائالت تعيش تحت خط 

الفقر. كذلك فإن نسبة الطالق مرتفعة في المجتمع األثيوبي، 

و18% من األوالد يعيشون في عائالت أحادية الوالدين، وربع 

األوالد يعيش���ون في عائالت مكونة من أكثر من س���تة أنفار. 

كما أن نصف أبناء الش���بيبة األثيوبيين يعيشون في عائالت 

سن الوالدين فيها أعلى من 55 عاما.

ش���ر في العام 2011 أن 53% من الُمش���غلين 
ُ
وأظهر بحث ن

اإلس���رائيليين يرفضون تش���غيل أثيوبيين، وذلك من دون 

عالق���ة بمؤهالته���م. كذلك تبي���ن أن 70% من المش���غلين 

يمتنعون عن ترقية األثيوبيين الذين يعملون لديهم. 

كذل���ك أظه���ر بحث أج���ري ف���ي الع���ام 2012 أن العاملين 

األثيوبيي���ن يربحون ما بين 30% إل���ى 40% أقل من العاملين 

الع���رب، ألن الكثيري���ن منه���م يعملون داخ���ل مجتمعهم 

الصغير.

وتش���ير أحدث المعطيات إلى أن حوال���ي 50% من الجنود 

األثيوبيين دخلوا إلى السجن أثناء فترة خدمتهم العسكرية.

ونسبة االنتحار بين األثيوبيين أعلى بعشر مرات من النسبة 

العامة في إسرائيل، وفقا لتقرير جرى تقديمه للكنيست في 

نهاية العام 2011. 

وتتماث���ل الغالبي���ة العظمى م���ن األثيوبيين م���ع اليمين 

اإلس���رائيلي، وبضمن ذلك حزب الليك���ود. وهم يمتنعون عن 

التصويت لحزب العمل، الذي انبثق من حزب »مباي« الذي حكم 

إسرائيل حتى العام 1977، وذلك بسبب رفضه تهجيرهم إلى 

إسرائيل. ورغم ذلك فإن أول عضو كنيست من أصول أثيوبية، 

وهو أديس���و مس���اال، انتخب ضمن قائمة حزب العمل. وجرى 

عش���ية انتخابات العام 2006 تأس���يس ح���زب أثيوبي، لكنه 

حصل على 14 ألف صوت فقط ولم يتجاوز نسبة الحسم. 

ودخل الكنيست عدد قليل جدا من األثيوبيين، وهم شلومو 

موال من ح���زب كديما، وأبراهام نغوس���ا من ح���زب الليكود، 

وشمعون سولومون وبنينا تمنو - شاتا من حزب “يش عتيد” 

)يوجد مستقبل(. كذلك ضمت قوائم مرشحي معظم األحزاب 

اإلسرائيلية مرشحين أثيوبيين لكنهم لم ينتخبوا. 

وهن���اك عدد م���ن المنظمات ف���ي المجتم���ع األثيوبي في 

إسرائيل وتنشط في عدة مجاالت، وأبرزها المنظمات التالية: 

الرابطة اإلس���رائيلية من أجل يه���ود أثيوبيا: وهي منظمة 

اجتماعية تنش���ط في مواضيع متنوعة، وانبثقت عن الرابطة 

األميركي���ة من أج���ل يهود أثيوبيا، التي نش���طت منذ العام 

1969 وحتى العام 1993. 

منظمة “فيدل”: تأسس���ت ف���ي العام 1996 وتنش���ط في 

مجال التربية والتعليم واالندماج االجتماعي ألبناء الش���بيبة 

األثيوبيين بواس���طة الم���دارس. وتق���وم المنظمة بتفعيل 

مراكز للشبيبة في أنحاء البالد وبرامج جماهيرية لألهالي. 

منظمة “نصعد معا”: تأسست في العام 2006 وتنشط في 

مجال التقدم في المجالين القيادي والعمل. 

منظم���ة “تبكا”: تأسس���ت ف���ي العام 1999 وه���ي منظمة 

قانونية تعمل في المجال الحقوقي لصالح المجتمع األثيوبي.  

       خلفيــة

اليهود األثيوبيون: تعامل عنصري في جميع المستويات!

»مّر أسبوعان فقط منذ نشرنا رسالتنا. لم نصل بعد إلى وضع 

تم فيه اس���تدعاء أي منا إلى الخدمة العسكرية االحتياطية. 

ع على العريضة ويوهم 
ّ
لكنني ال أعتقد أن ثمة بينن���ا َمن وق

جا. نحن ندرك 
ّ
نفس���ه بأنه س���يحصل على إعفاء. لسنا ُس���ذ

جيدا ما يمكن أن يحصل وسنواجه األمر، لكننا مؤمنون تماما 

بما نفعل. ومن ناحيتي الش���خصية، على األقل، فإن العيش 

في دولة عنصرية يثير الخ���وف أكثر بكثير من الدخول إلى 

السجن على خلفية الرفض األيديولوجي«!

هذا ما يقوله أفيش���اي تسهجون باروخ، وهو سينمائي في 

ال� 36 من العمر من سكان مدينة الرملة، وأحد الشبان اليهود 

األثيوبيين )المواطنين في إس���رائيل( ال���� 322 الذين وقعوا 

على رس���الة يعلنون فيها رفضهم تأدية الخدمة العسكرية 

)االحتياطي���ة( في الجيش اإلس���رائيلي »حي���ال تراكم أنواع 

ومظاهر العنصرية ضد أبناء الطائفة األثيوبية في إسرائيل، 

من جانب السلطات الرسمية المختلفة في الدولة«!

وكانت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي قد كشفت 

عن رس���الة جنود االحتياط األثيوبيين )الفالشا( ال� 322 هذه 

قب���ل نحو أس���بوعين، لكن هذه الرس���الة � بم���ا ورد فيها من 

مضمون حاد ج���دا � لم تثر أي اهتمام جدي منذ ذلك الوقت، 

ال في وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية وال لدى السلطات الرسمية 

المختصة، س���واء السياس���ية أو العس���كرية. ويشدد هؤالء، 

في مقاب���الت أجراها معهم حجاي مطر ونش���رها على موقع 

»محادثة محلية« )س���يحاه ميكوميت( العبري  )يوم 14 أيلول 

الجاري( على أن »أي ش���خص من أية مؤسس���ة لم يتصل بنا 

ولم يسألنا«! 

الئحة اتهام طويلة وتفصيلية
يس���تهل جنود االحتياط األثيوبيون بيانهم )رس���التهم( 

بالتأكي���د: »لم نعد نتحمل اس���تمرار الوضع ال���ذي  تطالبنا 

الدولة فيه بمواصلة االلتزام بالعقد الذي يقول إننا مواطنون 

علين���ا واجبات، لكن غير متس���اوين في الحق���وق«! ويدعون، 

في ختامه، جميع الجنود األثيوبيي���ن الذين يؤدون الخدمة 

االحتياطي���ة في الجيش إلى االنضم���ام إليهم في نضالهم 

هذا »لمقاومة التمييز المماَرس ضد الطائفة األثيوبية«. 

غي���ر أن الجزء األكبر واألس���اس من البيان، ال���ذي لم يحظ 

ل الئحة 
ّ
بتغطي���ة إعالمية مالئمة حتى اآلن، كما ذكرنا، ش���ك

اته���ام طويل���ة ومفصلة ضد دولة إس���رائيل ومؤسس���اتها 

المختلف���ة بجريرة سلس���لة من السياس���ات والممارس���ات 

التمييزية بحق اليهود المهاجرين من أثيوبيا. 

ويتط���رق البند األول من الئحة االتهام هذه، بطبيعة الحال 

وبوحي حملة االحتجاج الشعبية التي نظمها اليهود الفالشا 

في إسرائيل خالل السنتين األخيرتين، إلى العنف البوليسي 

المتك���رر ض���د األثيوبيين اليه���ود الذي ترافق���ه معدالت 

مرتفعة جدا، نسبيا، من عمليات التحقيق، االعتقال واإلبعاد 

)من أماكن السكن( التي يتعرض لها شبان أثيوبيون. 

ولكن، لي���س من قبيل المصادفة أن يحت���ل هذا الموضوع 

البن���ود األول���ى التي تتص���در الئحة االتهام ه���ذه، ذلك أن 

كثيري���ن م���ن الجنود الموقعي���ن على هذا البي���ان كانوا قد 

ذاق���وا على جلودهم ش���خصيا طعم االعت���داءات واإلهانات 

البوليسية، إبان مشاركتهم في نشاطات الحملة االحتجاجية 

المذك���ورة. حت���ى أن أحدهم يقول إن “الدع���وات إلى رفض 

الخدمة العسكرية قد بدأت تنطلق من هناك”. 

ويضيف الرافضون إلى تلك البنود في الئحة االتهام هذه 

سلسلة أخرى من الش���كاوى، التظلمات والمطالب: ضد مراكز 

“االس���تيعاب” )التي يت���م فيها ومن خاللها “اس���تيعاب” 

رين من دول العالم المختلفة إلى إس���رائيل،  اليه���ود المهجَّ

خ���الل المرحلة األولى م���ن وصولهم إلى الب���الد، ريثما يتم 

توفير مس���اكن دائمة لهم(؛ ضد إل���زام اليهود المهاجرين 

من أثيوبي���ا الذين يغادرون “مراكز االس���تيعاب” باالنتقال 

إلى الس���كن في مناطق معدة له���م خصيصا، لكنها منكوبة 

بالجريم���ة والمجرمي���ن؛ ض���د معالج���ة القضاي���ا التربوية 

لألثيوبيي���ن من خالل قس���م اس���تيعاب المهاجرين الجدد 

“حتى حين يكون األهل واألوالد من مواليد إس���رائيل”! )في 

كل جس���م حكومي هنالك “قسم اس���تيعاب” تابع ل�”وزارة 

االستيعاب” مس���ؤول عن االهتمام بالمهاجرين اليهود من 

أثيوبي���ا ومتابعة قضاياه���م، حتى لو كان���وا مولودين، هم 

وأهلهم، في إس���رائيل، مما يمن���ع اندماجهم الحقيقي في 

المجتمع اإلس���رائيلي ويكرس منظوم���ة الفصل والعزل. وقد 

تظاه���ر اليهود األثيوبيون ضد هذه األقس���ام م���رارا(؛ ضد 

المدارس التي ترفض انضمام أطفال وأوالد أثيوبيين إليها؛ 

ضد رفض المؤسس���ات الصحية المعني���ة )وخصوصا “بنك 

ال���دم”( الحصول على تبرع���ات دم من اليه���ود األثيوبيين 

وإبادة جمي���ع وجبات الدم التي تم جمعه���ا منهم � وهو ما 

كش���ف النقاب عنه في تحقيق صحافي نش���ر في إسرائيل؛ 

ضد الفصل ف���ي المقابر، بحيث يتم دفن اليهود األثيوبيين 

في أجزاء خاص���ة، مفصولة عن قبور اليه���ود اآلخرين، وضد 

الفص���ل ف���ي “الخدمات الديني���ة” التي تقدمه���ا المحاكم 

الدينية )الحاخامية( ومؤسساتها المختلفة. 

فحص إمكانيات التوجه إلى قنوات دولية!
يؤكد الجنود األثيوبيون في رس���التهم أنه »لم يبق أمامنا 

خيار آخ���ر. وطالم���ا بقيت العنصري���ة مس���ألة طبيعية في 

ه���ذه الدول���ة، فلن يك���ون بإمكاننا مواصلة تأدي���ة الخدمة 

العسكرية«. ويضيفون: »إن واصلنا الصمت، فسيطلقون النار 

علينا غدًا... ستكون المسألة مسألة وقت فقط، ال أكثر«.  

واألش���خاص المركزي���ون ف���ي مجموع���ة الرافضين هذه 

يؤك���دون أنهم يعملون على تجنيده���ا وبلورتها وتركيزها 

منذ بضعة أس���ابيع، لكن موعد النش���ر جاء عفويا تماما، ردًا 

عل���ى تصريح المفتش العام للش���رطة اإلس���رائيلية، روني 

ألشيخ، األخير الذي دافع فيه عن تعرض الشرطة واشتباهها 

لليهود من أصل أثيوبي أكثر من سائر المواطنين )اليهود(، 

وتبريره ذلك، ردا على سؤال حول االتهامات المتكررة بشأن 

عنف الش���رطة والتمييز العنصري ضد األثيوبيين اليهود، 

بالقول إن »األبحاث من أنحاء العالم، بدون اس���تثناء، أثبتت 

أن المهاجرين يرتكبون الجرائ���م أكثر من غيرهم، وال يجب 

أن يك���ون هذا مفاجئ���ا«!! وهو تصريح أثار غضبا واس���تياء 

عارمي���ن بين أبناء الجالي���ة األثيوبية الت���ي طالب زعماؤها 

وممثلوها باعتذار المفتش العام للشرطة رسميا واستقالته 

من منصبه!

وقال أفيش���اي تس���هجون باروخ، أحد النشطاء والمبادرين 

المركزيين لحملة رفض الخدمة العس���كرية هذه، إن الحملة 

تس���تقطب آخرين من أبناء الجالي���ة يوميا، زيادة على الذين 

وقع���وا على البيان حت���ى اآلن وبلغ عدده���م 322 جنديا في 

االحتياط. وأضاف: »نحن نفكر اآلن في كيفية توسيع نشاطنا 

ونضالنا ونفحص، أيضا، إمكانية التوجه إلى قنوات دولية«!

وقال ب���اروخ إن »القش���ة الت���ي قصمت ظه���ر البعير، من 

ناحيتي، كان���ت حادثة الجندي دماس بيكدا«. وهي الحادثة 

الت���ي التقط���ت فيه���ا كامي���رات التصوير ش���رطيا ينهال 

على ش���اب أثيوبي بالض���رب المبرح وهو ملق���ى على األرض 

في مدينة حول���ون في نيس���ان 2015، دون أي ذنب اقترفه. 

ورغم ش���ريط التصوير الواضح، ورغم أن هذه الحادثة فجرت 

حملة واس���عة وعنيفة من االحتجاجات الجماهيرية من قبل 

أبناء الطائفة األثيوبية، إال أن المستش���ار القانوني الس���ابق 

للحكومة، يهودا فاينش���طاين، قرر ف���ي حزيران 2015 إغالق 

ملف التحقيق ضد الش���رطي المعتدي وع���دم تقديم الئحة 

ر باروخ بأنه قبل أس���بوع واحد من حادثة 
ّ
اتهام بحق���ه. وذك

الش���اب دماس بيكدا وقعت حادثة أخرى في مدينة القدس، 

إذ تعرض ش���اب حريدي تجند في الجيش إلى اعتداء تخلله 

البص���ق عليه في الش���ارع. وعندئذ، تجن���دت قيادة الجيش 

العلي���ا وطالبت بمعاقب���ة المعتدين على الش���اب الحريدي. 

وقال ب���اروخ: »أقاموا الدنيا في تل���ك الحادثة ولم يقعدوها. 

أذكر أنني قلت في نفس���ي: كل االحترام! أنت ُملك للجيش، 

يس���يئون إليك أو يمّس���ون بك، فيهب الجيش ويتدخل. ثم 

ج���اءت حادثة دماس، لكن الجمي���ع الذ بالصمت المطبق، ثم 

أغلقوا الملف ضد الش���رطي المعتدي. وتتس���اءل، في قرارة 

نفس���ك: ما الفرق بين الش���ابين؟ ما الفرق بين الحادثتين؟ 

وماذا س���أفعل لو أن مث���ل هذا حصل لي وأن���ا أؤدي الخدمة 

العس���كرية في االحتياط؟ ... حتى البزة العسكرية الرسمية 

لن تنقذني من أفراد الشرطة أو الجيش«!!

وقال ناشط مركزي آخر، هو ججاو بيمرو )30 عاما(، وهو طالب 

جامع���ي في كلي���ة الزراعة في الجامع���ة العبرية � رحوفوت، 

وخريج وحدة الكوماندوس “ماج���الن”: “نريد إيصال صوتنا 

إلى كل مكان، إلى المؤسس���ة، إلى الس���لطة، إلى النظام. لقد 

كنت عضوا في لجنة بلمور )اللجنة الستئصال العنصرية ضد 

اليهود المهاجرين من أثيوبيا(، جلس���ت هناك في جلسات 

ومحادث���ات كثيرة مع ممثلي وزارات حكومية مختلفة، لكنك 

ت���رى بوض���وح أن العنصرية من وجهة نظره���م أمر معياري 

وطبيعي تماما. “طبيعي”، بالضب���ط كما قال المفتش العام 

322 جنديا في االحتياط من اليهود األثيوبيين يعلنون: 

لن نخدم في الجيش طالما بقيت العنصرية في إسرائيل  »حالة طبيعية«!
*»إذا واصلنا الصمت فسوف يطلقون النار علينا غدًا«! و«من يعتقد بأن الجيش أكثر قدسية من حرّيتنا فليواصل تأدية الخدمة«! * بيان الجنود الـ 322 يشكل الئحة اتهام طويلة وتفصيلية ضد دولة إسرائيل ومؤسساتها وسياساتها

 في كل ما يتعلق بالتعامل مع اليهود األثيوبيين )الفالشا( منذ لحظة تهجيرهم إلى إسرائيل وفي شتى مجاالت الحياة* مبادرون ونشطاء مركزيون في هذه المجموعة يتحدثون عن خلفياتها وأسبابها وأهدافها*

للشرطة. في مثل هذا الوضع، ال يمكنني االستمرار في تأدية 

الخدمة العسكرية”.  

ويضيف بيم���رو: كانت هناك اعتداءات بوليس���ية عديدة 

تعرض لها ش���بان أثيوبيون لكن أحدا من المس���ؤولين، في 

أي مس���توى أو مج���ال، لم يحرك س���اكنا. بعض الش���بان من 

أبن���اء الطائفة ب���ادروا إلى تنظيم مظاه���رات احتجاج ُرفعت 

فيها ش���عارات جميلة، لكن الجميع بقي ينظ���ر إلينا بكوننا 

س���ون غضبهم”، ثم تعود 
ّ
“أثيوبيين هادئين ولطيفين ينف

األمور إل���ى طبيعتها وال ش���يء يتغير. وأنا أتس���اءل: “أين، 

إذن، يمكنني إعالء صرختي االحتجاجية، بعد، طالما حقوقي 

ت���داس يوميا؟ وهكذا توصل���ت إلى الجواب: ل���ن أؤدي هذا 

الواجب ولن أؤدي الخدمة العسكرية االحتياطية”.  

ويؤكد بيمرو: “المشكلة أنك تالحظ، المرة تلو األخرى وفي 

كل مكان تقريب���ا، نظرة االحتقار واإلهم���ال التي يعتمدها 

النظام ض���دك. أنا أيضا ذهبت وش���اركت ف���ي المظاهرات. 

رأيتهم كيف استعدوا مسبقا لقمعنا في تل أبيب، مزودين 

بالخيالة وقنابل الغاز وكل ما استطاعوا، وكأنهم قادمون إلى 

جبهة ح���رب، ال إلى مواجهة مواطني���ن يعبرون عن غضبهم 

 أنا ش���خصيا، أيضا، للعنف 
ُ

ورأيهم ومطالبهم. وقد تعرضت

وني بالفلفل ثم أتت “ماحش” 
ّ

البوليسي. رجال الش���رطة رش

)وح���دة التحقيق���ات مع رجال الش���رطة( وأغلق���ت الملفات 

بحقهم. وهكذا، وصلنا إلى هذه الخطوة، إذ قررنا: لن نصمت 

بعد اليوم وسنصّعد حملتنا االحتجاجية”. 

ا نحن البشر«!
ّ
»الجيش أقل قدسية من

منذ بداية انتظامهم، ثم نش���ر رس���التهم، لم ُيستدَع أي 

من أف���راد المجموع���ة ال 322 الموقعين حت���ى اآلن لتأدية 

الخدمة العسكرية )في االحتياط(، كما لم يتعرض أي منهم 

ألية مساءلة لدى س���لطات الجيش حتى اآلن. لكن المبادرين 

إل���ى هذه الخط���وة يعبرون عن إدراكه���م ألبعادها واألثمان 

المحتملة التي قد يضطرون إلى دفعها، ش���خصيا، مؤكدين 

أنهم مستعدون لذلك. 

وقال بيم���رو: »لن نتوقف مهما كان الثمن الش���خصي. بل 

سنوسع الحملة ونجعلها دولية، بالتوجه إلى عناوين وجهات 

دولية، ألن مسألة العنصرية والتمييز ضد السود هي مسألة 

عالمية«. 

وأض���اف ب���اروخ أن بع���ض ردود الفعل من أبن���اء الطائفة 

»المعروفين«، كما وصفهم، حاولوا صّدهم وردعهم عن هذه 

الخطوة بالعزف على وتر أن »الجيش هو بقرة مقدسة«! وقال: 

»لكنني أق���ول لهؤالء إنني أنا المقدس األكبر. نحن، كبش���ر، 

المقدسون. الجيش أقل قدسية منا. وَمن يعتقد بأن الجيش 

أكثر قدسية من حرّيتنا، فليواصل تأدية الخدمة العسكرية... 

ما من ش���ك في أن خطوتنا هذه حادة، استثنائية ومتطرفة، 

ونحن نقوم بها جراء يأسنا من هذا الوضع«!

ومع هذا، يح���رص المب���ادرون إلى هذه الحمل���ة وقادتها 

على التش���ديد عل���ى أن »رفضنا تأدية الخدمة العس���كرية 

هو رفض مؤقت فحس���ب، طالما بقيت العنصرية الرس���مية 

المؤسس���اتية مس���تمرة ضد اليهود األثيوبيين«. ويضيف 

ه���ؤالء: »نحن ال نعترض على أهمية الجيش وال نش���كك بها. 

ال نحاول إس���قاط الحكومة وال نتعامل بالسياسة، أصال، وإنما 

باالحتجاج االجتماعي فقط. ال يس���ار عندنا وال يمين، رغم أن 

بين الموقعين نش���طاء وأعضاء في أحزاب سياسية مختلفة، 

من البي���ت اليهودي وحت���ى الجبهة الديمقراطية للس���الم 

والمساواة«. 

االثيوبيون في إسرائيل: العنصرية "العارية" تماما.
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