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بحث جديد لمركز »مدار« عن المستوطنين: جوهر 

»العالقة الجديدة« بين مناطق 67 و»دولة 48«!
بقلم: أنطـوان شلحــت

عرض المركز الفلس���طيني للدراس���ات اإلس���رائيلية- »مدار« أول من أمس )األح���د( نتائج بحث 

جديد أع���ّده بالتعاون مع دائرة ش���ؤون المفاوضات ف���ي منظمة التحرير الفلس���طينية، بعنوان 

»رؤية المستوطنين لمكانتهم وتصورهم للتس���وية السياسية للصراع«، وأنجزه الزميل الدكتور 

د مصطفى، من خالل مقاربة الس���ياقات التاريخية والفكرية والدينية التي أثرت في مواقف 
ّ
مهن

المس���توطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه قّرر أن يولي أهمية لهذه السياقات 

كونه���ا ما زالت تؤدي دورًا مهمًا في بل���ورة تلك الرؤية حتى يومنا هذا، وبالتالي فال ُبّد من أخذها 

بعين االعتبار في تحليل هذا المجتمع االس���تيطاني، وفي فهم الديناميكيات الداخلية فيه على 

تياراته الشتيتة.

ومن أبرز ما خلص إليه البحث من استنتاجات أن الكولونيات اإلسرائيلية، والمجتمع االستيطاني 

في األراضي الفلس���طينية المحتلة منذ العام 1967، ما زاال يشكالن عائقا مركزيا أمام أي حل دائم 

يتيح إمكان إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967، وليس على المستوى العملي 

فقط. في الوقت عينه أش���ار إل���ى أن المجتمع المذكور بدأ يتبلور كمجتمع منس���جم ومتالحم مع 

المجتمع اإلس���رائيلي داخل »الخط األخضر«، وينعك���س ذلك أخيًرا في هيمنة أفراده على المواقع 

المتقدمة في الجيش اإلس���رائيلي، وعلى السياسة اإلسرائيلية، من خالل حضورهم داخل األحزاب 

المركزية، وخاصة الحزب الحاكم- الليكود، واألكاديميا واالقتصاد وغير ذلك من المجاالت. 

ولف���ت إلى أن التحوالت التي طرأت على هذا المجتمع منذ عقدين س���اهمت من جهة أولى في 

تآكل المنظومة الدينية- المس���يانية المسّوغة لالس���تيطان، إال إنها من جهة أخرى ساهمت في 

تالحم هذا المجتمع االس���تيطاني مع المجتمع اإلس���رائيلي داخل »الخط األخضر«، وربما استطاع 

به���ذه التحوالت أن يحقق ما عجز ع���ن تحقيقه في العقدين اللذين أعقبا االحتالل اإلس���رائيلي 

للضف���ة الغربية، حين س���يطرت التوجهات الدينية- المس���يانية عليه. وعل���ى الرغم من أن هذا 

المجتمع كان يحظى بتأييد ش���عبي وحكومي لمشروعه االس���تيطاني، إال إنه ظل مميزا ومنفصال 

عن المجتمع اإلسرائيلي، رغم أن أبناءه كانوا متحّدرين من الطبقة الوسطى والبرجوازية المدينية 

اإلسرائيلية.

وفيم���ا يتعل���ق بالتح���والت التي مّرت على ه���ذا المجتمع، أش���ار البحث إلى أن���ه على الصعيد 

الديمغرافي بات متنوعا من النواحي الدينية والطبقية والسياس���ية، رغم أنه في الناحية األخيرة 

ثمة حد أدنى من اإلجماع داخله. كما مّرت عليه تحوالت سوسيولوجية تتعلق أساسًا بتبدل األجيال، 

فقد حمل كل جيل رؤية سياس���ية مغايرة بش���أن مس���تقبل هذا المجتم���ع، وطريقة تحقيق هذا 

المستقبل. وفي العقود األولى من احتالل 1967 كانت فكرة الخالص والحق الديني هي المسيطرة 

على المستوطنين الذين جاؤوا باألساس من الصهيونية الدينية، وكانوا هم بذاتهم جيال متمردا 

على الجيل القديم التقليدي في الصهيونية الدينية الذين تمثل في سياس���يي حزب »المفدال« 

في ذلك الوقت. أما جيل اليوم، فانه يطالب بالحفاظ على »أرض إس���رائيل«، لكن بطريقته الخاصة، 

ومن دون مبررات مسيانية كما فعل الجيل القديم. وبتنا نسمع حديثا عن الحق التاريخي أكثر مما 

عن الحق الديني والخالص، وعن تطوير أدوات عمل سياس���ية ذات طابع دبلوماس���ي وإعالمي أكثر 

مما عن اللجوء إلى وسائل ذات طابع جماهيري احتجاجي وعنيف. 

وشّدد البحث على أن ذلك ال يعني أن المجتمع االستيطاني انقطع عن المنظومة المسيانية- 

الدينية لحركة »غوش إيموني���م«، وأن العنف لم يعد دينه وديدنه، فهناك مجموعات كثيرة 

ف���ي صفوفه ال ت���زال تتخذ من العنف طريقة للحفاظ على المس���توطنات و«أرض إس���رائيل«، 

وق���د ظهرت بوادر ذلك في المعارضة العنيفة لتفكيك مس���توطنة عمونا، وفي ظهور حركات 

»تدفي���ع أو جباية الثمن«، وفي س���لوكيات ش���بان التالل، لكن يبقى التي���ار القيادي المركزي 

للمس���توطنين على تنوعه الكبير يتخذ مواقف جديدة في التعامل مع الواقع السياسي. وال بد 

من اإلشارة إلى أن جزءًا من غياب العنف في خطاب التيار الرسمي والمركزي لدى المستوطنين 

نابع م���ن التداخل الكبير الذي يجمع بينه���م وبين اليمين اإلس���رائيلي الليبرالي والمحافظ، 

وس���هولة إيصال صوت المستوطنين إلى رأس الهرم السياس���ي في إسرائيل والتأثير عليه، 

مما يحّول العنف إلى وس���يلة تضّر هذا التمازج، الذي يتم على المستويين التحتي والفوقي. 

فعلى المس���توى التحتي، أضحى المجتمع االس���تيطاني في الضفة الغربية جزءًا من المجتمع 

اإلس���رائيلي أكثر من أي وقت مضى، وعلى المستوى الفوقي غدت قيادة هذا المجتمع صاحبة 

تأثير سياسي أكثر من السابق، بما في ذلك خالل فترة »غوش إيمونيم« وحكومة بيغن- شارون 

األولى.

ونّوه البحث إلى أن فكرة »أرض إسرائيل« بقيت فكرة مركزية في صفوف المجتمع االستيطاني، 

إال إنه ظهرت خالفات بشأن مدى االس���تعداد لإلبقاء على السيادة اليهودية الشاملة والكاملة 

عل���ى هذه األرض، فحركة »غوش إيمونيم« لم تقبل المس���اومة أو حتى مج���رد التفكير ببديل 

من بس���ط الس���يادة اليهودية الكاملة على كل »أرض إسرائيل« بال اس���تثناء، أما حزب »البيت 

اليهودي« برئاس���ة نفتالي بينيت، فإنه مس���تعد للتخلي عن أجزاء من »أرض إسرائيل«، لتكون 

تحت س���يادة فلس���طينية ما، ورغم أنه يتحدث عن سيادة فلسطينية مش���وهة وجزئية، فان 

ذلك لم يكن محل مس���اومة لدى الجيل األول من قيادات المجتمع االستيطاني. وفي انتخابات 

الكنيس���ت األخيرة تكتلت حول هذه الفكرة أغلبي���ة أحزاب الصهيونية الدينية في إطار حزب 

»البيت اليهودي«. 

أخيًرا )وليس آخرًا( يش���ير البحث إلى أن التالحم الذي يحاول المجتمع االس���تيطاني إيجاده مع 

المجتمع اإلس���رائيلي داخل »الخط األخضر«، ومع السياس���ة اإلسرائيلية العامة، ناجم عن التجربة 

التاريخي���ة، فهو عل���ى الرغم من خطابه المس���ياني- الدين���ي، وتبريرات���ه األيديولوجية، ما زال 

»مجتمعا ضعيفا« ال يس���تطيع أن يعيش من دون حبل الس���ّرة الذي يربطه م���ع المجتمع والدولة 

داخل »الخط األخضر«. ولقد فهم هذا المجتمع أنه ال يستطيع االستمرار في الحياة من دون مجتمع 

المس���توطنين داخل الدولة القائمة منذ العام 1948. وهذا ما يفس���ر محاولته أن يغزو دولة العام 

1948 ومجتمعها وأن يس���يطر عليهما، وأن يؤثر في قراراتهما السياسية، ويشكل دلياًل على أنه 

لم يعد يس���تطيع البقاء من خالل احتالل وغزو األراضي الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني فقط، 

بل عليه في المقابل أن يغزو المجتمع والدولة اليهوديين داخل »الخط األخضر« كي يضمن بقاءه 

ووجوده وتطوره.

يكش���ف بحث الزمي���ل مصطفى، من ضمن أش���ياء كثيرة مهمة، عن جوه���ر »العالقة الجديدة« 

الناش���ئة في اآلونة األخيرة بين »دولة 1948« والمناطق المحتلة منذ 1967، والتي سبق أن وصفها 

البروفس���ور أورن يفتاحئيل، أس���تاذ الجغرافيا السياسية في جامعة »بن- غوريون« في بئر السبع، 

بأنها تش���ف عن االتجاه الجارف نحو ما أس���ماه »الضم المعاكس«، أي ضم تلك الدولة من ناحية 

مبادئ الحياة وأنماطها إلى ما هو سائد لدى المجتمع االستيطاني في 1967. 

ا ما س���بق أن توقفنا عنده مرارًا، بش���أن امتالك حزب »البيت 
ً

وعلين���ا أن نعيد إل���ى األذهان أيض

اليهودي« رؤية إس���تراتيجية لعموم إسرائيل، وامتالك رئيس���ه بينيت طموحًا ألن يكون »زعيما 

قومي���ا« وليس زعيما للمس���توطنين وحدهم، وقد كرره مؤخرًا في س���ياق مقابلة صحافية مطّولة 

أدلى بها في مناسبة انقضاء أول مئة يوم على تأليف حكومة بنيامين نتنياهو التي أصبح شريكًا 

رئيسًا فيها.

كما يتعّين أن نس���جل أن فكرة إقامة تحالف بين المجتمع االستيطاني في مناطق 1967 و«دولة 

48« ُعرض���ت قبل أكثر من ثالثين عاًما على الكاتب اإلس���رائيلي عاموس عوز من جانب أحد منظري 

ذلك المجتمع، وذلك على أس���اس معادلة يقّر الطرفان بموجبها أن »المس���توطنين ليس���وا أكثر 

صهيونية من س���كان الدولة، وأن هؤالء األخيرين ليس���وا أكثر عقالنية من المستوطنين«. بيد أن 

ع���وز رفض في حينه أن يواف���ق على ما يبدو أن رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« يائير لبيد- ممثل 

»دولة 48 الجديدة«- وافق عليه اآلن لدى تش���كيل »الحلف الدن���س« بينه وبين بينيت، والذي من 

ا إلى التحوالت التي مّرت على تلك الدولة في كل ما يتعلق بالموقف العام إزاء 
ً

شأنه أن يحيل أيض

المستوطنين في المناطق المحتلة منذ 1967.

ق���ال رئيس جه���از األم���ن العام اإلس���رائيلي 

)الش���اباك( األس���بق ووزير العلوم والتكنولوجيا، 

يعق���وب بيري، إن حركة »حم���اس« قد تدفع ثمنا 

سياسيا في أعقاب الثورة في مصر وعزل الرئيس 

محمد مرسي. 

ونقلت وسائل إعالم إس���رائيلية عن بيري قوله 

في الكنيست، أمس االثنين، إن »حماس قد تدفع 

ثمنا ج���راء االنقالب في مص���ر«. وأضاف »ال يجوز 

لن���ا أن نتجاهل الضربة السياس���ية التي تلقتها 

حم���اس في أعقاب األحداث ف���ي مصر. وقد تكون 

حماس األولى التي س���تدفع ثمنا كبيرا في الحلبة 

الدولي���ة والحلب���ة الداخلية الفلس���طينية، وثمة 

احتمال بأن ترفع المعارضة في غزة رأسها«. 

من جهة ثانية نقلت وس���ائل إعالم إسرائيلية 

ع���ن مس���ؤولين أمنيي���ن توقعه���م ب���أن تقدم 

تنظيمات الجهاد العالمي الموجودة في س���يناء 

على ش���ن هجمات ضد أهداف إس���رائيلية، عند 

الحدود بين مصر وإس���رائيل، كرد فعل على عزل 

الجيش المصري للرئيس محمد مرس���ي وإسقاط 

حكم اإلخوان المسلمين.

وفي هذا الس���ياق كتب المحلل العس���كري في 

صحيفة »هآرت���س«، عاموس هارئي���ل، أمس، أن 

»إسرائيل أيضا قد تش���عر قريبا بجزء من النتائج 

الثانوية الت���ي أحدثها االنقالب العس���كري في 

مصر«، مشيرا إلى أن »س���يناء مشتعلة منذ ثالثة 

أيام، احتجاجا على عزل حكومة اإلخوان المسلمين 

في القاه���رة، بينم���ا حماس، الت���ي تحافظ على 

ضبط نفسها في هذه األثناء، تنتظر على ما يبدو 

تط���ورات أخرى في مصر قب���ل أن تبلور رد فعلها، 

وال���ذي في ظ���روف معينة قد يؤدي إل���ى ارتفاع 

معين في التوتر مع إسرائيل«. 

وأض���اف هارئيل أنه عل���ى الرغم م���ن موافقة 

إس���رائيل على نش���ر الجيش المص���ري قوات في 

منطقة الحدود بين الدولتين، إال أن »مصر نفسها 

]أي الم���دن والمحافظات داخل مصر[ موجودة في 

أفضلية أعلى بكثير من س���يناء، وثمة شك في ما 

إذا كان بمق���دور الهجوم المضاد العس���كري لجم 

العنف اإلس���المي لفت���رة طويلة، عل���ى الرغم من 

التحسن الذي طرأ في الش���هور األخيرة على أداء 

قوات األمن المصرية في سيناء«.  

ورأى هارئي���ل أنه »في إطار النضال اإلس���المي، 

فإن الم���س بالنظام الجديد ال���ذي فرضه الجيش 

ه���و الهدف الرئي���س، وليس إس���رائيل. لكن إذا 

ما قرر ق���ادة التنظيمات في س���يناء أن مهاجمة 

أهداف عند حدود إسرائيل ستخدم هدفهم، فإن 

هناك ش���كوكا كبيرة فيما إذا كان بإمكان الجيش 

المص���ري منعهم م���ن القيام بذل���ك. وقد تفاخر 

رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياه���و، وبحق خالل 

اجتم���اع الحكومة ]أول من أمس[ باس���تكمال بناء 

الجدار عند الحدود م���ع مصر، الذي يضع مصاعب 

أمام دخول متسللين، سواء كانوا من طالبي اللجوء 

األفارقة أو مخربين من س���يناء، لكن اإلس���الميين 

بإمكانهم ش���ن هجم���ات غير مقرون���ة بالضرورة 

بعبور الجدار«. 

»إسرائيل ترفض التعاون مع المعسكر 
الديمقراطي في العالم العربي«

وينظر اإلس���رائيليون بش���كل عام إلى األحداث 

في مصر، منذ انط���الق المظاهرات الكبرى في 30 

حزيران الفائت، وبش���كل خاص بعد عزل مرس���ي، 

على أنها انقالب عسكري. 

لكن الوزير اإلس���رائيلي الس���ابق إفرايم سنيه، 

رأى أن الش���عب المص���ري هو الذي عزل مرس���ي. 

وكت���ب في صحيفة »يديع���وت أحرونوت«، أمس، 

أن »هذه ليس���ت ’مؤامرة إس���رائيلية’، وال مؤامرة 

حاكتها أجهزة استخبارات أجنبية، وإنما الشعب 

المصري بجماهيره هو الذي أس���قط حكم اإلخوان 

المسلمين«.

ورأى س���نيه أن »اإلس���الم المتطرف السياسي، 

وممثل���ه األس���اس المتمث���ل بحرك���ة اإلخ���وان 

المس���لمين، لي���س مبني���ا لتس���لم زم���ام حكم 

ديمقراط���ي. وهو ال يعرف المش���اركة في الحكم 

وال يريد المش���اركة في الحك���م، وإنما يريد حكما 

مطلقا. وتم الكش���ف عن االساس االستبدادي في 

أدائه السياس���ي عاجال، مثلما ح���دث في مصر، أو 

آجال مثلما حدث في تركيا. وغزة تحت حكم حماس 

هي مثال لذل���ك أيضا. والديمقراطية واإلس���الم 

السياسي المتطرف ال يمكنهما السير معا«. 

واعتبر س���نيه أنه بعزل مرس���ي وإسقاط حكم 

اإلخوان في مصر »تم لجم الس���يطرة اإلس���المية 

الت���ي أغرقت العالم العربي... لكن هذا ال يعني أن 

هذه الموجة اختفت. ففي سورية على األقل، قسم 

كبير م���ن المعارضة ينتمي لإلخوان المس���لمين 

وحت���ى لمنظمات أكث���ر تطرفا منه���م ومرتبطة 

بتنظي���م القاعدة. لك���ن في مي���دان التحرير تم 

وقف تزايد قوتهم... وتبين أن اإلس���الم، كعقيدة 

دينية، غير قادر على حل المش���اكل األساس���ية 

للعالم العربي واإلسالمي«.

وتابع س���نيه أنه »يوجد في العالم العربي قوة 

جماهيرية كبي���رة ممن ينش���دون الديمقراطية 

والتقدم، وتحاول التغلب على كونها غير منظمة 

وغير مجربة. وه���ذه القوة لم تق���ل بعد كلمتها 

األخيرة«.

ورأى سنيه أن هناك انعكاسات إقليمية لسقوط 

حكم اإلخوان ف���ي مصر، بينها أن »الملك عبد الله 

في األردن ورئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، 

أصبحا أقوى نتيجة لفش���ل اإلخوان المسلمين في 

مص���ر. وفي المقابل فإن المعارضة لديهما فقدت 

سندا بالغ األهمية«.

وعبر سنيه عن أمله بأن »اإلدارة األميركية التي 

أملت كثيرا بحكم مرس���ي وأقام���ت عالقات جيدة 

مع اإلخوان المس���لمين في األردن، س���تصحو من 

الوهم الس���اذج بأن اإلسالميين قد يكونون حلفاء 

ديمقراطيين. وإذا ما قررت اإلدارة في نهاية األمر 

تقديم مساعدة حقيقية للمعارضة السورية فإنه 

س���يتعين عليها أن تدرس جيدا أنها ال تس���اعد 

مرسي سوريًا أو أسوأ من ذلك«. 

وأض���اف أن األح���داث في مصر تزود إس���رائيل 

بم���ادة للتفكي���ر، وأن »االس���تراتيجيا الحقيقية 

تقديرات في إسرائيل: حركة »حماس« ستدفع ثمنًا 
سياسيًا عقب سقوط نظام مرسي في مصر!
*وزير سابق: حان الوقت لتمد إسرائيل يدها إلى قوى الحرية والتقّدم في الشرق األوسط*

كتب بالل ضـاهر:

تثير التطورات الحاصلة ف���ي مصر، والتي أدت 

إلى ع���زل الرئيس محم���د مرس���ي، اهتماما بالغا 

في إس���رائيل، خاصة فيما يتعلق باالنعكاس���ات 

األمنية للوضع في مصر وتأثير ذلك على إسرائيل 

والمنطق���ة الحدودية في ش���به جزيرة س���يناء. 

ويدعي اإلس���رائيليون أن إس���قاط حك���م اإلخوان 

المس���لمين في مصر س���يدفع تنظيمات الجهاد 

العالمي، التي تتخذ من منطقة شمال غرب سيناء 

مقرا لها، إلى شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية، 

وأهداف مصرية أيضا. 

ويعترف اإلس���رائيليون بأنهم فوجئوا من ثورة 

30 يوني���و، فيم���ا تحدثت تقاري���ر صحافية عن 

تنس���يق وتعاون أمني كبير بين إسرائيل ومصر 

خالل فترة حكم مرس���ي، بينما التزم المسؤولون 

الرس���ميون الصم���ت بأمر م���ن رئي���س الحكومة 

بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس “مركز دراسات الشرق األوسط” في 

جامعة ب���ن غوريون في بئر الس���بع والمتخصص 

في الش���ؤون المصرية، البروفس���ور يورام ميتال، 

ل� “المشهد اإلسرائيلي”، بشأن رؤيته إزاء الثورة 

المصري���ة الثانية: “أوال، أعتق���د أن ما يحدث في 

األيام األخيرة ليس انقالبا عس���كريا. وادعائي هو 

أن الجيش المصري قرر أن يتدخل في األزمة، وقام 

بنشر ’خارطة طريق’ هدفها محاولة إعادة غايات 

الث���ورة في كان���ون الثاني العام 2011 إلى مس���ار 

م���ا زال ممكنا. ما نراه هنا ه���و محاولة للتصحيح، 

وم���ا رأيناه ف���ي 30 حزيران هو حرك���ة تصحيح. 

وه���ذه حرك���ة تريد إعادة ش���يء م���ا يوجد حوله 

إجماع في مصر. وق���د كان هناك إجماع حتى في 

ثورة 25 يناير، وعندما انضم اإلخوان المس���لمون 

والس���لفيون إل���ى ش���باب الث���ورة، وافق���وا على 

أهداف ومبادئ الث���ورة. والنقطة الثانية هي أننا 

كمؤرخي���ن ال يمكننا أبدا أن نتحدث عن الخطابات 

والتصريحات فقط. وإنما نحن ملزمون بالنظر إلى 

ما حدث فعال من خ���الل التاريخ. وإذا ما نظرنا إلى 

ما حدث خ���الل العامين ونصف العام تقريبا، منذ 

إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، فسنرى أنه 

ح���دث أمران مهمان: األول هو أن ]رئيس المجلس 

األعلى للقوات المسلحة المصرية[ الجنرال حسين 

الطنطاوي والمجلس العس���كري ال���ذي حكم بعد 

مبارك نشرا، بتأييد من اإلخوان المسلمين، خارطة 

طريق، يعتقد الكثيرون، اليوم، أنها كانت خاطئة، 

وأنه���ا كانت جزءا من المش���كلة. وخارطة الطريق 

هذه كانت تتعارض مع المس���ار الذي أراد شباب 

الثورة الس���ير فيه. وأذكر أن الجيش والطنطاوي 

واإلخ���وان اتفقوا عل���ى إجراء انتخاب���ات لمجلس 

الش���عب وبعدها إجراء انتخابات رئاس���ية، وفقط 

بعد ذلك يتم وضع دس���تور. هك���ذا كانت خارطة 

الطريق التي وضعوها. وواف���ق اإلخوان على ذلك 

ألنه كان واضحا أن اإلخوان هم القوة السياس���ية 

األكثر تنظيم���ا، وأن لديهم الق���درة التنظيمية 

والمالي���ة لتحقي���ق إنج���ازات كبي���رة. وقد طلب 

الشبان أن يتم تش���كيل لجنة لصياغة الدستور، 

وأن يش���كل الجي���ش حكومة مدني���ة مؤقتة، في 

هذه األثن���اء، وبعد االتفاق عل���ى صالحيات هذه 

الحكومة وصالحيات رئيس الجمهورية والبرلمان، 

يتم إجراء انتخابات. وكان���ت الفكرة حينذاك أن 

هذه العملي���ة صحيحة من حي���ث تنظيم الحياة 

السياس���ية، وأن من ش���أن هذه العملية أن تمنح 

وقت���ا للمجموع���ات الش���بابية، التي ب���ادرت إلى 

الثورة، لتشكيل قوى حزبية وبلورة نفسها. هكذا 

ول���د الخطأ األول. واألمر المهم الثاني الذي حدث، 

هو أنه عندما تنافس مرش���ح اإلخوان المس���لمين 

مرس���ي ضد أحمد ش���فيق، الذي يعتبر من أتباع 

نظام مبارك، توجه مرسي إلى شباب الثورة وأطلق 

وع���ودا، بينها أنه ملتزم بغايات الثورة وأن حكمه 

س���يمنحهم وس���يمنح أحزابا أخرى مكانا في هذا 

الحك���م، وأنه لن يكون حك���م التيار الديني فقط. 

وما حدث في الواقع الحقا هو أن الرئيس مرس���ي، 

وخالل ع���ام واحد، ذهب في اتجاه مناقض للوعود 

التي منحها لناخبيه. إضافة إلى ذلك، فقد سعى 

للحصول على صالحيات كبيرة جدا بواس���طة نشر 

’اإلعالن الدس���توري’ في ش���هر تش���رين الثاني 

الماض���ي. كم���ا أن���ه عين ف���ي المناص���ب العليا 

أشخاصا من التيار اإلسالمي، وتدخل بصورة فظة 

في عمل لجنة إعداد الدستور، وطرح الدستور في 

استفتاء ش���عبي رغم االنتقادات الواسعة للغاية 

لدى الجمه���ور على هذه الخطوة. وكانت النتيجة 

بر ل���دى جماهير متعددة 
ُ
أن الرئيس مرس���ي اعت

في مص���ر، من متديني���ن وغي���ر متدينين، مثل 

عبد المنعم أبو الفتوح، بأنه ش���بيه بنظام مبارك. 

وعندما فاز مرس���ي في االنتخابات، كان أول ظهور 

ل���ه في ميدان التحرير. ووق���ف على المنصة أمام 

مئ���ات األلوف، وتعهد بأن يكون حكمه مس���تندا 

إل���ى ثورة 25 يناير وأن هذا س���يكون حكم جميع 

المصريين ’س���واء الذين انتخبوني أو خصومي’. 

وأضاف: ’حاس���بوني إذا لم أنفذ تعهداتي’. وها 

هو عام قد م���ر بالتمام ومي���دان التحرير قال له: 

قدم الحساب”.

لحكومة إس���رائيل، رغم أن قالئل س���يقولون ذلك 

علنا، ال تؤيد مد يد لمعسكر الديمقراطية والتقدم 

في العال���م العربي. وتعتقد هذه االس���تراتيجيا 

أنه ينبغ���ي أن ’نتدبر أمرنا’ مع المتطرفين وعدم 

مد الي���د للمعتدلين. والفكرة هي إنش���اء توازن 

ردع ض���د الجهات المتطرفة، يس���تند إلى تفوق 

إسرائيل العس���كري، وأن تحقق بواسطته فترات 

قصيرة من الهدوء األمني. هكذا هي الحال مقابل 

ح���زب الله وحم���اس. وليس صدفة أن إس���رائيل 

امتنعت عن إس���قاط حكم حماس في غزة، وحتى 

أنه���ا بثت علن���ا موافقة على وجوده. وبواس���طة 

صفقة شاليت عززت الحكومة حماس على حساب 

أبو مازن بشكل متعمد«. 

وخل���ص س���نيه إلى أن���ه »يوجد ثم���ن الرتباط 

اس���تراتيجي إقليمي مع أعداء اإلسالم المتطرف، 

من القاهرة وحتى أبو ظب���ي. والثمن هو التوصل 

إلى حل للصراع مع الفلسطينيين من خالل تقاسم 

األرض. وهذا الثمن ال توافق الحكومة على دفعه. 

ولذلك لن تتمكن إس���رائيل من استخالص القدرة 

اإليجابي���ة الهائل���ة الكامنة في س���قوط اإلخوان 

المسلمين في مصر«. 

شعبة »أمان« توقعت
 »هزة ثانية« في مصر

وقال���ت »يديع���وت أحرون���وت«، ي���وم الجمعة 

الماضي، إنه بعد س���اعات م���ن تغيير الحكم في 

مصر وصل إلى القاهرة مبعوث إسرائيلي من أجل 

عقد لقاءات مع عدد من المس���ؤولين في األجهزة 

األمني���ة واالس���تخباراتية المصري���ة. وأضاف���ت 

الصحيف���ة أن »العالق���ات األمنية بين إس���رائيل 

ومصر خالل والية مرسي كانت جيدة، والتقديرات 

اآلن هي أن هذه العالقات ستصبح أفضل«.

ولفت���ت الصحف اإلس���رائيلية إل���ى أن رئيس 

شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، اللواء 

أفي���ف كوخافي، كان قد توقع خ���الل خطاب أمام 

مؤتمر هرتس���يليا الس���نوي في 14 آذار الماضي، 

حدوث »هزة ثانية« في مصر بسبب سياسة حكم 

اإلخوان المسلمين.

وق���ال كوخاف���ي حين���ذاك إن »حرك���ة اإلخوان 

المس���لمين ف���ي الش���رق األوس���ط تس���عى إلى 

إنش���اء دولة دينية تكون الشريعة في أساسها، 

ومؤسس���ة األزهر في مصر حصلت على صالحيات 

مؤخ���را تقض���ي بمهاجمة قواني���ن البرلمان. إلى 

جان���ب ذلك هن���اك صحافيون في س���جون مصر 

وتركيا، وه���ذا يعزز قوة اإلخوان المس���لمين في 

الشرق األوسط، لكنه من الجهة األخرى يستدعي 

مؤشرات لحدوث هزة ثانية. فالمواطن عاد ليكون 

محبطا وهناك مؤش���رات لذل���ك في مصر وتونس 

أيضا، إذ أنه لم يتحسن شعور المواطن هناك«.

مقابلة خاصة مع رئيس »مركز دراسات الشرق األوسط« في جامعة بن غوريون في بئر السبع والمتخصص في الشؤون المصرية

«: المسؤولون في الواليات  البروفسور يورام ميتال لـ »
المتحدة وإسرائيل أخطأوا في تقدير قوة المجتمع المدني في مصر!

*لست شريكا للتقديرات اإلسرائيلية بأن مصر على شفا حرب أهلية*

)التتمة ص2(

قراءة في كتاب ميرون 

بنفينستي »حلم الصابرا 

األبيض: سيرة الصحوة« 

الصادر عن دار النشر 

»كيتر«، 2012

الهدف األهم لـ »قانون 

أساس: إسرائيل- دولة 

قومية للشعب اليهودي« 

هو إنكار الحقوق الجماعية 

لغير اليهود!

مصر: تداعيات اقليمية.
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تعريف: 
هنا الجزء الثان���ي واألخير من المقالة المطولة التي كتبها 

ضابط كبير- المقدم »ش���اي«- في س���الح الجو اإلس���رائيلي، 

يترأس مديرية ش���عبة »جالكس���يا« المعلوماتي���ة الداخلية 

الخاصة بس���الح الجو )نش���رنا الج���زء األول منه���ا في العدد 

السابق من »المشهد اإلسرائيلي«(. 

وتتن���اول هذه المقالة، التي ظهرت في العدد األخير )رقم 

447- أي���ار 2013(، م���ن المجل���ة الفصلية »معراخ���وت« التي 

يصدره���ا الجي���ش اإلس���رائيلي، التحدي���ات الجديدة التي 

تواجهها قوة إسرائيل الجوية في ضوء ما حصل في األعوام 

األخي���رة من متغيرات وتطورات في ميدان »الحرب الجديدة« 

والبيئة اإلقليمية والدولية، ومن ضمنها المتغيرات الناجمة 

عن الهزة السياس���ية )ثورات »الربي���ع العربي«( التي تجتاح 

منطقة الشرق األوسط، وما يترتب على كل ذلك من متطلبات 

تغيير وتحديث في مبنى واستراتيجيا وأساليب عمل القوة 

الجوية اإلسرائيلية، وفقا لرؤية كاتب المقال. 

التوازن المطلوب بين الهجوم والدفاع
يطرح تهديد الصواريخ ف���ي العقدين األخيرين معضالت 

وتحديات جس���يمة أمام إس���رائيل. إحدى ه���ذه المعضالت 

هي حجم الموارد التي يتعين على إس���رائيل استثمارها في 

الوسائل الدفاعية.  فالفهم بأن أية معركة عسكرية ستكون 

مصحوب���ة بضرب مدن إس���رائيلية، بات يؤث���ر على المحافل 

القيادية المس���ؤولة فيما يتعلق باتخاذ القرار بش���ن الحرب 

واألمد الزمني الذي تحتاجه.  

إن وج���ود وس���ائل دفاعي���ة - وال س���يما صواري���خ مضادة 

للصواري���خ وكذلك دفاع س���لبي كالمالج���ئ والغرف اآلمنة -  

يخفف الضغط على القادة ويمنحهم حيز مناورة واسعا أكثر 

عند اتخاذ قرار بش���ن الحرب أو عدم وقفها بعد فترة قصيرة.  

ومع ذلك فإن الوس���ائل الدفاعية أيضا ال تضمن “إغالقا تاما 

للس���ماء”، كما تبين في عملية  “عمود السحاب”، ولذلك فقد 

نش���أ ما يشبه الس���تاتيكو )الوضع القائم( في الرعب، والذي 

ال تسارع فيه إس���رائيل إلى شن هجوم كاسح ضد المنظمات 

“اإلرهابية” إزاء كل استفزاز، في حين تحرص هذه المنظمات 

بصورة عامة على عدم ش���د الحبل أكثر من الالزم، خوفا من رد 

مؤلم من جانب إسرائيل.  

هناك جدل مس���تمر منذ عدة أعوام بشأن دور الدفاع الجوي 

ف���ي النظرية األمنية للجيش اإلس���رائيلي. وق���د كان التوجه 

الذي س���يطر معظم الوقت ه���و أن “خير وس���يلة للدفاع هي 

الهج���وم”، وأنه ينبغي، عوضا عن هدر الموارد على الوس���ائل 

الدفاعي���ة، تعزيز قدرة الذراع الهجومية، وأن هذه قادرة على 

ردع العدو. كما يمكن للذراع الهجومية، في حال فش���ل الردع، 

إنزال ضربات مؤلمة بالعدو، مما يتيح ترميم قدرة الردع لفترة 

طويلة. والمس���اندون لهذا التوجه وطدوه على اإلدعاء القائل 

إن العدو عقالني بطبيعته، ولذلك فإنه س���يميل إلى االمتناع 

عن تعريض مكتس���باته وقدراته للخط���ر.  لكن في العقدين 

األخيرين، تخلى أنص���ار التوجه القائل بأن أي اس���تثمار في 

الوسائل الدفاعية هو هدر تام للموارد، وذلك بعدما اتضح أن 

أعداء إس���رائيل ال يرتدعون دائما م���ن قوتها، وأنهم يقومون 

بإطالق الصواريخ عليها س���واء في أوقات القتال أو في فترات 

التهدئة. ويسعى هؤالء األعداء، حال نشوب مواجهة عسكرية، 

إلى المحافظة على وتيرة ثابتة في إطالق صواريخهم، من أجل 

إضعاف وتهميش إنجازات إس���رائيل في الساحتين الداخلية 

والدولية، وإضعاف صورتها الرادعة في العالم العربي. وهكذا 

فق���د ولدت ق���درة األعداء المتزاي���دة على المس بإس���رائيل 

وبمواطنيها ومكتسباتها، خشية كبيرة لدى صانعي القرارات 

اإلس���رائيليين، لدرجة أنهم ترددوا في غير مرة، في الرد على 

اس���تفزازات، تخوفا من قيام العدو بإطالق وابل من الصواريخ 

على المدن اإلسرائيلية.  ومن هنا جاء االستنتاج الحتمي بأنه 

في الحرب الحديثة على الرأي العام، لم يعد الهجوم كافيا إن 

لم تصاحبه أيضا قدرة دفاعية ملموسة.

بعد أن اتضح أن النجاح في المعركة العس���كرية ال يتحقق 

فقط بواس���طة ضرب العدو وإيقاع خسائر في صفوفه، وإنما 

أيضا عن طريق تقليص إنجازاته - وال س���يما تقليص الضرر 

المتوق���ع ج���راء الصواريخ التي يطلقها على إس���رائيل - بدأ 

الدفاع الس���لبي يحتل مكانا مركزيا أكث���ر فأكثر في نظرية 

األمن اإلس���رائيلية. وفي هذا الس���ياق فإن إدراك حقيقة أن 

مفه���وم النصر يتضمن مكونا دفاعيا ملموس���ا، يفرض على 

إسرائيل استثمار موارد كبيرة، في تطوير منظومات دفاعية 

مض���ادة للصواريخ، والتزود بمثل ه���ذه المنظومات.  بعبارة 

أخرى، فإن س���الح الجو اإلس���رائيلي مطال���ب بتحويل موارد 

وميزانيات ينفقه���ا على تطوير ق���درات هجومية، من أجل 

تموي���ل بناء ق���درات دفاعية أيضا. وإذا كان���ت نظرية األمن 

اإلس���رائيلية قد قامت حت���ى اآلن على ثالث ركائ���ز - الردع 

واإلن���ذار المبكر والحس���م - فق���د أضيفت له���ا أخيرا ركيزة 

رابعة، وهي الدفاع.  ومع ذلك فإن الهجوم والتلويح به، ما زاال 

يش���كالن مكونا مركزيا في قدرة الردع اإلسرائيلية، وخاصة 

ضد أعداء دوالنيين أو شبه دوالنيين.

المحافظة على الفعالية في المعركة
تولد الحرب غير المتناظرة بقوة منخفضة صعوبة إضافية 

للقوة الجوية وذلك بسبب العدد المحدود لألهداف الجديرة. 

ويحقق س���الح الجو اإلسرائيلي عادة اإلنجازات الملموسة في 

األي���ام األولى للحرب، وأحيانا منذ الس���اعات األولى، وهذا ما 

حصل في حرب لبنان الثانية، وكذلك في عمليتي »الرصاص 

المصبوب« و«عمود السحاب« في قطاع غزة، وبعد وقت قصير 

بقي سالح الجو من دون أهداف ذات قيمة. 

من هنا االس���تنتاج بأنه كلما اس���تمرت الحرب فترة أطول، 

كلم���ا تضاءلت قدرة س���الح الجو على إلحاق أضرار جس���يمة 

بالعدو.  ويحدث ذلك ليس فقط بحكم تناقص عدد األهداف 

أكثر فأكثر، وإنما أيضا ألن العدو يحسن طوال الوقت تكيفه 

مع األنم���اط القتالية للجي���ش اإلس���رائيلي.  لذلك فإن أحد 

التحديات المركزية التي تواجه القوة الجوية في الحرب غير 

المتناظرة، يتمثل في االحتفاظ بفاعليته لفترة طويلة. 

ثم���ة صعوب���ة أخ���رى وه���ي وج���وب االمتناع ع���ن المس 

بالمدنيين غير الضالعين.  وكلما استمرت الحرب وقتا أطول، 

كلما ازدادت احتمالية حدوث خلل ما يوقع ضحايا في صفوف 

غير الضالعي���ن، وبالتالي فإن أي مس خطير بهؤالء يمكن له 

أن يرجح الكفة ضد إسرائيل وأن يضر بإنجازات الحرب. 

من هنا االستنتاج بأن عنصر الزمن يعمل، في معظم الحروب 

غي���ر المتناظرة، في غي���ر صالح القوة الجوية اإلس���رائيلية، 

حيث تقل فاعليتها في ساحة المعركة، ويزداد جدا احتمال 

تس���ببها بسقوط قتلى ومصابين في صفوف غير الضالعين، 

مما سيضر باإلنجازات التنفيذية التي حققتها حتئٍذ. 

تصادم بين الثقافات
تخلق الفجوات الثقافية بين إس���رائيل وأعدائها صعوبات 

أمام كل طرف في فهم الطرف اآلخر، تعبر عن نفس���ها أيضا 

في التوجهات والمواقف حيال الحرب.  وفقا للتوجه الغربي، 

ينبغي تحقيق إنجازات س���ريعة في الحرب بواس���طة قدرات 

عس���كرية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.  في المقابل، 

فإن الفكرة الماثلة في أس���اس توجه أعداء إس���رائيل، تقوم 

عل���ى خوض حرب طويلة األمد واس���تنزاف الع���دو، حتى ولو 

بثمن التضحية بحياة المدنيين في الجانبين. 

وتنبع الفوارق في التوجهات فيما يتعلق بإدارة الحرب، من 

ضمن أش���ياء أخرى، من المفاهي���م المتناقضة في الثقافتين 

تجاه الزمن والخسائر. فالمفهوم الغربي الديمقراطي يقتضي 

التطلع نحو  تحقيق انتصار سريع بأقل الخسائر الممكنة في 

األرواح والموارد المادية، في حين يشكل عامال الزمن والخسائر 

في المفهوم اإلس���المي اعتبارين ثانويين، فالمهم هو إحراز 

االنتصار، حتى ولو بعد سنوات طوال.  ويطمح كل طرف في أن 

تجري  الحرب وفقا لفهمه ورؤيته، وعلى سبيل المثال تسعى 

إسرائيل، حال نشوب حرب، إلى تقصير أمدها قدر اإلمكان، في 

حين يتطلع أعداء إس���رائيل بص���ورة عامة، إلى إطالة أمد هذه 

الحرب ما أمكن. وعموما فإن إطالة أمد القتال أسهل من إنهائه 

بسرعة، والسبب هو أنه طالما كان أحد الطرفين يواصل إطالق 

النار، طالما اس���تمرت الحرب.  ومن هنا فإن أمد الحرب يخضع 

إذن، في معظم الحاالت، لسيطرة الطرف الذي يسعى إلى حرب 

طويل���ة، مع ذلك ال يمكن القول بش���كل ج���ازم إن الحرب التي 

تستمر لفترة طويلة تخدم أعداء إسرائيل، كما ال يمكن الجزم 

على نحو معاكس، أي أن حربا أو عملية عسكرية قصيرة تؤدي 

إلى إنجاز إسرائيلي مهم.  وعلى سبيل المثال فقد كانت حرب 

لبنان الثانية، في العام 2006، حربا طويلة )استمرت 34 يوما(، 

اعتبرت في البداية فشال ذريعا وشامال إلسرائيل، وإنجازا الفتا 

ل���� »حزب الله«.  أما اآلن، وبعد مرور قرابة س���بع س���نوات على 

انتهائه���ا، نجد أن التقدير )اإلس���رائيلي( لنتائج تلك الحرب 

أخذ يتغي���ر أكثر فأكثر، وهو ما يتجلى في الهدوء التام الذي 

يسود على حدود إس���رائيل الش���مالية مع لبنان، منذ انتهاء 

الحرب، من دون أي عمل أو  اس���تفزاز يعك���ر صفوه من جانب 

»حزب الله«. ومما ال ش���ك فيه أن ما  يردع »حزب الله« ويمنعه 

من اس���تئناف اعتداءاته على امتداد الحدود هو العمل الذي 

قام به س���الح الجو اإلسرائيلي خالل حرب لبنان الثانية، والذي 

أطلق عليه عالمي���ا »نظرية الضاحية«. وكانت طائرات س���الح 

الجو اإلسرائيلي قد شنت، في أثناء الحرب، غارات مكثفة على 

حي الضاحي���ة الجنوبية في مدينة بي���روت، الذي تتركز فيه 

المق���ار القيادية لمنظمة »حزب الله« والمس���اكن التي يقيم 

فيها زعماء المنظمة، وألحقت دمارا هائال بالمباني والمنشآت 

والبنى التحتي���ة العامة، ونظرا ألن »حزب الله« اعتبر نفس���ه 

في المقام األول حزب س���لطة لبنانيا، فق���د توصل قادته إلى 

االستنتاج بأن ثمن التحرش بإسرائيل غير محتمل.

ما زال من المبكر الجزم فيما إذا كانت عملية »عمود السحاب« 

التي شنتها إس���رائيل على قطاع غزة في تشرين الثاني من 

العام الماضي، قد حققت تأثيرا مشابها على حركة »حماس« 

في غزة.  لغاية اآلن يس���ود هدوء ت���ام على حدود القطاع، إذ 

ل���م تقع أية ح���وادث تذكر منذ انتهاء العملي���ة. ربما كانت 

الضرب���ات الجوية اإلس���رائيلية التي اس���تمرت ثمانية أيام 

لمكتس���بات ومعاقل »حماس« في قط���اع غزة، قد أدت بقادة 

الحركة للتوصل إلى نفس االس���تنتاج الذي توصل إليه قادة 

»حزب الله« بعد دك الضاحية الجنوبية في بيروت. إن السؤال 

األس���اس هنا ه���و: إلى متى سيس���تمر اله���دوء على حدود 

إسرائيل الجنوبية؟! ففي أعقاب عملية »الرصاص المصبوب« 

)كانون األول 2008- كانون الثاني 2009( على س���بيل المثال، 

والتي اعتبرت إنجازا مهما إلسرائيل، ساد هدوء قصير فقط، 

حيث اس���تؤنفت بعد أس���ابيع قليلة، المناوشات الحدودية 

وعملي���ات إطالق الصواري���خ والقذائف على بل���دات جنوبي 

إس���رائيل. بعبارة أخرى: على الرغم من الضربة القاسية التي 

تلقتها حركة »حم���اس« في عملية  »الرص���اص المصبوب«، 

فإن هذه العملية لم تخلق ردعا إس���رائيليا ناجعا.  ومن هنا 

االستنتاج بأنه ال توجد صيغة واضحة لردع العدو، وأنه حتى 

لو جرت عملية عسكرية ناجحة تلحق ضررا هائال ب� »حماس«، 

ف���إن مثل هذه العملية ال تؤدي دائما إلى تغيير جوهري في 

أنماط عمل وتفكير الحركة. 

ويتض���ح من  مج���رى األمور حت���ى اآلن بأن المنظمات المس���لحة 

المعادي���ة تعلمت كيف تعمل ف���ي واقع من التفوق اإلس���رائيلي 

الس���احق ف���ي الجو، مع ذلك فإن���ه يمكن ردع ه���ذه المنظمات في 

اللحظة التي تتحول فيها إلى أطر دوالنية  أو شبه دوالنية، إذ يصبح 

لديها ما يمكن أن تخسره من مكتسبات، في مواجهة عسكرية. 

ف���ي ضوء هذا الواقع يتعين على س���الح الجو اإلس���رائيلي 

تحس���ين وتطوير عدد من القدرات، ومن ضمنها القدرة على 

المك���وث والتحليق لوقت طويل فوق مناطق المواجهة، بغية 

خلق كثافة نيران واعتراض صواريخ أرض- أرض. 

شرق أوسط جديد
نشهد في العامين األخيرين عملية حثيثة نحو تشكل شرق 

أوسط جديد. وما زال من غير الواضح في هذه المرحلة ماهية 

النظام الذي س���ينبثق في س���ورية عن الحرب األهلية التي 

تجتاح هذا البلد. كذلك فيما يتعلق بصورة األوضاع في مصر. 

ومع ذلك هناك إمكانية في أن يتمكن األخوان المسلمون في 

نهاي���ة المطاف من توطيد س���يطرتهم وحكمهم في مصر، 

ويتعين على إس���رائيل بالتأكيد أن تأخذ في الحسبان عودة 

مص���ر بقيادتهم لتتحول مجددًا إلى دولة معادية. وال بد من 

التذكير في هذا الس���ياق  بأن الجيش المصري مزود بأفضل 

األس���لحة األميركية، وأنه لن ينفع إس���رائيل في حال نشوب 

مواجهة مس���لحة بين الجانبين أي تف���وق تكنولوجي. ولعل 

التفوق الوحيد الذي يمكن أن تمتلكه إسرائيل هو في مجال 

النظريات القتالية ونوعية المقاتلين.  

م���ن هنا، وف���ي ضوء اله���زة السياس���ية التي م���ا انفكت 

تعص���ف بالمنطقة، وما يترتب على ذلك من عملية تش���كل 

جديد للش���رق األوس���ط، ينبغي على إس���رائيل أن تتفحص 

بصورة مس���تمرة القدرات الجوية الالزم���ة من أجل مواجهة 

التهديدات الجديدة اآلخذة في التبلور.

تلخيص: سالح الجو اإلسرائيلي- إلى أين؟
سيبقى سالح الجو في المستقبل أيضا جزءا مركزيا في قوة 

إس���رائيل.  فهو يمنح الجيش اإلس���رائيلي قدرة على الردع 

الس���ريع ومرونة كبيرة في تفعيل قوت���ه النارية.  إن الطابع 

الخاص لسالح الجو اإلسرائيلي يتيح له تقديم إجابات وحلول 

فورية لتش���كيلة واس���عة من التهديدات والسيناريوهات، 

من دون دفع األثمان الباهظة المترتبة على أي اس���تخدام أو 

نشاط للقوات البرية. 

باإلضاف���ة إلى ذلك فإنه يوفر عيونا للجيش في كل مناطق 

العمليات، ويقل���ص حرية عمل األعداء ويردعهم بواس���طة 

قدرة على ضرب مقدراتهم ومنشآتهم اإلستراتيجية. لذلك 

فإن س���الح الجو يعتبر في محك أو اختبار التكلفة والفائدة، 

الذراع األكثر جدوى للجيش اإلسرائيلي. 

غير أن العدو تبنى في العقود األخيرة أساليب عمل تجعل 

م���ن الصعب على س���الح الجو اإلس���رائيلي تجس���يد تفوقه 

التكنولوجي، والمقصود هنا بش���كل رئيس هو نشاط العدو 

انطالقا من تجمعات س���كانية مكتظة. وقد نشأ  نتيجة لذلك 

وضع تؤدي فيه غارات س���الح الجو إلى ردع العدو، لكنها في 

الوقت ذاته تخدم أهدافه أيضا.  والسبب هو أن العمل داخل 

بيئ���ة مأهولة بكثافة ي���ؤدي دائما إلى س���قوط ضحايا في 

صفوف المدنيين )غير الضالعين(، ويس���تغل العدو ذلك من 

أجل فضح إسرائيل واإلس���اءة إليها في العالم. لذلك يضطر 

س���الح الجو اإلس���رائيلي في بعض األحيان إلى كبح قوته من 

أجل المحافظة على ش���رعية استمرار الجيش اإلسرائيلي في 

الدفاع عن دولة إسرائيل. 

من هنا فإن س���الح الج���و مطالب بتطوير ق���درات متعددة 

األبع���اد والجوان���ب، تتي���ح ل���ه، م���ن جهة، ض���رب أهداف 

استراتيجية لدول ومنظمات، ومن جهة أخرى، توجيه ضربات 

بص���ورة مركزة وموضعي���ة ألهداف موج���ودة داخل مناطق 

س���كنية مكتظة من دون التس���بب بأضرار وخسائر عرضية 

في صفوف الس���كان المدنيين غير الضالعين. إن ردع العدو 

يتحقق بصورة رئيسة عن طريق التهديد بضرب مكتسباته 

ومقدراته، لكنه يتحقق أيضا بواسطة القدرة على ضربه في 

كل مكان يعمل فيه. 

غير أن القدرة الهجومية وحدها ال تكفي. لذلك فقد أضحى 

الجانب الدفاعي في الس���نوات األخيرة، وال سيما الدفاع في 

مواجه���ة صواريخ أرض- أرض، ج���زءا ال يتجزأ من القدرة على 

إنه���اء معركة عس���كرية مع تحقيق إنج���ازات.  إن الصعوبة 

المتزايدة ف���ي إدارة معارك قصيرة، ورغبة أعداء إس���رائيل 

في إطالة أمد هذه المعارك، يس���توجبان العمل على تقوية 

وتعزي���ز الناحية الدفاعية أكثر، جنبا إلى جنب مع المحافظة 

على الق���درات الهجومية الواس���عة. إن حماي���ة التجمعات 

الس���كانية والمواطني���ن في إس���رائيل هي مس���ألة حيوية 

من أجل تقلي���ص إنجازات الخصم عل���ى الصعيدين المادي 

والمعنوي. 

من هنا فإن مسألة كيف يمكن للقوة الجوية خدمة أهداف 

المعرك���ة، يجب أن تك���ون، في مختلف جوانبه���ا وأبعادها، 

موضع بحث وتفحص دائمين. فسالح الجو اإلسرائيلي مطالب 

بتوفير إجابات وحلول لتشكيلة واسعة جدًا من التهديدات، 

خاص���ة وأن الواقع يثبت بأن الق���وة النارية الكثيفة ال تعدو  

كونه���ا ردا جزئيا فق���ط على التحديات القائمة في س���احة 

المعرك���ة، وأن هناك حاجة في حاالت كثيرة لتحويل قس���م 

كبير من طاقات القوة النارية إلى ناحية قدرات الدفاع وجمع 

المعلومات االستخباراتية. 

إن عملي���ات بن���اء الق���وة التي اس���تغرقت ف���ي الماضي 

س���نوات طويلة، يجب أن تكون سريعة أكثر حتى تتالءم مع 

وتيرة التغيير في س���احة المعركة.  فهذه الس���احة أضحت 

ديناميكي���ة ومتغيرة جدًا، مم���ا يتطلب من الق���وة الجوية 

اإلسرائيلية- أكثر مما كان عليه الوضع في الماضي- أن تكون 

قوة متعددة األهداف، تتسم بالمرونة والقدرة على التأقلم 

السريع مع األوضاع المختلفة. 

]ترجمة: سعيد عياش[ 

في ظل الحروب غير المتناظرة وثورات »الربيع العربي«

سالح الجو اإلسرائيلي ُمطالب أكثر من أي وقت مضى بأن يكون قوة متعددة األهداف!
*الفهم بأن أي معركة عسكرية مقبلة ستكون مصحوبة بضرب مدن إسرائيلية بات يؤثر على المحافل القيادية المسؤولة فيما يتعلق باتخاذ القرار بشن الحرب واألمد الزمني الذي تحتاجه*

)*( »المشـــهد اإلســـرائيلي«: المثير في األمر هو أن العالم، وبضمنه إسرائيل 
أيضا، لم يتوقع الثورة الحالية؟

ميت���ال: »هذا صحيح. لقد حدث هنا أمر مذهل. فقد بدأت أحزاب المعارضة 
تنتقد الرئيس وسياس���ته منذ شهر تشرين الثاني الماضي. وشكلوا حينها 
’جبهة اإلنقاذ الوطني’. لكنهم لم ينجحوا في حشد معارضة شعبية واسعة، 
وكانوا يعبرون عن انتقاداتهم من خالل مؤتمرات صحافية. ومن دون التقليل 
من أهمي���ة انتقاداتهم، إال أن هذه االنتقادات ليس���ت هي التي أس���قطت 
حكم مرس���ي. الذي نجح مرة أخرى في تحقيق المفاجأة هم مجموعة ’تمرد’. 
وقد تمكنت مجموعة ش���بان ’تمرد’ من مفاجأة إس���رائيل والواليات المتحدة 
وغيرهما، ألن���ه إذا نظرنا إلى التطورات الحاصلة من���ذ نهاية العام 2010 في 
تونس، فإن العملية األهم هي العملية االجتماعية - السياسية. وعندما ننظر 
إلى هذه العملية ينبغي أن ننظ���ر أوال إلى المجموعات المتعددة، وليس إلى 
الحكم فقط، وبالطبع ليس إلى األحزاب فقط، ألن هذه المجموعات الش���بابية 
هي التي أسقطت مبارك في حينه. ولذا فإنها فاجأت أولئك الذين لم يلتفتوا 
إلى أهمية الق���وى الحقيقية للمجتمع المدني، وت���م التعبير عنها في هذه 

الحالة بواسطة حملة مجموعة ’تمرد’«.
)*( كيف تصف العالقات بين إسرائيل ومصر خالل فترة حكم مرسي واإلخوان 

المسلمين؟
ميتال: »على المستوى السياسي كان هناك جمود من الناحية الرسمية، أي 
أن الجمود كان سيد الموقف في العالقات بين مرسي ورئيس حكومة إسرائيل 
بنيامين نتنياهو. وعلى مس���توى الخطاب السياس���ي للجانب المصري، كانت 
هناك محاولة لتجاهل إس���رائيل بقدر اإلمكان، وذلك حتى األزمة الكبيرة بين 
إسرائيل وحركة حماس في غزة ]عملية »عمود السحاب« العسكرية[ حيث لم 
يكن لديهم مفر وكانوا ملزمين باإلعالن عن رد فعل مصري. وهناك جانب مهم 
يجب ذكره وهو التعاون بين مصر وحماس. وعلى المس���توى األمني لم يحدث 
تغيير كبير مقارنة مع العالقات في فترة مبارك. وعندما أصبح مرس���ي رئيسا 
فإن االتصاالت في المس���تويات األمنية واالستخباراتية بين مصر وإسرائيل 
عادت إلى مس���ارها الطبيعي. وكان هناك موضوعان مهمان في العالقات بين 

مصر وإسرائيل، األول هو المواجهة بين إسرائيل وحماس، والموضوع الثاني 
هو األمن في سيناء. ومثلث الحدود في سيناء، بين إسرائيل ومصر وقطاع غزة، 
يش���هد نشاطا متصاعدا في الس���نوات األخيرة من جانب مجموعات متطرفة 
وبعضه���ا يتماثل مع فكر تنظيم القاعدة. وه���ذه المجموعات تخوض صراعا 
ضد القوات المصرية، وأحيانا ضد أهداف إسرائيلية. وعلى هذه الخلفية فإن 
أجهزة األمن واالس���تخبارات اإلسرائيلية والمصرية تتعاون مع بعضها، وهذا 

ما حدث خالل فترة الرئيس مرسي«.
)*( قبـــل إجراء االنتخابات الرئاســـية، تخوفت إســـرائيل مـــن صعود اإلخوان 
المســـلمين إلى الحكم في مصـــر. وقد تمحور هذا التخوف حـــول إمكانية إلغاء 
اإلخوان لمعاهدة الســـالم بين الدولتين. هل هذه التخوفات اإلسرائيلية ستزول 
أو تخف في حال صعود نظام علماني في مصر بعد االنتخابات الرئاسية المقبلة؟

ميتال: »في كثير من األحيان تكون للتخوفات اإلس���رائيلية عالقة ضعيفة 
م���ع قراءة الواق���ع. هذا يعني أنه عندما نتحدث ع���ن تخوفات، فإنها ال تكون 
دائما تعبيرا عن ش���يء ما يحدث بالفعل. وقد صرح الكثيرون في إس���رائيل، 
بعد سقوط مبارك وصعود مرسي، بوجود مخاوف مؤكدة على معاهدة السالم 
مع مصر. وكان موقفي حينذاك، وقلته ل� ’المش���هد اإلسرائيلي’ قبل سنتين، 
أنه عندما يكون تأثير الجماهير واس���عا فإن االنتقادات ضد إس���رائيل تكون 
مكثفة جدا، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص العالقات بين الدولتين، لكن النتيجة 
هي أنه ال مصر وال إسرائيل ستلغيان المعاهدة غدا، وأعتقد أن هذا لن يحدث، 
حت���ى لو انتخب حمدين صباحي رئيس���ا، وذلك رغم أن لديه انتقادات كثيرة 
تجاه إس���رائيل، وقد يطرح مقترحات ليس���ت مقبولة أبدا على إسرائيل، مثل 
إعادة فتح بنود معينة في اتفاقية كامب ديفيد. لكنني ال أعتقد أن معاهدة 

السالم ستنهار في المستقبل المنظور«.
)*( خالل االنتخابات الرئاســـية المصرية الماضية تنافس مرسي ضد شفيق، 
وهو أحد فلـــول نظام مبارك. هل تزايدت وتبلورت قـــوة المجموعات التي قامت 
بثورة »25 يناير« منذ صعود اإلخوان المسلمين إلى الحكم؟ هل أصبحوا منظمين 
بشكل يمكنهم من تحقيق مكاسب في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؟

ميتال: »أعتقد أن اإلجابة هي نعم. ونحن موجودون في سياق مختلف تماما. 

وبالمناس���بة يدور حاليا نقاش كبير حول ما إذا كان ينبغي اإلس���راع في إجراء 
انتخابات. وهناك من يقول إن أحد الدروس من االنتخابات السابقة هو أنه يجب 
االتفاق على دس���تور أوال، ثم العمل على بسط األمن وتحسين االقتصاد، وبعد 
ذلك التوجه إلى انتخابات. وفي تقديري أنه ينبغي االنتباه إلى كيفية اندماج 
الرئيس المؤقت الحالي، عدلي منصور، في العمليات السياس���ية الحاصلة في 
مصر. ومنصور ليس منتميا إلى حزب سياسي، كما أنه يشرك القوى السياسية 
في مصر بش���كل كبير، خالل األيام القليلة التي مضت منذ تعيينه. فقد التقى 
حتى اآلن مع الكثير من الش���خصيات العامة. ويتش���اور مع الكثير من الخبراء 
القانونيين، وهو بنفسه رئيس المحكمة العليا الدستورية. وهو يحاول اقتراح 
إعالن دس���توري، ووضع مضمون عملي لخارطة الطري���ق التي وضعها الجيش. 
وه���و أيضا ال يظهر في الميادين ويح���اول إثارة حماس الجماهير، وإنما يحاول 
الدفع في اتجاه استقرار الوضع، وأعتقد أن أوساطا كثيرة في المجتمع المصري 
تصبو إلى إنجاز ش���يء مش���ابه لما يحاول منصور تحقيقه. أنا ال أعرف ما الذي 
س���يحدث بعد عدة شهور، لكن لن أفاجأ إذا ما طالبت جماهير واسعة بأن يبقى 
منصور رئيس���ا وليس مؤقتا، والسبب هو أن المجتمع المصري يواجه اآلن خطرا 
أكبر من الوضع االقتصادي أو وضعا مش���ابها للعام األخير، والخطر األكبر الذي 
تواجه���ه مصر اآلن هو االس���تقطاب داخل المجتمع المصري وهو اس���تقطاب 
غير مس���بوق تاريخي���ا. وقد يكون الزعيم القادم، ال���ذي يبحث عنه المصريون، 
أصبح موجودا، على ش���كل منصور أو ش���خصية أخرى مش���ابهة ل���ه، ويمد يده 
نحو المعسكر اإلس���المي. وأعتقد أنه مع مرور الوقت س���تطالب مجموعات في 
المعس���كر اإلسالمي االنضمام إلى حكم كهذا. وهذا لن يحدث مرة واحدة وإنما 
احتمال نجاح ذلك أكبر من اس���تمرار التدهور. ومن هذه الناحية فإنني لس���ت 
شريكا للتقديرات والعناوين التي صدرت في إسرائيل بأنه ستنشب في مصر 

حرب أهلية«.
)*( في إســـرائيل يتحدثون عن أن حالة فوضى ستسود في مصر لمدة خمس 
سنوات أو حتى عشر ســـنوات. وهذه تقديرات لشعبة االستخبارات العسكرية. 

ما رأيك؟
ميت���ال: »في تقديري أن الوضع متعلق كثي���را بخارطة الطريق في المرحلة 

االنتقالي���ة. ووفقا للخطوات األولى التي يت���م تنفيذها اآلن، أعتقد أنه توجد 
هنا بداية س���تؤدي إلى اس���تقرار الوضع، ورغم ذلك فإن الطريق للوصول إلى 
غايات ثورة ’25 يناير’ ما زالت طويلة جدا ومليئة بالصعوبات. لكن يبدو لي أن 
تدخل الجيش وتغيير الحكم الحاصل اآلن قد يؤديان إلى اتجاه إيجابي أكثر«.
)*( هل توافق على اآلراء في إســـرائيل التي تتحدث عن أن الواليات المتحدة، 
بإدارة الرئيس باراك أوباما، أظهرت ضعفا وفشـــلت في التعامل مع كل ما حدث 

في مصر خالل العامين األخيرين؟
ميت���ال: »إنني أرى كذلك االنتق���ادات لإلدارة األميركي���ة التي ظهرت في 
وسائل اإلعالم األميركية أيضا. وهذه االنتقادات ال تتحدث عن ضعف اإلدارة 
تج���اه ما يحدث في مصر. ولكن م���ا أوافق عليه ه���و أن إدارة أوباما تقرأ، مرة 
أخرى، الواقع بصورة إشكالية للغاية. وبيانات إدارة أوباما، في األيام األخيرة، 
كان���ت مرتبكة في البداية، وال ترى هذه اإلدارة التغيير الحاصل اآلن في مصر 
بشكل إيجابي. إضافة إلى ذلك فإن الحزب الجمهوري، وعلى لسان السيناتور 
جون ماكين، يدعو إلى دراس���ة وقف المساعدات األميركية لمصر. وأعتقد أن 
األميركيين لم يلتفتوا بالش���كل الكافي والدقي���ق إلى الخطوات التي نفذها 
الجيش والمجتمع المدني في مصر من أجل عزل مرس���ي. وهذا لم يكن انقالبا 
عسكريا. واألمر الثاني هو أن األميركيين واإلسرائيليين لم يدركوا كفاية قوة 
المجتمع المدني، مثل حركة ’تم���رد’. واألمر الثالث هو أن الموقف األميركي 
تجاهل الس���ياق السياسي لنزول أكثر من عشرين مليون مصري للتظاهر، في 
30 حزيران الفائت. والفرصة التي أهدرها األميركيون واإلسرائيليون نابع من 
مفهوم أن مرس���ي انتخب في انتخابات حرة ولذا ل���م يتعين على الجيش أن 
يتدخل. لكن هذا ادعاء مفند، ألن النظام الديمقراطي ال يمكنه أن يكون نظاما 
يس���تند إلى ديكتاتورية األغلبية، وكونه يمث���ل األغلبية ال يمنحه الحق بأن 
يتح���ول إلى ديكتاتور، وإنما عليه الحفاظ على حقوق األقلية. واألمر اآلخر هو 
أنه مع نزول أكثر من 20 مليون مصري للتظاهر، فإنهم عمليا صوتوا بأرجلهم 
أنه بدال من أن يعمل الرئيس مرس���ي لصالح المجتم���ع كله، فإنه نفذ عملية 
أس���لمة وأخونة للدولة، وبذا خسر الشرعية الستمرار حكمه، إلى جانب المس 

بعملية صياغة الدستور«.            

«: المسؤولون في الواليات المتحدة وإسرائيل أخطأوا في تقدير قوة المجتمع المدني في مصر! البروفسور يورام ميتال لـ »

تتمــة المنشور على الصفحة االولى

التغيرات العربية في صلب االهتمام االسرائيلي.
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بقلم: د. هنيده غانم

ينتمي كتاب »حلم الصابرا األبيض: سيرة الصحوة« لميرون 

بنفينس���تي إلى أدب السيرة الذاتية السياسي، والذي أصبح  

يلق���ى رواجا في صفوف مثقفين وكتاب كثر في إس���رائيل، 

وإن تمايزت أشكاله وأنماطه. 

في ه���ذا الس���ياق يمكن أن نذك���ر على س���بيل المثال ال 

الحص���ر كت���اب أبراهام ب���ورغ »لننتصر على هتل���ر« )2010( 

ال���ذي كان بمثاب���ة إعادة محاس���بة للمش���روع الصهيوني، 

وكت���اب ي���ورام كاني���وك )1913- 2013( »1948« الذي س���رد 

وبأس���لوب روائي تجربته الش���خصية في الحرب كما خبرها 

وعاش���ها بوصفه محاربا س���ابقا في صفوف »البلماح« وأديبا 

وروائيا صهيونيا علمانيا الحق���ا. ويضاف إلى هؤالء العديد 

من الكتاب والسياس���يين الذين تتميز سيرهم بأنها كتبت 

على وقع المش���روع الصهيوني وارتداداته، فكان منهم من 

كتب ليس���ائل الصهيونية، ومنهم من يكت���ب ليخلد صور 

الماض���ي، ومنه���م من يكت���ب ليوثق »س���يرة صحوته« كما 

كر بالدمار 
ُ
يفعل بنفينستي، الذي يس���تذكر حلم آبائه ويذ

الذي ألحقه هذا الحلم باإلنسان والمكان الفلسطيني، واألهم 

ليحذر من خطر اس���تمرار اإلنكار اإلس���رائيلي للواقع القومي 

الثنائي الذي عم كل فلس���طين التاريخية بعد احتالل 1967، 

وبع���د تمدد المش���روع الكولونيالي الصهيون���ي إلى ما وراء 

الخط األخضر، وهو ما يدعو بنفينستي إلى طرح حل ال� »دولة 

ثنائية القومية« .

بكتب بنفينستي عن الحلم الصهيوني من خالل استرجاع 

حل���م األب- دافي���د بنفينس���تي- الصهيون���ي والجغرافي 

المعروف، الذي شارك العام 1927 بتأسيس »جمعية الرحالة 

في أرض إس���رائيل«، والتي هدفت لي���س فقط إلى التعرف 

على معال���م البالد وخباياه���ا، وإلى نش���ر المعرفة عن أرض 

إس���رائيل بي���ن المهاجرين والمس���توطنين، ب���ل أيضا إلى 

»االحت���كاك« باألرض، وإل���ى تحويل الصع���ود والهبوط بين 

جبالها ووديانها إلى أداة لبناء الجسد »الصهيوني« الجديد 

الرياضي والمعجون ب� »صعوبة« تضاريسها، علها تعطيه من 

مالمحها. 

 اعتقد دافيد األب ومن بعده ميرون االبن أنه عندما يقبض 

على تفاصيل الم���كان ويعرفه تماما، كم���ا يعرفه »العربي« 

الذي يرشده في جوالته، سيصبح مثل مرشده »ابن المكان«، 

وينزع عنه صفة المهاجر إلى غير رجعة! لكن »حب المستعمر 

للم���كان« ورغبته ف���ي التحول إلى جزء من الم���كان يتحوالن 

إلى مشهد س���وريالي مثير عندما تقوم القوات الصهيونية 

بطرد سكان البالد األصالنيين وتدمير قراهم وتغيير خرائط 

التسمية وطمس معالم المشهد الذي تعلم للتو حبه!

لكن عالقة االبن مع المكان وسكانه الفلسطينيين ال تتلخص 

بالمشاهدة، فهو وإن ذهب لدراس���ة »التاريخ الصليبي« في 

فلسطين ليحاول االبتعاد عن الهوس الصهيوني ب� »التاريخ 

اليه���ودي« وإثبات العالقة التاريخي���ة مع المكان، فإنه لعب 

دورا مهما جدا بالذات في ارس���اء العالقة االس���تعمارية مع 

سكان البالد األصالنيين، إذ شغل منصب نائب رئيس بلدية 

القدس تيدي كوليك في سبعينيات القرن المنصرم )1971- 

1978(، وش���ارك عمليا في اتخاذ قرارات مصيرية أصابت لب 

الوجود الفلس���طيني، ناهيك عن أن فترة عمله هذه شهدت 

حمالت تهويد القدس الش���رقية وتغيي���ر معالمها إلى غير 

عودة، وعلى كل فهذا هو ما يقر به وال ينفيه.

ومع كل هذا، وبس���بب كل ما في ه���ذا الكتاب من مصارحة 

وج���رأة ف���ي نق���د ال���ذات، وم���ن »أخ���ذ المس���ؤولية« تجاه 

الفلس���طيني جراء ما تسبب له من غبن وظلم تاريخي وحالي، 

فإن كتاب بنفينس���تي مهم سوس���يولوجيا، ومثير للتحدي 

بالنسبة للفلس���طينيين، لكنه ومع ذلك أثار »فزعي« كقارئة 

فلس���طينية، ألنه ال يع���رض مصالح���ة مبنيه عل���ى تحرير 

المهاجر من مش���روعه االستعماري بل من خالل احتالل »آخر 

المواقع« التي يش���غلها الفلسطيني - »أصالنيته«، والتحول 

إلى أصالني بذاته.

سوس���يولوجيًا يش���كل الكتاب  مصدرا لفهم عدة ظواهر، 

منها:

أوال- فهم الديناميكية القائمة بين السيرورات التاريخية 

والنزاعات الطويلة، وبين تش���كل أنماط تفكير وأيديولوجيا 

الفرد وتأثير ذلك على ما يسميه بوردو صوغ  “الهابيتوس” 

الفردي والجماعي.  

ثانيا- فهم العالقات المتبادلة بين الشخصي والقومي في 

سياق “بناء األمة”، والهيمنة المطلقة للقومي واأليديولوجي 

على الش���خصي.  وأود اإلش���ارة هنا إل���ى أن متابعة القراءة 

للكتاب تولد الش���عور بأن الصهيونية ل���م تبق زاوية حتى 

أكثرها حميمية وش���خصية إال وأضفت عليه���ا طابعا قوميا، 

حتى أننا نجد بأن القومي الصهيوني يش���غل كل “جنبات” 

النفس ويوجه اختياراتها.

ثالثا- مدى قدرة الشخصية العامة، كالمثقف أو السياسي، 

على أن يكتب قصة شخصية، ال تمثل من حيث الجوهر قصة 

عام���ة، وبالتالي ما الذي يدعو أو يبرر تس���مية قصة تتناول 

دروب “المشروع الجماعي”  الكولونيالي، سيرة ذاتية؟!

وعالوة على ذلك، هل يمكن عموما الفصل، في حالة المثقف، 

بين الش���خصي والع���ام؟ وهل تعتبر كل قصة “ش���خصية” 

لمثقف هي مجرد قصة تروي فقط مخاضات صحوة المثقف 

على مستوى المبادئ والقيم المؤسسة، أو التي من المفروض 

أن تؤس���س تكتل المجموعة؟! بديهي أن أية قصة شخصية 

ما هي في الحقيقة إال قصة جماعية في جوهرها،  بيد أن من 

المهم أيضا الوقوف على درج���ة تأثير “المكون العام” على 

الطريقة التي يروي فيها المؤلف قصته.

رابع���ا- العالقة بين التموقع في الهام���ش واالحتجاج ضد 

الخطاب المهيمن، وبين قدرة المثقف على التأثير، وإذا كان 

هذا التموقع والتحرر م���ن هيمنة المجموعة يمكن لهما في 

نف���س الوقت إلغاء قدرة التأثير الع���ام للمثقف، وإذا ما كان 

المثقفون، في هذه الحالة، محكومين بالبقاء إلى األبد سجناء 

الجزر النائية؟!

على المستوى األيديولوجي والسياسي يشكل الكتاب، كما 

قل���ت، تحديا، ليس فقط من حيث أنه يقترح التفكير بصورة 

تتخط���ى اللحظة الراهنة، وصيغ الحلول التي يمكن لها فقط 

إع���ادة إنتاج دوائر المواجهة، وإنما من حيث أنه- أي الكتاب 

- يفكر خارج الدائرة السياس���ية القائمة، ويرس���م “خريطة 

طريق” بديلة لتجنب المواجهة القادمة، قوامها دولة ثنائية 

القومية. هذا الطرح وإن بدا متقدما عن كل الحلول المطروحة، 

إال أنه يشكل تحديا بالذات للفلسطيني نظرا ألنه ال يتحدث 

عن حل عادل، اذ ال يوجد حل عادل للفلس���طيني - بعد ما لحق 

ب���ه من ضرر غير قاب���ل لإلصالح- وإنما ح���ل يمكن التعايش 

مع���ه وقبوله، واأله���م أنه ال يتخلى في نهاي���ة المطاف عن 

الحلم القوم���ي الصهيوني، بل يعيد ببس���اطة تعريف هذا 

الحل���م، ويعيد صياغت���ه من جديد. أي أن اإلس���رائيلي الذي 

يقترح حل الدول���ة الثنائية ال يتخلى في نهاية المطاف عن 

المكون األكثر أهمية لأليديولوجيا الصهيونية، في حين أن 

الفلس���طيني الذي يقبل بمثل هذا الح���ل، يتنازل عن “حلم 

تحرير الوطن”، ويسلم بمبدأ تقاسم وطنه مع المستعمر.  

لكن فيما عدا هذا، أود أن أركز هنا على نقطتين مرتبطتان 

بديناميكية العالقة بين المس���تعمر والمستعمر وامكانيات 

تطبي���ع العالق���ة والمصالح���ة. اذ يلفت االنتب���اه في كتاب 

بنبنش���تي امران اوال حض���ور الفلس���طيني المثابر من خالل 

غيابه، وثانيا السعي الدؤوب للكاتب للتحول الى اصالني .

ومن خالل وساطة كخرائب قرى مهدمه تارة وظالل السكان 

الغائبي���ن في بيوت طردوا منها واس���توطنها مهاجرون مرة 

اخرى وهو ما يشكل في س���ياق عالقات السطرة واالستعمار 

محاول���ة الس���تنطاق الماضي ، يروي س���يرة حيات���ه قبل ان 

يتحول ال  أن يروي  س���يرة حياته في السياق االستعماري، 

وثانيا، بمس���ألة األصالنية وإذا ما كان من الممكن للمستعمر 

أن يتحول إلى أصالني.

يتميز كتاب بنفينستي عن غيره من سير الحياة السياسية 

التي كتبها إس���رائيليون بالحضور الالفت للفلسطيني و ظله 

الذي يخيم على البيت المتروك وعلى الحاضر االسرائيلي . ال 

تحضر خرائب القرى المدمرة اال لتحكي عن سابق عهدها وعن 

ماضيها المفعم بالحياة. الظل هو نقيضه، هو الفلس���طيني 

قبل الش���تات وهو البيت الملون قبل ان يصير كومة حجارة،  

والمشهد “المقدس” كما اسماه بنفينستي في كتاب سابق 

قبل ان يصير خرابا. هكذا يحضر الفلس���طيني عبر ظل البيت 

والقرية، وظل الحقل والبئر، وفي خرائب االسماء التي عبرنها 

المستعمر ليقبض على المكان بكل قوته . يكتب بنفينستي 

عن الظل وعن تاريخ���ه، ويعبر عن حزنه لما أصاب المكان من 

دمار قام به اباؤه المؤسس���ون، ممن أرادوا أن يحتكوا باألرض 

حتى يكونوا على شاكلتها، فكان أن حولوها على شاكلتهم، 

إلى مش���روع كولونيال���ي أوروبي يرتفع ف���وق كومة أنقاض 

وخرائب. 

لكن، وبعد أن دمرت الصهيونية ما أرادت بش���دة –المكان-

أفاق “بنفينس���تي الحالم” ب”صهيونية عادلة” ليشهد ما 

الحقته م���ن دمار بالبالد، فرصد وكتب وفصل أس���ماء القرى 

المدمرة ونشر أسماءها السابقة ووثق ما قامت به الصهيونية 

بتجلياتها المختلفة من تش���ويه للمكان ونش���ره في كتابه 

“المش���هد المقدس” فه���ل كان هذا عم���ال “ال صهيونيا”، 

ربم���ا إن أردنا ان نقرأ النتيجة خارج س���ياقها! لكن ما يكتبه 

بنفينس���تي بالذات ه���و احتجاج ممزوج بال���م “الصهيوني 

الحقيق���ي” الذي حلم بصهيونية مثاليه “تبقي المكان على 

مشهديته األصالنية وتستملكه” تماما كما كان. 

لكن هل هذا ممكن؟ 

هن���ا يصبح الوض���ع أكثر تعقيدا، ذل���ك أن الصهيونية 

مشروع قومي لم يكن ليتحقق إال من خالل إطار استعماري.  

هكذا كان أن تبلورت فكرته حول مصير اليهود المشترك 

وحقهم في تقري���ر المصير في س���ياق أوروبي معاد، ثم 

وقع االختيار على فلس���طين ليتم تحقيق المشروع فيها. 

لم يكن المش���روع لينج���ح لو لم يلجأ بالطبع إلى تس���خير 

األس���اطير التاريخية وقصص األولين والسابقين من أجل 

خلق ص���ورة للجماعة عن ال���ذات وعن عالقتها الش���رعية 

المتج���ذرة في الم���كان والموغلة في الق���دم.  هكذا كان 

أن ب���دأت الصهيوني���ة بمش���اريع اإلحي���اء ورد الروح كما 

تس���ميها بلغتها - وهي تصيب ف���ي الحقيقة هذه المرة 

لب الحقيقة: إحياء اللغة العبرية، إحياء قصص “األبطال”، 

تسمية األسماء بمس���ميات توراتية، عبرنة أسماء اليهود 

“القادمين” إلى “أرض الميعاد”. وبكلمات أخرى إعادة كل 

ش���يء إلى ما كان، بما يذكر بمش���هد عودة الحياة للجثث 

المحنط���ة في فيلم المومياء، وهو م���ا يعني تحويل “نفخ 

الروح في الرمم” إلى برنامج عمل سياس���ي، مع ما يقتضيه 

األمر من تغييرات عينية وملموسة لتجسيده. وفي مضمار 

تنبيه���ه للخطر المرتب���ط “بإعادة إحي���اء” اللغة العبرية 

المقدس���ة وعلمنتها كتب غرش���وم ش���وليم في رس���الة 

وجهها الى روزينسفايغ في 26 كانون األول 1929:

    بعد أن اس���تحضرنا األس���ماء القديمة يوًما بعد يوم، لم 

يعد بوس���عنا التخلص من آثارها. لقد أيقظناها، وهي سوف 

تنهض، ذلك أننا استحضرناها بكل قوة. ]...[ إن كل كلمة من 

هذه الكلمات لم تنش���أ من العدم، ب���ل من ‘الخزينة القديمة 

الطيبة’، إنها تفيض حتى منتهاها بالبارود ]...[. لم يكن من 

أحيوا اللغة العبري���ة يؤمنون بيوم الدينونة، الذي علموه لنا 

مع ذلك من خالل أفعالهم. دعنا نتمنى أن ال يتسبب غرورهم، 

الذي أفضى بنا إلى هذه الحالة الغامضة، في هالكنا. 

والس���ؤال الذي يطرح في هذا الس���ياق: هل يوجد حوار 

ممك���ن بين أش���باح اطلقته���ا حركة قومية اس���تعمارية 

وحولتها الى ابطال حقيقية تتعدى االسطورة وتصر على 

انها »س���اكن المكان االصالني« االول وبين الفلس���طيني ؟ 

أال يعني وج���ود األول محوًا أوتوماتيكيا للثاني، األصالني، 

بحكم تعريف المش���روع الصهيوني وقب���ول وجوده فقط 

كظ���الل وخرائب؟ هل هناك فرصة أو احتمال للتصالح بين 

األيديولوجي���ا الصهيوني���ة التي  أيقظ���ت الموتى، وبين 

الفلس���طيني الذي يتواجد في المكان على أساس حضوره 

كخرائب صامتة؟. 

هل هن���اك إمكانية لتحقي���ق مصالحة بي���ن الصهيونية 

وبين السكان األصالنيين؟! وهل يمكن ألشباح الماضي، التي 

أيقظتها الصهيونية، أن تس���مح للظل بارتداء شكل مادي؟! 

وهل يمكن تطبيع األش���باح ليتخذ حضورهم وتواجدهم في 

المكان صفة التحقق المادي غير الميثولوجي؟! 

إن الخيار الذي يقترحه بنفينس���تي في كتابه هو تحويل 

المس���تعمر إلى أصالني وهو ما يعني من ناحية الفلسطيني 

»احت���الل المعقل األخير الذي يتحصن فيه«، والذي يش���كل 

م���ن ناحيته أيضا الحصن الرمزي، والكوش���ان الطبيعي الذي 

 ويؤكد حضوره وتواجده في المكان، س���واء كان ذلك 
ُ

ّب���ت
َ
ُيث

على هيئة ظل أو ككيان حقيقي ملموس. 

وهنا ال بد ان نس���أل هل يمكن للمس���تعمر أن يتحول إلى 

أصالني؟! هل هناك أصال إمكانية كهذه؟! وهل يش���كل ذلك 

نتاجا عاطفيا بنيويا، أم أنه خيار منطقي قسري؟! هل يمكن 

ل� »األصالنية« أن تكون منوطة بزمن، وبعبارة أخرى: هل يمكن 

للمستعمر أن يكون أصالنيا بعد مئة عام، أو ألف عام؟! أم أن 

ذلك منوط بالسلوك االجتماعي للمستعمر، وبإمكانية تبنيه 

للغة المكان؟! فضال عن ذلك، هل يمكن للفلسطيني أن يفكر 

بهذا الخيار االن؟!

أخيرا، هناك عدة تساؤالت تؤرقني، لم أهتد إلى إجابة لها: 

هل يمكن للفلس���طيني قراءة بنفينستي؟ وبعبارة أخرى: 

هل يمكن لألصالني قراءة نص يريد أن يتقاسم معه الحصن 

الرم���زي األخير المتبقي له، أي »األصالنية«، أم أن في مقدوره 

االكتف���اء بالرد فق���ط؟! وعلى األدق: هل يمك���ن لنص »حلم 

الصابرا األبيض« أن يكون قاب���ال للفهم لدى األصالني بينما 

ال يزال، هذا األخير، في خضم النزاع والصراع على وجوده في 

حد ذاته؟! وهل تتوفر أصال ش���روط الحد األدنى التي يمكن 

لها أن تسمح بإجراء حوار يخرج عن نطاق الرد؟!

 4 منح من »مدار« لدراسات ماجستير في الشأن اإلسرائيلي 
 

رام الله: ضمن برنامج المركز الفلس���طيني للدراسات اإلس���رائيلية »مدار« لدعم طلبة الماجستير الذين يختارون رسائل 

في الش���أن اإلس���رائيلي، تم  اختيار مقترحات 4رسائل من بين عش���رات الطلبات المقدمة من  طلبة في مختلف الجامعات 

الفلسطينية.

وكانت لجنة أكاديمية متخصصة مكلفة من »مدار« تولت مراجعة وتقييم مقترحات الرسائل المقدمة للمنح.

وتش���تمل المنح على تمويل مراحل كتابة الرس���الة، وتغطي بعض النفقات المترتبة عل���ى البحث، باإلضافة إلى الدعم 

األكاديمي.

وكان »مدار« اعلن عن المش���روع نهاية العام المنصرم ، بالتعاون مع صندوق االس���تثمار الفلس���طيني و ش���ركة باديكو 

القابض���ة، ذل���ك بهدف تحويل الدراس���ات اإلس���رائيلية إلى جزء م���ن االهتمام البحث���ي واألكاديمي وتش���جيع الطلبة 

الفلسطينيين على التخصص في هذا المجال.

ويتوقع المركز أن تس���هم كتابة رسائل ماجستير في الدراسات اإلسرائيلية إلى إنتاج معرفة جدية عن إسرائيل تثري 

المكتبة الفلسطينية بدراسات شبابية متجددة، فيما ينوي »مدار« نشر الرسائل التي ستحظى على امتياز أكاديمي ضمن 

سلسلة إصداراته البحثية.

كتب برهوم جرايسي

بّينت االنتخابات الداخلية في حزب الليكود، التي جرت في 

األسبوع الماضي، النتخاب رؤساء األطر التنظيمية في الحزب، 

مدى س���يطرة من باإلمكان تس���ميتهم ب� “اليمين المتشدد 

المنفلت”، بقي���ادة مجموعات المس���توطنين وقادتهم في 

هيئات الليكود، على حس���اب اليمين المتشدد، وأبرز رموزه 

رئيس الحزب بنيامين نتنياهو.

وقد ذهب عدد من المحللين اإلسرائيليين بعيدا في إظهار 

نتنياهو وكأنه “الرجل الضعيف”، وكمن بات يفقد السيطرة 

على الحزب، إال أن واقع األم���ر يؤكد أن نتنياهو ما زال الرجل 

القوي، وأن ما جرى يعكس ش���كل مس���تقبل الليكود ما بعد 

نتنياه���و، الذي ال يواج���ه أي تهديد حقيق���ي على مكانته 

الحزبي���ة، حتى وإن قرر نتنياهو ت���رؤس الحزب وقيادته في 

االنتخابات البرلمانية المقبلة.

وجرت في األس���بوع الماضي االنتخابات لرئاس���ة المجلس 

المركزي للحزب، وفاز برئاس���ته نائب وزير الدفاع، المتطرف 

داني دان���ون، الذي انتخ���ب أيضًا قبل ذل���ك بأيام لمنصب 

رئي���س المؤتمر، بتأخي���ر دام عاما، كما أنه يش���غل منصب 

رئيس حركة “الليكود العالمية”. وانتخب المجلس المركزي 

نائب وزير الخارجية المتطرف زئيف إلكين رئيس���ا للمكتب 

السياس���ي، وجرى انتخاب وزير المواصالت يسرائيل كاتس، 

مجددا، رئيسا للسكرتارية العامة للحزب، وهو المنصب الذي 

يش���غله منذ س���نوات، وقد فاز األخير على النائبة المتطرفة 

ميري ريغف.

وباس���تثناء الوزير كاتس، الذي ال تق���ل مواقفه اليمينية 

تشددا عن مواقف باقي المنتخبين، فإن نتنياهو كان يرغب 

في وصول أسماء أخرى إلى رئاسة هيئات الحزب، ليس خوفا 

على مكانته، بل في محاولة لعرض صورة أخرى لحزب الليكود 

أمام الرأي العام، وفي إطار س���عي نتنياه���و للحفاظ على ما 

تبق���ى من مصوتين، من جمهور “اليمين المعتدل”، بموجب 

التعريفات والمقاييس القائمة في داخل الحلبة اإلسرائيلية، 

إال أن نتنياهو ذاته س���اهم بشكل قوي في تغيير طابع حزب 

الليك���ود، من ح���زب أيديولوجي عقائدي يمين���ي، إلى حزب 

تخض���ع هيئاته كلها، ولوائح مرش���حي الح���زب، لمجموعات 

المس���توطنين المتش���ددة، واليمين المغامر المنفلت، الذي 

يسعى إلى كل أش���كال الصدام إن كان على مستوى الساحة 

السياس���ية الداخلي���ة، أو على مس���توى تصعيد السياس���ة 

العنصرية، وقوننة وش���رعنة العنصرية، وحتى شكل حسم 

الصراع اإلقليمي.  

نتنياهو مّد يده لهم فنال لدغة
بدأت عملية التقلبات في حزب الليكود بصورة ملموسة في 

منتصف س���نوات التس���عين من القرن الماضي، فحتى تلك 

المرحلة كان التيار األيديولوجي العقائدي هو المسيطر على 

الحزب كليا، والحديث يجري عم���ن كانوا في حزب “حيروت” 

ل في العام 1973 حركة الليكود، بالشراكة مع أحزاب 
ّ
الذي شك

يمينية صغيرة، وكأي حزب أو اطار سياس���ي أو غيره، يعتمد 

خطاب التشدد، فإنه يكون ُمطالبا خاصة أمام أعضائه وأيضًا 

امام قواعده الشعبية، بتصعيد الخطاب بشكل مستمر، وهذا 

ما فعله، ولذا كنا نرى دائما كل فوج جديد في قيادة الليكود 

متشددا أكثر من سابقه.

إال أن ما جرى في منتصف سنوات التسعين، بمعنى انتقال 

حزب “الليك���ود” إلى نظام االنتخاب���ات الداخلية المفتوحة 

الختيار مرش���حين لالنتخابات البرلماني���ة، فتح أبواب الحزب 

على مصراعيها، امام عصابات المس���توطنين، حتى أكثرهم 

تطرف���ا وارهابا، الذي���ن كانوا وما زالوا ينتس���بون إلى الحزب 

لفترة محددة من أجل المش���اركة في انتخابات رئيس الحزب 

وانتخ���اب الئحة الحزب، ولكنهم ف���ي االنتخابات البرلمانية 

يتجهون لدعم أحزاب المس���توطنين اليمينية المتش���ددة، 

وهذا ما ج���رى أيضًا ف���ي االنتخابات البرلماني���ة التي جرت 

ف���ي مطلع العام الجاري أيضًا، اس���تنادا إلى نتائج انتخابات 

“الوسط” وفق مقاييس إسرائيل وتعريفاتها السياسية.

ال خالفات سياسية
بال���غ المحللون في وصف ما ج���رى في حزب الليكود، وكأنه 

“صفع���ة” أو “ضرب���ة” لبنيامي���ن نتنياهو، وأنه س���يواجه 

مس���تقبال عائقا في قضايا سياس���ية، بادع���اء أن من يرأس 

الهيئ���ات المركزية في الليكود هم وج���وه التيار المتطرف 

المنفلت في الحزب، إذ أنه ال خالف جوهريا في حزب الليكود 

بتركيبته الحالية، وحتى تنظيميا، فإن األمور ليست بالشكل 

الذي يتم رسمه.

على المس���توى التنظيمي، فإن انعق���اد المجلس المركزي 

للحزب يج���ب ان يحصل على موافقة رئي���س الحزب، وفق ما 

ينص عليه نظام الحزب، كذلك فإن هذه األسماء لم تستطع، 

مثال، لدى تش���كيل الحكومة أن تفرض نفسها لتحصل على 

مناصب وزارية، ألنه في س���اعة الحسم فإن القواعد الحزبية 

ستنصت إلى رئيس الحزب الذي “يحقق االنتصارات للحزب”.

كذلك ال ننسى أن هناك مركز قوة جديا في المجلس المركزي 

الذي يضم أكثر من 3600 عضو، يتش���كل من مقاولي أصوات، 

ومنتفعين من وجود الحزب في السلطة، أو أنهم “وكالء” لمن 

يريد االستفادة من السلطة، وهذه ظاهرة معروفة وقوية جدا 

في حزب الليكود، وهؤالء يلجأون عادة إلى الشخص التنفيذي 

األبرز في الحزب، وفي هذه الحالة رئيس الحكومة.

أما من ناحية سياس���ية، وبعد جلوسه في رئاسة الحكومة 

مدة تزيد عن 51 ش���هرا، فهل لدى أي كان ذرة شك بمواقف 

نتنياه���و، وبأنها ال تبعد قيد أنملة عن مواقف أش���د اليمين 

تطرفا؟. فعلى سبيل المثال، لم يعترض نتنياهو على مبادرة 

رئيس كتل االئت���الف الحاكم ياريف ليفي���ن، قبل أكثر من 

ش���هر، إلقامة لوبي يدعو إلى فرض “الس���يادة اإلسرائيلية” 

عل���ى م���ا يس���مى “أرض إس���رائيل الكاملة”، أي فلس���طين 

التاريخية، فقد حظي هذا اللوبي بتهاني عدد من وزراء حزب 

الليكود، ونواب وزراء، وطبعا أعضاء كنيست، والقائمة تطول.

لذلك، فإن ما يعرضه المحللون، وكأن نتنياهو سيواجه عراقيل 

سياس���ية في ح���ال جاء للح���زب طالبا موافقته عل���ى خطة لحل 

الصراع، ه���ي فرضية غير واقعية في الظروف القائمة، وأصال لو 

كان نتنياهو يفكر بسيناريو كهذا، لكان غّير الكثير في حزبه.

وال منافس أيضًا
في الوضع القائم في حزب الليكود، ال يوجد بديل لنتنياهو 

في رئاسة الحزب، وحتى لو قرر نتنياهو االستمرار في رئاسة 

الح���زب أيضًا في االنتخابات المقبلة، فإنه س���يحصل على ما 

يري���د، وهذا بس���بب غياب منافس واقعي وق���وي في الحزب 

لشخصية وش���عبية نتنياهو، أساسا في أوساط اليمين على 

كل تنوعات���ه. وكل هذه األس���ماء التي ظهرت على الس���طح 

لتترأس هيئ���ات الحزب القيادية، ال تطرح نفس���ها كبديلة 

لشخص نتنياهو.

لك���ن كل م���ا جرى ف���ي الليكود هو مؤش���ر إلى مس���تقبل 

الليكود بعد نتنياهو، ألنه ال توجد ش���خصية بهذا القدر من 

“الكاريزما” يمكنها أن تحل محل نتنياهو.

ورغم كل هذا تبقى فرضية ليست مستبعدة، من الضروري 

التطرق إليها، فقبل بضعة أش���هر ظهر نب���أ عابر في إذاعة 

الجيش اإلس���رائيلي قال إن نتنياهو وزعيم حزب “إسرائيل 

بيتن���ا” أفيغدور ليبرمان يبحثان في إمكانية تش���كيل إطار 

سياس���ي حزبي واحد. ولم يتوقف كثيرون عند ذلك النبأ في 

حينه، إال أنه ف���ي أيام االنتخابات األخي���رة لهيئات الحزب، 

ظهر الموضوع بقوة على ألس���نة عدد من ش���خصيات الحزب 

الذين أبدوا اعتراضا ش���ديدا له���ذه الخطوة، ألنهم يدركون 

أن ع���ودة ليبرمان إلى صفوف الحزب س���يكون هدفها واحدا 

ووحيدا: الوصول إلى رئاسة الحزب بعد نتنياهو. ولذا، فعلى 

األغلب أن نتنياهو سيفشل في هذه المبادرة، في ما لو كانت 

حقيقية. 

الليكود ما بين اليمين المتشّدد واليمين المنفلت!
الليك���ود في مس���توطنات الضفة الغربية والق���دس، كأكبر 

معقل لليمين األكثر تطرفا.

وفي بدايات هذه الظاهرة لم يسع التيار المركزي التقليدي 

ف���ي حزب الليكود إلى لجمها، ال بل إن أقطابا في الحزب كانوا 

يس���تعينون به���ذه الجماع���ات والعصابات ف���ي معاركهم 

االنتخابي���ة الداخلي���ة، ومن بينهم نتنياهو ذاته، وبش���كل 

خاص، حين حاول في العام 2002 منافسة أريئيل شارون على 

رئاسة الحزب، إال أن نتنياهو تراجع عن تلك المنافسة.

وأم���ام هذا التغاضي نجحت تلك المجموعات في أن ترتبط 

في ما بينها، وأن تش���كل قوة مركزية في قاعدة المنتسبين 

الموس���عة، فمثال، رم���ز هذه المجموعات المتطرف موش���يه 

فايغلين كان ش���خصا هامش���يا، ينافس ف���ي كل انتخابات 

على رئاس���ة الحزب ويحصل على نس���ب ضئيل���ة، ولكن في 

االنتخابات لرئاسة الحزب التي جرت في مطلع العام الماضي- 

ل فايغلين مصدر قلق لنتنياهو، الذي وضع لنفسه 
ّ
2012- شك

هدفا بأن يحصل على نس���بة ال تق���ل عن 80%، في ظل غياب 

منافس���ين اقوياء، وبقيت المنافس���ة محص���ورة بينه وبين 

فايغلين، وفي النتيجة النهائية حصل نتنياهو على %77.

غي���ر أن األمر لم يتوقف عند هذا الح���د، بل إن نتنياهو لم 

ينجح في ش���هر نيس���ان من العام 2012، في بسط سيطرته 

التنظيمي���ة اكث���ر على المجل���س المركزي للح���زب، مثل أن 

يحصل عل���ى صالحيات واس���عة في تش���كيل الئحة الحزب 

لالنتخاب���ات البرلمانية، بس���بب معارضة ه���ذه المجموعات، 

ولجوء ش���خصيات أخرى في الحزب اليها ف���ي هذه القضية 

بشكل خاص.

وأكث���ر من هذا، ففي االنتخابات الداخلية لتش���كيل الئحة 

الح���زب لالنتخابات البرلماني���ة التي جرت ف���ي مطلع العام 

الج���اري، م���ّد نتنياهو يده ليتع���اون مع تل���ك المجموعات 

لتصفية رم���وز بقايا التيار األيديولوجي ف���ي الحزب، وهم: 

الوزير الس���ابق في حكوم���ة نتنياهو، بنيامي���ن بيغن، نجل 

الزعي���م التاريخي للح���زب مناحيم بيغن، فه���ذا على الرغم 

م���ن مواقفه اليمينية المتش���ددة كليا، إال أن���ه في القضايا 

الداخلي���ة، مثل حقوق الع���رب في إس���رائيل، يتبع مواقف 

ليبرالية نوعا ما، تمش���يا مع فكرة زئيف جابوتينسكي، الذي 

ارتك���ز على أفكاره ح���زب “حيروت”، وكان م���ع آخرين نأتي 

على ذكرهم، في كثير م���ن المرات، “حجر عثرة” أمام تمرير 

قواني���ن عنصرية، رغم انها كانت تمر ف���ي نهاية المطاف، 

ولكن منها ما سقط عن جدول األعمال.

كذل���ك تمت تصفي���ة واس���تبعاد الوزيري���ن دان مريدور 

وميخائيل ايت���ان، اللذين باإلم���كان تصنيفهما بأنهما أقل 

تش���ددا من بيغن، ولم ينجح نتنياهو ف���ي تصفية من كان 

رئيس الكنيس���ت حتى االنتخابات، رؤوفين ريفلين، من أكبر 

مناصري “ارض إسرائيل الكاملة”، ولكن في القضايا الداخلية 

مواقف���ه مطابقة لمواقف بيغن، لك���ن نتنياهو الحق ريفلين 

بعد االنتخابات ومنع انتخابه ثانية لرئاسة الكنيست.

والملف���ت في ه���ذه المس���ألة تحديدا ه���و أن نتنياهو 

اس���تعان في انتخابات 2009 بوجوه مث���ل بيغن ومريدور، 

ومعهم يوس���ي بيلد الذي اعتزل السياس���ة، وغيرهم من 

أج���ل إعادة الليكود إل���ى الصدارة، وه���ذه الوجوه حققت 

لليك���ود أصواتا من جمه���ور “اليمين المعت���دل” وحتى 

عن األصالنية التي يحاول المستعمر استمالكها وعن األشباح وظالل الخرائب
قراءة في كتاب ميرون بنفينستي »حلم الصابرا األبيض: سيرة الصحوة« الصادر عن دار النشر »كيتر«، 2012

الليكود: »زمن نتنياهو«.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

إسرائيل تدفع سنويا 12 مليار 
دوالر فوائد على الديون

تبين من مشروع الميزانية العامة للعامين الجاري والمقبل، والذي 

دخل مرحلة التشريع األخيرة في الكنيست، أن ما تدفعه إسرائيل 

س���نويا على الفوائد البنكية على القروض يبلغ نحو 12 مليار دوالر، 

ويضاف إلى هذا نحو 2ر28 مليار دوالر لتس���ديد قسم من الديون، 

ما يعني ان بند الدي���ون والفوائد يقتطع حوالي 40 مليار دوالر من 

الميزانية العامة، وهذا بحد ذاته يشكل 36% من الميزانية العامة 

للعام الجاري قبل التقليصات التي تطلبها الحكومة.

ومن المفت���رض أن ترتفع المبال���غ، وايضا النس���بة المئوية في 

ميزانية العام بعد المقبل 2015، لتصل إلى نحو 38% من الميزانية 

العامة، وهذا على الرغم من أن نس���بة الدين العام في إسرائيل من 

النات���ج العام هبطت في العام الماض���ي 2012 إلى نحو 2ر73% على 

الرغم من االرتفاع الحاد للدين العام في كبرى الدول المتطورة، مثل 

الواليات المتحدة واليابان.

وق���ال تقرير اقتصادي إن إس���رائيل تدفع س���نويا على الفوائد 

البنكي���ة على القروض حوالي 9ر3% م���ن الناتج العام، وهذا يعتبر 

من أعلى النس���ب في الدول المتطورة، إذ تس���بق إسرائيل في هذا 

المج���ال، اليونان وإيطاليا إذ تبلغ النس���بة ف���ي اليونان 2ر6% وفي 

إيطاليا %5. 

وقال تحليل في صحيفة “ذي ماركر” إنه على الرغم من أن نس���بة 

الدين العام في إس���رائيل من الناتج العام قد انخفضت مقارنة مع 

ما كان حتى قبل ثماني سنوات- 80%- إال أن إسرائيل ال تزال تدفع 

نس���بة هائلة من ميزانيتها على الفوائد وحدها، وهذا يزيد العبء 

على الميزانية العامة.

ارتفاع حاد في مداخيل كبرى 
الشركات اإلسرائيلية

أظهر تقرير نشر في األيام األخيرة أن كبرى الشركات اإلسرائيلية 

سجلت في العام الحالي ارتفاعا حادا في مداخيلها، رغم أن الشركات 

العشر األولى بقيت في القمة، مع تغير محدود في ترتيبها. 

وقد حافظت ش���ركة إنتاج األدوي���ة “طيفع”، التي تعد الش���ركة 

الس���ابعة عالميا، على الصدارة، وحقق���ت مداخيل بقيمة 5ر21 مليار 

دوالر، وهي زيادة بنس���بة 20% عما كان���ت عليه المداخيل في العام 

الماضي 2012.

وتليه���ا في المرتبة الثانية، ومحافظة عليها، ش���ركة الكيماويات 

“كي���ل” التي حققت مداخيل بقيمة 1ر7 مليار دوالر، بزيادة بنس���بة 

6ر1% ع���ن الع���ام 2012. إال أن من حل���ت في المرتب���ة الثالثة كانت 

ش���ركة التقنيات العالية “إنتيل”، التي انتقل���ت إلى هذه المرتبة 

من المرتبة الس���ابعة التي كانت فيها في الع���ام الماضي، وحققت 

“إنتيل” مداخيل بقيمة 3ر5 مليار دوالر، بزيادة بنسبة %230.

وحل���ت في المرتبة الرابع���ة متراجعة عن المرتبة الثالثة، ش���ركة 

الصناعات الحربية الجوية “تعاس” التي حققت أرباحا بقيمة 83ر3 

مليار دوالر، ثم في الخامس���ة شركة “أمادوكس”- 73ر3 مليار دوالر، 

وفي السادسة ش���ركة التقنيات العالية العس���كرية “إلبيط”- 3ر3 

مليار دوالر، وفي الس���ابعة ش���ركة المعادن “مختش���يم أغان”- 2ر3 

مليار دوالر. 
وجاءت في المرتبة الثامنة ش���ركة األغذية شتراوس، التي حققت 
مداخيل ب� 43ر2 مليار دوالر، وفي المرتبة التاس���عة شركة الصناعات 
الحربية رافائيل، وبل���غ حجم مداخيلها 1ر2 مليار دوالر، وفي المرتبة 
العاش���رة ش���ركة منتوجات الحليب األكبر في إسرائيل، تنوفا، التي 

حققت حوالي 1ر2 مليار دوالر. 

قيمة سعر البيت تحتاج 
إلى 135 رتبا شهريا!

أظهر تقرير جديد لوزارة البناء واإلس����كان اإلس����رائيلية أن معدل 

سعر البيوت في إسرائيل في العام الجاري 2013 بات يحتاج إلى 135 

راتبا ش����هريا، وفق مع����دل الرواتب، وهذا بزي����ادة 4 رواتب عن العام 

الماض����ي 2012، ولكن بزيادة 32 راتبا عما كان عليه س����عر البيوت في 

العام 2008، ما يعكس االرتفاع الحاد في أسعار البيوت في السنوات 

األربع األخيرة، ويج����ري الحديث عما بين 30% إلى 40%، وهذا متعلق 

بالمناطق.

ويجري احتساب أس����عار البيوت في هذا المؤش����ر اعتمادا على أن 

مع����دل الرواتب حاليا ه����و 2712 دوالرا، لكن ه����ذا المعدل يصل اليه 

ويتجاوزه ال أكثر من 22% من األجيرين في إس����رائيل، إذ أن نحو %60 

م����ن األجيرين يحصلون حتى 75% من معدل األجور، ال بل إن 33% من 

األجيرين يحصلون على راتب الحد األدنى وما دون، ويبلغ الحد األدنى 

لألجور حاليا 1278 دوالرا.

وحس����ب تقرير الوزارة، فإن أس����عار البيوت في إس����رائيل تعد من 

األعلى ف����ي العالم، فمثال يحتاج معدل س����عر البيت المتوس����ط في 

بريطانيا إلى 54 راتبا شهريا. 

ويضي����ف التقرير أن معدل س����عر البيت المك����ون من خمس غرف 

)ويعد بيتا كبيرا( يحتاج إلى 180 راتبا شهريا.

ويفسر المحللون هذا االرتفاع في عدد الرواتب بأن الزيادة العملية 

للرواتب في إس����رائيل من العام 2005 إلى العام 2013 بلغت 2%، بعد 

خصم نس����ب التضخم، وهذا على الرغم من أن الناتج العام ارتفع في 

نفس الفترة بنسبة %38.

كذلك يش����ير تقرير الوزارة إلى أن االرتف����اع كان ملحوظا في ايجار 

البيوت، ففي العام 2007 كان معدل ايجار البيوت يشكل نسبة %30 

من معدل األجور، بينما في العام الجاري يش����كل ايجار البيوت %37 

من معدل األجور العام، وع����زت الوزارة هذا األمر إلى “النقص الحاد” 

في عدد البيوت المعروضة للبيع في إس����رائيل، ففي العام 2012 كان 

ينقص إسرائيل نحو 101 ألف بيت.

يذك����ر أنه قبل نحو ش����هر ظهر تقرير حذر في����ه مختص كبير في 

إس����رائيل في مجال الس����كن من النقص الهائل في البيوت الجديدة 

في إسرائيل. 

وقال هذا المختص، وهو البروفس����ور دافيد باس����يغ، إن إس����رائيل 

بحاج����ة إلى ما بي����ن 600 ألف إلى 800 ألف بيت جديد خالل عش����رة 

أعوام، وفي حال لم يتم هذا األمر، فإن آالف الناس س����تكون محرومة 

من السكن.

ق���ال مكت���ب اإلحصاء المرك���زي اإلس���رائيلي إنه في األش���هر األربعة 

الماضية ارتفع عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل بنحو 15 ألف شخص 

جدي���د، ما زاد عدد العاطلين عن العمل اإلجمالي وألول مّرة عن ربع مليون 

نسمة، في حين أعلن بنك إسرائيل المركزي عن تخفيض توقعاته للنمو 

االقتصادي في العام المقبل، محذرا من التباطؤ الذي س���ينعكس بشكل 

أوضح في العام المقبل 2014، إذ من المتوقع أن تكون نس���بة النمو 2ر%3، 

وهذه تش���مل مس���اهمة ضخ الغاز التي لن تكون ملموسة في االقتصاد 

العام.

وقال مكتب اإلحصاء المركزي، في تقريره الصادر في األس���بوع الماضي، إن 

ع���دد العاطلين عن العمل ارتفع في األش���هر األربع���ة الماضية بنحو 15 ألف 

عاطل عن العمل، ما رفع نسبة البطالة إلى 9ر6%، وبحسب التوقعات فإنه حتى 

نهاية العام الجاري سيرتفع عددهم بنحو 12 ألف شخص آخر.

وقال المكت���ب إن عدد القوة العاملة في إس���رائيل، حت���ى منتصف العام 

الجاري، بلغ 41ر3  مليون نس���مة من أصل 8 ماليين نس���مة، وفق اإلحصائيات 

الرسمية التي تشمل فلسطينيي القدس المحتلة وسوريي مرتفعات الجوالن 

المحتلة، ويش���كل الرجال في القوة العاملة 53%، إذ بلغ عددهم 81ر1 مليون 

نسمة، مقابل 6ر1 مليون امرأة.

كذلك يقول تقرير المكتب إن المشاركة في سوق العمل سجلت في األشهر 

االربع���ة األخيرة تراجعا طفيفا، وبلغت 7ر63% بدال من 8ر63% في الربع األول 

من العام الجاري، وكانت المشاركة بين الرجال 3ر69% وبين النساء 3ر%58.

ونقل ملحق “مامون” االقتصادي الم���وزع مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” 

عن خبراء اقتصاد قولهم إنه ال يوجد في سوق العمل اإلسرائيلية أماكن عمل 

كافية الس���تيعاب جميع العاطلين عن العمل، ولهذا ف���إذا ازداد عدد طالبي 

العمل فإن البطالة سترتفع بشكل كبير، والقصد بهذا ارتفاع نسبة المشاركة 

في العم���ل بين جمهور رجال اليه���ود المتدينين المتزمتي���ن “الحريديم” 

وجمهور النساء العربيات.  

تخفيض التقديرات بشأن النمو
هذا وكان محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر، الذي غادر منصبه في اليوم 

األخير من الشهر الماضي- حزيران، قد نشر توقعات جديدة للنمو االقتصادي 

في العام المقبل 2014، وهذا بتخفيضها إلى نس���بة 2ر3%، بدال من 4% حسب 

التقديرات قبل األخيرة التي ظهرت في شهر آذار الماضي، في حين أن النمو 

في العام الجاري 2013، س���يبقى وفق التوقعات السابقة 8ر3%، مقابل 2ر%3 

في العام الماضي 2012.

لكن النمو في العامين الجاري والمقبل س���يتأثر من بدء ضخ الغاز الطبيعي 

من البحر المتوس���ط في منتصف العام الجاري، وهذا بزيادة 1% للنمو في كل 

واح���د من العامين، ولكن النم���و الناتج عن الغاز الطبيعي لن يكون ملموس���ا 

في االقتصاد العام، ما يعني ان نس���بة النمو الملموس���ة س���تكون 8ر2% في 

العام الجاري و2ر2% في العام المقبل، وهي نس���بة أقرب إلى الركود منها إلى 

االنتعاش االقتصادي، إذا ما أخذنا في الحسبان أن نسبة التكاثر السكاني في 

إسرائيل هي بالمعدل 8ر%1.

ويقول البنك إن النمو في العام المقبل س���يعكس حالة التباطؤ االقتصادي 

بدرجة عالية، وخاصة على مس���توى االستهالك الفردي والمدني، رغم انه من 

ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل وتخفيض التوقعات بشأن النمو!
*البطالة في الفترة األخيرة المست نسبة 7% *خبراء اقتصاد يؤكدون عدم وجود أماكن عمل كافية الستيعاب جميع العاطلين عن العمل 

*بنك إسرائيل يخفض توقعات النمو االقتصادي للعام المقبل *البنك يحذر من انعكاسات التباطؤ االقتصادي وخاصة خالل العام المقبل*

المتوق���ع أن يكون هناك ارتفاع في الصادرات إلى الخارج. وبحس���ب توقعات 

البنك، فإن االس���تيراد المدني س���يتقلص في العام الجاري بنسبة 4ر8% عن 

العام الماضي 2012، بينما س���يرتفع االس���تهالك المدني ف���ي العام المقبل 

بنس���بة 4ر5% ع���ن العام الجاري، ما يعني أن االس���تهالك ف���ي العام المقبل 

سيبقى أقل مما كان عليه في العام 2012. 

ويقول التقرير إن االس���تهالك الفردي س���يرتفع في العام الجاري بنس���بة 

2ر2% ونسبة مماثلة في العام المقبل 2014.

كما يتوقع البن���ك المركزي أن تتراجع الصادرات في العام الجاري بنس���بة 

طفيفة جدا 1ر0% عن العام الماضي، ولكنها سترتفع بنسبة 5ر4%، وهي أعلى 

من نس���بة ارتفاع الصادرات في العام الماضي 2012، إذ ارتفعت بنسبة 6ر%3 

عن العام 2011.

ويع���زو البنك المركزي تباطؤ نس���بة النم���و في العام المقب���ل إلى عاملين 

أساسيين: األول، نمو بطيء في االستهالك الفردي، والثاني، أن مساهمة ضخ 

الغاز الطبيعي للنمو االقتصادي ستكون حتى أقل من العام الجاري.

أما في ما يتعلق بالبطالة، فيقول بنك إس���رائيل إن معدل البطالة في العام 

الجاري س���يبقى على ما كان عليه في العام الماضي 2012، أي بنس���بة 8ر%6، 

إال أن البطالة س���ترتفع في العام المقبل 2014، وفق توقعات البنك، إلى نسبة 

2ر7%، وكم���ا يبدو فإن البنك ينتبه إل���ى حقيقة أن التقليصات في الميزانية 

العامة ستطال مش���اريع بنيوية، وتشمل تقليصات في القطاع العام، إضافة 

إل���ى التباطؤ االقتصادي ال���ذي ينعكس على قطاع االنت���اج، وخاصة االنتاج 

المخصص للصادرات.

ويتوقع البنك المركزي أن تكون نس���بة التضخم المال���ي في العام الجاري 

9ر1% مقابل 6ر1% في العام الماضي، علما أنه في األشهر ال� 12 الماضية سجل 

التضخم ارتفاعا بنسبة 9ر0%، وهذا أقل من الحد األدنى الذي تقره السياسة 

االقتصادية، 1% مقابل حد اقصى بنس���بة 3%. غير أن التوقعات تش���ير إلى 

أن التضخم في الش���هر الماضي- حزيران- سيكون مرتفعا بفعل رفع ضريبة 

المشتريات، كما أنه من المتوقع ارتفاع أسعار العديد من البضائع والخدمات 

في السوق.

يستدل من سلسلة تقارير حول الميزانية اإلسرائيلية العامة للعامين 

الجاري والمقبل أن التقليصات ستضرب عدة نواح في المجتمع العربي، 

ال���ذي يعاني أصال م���ن تمييز واضح ف���ي الميزانيات، وه���و المتضرر 

األول من تقلي���ص الميزانيات، ولكنه ال يهنأ م���ن الزيادات المفترضة 

في مش���اريع الميزانيات الس���ابقة. فمثال، س���تتضرر المجالس البلدية 

والقروية العربية من تقليص الميزانيات االستثنائية للبلدات الفقيرة، 

كون كل البل���دات العربية تقريبا تندرج ضمن البل���دات الفقيرة، ولكن 

األم���ر يبرز في جهاز التعليم العربي، ال���ذي يعاني من نواقص خطيرة 

جدا، إما على صعيد البنى التحتي���ة، أو المالكات الوظيفية، أو المنهاج 

والبرامج الالمنهجية. 

وق���د بّين تقري���ران لصحيفة »ذي مارك���ر« االقتصادي���ة التابعة لصحيفة 

»هآرت���س«، أن تقليصات البنى التحتية ف���ي ميزانية وزارة التربية والتعليم 

س���تمنع بناء 200 غرفة دراس���ية لجه���از التعليم العربي ال���ذي يعاني اصال 

م���ن نقص آالف الغرف، فيما بّين التقرير الثان���ي، أن وزارة التربية والتعليم 

ماضي���ة في التمييز، إذ أنها تخصص للطالب اليهودي س���اعات تعليم أكثر 

مما هو مخصص للطالب العرب. كذلك أظهر تقرير لمركز »حراك« الفلسطيني 

ف���ي الناصرة العوائق الت���ي يواجهها الطالب العربي ل���دى تقدمه لاللتحاق 

بالجامعات اإلسرائيلية.

وكم���ا ذكر، فإن وزارة التربية والتعليم ش���طبت ميزانية تزيد عن 22 مليون 

دوالر، كانت مخصص���ة لبناء 200 غرفة تعليمية لجهاز التعليم العربي، الذي 

يعان���ي من نقص بلغ 9 آالف غرفة، من بينها 3 آالف روضة أطفال، وهو نقص 

تراكمي، أدى إلى اكتظاظ الطالب العرب في الصفوف، واستئجار مبان ال تالئم 

الدراسة وسالمة األطفال.

أما من حيث س���اعات التعليم، ف���إن الوزارة ماضية في تخصيص س���اعات 

تعليمية للطالب اليهودي أكثر من الطالب العربي، وحسب تقرير »ذي ماركر«، 

فف���ي حين أن معدل س���اعات التعلي���م للطالب اليه���ودي الواحد في الصف 

الدراس���ي 81ر1 ساعة أس���بوعيا، فإن المعدل للطالب العربي يهبط إلى 63ر1 

س���اعة أس���بوعيا، وللتوضيح، فإن هذا الفارق يصل إلى ما بين 5 إلى 6 ساعات 

أسبوعيا للصف التعليمي الواحد.

وهذا جزء من سلسلة قضايا يواجهها جهاز التعليم العربي، والتي تنعكس 

الحق���ا على التحصيل العلمي. وتقول الصحيف���ة ذاتها إن معدل الفجوة في 

التحصيل العلم���ي بين جمهوري الطالب العرب واليهود يصل إلى س���نتين 

تعليميتين، وهذا يظهر في نتائج امتحانات »البجروت« )موازية للتوجيهي(.

والع���بء الجديد الذي س���يواجهه أهال���ي الطالب العرب هو زيادة رس���وم 

التسجيل المدرسية بنسبة تزيد عن 15%، وعلى الرغم من »مجانية« التعليم، 

إال أن جه���از التعليم يفرض على األهالي رس���وم تس���جيل وخدمات ورحالت 

سنوية تتراوح ما بين 400 إلى 600 دوالر سنويا، وبسبب استفحال الفقر بين 

العرب فإن هذا يكون عبئا ماليا ثقيال على العائالت الفقيرة. 

عوائق أمام الدخول إلى الجامعات
وعقد مركز “حراك” لرفع مكانة التعليم العربي مؤتمرا في مدينة الناصرة، 

استعرض فيه العوائق التي يواجهها الطالب العرب لدى تقدمهم لالنتساب 

إلى الجامعات اإلس���رائيلية، وتؤدي هذه العوائق إل���ى اضطرار آالف الطالب 

سنويا للدراسة في الخارج. وحسب التقديرات، فإن حوالي 16 ألف طالب عربي 

يتلق���ون تعليمهم حاليا في دول العال���م، حوالي 9 آالف منهم يتعلمون في 

الجامعات األردنية، من بينهم نح���و ألف طالب حصلوا على منح تعليمية من 

المملكة بمعدل 200 منحة سنويا.

أما العوائق فهي:
الوض���ع االجتماع���ي- االقتصادي: تعيش نص���ف العائ���الت العربية وثلثا 

األطفال العرب تحت خط الفقر. قس���م كبير من الطالب العرب الذين يتركون 

تعليمهم يفعل هذا العتبارات اقتصادية.

اإلطار المدرس���ّي: يس���توفي ما نس���بته 23% فقط من أبناء الشبيبة العرب 

ش���روط الحد األدنى للقبول للتعليم العالي )مقابل 47% من اليهود(. وتؤدي 

أوضاع جهاز التعليم العربي إلى غياب المحفزات على التفكير النقدي وقدرة 

التحليل واالستنتاج. 

منالي���ة المعاه���د التحضيرية: تصل نس���بة الطالب العرب ف���ي المعاهد 

التحضيرية إلى 4ر6% فقط. وتعاني هذه المعاهد من صورة نمطية س���لبية، 

وهي بعيدة جغرافًي���ا عن القرى والمدن العربية، وال تالئم برامج تدريس���ها 

للط���الب العرب. الدعم المال���ي المقّدم من مجلس التعلي���م العالي يخصص 

باألساس لخريجي الجيش. 

امتحان القبول للجامعات ويس���مى “بس���يخومتري”: في العام 2011، وصلت 

الفجوة بين تحصي���ل الُممتحنين باللغة العربية والُممتحنين باللغة العبرية 

إل���ى 123 نقطة )432 مقابل 555 من أصل 800 نقطة(. في غالبية دول العالم، 

ال ُيس���تخدم هذا النمط من االمتحان أي “بس���يخومتري” كش���رط للقبول في 

مؤسسات التعليم العالي. تعطى في إسرائيل األفضلية لعالمة البسيخومتري 

ا بنسبة 1:3. 
ً
في ميزانية شروط القبول، أحيان

تحديد الجيل: اش���تراط ب���دء التعليم بجيل حد أدنى ينط���وي على تمييز 

بحق المتقّدمي���ن العرب، والذين ُيحَرمون من التس���جيل للجامعة بعد إتمام 

تعليمهم الثانوي. بالمقابل، ُيعفى الطالب الذين يتسّجلون من خالل الوحدة 

الجامعية في الجيش اإلسرائيلي )“االحتياطي األكاديمي”( من شرط الجيل. 

المقابالت الش���خصية: يواجه الطالب العرب صعوبة كبيرة في التعبير عن 

أنفس���هم بلغة عبرية مهنية طليقة، أضف إلى ذلك المعيقات الثقافية في 

الوقوف أمام طاقم مهني يمتحنهم بلغة غير لغتهم األم.

منالي���ة المنح الدراس���ية: يتم تخصيص نقاط عديدة للخدمة العس���كرية 

ومناطق األفضلية القومية في معايير استحقاق المنح المختلفة. تستصعب 

الس���لطات المحلي���ة العربي���ة توزيع المنح للط���الب كما يجري ف���ي البلدات 

اليهودية. 

منالية السكن: يعاني الطالب العرب من أزمة سكنية حادة. ويتم تخصيص 

نقاط عديدة للخدمة العسكرية في معايير استحقاق السكن الطالبي. ويؤدي 

تفش���ي ظواهر العنصرية في المجتمع اإلس���رائيلي إل���ى مفاقمة األزمة مما 

يرغم الطالب على دفع إيجارات باهظة. 

منالي���ة المواصالت العام���ة: وضع المواص���الت العامة في الق���رى والمدن 

العربية في حالة ُيرثى لها. يعيش قسم كبير من الطالب العرب مع أهاليهم 

ويسافرون للدراسة كل يوم. وتيرة الباصات، توافرها وتكلفة السفر، يحّولون 

الطريق من البيت إلى الجامعة إلى طريق طويل وُمكلف ومرهق. 
غي���اب التوجيه، االستش���ارة والمرافقة المهني���ة واألكاديمية: يتم رفض 
م البكالوريوس. تصل نس���بة تسّرب الطالب العرب 

ّ
30% من المتقّدمين لتعل

من التعليم في الس���نة الدراس���ية األولى إلى 15%. يجد الطالب العرب الجدد 
صعوبة في اكتساب مهارات أكاديمية أساسية. في قسم كبير من مؤسسات 
التعلي���م العالي ال توجد برامج للمس���اعدة واالستش���ارة األكاديمية للطالب 
الع���رب. كما تنتش���ر ظاهرة “جّر التعلي���م” بين الطالب الع���رب، إذ يتّمم ما 
نسبته 12% فقط منهم تعليمهم في الفترة السليمة، مقابل 53% من الطالب 

اليهود. 

قي���ود على حرية التعبير عن الرأي: يواجه الط���الب العرب صعوبات عديدة 

في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية. هناك عالقة عكسية بين نسبة 

ما ارتفعت النسبة تفَرض قيود 
ّ
الطالب العرب وبين مستوى حرية التعبير - كل

أش���ّد على حرية التعبير عن الرأي. تنتهج العديد من الجامعات سياسة وضع 

قيود مختلفة على النشاطات الجماهيرية،  تصل إلى مالحقة ومعاقبة الطالب 

العرب بسبب نشاطهم السياسي. 

اللغ���ة والدين والثقافة: يتم التعليم األكاديمي واإلجراءات اإلدارية باللغة 

العبرية حصرا. ظهور اللغة العربية في الحرم الجامعي متواضع ومس���تهِتر. 

ال تعترف مؤسس���ات التعليم العالي بأعياد ومناسبات الطوائف العربية. في 

غالبية المؤسسات يتم تجاهل االحتياجات الثقافية للطالب العرب، وتكديس 

العراقيل أمام النشاطات الثقافية باللغة العربية. 

منالي���ة األلقاب المتقدمة: نس���بة الطالب العرب من مجم���ل الطالب الذين 

يدرس���ون لش���هادتي الماجس���تير والدكتوراه متدنية ج���ًدا )2ر8% و4ر%4، 

على التوالي(. وتصل نس���بة الطالب العرب المرفوضين لدراس���ة الماجستير 

إلى ضعفي نس���بتهم بين اليهود )41% مقاب���ل 21%(. هناك نقص في المنح 

المالئمة للباحثين العرب. نسبة أعضاء الطاقم األكاديمي العرب أقل من %3. 

ويجري الحديث عن قرابة ال� 300 محاضر.

س���وق العمل وفرص التشغيل: كلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي تزداد 

الفجوة بي���ن رواتب اليهود والع���رب. يتقاضى الرج���ال األكاديميون العرب 

ش���هريا ما معدله 3500 ش���يكل أقل من دخل نظرائه���م اليهود. يتقاضى 

األكاديمي العربي فقط 2300 شيكل أكثر من خريج الثانوية، وفقط ما يقارب 

5 آالف  ش���يكل أكثر من خريج الصف الثامن. من المتوقع أن يكون في العام 

ل عن العمل، غالبيتهم من النساء.
ّ
2015 قرابة 30 ألف أكاديمي عربي ُمعط

تقارير جديدة: 

الميزانية اإلسرائيلية العامة تزيد اإلجحاف بحق جهاز التعليم العربي!
*مشروع الميزانية للعام الحالي يشطب ميزانية لبناء 200 غرفة تعليمية لجهاز التعليم العربي *تقرير: تخصيص

 ساعات تعليم لليهود أكثر من العرب *تقرير جديد: 14 عائقا أمام الطالب العرب للدخول إلى الجامعات اإلسرائيلية*

طابور من العاطلين عن العمل أمام أحد مكاتب التشغيل اإلسرائيلية في ظل تقارير جديدة تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص!
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توطئــة

طرح على مائدة الكنيس���ت، في الثالث من آب العام 2011، 

مش���روع »قانون أس���اس: إس���رائيل- دولة قومية للش���عب 

اليهودي«، والذي صاغ���ه وعمل على دفعه قدما مركز أبحاث 

إسرائيلي يدعى »معهد االس���تراتيجيا الصهيونية«، وقدم 

إلى الكنيست في حينه من قبل النائبين آفي ديختر )كاديما( 

وزئيف إلكين )الليكود( مرفقا بتواقيع أربعين عضو كنيست. 

وقد وجهت إلى مش���روع القانون ومضمون���ه فور تقديمه 

انتق���ادات عامة الذعة، اضطر في أعقابها عدد من الموقعين 

عليه إلى التراجع، فيما أوعزت رئيس���ة كتلة »كاديما«، عضو 

الكنيس���ت تس���يبي ليفني، للنائب ديختر بسحب االقتراح. 

كذل���ك دعا المستش���ار القانوني للكنيس���ت، المحامي إيال 

يانون، ف���ي خطوة نادرة، إلى إجراء نقاش عام وبرلماني حول 

االقتراح، مؤكدًا على ما ينطوي عليه من انعكاسات إشكالية.  

وبعد س���حب االقت���راح - مش���روع القان���ون- األصلي وحل 

الكنيست الس���ابق، انتهى النقاش العام في هذا الموضوع.  

غي���ر أن مش���روع  القان���ون عاد وأثي���ر مجددا ف���ي االتفاق 

االئتالفي بين حزب “الليكود - إسرائيل بيتنا” وحزب “البيت 

اليهودي”، وم���ن المنتظر أن ينال االقتراح، في نطاق تنفيذ 

اإلتفاقيات االئتالفية، دع���م الحكومة، مما يعني أن الفرصة 

قد ازدادت في القبول به كقانون.  

وذكرت تقارير صحافية نشرت في مطلع شهر أيار الماضي 

)2013( أن مش���روع القانون س���يصاغ من جدي���د قبل طرحه 

على مائدة الكنيس���ت، وأن عددا من البن���ود المثيرة للجدل 

سيحذف من الصيغة الجديدة للقانون.

م���ع ذلك فإن اعت���زام االئتالف الحكوم���ي العمل على دفع 

مش���روع قانون من هذا النوع، واإلقرار مجددا باإلشكالية في 

صيغته الحالية، يبرران مزيدا من التأمل للمش���روع وأهدافه 

وانعكاساته.  

تحلل ه���ذه الورق���ة الصادرة ع���ن “مركز م���والد لتجديد 

الديمقراطية في إسرائيل” )تأسس في العام 2012( مشروع 

القانون األساس المقترح، وتبين أن الحديث يدور على اقتراح 

يهدف إلى إقحام إطار للدستور، بطريقة متحايلة، في كتاب 

ا كبيرا  قوانين دولة إس���رائيل، وأن هذا االقت���راح يلغي جزًء

من المضمون الدستوري ل� “وثيقة االستقالل “، ويسعى إلى 

اإلخالل بالتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية 

في بنية النظام اإلسرائيلي. 

كم���ا يبين التحليل أن غاية مش���روع القان���ون هي تغيير 

التعريف الجوهري لدولة اس���رائيل، وتمرير دس���تور تحت 

غط���اء قانون، وس���ط محاول���ة لاللتفاف على عملي���ة البحث 

والنقاش المطلوبة.

أوال- القانون المقترح و«وثيقة االستقالل«
يقف وراء فكرة وصياغة اقتراح »قانون أس���اس: إس���رائيل 

- الدولة القومية للش���عب اليهودي«، معهد االس���تراتيجيا 

الصهيونية المرتبط بمنظمات يمينية إس���رائيلية متطرفة، 

 ،”NGO مثل حركة »إم ترتسو )إذا أردتم(« وحركة »مونيتور

والذي يقف أيضا وراء دفع “قانون المواطنة” و”قانون الوالء” 

و”قانون واجب كشف مصادر التمويل”.  

ويعتبر مش���روع القانون األساس المقترح استمرارا مباشرا 

لمش���روع القانون المس���مى “دستور دولة إس���رائيل” الذي 

يق���ف وراء إع���داده أيضا معهد االس���تراتيجيا الصهيونية 

ذاته، والذي طرح باس���مه على مائدة الكنيست السابع عشر 

في تموز العام 2006.

وق���د عرض القان���ون، من جانب الجه���ات التي تقف خلف 

صياغته ودفعه قدما، كما لو أنه مستمد، ومطابق في روحيته، 

لروحيه “وثيقة اس���تقالل”. غي���ر أن تفحصا حذرا لهذا األمر 

يكش���ف عن أن أوجه االختالف بين القان���ون المقترح وبين 

“وثيقة االستقالل”، تفوق بكثير أوجه التشابه. 

وعلى س���بيل المثال، فإن بند مبادئ األس���اس في مشروع 

القانون يس���تهل بالقول “دولة إسرائيل هي البيت القومي 

للش���عب اليه���ودي، والذي يجس���د فيه تطلع���ه إلى تقرير 

المصي���ر بناء على تراثه الثقاف���ي والتاريخي”.  وتظهر إلى 

جانب هذه العبارة- الفقرة- إحالة إلى “وثيقة االس���تقالل”.  

غير أن الصل���ة الموحى بها في صيغة القان���ون بين التطلع 

إلى تقرير المصير للش���عب اليهودي وتجس���يده “بناء على 

تراثه الثقافي والتاريخ���ي”، غير قائمة وال وجود لها نهائيا 

ف���ي “وثيقة االس���تقالل”.  ربما كان القصد هن���ا هو الجمل 

االس���تهاللية ف���ي “وثيقة االس���تقالل”، والتي ج���اء فيها: 

“نش���أ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل” إلى آخره، غير أن 

االختالف بينهما جوهري، ففي “وثيقة االس���تقالل” استند 

الحق ف���ي تقرير المصير إل���ى الحق الطبيع���ي للمجموعات 

القومي���ة في تجس���يد تقري���ر المصير، وليس إل���ى الرابطة 

التاريخية للش���عب اليهودي ب� “أرض إسرائيل”، والتي ورد 

ذكرها في مستهل الوثيقة.  في المقابل فإن تقرير المصير 

للش���عب اليهودي في دولة إس���رائيل منوط، حسب وثيقة 

مشروع القانون المقترح، بتجسيده بناء على التراث الثقافي 

والتاريخ���ي للش���عب، مضافا إل���ى ما ورد في بن���د مقتضب، 

يكون بموجبه حق تقرير المصير في دولة  “خاصة بالش���عب 

اليه���ودي”، أي أن حق تقرير المصير للش���عب اليهودي في 

دولة إس���رائيل يس���تند إلى حقه التاريخي في هذه البقعة 

الجغرافي���ة، ومن هنا فإن أية مجموعة غير يهودية ال تتمتع 

بح���ق مماثل، أو بأي ح���ق في تقرير المصي���ر )حتى ولو غير 

سيادي( في دولة اسرائيل.

مثال آخر على الفجوة القائمة بين مشروع القانون المقترح 

وبي���ن “وثيقة االس���تقالل”، يظهر في البند الس���ادس في 

مش���روع القان���ون، والذي ن���ص على ما يل���ي: “تعمل الدولة 

من أجل جمع الش���تات واالس���تيطان اليهودي في أراضيها، 

وتخص���ص مواردها لهذه األهداف”. هنا أيضا تحيل صيغة 

القانون في مالحظة إلى “وثيقة االستقالل”.  غير أن اإلشارة 

إلى تخصيص م���وارد من موارد الدولة الت���ي تأتي أيضا من 

خمس مواطنيها غير اليهود، من أجل تشجيع هجرة اليهود 

إليها واس���تيطانهم ف���ي أراضيها، تتناق���ض تناقضا تاما 

مع “وثيق���ة االس���تقالل” وتظهر مرة أخ���رى االختالف بين 

الوثيقتين.  صحي���ح أن “وثيقة االس���تقالل” نصت على أن 

“تكون دولة إس���رائيل مفتوحة األب���واب للهجرة اليهودية 

ولجمع الش���تات”، غير أنه تبع ذلك مباشرة نص يقول أيضا 

“)دولة إس���رائيل( تدأب على تطوير البالد لصالح س���كانها 

جميعا، وتكون مرتكزة على دعائم الحرية والعدل والس���الم 

مستهدية بنبوءات أنبياء اس���رائيل، تقيم المساواة التامة 

في الحق���وق اجتماعيا وسياس���يا بين جمي���ع رعاياها دون 

تمييز في الدين والعرق والجنس”. وهكذا فإن المقارنة بين 

مشروع القانون وبين “وثيقة االستقالل” تدل إذن ليس فقط 

على مدى البعد واالختالف بي���ن الوثيقتين، وإنما أيضا على 

الفجوة بين الواقع الذي يس���عى مش���روع القانون إلى خلقه، 

والواق���ع النابع من “وثيقة االس���تقالل”.  فف���ي الواقع الذي 

يسعى إليه مشروع القانون أسقط مبدأ “تطوير البالد لصالح 

س���كانها جميعا”، وفي الوقت ذاته تتح���ول يهودية البالد 

وتهويدها إلى قيمة عليا، يتعين باس���مها على السكان غير 

اليه���ود أن يخصصوا من مواردهم من أجل تش���جيع هجرة 

مزيد من اليهود إليها وتمويل توطينهم في أراضيها.

ثانيا- القانون المقترح  كبديل للدستور
إن تأمال مقارنا لمشروع القانون المقترح، ومشروع الدستور 

الذي أعده وقدمه معهد االس���تراتيجا الصهيونية في العام 

2006، يكشف عن أن مش���روع القانون المطروح أمامنا ما هو 

إال نس���خة طبق األص���ل تقريبا عن الجزء الثالث في مش���روع 

الدس���تور المذكور.  فهو ينبع بش���كل رئيس من حقيقة أن 

الصي���غ التي تظه���ر في مش���روع القانون ج���اءت منفصلة 

ومسهبة أكثر بكثير من الصيغ الواردة في مشروع الدستور، 

خاصة في كل م���ا يتعلق بيهودية الدولة. وتكش���ف قراءة 

حذرة لنصوص االقتراحين غاية مشروع القانون، وهي تجاوز 

الطريق المس���دودة التي وصلت إليها االتصاالت والنقاشات 

المتعلقة بموضوع الدستور. 

ويمكن القول بص���ورة أدق إن القانون المقترح يتطلع إلى 

فرملة أي دستور مس���تقبلي لدولة اسرائيل، بواسطة قانون 

أس���اس محص���ن، يحدد طاب���ع الدولة س���لفا، ويذلك تحديد 

إطار مقفل للدس���تور برمته.  ويس���عى القانون المقترح إلى 

االلتف���اف على الخالف بش���أن طابع دولة اس���رائيل، وإعطاء 

األولوية أو الس���بق لموقف معهد اإلستراتيجيا الصهيونية 

في ه���ذا الموضوع، ووضع عراقيل أم���ام إجراء نقاش مفتوح 

يمهد لبلورة دستور مستقبلي.

إن تأم���ل صيغة مش���روع القانون المقترح- والذي يش���كل 

عمليا مش���روع الدس���تور المقدم من جان���ب المعهد ذاته- 

ومقارنته بمش���اريع دس���اتير أخرى نوقش���ت في الكنيست 

الس���ابع عش���ر، يكش���ف أيضا مدى تصلب���ه وإطالقيته في 

المس���ائل األس���اس المتعلقة بماهية الدولة. وعلى س���بيل 

المثال، ينص مش���روع الدس���تور المقترح في بند »األساس« 

على النقاط اآلتية: »أ- اس���م الدولة- إس���رائيل. ب- إسرائيل 

دولة يهودية وديمقراطية. ج- تطبق الدولة المس���اواة تجاه 

جمي���ع مواطنيها. د- نظام الدولة ه���و ديمقراطي برلماني«.  

ف���ي المقابل، يعرف مش���روع الدس���تور المق���دم من مركز 

»عدالة« إس���رائيل على أنها »دولة ديمقراطية ثنائية اللغة، 

ومتعددة الثقافات«، وأن النظام فيها »يقوم على قيم كرامة 

اإلنسان وحريته ومساواته«.  في حين نص مشروع الدستور 

والقانون األس���اس المعدان من جانب معهد االس���تراتيجيا 

الصهيونية على أن »دولة إسرائيل هي دولة يهودية وبيت 

قومي للشعب اليهودي...«، مما يعني إذن أن الدولة لن تكون 

»يهودية وديمقراطية« كما عرفت في »وثيقة االس���تقالل«، 

أو فيما بعد في »الدس���تور التوافقي« ال���ذي قدمه المعهد 

اإلسرائيلي للدمقراطية.

إن قراءة أولية لمشاريع الدستور الرئيسة المطروحة حاليا 

على مائدة الكنيس���ت، تظهر حجم الخالف والفجوة القائمة 

بشأن المس���ائل الجوهرية المتعلقة بدستور دولة إسرائيل. 

إن دفع مش���روع القانون الذي تناقش���ه ه���ذه الورقة، والذي 

يتبنى عمليا صيغة دستور معهد االستراتيجيا الصهيونية، 

س���وف يؤثر على أي نق���اش في هذا الموض���وع، وعليه فإن 

تمري���ر القانون يهدف إلى تش���ويش وإحباط إمكانية إجراء 

مثل هذا النقاش مستقبال.

ثالثا- قانون أساس أم رزمة قوانين؟!
يؤكد التش���ابه بين مشروع القانون ومشروع دستور معهد 

االس���تراتيجيا الصهيوني���ة الف���وارق بين مش���روع القانون 

المقترح وبين القوانين األساس المنصوص عليها في كتاب 

قوانين دولة إسرائيل.  

وكما هو معلوم فقد أكد الكنيس���ت اإلسرائيلي األول على 

أن القوانين األساس التي تسن في اسرائيل ستجمع لتتحول 

مستقبال إلى دس���تور الدولة. ويهدف الدستور إلى التغلب 

على الفوارق وجس���ر الفج���وات بين المجموع���ات المختلفة 

المكونة للمجتمع االس���رائيلي، والت���ي حالت حتى اآلن دون 

نضوج وتوفر الش���روط الضرورية لس���ن مثل هذا الدس���تور.  

ومن الش���روط الرئيس���ة الالزمة لبلورة دس���تور ناجح وقابل 

للحياة، تش���خيص وتحديد القاسم المش���ترك األقصى بين 

المجموع���ات المختلف���ة، والتوافق على صيغة عامة تتس���م 

بالمرون���ة والملموس���ية والعملية.  وقد تجل���ى هذا الهدف 

بوضوح في القانونيين األساسيين القيميين »قانون أساس: 

كرامة اإلنس���ان وحريته« و«قانون أس���اس: حري���ة المهنة«. 

وفيم���ا تجن���ب القانونان كلي���ا الخوض في مس���ائل عملية 

وتفصيلية،  فإننا نجد أن مشروع القانون موضع البحث يميل 

إلى التفصيل والملموسية بشكل ملحوظ، ويبرز ذلك بصورة 

خاص���ة في البن���ود المتعلقة باألعمال والنش���اطات الملزمة 

للدول���ة. وعلى س���بيل المثال، ف���ي البند التاس���ع الذي جاء 

تحت عنوان »جمع الشتات واالس���تيطان اليهودي« ذكر في 

النص: »تعمل الدولة وتخصص من مواردها لهذه األهداف«. 

وال يكتفي القانون المقترح بتبني مش���روع دس���تور معهد 

االس���تراتيجيا الصهيونية، ومحاولة زجه بطريقة متحايلة، 

في كتاب القوانين اإلس���رائيلي، بل يس���عى في الوقت ذاته 

أيضا إلى تمرير سلسلة قوانين وتشريعات مغايرة.  

وعوضا ع���ن توفير إطار ع���ام لمبادئ وقيم مس���تمدة من 

يهودية الدولة، يعكس مشروع القانون المقترح رؤية ضيقة 

ومح���ددة ج���دا للدولة اليهودية، ويس���عى إلى تكريس���ها 

بواسطة التشريع.  

إن م���ن المفترض أن ال يخوض القانون، أو حتى الدس���تور، 

من���ذ البداية، في مس���ائل الهوية، فوظيفتهما هي رس���م 

قواعد اللعبة التي تناقش في إطارها هذه المواضيع، ال أكثر.  

ولذلك فإن مش���روع القانون، ومشروع الدستور الذي يستند 

إليه هذا القانون، يشكالن خطرا على مواصلة النقاش اليقظ 

والواعي الذي يجري في اس���رائيل حاليا بش���أن طابع الدولة، 

واألنظمة والتس���ويات الت���ي يجدر إتباعه���ا وتطبيقها في 

الدولة.

رابعا- تحصين وتحصين خاص!
ينص البند 1 ج في مش���روع القان���ون المقترح على اآلتي: 

»كل م���ا ورد ذكره في هذا القانون األس���اس، أو في أية أمور 

تشريعية أخرى، يفسر في ضوء ما ورد في هذا البند«.  وينص 

البند 15: »ال يجوز تغيير هذا القانون األساس سوى عن طريق 

قانون أساس يتم إقراره من الكنيست بأغلبية أعضائه«.  

يسعى هذان البندان إذن إلى توفير األدوات الضرورية من 

أجل ضمان سريان الموقف المتعلق بالطابع اليهودي للدولة، 

المعبر عنه في مشروع القانون، سواء على قوانين جرى سنها 

في السابق، أو على قوانين سيجري سنها في المستقبل.

وفقا لما أوضحه الس���اعون من أجل دفع مشروع القانون من 

طرف معهد االس���تراتيجيا الصهيونية، فإن الهدف منه هو 

إعادة التوازن، الذي ساد حتى تسعينيات القرن الماضي بين 

المكونين اليهودي والديمقراطي في تعريف دولة إسرائيل، 

إلى كتاب القوانين اإلس���رائيلي. وقبل مناقشة االدعاء بشأن 

الخلل في التوازن، ينبغي التوضيح بأن التحصين المنصوص 

عليه في مش���روع القانون المقترح ال يسم القوانين األساس 

كاف���ة، وال حت���ى قانوني أس���اس »كرامة اإلنس���ان وحريته« 

و«حرية المهنة«، وأن غاي���ة الواقفين خلف القانون المقترح 

ليس���ت فقط »إعادة الت���وازن« إلى الوضع الدس���توري، وإنما 

ضمان أفضلية هذا القانون وتفوق���ه على القوانين العادية 

والقوانين األساس األخرى، على حد سواء.

وف���ي الواق���ع، ل���و كان الت���وازن بي���ن يهودي���ة الدول���ة 

وديمقراطيته���ا هو الذي يقف على رأس اهتمام الس���اعين 

إلى دفع مشروع القانون، لكان يتعين عليهم العمل من أجل 

ضمان تثبيت وتحصين جميع القوانين األس���اس، إلى جانب 

مس���عاهم من أجل س���ن »قانون أساس: إس���رائيل - الدولة 

القومية للشعب اليهودي«.

خامسا: ضرورة القانون
يدعي القائمون على صياغة مش���روع القانون بأنه ضروري 

من أجل إصالح الخلل الذي أدى إلى فقدان التوازن الدستوري. 

ووفقا الدعائهم فإن س���ن القانونين األساس���يين القيميين 

المذكوري���ن، ف���ي الع���ام 1992، أطلق »ثورة تش���ريعية« في 

القانون اإلس���رائيلي )أجهضت- ألس���باب سياسية باألساس 

- وه���ي في مهدها(، وأدى إلى اإلخ���الل بالتوازن بين مكوني 

الديمقراطي���ة واليهودية في تعريف دولة إس���رائيل، ذلك 

ألن قانوني األس���اس يكرسان البعد الديمقراطي، وال يؤديان 

بالمث���ل إلى تكريس بعد قومية- يهودية- الدولة.  ومن هنا، 

أدى انعدام التوازن- على رأي أصحاب مش���روع القانون- إلى 

تهميش متزايد لالعتبار اليهودي في األحكام القضائية.

إذن فإن اله���دف من القانون المقترح ه���و تقليص حرية 

المحكمة في الحسم، وفي األس���اس »إرغام المحكمة العليا« 

عل���ى تغيير نهجها، بمعن���ى »تعزيز قومي���ة الدولة«.  وقد 

وجدت هذه الرغبة تعبيرا مفصال في البند الرابع من مش���روع 

القانون، والذي يتناول موضوع لغ���ة الدولة.  فخفض مكانة 

اللغة العربية من لغة رس���مية للدولة إل���ى لغة ذات »مكانة 

خاصة« ال يهدف فقط إلى تسويغ الفشل العملي للدولة في 

التعامل المتس���اوي مع اللغتين العبرية والعربية في الحيز 

الع���ام، وإنما يهدف إل���ى »إرغام المحكم���ة« على عدم بحث 

المس���ألة إذا ما طلب منها ذلك مستقبال.  وبشكل جلي أكثر 

صيغ البند الس���ادس في مشروع القانون حول »جمع الشتات 

واالستيطان اليهودي« كرد مباشر على حكم المحكمة العليا 

في »قضية قعدان« المتعلقة بتفضيل اليهود في تخصيص 

أراضي الدولة.

سادسا- تعميق تدخل الدولة وجهاز 
القضاء في قضايا خالفية

إن المس���ائل المتعلقة بماهية وهوية اليهودية في دولة 

إس���رائيل، وماهي���ة وهوية »الت���راث الثقاف���ي والتاريخي« 

للش���عب اليهودي، هي مس���ائل قابلة للتفسير، ولذلك فقد 

كان���ت وما زال���ت موضع خالف���ات حادة وعميق���ة منذ بداية 

الصهيونية.  

كذل���ك فإن تدخ���ل الدولة والجهاز القضائي االس���رائيلي 

في ه���ذه الخالفات لم يس���اهم في حلها، ب���ل على العكس 

تسبب في تحويل الدولة وجهازها القضائي إلى حلبة صراع 

أخرى بي���ن مواطني الدولة اليهود أنفس���هم، وبينهم وبين 

مواطنيه���ا غير اليهود، وبين الدول���ة ذاتها وبين دول أخرى 

يعيش فيها مواطنون يهود.  

وت���دل التجرب���ة على أن التش���ريع بش���كل ع���ام، وتدخل 

المحكمة بش���كل خاص، غي���ر مجديين في ه���ذه األمور، بل 

ويؤديان في الكثير من األحيان إلى خلق مصاعب وتعقيدات 

حين يطالبان الدولة بالتدخل في شؤون ال تمتلك الدولة أصال 

القدرة والصالحية أو الوسائل للتدخل فيها.

إن مش���روع القانون المقت���رح، الذي يريد المب���ادرون إلى 

إعداده ودفعه قدما تكريس وتنصيص تفس���يرهم المحدد 

والضيق جدا لليهودية وللدولة اليهودية في قانون أساس، 

بل وفي قانون أس���اس محصن، إنما يسعى في الحقيقة )أي 

مشروع القانون( إلى تعميق تدخل الدولة والمحكمة في هذه 

الخالف���ات، وفي خالفات أخرى أيضا، م���ن المتوقع أن تثيرها 

»ورقة موقف« صادرة عن مركز أبحاث إسرائيلي جديد لتجديد الديمقراطية

الهدف األهم لـ »قانون أساس: إسرائيل- دولة قومية 
للشعب اليهودي« هو إنكار الحقوق الجماعية لغير اليهود!

» صـــــــدر  عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية »

الخارطة السياسية 
في إسـرائيل

انتخابات 2013

برهوم جرايسي

مجددا، أو للمرة األولى، عملية س���ن وتمرير هذا القانون في 

حد ذاتها.  وعلى سبيل المثال يقول البند الثامن في القانون 

المقترح إن على الدولة أن تعمل من أجل صون ورعاية التراث 

الثقافي والتاريخي للش���عب اليهودي »في البالد والشتات«، 

وإن عليها أيضا االهتمام ب� »تدريس تاريخ الشعب اليهودي 

وتراث���ه وتقاليده في جميع مؤسس���ات التعليم التي تخدم 

الجمهور اليه���ودي في البالد«.  وتطل���ب الفقرة األولى، في 

هذا البند، من الدولة اإلسرائيلية التدخل في مسائل تتعلق 

بامت���الك يهود الش���تات، وجالياتهم ودوله���م، لتاريخهم 

وموروثهم وحتى هويتهم، أما الفقرة الثانية فمن ش���أنها 

أن تجبر الدولة على التدخل في التفسير السليم أو المالئم ل� 

»تاريخ الشعب اليهودي وتراثه وتقاليده«، ومن هنا ستكون 

المحكمة العليا أيضا مطالبة، عاجال أم آجال، بالحسم في هذا 

الموضوع.  ويعزز هذا البند، وغيره من البنود المش���ابهة في 

القان���ون المقترح، االنطباع بأن القانون، ال يس���عى فقط إلى 

إقصاء وإبعاد مواطني إس���رائيل غي���ر اليهود من الدولة، بل 

ويس���عى في الوقت ذاته أيضا إلى إخضاع اليهودية ويهود 

العالم قاطبة إلى ملكية هذه الدولة.

تلخيص
يتض���ح من مجمل التحلي���ل اآلنف أن الحدي���ث يدور على 

مش���روع قانون غير مالئم لعدة أس���باب، يمكن إيجازها على 

الوجه اآلتي:

يسعى مش���روع القانون إلى تأس���يس حق تقرير المصير 

اليهودي في إسرائيل اس���تنادا إلى الحق التاريخي لليهود 

في هذه البالد وليس إلى الحق الطبيعي العالمي، مما يعني 

إنكار الحقوق الجماعي���ة ألقليات أخرى في الدولة في تقرير 

المصير بأي شكل من األشكال.

يتخ���ذ التمييز ضد األقليات غير اليهودية في إس���رائيل 

تعابير ملموس���ة في صيغة القانون المقترح، أبرزها تفضيل 

اليهود ف���ي إس���رائيل والخارج عل���ى مواطن���ي الدولة غير 

اليهود، وتحويل موارد عامة لتنمية ورعاية التراث اليهودي 

في البالد وخارجها، وإلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

يتبنى مش���روع القانون وجه���ة نظر مثي���رة للجدل تجاه 

مس���ألة هوية الدولة ومغزى المواطنة فيه���ا، والتي تعتبر 

إحدى المسائل الجوهرية في أي دستور مستقبلي إلسرائيل.

خالف���ا لقواني���ن أس���اس أخرى، ف���إن القان���ون المقترح ال 

يكتفي بتحديد مبادئ عامة تشكل خطوطا موجهة للتشريع 

والقضاء، بل ويفصل سلس���لة من األوامر والتعليمات تصوغ 

وتكّرس الطابع اليهودي للدولة.

تسعى صيغة القانون المقترح إلى إعطائه مكانة مفضلة، 

ليس فقط على قوانين عادية في منظومة القوانين والقضاء 

اإلس���رائيلية، وإنما أيضا، وربما بشكل رئيس، على القوانين 

األساس القائمة.

يتضم���ن القانون المقترح بنودا تهدف إلى تغيير التوازن 

القائم بين الس���لطة القضائية والس���لطة التش���ريعية في 

إس���رائيل، وذلك عن طري���ق تقليص الحري���ة القضائية في 

مس���ائل فس���رت حتى اآلن اعتمادا على القوانين األس���اس 

القيمية، وعلى أساس ما ورد في “وثيقة االستقالل”.

]ترجمة: س. عياش[

»ال للعنصرية«.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

صعد موظفو وزارة الخارجية اإلس���رائيلية األسبوع الماضي 

إجراءاتهم االحتجاجية على ظروف عملهم، وخاصة رواتبهم 

المتدني���ة. وكانت نقاب���ة الموظفي���ن، وغالبيتهم العظمى 

م���ن الدبلوماس���يين والعاملين في الس���فارات، ق���د بدأت، 

قبل ش���هور مع���دودة، إجراءاتها من خالل تشويش���ات في 

العمل، لكنها اتس���عت لتش���مل التوقف عن تقديم خدمات 

لمواطنين إس���رائيليين في خارج الب���الد وعن تنظيم زيارات 

مس���ؤولين إس���رائيليين لدول أجنبية أو زيارات مس���ؤولين 

أجانب إلسرائيل. ووصلت األمور إلى حد امتناع موظفي وزارة 

الخارجية عن تنظيم ومرافقة رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، 

بنيامين نتنياهو، لدى زيارته إلى الصين مؤخرا.

وق���ال تقرير نش���رته صحيف���ة »معاريف«، ي���وم الجمعة 

الماض���ي، حول إضراب موظفي وزارة الخارجية اإلس���رائيلية 

عن العمل، إن القنصل اإلس���رائيلي في العاصمة البرازيلية، 

برازيليا، س���يصل إلى البالد خالل األسبوع الحالي، ولن يعود 

إلى وظيفته المرموقة هذه. ورغم أن هذا القنصل يعتبر أحد 

الدبلوماسيين اإلس���رائيليين الواعدين والموهوبين، إال أنه 

نه 
ّ
انهار بسبب الوضع االقتصادي في البرازيل والذي »ال يمك

من العيش بكرامة«. والسبب المباشر الذي جعله يتخذ قراراه 

بالتخلي عن منصبه، هو أنه بس���بب تدن���ي راتبه اضطر إلى 

رف���ض طلبات أبنائه الثالثة المش���اركة في رحلة مدرس���ية، 

بتكلفة 2500 دوالر، ألنه »ببساطة ال يملك المال«.  

وقال الس���فير اإلس���رائيلي في البرازيل، راف���ي إلداد، في 

محادث���ة هاتفية من برازيليا، إن »األم���ر المحزن في كل هذا 

األم���ر، هو أنه ال يوجد أحد يريد أن يحل مكاني في المنصب. 

فالبرازي���ل هي دولة كبيرة وجميل���ة ومثيرة وتضع تحديات 

من كاف���ة النواحي، وفي الماضي كان هناك 20 دبلوماس���يا 

عل���ى األقل أرادوا المنصب، لكن عندما يعرفون ظروف العمل 

وغالء المعيش���ة المتصاعد في هذه الدول���ة، يتراجعون عن 

اهتمامهم بالمجيء إلى هنا«. 

ونتيجة لتشويش���ات العم���ل التي ينفذه���ا موظفو وزارة 

الخارجي���ة، ف���إن هن���اك مجموعة إس���رائيلية م���ن الفتية 

ومعلمته���م، عالقة في ألمانيا، في ه���ذه األيام، رغم انتهاء 

رحلتها، ألن اثنين من التالميذ فقدا جوازي سفرهما. وترفض 

الس���فارة اإلس���رائيلية في برلين إصدار وثائ���ق عبور لهما 

بسبب تشويشات العمل التي ينفذها موظفو وزارة الخارجية 

اإلس���رائيلية، التي تصاعدت األسبوع الماضي وبدأت تشمل 

عدم منح خدمات قنصلية.

كذل���ك طلب رئيس الوكالة اليهودية، نتان شيرانس���كي، 

م���ن نتنياهو التدخل في نزاع العمل في وزارة الخارجية، ألن 

الموظفين يرفض���ون إصدار تأش���يرات لمهاجرين جدد إلى 

إسرائيل. وادعى شيرانسكي أن هناك 1500 يهودي يريدون 

الهجرة إلى إس���رائيل، في هذه األثناء. وقال شيرانسكي إنه 

»توجد انعكاس���ات فورية على وض���ع المهاجرين، الذين باع 

بعضهم أمالكه، وينبغي إصدار تأشيرات لهم بأسرع وقت«. 

وقالت الصحيفة إن إحباط موظفي وزارة الخارجية كبير، ألن 

إضرابهم عن العمل ال يؤثر على المواطن اإلسرائيلي العادي، 

ا على مواطنين قالئل عالقين خارج البالد وعلى كبار 
ً

وإنما أيض

المس���ؤولين وأعضاء الكنيس���ت وحتى على رئيس الحكومة. 

كما أن وس���ائل اإلعالم تكاد تتجاهل قضيتهم. وعلى سبيل 

المثال، تم رفض طلب وزير المالية اإلس���رائيلي، يائير لبيد، 

إصدار جواز سفر دبلوماس���ي له ولزوجته قبيل سفرهما إلى 

أوروبا لقضاء إجازة.

وكان جه���از األمن العام اإلس���رائيلي )الش���اباك( قد نظم 

زي���ارة نتنياهو إلى الصين وبولندا، مؤخرا. ورأى موظفو وزارة 

الخارجية أن الش���اباك التف على عملهم. وقال موظفون في 

وزارة الخارجي���ة إنه بس���بب ذلك تع���رض نتنياهو »للحرج«، 

عندما أبلغ مس���ؤولون في مكتبه وسائل إعالم بأنه سيصدر 

بيانا، في أعقاب اجتماع مش���ترك للحكومتين اإلس���رائيلية 

والبولندية في وارسو، يعترف بحق الفلسطينيين في دولة، 

وه���و ما نفاه نتنياهو الحقا. ووفق���ا للموظفين في الخارجية 

فإنه ل���و أن نتنياهو لم يلتف على التشويش���ات في العمل 

التي ينفذونها لتم تجنب هذا »الحرج«. وقال أحد الموظفين 

إنه »فق���ط لوزارة الخارجية توجد المعرف���ة والخبرة والقدرة 

المهني���ة عل���ى فه���م التعقي���دات وترجمتها إل���ى اللغة 

الدبلوماسية المطلوبة«. 

واحد من كل ثالثة  يترك العمل
قال رئي���س لجنة الموظفي���ن ف���ي وزارة الخارجية، يائير 

فرومير، وهو دبلوماس���ي وباحث في الوزارة، إنه يتقدم آالف 

الشبان اإلسرائيليين للعمل في وزارة الخارجية كل عام، لكن 

»أحالمه���م بالوظائف المرموقة تتحطم عل���ى صخرة الراتب 

الضئي���ل. وقد وصلنا إلى وضع يترك في���ه واحد من بين كل 

ثالثة أش���خاص في الخارجية اإلس���رائيلية الخدمة بعد أقل 

من عشر س���نوات. وقس���م كبير منهم يتس���رب في مرحلة 

مالءم���ة التوقعات، وعندما يتضح له���م حجم الحلم وواقعه. 

ويؤدي هذا األمر إلى مشكلة كبيرة ألنه في الوزارة يواجهون 

صعوبة، رغم مدى غرابة ذلك، في إشغال وظائف كثيرة«.

وأضاف فرومير »إن مش���كلتنا هي أننا نعرف كيف نخوض 

حرب إس���رائيل في الخارج، ولكن عندما نصل إلى البالد فإننا 

نس���تخدم خالل نضالنا المهني أمام وزارة المالية األسلوب 

الدبلوماس���ي نفسه الذي نستخدمه جيدا في الخارج، لكنه ال 

يحقق نتيجة هنا. ولم يكن هناك منذ أكثر من س���تين عاما 

نزاع عمل ف���ي وزارة الخارجية، وهذا يض���ر قدرتنا على رفع 

الس���قف من ناحية الحصول على موارد، ويضر بقدراتنا على 

تنفيذ المهمات. ولم نعرف كيف ندافع عن أنفس���نا ووصلنا 

إلى وضع تآكلت فيه رواتبنا بنس���بة تتراوح ما بين 20% إلى 

25%. والتآكل الهائل في ظروف خدمتنا أنشأ الفجوة الكبيرة 

بين صورتنا والواقع«.

وأش���ار إلى أن حياة الدبلوماس���ي في دولة أجنبية تتطلب 

قضاء معظم األمس���يات خارج البيت والتنق���ل كثيرا »وهذا 

يش���مل الثمن الش���خصي والعائل���ي الكبير ال���ذي ندفعه. 

فعندما يتم إبالغي بأن علّي الس���فر إلى طش���قند، فإن هذا 

يعن���ي رزم احتياجاتي الش���خصية، وبيع الس���يارة، وإخراج 

األوالد م���ن المدرس���ة وفصلهم ع���ن أصدقائه���م والعائلة، 

وليس للم���رة األولى. ويتعين على الزوج أو الزوجة ترك مكان 

العم���ل وبدء حياة جديدة، غالبا ما تكون في بيئة غير مريحة 

وبمستوى حياة أدنى بكثير مما هو موجود في إسرائيل«.

ولفت فرومير إلى أنه قبل خمس���ين عاما تم تشكيل لجنة 

وزارية بهدف تحديد ش���روط راتب الدبلوماسي اإلسرائيلي 

في كل دولة وتوفير حلول. وأردف »لكن لم يتم تعديل هذه 

الحلول منذ عش���رات السنين. فقد كان متبعا، مثال، أن يعمل 

أحد الزوجين فقط، وهذا الوض���ع ليس قائما اليوم. ولم تعد 

ه���ذه اللجنة الوزارية تعمل، إذ تحول���ت إلى لجنة مؤلفة من 

موظف���ي وزارة المالية الذين ال يعرفون ظ���روف الخدمة في 

خارج البالد وال يدركون التحديات«.  

راتب ضئيل
يعتب���ر الدبلوماس���يون اإلس���رائيليون أن خدمته���م في 

البرازي���ل هي مثال جي���د لتوضيح الواقع الذي يعيش���ونه. 

فه���م يتقاضون رواتبهم بالدوالر ولك���ن يتم دفعه بالعملة 

المحلية. وفي الوقت ذاته، فإن راتبهم لم يرتفع منذ سنوات، 

موظفو وزارة الخارجية اإلسرائيلية يحتجون على ظروف عملهم: 
واحد من كل ثالثة يترك العمل بعد أقل من عشرة أعوام!

لكن التضخ���م المالي في البرازيل يصل إلى 6% في كل عام. 

وقال السفير إلداد إن راتبه تآكل بحوالي 30% خالل العامين 

األخيرين اللذين قضاهما هناك. 

وق���ال إل���داد »إن وضعي جيد نس���بيا، إذ لي���س لدي أوالد 

صغار ومصاريف تعليم، ول���دي أقدمية 35 عاما في الخدمة 

الخارجية، لكن قياسا بي فإن ال أحدا من الموظفين هنا ينهي 

والية كاملة. ويطلب جميعهم االنتقال إلى س���فارة أخرى أو 

الع���ودة إلى الب���الد. ووزارة المالية تبصق ف���ي وجوهنا بكل 

بساطة. وهم ليس فقط ال يتعاملون مع مطالبنا بجدية وإنما 

ينش���غلون بأمور تافهة أيضا. ويفت���رض أن تكون البرازيل 

مكان���ا جذابا، لك���ن الموظفين غير مس���تعدين للمجيء هنا 

ليجوعوا. فاألس���عار هنا جنونية. وعشية األلعاب األولمبية، 

في العام المقبل، وصلت أس���عار الفن���ادق إلى مبالغ خيالية. 

وأس���عار الم���واد الغذائية ارتفعت بش���كل كبي���ر. فالجميع 

يش���اهد في التلفاز االحتجاجات والمظاهرات، وكل هذا على 

خلفية غالء المعيش���ة. ماذا س���نفعل؟ نجلس ف���ي برازيليا، 

العاصم���ة القف���راء، وال نتج���ول، وال نعيش بمس���توى عال، 

وبالكاد توجد بحوزتنا س���يارة وليس بإمكانن���ا الذهاب إلى 

أماكن ترفيه«. 

وتبين أن راتب الدبلوماس���ي اإلس���رائيلي المبتدئ يقارب 

الخمسة آالف ش���يكل. وبعد خمس سنوات ينخفض الراتب، 

لكن الدبلوماس���ي يحص���ل على إضافات يص���ل الراتب على 

أثرها إلى حوالي س���تة آالف شيكل. ويبقى في هذه الدرجة 

حوالي عشر سنوات. ويشدد فرومير على أن »هذه مبالغ أدنى 

من أي وظيفة أكاديمية أخرى في الوزارات المختلفة«.

م���ن جانبهم، يش���ير موظفو وزارة المالية إل���ى اتفاق األجور 

الجماع���ي ال���ذي وقعت���ه ال���وزارة مع نقاب���ة العم���ال العامة 

)الهس���تدروت( قبل عامين، وحصل موظفو الخارجية في إطاره 

على عالوة اس���تثنائية، »عالوة الخدمة الخارجية«، والتي يمكن 

أن تصل نسبتها إلى 15% من الراتب، إضافة إلى منحة تميز في 

العمل تصل إلى ما بين 2% و 3% من الراتب. ويدعي المسؤولون 

في وزارة المالية أن متوسط األجور في وزارة الخارجية يصل إلى 

17 ألف شيكل، وهو من أعلى األجور في القطاع العام. 

ميزانية وزارة الخارجية
 4ر0% من الميزانية العامة

قال فرومي���ر إن »ميزانية وزارة الخارجي���ة هي األدنى من 

حيث نس���بتها قياس���ا بالميزانية األمنية ومقارنة مع هذه 

النسبة في جميع دول العالم الغربي. وهذه الميزانية تشكل 

4ر0% من الميزانية العامة، وأقل بأربعين ضعفا من الميزانية 

األمنية. وهذا يدل على سلم األولويات وانعدام الفهم إلى أي 

مدى تشكل الشؤون الخارجية جزءا من جهاز األمن القومي«.

ويحاول نائب وزي���ر الخارجية اإلس���رائيلي، زئيف إلكين، 

الذي يعمل كوزير للخارجية بس���بب عدم تعيين وزير كهذا، 

التوس���ط بين موظفي وزارت���ه ووزارة المالية. وقال إلكين إن 

»معظم المطالب مبررة، والظروف س���اءت مع مرور الس���نين، 

دفع اليوم ليست مالئمة لتكلفة الخدمة في 
ُ
والرواتب التي ت

خارج البالد. ونش���أ اليوم وضع يضطر فيه شبان كثيرون في 

الخدمة الخارجية إلى إحض���ار المال من البيت أو من ذويهم 

لكي يعتاشوا. وخذ مثاال السفارة في موسكو، التي زرتها قبل 

أس���بوع. كانت هذه مدينة يطيب العيش فيها في الماضي، 

لكن اليوم ارتفع غالء المعيش���ة بش���كل هائل وال أحد يريد 

أن يخدم فيها. وهناك مش���كلة أخرى تتمثل بترك موظفين 

الخدمة لصال���ح عالم األعمال الخاص. والش���خص الذي عمل 

عدة س���نوات في الوزارة، وحصل على خبرة وعالقات ومعرفة 

لغات، أصبح مطلوبا في عالم األعمال. ونحن لن نتمكن أبدا من 

منافس���ة عالم األعمال، لكن إذا لم يحسنوا ظروف العمل في 

الخدمة الخارجية، فإن التسرب سيتزايد«.

صراع على الصالحيات
يواجه موظف���و وزارة الخارجي���ة اإلس���رائيلية صراعا على 

الصالحيات، بعد إقامة وزارة العالقات الدولية، التي يتوالها 

الوزي���ر يوفال ش���تاينيتس، ف���ي أعقاب تش���كيل حكومة 

نتنياهو الحالية وإقام���ة وزارة موازية بتأثير من االتفاقيات 

االئتالفية. ولهذا الس���بب، فقد انتقل���ت ميزانية اإلعالم من 

وزارة الخارجية إلى وزارة اإلع���الم، التي يتوالها رئيس حزب 

»البيت اليهودي« نفتالي بينيت. وانتقلت »ميزانية ]يهود[ 

الشتات« إلى وزارة شتاينيتس. 

وق���ال فرومير »ال يوجد مثي���ل لذلك في العال���م. فما هي 

وزارة الخارجي���ة إن لم تك���ن الوزارة الت���ي لديها صالحيات 

إدارة العالق���ات الخارجية؟ والحكومة، ببس���اطة، تلحق ضررا 

بمكان���ة الوزارة وقدرتها على العم���ل. هذه فضيحة. فمدير 

وزارة ش���تاينيتس، يوس���ي كوبرفاس���ر، التقى م���ع حلقات 

الوصل ل���وزارة الخارجية، وهم رؤس���اء المنظمات اليهودية 

الذين يقيمون عالقات معنا منذ سنين طويلة، ويقدم نفسه 

كممثل عن الحكومة. وهم ال يدركون أنهم يتسببون بارتباك 

بالغ، والجانب اآلخر ال يع���رف دائما من يقف أمامه ويتوقف 

عن االنصات لنا«.

وأض���اف فرومي���ر »إذا ل���م يح���دث تقدم فإننا س���نصعد 

التش���ويش ف���ي العم���ل. حتى اآلن كن���ا نزيهي���ن، ومنحنا 

الحكوم���ة ووزارة المالي���ة حيزا للتنفس... لق���د انتهينا من 

أداء دور الش���اب اللطيف. ونحن نري���د أن يتمكن المبعوثون 

إلى خارج البالد من تخطي���ط حياتهم، وأن يعرفوا ما إذا كان 

بإمكانهم إرس���ال أوالدهم إلى الدورات التي يريدونها، وما 

إذا كان هناك مس���تقبل للزوجة الممنوع���ة غالبا من العمل، 

وتتلق���ى مبلغا ضئي���ال للغاية بعد أن تنازلت عن مس���تقبل 

مهن���ي وراتب تقاعد. نحن نري���د التوصل إلى اتفاق جماعي 

ألنه بعد خمس سنوات سيكون الوضع مزريا أكثر«. 

مظاهرة لموظفي وزارة الخارجية اإلسرائيلية ضد تنظيم الشاباك زيارتي نتنياهو إلى الصين وبولندا.

يحتوي أرش���يف الجيش اإلس���رائيلي على وثائق عسكرية 

تتعلق بالحروب والعمليات التي نفذتها قوات الجيش. لكن 

هذا األرش���يف يحتوي أيضا على وثائق غير عسكرية، بينها 

مذك���رات دّونها رئيس حكوم���ة إس���رائيل األول، دافيد بن 

غوريون، ويدور نقاش حول م���ا إذا كان مكان هذه المذكرات 

في األرشيف العسكري.

وكان بن غوريون قد أس����س أرشيف الجيش اإلسرائيلي خالل 

معارك حرب العام 1948. وطلب مديرو األرشيف من بن غوريون، 

في رسالة بعثوا بها إليه في 12 كانون األول العام 1948، الحسم 

في مسألة »صالحية أرش����يف الجيش اإلسرائيلي في االعتناء 

بالمنظمات العسكرية التي سبقت تأسيس الجيش في البالد«، 

في إشارة إلى الميليشيات الصهيونية المسلحة التي نشطت 

في فترة الييشوف في فلس����طين. ويشار إلى أن هذه الرسالة 

معروضة عند مدخل األرشيف.

وفس���ر بن غوريون قراره بهذا الخصوص، في رس���الة بخط 

ي���ده وهي معروض���ة إلى جانب الطلب المذك���ور عند مدخل 

األرشيف، بأن أرش���يف الجيش اإلس���رائيلي »يجب أن يركز 

ليس فقط المواد حول جيش الدفاع اإلس���رائيلي وس���ابقيه 

في الب���الد... وإنما تاريخ الدفاع عن ال���ذات في جميع أماكن 

الشتات وكذلك مشاركة اليهود في حروب التحرير الوطنية 

وبين القوميات وإس���هام اليهود في تطوير الفن والتقنيات 

العسكرية أيضا«.

وثائق حول جرائم حرب إسرائيلية
وقالت صحيفة »هآرتس«، في تقرير نش���رته يوم الجمعة 

الماضي، إن هناك عدة أس���ئلة تتعالى من أقوال بن غوريون 

في رسالته. ولعل أهم هذه األس���ئلة تتعلق بغاية ووظيفة 

أرش���يف الجيش اإلس���رائيلي، واس���مه الكامل الرسمي هو 

»أرشيف الجيش اإلسرائيلي وجهاز األمن«. فمن جهة، واضح 

أن األرشيف الذي يحفظ وثائق الجيش، ويعتبر في إسرائيل 

أن���ه »جيش الش���عب«، يحت���وي على وثائ���ق وتفاصيل غير 

أمني���ة أيضا. ومن الجهة األخرى فإنه ليس مؤكدا، أن المكان 

الطبيعي لدفاتر المذك���رات األصلية التي دونها بن غوريون 

هو األرشيف العسكري.

ونقل���ت الصحيف���ة ع���ن مس���ؤولين في أرش���يف الجيش 

اإلس���رائيلي قولهم إن���ه تم االحتف���اظ بالدفات���ر في هذا 

األرش���يف ألن هذا كان طل���ب بن غوريون. وال ي���زال جزء من 

مذكرات ب���ن غوريون يخضع للرقابة، وخاص���ة المقاطع التي 

تتن���اول جرائم ح���رب نفذها الجيش اإلس���رائيلي في العام 

1948، وتلك المتعلقة بإقامة المفاعل النووي في ديمونا. 

ويتبي���ن أيضا أن جزءا من أرش���يف الرئيس اإلس���رائيلي 

الحال���ي، ش���معون بيري���س، محف���وظ في أرش���يف الجيش 

اإلسرائيلي. ويش���ار إلى أن بيريس كان قد تولى خالل والية 

بن غوريون في رئاسة الحكومة، مناصب مثل مدير عام وزارة 

الدف���اع، ونائب وزير الدفاع. وهو يول���ي أهمية كبيرة لحفظ 

أرشيفه وحتى أنه يدون مذكرات شخصية بشأنه. 

وأوضح���ت مديرة األرش���يف، إيالن���ا ألون، أن »األرش���يف 

يتلقى ودائع ش���خصية من كبار ضباط الجيش اإلس���رائيلي 

والمس���ؤولين في جهاز األمن... ومع تس���ريحهم من الجيش 

يس���مح األرش���يف لهم بإيداع الوثائق التي كتبوها ووثقوا 

فيها أمورا كثيرة في األرشيف، مثل االحتفاظ بهذه الوثائق 

في خزنة شخصية في البنك«. 

من جانبه قال أمي���ن محفوظات الدول���ة، الدكتور يعقوب 

ليزوفي���ك، إن بيري���س ليس حال���ة اس���تثنائية بتفضيله 

االحتفاظ بوثائقه في أرش���يف الجيش اإلسرائيلي. وأضاف 

أنه »حدث أن ش���خصيات عامة تس���لم توثيقا ش���خصيا إلى 

أرش���يف الدولة، بينما تسلم شخصيات أخرى كانت خدمتها 

باألس���اس في جه���از األم���ن وثائقها إلى أرش���يف الجيش 

اإلسرائيلي«. 

وال يزال أرش���يف الجيش اإلس���رائيلي، ومق���ره بالقرب من 

قاع���دة التجني���د الكبرى في تل هش���ومير، ق���رب تل أبيب، 

يحتفظ ويدير أرش���يف بن غوريون. ويش���مل هذا األرشيف 

»مجموع���ة كبيرة ونادرة توثق نش���اط اليهود في العمليات 

العسكرية، وفي النزاعات والحروب في أنحاء العالم«. 

سلوك يناسب وحدة سرية
وقالت »هآرتس« إنه حتى بعد مرور 65 عاما على تأسيسه، 

يجد أرش���يف الجيش اإلس���رائيلي صعوبة ف���ي التحرر من 

أنماط سلوكية تتناس���ب مع وحدة عسكرية سرية أكثر مما 

مع أرش���يف ينبغي أن يكون مفتوحا أمام الجمهور الواس���ع 

ويش���كل »فرعا ألرشيف الدولة«، مثلما يقول أمين محفوظات 

دولة إسرائيل. 

ب زائرو أرشيف الجيش اإلس���رائيلي بعبور بوابتين 
َ
ويطال

مغلقتي���ن والتعري���ف عن أنفس���هم ل���دى الم���رور في كال 

البوابتي���ن أمام صوت ص���ارم يصدر عن مكب���ر صوت خفي. 

وقالت الصحيفة إن الش���عور لدى عب���ور البوابتين يكون غير 

مريح، حتى بالنس���بة لزائ���ر تمت دعوته لزيارة األرش���يف. 

ويطالب الزائرون عند مدخل األرش���يف بإبقاء كل حاجياتهم 

الش���خصية لدى الحارس، وبضمن ذل���ك هواتفهم الخليوية 

وجهاز الحاسوب الشخصي. 

ويجلس في موقع الحاس���وب عند مدخل األرش���يف خمسة 

جن���ود وجنديات عل���ى األقل، م���ا يزيد ش���عور الزائر بعدم 

االرتي���اح، وفقا للصحيفة. وقال مس���ؤول في األرش���يف إن 

»الجيش اإلس���رائيلي يدفع لألرش���يف بالجندي���ات ]وليس 

بالمال[. ه���ذا هو المقابل الذي يعطيه الجيش اإلس���رائيلي 

لوزارة الدفاع كي تسمح له باستخدام األرشيف«.

وقال���ت الصحيفة إن »الش���عور الغري���ب ازداد عندما رفض 

موظفو األرش���يف اقتباس أقوالهم بأس���مائهم في التقرير، 

وأنهم أفراد الموس���اد أو الش���اباك«. ونقلت الصحيفة عن أحد 

الموظفي���ن قول���ه »حتى في حفل زفافي ل���م تلتقط صور لي، 

وأنت تريد اآلن أن أقول لك ما هو اسمي؟«. والمواد المحفوظة 

في األرشيف سرية للغاية، لدرجة أنه من أجل استعراض عدة 

صور، رغم أنها ليس���ت سرية أبدا، تعين على مديرة األرشيف 

التأكد من عدم اس���تخدام لوحة مفاتيح حاس���وب ال س���لكية، 

وفسرت ذلك بأنه »من أجل الحفاظ على أمن المعلومات«.

أكثر من مليار وثيقة
ووفقا لمعطيات أرشيف الجيش اإلسرائيلي، فإنه يحتفظ 

على رفوفه وفي حواسيبه بأكثر من مليار وثيقة، و5ر2 مليون 

صورة، و80 ألف س���اعة تسجيل لشبكات االتصال العسكرية 

ومداوالت هيئة األركان العام���ة و30 ألف خريطة. وكل هذه 

مخزن���ة في 450 أل���ف حاوية، وعش���رة ماليي���ن ملف و5ر3 

تيرابايت من المواد الرقمية )ديجيتال(.

وتحت���وي هذه المواد على كافة مواد وزارة الدفاع والجيش 

اإلس���رائيلي منذ قيام إسرائيل. وأش���ارت »هآرتس« إلى أن 

غالبية هذه المواد مملة وتش���مل توثيق���ا لألعمال العادية 

التي تقوم به���ا وحدات الجيش اإلس���رائيلي. وقالت مديرة 

األرشيف إنه إلى جانب ذلك »توجد لدينا كنوز الدولة وليس 

فق���ط وثائق الجيش ووزارة الدفاع«. وأضافت، من أجل إضفاء 

أجواء غامضة، »إننا نجلس هنا على كنوز ليس بإمكان الجميع 

االطالع عليها«.

وأشارت الصحيفة إلى أن قس���ما من هذه »الكنوز« تعرض 

للتلف بسبب إهمال وحدات مختلفة في الجيش اإلسرائيلي، 

ل���م تحرص على الحفاظ على المواد وإيداعها في األرش���يف 

العس���كري. وأح���د األمثل���ة على ذل���ك هو وثائ���ق متعلقة 

بتنفي���ذ خطة االنفصال عن قطاع غزة ف���ي العام 2005. وقد 

فوج���ئ مندوبون عن األرش���يف تم اس���تدعاؤهم إلى مواقع 

المس���توطنات والقواعد العسكرية اإلس���رائيلية في القطاع 

عندما اكتشفوا وجود حاوية كبيرة مليئة بالنفايات والوثائق 

الكثيرة التي وثقت نشاط الجيش طوال عشرات السنين من 

االحتالل للقطاع.

»بإمكان ياسر عرفات  أيضا االطالع على المواد«!
باإلمكان االطالع على مواد األرشيف فقط في حال الحصول 

على تصريح من »طاقم الكش���ف«، الخاضع للرقابة العسكرية 

والذي يحتم الحفاظ على وثائق من ش���أن الكش���ف عنها أن 

يشكل خطرا على أمن إسرائيل، وعالقاتها الخارجية أو المس 

بخصوصية الفرد. والمواد المصنفة كس���رية بش���كل خاص 

يتم البحث بش���أن االطالع عليها في »لجنة االطالع على مواد 

محدودة«. وقد تمتد الفت���رة ما بين تقديم طلب وبين تلقي 

دع���وة لالطالع على مواد كهذه، في غرف���ة يتم عرض المواد 

فيها على شاشة حاسوب، إلى عدة شهور.

وقالت مديرة أرشيف الجيش اإلسرائيلي ألون إن الموظفين 

ليس���وا مذنبين في هذا التش���ديد. وأوضحت أنه »لدينا 36 

وظيف���ة إضافة إلى 16 جندية. وللمقارنة فقط، ففي المكتبة 

الوطنية يعمل 560 موظفا ولديهم خمسة ماليين ملف فقط. 

وفي العالم الواس���ع، أرشيفات مثلنا، تحصل بهدوء على 250 

موظفا«.

ويعرض األرشيف قسما ضئيال جدا من الوثائق التي لديه 

ف���ي موقعه االلكترون���ي وفي صفحته في ش���بكة التواصل 

االجتماع���ي »فيس���بوك«. وفي رده على س���ؤال، ق���ال طاقم 

األرش���يف إنه ُيسمح للمواطنين العرب في إسرائيل باالطالع 

على المواد في أرشيف الجيش اإلسرائيلي. 
وق����ال أحد كب����ار الموظفين في األرش����يف إن����ه »ال يوجد 
تمييز لدينا. فعندما نفتح المواد لالطالع عليها، بإمكان أي 
مواطن مش����اهدتها. وحتى ياسر عرفات، إذا ما قام من بين 
األموات، بإمكانه الحضور إلى غرفة المش����اهدة هنا. ويوجد 
اآلن عربي في غرفة المش����اهدة، وهو يكتب رسالة دكتوراه 
هنا«. وأضاف موظف آخر أن »االستخبارات السورية مدعوة«، 
فيما تفاخرت مديرة األرشيف بالقول »إننا نعمل مع ]قناة[ 

الجزيرة أيضا«. 

وقال الموظف الكبير إن الفلسطينيين يستخدمون أرشيف 

الجيش اإلس���رائيلي أيضا »ونحن نزّود وثائق تس���تخدم في 

دعاوى عرب المناطق ]المحتل���ة[، مثال إذا كانت هناك حاجة 

إلثبات أن حدثا ما وقع أو لم يقع«.   

  المخفي أعظم

إدارة »أرشيف الجيش اإلسرائيلي« ما زالت أشبه بإدارة »وحدة عسكرية سرّية«!
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تقارير خاصـــة

قلما يصل الصراع العلماني - الديني في إسرائيل إلى درجة عالية 
من التوت���ر، مثلما حدث بعد االنتخابات العامة األخيرة، التي جرت 
في 22 كانون الثاني 2013، وأس���فرت عن بقاء الحريديم، الممثلين 
في حزبي ش���اس و”يهدوت هتوراة”، خ���ارج االئتالف الحكومي، 
وذلك على خلفية معارضة حزب “يوجد مس���تقبل” برئاسة يائير 
لبيد باألس���اس، وانضمام حزب “البيت اليهودي” برئاسة نفتالي 
ا  بينيت إليه، المش���اركة في ائتالف حكومي يكون الحريديم جزًء

منه. 
لكن هذه ليس���ت هي الم���رة األولى التي ال يش���ارك فيه���ا الحريديم في 

االئتالف الحكومي. فحزب شاس لم يشارك في حكومة أريئيل شارون الثانية، 

التي تش���كلت في العام 2003. لكن كتلة “يهدوت هتوراة” شاركت في هذه 

الحكومة. والمثير في األمر، أنه ش���ارك في هذه الحكومة حزب شينوي، الذي 

كان يرأس���ه يوسف لبيد، والد يائير لبيد. وقد شن لبيد األب، الذي كان يتولى 

منصب وزير العدل، هجمات كاس���حة ضد الحريديم عموما، وضد حزب شاس 

خصوصا. 

ويش���ار إلى أن يوس���ف ويائير لبيد هما باألس���اس صحافيان. وعندما كان 

يتول���ى األب منصب الوزير قال في مقابلة أجراه���ا معه ابنه الصحافي: “إننا 

ض���د من يحول الدين، ومن يحول الرب، إلى رجل المحاس���بة خاصته، وضد من 

يستخدم الدين كي يكسب المال أو يبني قوته”. 

وهاج���م لبيد األب بأقواله هذه الحريديم كافة. لكنه ركز هجومه على حزب 

شاس، الذي يمثل السفاراديم، أي اليهود الشرقيين. وقال البنه، في المقابلة 

نفس���ها: “إذا كنت غاضبا على أحد، فإنني غاضب على أولئك الذين يصنعون 

الفصل في البالد بين األش���كناز والس���فاراديم، وأن���ا ال أرى فرقا بينهم. ومن 

يفعل من هذا ]“الفصل”[ نهجا سياس���يا فإنه ش���خص كريه في نظري. وما 

أريده هو أن نكون جميعا إس���رائيليين، ال أش���كناز وال س���فاراديم، فقد جئنا 

لنكون إسرائيليين. وهناك أشخاص يحولون هذا الموضوع إلى كنز سياسي”.  

كذلك فإن كتلة “يهدوت هتوراة” لم تش���ارك ف���ي حكومات في الماضي، 

وبينها حكومة إيه���ود أولمرت، التي امتدت واليتها م���ن بداية العام 2006 

وحتى بداية العام 2009. 

و”يهدوت هتوراة” مؤلفة من الحزبين الحريديين “أغودات يس���رائيل” 

و”ديغل هتوراة”. وحزب “ديغل هتوراة” هو حزب جديد نس���بيا، تأسس 

في العام 1988. بينما حزب “أغودات يس���رائيل” هو حزب قديم وش���ارك 

ف���ي الحكومة المؤقتة التي تش���كلت كأول حكومة بعد قيام إس���رائيل. 

ولم يش���ارك هذا الحزب في جميع الحكومات قبل تشكيل كتلة “يهدوت 

هتوراة”.

زيادة ميزانية الحريديم 
رغم إبعادهم عن الحكومة

يمك���ن الق���ول إن حص���ول ش���اس و«يه���دوت هت���وراة« عل���ى ميزانيات 

لمؤسساتهما هو أحد أهم األس���باب التي كانت تدفعهما إلى االنضمام إلى 

الحكوم���ة. ولذلك فإن إصرار حزبي »يوجد مس���تقبل« و«البيت اليهودي« على 

االنضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو الحالية ش���ريطة عدم ضم الحريديم 

إليها، يبدو أنه سيلحق ضررا بالمؤسسات الحريدية، وهي باألساس مؤسسات 

تعليم خاصة بهذا المجتمع.

لك���ن على الرغم من بق���اء الحريديم خارج الحكومة، إال أن مؤسس���اتهم لم 

تتضّرر ماليا، أو األصح القول إنها لم تتضرر بالشكل المتوقع. 

وتبين، مؤخرا، أن ح���زب »البيت اليهودي«، الذي يمث���ل التيار الصهيوني 

- الدين���ي، قرر تحس���ين عالقت���ه مع الحريدي���م، خاصة ف���ي أعقاب ضغوط 

مارس���ها حاخام���و الصهيونية - الديني���ة على قيادة هذا الح���زب، من خالل 

خفض التقليصات المخطط لها في ميزانيات الوس���ط الحريدي. كذلك شكل 

هذا الحزب طاقما خاصا للوس���اطة »بشكل سري« بين الحريديم وحزب »يوجد 

مستقبل«. 

وقال قياديون في »البيت اليهودي« إنه »ال يمكن بجرة سكين تقليص كافة 

الميزانيات واالمتي���ازات التي حصل عليها الحريديم طوال األعوام الماضية. 

وقرر الحزب أال يس���مح بالمس بعالم التوراة ]أي المعاهد الدينية اليهودية[ 

وعدم الس���ماح بترك عائالت حريدية كثيرة تعت���اش على مخصصات ضمان 

الدخل فقط«، إذ يحصل كل طالب في هذه المعاهد على مخصصات ش���هرية 

أيضا.  

وتترأس الطاقم الخاص رئيسة كتلة »البيت اليهودي« في الكنيست، عضو 

الكنيست أييليت شاكيد، التي تعقد لقاءات متواصلة مع مندوبين عن »يوجد 

مس���تقبل« من جهة، ومع عضوي الكنيست موشيه غافني ويعقوب آشير من 

كتلة »يهدوت هتوراة« م���ن الجهة األخرى. وتهدف هذه االتصاالت إلى منع 

تقليصات كبيرة في ميزانيات المؤسسات الحريدية.

وبعد إق���رار الميزانية العامة اإلس���رائيلية، التي وضعه���ا وزير المالية 

لبي���د، تبين أن ميزانية ش���بكة »معي���ان َهحينوخ«، وهي جه���از التعليم 

الخاص بحزب »ش���اس«، قد ارتفعت في العام الحالي بنسبة 48%، من 356 

مليون ش���يكل إلى 527 مليون ش���يكل، وذلك مقابل ارتفاع ميزانية وزارة 

التربية والتعليم كلها بنس���بة 12%. كذلك تم رفع ميزانية شبكة التعليم 

المستقلة التابعة لحزب »أغودات يس���رائيل« بنسبة 18%، من 06ر1 مليار 

شيكل إلى 26ر1 مليار شيكل.  

وليس هذا وحس���ب، فقد أظهرت تقارير وزارة التربية والتعليم اختفاء 

مبلغ مليوني ش���يكل في ش���بكة التعليم التابعة لحزب ش���اس، وتفعيل 

وتموي���ل م���دارس ال تمتل���ك تصريحا من ال���وزارة، ودف���ع رواتب وهمية 

لمس���تخدمين غير موجودين، وتش���غيل 1600 زوج. ووفقا لوسائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية فإن العجز المالي في ميزانية ش���بكة »معيان هحينوخ« بلغ 

140 مليون ش���يكل في العام 2011، كما يتبين اآلن، وأن الحكومة سّدت هذا 

العجز كله. 

مواقف الحريديم السياسية
تميل األحزاب الحريدية عادة نحو يمين الخريطة السياس���ية اإلسرائيلية، 

وخاصة في القضايا الدينية واالجتماعية المحافظة، وفي المجال السياس���ي 

أيضا، مثل العالقات الخارجية والصراع العربي - اإلس���رائيلي، لكنها قد تؤيد 

قرارات حكومات وس���ط سياس���ية، إال أن هذا يجب أن يكون مش���روطا بتلبية 

مطالب الحريديم في الناحية الدينية.

وتجدر اإلش���ارة إلى أنه فيما يتعلق بالش���ؤون السياسية، تخضع األحزاب 

الحريدي���ة لق���رارات قياداتها الروحي���ة، أي كبار الحاخامين ف���ي كل حزب. 

وهؤالء الحاخامون يتخذون قراراتهم السياس���ية وفق���ا لعدة معايير، بينها 

مدى اس���تجابة رئيس الحكومة لمطالبهم المالية والمتعلقة بالتش���ريعات 

الدينية العامة في إسرائيل، والتوجه السياسي لرئيس الحكومة، مثل تأييد 

أو معارضة مفاوضات مع الفلسطينيين أو إطالق سراح أسرى وما إلى ذلك. وإذا 

كان رئيس الحكومة يستجيب لمطالب الحريديم فإنهم قد يدعمون قراراته 

السياسية.

ويتبين من تصريحات وأداء قادة حزب ش���اس، في األعوام األخيرة، أن هذا 

الحزب يؤيد بتحفظ المفاوضات اإلس���رائيلية - الفلسطينية من أجل التوصل 

إل���ى حل الدولتين، ويعارض االنس���حاب م���ن القدس الش���رقية وحل الدولة 

الواحدة الثنائية القومية وحق العودة لالجئين الفلس���طينيين. لكن ش���اس 

يؤي���د مواصلة البناء في المس���توطنات كما أنه يؤيد ض���م المنطقة »ج« في 

الضفة الغربية إلى إس���رائيل. ويعارض هذا الحزب انس���حاب إس���رائيل من 

هضبة الجوالن.

أم���ا كتلة »يهدوت هتوراة« فإن موقفه���ا ليس واضحا من عدة قضايا، مثل 

حل الدولتين والدولة الثنائي���ة القومية وضم مناطق »ج« ومواصلة البناء في 

المس���توطنات واالنس���حاب من الجوالن. لكنها تعارض االنسحاب من القدس 

الشرقية، وتعارض حق العودة لالجئين الفلسطينيين. 

درعي رئيسا لشاس
يعتبر أرييه درعي، رئيس حزب ش���اس السابق ووزير الداخلية األسبق، أحد 

أبرز القيادات في شاس. وقد تمكن شاس تحت قيادة درعي من الحصول على 

17 نائبا في الكنيست، وهو أكبر عدد حصل عليه في تاريخه. وفي العام 2000 

دخل درعي إلى السجن بعد إدانته بتهم فساد، وخرج منه في العام 2002. 

وأعلن درعي، في تش���رين األول 2012 وعشية االنتخابات العامة، عن عودته 

إلى صفوف حزب شاس وأصبح واحدا من بين رؤساء الحزب الثالثة، إلى جانب 

رئيس الحزب حينذاك، إيلي يش���اي ووزير اإلس���كان، أريئي���ل أتياس. وعين 

الرئيس الروحي لحركة ش���اس، الحاخام عوفاديا يوسيف، درعي رئيسا لحزب 

شاس، في أيار الفائت. 

ويخيل للكثيرين أن مواقف درعي أكثر يسارية من مواقف يشاي، الذي 

عب���ر خالل واليته في رئاس���ة الحزب عن مواقف يمينية بالغة التش���دد، 

وخاص���ة في مجال االس���تيطان في القدس الش���رقية، ال���ذي كان ضمن 

صالحياته كوزير للداخلية. لكن ينبغي اإلش���ارة إلى أن حزب شاس، الذي 

تولى يش���اي رئاس���ته في العام 2000، تحرك نحو اليمين، مثلما تحرك 

معظم المجتمع واألحزاب في إسرائيل نحو اليمين، في أعقاب االنتفاضة 

الفلسطينية الثانية. 

رغ���م ذلك، فإن درعي لي���س أقل يمينية من يش���اي أو غيره من قيادة 

شاس. 

فقد أكد درعي، في مقابلة أجراها معه موقع »كيكار َهشبات« اإللكتروني 

الحريدي، أنه عارض اتفاق أوسلو منذ اللحظة األولى، ألنه مليء بالثغرات 

األمنية. وأضاف أن���ه تحدث حول الموضوع، قبيل التصويت على االتفاق 

ف���ي الحكومة، مع رئي���س هيئ���ة أركان الجيش اإلس���رائيلي في حينه، 

إيهود باراك، الذي قال له إن اتفاق أوس���لو مل���يء بالثقوب »مثل الجبنة 

السويسرية«. 

ووفق���ا لدرعي فإنه أبلغ الحاخام يوس���يف بموقفه وأوصى بأن يصوت وزراء 

ش���اس ضد االتفاق، وأش���ار إلى موقف باراك، لكن يوس���يف قال له إن رئيس 

الحكوم���ة ف���ي حينه، إس���حق رابين، هو »رئي���س هيئة أركان أيض���ا وعلينا 

مس���اعدته«، وتق���رر أن يمتنع وزراء ش���اس عن التصويت ب���دال من معارضة 

االتفاق. 

كذلك امتنع نواب شاس عن التصويت لدى طرح االتفاق على الهيئة العامة 

للكنيست. ويتهم اليمين اإلسرائيلي حزب شاس، ودرعي شخصيا، بالتعاون 

مع رابين من أجل تمرير اتفاق أوسلو، وذلك ألن نواب هذا الحزب لم يعارضوا 

االتفاق.

وقال درعي إنه يعارض، اليوم أيضا، الس���الم مع العرب ويعارض قيام دولة 

فلس���طينية، لكن »من دون أن نس���بح ضد التيار العالم���ي«. وأكد أن باإلمكان 

إجراء مفاوضات وعملية سياسية. 

وقال درعي لموقع »القناة السابعة« االلكتروني اليميني »إننا نؤيد مساعدة 

الس���لطة ]الفلس���طينية[ م���ن الناحية االقتصادي���ة، لك���ن ال ينبغي توقيع 

اتفاقيات معها«. وتس���اءل: »هل ما زال أوسلو قائما بعد توجه الفلسطينيين 

إلى األمم المتحدة؟«. 

الحريديم والعرب: العدالة 
االجتماعية والخدمة األمنية

رغم مواقف ش����اس اليميني����ة، إال أن لهذا الحزب حض����ورا معينا بين 

األقلي����ة العربية في إس����رائيل. وينبع هذا الحضور م����ن أن هذا الحزب 

يتولى، في معظم األحيان، حقيبة الداخلية. وقد كان درعي أول سياسي 

إس����رائيلي يحضر إلى قرية أبو غوش مؤخًرا من أجل التنديد واس����تنكار 

اعتداء »تدفيع الثمن« ال����ذي نفذه يهود متطرفون في القرية من خالل 

تخريب 28 سيارة وكتابة ش����عارات عنصرية بينها »العرب إلى الخارج«. 

وص����رح درعي خالل الزيارة ألبو غوش بأن اعت����داءات المتطرفين اليهود 

»تذكر بالنازيين«.

م���ن جهة أخرى يحاول حزب ش���اس، برئاس���ة درعي، بوج���وده في صفوف 

المعارضة اآلن، أن يرفع ش���عارات العدالة االجتماعية والدفاع عن الش���رائح 

االجتماعي���ة الضعيفة. وبهذا الموقف يعبر درع���ي بصدق عن مواقف حزبه، 

ال���ذي يؤيد بش���كل مبدئي دول���ة الرفاه، ألن ه���ذا األمر يت���الءم مع جمهور 

ناخبي شاس الذي ينتمي بغالبيته الس���احقة إلى الطبقات الفقيرة وما دون 

المتوسطة. 

ولذل���ك ف���إن درع���ي أطلق مؤخ���را تصريحات ترم���ي إلى تس���خين الملف 

االجتماعي. وفي س���ياق خطاب في الكنيس���ت، تعقيبا على الميزانية العامة 

للعامين 2013 - 2014، التي شملت ضربات اقتصادية ستتضرر منها باألساس 

الشرائح الضعيفة، تساءل درعي: »أال ينبغي على الجمهور الحريدي والجمهور 

العرب���ي ]أكثر المتضررين من الميزانية[ أن يطعموا أوالدهم؟ س���نضطر إلى 

الذهاب إلى محكمة الهاي ]الدولية[. إنكم تنتهكون حقوق اإلنس���ان بأقصى 

صورة ممكنة«. 

وهناك قضية أخرى مرتبطة بالحريديم والعرب، وهي أن هذين الجمهورين 

ال يؤدي���ان الخدمة العس���كرية والخدمة الوطنية أو المدنية. وفيما تس���عى 

الحكوم���ة اإلس���رائيلية الحالية إلى فرض الخدمة العس���كرية والوطنية على 

الحريدي���م، فإن التوجه هو مواصلة إعفاء العرب من هذه الخدمة. وعموما فإن 

كال الجمهورين يعارضان هذه الخدمة، كل من منطلقاته وأسبابه. وأعلن قادة 

الجمهور الحريدي أنهم لن يوافقوا على خدمة ش���بانهم في الجيش وأنهم 

سيس���تمرون في دراستهم في المعاهد الدينية بدال من ذلك، كما هي الحال 

منذ تأسيس إسرائيل.

وترافق هذا الموقف ظاهرة تتكرر في الش���ارع الحريدي، وهي قيام ش���بان 

حريديم بمهاجمة وتهديد الجنود الحريديم ومطالبتهم بالخروج من الخدمة 

العسكرية. 

وذكرت صحيفة »هآرتس«، قبل أس���بوعين تقريبا، أن الجيش اإلس���رائيلي 

توج���ه إلى المستش���ار القانوني للحكوم���ة، يهودا فاينش���تاين، مطالبا بأن 

تعمل الش���رطة من أجل القبض على المسؤولين عن مهاجمة وتهديد الجنود 

الحريديم. 

ويش���ار إلى أن مئات الحريديم تجن���دوا للجيش طوال األعوام الماضية. 

لكن هذه الخدم���ة كانت تطوعية. وما يثير غض���ب الحريديم اآلن هو أن 

الحكومة تس���عى إلى تجنيدهم من خالل س���ن قانون به���ذا الخصوص. 

ويأتي ذلك بعد مطالبة حزب »يوجد مس���تقبل« بتجنيد الحريديم. وهذا 

الموضوع هو أحد بنود االتفاق االئتالفي بين حزب الليكود الحاكم و«يوجد 

مس���تقبل«. ويس���تند قانون تجنيد الحريديم إلى توصيات لجنة وزارية، 

برئاس���ة الوزير يعقوب بيري من »يوجد مس���تقبل«، والتي قررت أن يتم 

تجنيد الش���بان الحريديم من س���ن 22 عاما، وإعفاء 20% من الحريديم من 

هذه الخدمة.

ديمغرافيا الحريديم
يعتبر تعريف المجتمع الحريدي في إسرائيل وتعداده أحد المواضيع التي 

تثير اهتماما بالغا بش���كل عام، ولدى الباحثين وصناع القرار بش���كل خاص. 

فهذا المجتمع متنوع في تركيبته، وهناك األش���كناز والس���فاراديم، وهناك 

ال� »حس���يديم« )أي الورعين( والليتوانيين، وطالب المعاهد الدينية وأصحاب 

الح���رف. وعمليا فإنه توجد داخل المجتمع الحريدي »تناقضات كثيرة لدرجة 

أنه يصعب تعريف من هو الحريدي«، وفقا لدراس���ة حديثة صادرة عن مكتب 

اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي.

رغم ذلك فإن هذا الجمهور معروف تقريبا، من خالل لباسه وتمسكه بشدة 

بالعقائ���د والفروض التي تنص عليها الش���ريعة اليهودية، وأيضا من خالل 

تصويت غالبيته العظمى ألحزاب بعينها، هي األحزاب الحريدية. 

وتش���ير معطي���ات مكتب اإلحصاء المرك���زي للعام 2009، إل���ى أنه من بين 

اليهود في إسرائيل الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاما، يشكل الحريديم نسبة 

2ر8%. وكانت نس���بة الحريديم 9ر5% من اليهود فوق س���ن 20 عاما في العام 

2002. وهذا يعني أن النمو الطبيعي لدى الحريديم بين أبناء سن 20 عاما فما 

فوق، بين 2005 و2009، كان 57% بينما كانت النس���بة العامة لهذا النمو لدى 

اليهود في إسرائيل %13.

ونش���ر مكتب اإلحصاء المرك���زي، العام الماضي، إحصائي���ات تتعلق بعدد 

س���كان إسرائيل المتوقع في العام 2059، واستند فيها إلى إحصائيات العام 

2009. وقال هذا المكتب إن نس���بة الحريديم بين مجمل س���كان إسرائيل، أي 

اليهود والعرب، ستصل في العام 2059 إلى %40.

وتتوقع ه���ذه اإلحصائيات أن يك���ون معدل إنجاب الم���رأة اليهودية غير 

الحريدية 3 أوالد، والمرأة العربية 5ر3 ولد، بينما سيصل لدى المرأة الحريدية 

إلى 7 أوالد.

استطالع جديد:

نحو 90% من عرب الداخل يعتقدون 
أن مصادرة األراضي في النقب هي 
استمرار للنكبة والترحيل في 1948

أج���رت وحدة االس���تطالعات في “مرك���ز مدى الكرم���ل”- المركز 

العربي للدراس���ات االجتماعّية التطبيقّية في حيفا- بإش���راف د. 

عاص أطرش، استطالعا جديًدا حول موضوع هدم البيوت ومصادرة 

ط برافر”.
ّ
األراضي في النقب وفقا لما بات ُيعرف ب� “مخط

 وقد تم اختيار عينة عشوائية من جمهور البالغين )18 عاًما فما 

فوق( في المجتمع العربي في إس���رائيل، وذل���ك من خالل  اللجوء 

إلى طريقة الس���حب متعّددة المراحل، حي���ث تم بناء عّينة طبقّية 

عنقودّي���ة منتظمة بحج���م 523  مس���تطلًعا ثم اختي���ار حجمها 

إحصائيًا بدرجة ثقة 95% وبنس���بة خط���أ محتملة ال  تزيد عن %5. 

وقد أجري االستطالع في شهر أيار 2013.

من أهم  نتائج االس���تطالع أن 6ر85% من المستطلعين يعرفون 

أو على اطالع على قضية هدم البي���وت ومصادرة أراٍض من النقب. 

وعند قي���اس رأي المبحوثين في مدى تضام���ن الجماهير العربية 

ت النتائج على أن 7ر22% من المبحوثين يعتقدون 
ّ
م���ع القضية، دل

أن الجماهي���ر العربية تضامنت بمدى عال حتى عال جدا مع أهالي 

النق���ب في هذه القضية، بينما يقول 5ر28% إن الجماهير العربية 

تضامن���ت بمدى متوس���ط، ويق���ول 9ر22% إن الجماهي���ر العربية 

تضامنت بصورة منخفضة، و2ر16% يعتقدون أن الجماهير العربية 

تضامنت  بمدى منخفض جدا. ويقدر 3ر6% من المس���تطلعين أن 

الجماهي���ر العربية لم تتضامن مع ه���ذه القضية، ولم يعّبر 4ر%3 

عن رأيهم في ذلك.

وف���ي االنتقال م���ن التقدي���رات العامة إلى الموقف الش���خصي 

وتضامن المبحوث نفسه مع هذه القضية، تبّين أن نسب التضامن 

م���ع قضية ه���دم البيوت ومص���ادرة أراٍض من النق���ب كانت أعلى 

من التقدي���رات العامة،  فقد قال 65% إنه���م تضامنوا بمدى عال 

حت���ى عال جدا مع هذه القضية، وقال 2ر22% إنهم تضامنوا بمدى 

متوس���ط، وأجاب 6ر8% أنه���م يتضامنون بم���دى منخفض حتى 

منخف���ض ج���دًا، و 9ر2% قالوا إنه���م ال يتضامن���ون بتاتًا مع هذه 

القضية.

وبالنس���بة للس���ؤال حول المقوالت التي تحاول أن تفسر قضية 

ه���دم البيوت ومصادرة أراٍض من النقب، فق���د أظهرت النتائج أن 

1ر88% من المس���تطلعين أبدوا موافقة بين متوس���طة حتى عالية 

ج���دًا على مقولة »هذه الظاهرة هي اس���تمرار لسياس���ة مصادرة 

األراضي العربية في إس���رائيل«، وأبدى 7ر81% من المس���تطلعين 

موافقة متوس���طة حتى عالي���ة جدًا على مقول���ة أن هذه الظاهرة 

تشكل تهديدا للوجود العربي في النقب، ووافق بنفس المدى الذي 

كر سابقًا 3ر89% من المبحوثين على مقولة أن »هذه الظاهرة هي 
ُ
ذ

استمرار للنكبة وترحيل الفلس���طينيين العام 1948«. كذلك وافق 

3ر79% من المستطلعين على مقولة أن الهدم ومصادرة أراٍض من 

النقب يشكالن تهديدا للوجود العربي في كل أنحاء البالد.

عل���ى صعيد آخر، حيا ف���رع »عدالة« في النق���ب الموقف الموحد 

الذي وقفه أعضاء الكنيست العرب لدى طرح مذكرة قانون »مخطط 

برافر« على جدول أعمال الكنيست، وذلك من خالل قيامهم بتمزيق 

مذكرة القانون من على منصة البرلمان اإلسرائيلي.

وق���ال فرع »عدالة«، في بيان حمل توقيع مديره د. ثابت أبو راس، 

إن من رأى الموقف المتحدي لنوابنا بتمزيقهم مذكرة القانون من 

على منبر الكنيست ال بد إال أن يفتخر بالموقف ونوابنا. 

وأض���اف: لقد انتابنا ش���عور جيد بأن قيادتن���ا تتصرف كقيادة 

ش���عب وليس كقيادة أحزاب. إن حكومة إس���رائيل تشّدد الخناق 

عل���ى األقلي���ة الفلس���طينية وخاصة ف���ي كل ما يتعل���ق بقضايا 

األرض والتخطي���ط، وجاء ال���رد مالئما لتقديم اقت���راح المصادرة 

والتهجي���ر لع���رب النقب. وفي األع���وام األخي���رة أصبحت ظاهرة 

ه���دم البيوت حالة يومي���ة واكتفينا بردة فع���ل طفيفة لم تقلق 

المؤسسة اإلس���رائيلية. وجاءت ردة فعل أعضاء الكنيست العرب 

في وقتها متحدية »الديمقراطية« اإلسرائيلية ألنه ال ديمقراطية 

بدون حقوق إنس���ان وحقوق األقلية الفلسطينية في إسرائيل. وال 

يمك���ن اس���تغالل ديكتاتورية األغلبية اليهودية من أجل س���حق 

األقلية الفلس���طينية. والمراق���ب القتراحات القواني���ن المقدمة 

للكنيست يالحظ أن الحكومة والكنيست ماضيان قدًما في تكريس 

تهويد الحيز على حس���اب المواطنين العرب. وال تكتفي الحكومة 

اإلسرائيلية بخمس���ين قانونا عنصريا سنتها منذ إقامة الدولة بل 

تحضر اآلن لتقدي���م اقتراح »الدولة القومية« وبموجبه س���تعطى 

األولوي���ة »لليهودية« في المعادلة غير األخالقية بش���أن تعريف 

إسرائيل كدولة »يهودية- ديمقراطية«.

وتابع البي���ان: إن قانون برافر يتضمن بن���ودا عنصرية وواضحة 

وأهمها أنه يغل���ق مناطق معينة في النقب أم���ام عرب المنطقة. 

فألول مرة يتم إغالق مناطق معينة في إس���رائيل ال ألسباب أمنية 

وإنم���ا على أرضية إثنية. وألول مرة منذ النكبة في العام 1948 يتم 

التخطي���ط لهدم ق���رى عربية وبناء قرى يهودي���ة مكانها، مثل ما 

يخطط للقرية غير المعترف بها أم الحيران وبناء البلدة اليهودية 

حيران. وألول مرة يتم اقتراح قانون خاص باألقلية العربية وبشكل 

مباش���ر ويعتبر مدخال إلنهاء موضوع مهجري الداخل. وهذه األمور 

مجتمعة كافية ألن تصف النظام اإلسرائيلي باألبارتهايد. ولذلك 

نحن بحاج���ة إلى االنتقال للمرحلة القادمة في تصدينا لسياس���ة 

إس���رائيل العنصري���ة تجاه األقلي���ة الفلس���طينية. ونحن بحاجة 

لتغيي���ر الخطاب القائم إل���ى خطاب جديد متحد أكثر للسياس���ة 

القائمة، يكون في أساس���ه الحديث عن النظام اإلسرائيلي كنظام 

يتدهور نحو األبارتهايد. 

وختم البيان: إن العالم يقف معنا. وقد صدرت قرارات دولية عن 

البرلمان األوروبي وعن لجنة مكافح���ة التمييز العنصري في األمم 

المتحدة. وعش���رات الس���فراء والحقوقيين والصحافيين األجانب 

يؤمون النقب ش���هريا ويغطون أخب���اره ويالحقون تطورات مخطط 

برافر. إن النقب بحاجة إلى أبناء ش���عبنا في الجليل والمثلث ومدن 

الس���احل. النقب نادانا في السابق وينادينا جميعا فهل نستجيب 

للنداء؟. تحية إلى أعضاء الكنيس���ت العرب على تمزيقهم مذكرة 

القانون. ونحن بحاجة إلى االستمرار والتصعيد، كي نثبت أن هناك 

من النقب إلى وادي عارة والجليل شعبا واحدا يتصدى ويصمد أمام 

الرياح اإلسرائيلية العنصرية.

الحريديم يسخنون الملف االجتماعي عقب استبعادهم من الحكومة! 
*مواقف حزبي الحريديم ما زالت تميل نحو اليمين لكن الحزبين يؤيدان حكومات وسط في حال تلبية مطالبهما في الناحية الدينية*

الحريديم في إسرائيل: تموضع في اليمين.
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

بقلم: سليم سالمة

قرر وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موشيه يعلون، يوم األول 

من تم���وز الجاري، اإلع���الن عن منظمة “تدفي���ع )جباية( 

الثم���ن” )“ت���اغ محي���ر”( “تنظيما غير قانون���ي”، وذلك 

ف���ي ختام جلس���ة خاصة عقده���ا الوزير له���ذا الغرض، 

بمش���اركة ممثلين عن الشرطة اإلسرائيلية، “جهاز األمن 

العام” )الش���اباك(، منسق ش���ؤون االحتالل في المناطق 

الفلس���طينية وممثلين عن جهات قضائية رسمية. وقد 

ج���اء هذا تنفيذا للق���رار الذي اتخ���ذه “المجلس الوزاري 

المقل���ص” )الكابينيت( يوم 16 حزي���ران الماضي تخويل 

وزير الدفاع صالحية إصدار هذا اإلعالن. 

وأص���در مكتب وزي���ر الدفاع بيانا إل���ى اإلعالم قال فيه 

إن مندوبي الش���رطة و”الش���اباك” قالوا، خالل الجلس���ة، 

إن “ممارس���ات منظمة تدفيع الثمن مماثلة لممارس���ات 

منظمات إرهابية حديثة، تس���تند إلى إلهام أيديولوجي 

وتشمل أنشطة س���رية تهدف إلى ممارسة الضغط على 

الحكومة اإلسرائيلية لردعها عن اتخاذ خطوات سياسية 

وع���ن اعتم���اد إجراءات لتطبي���ق القانون ف���ي المناطق” 

الفلسطينية. 

وأوضح مندوبو الش���رطة و”الشاباك” أيضا � طبقا للبيان 

المذكور � أن االعت���داءات اإلرهابية التي تنفذها منظمة 

“تدفيع الثمن” ضد المواطنين الفلس���طينيين، سواء في 

داخل إس���رائيل أو في المناطق الفلسطينية، “ترمي إلى 

دّب الخوف ف���ي نفوس قادة الدول���ة وردعهم عن اتخاذ 

قرارات محددة، فضال عن أن بع���ض تلك األعمال غايتها 

االنتقام من المواطنين العرب”!

ونقل البيان عن وزير الدفاع، يعلون، قوله خالل الجلسة 

إن “الحديث ي���دور هنا على ظاهرة خطيرة جدا تش���مل 

أعمال عنف موجهة ضد مواطنين عرب، دون تمييز، بما في 

ذلك تخريب ممتلكات وتش���كيل خطر حقيقي على حياة 

الناس، وكل ذلك بغية ثني حكومة إس���رائيل عن العمل 

ف���ي اتجاه محدد. إنني أعلن أن هذه المنظمة هي تنظيم 

غير قانوني، على كل ما يس���تتبع ذلك ويترتب عليه، من 

حيث النصوص القانونية وتطبيقاتها تجاه واضعي هذه 

األيديولوجيا، مروجيها، مموليها ومنفذيها”. 

وأضاف يعلون: “من واجبنا التشديد في معاقبة مثيري 

الش���غب هؤالء، ألن نتائج أعمالهم كارثية”! وقال: “علينا 

محاربتهم بال هوادة، بدون أي تس���امح وبأقصى الوسائل 

المتاح���ة، ألنهم ال يمثلون قي���م الدين اليهودي وال قيم 

دولة إس���رائيل، بل إن مجمل نش���اطهم ه���و الخروج عن 

القانون”. وأعرب يعلون عن أمله في أن “مجرد هذا اإلعالن 

س���يمنح الجهات المختصة أدوات عدي���دة وأكثر جدية 

لمواجهة هذه الظاهرة المرفوضة”. 

وللتذكير، فقد كانت األنباء التي تس���ربت عن مجريات 

البحث الذي أجراه الطاقم الوزاري المقلص حول المس���ألة 

خالل األسابيع األخيرة، أفادت بأن الوزير يعلون كان واحدا 

ممن دعوا إلى اعتماد منحى أكثر تش���ددا في التعامل مع 

َده 
َ
تنظيم “تدفيع الثمن” وإعالنه تنظيما إرهابيا. وس���ان

في ذلك كل من وزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزير األمن 

الداخلي، إسحق أهرونوفيتش، ورئيس جهاز “الشاباك”، 

ي���ورام كوهين. لكن رئيس الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، 

هو الذي حَس���م األمر باتجاه عدم إعالن المنظمة “تنظيما 

إرهابي���ا”، بل االكتف���اء بإعالنه “تنظيم���ا محظورا” )غير 

قانوني(، خش���ية الدخول في مواجهة مع ممثلي اليمين 

ف���ي الحكومة والتس���بب بأزمة ائتالفية. واألمر نفس���ه، 

أيضا، فعله نتنياهو خالل دورة حكومته الس���ابقة، حين 

رفض توصي���ة قدمها جه���از “الش���اباك” باعتبار هذه 

المنظمة تنظيما إرهابيا. 

نتنياهو ... حسابات ائتالفية و”موقف مبدئي”!

منذ الع���ام 1994، لدى اإلعالن عن حرك���ة “كاخ” بزعامة 

الفاشي مئير كهانا “تنظيما إرهابيا”، في أعقاب المجزرة 

في الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل، لم يتم اعتبار 

أي تنظيم يهودي في إسرائيل “تنظيما إرهابيا”. 

وكانت “تدفي���ع الثمن” قد ظهرت، للم���رة األولى، في 

مستوطنة “يتسهار” في العام 2008. ثم احتلت عناوين 

اإلع���الم في كانون الثاني 2009، حينما أقدم أفرادها على 

إحراق مس���جد قرية ياس���وف. وفي أعقاب هذه الجريمة، 

ق���ام جهاز “الش���اباك” باعتق���ال من اعتبره���م منفذي 

الجريمة، لكنه “اضطر” إلى اإلفراج عنهم بعدما لم تفلح 

تحقيقاته معه���م في انتزاع أي اعت���راف من أي منهم. 

وعل���ى الرغم من تواصل االعت���داءات العديدة والمتكررة 

ضد الفلس���طينيين في المناطق الفلس���طينية، الحقا، إال 

أن المب���ادرة إلى اعتبار “تدفيع الثم���ن” تنظيما إرهابيا 

لم تظهر، للمرة األولى، س���وى في ش���هر كان���ون الثاني 

2011، ف���ي أعقاب األحداث التي وقعت في قاعدة للجيش 

اإلس���رائيلي عند مدخل مستوطنة كدوميم، حيث اقتحم 

عشرات المستوطنين القاعدة العسكرية في محاولة لمنع 

إخالء وحدات اس���تيطانية في بؤرة اس���تيطانية مجاورة 

وقاموا، خالل ذلك، بإعطاب عدد من الناقالت العس���كرية. 

وف���ي أعق���اب الضجة الجماهيري���ة التي أثاره���ا اعتداء 

المس���توطنين هذا، اقت���رح وزير األمن الداخلي، إس���حق 

أهرونوفيتش، س���وية م���ع وزير العدل آن���ذاك، يعقوب 

نئم���ان، اتخاذ جملة من اإلجراءات ض���د هؤالء، من بينها 

اإلعالن عنه���م تنظيما إرهابي���ا. لكن رئي���س الحكومة، 

نتنياهو، رفض االقتراح ووأده. 

وم���ع انضمام تس���يبي ليفني إلى الحكوم���ة الجديدة 

وتس���لمها حقيبة العدل، وتزامن ذلك مع اتس���اع وتزايد 

اعتداءات “تدفيع الثمن”، سواء في المناطق الفلسطينية 

أو في داخل إسرائيل، عاد طرح االقتراح على جدول أعمال 

الحكومة، بتوصية من جهاز “الشاباك” وبدعم من الوزراء 

موش���يه يعلون )الدفاع( وإس���حاق أهرونوفيتش )األمن 

الداخلي(، إضافة إلى ليفني نفس���ها. كما علم، أيضا، أن 

المستش���ار القانوني للحكومة، يهودا فاينش���تاين، “لم 

ي���ر مانعا من اعتب���ار أفعال منظمة تدفي���ع الثمن أعماال 

إرهابية”. 

ورغم ذل���ك، بقي نتنياهو على موقف���ه المعارض لهذا 

االقت���راح، وخاص���ة على خلفي���ة الضغوطات الش���ديدة 

الت���ي مارس���ها المس���توطنون وقياداتهم ف���ي الضفة 

الغربية وممثلوهم في الس���احة السياسية � الحزبية في 

إسرائيل، فضال عن الكنيست والحكومة، وفي مقدمتهم 

حزب “البي���ت اليه���ودي” وأعضاء بارزون ف���ي حزبه هو 

)“الليك���ود”( وآخرون. وألن اإلعالن عن تنظيم ما “تنظيما 

إرهابيا” بموجب “أمر منع اإلرهاب” ينبغي أن يتم، طبقا 

للقانون، بقرار تتخ���ذه الحكومة، فقد امتنع نتنياهو عن 

طرح الموضوع على الحكومة للتصويت عليه، تالفيا لألزمة 

االئتالفية التي كان من المرجح أن تخلقها خطوة كهذه. 

وللتعويض عن ذلك، وبغية االستجابة لمطالبات عديدة، 

من جهات مختلفة على رأس���ها “الش���اباك” والش���رطة 

وأوساط قضائية رسمية، ب� “تحرك حكومي” ضد منظمة 

“تدفيع الثمن” وممارس���اتها اإلرهابي���ة، اختار نتنياهو 

اعتم���اد بديل “التنظيم غير القانون���ي”، الذي ال يتطلب 

س���وى قرار م���ن وزير الدف���اع، بموجب “أنظم���ة الطوارئ 

االنتدابي���ة”. ولك���ن نتنياهو “تول���ى” الموضوع بطرحه 

عل���ى المجلس الوزاري المقلص إلص���دار قرار يخول وزير 

الدفاع القي���ام بذلك، رغم عدم لزومه قانونيا، في محاولة 

منه الس���تغالل األمر وجني ما أمكن من ثماره السياسية � 

الحزبية، خارجيا وداخلي���ا، من خالل الظهور كمن يتحمل 

“مس���ؤولية رس���مية”، يرفض “تدفيع الثمن” اإلرهابية 

ويسعى إلى محاربتها!

 لكن ما نقلته بعض وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية عما 

دار في مداوالت المجلس الوزاري المقلص حول الموضوع 

يلقي ضوءا كاش���فا عل���ى حقيق���ة رأي نتيناهو وموقفه 

المبدئ���ي من “تدفي���ع الثمن” وممارس���اتها. فقد نقلت 

هذه عن أحد الوزراء الذين ش���اركوا ف���ي تلك المداوالت 

)التي وصفت بأنها “سّرّية”!( أن نتنياهو “علل معارضته 

اإلعالن عن نش���طاء تدفيع الثم���ن تنظيما إرهابيا بالقول 

إنه ال يجوز مقارنة هذه بمنظمات إرهابية مثل حماس أو 

الجهاد اإلسالمي”!

وأض���اف ذلك الوزي���ر إن نتنياهو قال، أيض���ا، إنه “إذا 

كان اإلع���الن عن نش���طاء تدفيع الثمن تنظيم���ا إرهابيا 

خطوة صحيحة من الزاوية اإلس���رائيلية الداخلية، فإنها 

س���تكون بمثابة خطأ كبير من زاوي���ة المجتمع الدولي”، 

موضحا أن “إعالنا كهذا من ش���أنه أن يسبب ضررا جسيما 

لصورة إسرائيل وسمعتها، وأن يعمق ويعزز حمالت نزع 

الش���رعية عنها وأن يشجع أطرافا مختلفة في العالم على 

المماثلة بين أعمال تدفيع الثم���ن وبين إطالق القذائف 

أو العمليات التفجيرية التي تنفذها حماس ضد أهداف 

إس���رائيلية”!! أما “الضرر الجس���يم المحتمل على صورة 

إسرائيل وسمعتها” فيتمثل في أن إعالنا كهذا سيشكل 

إقرارا إس���رائيليا رس���ميا بوجود تنظيم إرهابي يهودي 

ناشط في إسرائيل!

 شاسع!
ٌ

بين “المحظور” و”اإلرهابي” بون
لو ذهب الطاقم ال���وزاري المقلص إلى تبني رأي يعلون 

وليفن���ي وأهرونوفيتش وكوهين وق���رر اإلعالن عن هذه 

المنظمة تنظيما إرهابيا، لكان أتاح المجال للعمل، األمني 

والقضائ���ي، ضده وض���د أعضائه على أس���اس “أمر منع 

اإلرهاب” وبموجبه، مما يعني تخويل الجهات المختصة، 

أمنيا وقضائيا، صالحيات واسعة في محاربة هذا التنظيم 

اإلرهاب���ي وأعضائه، بم���ا في ذلك تمكينه���ا من اعتقال 

هؤالء لفترات طويلة جدا وإخضاعهم ألوامر اعتقال إداري 

واتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة وحدة وتأثيرا ضدهم، 

فضال عن تمكين المحاكم من توقيع عقوبة الس���جن لمدة 

20 عاما على كل من ُيدان بالنشاط في إطار التنظيم ولمدة 

خمس سنوات على كل من يدان بالعضوية في التنظيم.  

وقد يكون صحيحا، من الناحي���ة النظرية،  ما قاله وزير 

الدفاع يعلون بأن إعالن منظم���ة »تدفيع الثمن« تنظيما 

محظورًا )غير قانوني( »سيمنح الجهات المختصة أدوات 

عديدة وأكث���ر جدية لمواجهة هذه الظاهرة المرفوضة«، 

بم���ا فيها تخوي���ل جهاز »الش���اباك«، الش���رطة والنيابة 

العامة اعتقال أعضاء هذه المنظمة ونش���طائها لفترات 

زمني���ة أطول مما يتيحه القان���ون الجنائي عادة، منعهم 

من التقاء محامين خالل التحقيق معهم، اعتقالهم حتى 

انتهاء اإلجراءات القضائية بحقهم، الحجز على ممتلكات 

أو أموال، بما فيها حس���ابات بنكية، تابعة للتنظيم أو ألي 

من أعضائه، فضال عن تخويل المحاكم إنزال عقوبات أكثر 

شدة بحقهم. وبموجب ما قاله يعلون، فإن هذه اإلجراءات 

س���تطال لي���س مرتكبي األعم���ال العدواني���ة اإلجرامية 

المباشرين فحس���ب، بل كل من يبررها أيديولوجيا، يروج 

لها ويساهم في تمويلها.   

لكن إع���الن وزي���ر الدفاع هن���ا يأتي بموج���ب »أنظمة 

الطوارئ« االنتدابية )من العام 1945(.  وهذا يضع الجهات 

المختصة المن���اط بها مراقبة ومحارب���ة هذه العصابات، 

وف���ي مقدمتها »الش���اباك« والش���رطة، أم���ام معضالت 

جدية في مج���ال التطبيق. المعضلة األولى واألساس���ية 

هي التعريف القانوني ال���ذي تضعه المادة 84 من هذه 

»األنظم���ة« ل� »تنظيم ممن���وع« )محظور/ غي���ر قانوني(، 

مين أم 
َ
وهو: »كل مجموعة من األشخاص، سواء كانوا منظ

لم يكونوا، وأيا يكن اس���مها )إن كان لها اس���م(، توصي، 

تحّرض أو تش���جع، في دس���تورها أو في دعايتها، واحدا 

من األعمال غير المس���موحة التالية....«. وهنا تعّدد هذه 

المادة سلسلة من »األعمال غير المسموحة« التي »تسعى 

إلى ضرب دس���تور إس���رائيل أو حكومة إس���رائيل بقوة 

الذراع أو بالعنف، التس���بب بكارثة أو تحقير، أو تحريض 

عل���ى الكراهية تجاه حكومة إس���رائيل أو أح���د وزرائها 

ف���ي مهمته الرس���مية، إتالف ممتل���كات تابعة لحكومة 

إس���رائيل، أو المس بها، وتنفيذ أعم���ال إرهابية موجهة 

ضد حكومة إسرائيل أو ضد عامليها«. 

وهنا، ليس من الواضح كيف س���يطبق »الش���اباك« هذا 

النص، علم���ا بأن »تدفيع الثمن« ه���ي عبارة عن عصابات 

ال تمارس اعتداءاتها اإلرهابية، أساس���ا، ضد الحكومة أو 

ممتلكاتها أو عامليها )قوات األمن هنا، تحديدا(، بل ضد 

الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية وداخل إسرائيل، 

ناهي���ك عن أن هذه العصابات غير منظمة، ال مكاتب لها، 

ال حسابات بنكية وال مقرات وال »قيادة« معروفة. 

أما المعضلة األخرى فهي � كما يقول الخبراء � الصعوبة 

الفائقة التي تعترض مهمة »الشاباك«، تحديدا، في جمع 

معلومات استخباراتية عن النش���طاء وممارساتهم، على 

خلفية كون الغالبية الس���احقة من هؤالء في س���ن ال� 20 

عاما، بالمتوس���ط، يتعلمون في المدارس الدينية ذاتها، 

تربط بينهم عالقات صداقة وزمالة وثقة وثيقة جدا، مما 

يجعل تجنيد عمالء من بينهم مهمة صعبة للغاية، إن لم 

تكن مستحيلة، فضال عن أن اعتراف أي منهم على نشطاء 

آخرين خالل التحقيقات قد يكون شبه مستحيل.  

وقد أكد ه���ذا التقييم، أيضا، النائب الس���ابق لرئيس 

جهاز »الش���اباك«، إس���حاق إيالن، الذي تحدث في مؤتمر 

حول العمل االس���تخباراتي عقد في »معهد أبحاث األمن 

القومي« في شهر أيار الماضي. فقد تحدث إيالن )أشغل 

في »الش���اباك«، أيضا، رئيس قس���م التحقيقات ورئيس 

»قسم ش���ؤون إسرائيل واألجانب« المس���ؤول عن محاربة 

اإلرهاب بي���ن اليهود، وأنهى مهامه في الجهاز قبل نحو 

عام واحد( عن أنش���طة األمن الوقائ���ي الرامية إلى إحباط 

محاوالت تنفي���ذ عمليات تفجيرية في داخل إس���رائيل.  

وتطرق، في معرض ذلك، إلى »عدم نجاح« جهاز الش���اباك 

في إحباط اعتداءات نش���طاء »تدفيع الثمن«، في الضفة 

الغربية أوال، ثم في داخل إسرائيل أيضا، فقال إن »السبب 

الرئي���س يكمن في التزام نش���طاء اليمين الصمت خالل 

التحقيقات معهم وف���ي صعوبة تجنيد العمالء بينهم«! 

واعتبر إيالن إن »الوس���ائل القضائية المس���تخدمة ضد 

هؤالء النشطاء ال تتالءم مع الواقع الحالي«! 

واعتبر أح���د المحللين اإلس���رائيليين أن قرار المجلس 

ال���وزاري المقلص وقرار وزير الدف���اع اإلعالن عن “تدفيع 

الثم���ن” “تنظيما غير قانوني” ه���و بمثابة “انتصار مدٍو 

يس���جله بضع عشرات من الشبان، متوس���ط أعمارهم 18 

عاما، على جهاز األمن العام / الشاباك. فهذا الجهاز القادر 

على العثور على أحمد الجعبري في غضون الثواني العشر 

التي انتقل خاللها من مخبأ إلى آخر في غزة المكتظة ثم 

توجيه صاروخ نحوه، لم يفلح في غضون السنوات الخمس 

األخيرة ف���ي اجتثاث الوباء الداخل���ي واضطر إلى مطالبة 

الحكومة بمزيد من الوسائل الفعالة، لكنها ردته خائبا”!

بقلم: علي حيدر )*(

ليس هن���اك أقرب إلى موت إنس���ان من هدم 

بيت���ه أو منزل���ه عن���وة، وإخراجه من���ه مظلومًا 

ومقهورًا ومكس���ورًا. واألنكى واألصعب من ذلك 

أن تق���وم الدولة ونظامه���ا القضائي والقانوني 

الجائر والمتعنت بإضفاء الش���رعية على عملية 

الهدم. 

وقد صدق الشاعر الفلس���طيني الراحل محمود 

ل 
َ
قت

ُ
ل كم���ا ت

َ
قت

ُ
 ت

ُ
درويش حي���ن قال: “البي���وت

ها”.
ُ
سكان

ت الش���رطة، قبل نحو أسبوعين، على 
َّ

لقد انقض

بيت عائلة الحاج سعيد أبو شرقية، وهي من قرية 

عرعرة في المثلث، حيث قام���ت بإخراج الوالَدين 

ين واألبناء واألطفال م���ن البيت الذي ُبني 
َّ
المس���ن

عل���ى أرض العائلة منذ حوال���ي 45 عامًا، وهدمت 

البيت بش���كل كامل، مما جعل���ه كومة من الركام. 

وه���ذا بعد أن خاضت العائلة  على مدار س���نوات 

نضااًل مستمرًا أمام المحاكم ومؤسسات التخطيط 

والتنظيم للمصادقة عل���ى البيت والحصول على 

ترخي���ص، ودفعت الغرامات الكثيرة، كما ُس���ِجن 

األب سبع سنوات لرفضه هدم بيته بيده.

إن بيت عائلة أبو ش���رقية هو بي���ت قديم، يقع 

على الش���ارع الرئيس���ي في وادي عارة، في موقع 

اس���تراتيجي، وهو بيت امت���از بجمالية معمارية 

عربية فلس���طينية، ولعملية هدمه دالالت ومعاٍن 

كثي���رة ومتعددة. ومن نافلة القول إنه في الوقت 

الذي كانت عائلة أبو ش���رقية تناضل للحفاظ على 

بيتها، قامت الدولة ببناء العديد من المستوطنات 

ط 
َّ
على مقربة من المنزل لليهود فقط، ومن الُمخط

إقام���ة مدينة “حورش���يم” لليه���ود المتزمتين 

على مقربة م���ن ركام البيت، مما يع���زز األمر بأن 

سياسة الحكومة الواضحة هي هدم بيوت العرب 

والسيطرة على ما تبقى من أراضيهم، وبناء بيوت 

لليهود واالهتمام برفاهيتهم.

من جهة أخرى فإن عملي���ة الهدم، وبالرغم عن 

كونها قانونية بحس���ب القانون اإلسرائيلي الذي 

يخدم األغلبي���ة اليهودية، إال أنها تنعدم أيا من 

معايير األخالقية، بل وتتناقض وتتنافى وحرية 

اإلنس���ان وحقه األس���اس في امتالك مأوًى يأويه، 

يضمن كرامته وأمنه كإنسان، كما تتنافى مع كل 

األعراف والمواثيق الدولية على حدٍّ سواء.

كم���ا هو معروف للجميع، ف���إن هذا البيت ليس 

البيت األول الذي ُيهدم في السنوات األخيرة في 

ير في 
ّ
المجتمع الفلسطيني )قريتا العراقيب وعت

النقب أصبحتا رمزًا للصمود(، لكن لتوقيت هدمه 

وأسلوب الهدم، ولموقع البيت وتاريخيته دالالت 

رمزية وأبعاد عميقة، ذات مؤش���رات واضحة حول 

مالمح المرحلة القادمة، وخصوصًا أن هناك اآلالف 

رِغم 
ُ
من البيوت العربية المهددة بالهدم، والتي أ

أصحابها على دفع الغرامات الكبيرة رغم الظروف 

االقتصادية الصعبة.

إن عملي���ة اله���دم أتت في س���ياق سياس���ّي 

والمجتم���ع  الدول���ة  بي���ن  ومتوت���ر  مضط���رب 

الفلس���طيني في الداخل، على خلفية المصادقة 

عل���ى “مخط���ط براڤر”، اله���ادف إل���ى مصادرة 

واقت���الع المجتمع العربي في النقب والس���يطرة 

عل���ى أراضي���ه وتهويده���ا، أضف إل���ى ذلك أن 

البالد تش���هد أعمااًل عنصرية متواترة يقوم بها 

اإلرهابي���ون المنتمون إلى منظم���ة “تاغ محير” 

اعتداءات  العنصرية وتش���مل  الثم���ن(  )تدفيع 

على المقدس���ات اإلس���المية والمسيحية وكتابة 

الش���عارات العنصرية وحرق السيارات واالعتداء 

عل���ى الممتل���كات والن���اس، ناهيك ع���ن إحياء 

القوانين العنصرية ومحاولة المصادقة  مشاريع 

عليها في الكنيست، وبالموازاة فإن عمليات هدم 

المنازل مس���تمرة ف���ي النقب، الجلي���ل، المثلث 

ير في 
ّ
ومدن الساحل، وكان آخرها إخالء أهالي عت

النقب من خيامهم.

إن ه���ذه السياس���ة التي تنتهجه���ا الحكومة، 

والرامي���ة إلى الس���يطرة عل���ى األرض إلى جانب 

تقليل نس���بة العرب في البالد والتضييق عليهم 

والم���ّس بش���رعية وجودهم، تخل���ق واقعًا مركبًا 

ومعق���دًا، وتحّدي���ات جديدة تحتاج إل���ى قيادة 

عربية جماعية موحدة وقادرة على العمل الجماعي 

والمشترك، تعمل من أجل التغيير المنشود بعزم 

ومثاب���رة، من أج���ل الصمود والتح���دي وتحقيق 

النتائج العملية والملموسة ونيل الحقوق الكاملة 

التي يطمح إليها المجتمع العربي. 

كم���ا يجب على القيادة في جميع المس���تويات 

أن تفكر بش���كل معّمق وإس���تراتيجي وأن تراجع 

نفدت، 
ُ
خِدمت واس���ت

ُ
وس���ائل النضال التي اس���ت

لتس���تحدث وسائل وآليات نضال جديدة وناجعة 

في المرحل���ة الراهنة وفي ُصلبه���ا االعتماد على 

ال���ذات الجماعي���ة، صاحب���ة الرؤي���ة واألهداف 

الواضحة.

إن قضي���ة هدم المنازل تس���توجب وضع خطة 

مواجهة اس���تراتيجية تستند إلى ركيزتين هما: 

منع اله���دم وإعادة البناء. ولقد أحس���ن رؤس���اء 

المجالس في منطقة وادي عارة ُصنعًا عندما تناَدوا 

وأعلنوا اإلضراب الشامل في المنطقة، وبمشاركة 

أعضاء البرلمان وبع���ض ممثلي المجتمع المدني 

واألهالي، الذين اعتصموا على الش���ارع الرئيسي، 

وأعلنوا االستمرار في النضال في األيام القادمة. 

وم���ع ذلك، ف���إن المطلوب من قي���ادات المجتمع 

العربي القطرية العمل في عدة مستويات منها:

إقامة هيئة مختصين وخبراء ومنتخبين لحماية 

األرض والمس���كن، بحيث تضع خطة استراتيجية 

لمواجهة قضية هدم المنازل وحماية األرض.

إقامة لجان شعبية محلية ولوائية تمتاز بسرعة 

الحركة والمرونة في العم���ل، لتتصدى لعمليات 

الهدم وإعادة اإلعمار.

إقامة صن���دوق وطني عربي ُيس���مى “صندوق 

األرض والمس���كن” يعمل على مساعدة العائالت 

المنكوبة، ويس���اهم في وضع البرامج والفعاليات 

والنشاطات لحماية األرض والمسكن.

توسيع التكافل والتضامن االجتماعي بين أبناء 

المجتمع الفلس���طيني في الداخل وخصوصًا فيما 

يتعلق بمس���اندة األهل في النقب ومنع عمليات 

الهدم.

العم���ل عل���ى التواصل م���ع الس���فراء األجانب 

ودعوته���م لزي���ارة البيوت المهدم���ة واألراضي 

المه���ددة بالمصادرة، وإرس���ال وف���د عربي إلى 

مؤسسات األمم المتحدة واالتحاد األوروبي.

توس���يع عملي���ة االحتج���اج والمقاوم���ة ع���ن 

طري���ق إجراء التظاه���رات واالعتصامات بش���كل 

ق عملية التوعية والتعبئة 
َّ
حق

ُ
مس���تمر، وبذلك ت

الجماهيرية. كما يجب اإلعالن عن إضراب ش���امل 

وجّدي ذي تأثير على جميع مرافق الدولة.

العمل عل���ى إقامة لجنة خبراء محليين ودوليين 

ق جميع قضايا الهدم والمصادرة، 
ّ
تس���تمع وتوث

أس���بابها، س���يرورتها والمعيقات البنيوية التي 

تفرضها الدولة على عمليات البناء.

التوجه إل���ى ال���وزارات الحكومي���ة ومطالبتها 

والضغ���ط عليها من أجل تجمي���د عمليات الهدم 

وإيجاد حلول مقبولة عل���ى المجتمع العربي. كما 

يتعي���ن وضع اس���تراتيجيا إعالمي���ة، وخصوصًا 

اس���تعمال وس���ائل االتصال الحديثة والشبكات 

االجتماعية.

وضع الفتات وملصقات وإصدار نشرات وكتّيبات 

باللغتي���ن العربي���ة والعبري���ة وتوزيعه���ا على 

مفترقات الطرق، من أجل إسماع صوتنا للمجتمع 

اليه���ودي م���ن جهة، وم���ن أجل تعبئة وحش���د 

الجماهير العربية من جهة ثانية.

10. إن اله���دف الرئي���س ال���ذي نصب���و إلي���ه 

هو تغيي���ر سياس���ات الحكومة وتغيي���ر عقلية 

المؤسسة وتحويلها من النظر إلى العرب كأعداء 

يجب التضييق عليهم، إلى مواطنين متس���اوين، 

ألن االستمرار والتصعيد من ِقَبل الحكومة سوف 

يق���ود إلى مواجه���ة عنيفة، وهن���اك عناصر في 

الحكوم���ة تريد اس���تدراجنا إليه���ا، ولذلك يجب 

علينا أن نقوم بنضال منهجي ومس���تمر وسلمي 

وناجع يضمن صمودنا وحماية حقوقنا.

ومما يبعث األمل أن عملية االعتصام الس���لمي، 

التي جرت على ش���ارع وادي عارة، والتي أدت إلى 

إغالق الشارع من جميع االتجاهات، أخذت النساء 

وخصوصًا المس���نات، والش���باب دورًا فعااًل وهامًا 

تبت الفتات توض���ح عدالة القضية 
ُ
فيها. كم���ا ك

والقوات  الشرطة  اس���تدراج  المعتصمون  ورفض 

الخاصة لهم نحو العنف. 

ومما استحوذ على التقدير هو السماح لسيارات 

اإلسعاف فقط بالعبور وتسهيل عبورها، وتنظيف 

الش���ارع من بقاي���ا الالفتات، وه���ذا ينم عن عمق 

االنتم���اء إلى المكان، واالحتج���اج الحضاري، الذي 

يهدف إلى النجاح في تحقيق األهداف.

ومن الجدير بالذكر أنه حصل نقاش ديمقراطي 

وح���ّر في خيم���ة االعتصام وتفكي���ر جماعي أخذ 

األهالي والسكان دور الالعب المركزي فيه، وجرت 

للقي���ادات ومصارحتها بش���أن  عملية مس���اءلة 

ضرورة تجديد وتغيير وتحديث وسائل النضال. 

)*( محام ومدير مشارك لـ »سيكوي- الجمعية من أجل تكافؤ 

الفرص في إسرائيل«.

»تدفيع الثمن« - »تنظيم غير قانوني«  ال »تنظيم إرهابي«!

إسرائيل الرسمية، المستوطنون ومحاربة اإلرهاب اليهودي!
*حسابات ائتالفية تضع المستوطنين وممثليهم )في الكنيست والحكومة( في رأس المعادلة، وقلق 

من تضرر صورة إسرائيل دوليا، باإلضافة إلى مواقف “مبدئية” متسامحة، تمخضت عن رسالة واضحة: 
ثمة اعتبارات ومصالح أكثر أهمية من شن حرب جدية ضد اإلرهاب اليهودي!*

هدم المنازل العربية يستلزم خطة جماعية 

تستند إلى ركيزتين: منع الهدم وإعادة البناء
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