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دعوة عامة

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار«

»الدولة الصهيونية« 
أم »أرض إسرائيل«؟

بقلم: أنطـوان شلحـت

ف���ي 8 حزيران الحالي توفي في مدينة تل أبيب الروائي اإلس���رائيلي يورام كانيوك )83 عاًما(، 

الذي تمّيز في حياته ونتاجه بكونه من أبرز دعاة فصل الدين عن الدولة. 

وف���ي آخر ن���ص كتبه في مدونته الخاصة على الش���بكة العنكبوتية، واعتب���ر بمثابة وصية له، 

“تنبأ” بأال تتمكن دولة إس���رائيل من أن تحافظ على بقائها في المدى البعيد، وال س���يما في ظل 

ز النزعات المتطرفة المطالبة بضم المناطق الفلس���طينية المحتلة منذ العام 1967، وتحقيق 
ّ
تعز

“حلم أرض إسرائيل الكاملة” التوراتي، داخل أوساط الرأي العام اإلسرائيلي، كما أثبتت ذلك مثال 

النتائج التي أسفرت عنها االنتخابات العامة األخيرة قبل أكثر من خمسة أشهر. 

خاع، إنم���ا من ذلك الط���راز الذي “آمن” حتى آخ���ر أيامه ب� 
ُ
وكان كاني���وك صهيونًي���ا حتى الن

“صهيوني���ة الدولة” ال ب� “صهيوني���ة األرض”، وكانت الدولة في نظره تمثل الهدف، وليس���ت 

الوسيلة. وذلك في مقابل صنف آخر “آمن” وال يزال بأن الصهيونية هي عبارة عن تجديد “الصلة 

التاريخية التي انقطعت” بين “ش���عب إس���رائيل” و”أرض إس���رائيل” في المنطقة الممتدة بين 

البحر األبيض المتوس���ط ونهر األردن، والدولة ليست إال وسيلة إلنجاز هذا التزاوج المتجّدد، فيما 

أن األرض هي القيمة التي يجب عدم التنازل عنها، وأال تقف أمامها أي »خطوط خضراء«.

وداخ���ل هذا الطراز الش���ائع من الصهاينة ال���ذي ينتمي كانيوك إليه، تجد أش���خاًصا كثيرين 

متعاطفين مع فكرة »أرض إس���رائيل« التاريخية، ويش���ّددون على »الجذور القومية« المزروعة في 

الضفة الغربية )التي يس���مونها »يهودا والس���امرة«( وليس داخل تخوم الخط األخضر فقط. غير 

أنهم بموازاة ذلك يصّرون على أن المس���ألة التي ينبغي مواجهتها ليس���ت كامنة هنا، بل إنها 

كامنة في “حسم” االختيار بين تجسيد “كل الحقوق التاريخية”، الذي سيكون ثمنه الحتمي هو 

اس���تعباد أو طرد الشعب اآلخر، وبين تجسيد جزء من هذه الحقوق التاريخية، بصورة تتيح إمكان 

إيجاد فرصة معينة ل� “حل وسط قومي”.

كما تجد بين هؤالء أناًسا يستفظعون قيام اليمين اإلسرائيلي، بما في ذلك اليمين االستيطاني، 

بعرض كل مؤيدي تجسيد جزء من الحقوق التاريخية من خالل تطبيق مقاربة التقسيم، على أنهم 

“معس���كر السالم”. وهم يؤكدون أنه من الناحية العملية فإن الكثيرين منهم يؤيدون التقسيم 

بالذات بعد أن يئس���وا من إمكان إحراز الس���الم، وأن هؤالء يعتقدون أن التقسيم يشكل السبيل 

الوحيد إلنقاذ “المشروع الصهيوني” من التالشي.

ا يجمع بين الصنفين، وهو التمحور من الناحية العقائدية 
ً
من الواضح أن ثمة قاس���ًما مش���ترك

حول “الحقوق القومية المتخّيلة لليهود” في فلس���طين، غي���ر أن الصنف المؤمن ب� “صهيونية 

األرض” مس���تعد ألن “يجازف” بمسألة الحفاظ على األغلبية اليهودية، من أجل مواصلة التمسك 

باألرض التي وراء “الخ���ط األخضر”، في حين أن الطراز المؤمن ب� “صهيونية الدولة”- ومثلما كان 

ا لدى صدور القرار األممي بش���أن تقس���يم فلس���طين من جانب األمم المتحدة )1947(- على 
ً

أيض

اس���تعداد ألن يقسم األرض العتقاده بأن ذلك من شأنه أن يحول دون اندثار “الدولة اليهودية” 

في وسط أغلبية عربية. 

وهو، بطبيعة الحال، استعداد غير ناجم أساًسا عن قناعة أصحابه بضرورة تلبية الحقوق القومية 

نتهك منذ نكبة 1948.
ُ
الفلسطينية التي ما زالت ت

ومن األمور الملفتة األخرى التي يش���ير إليها كانيوك في نّصه األخير، صيرورة نشوء ما يسميه 

“شعبين” في إسرائيل، مع فوارق ذات مغزى بينهما فيما يتعلق بالموقف من دور الدين في عصر 

األمم الحديثة، هما اإلس���رائيليون واليهود، وتشديده على أن احتماالت استمرار تعايشهما مًعا 

آخذة في التضاؤل، في ضوء سعي الزعامة الحالية للدولة، في الوعيها إن لم يكن في وعيها التام، 

إلعادة إنتاج األسباب )المسيانية( التي مهّدت لتجربة االنتحار اليهودي الجماعي في “متسادا”.

إن هذا “الجدل السياس���ي” في المجتمع اإلسرائيلي بشأن مستقبل “يهودا والسامرة” )الضفة 

الغربية(، الذي يرى البعض أنه مركزي، يبدو في الظاهر كما لو أنه جدل على السياسة العامة التي 

يتعين على المؤسس���ة السياس���ية أن تنتهجها إزاء القضية الفلسطينية، لكنه في الباطن جدل 

على “ما هي الصهيونية”، ويتسم بقدر كبير من التمحور الكلّي حول الذات.

وحتى لو ترتبت على هذا الجدل مواقف تجاهر بتأييد التقسيم أو مقاربة الدولتين، فإن أصحاب 

ه���ذه المواقف، على غرار كانيوك، م���ا زال ينقصهم أمر جوهري، هو رؤية أن “دولة الصهيونية” 

نش���أت بالخطيئة مع طرد مئات اآلالف من الفلسطينيين من وطنهم، تحت وطأة اإليمان األعمى ب� 

“صهيوني���ة األرض”، وأنه تبقى ثمة حاجة أوال ودائًم���ا للتكفير عن هذه الخطيئة، عبر االعتراف 

باقترافها بداية، ومن ثم تحّمل المسؤولية األخالقية عن حل يعيد الحق القومي الفلسطيني إلى 

أصحابه من دون المساس بحقوق اآلخرين.  

يدعوكم لحضور ندوة بعنوان:
»حكومة نتنياهو الثالثة: مالمح الوجهة 

بعد انقضاء مئة يوم«  
يشارك فيها:

أ. أنطوان شلحت:  محلل سياسي ومدير وحدة »المشهد اإلسرائيلي«- مركز »مدار«

د. عزمي الشعيبي: منسق االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان« 

أ. قيس ناصر: باحث في القانون ومحاٍم متخصص في مجال التخطيط والبناء

تدير الندوة د. هنيدة غانم: المدير العام ل مركز “مدار”

وذلك يوم الثالثاء الموافق 2013/06/25، في تمام الساعة الثانية ظهرًا. 

تعقد الندوة في مقر مركز »مدار« رام لله – المصيون- بجانب وزارة التخطيط - 
عمارة ابن خلدون )ط 2(

هذه الندوة ممولة من االتحاد األوروبي

اختلطت األحداث والتصريحات في إس���رائيل، 

أمس االثنين، بين اعت���داء نفذه يهود متطرفون 

ضد الفلس���طينيين في القدس الشرقية، وغارات 

جوي���ة إس���رائيلية على قط���اع غزة بع���د إطالق 

صواري���خ باتج���اه جن���وب إس���رائيل، واحتماالت 

استئناف المفاوضات السياسية.  

وقال رئيس حزب »يوجد مستقبل« ووزير المالية 

اإلسرائيلي، يائير لبيد، إلذاعة الجيش اإلسرائيلي 

»أنا مقتن���ع بوج���ود احتمال كبي���ر للتوصل إلى 

اتفاق دائم مع الفلس���طينيين، وهذا ليس مجرد 

كالم، ال م���ن جانبي وال م���ن جانب رئيس الحكومة 

]بنيامين نتنياهو[«. لكن لبيد كرر موقفه الرافض 

النسحاب إس���رائيل من القدس الشرقية المحتلة 

في إطار اتفاق س���الم، وأكد أنه »في إطار تسوية 

دائمة س���تكون هن���اك حاجة، وبألم ش���ديد، إلى 

إخالء مستوطنات كثيرة جدا«. 

وف���ي مقابل ذلك، طالب رئي���س لجنة الخارجية 

واألم���ن التابعة للكنيس���ت، أفيغ���دور ليبرمان، 

بدراس���ة إمكاني���ة إع���ادة احت���الل قط���اع غ���زة 

و«تطهيره«، في أعقاب إطالق صواريخ من القطاع 

باتجاه جنوب إسرائيل. 

وق���ال ليبرمان لإلذاعة العامة اإلس���رائيلية إنه 

»ال مفر م���ن أن ندرس إعادة احت���الل قطاع غزة«، 

معتبرا أنه »إذا لم ترد إسرائيل اآلن ستكون بحوزة 

حماس بعد سنتين طائرات ومئات الصواريخ التي 

س���تصل إلى تل أبيب وربم���ا نتانيا« وهي مدينة 

تقع شمال تل أبيب.  

وأض���اف ليبرمان أنه »ال توج���د لدى حماس أية 

نية للموافق���ة على وجود يهودي في إس���رائيل 

ولذل���ك فإنه ينبغي العودة إل���ى القطاع وتنفيذ 

تطهير أساسي هناك«. وقال ردا على سؤال أنه ال 

يعرف موقف نتنياهو ووزير الدفاع اإلس���رائيلي، 

موشيه يعلون، من دعوته إلعادة احتالل القطاع.  

من جانبها قالت رئيس���ة ح���زب ميرتس، زهافا 

غالئون، إن »ليبرمان ه���و مثير للحروب ويتصرف 

بانعدام مس���ؤولية سياس���ية وهذا يميز طريقه 

السياس���ي. وعلى رئيس الحكومة أن يبرد األجواء 

القتالية في ائتالفه«.  

وعقب نتنياهو عل���ى إطالق الصواريخ من قطاع 

غزة، خالل زيارته إلى مس���توطنة »بركان« الفتتاح 

مدرس���ة على اس���م والده. وقال إن »قدرة اليهود 

على الدفاع عن أنفس���هم هو األمر الذي يرشدني 

في جميع الس���احات وإزاء أي تهدي���د كان. فقد 

أطلق���ت صواريخ على بلداتنا وردنا جاء على الفور. 

وسياستي تدعو إلى ضرب كل من يحاول االعتداء 

علينا. ل���ن نقبل باعتداءات متفرق���ة أو متواصلة 

علين���ا وس���نواصل العمل ضد تهدي���دات قريبة 

وبعيدة. وأنا أؤمن أنه يجب على اليهود أن يكونوا 

قادرين عل���ى الدفاع عن أنفس���هم بأنفس���هم، 

والعمل بحزم ضد أي عدو يحاول المساس بهم«.

غارات إسرائيلية في غزة
أعلن الجيش اإلسرائيلي أن طيرانه الحربي شن 

غارات عل���ى قطاع غزة بعد إط���الق 6 صواريخ من 

القطاع باتجاه جنوب إسرائيل، وأن منظومة »القبة 

الجيش  وق���ال  اعترض���ت صاروخين.  الحديدية« 

اإلس���رائيلي إن الطيران الحربي أغار على موقعين 

تابعين لحركة الجهاد اإلسالمي في وسط القطاع، 

ت���م تخزين أس���لحة فيهم���ا، وعلى موق���ع إطالق 

صواريخ وموقع رابع للحركة في جنوب القطاع.

وذك���ر بي���ان ص���ادر ع���ن الناط���ق العس���كري 

اإلس���رائيلي أن الطي���ران الحرب���ي أص���اب هذه 

األه���داف بدقة. وأمر وزير الدف���اع يعلون بإغالق 

معب���ر كرم أبو س���الم ف���ي جنوب القط���اع ومعبر 

بيت حانون في ش���مال القط���اع أمام حركة دخول 

البضائع.

وقال الجيش اإلسرائيلي إن هذه الغارات جاءت 

ردا على إطالق 6 صواريخ من القطاع باتجاه جنوب 

إس���رائيل خالل الليلة قبل الماضية، وأن منظومة 

»القب���ة الحديدي���ة« اعترض���ت اثني���ن من هذه 

الصواريخ. وس���قطت أربعة صواري���خ في مناطق 

مفتوحة ف���ي منطقة النقب الغربي من دون وقوع 

إصاب���ات أو إحداث أض���رار. وقالت وس���ائل إعالم 

إسرائيلية إن صفارات اإلنذار انطلقت في البلدات 

الواقع���ة في النقب الغربي وكذلك في مدينة بئر 

السبع.    

وتش���ير التقديرات في جهاز األمن اإلسرائيلي 

إلى أن إطالق الصواريخ س���ببه خالف ش���ديد بين 

حركت���ي حماس والجهاد اإلس���المي، على خلفية 

موت الناش���ط في الجهاد اإلسالمي، رائد جندية، 

بعد أن اعتقلته ق���وات حماس، فيما قالت حماس 

إنه انتحر. 

عمليات »جباية الثمن« في القدس
أقدم متطرفون يهود ليلة أول أمس على تنفيذ 

اعتداء جديد ضمن االعتداءات المس���ماة »جباية 

الثمن« من خالل ثقب إطارات 21 س���يارة متوقفة 

في أحد ش���وارع حي بيت حنينا في شمال القدس 

الش���رقية. وخط المتطرفون اليهود ش���عار نجمة 

داوود عل���ى أح���د الج���دران وكتبوا »لن نس���كت 

على إلق���اء الحجارة«. ووصلت قوات من الش���رطة 

اإلس���رائيلية إلى مكان االعتداء، وفتحت تحقيقا، 

وأعلن���ت أنها تقدر ب���أن هذا االعت���داء جاء على 

خلفية قومية.

ويأت���ي ه���ذا االعتداء بعد أس���بوع م���ن تنفيذ 

اعتداء مش���ابه في قري���ة أبو غ���وش القريبة من 

القدس، حيث تم ثقب إطارات 28 س���يارة وكتابة 

ش���عارات عنصري���ة بينها  »العرب إل���ى الخارج«. 

وانتقدت جهات إس���رائيلية الحكومة واتهمتها 

بعدم معالج���ة ظاهرة اعت���داءات »جباية الثمن« 

المتكررة ضد الفلسطينيين.

وكان وزراء إس���رائيليون بينه���م وزي���ر األم���ن 

الداخلي، إس���حق أهارونوفيت���ش، ووزيرة العدل، 

تس���يبي ليفني، وجهاز األمن العام )الش���اباك(، 

ق���د أوصوا مؤخ���را باعتبار هذه االعت���داءات على 

أنه���ا أعم���ال إرهابية، لكن نتنياه���و رفض هذه 

التوصي���ات في أعق���اب ضغوط مارس���تها عليه 

أحزاب اليمين وقادة المستوطنين.

وتط���رق نتنياه���و خ���الل زيارته لمس���توطنة 

»ب���ركان« إلى االعت���داء في بيت حنين���ا قائال »لن 

نقبل بانتهاك القان���ون داخل بيتنا ونعمل أيضا 

بحزم ضد هذا وسنواصل هذا النهج«. 

لك���ن الس���لطات اإلس���رائيلية تمتنع بش���كل 

منهجي عن مالحقة مرتكبي هذه االعتداءات ولم 

تق���دم أي من منفذي ه���ذه الجرائم إلى المحاكم 

رغم وق���وع مئات اعتداءات »جباي���ة الثمن« خالل 

الس���نوات األخيرة، والتي أخ���ذت تمتد إلى قرى 

عربية داخل الخط األخضر.   

بيريس،  اإلس���رائيلي، ش���معون  الرئيس  وندد 

باالعتداء ف���ي بيت حنينا. وق���ال إن “هناك عدة 

أفراد ينفذون أمورا مروع���ة، ومن جميع التيارات، 

سواء من اليمين واليسار أيضا، وهذا إرهاب بشع 

ولن نتس���اهل مع���ه”. وأضاف بيري���س الذي زار 

قرية ابو غوش “لق���د جئت إلى هنا ليس من أجل 

التنديد باإلرهاب فحس���ب وإنما من أجل امتداح 

أبو غوش أيضا”. 

ليبرمان يطالب بدراسة إمكان إعادة احتالل القطاع!
*لبيد: احتمال التوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين كبير*

أجرى الجيش اإلس���رائيلي مناورات فجائية شارك 

فيها آالف الجنود وحاكت قيام تنظيمات من الجهاد 

العالمي بش���ن هجمات ضد أهداف إسرائيلية عند 

حدود إسرائيل مع مصر وسورية. 

وقال الناطق العسكري اإلسرائيلي في بيان أصدره 

أمس االثني���ن، إن هذه المناورات جرت أول من أمس 

األحد بعد أن أعلن رئيس هيئة أركان الجيش، بيني 

غانتس، عن انتهاء مناورات سابقة تناولت سيناريو 

هجمات مركبة ضد إسرائيل.

وش���ارك في المناورات آالف الجنود وأفراد الشرطة 

وخدمة اإلس���عاف األولي، وجرت ف���ي أنحاء متفرقة 

في إس���رائيل مع التركيز عل���ى منطقتي الحدود مع 

س���ورية ومصر، من أجل »مواجهة عمليات متواصلة 

ووض���ع أمني متط���رف«. وبدأت المن���اورات بتحذير 

أجهزة االس���تخبارات من نية خالي���ا تابعة للجهاد 

العالمي بتنفيذ هجمات واس���عة بواس���طة التسلل 

إلى األراضي اإلس���رائيلية والدخول إلى بلدات وقتل 

مواطنين والسيطرة على مبان واحتجاز رهائن. 

وفي إطار المناورات س���يطر أفراد من وحدة خاصة 

في الش���رطة ومن كوماندوس النخبة »س���رية هيئة 

األركان العام���ة« على مبان مدنية، بينها غرفة طعام 

في فندق بعدما تم »خطف« العشرات من نزالئه.

ونق���ل بيان الناطق العس���كري عن ضابط كبير في 

الجي���ش قول���ه إن المن���اورات تعاملت م���ع احتمال 

مقت���ل عش���رات المواطني���ن خالل الهجم���ات، وتم 

اختبار جهوزية القوات وتنفيذها ألوامر عس���كرية 

لمواجهة س���يناريوهات كهذه، والتدرب على نقل 

قوات خاص���ة من موقع إل���ى آخر واختب���ار التعاون 

بين األجهزة األمني���ة المختلفة. وأضاف الضابط أن 

»هدف المن���اورات كان التدرب على س���يناريوهات 

مشابهة لعملية اختطاف رهائن وقعت في الجزائر. 

وعلينا أن نعمل كثيرا من أجل تحسين األداء وخاصة 

فيم���ا يتعلق بالتفاصيل الصغي���رة وتطبيق األوامر 

المتعلقة بحاالت الطوارئ«.

وكان بي���ان ص���ادر ع���ن الناط���ق باس���م الجيش 

اإلس���رائيلي في نهاية األس���بوع الماض���ي أعلن أن 

الجيش أنهى بنجاح )الخميس( مناورات عس���كرية 

كبيرة ومتعددة األذرع استمرت أربعة أيام اشتركت 

فيه���ا فرقة تابعة للمنطقة العس���كرية الوس���طى 

وأخ���رى تابعة لتش���كيالت االحتي���اط، بالتعاون مع 

وحدات من سالحي الجو والبحر. 

وأضاف البيان أنه جرى التخطيط لهذه المناورات 

الجيش اإلسرائيلي أجرى مناورات فجائية
 تحاكي »هجمات جهادية« من مصر وسورية!

منذ فترة طويلة في نطاق خطة العمل التي اعتمدها 

الجيش اإلسرائيلي وتم خاللها اختبار قدرات الدمج 

والتنس���يق بين الفرق واألذرع العسكرية المتعددة 

ف���ي إطار عدد من الس���يناريوهات الحربية المركبة. 

وأش���ار إل���ى أن قي���ادة الجيش تول���ي أهمية كبرى 

لهذه المناورات وال س���يما في كل ما يتعلق بالحفاظ 

عل���ى الكفاءات القتالي���ة لقوات الجي���ش النظامي 

وتشكيالت االحتياط.

تجدر اإلش���ارة إلى أن وزي���ر الدفاع اإلس���رائيلي 

موشيه يعلون أكد في سياق كلمة ألقاها في أواسط 

األسبوع الماضي في مراسم تخريج دفعة جديدة من 

ضباط الجيش اإلسرائيلي، أن هذا الجيش يواجه في 

الوقت الحالي عدّدا كبيًرا من الجبهات التي تتس���م 

بع���دم اليقين وف���ي مقّدمها الجبهة م���ع لبنان في 

ضوء تعاظم قوة حزب الله، والجبهة مع سورية التي 

ت���دور فيها حرب أهلية طاحن���ة تقترب أكثر فأكثر 

من منطقة الحدود مع إسرائيل.

وتعهد يعلون ببذل أقصى ما في وس���عه للحؤول 

دون مّس القدرات القتالية للجيش اإلس���رائيلي من 

جراء تقليص ميزانية وزارة الدفاع.

عميدرور يقرر التنحي عن رئاسة 
مجلس األمن القومي اإلسرائيلي

على صعي���د آخر، ق���رر اللواء احتي���اط يعقوب 

عميدرور، مستشار األمن القومي لرئيس الحكومة 

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، التنحي عن منصبه، 

وذل���ك في أعق���اب توجيه انتقادات ل���ه بانتهاج 

سياس���ة في الناحيتين الفلس���طينية واإليرانية 

تنسجم مع مواقف اليسار الصهيوني اإلسرائيلي. 

وقالت صحيف���ة »معاريف«، أم���س االثنين، إنه 

على الرغم من التقديرات بأن عميدرور س���يتنحى 

عن منصبه في شهر أيلول المقبل، إال أن التوقعات 

اآلن تشير إلى أنه سيتنحى خالل األسابيع المقبلة 

وحتى بداية شهر آب المقبل.

وتول���ى عمي���درور مه���ام منصبه قب���ل عامين 

ونص���ف العام، وعمل أيضا كمستش���ار سياس���ي 

لنتنياهو، األمر الذي منحه تأثيرا هائال على األداء 

السياس���ي لرئيس الحكومة اإلس���رائيلية. وقالت 

الصحيفة إنه بعد فترة من توليه المنصب تغيرت 

العالقة بي���ن عميدرور ونتنياه���و، خاصة بعد أن 

تقرب عميدرور كثيرا من مستش���ار األمن القومي 

للرئيس األميركي، توم دونيلون، وأجريا محادثات 

عديدة حول قضايا هامة وأبرزها الموضوع النووي 

اإليراني، ووس���ط خالفات بي���ن نتنياهو والرئيس 

األميركي باراك أوباما حول هذا الموضوع. 

واعترض مقربون من نتنياهو على أداء عميدرور 

في قضي���ة المصالح���ة بي���ن إس���رائيل وتركيا، 

وعلى اعتراضه لرد الفعل اإلس���رائيلي على قبول 

فلس���طين دولة مراقبة غير كامل���ة العضوية في 

األمم المتحدة، وإعالن نتنياهو عن توس���يع البناء 

في المس���توطنات وخاصة في منطقة »إي 1« التي 

واجهت معارضة أميركية شديدة. 

ووصف مس���ؤولون ف���ي الحكومة اإلس���رائيلية 

عميدرور بأنه »يس���اري« في أعقاب تسريبات إلى 

الصحف جاء فيها أن عميدرور يعارض أعمال بناء 

في المس���توطنات. ويبدو أن ما دفع عميدرور إلى 

اتخاذ قراره بالتنحي عن منصبه هو إصدار مكتب 

رئي���س الحكومة بيان���ا، قبل أس���بوعين، تعترف 

فيه إسرائيل بحق الفلس���طينيين في دولة. لكن 

نتنياهو أعل���ن في اليوم التالي ع���ن تنكره لهذا 

البيان ال���ذي كان ينبغي أن توقع عليه الحكومتان 

اإلسرائيلية والبولندية في ختام اجتماع مشترك 

في وارسو، وتم إلغاء البيان.

وأشارت »معاريف« إلى أنه منذ تأسيس مجلس 

األمن القومي اإلس���رائيلي لم ينِه أي من رؤس���ائه 

مهامه بش���كل ع���ادي وإنما بعد توت���ر عالقاتهم 

مع مس���ؤولين في مكتب رئيس الحكومة، ووسط 

سجال عاصف حول الصالحيات.

وأضافت الصحيفة أن قس���ما من النقاشات حول 

صالحيات عميدرور وس���لفه عوزي أراد، مستشاري 

األم���ن القوم���ي في فت���رة والية نتنياه���و، »كان 

موضوعيا. لكن معظمها كان نابعا من الدس���ائس 

التي ميزت محيط رئيس الحكومة« وأن »الش���كوك 

وع���دم قول الحقائق وإخف���اء معلومات هي جزء ال 

يتجزأ من الس���لوك االعتيادي ف���ي مكتب رئيس 

الحكومة«.  

ورأت الصحيف���ة أن أحد أس���باب انعدام الرضى 

لدى مستش���اري األمن القومي اإلس���رائيليين هو 

أن هذه الهيئة تفتقر إل���ى القوى العاملة وليس 

بإمكانها أن تشكل ثقال موازيا لشعبة االستخبارات 

العس���كرية وأجهزة االس���تخبارات اإلس���رائيلية 

األخرى وخاصة الموساد والشاباك وأن »الفرق بين 

مجلس األمن القومي األميركي ونظيره اإلسرائيلي 

هو مثل المسافة بين واشنطن والقدس«. 

وتش���ير توقعات إلى أنه سيحل مكان عميدرور 

في رئاس���ة مجل���س األم���ن القومي المستش���ار 

لوكير.  لنتنياهو، يوحن���ان  الس���ابق  العس���كري 

كم���ا ذكرت مصادر أن قائد س���الح الجو الس���ابق، 

عيدو نحوش���تان، هو أحد المرش���حين لتولي هذا 

المنصب. 

جانب من المناورات.

صورة تجمع ليبرمان مع لبيد.

بنك إسرائيل: الحكومة 

ستضطر إلى رفع 

ضرائب األسعار في 

العام 2015

العرب في إسرائيل: 

بين الحصار واإلقصاء 

عن سوق العمل!
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خالل إحدى الجوالت التي تنظمها منظمة »فلنكسر الصمت« في الخليل...

دت معطيات رس����مية نش����رها مكتب اإلحص����اء المركزي 
ّ
فن

اإلس����رائيلي، مؤخرا، المزاعم التي رددتها وروجت لها وسائل 

اإلعالم ومفادها أن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، 

جّمد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس 

الش����رقية منذ مطلع الع����ام الحالي. فقد تبي����ن من المعطيات 

الرسمية أنه ليس فقط لم يتم تجميد البناء االستيطاني، وإنما 

ا أن البدء ببناء وحدات س����كنية جديدة في مس����توطنات 
ً

أيض

الضفة سجل، في الربع األول من هذا العام، ارتفاعا بنسبة تزيد 

عن 176% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. 

وال توض���ح معطي���ات مكت���ب اإلحص���اء حجم البن���اء في 

مستوطنات القدس الشرقية، ألن هذه المعطيات تتطرق إلى 

القدس كلها، بش���طريها الشرقي والغربي، إال أن قسما كبيرا 

من أعمال البناء هذه يجري في المستوطنات. 

باإلضاف���ة إلى ذلك، تظهر تقارير توثيقية حول النش���اط 

االس���تيطاني، تصدرها دائرة متابعة هذه النشاط في حركة 

»السالم اآلن«، أنه تنتشر في الضفة الغربية 166 مستوطنة، 

وأكثر من 100 بؤرة استيطانية عشوائية. وال تمتنع حكومات 

إسرائيل عن إخالء هذه البؤر األخيرة وتفكيكها وحسب، وإنما 

ا على ش���رعنتها. كذلك اتخذت حكومة إسرائيل، 
ً

تعمل أيض

في الشهور األخيرة، سلس���لة قرارات تقضي بشرعنة مئات 

يدت بدون تصاريح بناء.
ُ

المباني في المستوطنات، والتي ش

بّين تقارير »الس���الم اآلن« أن حكومة إس���رائيل تسهل 
ُ
وت

عل���ى اإلس���رائيليين إمكانيات الس���كن في المس���توطنات، 

بس���بب انخفاض أسعار البيوت فيها مقارنة بأسعارها داخل 

الخ���ط األخضر. والغالبي���ة العظمى من هذه المس���توطنات 

قريبة من وس���ط إس���رائيل، ما يجعل االنتقال للسكن فيها، 

بأسعار بيوت رخيصة نسبيا وجودة حياة مرتفعة، أمرا مغريا 

لإلسرائيليين، إذ يسكن في المستوطنات في الضفة ما يزيد 

عن 350 ألفا. ويس���ري هذا الوضع على مس���توطنات القدس 

الشرقية، التي يزيد عدد السكان فيها عن 200 ألف.

وتشير معطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، وفقا 

لبي���ان صادر في 30 أيار 2013، إلى أنه تم البدء ببناء 10300 

وحدة س���كنية جديدة خ���الل الربع األول من الع���ام الحالي. 

وتبين هذه المعطيات الرس���مية أن هن���اك تراجعا عاما في 

البدء بأعمال بناء المساكن داخل الخط األخضر بنسبة 4ر%3 

قياسا بالبدء ببناء مساكن في الربع األول من العام الماضي.

���ت المعطيات على تراج���ع البدء بأعمال بناء مس���اكن 
ّ
ودل

جديدة في كافة المناطق داخل الخط األخضر، قياس���ا بالعام 

الماضي. ففي لواء الش���مال تراجع البدء بأعمال البناء بنسبة 

8ر7%، وس���جل لواء حيف���ا تراجعا بنس���بة 2ر2%، وتراجعت 

أعمال البناء في لواء الوس���ط بنسبة 5ر20%، وتراجعت أعمال 

البناء في لواء تل أبيب بنسبة 8ر13%، وتراجعت أعمال البناء 

في لواء الجنوب بنسبة 2ر%17.

ف���ي المقاب���ل فإن البدء بأعم���ال بناء مس���اكن جديدة في 

منطقة »يهودا والسامرة«، أي الضفة الغربية، خالل الشهور 

الثالثة األولى من العام الحالي، سجل ارتفاعا بنسبة 4ر%176 

مقارن���ة مع الفترة المقابل���ة لها من الع���ام الماضي. كذلك 

سجلت أعمال البناء هذه ارتفاعا في لواء القدس بنسبة %48. 

باإلضافة إلى ذلك، توضح المعطيات أن نس���بة المس���اكن 

الجديدة التي تم البدء ببنائها في المستوطنات في الضفة 

الغربية، خالل الربع األول من العام الحالي، هي 4ر8%، أي أنه 

تم البدء ببناء 865 مس���كنا جديدا. وبلغت هذه النس���بة في 

القدس 8ر12%، أي أنه تم البدء ببناء 1318 مسكنا جديدا. 

وقالت حركة »الس���الم اآلن« إن هذه المعطيات تعني أيضا 

تسجيل ارتفاع في البناء االس���تيطاني بنسبة 355% قياسا 

بالرب���ع األخير من العام 2012 الفائت. وأكدت الحركة أن حجم 

البدء بأعمال بناء في مستوطنات الضفة الغربية، خالل الربع 

األول من هذا العام، سجل رقما قياسيا خالل األعوام السبعة 

األخيرة.

وقال���ت »الس���الم اآلن«، في بي���ان صادر عنها في أواس���ط 

حزيران الحالي، إن »حكومة إس���رائيل تواصل االستثمار في 

المستوطنات أكثر مما تستثمر في إسرائيل. والحكومة التي 

ترغب في السالم ما كانت لتستثمر إلى هذا الحد الكبير في 

البناء في المستوطنات. واس���تمرار البناء إنما يعزز المطلب 

بتجمي���د البن���اء ويؤكد أنه من دون تجميد كامل سيس���تمر 

جموح البناء في المستوطنات«.

ووفقا لتقارير »السالم اآلن«، فإن إسرائيل أقامت في الضفة 

الغربية والقدس الش���رقية )وه���ي المس���توطنات التابعة 

لمنطقة نفوذ بلدية القدس اإلس���رائيلية( 166 مس���توطنة، 

تعتبرها »بلدات إسرائيلية« وتقدم لها جميع الخدمات. 

وقد تعهدت إس���رائيل في منتصف س���نوات التس���عين 

بعدم إقامة مس���توطنات جديدة. لكن منذ ذلك الحين وحتى 

اآلن، رصدت »السالم اآلن« إقامة حوالي 100 مستوطنة بدعم 

وتمويل حكومي. وأصبح يطلق على هذه المستوطنات، التي 

تعتبر إس���رائيل أنها غير قانوني���ة وحتى أنها تتعارض مع 

القوانين اإلسرائيلية نفسها، اسم »مأحازيم«، وباتت تعرف 

بالبؤر االستيطانية العش���وائية. وتعهدت حكومة إسرائيل 

مرات عديدة بإخالء هذه البؤر االس���تيطانية، معترفة بعدم 

قانونيتها )علما أن كافة أش���كال االستيطان اإلسرائيلي غير 

قانوني���ة وتنتهك القواني���ن والمعاه���دات الدولية كافة(، 

لكنها لم تفعل شيئا في هذا السياق حتى اليوم.

والمستوطنات ال� 166 بموجب هذه التقارير هي التالية:

1.أفني حيفتس، 2. أفنات، 3. أدورا، 4. أورانيت، 5. المنطقة 

الصناعية ميتاريم - ش���يمعا، 6.  المنطق���ة الصناعية ألفي 

منش���يه، 7. المنطق���ة الصناعي���ة بنيامي���ن، 8. المنطق���ة 

الصناعي���ة بار أون - كدوميم، 9. المنطق���ة الصناعية بركان، 

10. المنطق���ة الصناعية غوش عتصيون، 11. إيتمار، 12. ألون، 

13. ألون موريه، 14. ألون ش���فوت، 15. ألموغ، 16. إليعازر، 17. 

ألفي منش���يه، 18. إلكنا، 19. أسبر - ميتس���ار، 20. إفرات، 21. 

أرغمان، 22. أريئيل، 23. أش���كولوت، 24. بيت أوروت، 25. بيت 

إيل، 26. بي���ت أرييه، 27. بيت هحوش���ين، 28. بيت هعرافا، 

29. بيت حورون، 30. بيت يونت���ان وبيت هدفاش، 31. بيتار 

عيلي���ت، 32. بكاعوت، 33. براخا، 34. ب���ركان، 35. بات عاين، 

36. جبل المكبر )في القدس الشرقية(، 37. غفعات بنيامين 

- آدم، 38. غيفعون، 39. غيفعون هحداش���ا، 40.غفاعوت، 41. 

غفعات هماتوس )في القدس الش���رقية(، 42. غفعات زئيف 

)في القدس الش���رقية(، 43. جيلو )في القدس الشرقية(، 44. 

ل، 46. دوليف، 47. هغيفعا هتس���رفاتيت 
َ
لغ

َ
غيتي���ت، 45. غ

كيد 15، 49. 
َ
)التلة الفرنسية في القدس الشرقية(، 48. هميف

هار أدار، 50. هار جيلو )في القدس الشرقية(، 51. هار حوماه 

)في جبل أبو غنيم في القدس الش���رقية(، 52. هار شموئيل- 

هروف���اع هيهودي )ح���ارة اليهود في البل���دة القديمة في 

القدس(، 53. هروفاع هموس���لمي وهروفاع هنوتسري )حارة 

المس���لمين وحارة النصارى في البلدة القديم���ة(، 54. فيرد 

يريحو، 55. حيفرون، 56. حجاي، 57. حينانيت، 58. حالميش، 

59. حمدات، 60. حمرة، 61. حيرميش، 62. حش���مونائيم، 63. 

طال منش���يه، 64. طلم���ون، 65. تينا- عوماري���م، 66. يطاف، 

67. ياعر هش���الوم، 68. َيفيت، 69. يتسهار، 70. ياكير، 71. 

كوخاف هشاحر، 72. كوخاف يعقوب، 73. كفار أدوميم، 74. 

كفار هأوراني���م - منورا، 75. كفار عتصيون، 76. كفار تبواح، 

77. كرمي تسور، 78. كرمل، 79. مافو دوتان، 80. مافو حورون، 

81. ميغدال ع���وز، 82. ميغداليم، 83. موديعين عيليت، 84. 

ماحوال، 85. ميش���ور أدوميم، 86. معاليه إفرايم، 87. معاليه 

زيتيم )في راس العمود في القدس(، 88. معاليه الفونا، 89. 

معاليه ميخماش، 90. معاليه عاموس، 91. معاليه ش���ومرون، 

92. معال���وت دفن���ا، 93. ميتس���ودوت يهودا، 94. متس���بيه 

يريحو، 95. متس���بيه شاليم، 96. مسوءا، 97. ميشخيوت، 98. 

ياه���و، 99. نيغوهوت، 100. نافي���ه دانيئيل، 101. نافيه 
ْ
َمِتت

يعقوب )في القدس الشرقية(، 102. نوف تسيون، 103. نوفي 

إفرات، 104. نوفيم، 105. نوكديم، 106. نحليئيل، 107. نيلي، 

108. نيري���ت، 109. نيران، 110. نعال، 111. نعاما، 112. نيريت - 

تلمون، 113. ناتيف هغدود، 114. سوس���يا، 115. َسلعيت، 116. 

سنس���انا، 117. عوفاريم، 118. عط���اروت، 119. عطيروت، 120. 

عطيرت، 121. عير دافيد )في س���لوان في القدس الش���رقية(، 

122 عيل���ي، 123. عيلي زهاف، 124. علم���ون، 125. عمانوئيل، 

126. عيمق تس���وريم، 127. عين���اف، 128. عوفرا، 129. عيتس 

إفراي���م، 130. عتانيئيل، 131. الحديقة الصناعية ش���احك، 

132. بيدوئيل، 133. َبني حيفر، 134. بس���اغوت )في القدس 

الشرقية(، 135. بس���غات زئيف )في القدس الشرقية(، 136. 

بتسيئيل، 137. تس���وفيم، 138. كدوميم، 139. كيدار، 140. 

كيدم���ات تس���يون، 141. كليا، 142. كريات أرب���ع، 143. كريات 

نيطافيم، 144. روش تس���وريم، 145. ريفافا، 146. روعي، 147. 

روتيم، 148. راحيليم، 149. ريحان، 150. ريمونيم، 151. راموت 

)في الق���دس الش���رقية(، 152. رامات أش���كول )في القدس 

الش���رقية(، 153. رامات ش���لومو )في القدس الشرقية(، 154. 

ش���فوت راحيل، 155. شافي ش���ومرون، 156. شيدموت محوال، 

157. شيلو، 158. شيمعا، 159. شمعون هتسديك )في الشيخ 

جراح في القدس الشرقية(، 160. شيني، 161. شعاري تيكفا، 

162. شاكيد، 163. تومير، 164. تيلم، 165. تلبيوت مزراح )في 

القدس الشرقية(، 166. تكواع.    

كتبت هبة زعبي:

توث���ق منظم���ة “فلنكس���ر الصم���ت” اإلس���رائيلية منذ 

تأسيسها في العام 2004 شهادات جنود إسرائيليين خدموا 

في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. 

ونش���رت المنظمة قبل أس���بوعين خمسين شهادة جديدة 

لمجندات خدمن في صفوف الجيش اإلس���رائيلي في الضفة، 

لتنض���م إلى باقي الش���هادات التي وصل عدده���ا إلى 900 

ش���هادة مصنفة وفق مواضيع مختلفة لتسهيل االختيارات 

على متصفحي الموقع. 

ومن هذه المواضيع يمكن أن نجد ش���هادات عن اقتحامات 

منازل، وإهانات، وتنكيل، وعنف مستوطنين ومعابر وكمائن، 

واعتقاالت، وهدم بيوت. ونجد ش���هادة ألحد الجنود يتحدث 

فيها عن قضية التأكد من قتل فلسطيني. وهناك شهادات 

يوضح خاللها عدد من الجنود الدوافع التي جعلتهم يكسرون 

الصمت، وش���هادات تتعلق بقضايا األطفال واس���تغاللهم، 

وكذلك ش���هادات عن اس���تخدام أفراد الجيش لدروع بشرية 

حتى يحموا أنفسهم. وجميعها موثقة في الموقع باللغتين 

االنكليزية والعبرية. 

ومن الشهادات األكثر مش���اهدة في الموقع شهادة ألحد 

الجنود يروي خاللها تفاصيل مواجهته الشخصية وصدمته 

من نفسه وذاته بعد مشاهدته لشريط مصور يوثق اشتراكه 

في عملية اعتقال قاصر عمره 15 عاًما.

جميع هذه الش���هادات تع���رض حقائق قاس���ية وصعبة 

لتصرف���ات يرتكبها أفراد الجيش بصورة مس���تمرة ويومية، 

ويس���تمرون في التغاضي عنها وتجاهلها، وتحاول المنظمة 

عرضها ونش���رها على نطاق واس���ع في المجتمع اإلسرائيلي 

لمواجهة حقيقة االحتالل والسعي إليقافه.

وقد أجرينا المقابلة الخاصة التالية مع يولي نوفاك، مديرة 

منظمة “فلنكسر الصمت”، للتعرف أكثر على نشاط المنظمة 

وعملها.

)*( سؤال: كيف تأسست منظمة “فلنكسر الصمت”؟

نوف���اك: قامت مجموعة من الجن���ود الذين أنهوا خدمتهم 

العس���كرية ف���ي نهاي���ة االنتفاض���ة الثانية الع���ام 2004، 

بمناقشة التجربة التي خاضها أفرادها والتي كانت في فترة 

االنتفاض���ة الثانية، وللصدفة ف���إن أغلبهم خدم في منطقة 

جن���وب الخلي���ل، وتحدثوا ع���ن مش���اعرهم وأفكارهم حيال 

خدمتهم، وهم شعروا أن هناك فجوة كبيرة بين تصرفاتهم 

التي اعتبروها صعبة جدا ودفعوا مقابلها ثمنا أخالقيا كبيرا 

جدا وبين الحقيقة التي ال يعرفها الجمهور اإلس���رائيلي عما 

يحدث هناك، ولذا ق���رروا أن يتحدثوا علنا عن حقيقة وواقع 

االحتالل. في البداية أقاموا معرضا في مدينة تل أبيب لصور 

التقطوها خالل فترة أدائهم للخدمة العسكرية وأطلقوا عليه 

اس���م »أن نحضر الخليل إلى تل أبيب«، واس���تقطب المعرض 

عددا كبيرا م���ن الزوار ونال صدى إعالمي���ا كبيرا، وفي حينه 

وصلت الش���رطة العس���كرية إلى المعرض واستدعت قسما 

منهم إلى التحقي���ق. وتمت دعوة المعرض إلى الكنيس���ت 

وعرض هناك مدة شهر. 

في المقاب���ل حضر مئات الجنود لمش���اهدة المعرض وبدؤوا 

بالحدي���ث مع أف���راد المجموعة وتن���اول ما قاموا ب���ه في أثناء 

خدمتهم في األراضي المحتلة. وتطرق هؤالء إلى صور التقطوها 

م���ن أماكن مختلفة ف���ي األراضي المحتلة وكله���ا تتحدث عن 

قصص مماثلة، وبدأت هذه المجموعة بتوثيق وجمع شهادات 

الجنود وقصصهم الش���خصية، وفهم أفرادها من خالل ذلك أن 

القصص ليست شخصية، وإنما تروي قصة االحتالل. 

من���ذ ذلك الوقت تكاتف أفراد هذه المجموعة وقرروا إقامة 

منظمة »فلنكس���ر الصمت«، من منطلق أنهم شعروا وما زلنا 

نشعر ونعتقد حتى اليوم أنه حين نؤدي الخدمة العسكرية 

ف���ي الضفة يحظر علينا الحديث عم���ا يجري هناك، لكن هذا 

الس���كوت هو ما يتيح إمكان استمرار الوضع على ما هو عليه 

اآلن، وحي���ن يعل���م وي���درك الجميع حقيقة ما يج���ري فربما 

يوقفون استمرار الوضع  الحالي. سكوتهم يعطي سببا وحجة 

الستمرار وجود االحتالل، وكسر حاجز الصمت هذا يمكن من 

إثارة النقاش إلنهاء االحتالل. عندما بدؤوا كانوا عشرة أفراد 

وازدادوا مع الوقت، لدينا اليوم 900 شهادة لجنود ومجندات، 

ويعمل معنا 100 ناش���ط يس���اعدوننا في جمع الش���هادات، 

ويعمل في المنظمة حاليا عشرة موظفين. 

)*( سؤال: ما هي فعالياتكم ونشاطاتكم األساسية؟

نوف���اك: نق���وم بجمع ش���هادات م���ن جن���ود ومجندات 

إس���رائيليين خدموا ف���ي األراضي المحتل���ة، وقابلنا حتى 

اليوم 900 جن���دي وجندية، نطلب منه���م أن يحدثونا عن 

تفاصي���ل حياته���م هناك وم���ا فعلوه وكي���ف تأثروا من 

الوض���ع. هدفنا محاول���ة عرض ما يعني���ه االحتالل وعرض 

تأثير الس���يطرة العس���كرية على الس���كان، ونقوم بنشر 

هذه الشهادات بدون نشر أس���ماء وتفاصيل شخصية من 

خ���الل كتيبات وفي موقعنا عل���ى االنترنت، لكن في مرحلة 

ما وافق جزء من الجنود على كش���ف هوياتهم ونش���رناها 

مع أس���ماء وهذا األمر زاد من تأثير هذه الشهادات وتأكيد 

أننا نقول الحقيقة، ومن ال يكشف هويته يخشى ردة فعل 

محيطه وأصدقائه وعائلته فهناك ثمن ش���خصي يدفعه، 

فليس من الس���هل أن تكون جنديا في إسرائيل وتتحدث 

بصراحة. كما نقوم بتنظيم جوالت يقوم بإرش���ادها جنود 

خدموا في األراضي المحتلة وهم بدورهم كس���روا الصمت 

وأعطونا ش���هاداتهم. وننظم معارض ونق���دم محاضرات 

ونعمل كثيرا مع ش���بان إس���رائيليين على وش���ك الخدمة 

العس���كرية، ونرافقهم في جوالت وي���روي الجنود أمامهم 

ما قاموا به خالل فترة خدمتهم. هدفنا األس���اس هو عرض 

هذا الواقع، ونحن نؤمن أنه حينما يراه الناس، فعلى األقل 

س���يبدؤون الحديث عما يجري وسيس���ألون أنفس���هم هل 

يمكن االستمرار في هذا الوضع أم ال؟.

)*( ســـؤال: لماذا تركزون جوالتكم علـــى منطقة الخليل؟ ومع 

من تتعاونون؟

نوفاك: المجموعة التي أسس���ت منظمة »فلنكسر الصمت« 

خدم أغلب أفرادها في الخلي���ل، وهي منطقة نعرفها جيدا، 

والمدين���ة الوحيدة ف���ي الضفة الغربية غي���ر القدس التي 

تق���ع المس���توطنة في داخلها وف���ي مركز المدين���ة. لدينا 

هناك منطقة صغيرة وتس���تغرق مسيرة 2 كم وفيها يمكن 

معاين���ة ماهو ش���كل االحت���الل، ويمكن أن نش���اهد كيف 

أجبروا على مدار سنوات الفلس���طينيين على ترك منازلهم، 

وأن نش���اهد كيف أغلقوا ش���وارع يطلق عليها الجنود اس���م 

»ش���وارع معقمة« ويحظ���ر على الفلس���طينيين دخولها، في 

البداي���ة أغلقوا الحوانيت وبعده���ا منعوهم من دخولها في 

مركباته���م. هذا يجري في منطقة صغي���رة ولكنه قائم في 

كل مكان في الضفة. نتعاون مع مؤسس���ات فلس���طينية في 

جوالتنا، ويتحدث ممثلوه���ا أمام المجموعات التي نحضرها، 

ويتحدث فلسطينيون من منطقة الخليل وجنوب جبل الخليل 

عن معاناتهم، ومعروف أن إمكانية الحديث مع فلسطينيين 

غير متاحة لإلس���رائيليين، والجولة هي فرصة ألن يقابلوهم 

ويسمعوا معاناتهم، وأغلب من يرافقنا تكون الجولة فرصته 

األولى ليقابل فلسطينيين. 

األرقام اإلسرائيلية الرسمية  تفند كذبة “تجميد االستيطان” 

حجم البدء بأعمال بناء في مستوطنات الضفة الغربية خالل الربع األول 
من هذا العام سجل رقما قياسيا غير مسبوق منذ 7 أعوام!

*حركة »السالم اآلن« رصدت إقامة حوالي 100 بؤرة استيطانية جديدة بدعم وتمويل حكومي منذ أواسط تسعينيات القرن الفائت باإلضافة إلى 166 مستوطنة أقيمت قبل ذلك*

)*( سؤال: ما هي المشاكل التي تواجهونها؟ وهل يحرضون 

ضدكم؟

نوفاك: كما تعلمين، فإن الحكومة والمنظمات اليمينية في 

إسرائيل لديهما مش���كلة مع ما نقوم به ويمكنني أن أفهم 

لماذا، فنحن نضع أمامهما وأمام الجمهور اإلس���رائيلي مرآة 

يرون من خاللها ش���كلهم، قبل كل ش���يء وضعنا هذه المرآة 

أمام أنفس���نا وقلنا إننا قمنا بفعل هذا ولن نكون مستعدين 

ألن نستمر في السكوت عن هذا ولم نتوقف عند هذه النقطة 

ألنن���ا نعتقد أن أداء هذه الخدمة ه���و أمرغير أخالقي ويجب 

التوقف عنه ويجب إيقاف االحتالل.

قبل نحو أس���بوع عرضنا في موقعنا مجموعة من الشهادات 

المص���ورة بالفيديو لمجن���دات يتحدثن ع���ن تجربتهن وما 

شاهدوه في األراضي المحتلة، وقد هوجمت هؤالء المجندات 

على مدار األسبوع بشدة وقاموا بتهديدهن، ونحن كمنظمة 

دائما ُمهاَجم���ون، ينعتوننا بأننا »خون���ة«، »طابور خامس«، 

»أعداء إس���رائيل«. تنهال علينا دائما العديد من االنتقادات 

على عملنا بس���بب حجج كثيرة منها تلقين���ا دعما من خارج 

البالد أو حديثنا عن نش���اطاتنا خارج الب���الد، ونتلقى أحيانا 

ردودا س���اخطة من قبل الجمهور ألنهم يس���تصعبون فهم 

ما نقوم به. وتقوم ش���خصيات كبي���رة في الجيش والحكومة  

بمهاجمتن���ا، نحن نؤم���ن جدا بما نقوم ب���ه وكمواطنة أرغب 

وأحلم بأن أرى مجتمعنا يواجه ما يرتكبه وال يدفن رأس���ه في 

التراب واليقول لم أَر ولم أس���مع. لك���ن برأيي فإن التحريض 

يأتي بس���بب النية لالبتعاد عن مناقش���ة القضية الحقيقية 

ويش���غلون أنفس���هم في مهاجمتنا بدل مناقشة الحقائق 

التي نعرضه���ا، ومناقش���تها بالطبع أصعب، ل���ذا يفضلون 

مهاجمتنا وتحويل النقاش إل���ى أمور أخرى بدل أن يتحملوا 

مس���ؤولية ما يجري. إننا نطالب الجمهور بتحمل مسؤولية ما 

يجري ألنه ينتخب الحكومة التي تس���تمر في فرض االحتالل 

وهذا األمر ليس س���هال، لن نتوقف عن عملن���ا وتتعزز فينا 

الهمة والعزيمة لإلستمرار كلما ساء الوضع أكثر، وذلك سعيا 

لبناء مجتمع أفضل. 

)*( سؤال: ما هي ردة فعل الجيش على الشهادات؟ هل يتم 

التحقيق فيها؟

نوفاك: قبل عدة أعوام، نش���رنا الش���هادات بدون أس���ماء 

وتفاصيل شخصية، سألنا كال من الشرطة العسكرية والناطق 

باس���م الجيش عن امكانية إحضار الم���واد وفتح تحقيق في 

الوضع، فادعوا أنهم ال يستطيعون القيام بذلك لكون صاحب 

الش���هادة مجهول الهوية، لكن حين نش���رنا الشهادات مع 

األسماء الواضحة لم يفحصوا أيضا. 

 )*( ســـؤال: لماذا اقتصر المعرض األخير على المجندات؟ ما 

هي الخصوصية الكامنة في ذلك؟

نوفاك: تميزت ه���ؤالء المجندات بالش���جاعة في الحديث 

عم���ا جرى، وهن ق���ادرات على التحم���ل ومواجهة محيطهن 

بعد عرض هذه الشهادات. القصة هي نفسها التي يرويها 

الجنود وهن يصفن نفس الواقع وارتكبن نفس األفعال. لكن 

وجه���ات النظر تختل���ف قليال بين الجن���ود والمجندات، هن 

تحدثن عن ضغوطات مختلف���ة يواجهنها ويتعاملن معها، 

وهن يخش���ين من أن يظهرن باكيات أو ضعيفات، هذا األمر 

يدفع الكثير من المجندات إلى محاولة إثبات أنفسهن أكثر 

من الجنود، وبش���كل عام يس���عى الجميع إلثبات نفسه حتى 

يخش���ونه ويكون قادرا على الس���يطرة، والمجندات يشعرن 

أكثر أنه يجب عليهن القي���ام بهذا، والطريقة لتحقيق ذلك 

هي استخدام العنف أو على األقل اإلظهار أنه توجد امكانية 

الس���تخدام العنف. مثال: حين يبتس���م أمامك الفلسطيني 

تصفع���ه على وجهه، من يتواقح مع���ك تضعه في زنزانة أو 

توقفه ثماني س���اعة وال تس���مح له بالجل���وس حتى تقرر ما 

س���تفعله به، وغيرها من التصرفات. هذه أمور تجري بصورة 

يومية، والمجندات يشعرن أنه يجب عليهن أن يكن عنيفات 

أكثر وأن ينكلن أكثر حتى يثبتن ذاتهن.

)*( سؤال: هل نشر هذه المعلومات خصوصا ما نشرتموه عن 

طريق الفيديو يعرض الجنود للتحقيق من قبل الجيش؟

نوف���اك: ال، فنحن ن���درك أن الجيش ال يس���تطيع التحقيق 

في هذه الح���االت، وإن حقق في ح���االت معينة تكون قليلة 

جدا ويصورونها على أنها حاالت خاصة واس���تثنائية، لدينا 

900 جندي وهذا يثبت أن هذا الوضع ليس اس���تثنائيا فهذا 

النظام يعمل بهذه الطريقة، هم ال يحققون مع هؤالء الجنود 

ألنه لو أرادوا التحقيق معهم عليهم التحقيق مع كل النظام 

العس���كري كله وتغيير الطريقة التي يتبعونها في إدارته. 

جزء م���ن الش���هادات وهي قليل���ة جدا تتح���دث عن حاالت 

متطرف���ة للغاية تتعلق بتعذيب وقتل، وعنف ش���ديد جدا، 

وس���رقات، لكن أغلب الشهادات تتطرق إلى الروتين اليومي، 

توض���ح لنا ما يمثله المعبر وما تعنيه الدوريات داخل القرى، 

وكيف تب���دو عملية االعتقال، وكيفية قي���ام الجنود بإثبات 

وجودهم في المنطقة في أشكال مختلفة، مثل: تجولهم في 

أماك���ن مختلفة أو صراخهم في صوت ع���ال أو حتى الدخول 

إل���ى بيت والخروج منه، مثل هذه األمور ال يس���تطيع الجيش 

التحقي���ق فيها، فهذه هي الطريق���ة الوحيدة التي يتبعها 

الجي���ش إلدارة احتالله وال توجد طريقة أخ���رى. ونحن نروي 

أمورا يعرفها كل جندي خدم ف���ي األراضي المحتلة وكذلك 

الفلسطينيون الذين يعيشون هناك يعرفونها جيدا، ونحن 

ال نتح���دث عن أمور س���رية. وكل المعلومات التي ننش���رها 

تفحصها الرقابة العس���كرية ونقوم بنشرها والجيش يعلم 

بها ويختار تجاهلها.

)*( سؤال: حســـب رأيك، ما الذي يدفع الجندي الرتكاب هذه 

التصرفات؟ 

نوف����اك: لقد ارتكبنا نحن أيض����ا نفس التصرفات وبنفس 

الطريقة، فال توجد طريقة أخرى. عندما يحضرون جندي )18 

عاما( ويطلبون منه الس����يطرة عل����ى الوضع ويضعون بضعة 

آالف من الجنود للسيطرة أمام مليوني فلسطيني، فال توجد 

طريقة أخرى سوى ما يقومون به ألنهم سيشعرون بالخوف 

ويجبرون على التصرف بعنف كما يتصرفون. إن المش����كلة 

برأي����ي ليس����ت ف����ي الجنود، ف����كل واحد س����يقف في هذا 

الموقف س����يتصرف بنفس الطريقة، والمشكلة األساسية 

هي مع النظام العس����كري والسياسة الحكومية التي تصون 

االحتالل.

عدد الشهادات التي جمعتها منظمة “فلنكسر الصمت” في سياق توثيق ممارسات االحتالل بلغ 900 شهادة لجنود ومجندات خدموا في الضفة الغربية

«: الصمت على االحتالل يشكل أحد أهم األسباب التي تتيح استمراره! مديرة المنظمة لـ »
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تعريف

ننقـــل هنا ملخصـــا لمقالة مطّولة كتبهـــا ضابط كبير- 
المقدم »شاي«- في سالح الجو اإلسرائيلي، يترأس مديرية 
شعبة »جالكســـيا« المعلوماتية الداخلية الخاصة بسالح 
الجو. وتتناول هذه المقالة، التي ظهرت في العدد األخير 
)رقـــم 447- أيار 2013(، من المجلـــة الفصلية »معراخوت« 
التـــي يصدرها الجيش اإلســـرائيلي، التحديات الجديدة 
التي تواجهها قوة إســـرائيل الجويـــة في ضوء ما حصل 
فـــي األعوام األخيـــرة من متغيرات وتطـــورات في ميدان 
»الحرب الجديدة« والبيئة اإلقليمية والدولية، ومن ضمنها 
المتغيرات الناجمة عن الهزة السياســـية )ثورات »الربيع 
العربي«( التي تجتاح منطقة الشـــرق األوسط، وما يترتب 
علـــى كل ذلك مـــن متطلبات تغييـــر وتحديث في مبنى 
واســـتراتيجيا وأســـاليب عمل القوة الجوية اإلسرائيلية، 

وفقا لرؤية كاتب المقال. 

توطئة
تشهد قدرات سالح الجو اإلس���رائيلي تعاظما متزايدًا من 

عام إلى آخر، خاصة في مج���ال جمع المعلومات والقدرة على 

تحقيق التفوق الجوي في أية معركة عسكرية في المنطقة. 

ف���ي الوقت ذاته، جرت في المقابل تحوالت ومتغيرات هائلة 

في س���احة القتال، إذ طور أعداء إس���رائيل قدرات تتيح لهم 

مواجهة التفوق النسبي لسالح الجو اإلسرائيلي، وفي األعوام 

األخي���رة يحاول بعضه���م تحقيق تناظر ف���ي موازين القوى 

الجوية. 

باإلضاف���ة إلى ذلك فقد أضح���ت الجبه���ة الداخلية عامال 

مركزيا في أية مواجهة عس���كرية ف���ي المنطقة وذلك جراء 

إط���الق الصواريخ والقذائف الصاروخية على إس���رائيل. وقد 

خلق هذا الواقع تحديات جديدة أمام سالح الجو اإلسرائيلي، 

وطرح ضرورة تغيير مكونات أساسية في عمله ونشاطه. 

كذلك هناك أس���باب أخ���رى تتطلب من س���الح الجو إعادة 

النظر بصورة جذرية في أهدافه ومبنى قوته، ومن ضمن هذه 

األس���باب حقيقة أن المعركة ليست فقط معركة عسكرية - 

جس���دية وإنما باتت أيضا حربا على الوعي وصراعا على الرأي 

الع���ام المحلي والعالمي، إضافة إلى الهزة السياس���ية التي 

تجتاح الش���رق األوس���ط، والتي م���ن المتوق���ع أن تؤدي إلى 

تعاظ���م التحديات الت���ي يتعين على س���الح الجو والجيش 

اإلسرائيلي مواجهتها مستقبال.

متغّيرات في ساحة القتال
طور أعداء إس���رائيل، في ضوء عجزه���م في حروب الماضي 

عن إيجاد رد فعال إزاء تفوق س���الح الجو اإلسرائيلي، أساليب 

قتالية تجعل من الصعب عليه تجسيد قدراته. ويشكل ذلك 

خالصة جوهر الحرب غير المتناظرة، التي يعمل فيها الطرف 

الضعيف بطريقة تحيد وتبطل نقاط تفوق الطرف القوي. 

وكما هو معروف فإن الس���يطرة الجوية في ساحة المعركة 

تمثل مكونا مركزيا في النظرية القتالية للجيش اإلسرائيلي، 

لذلك بنى س���الح الجو، منذ تأسيس���ه، قوته من أجل تحقيق 

تف���وق جوي، ف���ي بداية نش���وب الحرب قدر اإلم���كان.  وقد 

جسدت حرب العام 1973 الثمن الباهظ لعدم تحقيق التفوق 

الجوي في أيام القتال األولى.  

في أعقاب الخبرة التي تراكمت في تلك الحرب، جرى تطوير 

نظرية قت���ال جوية أكدت مج���ددًا أهمية تحقي���ق التفوق 

الجوي في ساحة المعركة في المراحل المبكرة. فهذا التفوق 

كتب بالل ضـاهـر:

 قال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، في 

مقابلة أجرتها معه صحيفة “واش���نطن بوست” األميركية 

ونشرتها في نهاية األس���بوع الماضي، إنه يريد استئناف 

عملية السالم مع الفلسطينيين. 

وأضاف: “إذا نصب وزير الخارجية ]األميركي جون[ كيري 

خيمة ف���ي منتصف الطريق بين الق���دس ورام الله، فإنني 

س���أكون في الداخل.. وأنا ملتزم بالبق���اء في الخيمة وإجراء 

مفاوضات ط���وال الوقت ال���الزم من أجل التوص���ل إلى حل 

سلمي وأمني بيننا وبين الفلسطينيين”.

وأوض���ح نتنياهو أن���ه يتعين حل الصراع بين إس���رائيل 

والفلسطينيين ألن هذا األمر سيحسن كثيرا مكانة إسرائيل 

ف���ي العالم. وقال “ال أريد دولة ثنائي���ة القومية. أريد دولة 

للشعب اليهودي إلى جانب دولة للشعب الفلسطيني”.

لكن حتى لو كان نتنياهو صادقا في حديثه، فإن األغلبية 

ف���ي حكومت���ه، وخاصة في ح���زب الليكود ال���ذي يتزعمه، 

تعارض قيام دولة فلسطينية. 

واعتب���ر رئيس حزب “البيت اليه���ودي” ووزير االقتصاد، 

نفتالي بيني���ت، في حديث للصحيفة األميركية نفس���ها، 

أن “إقامة دولة فلسطينية في يهودا والسامرة ]أي الضفة 

الغربية[ س���تكون عم���ال انتحاريا قومي���ا”. ورأى أن “الحل 

الواقع���ي الوحيد هو ض���م مناطق ’ج’ إلى إس���رائيل ومنح 

مواطنة للفلس���طينيين الذين يسكنون في هذه المنطقة. 

وباقي األراضي تبقى تحت س���يطرة الفلس���طينيين، وهم 

س���يقررون ما إذا كانوا يريدون إدارة شؤونهم بأنفسهم أو 

التصويت للبرلمان األردني”. 

وق���ال بيني���ت إنه يعل���م أن نتنياه���و يتطل���ع إلى حل 

الدولتين، لكنه اس���تبعد أن تقود مفاوضات بين الجانبين، 

في ح���ال اس���تئنافها، إلى إح���داث تق���دم، “ألن أبو مازن 

]الرئي���س الفلس���طيني محمود عباس[ لن يكون مس���تعدا 

لالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية”. وأضاف بينيت أنه لن 

ينس���حب من الحكومة في حال استئناف المفاوضات. وفي 

ح���ال التوصل إلى اتفاق، قال إنه “عندما أصل إلى الجس���ر 

فإنني سأعبره”.  

وأطل���ق قائد الجبهة الوس���طى في الجيش اإلس���رائيلي، 

اللواء نيتسان ألون، تصريحا لوكاالت أنباء عالمية حذر فيه 

م���ن أنه تظهر عالم���ات على نفاد صبر الفلس���طينيين في 

الضفة الغربية. وأشار إلى تزايد العنف المناهض لالحتالل 

اإلس���رائيلي، مثل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وما قال 

إنه مشاركة بعض أفراد األمن في السلطة الفلسطينية في 

هذه المواجهات. وأضاف “إذا فش���لت المحاولة األميركية 

للتدخل خالل أسابيع قليلة فأخشى أن نرى هذا االتجاه من 

التصعيد يتزايد”. وتابع أن العنف يمكن أن يتصاعد إذا ما 

فشلت المس���اعي التي يقوم بها وزير الخارجية األميركي، 

وعبر عن شعوره باإلحباط من النشاط اإلرهابي للمستوطنين 

المتطرفين واعتداءات “جباية الثمن”. 

وكان رئيس الموساد السابق، مئير داغان، قد دعا إسرائيل 

إلى قبول مبادرة السالم العربية. وقال يوم األربعاء الماضي، 

إن���ه “لي���س كل جوانب المب���ادرة العربي���ة تعجبني، لكن 

الحاجة إلى التفاوض هي أمر مفيد، وجامعة الدول العربية 

هي اليوم أقل عداء تجاه إس���رائيل”. وأضاف أن “المبادرة 

العربية يجب أن تستخدم كأساس لبدء مفاوضات، وينبغي 

البحث عن فرص في هذه الفترة” مشددا على أن “ثمة حاجة 

ألن تبدأ إسرائيل محادثات جدية مع الفلسطينيين، والقول 

إنه ال يمكن التوصل إلى ذلك يلحق ضررا بإسرائيل”. 

وتاب���ع داغ���ان أنه “توج���د الكثير من المس���ائل الجدية 

وحلها سيس���تغرق وقتا. وال يمكن حل القضايا مباشرة مع 

الفلسطينيين وإنما ينبغي إشراك جامعة الدول العربية”. 

حول هذا الموضوع أجرى “المش���هد اإلس���رائيلي” المقابلة 

التالية مع مدير برنامج العالقات اإلسرائيلية - الفلسطينية في 

“معهد أبحاث األمن القومي” في جامعة تل أبيب، شلومو بروم.

 )*( »المشهد اإلســـرائيلي«: لماذا بدأ نتنياهو يتحدث عن 

الحاجة إلى قيام دولة فلسطينية ويشدد على معارضته لدولة 

ثنائية القومية؟

بروم: »أعتقد أن هذا األمر نابع من عدة أس���باب. أوال، هذا 

مرتبط بموقف نتنياهو نفس���ه. ولدي انطباع بعد محادثات 

أجريتها مع أشخاص كثيرين تحدثوا معه، بأنه فعال يدرك 

أن اس���تمرار الوض���ع الحالي س���يقود إلى واق���ع تكون فيه 

دولة ثنائية القومية. ودولة كهذه تش���كل خطرا كبيرا على 

إس���رائيل والحلم الصهيوني. وهو يدرك ذلك في مستوى 

الوع���ي والتفكير. لكنن���ي أعتقد أنه توجد ل���دى نتنياهو 

مس���افة هائلة بين هذا اإلدراك وبي���ن القدرة الفعلية على 

تطبيق هذا اإلدراك. وس���بب آخر هو أنه يخشى من الرئيس 

األميرك���ي، باراك أوباما. فنتنياهو ي���درك أنه خالل الوالية 

الثانية للرئيس أوباما ستكون هناك قيود أقل عليه من أجل 

ممارس���ة ضغوط على إسرائيل. وس���يكون من الصعب على 

نتنياهو أن يرفض تنفيذ سياس���ات مثلما فعل في واليته 

األول���ى. وأعتقد أن نتنياهو ليس مؤمنا فعال بأن في إمكانه 

القيام بمفاوضات حقيقية مع ]الرئيس الفلسطيني[ محمود 

عباس، لكن نتنياهو يسعى لتحميل عباس المسؤولية بعد 

فشل الجهود األميركية الحالية«.

)*( مـــن الجهة األخـــرى، نتنياهو يبني في المســـتوطنات 

وبصورة مكثفة ويمنع قيام دولة فلسطينية، وهو يبني عمليا 

دولة ثنائيـــة القومية، ألنه لم يعد هناك مكان كي تقوم فيه 

الدولة الفلسطينية بسبب اتساع المستوطنات.

بروم: »لقد شددت في أقوالي أعاله على الفارق بين إدراك 

نتنياهو لض���رورة تطبيق حل الدولتي���ن وبين عدم قدرته 

على تطبيق ذلك. ونتنياهو ليس زعيما حقيقيا وهو يعمل 

طوال الوقت على منع مواجهات وصدامات. وآخر شيء يريده 

هو المواجهة مع المس���توطنين وش���ركائه ف���ي االئتالف 

الحكومي. وأوافق مع ما تقول���ه في ناحية واحدة، وهي أنه 

كلما تزايد عدد المستوطنين في الضفة، يصبح الوضع في 

الجانب اإلس���رائيلي أصعب سياسيا لتطبيق اتفاق محتمل 

مع الس���لطة الفلس���طينية. وأنا ال أعتقد أن المش���كلة هي 

مش���كلة مادية، والمشكلة ليست مس���احة المستوطنات، 

وإنما تكمن في عدد المستوطنين وازديادهم«.

)*( تحدثت شخصيات أمنية إســـرائيلية رفيعة المستوى، 

مثـــل قائد الجبهة الوســـطى في الجيش اإلســـرائيلي، اللواء 

نيتســـان ألون، إلى وســـائل إعـــالم وحذرت مـــن عواقب عدم 

استئناف العملية السياســـية بين إسرائيل والفلسطينيين. 

لمـــاذا يتحدث هـــؤالء المســـؤولون إلى الصحافـــة؟ أال توجد 

هيئات حكومية رسمية ليتحدثوا فيها ويحذروا من العواقب؟

بروم: »توجد هيئات يتحدث فيها المس���ؤولون األمنيون. 

لكن جميع كبار المس���ؤولين األمنيين اإلسرائيليين تعلموا 

الدرس من المرات السابقة، أي االنتفاضة األولى واالنتفاضة 

الثالث���ة ]يقصد المواجه���ات التي وقعت خالل الش���هور 

الماضي���ة[، والتي ت���م خاللها توجيه انتق���ادات في الحيز 

العام للمس���ؤولين األمنيين حول عدم التحذير من احتمال 

ان���دالع مواجهات واس���عة. وأعتقد أن هؤالء المس���ؤولين 

مهتمون بأن يعرف الجمهور عن المخاطر المحتملة«.

)*( هل تعتقد أنه كانت هناك انتفاضة ثالثة؟

ب���روم: »برأيي أن الحديث عن انتفاضة ثالثة ال يدور فقط 

عل���ى المواجهات األخي���رة بين المحتجين الفلس���طينيين 

وقوات األمن اإلس���رائيلية، وإنما هو متعل���ق أيضا بالوضع 

األساس���ي في عالقات إسرائيل مع الفلس���طينيين واألزمة 

الت���ي يواجهها حك���م الس���لطة الفلس���طينية. فالعملية 

السياس���ية موجودة في حالة جمود مطل���ق ويصعب رؤية 

أفق سياس���ي يتم من خالله التوصل إلى اتفاق دائم، يقود 

إلى قيام دولة فلس���طينية ذات س���يادة. وأعتقد أنه ليس 

معق���وال أن نعتبر أن الفلس���طينيين في الضف���ة الغربية 

س���يوافقون على مواصلة العيش تحت االحتالل اإلسرائيلي 

من دون تحديد نهايته م���ن الناحية الزمنية. وعلى األرجح 

أنه ستكون هناك هّبات فلسطينية كل بضعة أعوام«.

 )*( هـــل مـــن الجائز، كما يقـــول محللون إســـرائيليون، أن 

نتنياهو ال يستمع إلى القيادة األمنية اإلسرائيلية؟

بروم: »رئيس الحكومة ال يس���تمع إلى القيادة األمنية من 

الناحي���ة السياس���ية. أي أنه من وجهة نظره���ا ال يفعل ما 

فيه الكفاية من أجل استئناف المفاوضات فعال، باستثناء 

تصريحاته... ال أعرف، ربما هذا القول صحيح«.

)*( لمـــاذا ال توافق حكومة إســـرائيل على مبادرة الســـالم 

العربية؟

ب���روم: »ال توافق حكومة إس���رائيل على مبادرة الس���الم 

العربي���ة ألنه توجد فيها عدة صياغات ال تتالءم مع مفهوم 

الحكوم���ة الحالي���ة، وخاص���ة مفاهيم ل���دى نتنياهو حول 

االتفاق. وهذا األمر يتعلق بشكل خاص بصياغات في مبادرة 

السالم العربية بش���أن حل قضية الالجئين الفلسطينيين. 

وبرأي���ي، فإنه���م ]حكومة إس���رائيل[ يرتكب���ون خطأ، ألنه 

بإمكانهم القول إنهم يقبلون المبادرة إلجراء محادثات مع 

العالم العربي حتى لو كان���ت هناك تحفظات على عدد من 

الصياغات التي تضمنتها المبادرة. لكنهم يفكرون بشكل 

مختل���ف، ويعتقدون أنه إذا ما وافق���وا على أمر كهذا فإنه 

سيلزمهم بكل كلمة وفاصلة في مبادرة السالم العربية«.

)*( ما هي مكانة الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني في سلم 

أولويات الحكومة اإلسرائيلية؟

بروم: »أعتقد أن الحكومة اإلس���رائيلية الحالية س���تكون 

مهتم���ة جدا بأن ال تك���ون هذه القضية حاض���رة بأفضلية 

عليا في س���لم أولوياتها. ونتنياهو شخصيا يفضل بالطبع 

أن يرك���ز على موضوع البرنامج النووي اإليراني. ومش���كلته 

هي أن اآلخري���ن ال يلعبون وفقا لقواعد لعبته. فهناك وزير 

خارجي���ة أميركي جدي���د، هو جون كي���ري، وإدارة أميركية 

تول���ي هذا الصراع وحله أفضلية علي���ا. ومن الجهة الثانية 

فإن اإليرانيين أيضا ال يتعاون���ون مع نتنياهو، خاصة بعد 

انتخاب حس���ن روحاني رئيس���ا إليران. ولذلك فإن نتنياهو 

يجد نفسه مرغما على االنشغال بالموضوع الفلسطيني«.     

مقابلة خاصة مع مدير برنامج العالقات اإلسرائيلية - الفلسطينية في »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب

«:  أكثر ما يهم نتنياهو  شلومو بروم لـ »
هو تحميل الرئيس عباس مسؤولية فشل الجهود األميركية!

ضروري من أجل اس���تنفاد أفضليات ومزايا القوة الجوية إلى 

أقص���ى حد، إذ أنه يمكنها من مس���اعدة الق���وات البرية في 

المن���اورة األرضي���ة، والتهديد المتواصل لمق���درات وموارد 

العدو اإلستراتيجية. 

ويواجه س���الح الجو اإلسرائيلي نوعين من األسلحة الجوية: 

أس���لحة جو الدول العربية المتحالفة م���ع الواليات المتحدة، 

والمزودة بوس���ائل حديثة، وأسلحة جو الدول غير المتحالفة 

مع الوالي���ات المتحدة، والت���ي تعاني من تقادم وس���ائلها 

القتالية الجوية، ومن دعم عس���كري روسي آخذ في التناقص 

واالنحسار.  

وفي ظ���ل الفجوة القائم���ة والمتعمقة بين قدرات س���الح 

الجو اإلس���رائيلي وقدرات أس���لحة الجو غير الغربية، سرعان 

ما أصبحت س���ورية، على س���بيل المثال، متخلفة في س���باق 

التس���لح الجوي، وهو ما وجد تعبيرا له في حرب لبنان األولى 

)1982(. وبس���بب عمق الفجوة بين س���الحي الجو، اإلسرائيلي 

والسوري، تخلت سورية في مرحلة معينة، عن مساعيها لبناء 

قوة جوية مساوية في القيمة لقوة إسرائيل الجوية وأخذت 

تبح���ث عن طرق قتالية بديلة تجعل من الصعب على س���الح 

الجو اإلسرائيلي تجسيد قدرته وتفوقه، وذلك مثال عن طريق 

التزود بصورة مكثفة بصواريخ أرض- أرض.

كذلك فإن المنظم���ات »اإلرهابية« ش���به الدوالنية- حركة 

»حماس« في قطاع غزة و«حزب الله« في لبنان- تنظر إلى تفوق 

إس���رائيل الجوي كأمر واقع، وتبحث بدورها عن طرق للحد من 

قدرة س���الح الجو اإلسرائيلي على تجسيد تفوقه، ومن ضمن 

ذلك القتال من داخل تجمعات سكانية واالستخدام المكثف 

للصواريخ. وفي ه���ذا اإلطار ابتاعت وطورت س���ورية و«حزب 

الله« و«حماس« وفصائل أخرى،  صواريخ أرض- أرض )قصيرة 

ومتوسطة وبعيدة المدى(، تتيح لها التغلب على تفوق سالح 

الجو اإلسرائيلي وتهديد وضرب مناطق ومجاالت حساسة في 

إس���رائيل على امتداد فترة زمنية طويلة. ولم ينجح التفوق 

الجوي اإلسرائيلي المطلق حتى اآلن في كبح إطالق الصواريخ 

على إس���رائيل، وهذا ما ثبت، مثال، في حرب لبنان الثانية في 

صيف العام 2006، وفي عملية »عمود السحاب« في قطاع غزة 

في تشرين الثاني 2012.

وهكذا فق���د تفوقت إس���رائيل في ميزان الق���وى بصورة 

حاس���مة على أعدائها، بينما نجح أعداؤها في ميزان الرعب، 

في وضع تحديات هائلة أمام الجيش اإلسرائيلي، وأمام سالح 

إسرائيل الجوي. 

تحديات القوة الجوية
أدى نقل القتال إلى مناطق حضرية )مأهولة( إلى خلق مزيد 

من الصعوبات أمام س���الح الجو اإلسرائيلي في تجسيد كامل 

قوته.  ويعمل أعداء إسرائيل بصورة متعمدة من داخل هذه 

المناطق بغية تكبيل يديها، ومن أجل مقارعتها في الساحة 

الدولية في حالة مهاجمته���ا لمثل هذه المناطق المأهولة، 

وتس���ببها بش���كل عرضي بإصابات في صف���وف المدنيين. 

ويتطلب القتال في مثل هذه المناطق القيام بعمليات جوية 

أش���به بعمليات الجراحة الموضعية، إضاف���ة إلى طرق عمل 

مركبة وشائكة للغاية، ومن هنا تتقلص القدرة على االلتزام 

بأه���داف المعركة، عندما يس���تخدم الع���دو قواته وقدراته 

انطالقا من مناطق مزدحمة بالسكان. 

إجم���اال، فقد أدت التغييرات في س���احة القت���ال- امتالك 

العدو  لمنظومات صاروخية ونقل القتال إلى مناطق مدنية/ 

حضرية- إلى تآكل وانحس���ار ال يس���تهان بهما في التفوق 

التكنولوجي الهائل لسالح الجو اإلسرائيلي في الميدان.  

المتغيرات في فهم المعركة
ترتكز نظرية األمن اإلس����رائيلية منذ بدايتها، على فكرة 

الردع. وقد أفضت التغييرات في س����احة القتال، والتحوالت 

السياس����ية في المنطقة، إلى تعزيز نظرية الردع وذلك في 

ضوء الفهم بأنه ال يمكن إحراز حسم في حرب غير متناظرة 

ضد منظم����ات »إرهابية«.  ففي ظل الواق����ع القائم ال يمكن 

تحقيق حس����م- بمعنى إب����ادة تامة- للقدرات العس����كرية 

للمنظمات والميليش����يات ش����به الدوالنية، مثل حزب الله« 

و«حماس«.  وقد أدركت إسرائيل بمرور السنوات، أن محاولة 

القضاء كليا على »تهدي����د اإلرهاب« مرتبطة بأثمان قومية 

وسياس����ية جس����يمة وأنه يتعين عليها االكتفاء بتحقيق 

الردع. والس����عي إلى الردع ليس ظاهرة جديدة في سياسة 

إس����رائيل األمنية، إذ أدرك مؤسسو الدولة أهمية ذلك قبل 

أكثر من 60 عاما.  غير أن من الس����هل، نس����بيا، ردع عدو هو 

دولة، نظ����را لحرصه على عدم تعريض الكثير من المقدرات 

الت����ي يمتلكها للخط����ر. في المقاب����ل، حين يك����ون العدو 

منظمة »إرهابية«، وال تكون هناك صلة حقيقية بينه وبين 

مق����درات الدولة الت����ي يعمل انطالقا منها، ف����إن التهديد 

بضرب المقدرات والمنش����آت اإلستراتيجية لتلك الدولة، ال 

ي����ردع هذا العدو في الغالب. لك����ن في اللحظة التي تتحول 

فيه����ا منظمة  إرهابية إلى جزء مركزي من دولة )مثل »حزب 

الله« في لبنان( أو إلى دول����ة )حماس في غزة( فإنها تراكم 

مكتس����بات مهمة بالنس����بة لها، وبالتالي يغدو من السهل 

أكث����ر ردعها، كما حصل مثال مع »حزب الله« منذ حرب لبنان 

الثانية. 

مع ذل���ك، ال بد لنظرية القتال المس���تندة على فكرة الردع 

أن تتضمن القدرة واإلرادة لتحقيق الحس���م، إذ أن الس���عي 

للحس���م المرتكز على قدرات عسكرية مثبتة هو الذي يمكن 

أن يؤدي فقط إلى إحراز الحسم المطلوب.

ولكن، كما أس���لفنا، يتعين على إس���رائيل، في ظل الواقع 

اإلقليم���ي والدول���ي الراه���ن، أن تدف���ع أثمان���ا باهظة في 

اللحظة التي تجسد فيها تهديداتها، وتشمل هذه األثمان 

المس بمكانة إس���رائيل في الس���احة الدولية، إذا ما تسببت 

نشاطاتها العسكرية بخس���ائر كبيرة في صفوف المدنيين 

في ظل الحروب غير المتناظرة وثورات »الربيع العربي« 

القوة الجوية اإلسرائيلية أمام تحديات جديدة أهمها فقدان ميزة التفوق الجوي المطلق!
غير الضالعين ف���ي القتال. وقد أدرك أعداء إس���رائيل ذلك 

جيدًا ولذلك فإنهم يعملون في المس���احة التي يعاني فيها 

سالح الجو اإلسرائيلي من صعوبة شديدة في العمل.

فضال عن ذلك، يحاول أعداء إسرائيل تجنيد قوة )هجمات( 

سالح الجو اإلسرائيلي خدمة ألغراضهم وأهدافهم الدعائية 

والسياس���ية، ونتيج���ة لذلك، تحول الحرص على التناس���ب 

والمعيارية في الحرب إلى مكون مركزي في تقليص األثمان 

الدولية التي تدفعها إسرائيل في كل معركة.  فالخصم غير 

المتناظر يصارع على كس���ب الرأي العام إلى جانبه، حتى ولو 

بثمن التضحية بمواطنيه، في حين تصارع إسرائيل من أجل 

تحقيق إنجاز عس���كري وتعمل في المقاب���ل من أجل حماية 

مواطنيها وضمان عيشهم حياة طبيعية. 

من هنا فإن قوة إسرائيل الجوية مطالبة إذن بمواجهة هذا 

االختالف الهائل بي���ن التوجهين، ويتعين عليها المحافظة 

عل���ى قدرة الحس���م في س���احة المعرك���ة، من خ���الل إبادة 

وتدمير مجمل التشكيالت واألس���لحة التي تهدد إسرائيل، 

وتقديم مساعدة واس���عة للقوات البرية في أثناء مناورتها 

على األرض. غير أن ه���ذه القوة )الجوية( اضطرت في معظم 

عملياته���ا التنفيذي���ة في الس���نوات األخيرة، إل���ى العمل 

بصورة موضعية عبر ضرب مراك���ز قوة العدو من دون المس 

بالمدنيين وممتلكاتهم. وقد طورت معظم قدرات سالح الجو 

اإلسرائيلي من أجل ضرب أهداف ثقيلة وكبيرة، في حين أن 

محاربة العدو غير المتناظر تتطلب استخداما مدروسا وحذرا 

جدًا للوسائل القتالية.  

لذلك فقد نشأ تضارب جلي بين رغبة إسرائيل في تجسيد 

التهديد بغية تعزيز الردع، وبين الحاجة إلى تقليص المس 

بالمدنيين غير الضالعين، وقد عبر هذا التناقض عن نفس���ه 

في الس���نوات األخيرة في مبنى قوة س���الح الجو وكذلك في 

الطريقة التي يس���تخدم  فيها وسائله. ويتحقق ردع العدو 

بواس���طة التهديد بضرب مقدراته ومنشآته الحيوية، وفي 

الوقت ذاته أيضا بواس���طة القدرة على تقليص حيز نشاطه 

وعمله أثناء القتال وذلك عن طريق تشخيصه ومهاجمته في 

أي م���كان أو حيز يعمل فيه، وخاصة ف���ي المناطق المكتظة 

بالسكان. 

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 

مصحوبة بضرب مدن إسرائيلية، يؤثر على المحافل القيادية 

المس���ؤولة فيما يتعلق باتخ���اذ القرار بش���ن الحرب واألمد 

الزمني الذي تحتاجه.  إن  وجود وس���ائل دفاعية - وال س���يما 

صواري���خ مض���ادة للصواريخ وكذلك دفاع س���لبي كالمالجئ 

والغ���رف اآلمنة -  يخفف الضغط على القادة ويمنحهم حيز 

مناورة واسعا أكثر عند اتخاذ قرار بشن الحرب أو عدم وقفها 

بعد فت���رة قصيرة.  مع ذلك فإن الوس���ائل الدفاعية أيضا ال 

تضمن “إغالقا تاما للس���ماء “، كما تبي���ن في عملية  “عمود 

الس���حاب “، ولذلك فقد نش���أ ما يشبه الس���تاتيكو )الوضع 

القائم( في الرعب، والذي ال تس���ارع فيه إس���رائيل إلى ش���ن 

هجوم كاسح ضد المنظمات “اإلرهابية” إزاء كل استفزاز، في 

حين تحرص هذه المنظمات بصورة عامة على عدم شد الحبل 

أكثر من الالزم، خوفا من رد مؤلم من جانب إسرائيل.  

 ]للبحث صلة- ترجمة سعيد عياش[
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

تقليص الدعم العسكري األميركي
 إلسرائيل بنسبة %5

ق���ررت اإلدارة األميركي���ة نهائيا تقليص 5% م���ن إجمالي الدعم 

العسكري إلس���رائيل في العام الجاري، الذي س���يصل إلى أكثر من 

25ر3 مليار دوالر، وسيكون حجم التقليص 175 مليون دوالر، وادعى 

مس���ؤولون إس���رائيليون أن هذا الخصم هو أقل من النسبة المقررة 

لباقي ال���دول، وهذا على الرغم من أن الرئيس ب���اراك أوباما كان قد 

أعلن عن إعفاء الدعم إلس���رائيل من ق���رار تقليص الدعم األميركي 

الخارجي.

وحس���ب مصادر إسرائيلية، فإن القرار سيؤثر على قدرة إسرائيل 

في شراء طائرات متملصة متطورة من طراز إف 35. ووقعت إسرائيل 

على صفقة لش���راء 19 طائرة ستصل إسرائيل في العام 2016، ولكن 

في أعق���اب التغييرات قلص البنتاغون ع���دد الطائرات التي خطط 

إلنتاجها من 2500 إلى 1200 طائرة. 

كذلك سيؤثر التقليص على التدريبات المشتركة بين الجيشين 

اإلس���رائيلي واألميركي، والتي تتمثل أهميتها األساس في صورة 

إس���رائيل والتعاون بي���ن الجانبين. ويحتمل أن يك���ون لذلك تأثير 

أيضا على العقود التي وقعت مع شركات إسرائيلية. إال أن التمويل 

الخاص للقبة الحديدية، 211 مليون دوالر للعام 2013، لن يتضرر. 

ومع ذلك تضررت العالوة لتمويل الخطط المش���تركة إلس���رائيل 

وأميركا في تطوير منظومات صاروخية “دفاعية”.

ويأتي القرار هذا على الرغم م����ن إعالن الرئيس األميركي باراك 

أوباما في ش����هر آذار الماضي عن إعفاء الدعم األميركي إلسرائيل 

م����ن قرار التقليص، وتبعه في ذلك وزير الدفاع األميركي تش����اك 

هيغل.

وكانت مصادر أميركية وإسرائيلية قد أعلنت في األيام األخيرة أن 

الواليات المتحدة األميركية على وشك أن تقرر نهائيا منح إسرائيل 

488 مليون دوالر لمّرة واحدة، وهذا اضافة للمس���اعدة العس���كرية 

التي تحصل عليها س���نويا بقيمة 1ر3 مليار دوالر، وهذا على الرغم 

م���ن التقليصات التي أقرته���ا الواليات المتحدة في المس���اعدات 

الخارجي���ة. فقد أجازت لجنة األجهزة المس���لحة في مجلس النواب 

األميرك���ي قبل أيام االقتراح الذي قدمه رئيس اللجنة، هوارد ميكي 

أون، بش���أن »قانون صالحيات األمن القومي«، وهو قانون الميزانية 

األمنية. وحس���ب صيغة االقتراح س���تضيف الواليات المتحدة 268 

ملي���ون دوالر أخرى في العام المقبل 2014 من أجل تطوير منظومتي 

اعتراض صواريخ، يتم باالشتراك بين الواليات المتحدة وإسرائيل، 

ومن اجل تس���لح إس���رائيل بالمنظومات الصاروخي���ة »الدفاعية«. 

والحدي���ث عن منظوم���ة الصواريخ »حيتس 3« العت���راض صواريخ 

بعيدة الم���دى ومنظوم���ة »العصا الس���حرية« العت���راض صواريخ 

وقذائف صاروخية للمدى المتوسط.

ط���ط لنفقات أخرى تبلغ 
ُ
وورد في اقت���راح القانون إلى ذلك أنه خ

220 ملي���ون دوالر في العام 2014 لإلنفاق على ش���راء بطاريات اخرى 

م���ن منظومة »القب���ة الحديدي���ة«، التي هي بخ���الف المنظومتين 

األخريين من تطوير إس���رائيل وحدها، لكن الواليات المتحدة تنفق 

على القسم األكبر من المشروع. ويجب أن ُينقل اقتراح القانون اآلن 

جي���زه لجنة المخصصات في مجلس النواب وس���ُيقدم في مرحلة 
ُ
لت

متأخرة بعد ذلك ليوافق عليه مجلس الشيوخ.

*****
زيادة ميزانية وزارة 

الدفاع بـ 3ر2 مليار دوالر
أك���د تحقي���ق اقتصادي إس���رائيلي أجرته صحيف���ة »ذي ماركر« 

التابعة لصحيفة »هآرتس« أن ميزانية وزارة الدفاع س���ترتفع حتى 

نهاي���ة الع���ام الجاري بنح���و 3ر2 مليار دوالر، وهذا عل���ى الرغم من 

التقليصات الكبرى التي ستشهدها الميزانية العامة للعام الجاري، 

وأقرها الكنيس���ت بالقراءة األولى يوم االثنين من األسبوع الماضي، 

على أن يتم اقرارها نهائيا حتى نهاية الش���هر المقبل- تموز، في 

حين استمرت الحكومة اإلسرائيلية في التكتم على ميزانية أجهزة 

المخابرات، وحجبها عن الكنيست ووسائل اإلعالم.

وقالت صحيفة »ذي ماركر« إن ميزانية وزارة الدفاع س���ترتفع في 

هذا الع���ام بنحو 3ر2 ملي���ار دوالر، لتتجاوز س���قف 16 مليار دوالر، 

كميزانية مباشرة لوزارة الدفاع، وهذا عدا الدعم العسكري األميركي 

الس���نوي إلس���رائيل بقيمة 1ر3 مليار دوالر، ويضاف إليه هذا العام 

أكثر من 250 مليون دوالر.

وكانت الحلبة اإلسرائيلية قد شهدت جدال واسعا بشأن ميزانية 

وزارة الدفاع، وصدرت مطالبات واسعة بإجراء تقليص واسع فيها، 

في بنود الرواتب واالمتيازات المالية الضخمة التي يحصل عليها 

الجنود والضب���اط، وقررت الحكومة تقليص أق���ل من 800 مليون 

دوالر، إال أن رئي���س الحكوم���ة بنيامي���ن نتنياهو أعل���ن فورا أنه 

س���يعيد قس���ما من هذا التقليص من احتياطي الميزانية، وهذا 

قب���ل الحديث عن الزيادة الجديدة التي تكش���ف عنها الصحيفة 

االقتصادية.

وحس���ب ما نش���ر، فإن وزارة الدفاع ستستفيد كما في كل عام من 

فائ���ض عن صرف مختل���ف الوزارات، إضافة إل���ى حصتها من أرباح 

ستحققها شركات الصناعات الحربية اإلسرائيلية.

وفي تقرير آخ���ر، ذكرت صحيفة »ذي مارك���ر« ذاتها أن الحكومة 

تس���تمر في حجب ميزاني���ة أجه���زة المخابرات اإلس���رائيلية عن 

الكنيس���ت ووس���ائل اإلعالم، إذ أنه���ا تبقى ميزانية ف���ي غاية من 

السرية، ويتم ادراجها ضمن االحتياطي العام للميزانية العامة.

وكانت تقارير نش���رت في األسبوع قبل الماضي قد كشفت عن أن 

رئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو رف���ع ميزانية جهازي المخابرات 

العام���ة والخارجية خالل ثالث س���نوات بنس���بة 26%، مقابل ارتفاع 

الميزانية العامة في نفس الفترة بنحو %7.

وبحسب المعطيات التي نشرتها صحيفة »هآرتس«، فإن ميزانية 

جهازي األمن العام »الش���اباك« و«الموساد« كانت مع تولي نتنياهو 

رئاس���ة الحكومة في ربيع الع���ام 2009، نحو 3ر1 ملي���ار دوالر، وبدأ 

يرفعها ابتداء من العام 2011، وفي ميزانية العام الجاري س���تكون 

نحو 63ر1 مليار دوالر، ويأتي رفع الميزانية بنسبة حادة، في الوقت 

الذي تجري فيه الحكومة تقليصا حادا في ميزانيات جميع الوزارات 

واألجه���زة، باس���تثناء وزارة الدفاع، التي س���يكون فيها التقليص 

صوريا، كما أظهرت ذلك التقارير األخيرة.

بّين التقرير السنوي لمجلة صحيفة “ذي ماركر” االقتصادية اإلسرائيلية 

أن قيمة ثروة أكبر 500 ثري في إس����رائيل وصلت إلى 94 مليار دوالر، بزيادة 

10 ملي����ارات دوالر صافية عن العام الماضي- 2012، في حين بلغ عدد أصحاب 

المليارات بالش����يكل 67 مليارديرا، بزيادة 7 عن العام الماضي، ما يعني أن 

كل من ثروته 274 مليون دوالر وصاعدا، لكن عدد من لديه مليار دوالر وأكثر 

بلغ 24 مليارديرا.

ونرى أن انتعاش أس����واق المال العالمية وأيضا في إسرائيل ساهم بشكل 

كبي����ر في زيادة الثروات، إذ بّين التقري����ر أن 410 أثرياء حققوا أرباحا بقيمة 

11 مليار دوالر، بينما 30 ثريا خس����روا في الع����ام األخير مليار دوالر، ونرى أن 

2ر12% من األرباح حققها الثري إس����حق تشوفا، صاحب أكبر نسبة اسهم في 

شركة استخراج الغاز الطبيعي، التي بدأت تضخ في الشهر الماضي، وحقق 

في عام واحد أرباحا بقيمة 35ر1 مليار دوالر.

بينما أبرز الخاسرين كان عوفر نمرودي، المالك السابق لصحيفة »معاريف«، 

الذي خس����ر في عام واحد 140 مليون دوالر، وه����ي 14% من القيمة اإلجمالية 

لخسائر 30 ثريا، وهذا بسبب االنهيار المالي لصحيفة »معاريف«، التي باع 

كل أس����همه فيها، وقد هبطت ثروته من 220 مليون دوالر في العام الماضي 

إلى 80 مليون دوالر في العام الجاري.

ويقول تقرير المجلة إن حكاية أثرياء إسرائيل تختلف عن حكاية غيرهم 

ف����ي الدول األخرى، فه����م من ناحية مالية عددية يدفع����ون حجم الضرائب 

األكب����ر، إال أن الع����بء الضريبي من حيث النس����بة المئوية، ه����و األقل على 

اإلط����الق، مقارنة م����ع كل الدول المتط����ورة، وهذا نابع م����ن أن الثروة األكبر 

لألثرياء في إس����رائيل تأتي من أس����واق المال وليس من العمل، إضافة إلى 

أرباح من النشاط االقتصادي في الخارج.

ثروة الخماسية األولى 24 مليار دوالر
وفي اس����تعراض لقائمة كب����ار األثرياء ال� 500 في إس����رائيل، نرى فجوات 

ضخمة بين األثرياء أنفس����هم، حس����ب ما نش����رته المجلة ذاته����ا، فنرى أن 

األثرياء الخمس����ة الكبار، تص����ل قيمة ثرواتهم إلى 24 ملي����ار دوالر، وهو ما 

يش����كل 5ر25% من الحجم اإلجمال����ي لألثرياء ال� 500، وحتى بين الخمس����ة 

أنفس����هم س����نجد أن أكبر األثرياء وحده تبلغ ثروته الش����خصية 8 مليارات 

دوالر، وتشكل 5ر8% من إجمالي قيمة ثروات قائمة هؤالء األثرياء ال� 500.

وأكب����ر األثرياء ه����ي عائلة فيرتهايم����ر، وأكبر األثرياء فيها هو س����تيف 

فيرتهايم����ر، وتبلغ ثروة العائلة حس����ب التقديرات 8 مليارات دوالر، بعد أن 

أضاف����ت لثروتها في العام األخير نصف مليار دوالر، ونش����اطها االقتصادي 

متش����عب، ولكنه����ا تبرز في مجال انت����اج أجهزة التقطيع، كما أن س����تيف 

فيرتهايم����ر يبرز أيضا في إقامة “الدفيئ����ات التكنولوجية” وهي مجمعات 

كبيرة الستيعاب كبرى شركات التقنية العالية، وآخر مجمع له افتتحه قبل 

عدة أسابيع في مدينة الناصرة، كبرى المدن العربية في إسرائيل.

وفي المرتبة الثانية تحل الثرية ش����يري أريسون، وتبلغ قيمة ثروتها 4ر4 

ملي����ار دوالر، وهي أيضا زادت ثروتها في الع����ام األخير بنصف مليار دوالر، 

ونش����اطها متش����عب، ولكنها برزت في امتالكها ش����ركة المالح����ة البحرية 

“كرنفال كروز” صاحبة الس����فن السياحية، إضافة إلى امتالكها نسبة عالية 

من أسهم أكبر البنوك اإلسرائيلية- “هبوعليم”.

وف����ي المرتبة الثالثة يحل عيدان عوفر، الذي تتراوح قيمة ثروته ما بين 4 

مليارات إلى 5ر4 ملي����ار دوالر، وزاد ثروته في العام األخير بنحو نصف مليار 

دوالر، وينتشر نشاطه االقتصادي في مجال السفن وإنتاج المواد الكيماوية، 

والعقارات، وقطاع البنوك.

وفي المرتبة الرابعة يحل أرنون ميلتشن، وتتراوح ثروته ما بين 3 مليارات 

إلى 4ر3 مليار دوالر، وقد خسر في العام األخير نحو 100 مليون دوالر، وينشط 

بشكل بارز في مجال إنتاج األفالم واإلعالم.

وفي المرتبة الخامسة بيني شتايمنتس، وتتراوح ثروته ما بين 8ر2 مليار 

إلى 4ر3 مليار دوالر، وهو ينشط في قطاع المجوهرات.

الخماسية الثانية- 5ر11 مليار دوالر
وثروة الخماس����ية الثانية تش����كل فجوة هائلة جدا عن الخماسية األولى، 

إذ تبل����غ قيمة ثرواته����ا 5ر11 مليار دوالر، وهو ما يش����كل 2ر12% من إجمالي 

ث����روة األثرياء ال� 500، ولكن في نفس الوقت فإننا نرى أن ثروات العش����رية 

األولى تش����كل 5ر35 ملي����ار دوالر، وهذا ما يش����كل 7ر37% من إجمالي كبار 

األثرياء ال� 500 في إس����رائيل، وقد حققت العش����رية األولى زيادة إجمالية 

في ثرواتها بقيمة 1ر2 مليار دوالر، وهي تشكل 21% من إجمالي الزيادة في 

ثروات األثرياء في العام األخير. 

 في المرتبة السادس����ة الجورج����ي األصل ميخائيل ميريلش����فيلي، 
ّ

وح����ل

وتت����راوح ثروته ما بين 5ر2 مليار إل����ى 3 مليارات دوالر، وفي األعوام األخيرة 

اش����ترى 2ر5% من أسهم أكبر شركة إس����رائيلية للتنقيب عن الغاز والنفط، 

وفي نشاطه االقتصادي في روسيا معروف بملكية شبكات تواصل اجتماعي.

وحل في المرتبة الس����ابعة إسحق تشوفا، صاحب األسهم األكبر في حقول 

الغ����از، ولهذا من المتوق����ع ان يحصد ابتداء من العام الج����اري ارباحا طائلة 

تجعل����ه يتقدم أكثر في هذه الالئحة، التي ق����درت ثروته في هذا العام ما 

بي����ن 2 مليار إلى 5ر2 مليار دوالر، وفي هذا الع����ام وحده، حقق أرباحا بقيمة 

35ر1 مليار دوالر.

وقد حل في المرتبة الثامنة إيال عوفر، وتتراوح ثروته ما بين 8ر1 مليار إلى 

 في المرتبة الثالثة، 
ّ

1ر2 مليار دوالر، وهو شقيق الثري عيدان عوفر الذي حل

وكالهما نجال الثري الراحل س����امي عوفر، وإيال صاحب أكبر نسبة من أسهم 

بن����ك “مزراحي طفح����وت”، البنك الرابع من حيث الحجم في إس����رائيل، وقد 

أضاف إيال عوفر في العام األخير لثروته 100 مليون دوالر.

وفي المرتبة التاس����عة غيل س����ويد الذي تتراوح ثروت����ه ما بين 8ر1 مليار 

إلى 9ر1 مليار دوالر، وقد خس����ر من ثروته في العام األخير 100 مليون دوالر، 

ويتركز جل نشاطه االقتصادي في شركة “تشيك بوينت”.

وفي المرتبة العاش����رة تيدي س����اغي، وتتراوح ثروته ما بين 5ر1 مليار إلى 

2 ملي����ار دوالر، وقد حقق في هذا العام أرباح����ا بقيمة 450 مليون دوالر، وبرز 

اس����مه في األع����وام األخيرة بتطوير الش����ركة التي يملكها برامج حاس����وب 

جديدة في مجال المراهنات والقمار.

كذلك هناك 14 عائلة أخرى تتراوح قيمة ثروة كل عائلة منها ما بين مليار 

واحد إلى 4ر1 ملي����ار دوالر، وقيمتها اإلجمالية 6ر18 مليار دوالر، ما يعني أن 

24 عائلة في إس����رائيل قيمة ثرواتها تصل إلى 54 مليار دوالر، وهي تشكل 

5ر57% من إجمالي ثروات أكبر 500 عائلة ثرية في إسرائيل، تتراوح ثرواتها 

ما بين 55 مليون دوالر إلى 8 مليارات دوالر، ونأخذ ثالثة من هذه العائالت.

فقد حلت ف����ي المرتبة 11 عائلة ش����تراوس، التي تت����راوح ثروتها ما بين 

5ر1 مليار إل����ى 6ر1 مليار دوالر، وكانت قبل أعوام ف����ي مراتب متقدمة أكثر 

عل����ى الئحة األثرياء، وقد حققت العائلة ف����ي العام األخير زيادة بقيمة 200 

مليون دوالر، وهي تملك ثاني شركة أغذية في إسرائيل، وتتركز أساسا في 

منتوجات مصنعة لأللبان واألجبان، إضافة إلى المثلجات من الحليب )اآليس 

كريم(، وفي هذا القطاع عينيا هي شريكة مع شركة الحلويات عيليت، التي 

تملكها العائلة أيضا.

وحلت في المرتبة 12 عائلة كاهان، وتتراوح قيمة ثروتها ما بين 5ر1 مليار 

إل����ى 6ر1 ملي����ار دوالر، كما كانت حال الثروة في الع����ام الماضي، وهي عائلة 

قسم كبير من نشاطها االقتصادي في مجال الحاسوب والبرمجة والتقنيات 

العالية.

وحلت في المرتبة 13 عائلة فيدرمان، التي تتراوح ثروتها ما بين 4ر1 مليار 

إل����ى 5ر1 مليار دوالر، وقد حقق����ت العائلة في العام األخير أرباحا بقيمة 200 

مليون دوالر، وهي أيضا تنشط في التقنيات العالية.

عربي واحد من بين 500 ثري
من أصل 500 ثري في إس����رائيل وجدنا عربيا واح����دا، وقد حل في المرتبة 

429، وهو رجل األعمال بديع بشارة طنوس، من مدينة الناصرة، صاحب واحدة 

من أكبر ش����ركات البناء في إسرائيل، وهي تنش����ط أيضا في دول في شرق 

أوروبا. وقد أس����س طنوس الشركة في سنوات السبعين األولى، والحقا انضم 

إليه ش����قيقه صبحي، ولكن قبل س����نوات قليلة انش����ق صبحي عن الشركة، 

وأقام شركة مستقلة، وهي أيضا لها نشاط في الخارج.

وقب����ل عدة أعوام كانت عائلتان عربيتان في الئحة األثرياء، وفي س����نوات 

التسعين ثالث عائالت، وكانت العائلة الثانية التي خرجت من الئحة األثرياء 

هي عائلة شقحة، الشهيرة في مجال استيراد األغذية، وجاء خروجها نتيجة 

فسخ شراكة بين أبناء العم.

وبحس����ب تقرير مجلة “ذي ماركر” فإن ثروة  ش����ركة بدي����ع طنوس، التي 

يديره����ا نجله إلي����اس، تتراوح ما بين 90 مليون إل����ى 110 ماليين دوالر، وقد 

حقق في العام األخير أرباحا بقيمة 10 ماليين دوالر، وهذا بحس����ب التقرير ال 

يشمل النشاط في الخارج.

أكبر 500 ثري في إسرائيل يملكون 94 مليار دوالر!
*الثروات في إسرائيل تزداد بوتيرة عالية *57% من ثروة كبار األثرياء الـ 500 يملكها 24 ثريا من بينهم 5 أثرياء يملكون 5ر%25 

من الثروة اإلجمالية *األثرياء في إسرائيل يدفعون نسبة الضريبة األقل على اإلطالق في العالم*

ستس���تمر حتى نهاية العقد الجاري. ومن مؤشرات هذا، هو ما عرضه مسؤول 

قسم مداخيل الدولة في وزارة المالية على اللجنة المالية البرلمانية قبل أيام، 

إذ ق���ال إن معدل النم���و االقتصادي الذي كان في األع���وام األخيرة يتراوح ما 

بين 4% إلى 5%، س���يهبط إلى ما بين 7ر2% إلى 9ر2% في العقد الحالي، وهذا 

يش���مل تأثيرا لبدء استخراج الغاز الطبيعي، الذي قيل إنه سيؤثر سنويا على 

النمو بنسبة 1%، ما يعني أن االقتصاد اإلسرائيلي من دون الغاز الطبيعي كان 

سيش���هد عقدا من الركود االقتصاد، إذ ستكون نس���بة النمو مطابقة لنسبة 

التكاثر السكاني.

ويعزو المسؤول في وزارة المالية تراجع وتيرة النمو إلى العامل الديمغرافي، 

وباألس���اس في اتجاهين: األول، انخفاض نسبة تكاثر من هم في جيل العمل 

وينخرطون فيه، والثاني، نس���ب التكاثر بين اليهود المتزمتين “الحريديم”، 

والعرب. إذ بحسب التوقعات، فإن نسبة تكاثر من هم في عمر 25 إلى 64 عاما، 

انخفضت من 1ر3% في النصف الثاني من س���نوات التس���عين الماضية، إلى 

3ر1% من العام 2010 وحتى 2014، وس���تنخفض إل���ى 1ر1% بين األعوام 2015 

و2019.

إلى ذلك، وبس���بب عدم انخراط الحريديم في سوق العمل من جهة، وحرمان 

النساء العربيات وتفشي البطالة بين العرب من جهة أخرى، فإن نسبة التكاثر 

بي���ن الجمهورين تنعكس هي ايضا على نس���ب النم���و االقتصادي، إذ تقول 

توقع���ات بنك إس���رائيل إن نس���بة التكاثر بين اليه���ود الحريديم وحدهم، 

س���ترتفع من 2ر4% حاليا، إل���ى 3ر4% بين األعوام 2015 و2019، وهذه نس���بة 

تكاث���ر ال مثي���ل لها في العالم، وما يس���اعد على هذا ارتف���اع معدل األعمار، 

وانخفاض وفاة المواليد، وهذان أمران ال تش���هدهما الدول األش���د فقرا حيث 

معدل الوالدات عال.

أما نس���بة تكاثر العرب، فيتوقع بنك إسرائيل أن ترتفع من 8ر2% حاليا إلى 

3% بين األعوام 2015 و2019، ولكن ليس واضحا سبب ارتفاع نسبة التكاثر، في 

الوقت الذي تتراجع فيه معدالت الوالدة بين العرب.

وفي المقابل، فإن نسبة تكاثر اليهود من دون الحريديم في تراجع مستمر، 

ومثل هذه المعطيات قلما تنش���ر في وس���ائل اإلعالم، إذ نرى أن نسبة تكاثر 

اليهود من دون الحريديم، س���تهبط من 6ر2% بين العام 2000 إلى 2004، إلى 

3ر1% في األعوام األخيرة وحتى العام 2014، ولتهبط أكثر إلى نسبة 1ر1% بين 

األعوام 2015 و2019.

وكما يبدو فإن هذه المعطيات تنش���رها وزارة المالية لتبرير طلبها تقليص 

مخصصات األوالد، التي تتقاضاها كل عائلة عن كل ولد لديه عمره دون س���ن 

18 عاما.

وتقول أرلوزوروف إن األوضاع االقتصادية السائدة في إسرائيل، والتوقعات 

الس���وداوية التي تطرحها وزارة المالية، تلزم ب���أن ال تكون التقليصات التي 

تش���ملها ميزانيتي العامين الحالي والمقبل، لمّرة واحدة، بل ان تبقى ثابتة 

في ميزانيات األعوام المقبلة، أي أن تتحول إلى قاعدة في الميزانيات العامة.

هذا، وبدأت لجان الكنيس���ت المختلفة هذا األس���بوع ف���ي النظر في قانون 

التس���ويات، المراف���ق لمش���روع الميزاني���ة العامة، والذي يتضمن سلس���لة 

من االج���راءات االقتصادية، وتعمل لجان الكنيس���ت على إقرارها. وبحس���ب 

التوقعات، فإن تعديالت محدودة ستطرأ على اإلجراءات االقتصادية وال أكثر 

من ذلك، وبشكل خاص هناك من يتوقع تخفيفا في حجم تقليص مخصصات 

األوالد.

ادع���ى بنك إس���رائيل المركزي، في وثيقة أصدرها قبل ع���دة أيام، أن نهج 

الحكوم���ة االقتصادي القائم سيتس���بب ف���ي أن تضطر الحكوم���ة إلى إجراء 

تقليص���ات أخرى في ميزانيتها، وإلى أن ترفع ضرائب أكثر في ميزانية العام 

2015، وحت���ى 2016، في حين قال���ت توقعات لوزارة المالي���ة إن معدل النمو 

س���يهبط في العقد الجاري من 4% و5%، إلى 7ر2% وحتى 9ر2%، وهذا يشمل 

اس���تخراج الغاز وبيعه. وتقول محللة اقتصادية إن إسرائيل في بداية مرحلة 

تمتد حتى نهاية العقد الحالي، تتميز بأزمة متواصلة في الميزانية العامة.

وقد أصدر بنك إس���رائيل المركزي الوثيقة قب���ل يومين من إقرار الميزانية 

العام���ة بالق���راءة األولى في الكنيس���ت، وح���ذر فيها من أن نه���ج الحكومة 

االقتص���ادي من ش���أنه أن يتس���بب باضط���رار الحكومة إلى المزي���د من رفع 

الضرائ���ب وفرض تقليصات في ميزانيتي العامي���ن 2015 و2016، إضافة إلى 

ارتفاع اس���عار، وهذا يناقض تصريحات وزي���ر المالية يائير لبيد، الذي ادعى 

أنه في ح���ال تطبيق ميزانيت���ي العامين الحالي والج���اري، كما نص عليهما 

مشروع الحكومة، فإن الجمهور سيبدأ يشعر بارتياح ابتداء من العام 2015.

ويقول البنك في وثيقته إنه منذ اآلن بات واضحا أن هناك التزامات حكومية 

بقيمة 6 مليارات شيكل )64ر1 مليار دوالر(، أكثر من السقف المحدد لميزانية 

ذلك العام، وفي حال لم يكن النمو االقتصادي بوتيرة عالية بشكل خاص، وال 

تعمل الحكومة على تخفيض حجم التزاماتها إلى مس���توى سقف الميزانية، 

فستكون هناك حاجة ماسة إلى رفع المزيد من الضرائب، كي يكون العجز في 

الميزانية في إطاره المحدد.

وي���رى البنك أن جزءا من خرق س���قف الميزانية والعجز في العام 2015 نابع 

م���ن إقرار الحكومة خفض مصروفاتها لمّرة واحدة في العام 2014، إضافة إلى 

رفع ميزانية وزارة الدفاع منذ الع���ام 2015 فصاعدا. ويقول البنك “بما أنه لم 

يبق أكثر من عام ونصف العام على البدء بميزانية العام 2015، فهذا يعني أن 

الحكومة ال تس���تطيع أن تقرر مصروفات جديدة من دون تخفيض مصروفات 

أخرى”.

وقالت وس���ائل إع���الم اقتصادية إنه ليس صدفة أن يصدر بنك إس���رائيل 

وثيق���ة من هذا النوع قبل 48 س���اعة من تصويت الكنيس���ت على الميزانية 

العامة، وكما يبدو من أجل أن يردع الحكومة عن القيام بأي خطوات تفسر على 

أنها تراجع ع���ن االجراءات االقتصادية التي ينص عليها مش���روع الميزانية 

الحالية، من رفع ضرائب وتقليص مخصصات اجتماعية.

وس���ارع من وصفتهم صحيفة “هآرتس” بأنه���م “مقربون من وزير المالية 

يائير لبيد” ليهاجموا بنك إس���رائيل المركزي، وقالوا للصحيفة إنه لو كانت 

قيادة المؤسس���ة االقتصادية في إس���رائيل متعلقة بسياسة بنك إسرائيل، 

لكان على الجمه���ور أن يعاني من ضربات اقتصادية أكبر، مثل فرض ضرائب 

على توفي���رات العاملين، المس���ماة “صناديق االس���تكمال”، وفرض ضريبة 

مشتريات على الخضار والفواكه.

أزمة الميزانية في بدايتها
تقول المحللة االقتصادية في صحيفة “ذي ماركر” ميراف أرلوزوروف إن كل 

المؤشرات تدل على أن األزمة االقتصادية التي تظهر في ميزانيتي العامين 

2013 و2014 هي فقط البداية، ألن إس���رائيل تتق���دم نحو أزمة ميزانية عامة 

بنك إسرائيل: الحكومة ستضطر إلى رفع ضرائب األسعار في العام 2015
*بنك إسرائيل يدعي أن الحكومة ستخرق توقعات العجز في العام 2015 *وتيرة النمو االقتصادي تنخفض باستمرار *

ووزارة المالية تدعي أن تغيرات ديمغرافية تساهم في تقليص نسبة النمو*

غالء األسعار األساسية تسبب بتراجع حركة الشراء في شبكات التسويق اإلسرائيلية الكبرى!
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بقلم: حنان كوهين وتمار هيرمان )*(

توطئة
يشـــكل التياران اإلصالحي والمحافظ مكونا مركزيا 
فـــي الجاليات اليهودية في الشـــتات، وال ســـيما في 
الواليات المتحدة. في المقابل فـــإن عدد المتماثلين 
مع هذيـــن التيارين في إســـرائيل ليـــس كبيرا، كما 
أن المعلومـــات البحثية المتعلقة بســـماتهم تعتبر 

شحيحة جدًا. 
وبغيـــة التعويـــض قليال عـــن هذا النقـــص، فقد 
اســـتخدمنا معطيات »مؤشـــر الديمقراطيـــة« للعام 
2013، وذلك من أجل رســـم عدد من الخطوط والمالمح 
والمحافظين  لإلصالحيين  والمواقفيـــة  الديمغرافية 
في إســـرائيل. وال بـــد من التنويه مســـبقا بأنه وفيما 
يتعلق بجزء من المســـائل التي قمنا بتفحصها، تبين 
أن العدد القليل للمشـــتركين في االســـتطالع الذين 
عرفوا أنفسهم كمنتمين للتيارين المذكورين، ال يتيح 
التوصل إلى استنتاجات قاطعة من ناحية إحصائية.

عدد اإلصالحيين 
والمحافظين في إسرائيل

الس���ؤال األول ال���ذي قمن���ا بتحليله هو: هل تش���عر 

باالنتم���اء إلى أح���د التيارات في اليهودي���ة، وإذا كانت 

اإلجابة نعم فإلى أي تيار؟

2ر3% م���ن الذين وجه له���م هذا الس���ؤال قالوا إنهم 

ينتمون للتي���ار المحاف���ظ، وقال 9ر3% إنه���م ينتمون 

للتي���ار اإلصالحي، وق���ال 5ر26% إنهم ينتم���ون للتيار 

األرثوذكسي، فيما قال الباقون إنهم ال يشعرون باالنتماء 

ألي تي���ار )7ر9% لم يكن لديه���م موقف محدد أو رفضوا 

اإلجابة عن السؤال(. 

بعب���ارة أخرى، فإن اإلصالحيين والمحافظين يش���كلون 

مع���ا- وف���ق ه���ذه المعطي���ات- 1ر7% م���ن الجمه���ور 

اإلس���رائيلي اليهودي، وبالتالي فإن وزنهم الديمغرافي 

يبلغ ربع نس���بة اإلس���رائيليين اليهود المنتمين للتيار 

األرثوذكس���ي.  هذه النس���ب تب���دو موثوق���ة، ذلك ألن 

استطالعا سابقا أجراه »مركز غوتمان« و«صندوق أفيحاي« 

حول »المعتق���دات والمحافظة على التقاليد والقيم لدى 

اليهود في إس���رائيل، الع���ام 2009«، أظهر أن 8ر3% من 

الذين وجه لهم السؤال في االستطالع يعرفون أنفسهم 

كإصالحيي���ن، وأن 8ر3% يعتبرون أنفس���هم محافظين.  

ويدل التش���ابه في معطيات االس���تطالعين بشأن هذه 

المسألة على أن الحجم الديمغرافي لهاتين المجموعتين 

ف���ي صفوف الجمهور  اإلس���رائيلي- اليه���ودي، يتراوح 

تقريبا، بالفعل، ما بين 7% و %8. 

األصول الطائفية 
لإلصالحيين والمحافظين

ثمة ميل في إس���رائيل إلى االفتراض بأن غالبية الذين 

يعرفون أنفس���هم إصالحيي���ن ومحافظي���ن، يأتون من 

بلدان ناطقة باالنكليزي���ة، وخاصة من الواليات المتحدة 

األميركية، وم���ع أن تحليل معطيات االس���تطالع الحالي 

يبين أن نس���بة اإلصالحيين والمحافظي���ن القادمين من 

دول أوروبا وأمي���ركا )وهم مهاج���رون أو أبناء مهاجرين 

من هذه الدول( أعلى من المتوس���ط ف���ي مجمل العينة 

)38% من اإلصالحيين و33% من المحافظين، مقارنة مع 

25% م���ن أوروبا وأميركا في مجمل العينة(، إال أن نس���بة 

القادمي���ن من آس���يا وإفريقيا في صف���وف الذين عرفوا 

أنفس���هم كإصالحيي���ن أو محافظين كان���ت أيضا أكبر 

من نس���بتهم في مجمل العينة )25% م���ن اإلصالحيين 

و25% من المحافظين مقابل 19% في مجمل العينة(. في 

المقابل، اتضح أن نسبة القادمين من االتحاد السوفياتي 

سابقا، وكذلك مواليد إسرائيل )هم وآباؤهم( في صفوف 

اإلصالحيي���ن والمحافظي���ن، كانت منخفضة نس���بيا عن 

نسبتهم في مجمل العينة. 

في اس���تطالع غوتمان-  أفيحاي م���ن العام 2009، تبين 

أن االنقس���ام الطائفي لإلصالحيين والمحافظين مشابه 

لالنقس���ام الطائفي في مجمل العين���ة.  وعلى الرغم من 

التباين القائم بين معطيات االس���تطالع السابق )2009( 

واالس���تطالع الحالي )2013(، إال أن كال االستطالعين على 

حد سواء يقودان إلى االستنتاج بأن الحديث ال يدور على 

مجموعة أنجلو سكس���ونية تميل أكثر م���ن المجموعات 

األخ���رى  نحو االتجاه اإلصالح���ي والمحافظ، بل إن هذين 

التيارين في إسرائيل يتسمان بالتنوع من ناحية األصل 

الطائف���ي ألولئك الذين يرون أنفس���هم كمنتمين ألحد 

التيارين.  من هنا، ثم���ة حاجة إذن لتفحص ما إذا كانت 

قد نش���أت في إس���رائيل طائفتان، إصالحية ومحافظة، 

إسرائيليتان محليتان، ليس���تا فقط » استيرادًا« ألنماط 

سلوك وتقاليد من بلدان أنجلو سكسونية.

هل يعتبر اإلصالحيون والمحافظون
 »متدينين« وإلى أّي حد؟

كما هو مع���روف، فإن الس���لم المألوف في إس���رائيل 

لتحدي���د درجة التدي���ن يميز بين حريدي���م، متدينين، 

تقليديي���ن وعلمانيين.  وبما أن ما يهمنا هنا هو معرفة 

وفهم التعريفات الس���ائدة من ناحية درجة التدين في 

صفوف اإلصالحيي���ن والمحافظين، فقد حللنا المس���ألة 

فيم���ا يتعل���ق بهاتي���ن المجموعتين بناء على الس���لم 

المذكور، والذي طرح السؤال في االستطالع بمقتضاه. 

وتبي���ن المعطي���ات أن معظم الذين وصفوا أنفس���هم 

كمحافظي���ن )67%( اعتبروا أنفس���هم »تقليديين«، في 

حين انقسم اإلصالحيون بالتس���اوي بين الذين يعرفون 

أنفس���هم ك� »تقليديي���ن« )41%( وبي���ن الذين يعرفون 

أنفس���هم ك� »علمانيين« )41%(.  وقد بلغت نسبة الذين 

يعتبرون أنفس���هم متديني���ن في كلت���ا المجموعتين 

حوالي %10. 

وكان اس���تطالع غوتم���ان - أفيحاي، من الع���ام 2009، 

قد أظه���ر أيضا وج���ود نس���بة عالية بش���كل خاص من 

الذين اعتبروا أنفس���هم »تقليديين« )62%( في صفوف 

المحافظين بينما وجدت في صفوف اإلصالحيين نس���بة 

مرتفعة من الذين اعتبروا أنفس���هم »علمانيين« )%66(.  

وبلغت نس���بة الذي���ن اعتبروا أنفس���هم متدينين، وفق 

االس���تطالع ذاته، 2% في صف���وف المحافظين، و1% في 

صفوف اإلصالحيين.  ويتضح من االس���تطالعين )2009 و 

2013(، رغم الفوارق بينهما، أن اإلصالحيين والمحافظين 

ف���ي إس���رائيل يميلون إلى ع���دم تعريف أنفس���هم ك� 

»متدينين«.

ميول اإلصالحيين والمحافظين 
االقتصادية والسياسية

فيما يتعلق باألنظمة االقتصادية - االجتماعية، يتضح 

م���ن تحليل إجابات المش���تركين في االس���تطالع الحالي 

)2013( والذين عرفوا أنفس���هم كإصالحيين ومحافظين، 

أن هناك ميال قويا أكثر لدى المنتمين للتيار اإلصالحي، 

مقارن���ة م���ع مجم���ل العين���ة، للمواقف االش���تراكية- 

الديمقراطي���ة في المج���ال االقتص���ادي- االجتماعي، إذ 

أعرب 50% من اإلصالحيين عن تأييدهم النتهاج سياسة 

اش���تراكية - ديمقراطية في إسرائيل، وذلك مقابل %39 

في مجمل العينة أيدوا مثل هذه السياسة.

في المقابل انقس���م المحافظون تجاه هذه المس���ألة، 

بصورة مش���ابهة لالنقسام الذي ظهر في مجمل العينة، 

مع ميل أقوى قليال نحو الوسط )أعرب 46% من المحافظين 

عن مواقف وس���طية فيما يتعلق بالنظ���ام  االقتصادي- 

االجتماع���ي المفضل من وجه���ة نظرهم، مقابل 41% في 

مجمل العينة عبروا عن موقف مماثل(. 

على الصعيد السياس���ي- األمني، يظهر التحليل، وفقا 

للتي���ارات، لإلجابات عن س���ؤال: »من ناحية سياس���ية- 

أمنية، كيف تعرف نفس���ك؟«، أنه وبما يش���به معطيات 

استطالع غوتمان- أفيحاي من العام 2009، وبالمقارنة مع 

مجمل العينة، فإن أتب���اع التيار المحافظ  ما زالوا يبدون 

تماهي���ا أكبر من مجم���ل العينة، مع اليمين السياس���ي 

اإلس���رائيلي )أعرب 67% من المحافظين عن تماثلهم مع 

مواقف اليمين السياس���ي(.  في المقابل، تبين أن أتباع 

التي���ار اإلصالحي، وكما كانت عليه الحال في اس���تطالع 

العام 2009، هم األقل ميال للتماثل مع اليمين السياسي 

من س���ائر التيارات األخرى في اليهودية - اإلسرائيلية، 

وأن تواجدهم في المركز )الوس���ط( وإلى حد ما في خانة 

اليسار أقوى )أعرب 42% من اإلصالحيين عن تماثلهم مع 

مواقف المركز، مقابل 27% في مجمل العينة، فيما أعرب 

19% من اإلصالحيي���ن عن تماثلهم مع مواقف اليس���ار، 

مقابل 18% في مجمل العينة(. 

موقف اإلسرائيليين تجاه مساواة مكانة
مختلف التيارات في الدولة

تبي����ن من تفحص مس����ألة من الذي يؤي����د أو يعارض 

حالي����ا في إس����رائيل مس����اواة المكان����ة القانونية في 

الدول����ة للتيارين اإلصالحي والمحاف����ظ مع مكانة التيار 

األرثوذكس����ي، أن 59% من مجمل العينة المشمولة في 

االستطالع يؤيدون مساواة المكانة القانونية للتيارات 

الثالث����ة، فيما ع����ارض 41% تغيير الوض����ع القائم على 

هذا الصعيد.  وكما هو متوقع فقد أيدت نس����بة كبيرة 

من الذين يعرفون أنفس����هم كإصالحيين أو محافظين 

مث����ل هذه الخطوة )أيدها 72% م����ن اإلصالحيين و%70 

من المحافظين(، في المقابل لم يؤيد ذلك س����وى أقلية 

)27%( م����ن أتباع التيار األرثوذكس����ي. ونالت مس����ألة 

مس����اواة مكانة التيارين اإلصالح����ي والمحافظ تأييدًا 

أكب����ر في صفوف  المتماثلين مع اليس����ار والمركز أكثر 

من المتماثلين مع اليمين السياسي )أيد ذلك 84% من 

أتباع اليسار و76% من أتباع المركز مقابل 44% من أتباع 

اليمين(. 

وبطبيعة الحال، فإن التعري���ف الذاتي لدرجة التدين 

مرتبط أيضا بنسبة التأييد لمس���اواة المكانة القانونية 

ف���ي الدولة للتياري���ن اإلصالحي والمحاف���ظ، إذ لم يؤيد 

ذلك في صفوف الذين يعرفون أنفس���هم ك� »حريديم«، 

س���وى 17%، وفي صف���وف الذين يعرفون أنفس���هم ك� 

»متدينين« أيد ذلك 31%، في حين بلغت نسبة المؤيدين 

لهذه الخطوة ف���ي صفوف الذين يعرفون أنفس���هم ك� 

»تقليديين« 53%، وفي صفوف الذين يعرفون أنفسهم 

كعلمانيين %78. 

ويش���ير تحليل لإلجاب���ات، بن���اء على العم���ر، إلى أن 

نس���بة التأييد لمس���اواة المكانة القانوني���ة للتيارين 

اإلصالحي والمحافظ، كان���ت منخفضة أكثر في صفوف 

الشبان بالذات، إذ بلغت هذه النسبة لدى الذين تتراوح  

أعماره���م بين 18 عام���ا و34 عام���ا 51%، مقابل 61% في 

صفوف اإلس���رائيليين الذين تت���راوح أعمارهم بين 35 

عام���ا و54 عاما، و66% في صف���وف الذين تزيد أعمارهم 

عن 55 عامًا.

إن أحد التفس���يرات الممكنة للفج���وة بين المجموعات 

العمرية في هذه المسألة، ربما يكمن في نسبة التواجد 

الديمغرافي المرتفعة للحريديم والمتدينين في صفوف 

المجموع���ات العمرية الش���ابة. من جهة أخ���رى، يظهر 

تحليل المسألة بناء على األصل الطائفي أن اإلسرائيليين 

م���ن الجيل الثان���ي ومن أبن���اء الطوائف الش���رقية )من 

آسيا وإفريقيا( يميلون لتأييد مس���اواة مكانة التيارين 

القانونية في الدولة، بصورة أقل من اإلسرائيليين الذين 

تعود أصولهم إلى االتحاد السوفياتي سابقا ودول أميركا 

وأوروبا )أيد مساواة المكانة 51% من يهود آسيا وإفريقيا 

في إسرائيل، و56% من اإلسرائيليين أبناء الجيل الثاني، 

و62% من القادمين من االتحاد الس���وفياتي سابقا، و%69 

من القادمين من أوروبا وأميركا(. 

)*( باحثان من »المعهد اإلســـرائيلي للديمقراطية«. المعطيات 

الواردة في هذا التقرير مأخوذة من استطالع »مؤشر الديمقراطية 

اإلســـرائيلية- 2013«، الـــذي أجري فـــي الفترة بيـــن 2013/4/8 و 

2013/5/1.  وقد شـــمل االســـتطالع 854 شخصا يشـــكلون عينة 

تمثيلية لمجمل السكان اليهود البالغين في إسرائيل. 

بقلم: دافيد ميالميد )*(

يعيد االنش���غال بمس���ألة تجنيد طلبة الم���دارس الدينية 

للخدم���ة في الجي���ش اإلس���رائيلي إلى األذه���ان اللقاء بين 

الديني والعس���كري قبل قيام الدولة، هذا اللقاء الذي يمثل 

قصة الس���رايا المتدينة، والذي تعود بدايته إلى ثالثينيات 

القرن الماضي، في إطار منظمة »الهاغناه«.

وكان تجنيد الشبان المتدينين قد أشغل في ذلك الوقت 

زعم����اء »الهاغناه« والجمهور الديني على حد س����واء.  وكان 

جوهر المش����كلة يكم����ن في صعوبة دمج جن����ود متدينين 

داخل اإلطار العس����كري العلماني، عل����ى الرغم من أن جنودًا 

متديني����ن كثيرين خدم����وا بالفعل في وحدات عس����كرية 

مختلف����ة، وذلك من خالل حل بس����يط للمش����كلة، تمثل في 

إقامة سرايا متدينة منفصلة، مكنت أفرادها من المشاركة 

في المعركة العسكرية وسط المحافظة على مبادئ وتعاليم 

الدين اليهودي. 

وق���د طرح موضوع تجنيد الش���بان المتدينين على بس���اط 

البحث حين تقرر إقامة ش���عبة للش���ؤون الديني���ة في إطار 

منظمة »الهاغناه«، أطلق عليها »شعبة الخدمة الدينية«.

وقد وضعت هذه الش���عبة، التي عمل���ت لمدة عام ونصف 

العام، أسس وقواعد الخدمات الدينية في الجيش اإلسرائيلي، 

الذي  تأسس���ت، بع���د إقامته، الحاخامية العس���كرية. وكان 

واجب التجنيد في إطار »الهاغناه« قد طبق في صفوف شبان 

حركة »هبوعيل همزراحي« الصهيونية- الدينية، في أعقاب 

قرار اتخذ في اجتماع قطري للحركة المذكورة. 

في كتابه »مس���لحون قبل المعسكر« )صدر في العام 1984 

ع���ن جامعة بار إيالن ووزارة الدفاع( كتب ألتر فلنر: »في البدء 

كانت الفكرة التي دفعت بعض الشبان المتدينين إلى اتخاذ 

قرار بش���أن وجوب إقامة وحدة متدينة في منظمة الهاغناه.. 

فهؤالء الش���بان، الذين كان���وا ملتزمين بالف���روض الدينية 

وتطوع���وا كأفراد في صف���وف المنظمة )الهاغن���اه(، وجدوا 

أنفسهم في غير مرة يواجهون خيارا صعبا: كيف يمكن لهم 

أن يبقوا متدينين في منظمة يرتبط نشاطها بتدنيس حرمة 

الس���بت؟... من هنا لم تكن طري���ق المحافظين على الفروض 

الدينية في ذلك الوقت س���هلة في منظم���ة الهاغناه، التي 

كانت ذات صبغة علمانية جلية«. 

ويروي فلنر أش���ياء تبدو بعيدة: »معظم المدارس الدينية 

وتالميذه���ا كان���وا وقتئ���ٍذ منخرطين في حياة الييش���وف 

)مجتمع االس���تيطان اليهودي قبل قي���ام الدولة(، كما كانت 

قضية أرض إس���رائيل جزءا ال يتجزأ من حياتهم.  لذا كان من 

البديهي أنهم لم يرغبوا في إعفاء أنفسهم من عبء حماية 

اليه���ود وحماية بلدات ومس���توطنات أرض إس���رائيل.  وقد 

كان م���ن بين طالب المدارس الديني���ة الذين التحقوا كأفراد 

بمنظمة الهاغناه، ليس فقط طالب مدارس دينية حسيدية 

وليتوانية، وإنم���ا أيضا من أبناء الجماعة التي تس���مى اآلن 

ناطوري كارتا، حيث شوهد هؤالء مرارا- في ذلك الوقت- وهم 

ذاهبون، حتى في أيام السبت، لتلقي التدريب على السالح«. 

هناك كتاب آخر حول نفس الموضوع كتبه الحاخام إسحق 

مئي���ر، ال���ذي كان عضوا في قي���ادة »الهاغن���اه« في منطقة 

»غوش دان«، وهو من مؤسس���ي الخدمة الدينية والحاخامية 

العس���كرية، وأش���غل أيضا منصب القائم بأعم���ال الحاخام 

الرئيسي للجيش اإلسرائيلي.  

ويقتب���س مئير في كتابه، الذي ص���در تحت عنوان »ال في 

الجيش وال في القوة«، نص أمر أصدرته قيادة »الهاغناه« إلى 

جميع القادة العسكريين وجاء فيه: 

»أقام���ت القيادة العليا في هيئ���ة األركان العامة، في إطار 

قسم الطاقة البشرية، شعبة خاصة لمعالجة وتنظيم الشؤون 

الدينية في الكنيس���ت )قيادة الهاغناه(، مهمتها: تجسيد 

يوم الس���بت كيوم للراح���ة وتنظيم األعم���ال الضرورية في 

هذا اليوم، ومراقبة الصالحي���ة الدينية، ورعاية حياة دينية 

في معس���كرات الجيش، ومتابع���ة التنفي���ذ العملي ألوامر 

وتعليمات القيادة العليا، وحاخامية إرشاد روحي، واالتصال 

م���ع الهيئات واألط���ر الديني���ة، وتجنيد وتعبئة عس���كرية 

لمحافل دينية، وتوفير أماكن س���كن وتدريب للمتدينين... 

تقع عليك مسؤولية إبالغ جميع القادة بصورة فورية باألوامر 

المتعلقة بموضوع الدي���ن والصالحية الدينية، وكذلك إبالغ 

مرؤوسيك في الجهاز المنفذ بهذه األوامر«.

م���ع ذلك فقد ظه���رت معارض���ة إلقامة وح���دات متدينة 

منفصلة في إطار منظمة »الهاغناه«، سواء في صفوف قيادة 

حرك���ة »هبوعيل همزراح���ي«، أو  داخل »الهاغن���اه« ذاتها، 

وإن كان ذلك ألس���باب ودواع متباين���ة.  ولكن عندما ازدادت 

الضغوط من طرف القاعدة الميدانية من أجل إقامة مثل هذه 

الوحدات خارج منطقة القدس، وافقت قيادة »الهاغناه« على 

تغيير التوجه المتعل���ق بهذا الموضوع.  في البداية وافقت 

على إقامة شعب دينية، وفيما بعد وافقت القيادة على إقامة 

وحدات عس���كرية متدينة أكبر. وأحد ق���ادة الهاغناه، الذين 

عارضوا إقامة وحدات منفصلة للمتدينين، كان يغئال ألون.  

ويقول ش���معون فس���رمان، عضو هيئة القيادة القطرية ل� 

»الهاغناه« من ط���رف حركة »هبوعيل همزراح���ي«: إن الذي 

ش���جع يغئال ألون عل���ى التخلي عن معارضت���ه للفكرة، هو 

موشيه سنيه، الذي تبنى موقفا مؤيدا لخطة تجنيد شبان من 

صفوف أبناء الشبيبة المتدينة في »أرض إسرائيل«، في إطار 

»البلماح« )كتائب الكوماندوس التابعة ل� »جيش الهاغناه«(.  

ويضيف موشيه كوهين قائال حول الدور الذي لعبه موشيه 

س���نيه في دفع فكرة تجنيد الش���بان المتديني���ن: لقد كان 

لموش���يه سنيه دور حاس���م في تنفيذ دورة التأهيل األولى 

لطالئع المقاتلين المتدينين. 

وقال أيضا ي.. ألياش: إن س���نيه أبدى تفهما كبيرا لموقف 

الزم���الء المتدينين في موضوع التدريبات في أيام الس���بت، 

وموضوع »الكاشير« )صالحية الطعام- الحالل- حسب التقاليد 

الديني���ة اليهودي���ة( وس���اهم في ح���ل المش���كلة بصورة 

إيجابية... 

وأض���اف ألياش أن د. س���نيه أك���د في اجتماع���ات القادة 

العس���كريين ضرورة توفير أج���واء وظروف تمك���ن »الرفاق 

المتدينين« من االنخراط في »الهاغناه« كأعضاء متس���اوين 

ف���ي الحق���وق والواجب���ات، وهك���ذا أقيمت س���رية للجنود 

المتدينين في الجيش الميداني في تل أبيب، تلتها س���رية 

أخرى في رامات غان- بني براك، والتي قتل معظم أفرادها في 

معركة الفالوجة مع ق���وات الجيش المصري، في حرب  العام 

 .1948

ويروي فلنر في كتابه قصة السرية المتدينة التي أقيمت 

في الهاغناه في تل أبيب، ويتحدث عن يومياتها ونش���اطها 

في نطاق »العمل السري«، ومن ضمن ذلك دورها القتالي في 

لوائي »غفعاتي« و«كرياتي« خالل حرب العام 1948، وكيف أن 

أفراد هذه الس���رية من الش���بان المتدينين »صارعوا من أجل 

حقهم في االنخراط في قوة الدفاع وس���ط الحفاظ على نمط 

الحياة الديني«.   

ووفقا لما أورده فلنر في كتابه، فقد أقيمت في العام 1942، 

في نطاق »البلماح«، ش���عبة دينية »كان تأسيس���ها بمثابة 

تجديد في تاريخ قوة الدف���اع العبرية، وتاريخ الصهيونية- 

الدينية«.

وقد ش���اركت في »حرب االستقالل« )حرب 1948( عدة سرايا 

أفرادها من المتدينين، ومن بينها س���رية تل أبيب، وسرية 

في لواء »يفتاح«، والس���رية المتدينة في لواء الكس���ندروني 

)وهما لواءان تابعان لمنظمة الهاغناه(. وقد شاركت السرية 

المتدين���ة في تل أبي���ب )التي عملت في إط���ار الكتيبة  51 

التابعة للواء غفعاتي( في معارك كثيرة، منها معركة غوش- 

كفر- عصيون، وقتل فيها 16 جنديا من أفراد السرية ذاتها.

خالل حرب »االس���تقالل« )1948( نش���بت أزم���ة حكومية 

على خلفية رف���ض اثنين من المجندي���ن المتدينين عمال 

طباخين ف���ي الجيش، طهي طعام في يوم الس���بت، قبيل 

خروج وحدتهما لخوض إحدى المعارك. وفي أعقاب تقديم 

هذي���ن المجندين إل���ى محاكمة عس���كرية وص���دور قرار 

بحبس���هما، قدم وزير األديان، الحاخام ميمون، اس���تقالته 

من الحكومة اإلس���رائيلية المؤقتة.  وعلى إثر ذلك أقيمت 

لجن���ة وزاري���ة لش���ؤون الجن���دي المتدين، وق���دم الوزراء 

المتدينون وأعضاء الحاخامية الرئيس���ية توصية دعت إلى 

جم���ع الجنود المتديني���ن الذين خدموا ف���ي أذرع الجيش 

اإلسرائيلي المختلفة، في وحدات متدينة منفصلة، وذلك 

تفادي���ا لوقوفهم أمام اختبارات ومواقف صعبة. وقد نالت 

هذه التوصية تأييد وزراء اليسار أيضا، اعتقادًا منهم بأن 

الجيش اإلس���رائيلي، العلماني في غالبيته، سيعفي نفسه 

بهذه الطريق���ة من ضرورة انتهاج نظام ديني عام. غير أن 

االقتراح واجه معارضة ش���ديدة من جانب الحاخام شلومو 

غ���ورن، الذي لم يرغب في خلق »غيت���و« للجنود المتدينين 

في الجيش، واعتقد أن مثل هذا الوضع سيؤدي إلى التنازل 

عن س���ن قوانين دينية، والتنازل ع���ن تكريس نمط حياة 

دينية ملزم في الجيش بأكمله. وقد أيد بن غوريون موقف 

الحاخام غورن، مما مهد الطريق للتش���ريعات الدينية في 

الجي���ش اإلس���رائيلي، والتي وجدت تعبيرا له���ا في أوامر 

وتعليم���ات هيئ���ة األركان العامة، والت���ي كانت موجهة 

لجميع جن���ود الجيش وليس للجنود المتدينين فقط.  وقد 

كتب الحاخ���ام غورن في تقديم لكتاب فلنر: »إنه لش���رف 

للس���رية المتدينة أن تكون أول من شق الطريق للمحافظة 

على تعاليم وف���روض التوراة في اإلطار العس���كري... وقد 

برهنت بذلك على إمكانية دمج األمن العس���كري مع األمن 

الديني- الروحي«.  

وذكر فلنر في كتابه: في تلك الفترة تشكلت لجنة »عينت 

نفس���ها«، وب���دأت بالعمل ك���� »خلية س���رية« داخل منظمة 

»الهاغن���اه« من أجل إيج���اد حلول للمش���اكل الدينية.  وقد 

طالبت اللجنة، التي كان البروفس���ور يش���عياهو ليبوفيتش 

أح���د أعضائه���ا، بع���دم االكتفاء بالش���عبة الديني���ة، التي 

أقيمت في إط���ار »الهاغناه« في القدس، بل بوجوب إنش���اء 

س���رايا خاصة للجنود المتدينين وفي أعقاب ذلك تش���كلت 

السرية المتدينة، والتي ضمت أيضا فصيلة كبيرة للفتيات 

المتدينات.  كذلك كانت هناك رغبة أيضا في إقامة ش���عبة 

دينية ف���ي إطار كتائ���ب »البلماح« في الق���دس، األمر الذي 

رفضت���ه القيادة في البداية، لكنها عادت ووافقت عليه. وقد 

ضمت س���رية »البلماح« المتدينة ف���ي القدس في صفوفها 

عناصر صهيونية- دينية إل���ى جانب عناصر من المتدينين 

الحريديم.  

ويشير فلنر إلى أن مجمل المشاكل الدينية أدى بالعناصر 

المتدين���ة إل���ى اإلقرار بأن وج���ود وحدات ثانوي���ة متدينة 

بصيغة فصيل أو فرقة عس���كرية ال يشكل حال كامال.. وهكذا 

طرح االقتراح بش���أن إقامة سرية متدينة باعتبار ذلك يشكل 

إطار الحد األدنى الذي يتمتع - ضمن األطر العسكرية- بقدر 

نس���بي من اإلدارة الذاتية. ويمكن الق���ول إن أفراد الوحدات 

المتدينة في القدس، رسموا الطريق إلقامة وحدات عسكرية 

متدينة في س���ائر أنحاء البلد.  ويقول فلنر إن عددًا من أفراد 

الس���رايا المتدينة، أصبحوا فيما بعد ق���ادة كبار في الجيش 

اإلس���رائيلي، ومن بين هؤالء الحاخام شلومو غورن، والجنرال 

احتياط حاييم هرتس���وغ.  ويضي���ف أن مخاوف المعارضين 

إلقامة الس���رايا المتدينة، من أن تتحول إلى وحدات منغلقة 

على نفسها، كانت في غير  محلها، كما اتضح الحقا، إذ نشأت 

عالقات ودية بي���ن مختلف الجنود والق���ادة والوحدات، ولم 

يكن هناك ش���عور باالنغالق، وإنما شراكة في القيم األساس 

لمنظمة »الهاغناه«.

يقول الحاخام غورن: إن طريق���ة تركيز الجنود المتدينين 

في فصائل وس���رايا شكلت مشكلة صعبة بالنسبة إلي، حين 

أردت وضع أس���س الخدمات الدينية في الجيش اإلسرائيلي 

في إطار الحاخامية العسكرية الرئيسية.  فقد رأيت في هذه 

الطريقة خطرًا مزدوجا: أوال، إقامة غيتو للجندي المتدين في 

الجيش، وثانيا، التنازل عن التش���ريعات الدينية وعن إرساء 

نمط حياة ديني ملزم في الجيش بأكمله.. 

ويضيف غورن: هذه الطريقة لحل مشكلة الدين في الجيش 

اإلسرائيلي عبرت عن نفس���ها في مناقشات اللجنة الوزارية 

لشؤون الجندي المتدين التي شكلت في أثناء الحرب برئاسة 

بن غوريون، حيث طرح الوزراء المتدينون الثالثة موقفا موحدًا 

طالب���وا بموجبه باإليعاز فورا بتركي���ز الجنود المتدينين في 

الق���وات البرية والجوية والبحرية في وحدات متدينة خاصة، 

تحاش���يا لوقوفهم أمام تجارب واختبارات صعبة.. وكما ذكر 

فقد أيد وزراء اليسار في الحكومة المؤقتة هذا المطلب، الذي 

أعربت من جهتي عن معارضتي الش���ديدة له. ولحسن الحظ 

فقد ساند بن غوريون موقفي في هذا الخصوص، مؤكدا على 

وج���وب بذل كل جهد من أج���ل المحافظة على وحدة الجيش 

اإلسرائيلي، وعدم التسبب بانقس���امه إلى جيشين، متدين 

وغي���ر متدين... وقد مهد رئيس الحكوم���ة ووزير الدفاع )بن 

غوريون( بق���راره هذا الطريق للتش���ريع الديني في الجيش 

اإلسرائيلي. 

هكذا بدت ص���ورة انخراط وخدمة الجن���ود المتدينين في 

إطار قوات األمن اإلس���رائيلية فيما مضى، أما كيف س���تبدو 

صورة خدمتهم في المس���تقبل، فهذه مس���ألة مكانها في 

مقام آخر.

)*( باحث إســـرائيلي. هذا المقال ُنشر في عدد حزيران 2013 

من مجلة »كيفونيم حداشـــيم )اتجاهات جديدة(«، وهي لسان 

حال الهستدروت الصهيونية. ترجمـة خاصـة.

اليهود المنتمون إلى التيارين اإلصالحي والمحافظ في 
إسرائيل يشكلون ربع نسبة المنتمين إلى التيار األرثوذكسي

نافذة على تاريخ انخراط المتدينين اليهود 
في صفوف الجيش اإلسرائيلي
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

أوفير أكونيس يلقي كلمة في ذكرى حادثة »ألتالينا«.

بعد مرور 65 عاما على قصف الجيش اإلسرائيلي للسفينة 
»ألتالين���ا«، الت���ي أحضرتها منظمة »إيتس���ل« الصهيونية 
وكانت محملة باألسلحة، وإغراقها قبالة شاطئ تل أبيب، في 
22 حزي���ران العام 1948، ال تزال تثير هذه الحادثة توترا بين 
حزب العمل واليمين في إسرائيل حول »الحرب األهلية« بين 
اليهود بعد خمسة أسابيع من اإلعالن عن تأسيس إسرائيل. 
ويتبين اآلن خالل العقدين األخيرين، وفي أعقاب إعادة إثارة 
»قضية ألتالينا« من جان���ب اليمين وصدور أبحاث أكاديمية 
جديدة، أن هناك جوانب عديدة لهذه القضية، بينها وجود 
خالفات داخل منظمة »إيتس���ل« وأن هذه القضية كانت أحد 
األس���باب الرئيس���ة التي دفعت ناش���ط اليمين المتطرف، 
يغئال عمير، الغتيال رئيس حكومة إسرائيل، إسحاق رابين، 

في نهاية العام 1995.

وقص���ة الس���فينة »ألتالينا« الت���ي كان���ت معروفة حتى 

اآلن، ه���ي أن التوتر بين الدولة الحديث���ة، بزعامة دافيد بن 

غوري���ون، ومنظمة »إيتس���ل«، بزعامة مناحي���م بيغن، وصل 

إلى ذروته لدى رس���و السفينة عند شاطئ تل أبيب. ورغم أن 

الجيش المصري، حينذاك، وصل إلى مش���ارف مدينة أسدود 

الجنوبي���ة، إال أن ذلك لم يمنع تده���ور الوضع بين األطراف 

اليهودية المتخاصمة والدخول في اش���تباكات مسلحة في 

ما بينها، والتي أسفرت عن إغراق السفينة ومقتل 16 عنصرا 

من »إيتس���ل« وثالثة جنود من الجيش ال���ذي تم اإلعالن عن 

تأسيسه للتو.

ويؤك���د مؤرخ���ون وباحثون إس���رائيليون عل���ى أن خلفية 

»قضي���ة ألتالينا« تكمن ف���ي النزاع بي���ن الحكومة الجديدة 

ومنظم���ة »إيتس���ل« وفي ع���دم اعت���راف األخي���رة بحقوق 

وصالحيات هذه الحكومة باالس���تيالء على الس���الح الموجود 

في الس���فينة. فعندما رست الس���فينة عند شاطئ تل أبيب 

رفض قادة »إيتسل« تس���ليم السالح، وعلى أثر ذلك قصفت 

كتيبة الكوماندوس رقم 89، بقيادة موشيه دايان، السفينة 

وأغرقتها.

صراع داخل »إيتسل«
ونش���رت صحيفة »هآرتس«، في 14 حزيران الحالي، تقريرا 

حول الموضوع، وجاء فيه أن بيغن، زعيم »إيتس���ل«، لم يكن 

يعل���م، وفقا إلفادته، بإبحار »ألتالينا« محملة باألس���لحة، من 

ميناء »بورت دي بوك« قرب مدينة مرس���يليا الفرنسية. وقال 

بيغن إنه علم بإبحار الس���فينة صدفة وخالل اس���تماعه إلى 

إذاعة »بي بي س���ي«. ويتس���اءل مؤرخون إسرائيليون، كيف 

يعقل أن زعيم »إيتسل« لم يكن على علم بأمر السفينة؟. 

ويرى مؤرخون إس���رائيليون أنه لو كان بيغن على علم بنية 

قياديين في منظمته بإرس���ال الس���فينة لعم���ل على إحباط 

هذا المخطط. وأضافوا أن بيغن كان يدرك العواقب الخطيرة 

لعمل كهذا، ألن إبحارها تس���بب بانتهاكات قانونية وأمنية 

عديدة. ومن بين هذه االنتهاكات عدم إبالغ حكومة إسرائيل 

بإبحار الس���فينة، كما أن إبحار الس���فينة تجاهل اإلعالن عن 

تأس���يس الجيش اإلس���رائيلي، ف���ي 1 حزيران الع���ام 1948، 

والتزام »إيتس���ل« أمام حكومة إسرائيل بعدم إحضار أسلحة 

إلى إس���رائيل من دون معرفة سلطاتها. إضافة إلى ذلك فإن 

إحضار الس���الح خرق قرارا صادرا عن األمم المتحدة، باإلعالن 

عن هدنة في القتال، في 11 حزيران، وحظر جلب أس���لحة إلى 

منطقة المعارك بين العرب واليهود. وأدى قدوم الس���فينة 

إلى ارتفاع مستوى الشكوك في حكومة إسرائيل تجاه بيغن، 

كما أن بن غوريون ووزير الدفاع، يسرائيل جليلي، لم يصدقا 

أن بيغن لم يكن على علم بقدوم السفينة.

وقالت الباحثة اإلس���رائيلية، الدكت���ورة أوفيرا غرافيس - 

كوفيلسكي، إن »قضية ألتالينا« تفجرت بسبب »وجود مشاكل 

في األداء داخل هيئة أركان اإليتسل. وهذه المشاكل ليست 

متعلقة به���ذا الحدث، وإنما بعملية تفكك اإليتس���ل، التي 

بدأت عشية قيام الدولة. ويبدو أن هيئة األركان عملت بشكل 

منفصل وحاولت فرض رأيها على قائد المنظمة ]بيغن[«.
وش���دد المؤرخ يحيعام فايتس، من جامعة حيفا، على أنه 
»كان���ت هناك نية بتنفي���ذ انقالب ضد بيغ���ن. وكان هناك 
صراع عل���ى صورة حركة حي���روت. وكان الص���راع بين بيغن 
وهيلل كوك« وهو ابن ش���قيق الحاخام كوك، أول حاخام أكبر 

إلسرائيل. 
وأش���ارت غرافيس - كوفيلس���كي إل���ى أن »المعارضة ضد 
بيغ���ن داخل اإليتس���ل ه���ي جماعة هليل ك���وك، الذي كان 
مسؤوال عن شراء ألتالينا«، وأن هذه المعارضة ضمت عددا من 
القياديين في المنظمة وبينهم عيري جابوتينس���كي، نجل 
مؤسس »إيتسل«، زئيف جابوتينسكي. وأضافت الباحثة أن 
»المعارضين أرادوا تحدي بيغ���ن وزعامته، وأن يبينوا له أنه 
ليس مخوال بالتوصل إلى اتفاقات مع حكومة إسرائيل«. وقال 
فايتس إن المعارضة لبيغن داخل المنظمة كانت ش���خصية 
وأيديولوجية على حد سواء. وأضاف »لم يقبلوا موقف بيغن، 
بأن الطريق الوحيدة للوصول إلى المؤسسة الحاكمة هي من 
خالل الموافقة على قواعد الديمقراطية. وإبحار ألتالينا شكل 

ذروة التمرد داخل حيروت ضد بيغن«.

وادعت قيادة »إيتسل« أن إحضار السفينة المحملة بالسالح 

هدفه »إنقاذ الدولة«. لكن قياديين في المنظمة اعتبروا، في 

سيرهم الذاتية التي نش���روها في السنوات الالحقة، أنه لو 

لم يتم إغراق الس���فينة، كان باإلمكان بواس���طة هذا السالح 

»االنتصار على العرب وتوس���يع ح���دود الدولة حتى األردن«. 

ويش���ار إلى أن موقف منظمة »إيتسل« وحركة حيروت الحقا 

هو أن إس���رائيل يجب أن تقام في كل فلس���طين التاريخية 

وشرقي األردن. 

وتفي���د األبحاث الص���ادرة مؤخرا بأن أن إحضار الس���فينة 

»ألتالين���ا« كان من���ذ البداية عملية إلعالء ش���أن »إيتس���ل« 

ش���كل الحقا، أي حيروت، وأنه 
ُ
والحركة السياس���ية التي ست

بذلك س���يكون باإلمكان تقويض هيمنة ح���زب مباي بزعامة 

بن غوريون. لكن عالم االجتماع اإلس���رائيلي، الدكتور شلومي 

ريزني���ك، يؤكد أن نقط���ة االنطالق لفهم »قضي���ة ألتالينا« 

وتدهور األحداث بعدها هي قرار تقس���يم فلس���طين في 29 

تراف���ق عملي���ة انتخ���اب الحاخامين األكبرين إلس���رائيل، 

األش���كنازي والس���فارادي، صراعات بي���ن الحاخامين في كل 

واحدة من الطائفتين اليهوديتين الغربية والش���رقية. لكن 

االنتخابات المقبلة للحاخامين األكبرين، التي ستجري قريبا، 

تش���هد ما تصفه وس���ائل اإلعالم والمحللون في إسرائيل ب� 

“حرب أهلية” و”حروب اليهود”. 

وتتخل���ل ه���ذه “الحروب” س���جاالت عاصفة ح���ول قضايا 

شرعية، بين الحريديم المتشددين وحاخامين “إصالحيين” 

و”ليبراليي���ن”. إال أن ه���ؤالء األخيري���ن ينتمون إل���ى التيار 

الصهيون���ي - الديني، واالس���تيطاني، وه���م مدعومون من 

أحزاب يمينية، مثل “البيت اليهودي” و”إس���رائيل بيتنا”. 

وتش���مل هذه “الحروب” تنافسا بين حاخامين أشقاء وأنجال 

حاخامين سابقين تولوا منصب الحاخام األكبر. 

رغم ذلك، فإن من ش���أن إع���الن رئيس حكومة إس���رائيل، 

بنيامي���ن نتنياهو، عن موقفه حي���ال الحاخامين اللذين يرى 

أنه ينبغي تعيينهما ف���ي المنصبين الدينيين المرموقين، 

أن يحس���م الصراع، ويوجه أعضاء الهيئة التي ستنتخبهما، 

وعددهم 150. وتش���ير بع���ض األنباء إل���ى أن نتنياهو ربما 

سيدعم مرش���حين اثنين للمنصبين. ويبدو أن دعم نتنياهو 

ألحدهم���ا على األقل، األش���كنازي، نابع من عالق���ات عائلية 

حميم���ة للغاية. وفيما يتعلق بانتخ���اب الحاخام اآلخر، فإنه 

سيتعين على نتنياهو أن يمرر قانونا في الكنيست.

تشّدد المؤسسة الحاخامية
يمر المجتمع اإلس���رائيلي بتح���والت وتغي���رات، كغيره من 

المجتمعات. وأحد هذه التغيرات مرتبط بالعالقة بين المؤسسة 

الدينية، الحاخامية، والجمهور الواس���ع. وفي حالة إس���رائيل، 

كدولة مهاجرين، تكتسب هذه العالقة أبعادا وجوانب متعددة، 

وبخاصة تلك المتعلقة بالزواج. إذ يس���يطر على هذه المؤسسة 

الحاخامية التيار الحريدي األرثوذكس���ي، بش���قيه األشكنازي 

والس���فارادي، الذي يعتبر أكثر التيارات اليهودية تشددا في 

مسألة األحوال الشخصية، وفي مسألة التهّود. 

ولذلك فإن الكثيرين م���ن األزواج، خاصة بين أولئك الذين 

هاجروا إلى إس���رائيل من دول االتحاد الس���وفياتي السابق، 

يواجه���ون صعوبات لدى قدومه���م إلى مراك���ز الحاخامية 

لغرض الزواج. والكثيرون منه���م اعتقدوا عندما هاجروا إلى 

إس���رائيل، خالل العقود األخيرة، أنهم يهود، لكن تبين لهم 

أن الحاخامية في إسرائيل ال تعترف بيهوديتهم، وأن عملية 

تهودهم ترافقها أداء فروض دينية ومصاعب كثيرة.

كذل���ك يواج���ه اليهود عامة ف���ي إس���رائيل صعوبات في 

الط���الق، إذ ال يمك���ن تطبيق الطالق م���ن دون موافقة الزوج، 

بموج���ب الش���ريعة اليهودي���ة. وبم���ا أن 20% من النس���اء 

اليهوديات في إس���رائيل الالتي يطلب���ن الطالق يصطدمن 

برفض الزوج، ف���إن إجراءات الطالق تمتد لس���نوات. وهناك 

نساء »معلقات«، بس���بب رفض أزواجهن الطالق، لمدة تصل 

إلى عشرات السنين. 

وهناك تش���دد كبير من جان���ب الحاخامية في منح رخصة 

ش���ير« بالعبرية( للبضائع والمطاعم وما إلى ذلك. 
َ
»حالل« )»ك

إضاف���ة إل���ى ذلك هناك قضي���ة »إقصاء النس���اء« من الحيز 

العام، وارتياد الحريديم ألماكن الترفيه، مثل دور الس���ينما 

والمسارح وغيرها. 

»حاخامون إصالحيون وليبراليون«
سوهار« من أجل 

ْ
تنشط خالل العقدين األخيرين جمعية »ت

تخفي���ف األعباء البيروقراطية لدى توجه الجمهور إلى مراكز 

المؤسس���ة الحاخامي���ة للحصول على خدماته���ا في مجالي 

األحوال الشخصية والخدمات الدينية. وتقول هذه الجمعية، 

وفقا لموقعها االلكتروني، إن »تسوهار« هي رابطة حاخامين 

أرثوذكس، ويزيد عدد أعضائها ع���ن 800 حاخام، »ووضعت 

أمامها هدفا هو جسر الفجوات بين المتدينين والعلمانيين 

في إس���رائيل«. وقد تأسس���ت ه���ذه الجمعية ف���ي أعقاب 

اغتيال رئيس حكومة إس���رائيل األس���بق، إسحاق رابين، في 

العام 1995، »بهدف المش���اركة في بلورة الهوية اليهودية 

لدولة إس���رائيل، من خالل التحاور والبحث عن عناصر الهوية 

المشتركة رغم الشروخ الموجودة في المجتمع«.    

وي���رأس جمعية »تس���وهار« الحاخام دافيد س���تاف، وهو 

حاخام بلدة »ش���وهم«. وس���تاف، كباقي أعض���اء الجمعية، 

ينتم���ي للتي���ار الصهيون���ي - الديني ويعتب���ر »إصالحيا« 

و«ليبراليا« فيم���ا يتعلق بأحكام الش���ريعة اليهودية. وهو، 

اآلن، أحد المرش���حين لمنص���ب الحاخام األش���كنازي األكبر 

إلس���رائيل، ويحظى بتأيي���د أحزاب »إس���رائيل بيتنا«، الذي 

يمثل اليهود الروس، و«الحركة«، برئاس���ة تس���يبي ليفني، 

و«يوجد مستقبل«، برئاسة يائير لبيد، وقسم من حزب »البيت 

اليه���ودي«، الذي يمثل التيار الصهيون���ي - الديني، وأعلن 

رئيسه، وزير االقتصاد والشؤون الدينية نفتالي بينيت، عن 

تأييده لستاف.

ويعتبر ستاف أن التحول إلى اليهودية ينبغي أن يستند 

إل���ى مب���دأ االنضمام القوم���ي لليهودية، إضاف���ة إلى قبول 

المتهود مب���ادئ إيمانية أساس���ية وتراث إس���رائيل، وأنه 

ال ينبغ���ي أن ترك���ز دورات التهود عل���ى تفاصيل الفرائض 

العملية. وفيما يتعلق بالزواج، فإن س���تاف يؤيد عقد اتفاق 

س���ابق للزواج بين الزوجين، ويسعى إلى تحقيق تأييد واسع 

بي���ن الحاخامين لصيغة متفق عليه���ا التفاق كهذا، بهدف 

منع ظاهرة رفض األزواج تطلي���ق زوجاتهم، وفرض عقوبات 

على هؤالء األزواج. كذلك يدعو س���تاف إلى تخفيف التشدد 

المتعلق بمنح تراخيص »الحالل« بموجب الشريعة اليهودية.

وفي المجال العام، عبر ستاف عن تأييده لخدمة الحريديم 

ف���ي الجي���ش اإلس���رائيلي، في الوق���ت الذي يع���ارض فيه 

الحريديم بش���دة فرض ه���ذه الخدمة على ش���بانهم. وندد 

س���تاف بكتاب »عقيدة المل���ك«، الذي يدعو إل���ى قتل غير 

اليهود. وكتب في أحد مقاالته أنه »يحظر حتى التظاهر بأنه 

مسموح قتل الفلس���طينيين« وأن »قتل غير اليهودي أخطر 

من قتل اليه���ودي«. وأصدر فتوى قال فيه���ا إن »منع إنقاذ 

حياة غير يهودي في يوم السبت ليس ساريا في أيامنا«.

لك���ن من الجهة األخرى اعتبر س���تاف أن���ه »ينبغي خوض 

نضال م���ن أجل الحفاظ عل���ى مناطق يمكن أن يس���توطنها 

الع���رب من خالل تكثيف االس���تيطان اليه���ودي، وليس من 

خالل إصدار فتاوى ’س���تلحق ضررا على المس���توى العام’«. 

وأعلن س���تاف أنه في ح���ال تعيينه كحاخام أكب���ر فإنه لن 

يعتمر قبعة كالتي يعتمرها عادة الحاخام األكبر األشكنازي 

إلس���رائيل. وقال لصحيفة »هآرتس«، يوم الجمعة الماضي، 

إن »اللباس هو مظه���ر خارجي، لكن ليس صدفة أنني أعتمر 

القلنس���وة المنس���وجة، إذ إنني أريد أن أق���ول إنني أنتمي 

لحركة معينة ]الصهيونية - الدينية[، وإنني فخور بها وجزء 

منها وال أنوي التنازل عن هذا الرمز«.

ويصف خصوم ستاف من الحريديم بأنه »حاخام السينما« 

تهكما، وذلك بعد أن عبر في أحد كتبه عن تأييده لمشاهدة 

األفالم في دور الس���ينما وارتياد المسارح، وكتب أنه يقصد 

هذا »عندما يدور الحديث على فيلم ذي قيمة إيجابية كبيرة، 

وتوجد فيه مش���اهد قليلة ذات إش���كالية بسيطة من ناحية 

الحش���مة«، وأنه »مسموح مشاهدة مسرحية نسائية تستند 

باألساس إلى مضامين وليس إلى إبراز جسد المرأة«. كما عبر 

عن تأيي���ده لقراءة كتب »توجد فيها مقاطع غير محتش���مة 

وال تكون أس���اس الرواي���ة، إذ باإلمكان تصفحها بس���رعة أو 

تجاوزه���ا«. ودعا س���تاف إلى التس���اهل م���ع المثليين “من 

الناحية اإلنس���انية”، رغم أنه يعتب���ر أن المثلية “ممنوعة” 

بحسب الشريعة اليهودية.

شرت مؤخرا، أنه في حال 
ُ
وأعلن س���تاف، في مقابالت معه ن

تم تعيينه كحاخ���ام أكبر، فإنه يعتزم إج���راء تغييرات في 

المؤسس���ة الحاخامية بروح األفكار التي يدعو إليها، وخاصة 

فيما يتعلق بقضية الزواج، إذ تعقد جمعية “تسوهار” ثالثة 

آالف عقد زواج كل عام.

ستاف »شرير وخطير«
وش���ن الزعيم الروح���ي لحركة ش���اس، الحاخ���ام عوفاديا 

يوسيف، هجوما كاسحا على ستاف، خالل خطبته األسبوعية، 

مساء يوم السبت من األس���بوع الماضي. ووصف ستاف بأنه 

»ش���رير«، وقال إنه »ال يليق لش���يء« و«شخص غير جدير« و«ال 

يخشى السماء أبدا«. 

وأضاف يوسيف أن »أصدقاءه، في حزبه المفدال ]المقصود 

»البيت اليهودي«[، ش���هدوا أمامي بأن هذا رجل يشكل خطرا 

على اليهودي���ة والحاخامية والتوراة، فهل أس���كت؟«. وتابع 

أن »الحاخ���ام ]الس���فارادي األكبر إلس���رائيل ش���لومو[ عّمار، 

واحترامه في مكانه، هو إنسان عظيم وصّديق ومستقيم. لكن 

يستخدمون اس���مه من أجل انتخاب إنسان شرير ]أي ستاف[. 

ويعتزمون تعيينه حاخاما أكبر، بينما هو ليس الئقا ألي شيء«.

كذلك هاجم يوس���يف السياسيين الذين يدعمون تعيين 

ستاف في المنصب، وقال لمستمعيه »أنتم تعلمون كم يكره 

لبيد وبينيت التوراة، فهما يريدان إبعاد أبناء الييش���يفوت 

]أي تجني���د طالب المعاهد الدينية اليهودية[ عن توراتهم. 

ولو كان ]س���تاف[ تلميذا حكيما حقا لكرهوه. كيف سأصمت 

وأس���كت؟ هل علّي أن أتملق الحاخام عم���ار الذي أحبه؟ وأن 

يدخل شخص غير نزيه.. صنم في المعبد«.  

ويأتي هجوم يوسيف في أعقاب أنباء ترددت حول صفقة 

بين ستاف وعمار، بش���أن تعيينهما في منصبي الحاخامين 

األكبرين. وردت إدارة جمعية »تس���وهار« ببيان قالت فيه إن 

أقوال يوس���يف »تدل على وجود حاجة ماسة إلى تغيير وجه 

الحاخامية في إسرائيل. وشعب إسرائيل بحاجة إلى حاخامية 

تع���رف كي���ف تربط اليهودية ب���ه وال تكره���ه بالتهجمات 

والشتائم. والصهيونية الدينية ليست بحاجة إلى مصادقة 

أي كان على كبار علمائها في التوراة وستعرف كيف تغرس 

تراثها الصهيوني - الديني في ش���عب إسرائيل كله. وندعو 

الحاخام يوسيف إلى العودة إلى رشده وطلب الصفح«.   

مصالح شخصية
هجوم يوس���يف ضد س���تاف، ل���م يكن موجه���ا فقط ضد 

األخير الذي عّبر عن أفكار دينية متس���اهلة وعن نيته إجراء 

تغييرات في الحاخامية في ح���ال تولى المنصب. كما يؤكد 

رموز الحريديم والحريديم - القوميين عن رفضهم لترش���يح 

س���تاف. وإنما ه���ذا الهجوم كان موجها ض���د الحاخام عمار، 

ال���ذي كان في الماضي أكث���ر المقربين من يوس���يف، لكنه 

أصبح اآلن خصما لدودا بعد التعبير عن رغبته بتمديد واليته 

كحاخام أكبر س���فارادي، وبعد أن توصل إلى تفاهمات بهذا 

الصدد مع ستاف ومع حزب »البيت اليهودي«، خصم شاس.

وكان ح���زب »البيت اليه���ودي« قد أعلن عن دعمه لترش���يح 

ستاف لمنصب الحاخام األكبر، قبل أسبوعين. وفي أعقاب ذلك 

أعلن حزب شاس بدوره أنه سيعمل من أجل إحباط هذا التعيين. 

كذل���ك نفى قادة ش���اس وجود صفق���ة النتخ���اب الحاخامين 

األكبرين، تقضي بتعيين عمار وستاف، وعبروا عن معارضتهم 

لتعيين ستاف. وفي غضون ذلك هاجم مقربون من عمار قائدي 

ش���اس، عضوي الكنيس���ت أرييه درعي وأريئيل أتياس، بادعاء 

أنهما يسعيان إلى زرع الخالف بين يوسيف وعمار. 

وتبين من تقارير صحافية إس���رائيلية، أن المنافس���ة على 

منصب الحاخام األكبر السفارادي بالغة التوتر، إذ يريد أبناء 

الحاخام عوفاديا يوسيف الثالثة، الحاخامون أبراهام وإسحق 

ودافيد، أن يرش���حوا أنفسهم لهذا المنصب. كذلك يريد أن 

يرشح نفسه لهذا المنصب الحاخام بنيامين أتياس، شقيق 

عضو الكنيست أتياس، والحاخام يهودا درعي، شقيق عضو 

الكنيست درعي.

وفي هذا الس���ياق تس���اءل محللون في الش���ؤون الدينية 

اليهودية حول ما إذا سيكون بإمكان الحاخام عمار االهتمام 

بمصالح عائلة الحاخام يوس���يف، الروحاني���ة واالقتصادية، 

في الس���نوات المقبلة؟ وهل ثمة م���ن يواصل طريق الحركة 

الحريدي���ة - الس���فارادية، أي ش���اس، في الفت���رة التي بات 

يوسيف فيها مريضا وطاعنا في السن؟

وأعلن حزب ش���اس، قبل نحو عش���رة أيام، عن عدم تأييده 

لقانون يسمح بتمديد والية الحاخام األكبر، في محاولة لمنع 

تمدي���د والية عمار. ومن جهة ثاني���ة، وفقا لتقارير إعالمية، 

فإن عمار يس���يطر على قس���م كبير من أعضاء الهيئة التي 

تنتخ���ب الحاخامين األكبرين. ووفقا لهذه التقارير فإن عمار 

توص���ل إلى اتفاق مع ح���زب »البيت اليه���ودي«، يقضي بأن 

يؤي���د نواب هذا الحزب في الكنيس���ت قان���ون تمديد والية 

الحاخام األكبر مقابل دعم ترش���يح س���تاف في الهيئة التي 

تنتخب الحاخامين األكبرين. وقد أصبح تعلق س���تاف بعمار 

أكب���ر بعدما أعل���ن »البيت اليهودي« ع���ن تراجعه عن تأييد 

زيادة عدد أعضاء الهيئة التي تنتخب الحاخامين األكبرين. 

نتنياهو: ال هذا وال ذاك
فيم���ا ركزت وس���ائل اإلعالم على ترش���يح س���تاف وعمار 

لمنصب���ي الحاخامين األكبرين، بدا أن نتنياهو يس���عى إلى 

اختيار حاخامين آخرين، لم يذكر اس���ماهما بقوة كمرشحين 

لهذين المنصبين حتى اآلن. وقالت تقارير صحافية إن مدير 

مكتب نتنياهو السابق، نتان إيشل، وهو أحد أكثر المقربين 

من رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، يعمل م���ن أجل انتخاب 

الحاخام دافيد الو، لمنصب الحاخام األكبر األشكنازي.

ول���م يعب���ر نتنياهو حت���ى اآلن عن مرش���حيه المفضلين 

لهذين المنصبين. رغم ذلك فإن التقديرات تش���ير إلى أنه 

يفضل الحاخام دافيد الو، وهو حاخام مدينة موديعين. ومن 

شأن إعالن نتنياهو عن مرشحه المفضل أن يؤثر على أعضاء 

الهيئة الت���ي تنتخب الحاخامين األكبرين، وبينهم رؤس���اء 

سلطات محلية سيحتاجون إلى دعم نتنياهو في االنتخابات 

التي ستجري في شهر تشرين األول المقبل. 

ويفضل نتنياهو الو على غي���ره، كونه نجل الحاخام األكبر 

األشكنازي الس���ابق، الحاخام يس���رائيل مئير الو، الذي عقد 

ق���ران نتنياهو وكان عراب���ا لنجلي رئي���س الحكومة. ونقلت 

وس���ائل إعالم إسرائيلية عن أش���خاص ضالعين في انتخاب 

الحاخامين األكبرين قولهم إن إيش���ل ه���و محور مركزي في 

حملة الو نحو المنصب، وأن إيشل يعتقد أنه يجب منع وصول 

س���تاف إلى المنصب، ألن من شأن ذلك أن يعزز مكانة رئيس 

»البيت اليهودي« نفتالي بينيت. 

ولي���س واضحا بع���د موق���ف نتنياهو من هوية المرش���ح 

لمنصب الحاخام األكبر الس���فارادي. لكن نائب وزير األديان، 

إيلي بن داهان، يسعى إلى تعيين الحاخام شموئيل إلياهو، 

وهو نفسه حاخام مدينة صفد العنصري الذي يدعو إلى عدم 

بيع أو تأجير البيوت للعرب، في المنصب. وعلى ما يبدو فإنه 

في حال تبين أن نتنياهو س���يعلن رسميا عن دعمه للحاخام 

الو ف���إن بيني���ت قد يؤي���د تعيين إلياهو، خاص���ة على ضوء 

العالقات الحميمة بين االثنين. لكن التخوف لدى بينيت في 

هذه الحالة هو من تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد 

هذا التعيين على خلفية مواقف إلياهو العنصرية.

سجاالت واتهامات متبادلة ومصالح ذاتية في الطريق لتعيين الحاخامين األكبرين إلسرائيل

أبحاث جديدة حول قضية سفينة األسلحة إلى »إيتسل«

هل كانت حادثة إغراق »ألتالينا« أحد أسباب اغتيال رابين؟

تش���رين الثاني الع���ام 1947. ويؤكد ريزنيك عل���ى أن أفراد 

منظمت���ي »إيتس���ل« و»ليحي« فوجئوا بقرار التقس���يم، ولم 

يتوقع���وا انس���حاب الق���وات البريطانية من فلس���طين في 

منتص���ف العام 1948، وكان���وا يتوقعون بقاء ه���ذه القوات 

لسنتين أخريين على األقل.

اغتيال رابين
نش���أت حول »قضي���ة ألتالينا« أس���طورة، س���عى اليمين 

اإلس���رائيلي، وخاصة حزب الليكود بع���د صعوده إلى الحكم 

ف���ي العام 1977، إل���ى تغذيتها، حتى اليوم. وأش���ار تقرير 

»هآرتس« إل���ى أقوال نائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية، أوفير أكوني���س، في خطاب ألق���اه في مقبرة 

ف���ي تل أبيب مدف���ون فيها قتل���ى »ألتالينا«، ف���ي الذكرى 

الس���نوية لهذه الحادث���ة، العام الماضي. ق���ال أكونيس إن 

»ذلك اليهودي الذي ضغط على الزناد، وأصبح الحقا رئيس���ا 

للحكومة، خدش التاريخ الصهيوني، عندما وجه السالح نحو 

السفينة وأطلق النار. وهو ورجاله كثفوا إطالق النيران عندما 

علموا أن على متنها يتواج���د زعيم حيروت، مناحيم بيغن«. 

وقد قال أكونيس أمورا مشابهة في العام الذي سبقه.

وكان يقص���د أكوني���س بهذا ال���كالم إس���حق رابين. فهو 

الوحيد من بين ضباط الجيش اإلس���رائيلي الذي ش���ارك في 

أح���داث »ألتالين���ا«، وأصبح الحقا رئيس���ا للحكوم���ة. وقالت 

الصحيفة إنه في الس���نوات الماضية كان يتم اإلدالء بأقوال 

مش���ابهة لتلك التي أدلى بها أكوني���س، وخاصة االتهامات 

لرابين، في أوس���اط الهوامش المتطرف���ة لليمين. واندمجت 

هذه األق���وال بحمالت التحريض ضد رابين في أعقاب توقيع 

اتفاقيات أوسلو، وتصاعدت أكثر بعد اغتياله. وأصبحت هذه 

االتهامات لرابين متداولة بش���كل واس���ع في صفوف أحزاب 

اليمين وبينها الليكود.

وكان عمير، قاتل رابين، قد قال في اليوم األول من التحقيق 

معه بع���د االغتيال، إنه »تق���ع على رابين مس���ؤولية إطالق 

ني���ران المدافع وإغراق الس���فينة ألتالينا، التي كانت محملة 

باألسلحة، في العام 1948، لقوات اإليتسل في أرض إسرائيل«.

وقب���ل عدة أس���ابيع من اغتي���ال رابين، ب���ادر عمير، وكان 

حين���ذاك طالبا في جامعة بار إيالن، إلى عقد حلقة دراس���ية 

في الق���دس. وطل���ب عمير م���ن الباحث في تاري���خ الجيش 

اإلس���رائيلي، الدكتور أوري ميلشطاين المشاركة في الحلقة 

الدراسية، بعد أن حضر درسا لميلشطاين في الجامعة وتأثر 

بش���كل عميق من موقف���ه وانتقاداته للحكوم���ة واتفاقيات 

أوسلو. وقد وافق ميلش���طاين على إلقاء محاضرة في الحلقة 

الدراسية مش���ترطا السماح له ببيع نس���خ من كتابه بعنوان 

»أسطورة رابين وتحطمها«.  

وردا على س���ؤال حول م���ا إذا حمل رابين المس���ؤولية في 

»قضي���ة ألتالينا« خالل الحلقة الدراس���ية، قال ميلش���طاين 

إنه »ربما قلت أمورا كه���ذه« لكنه أضاف أنه »رويت الحقائق 

ولست مس���ؤوال عما فعله عمير«. وتابع أنه »ربما حرضت ضد 

رابين لكني لم أدع إلى قتله«.

وقال الباحث والصحافي ش���لومو نكديمون إن »االتهامات 

لرابي���ن بأنه أطل���ق النار من المدفع هي فري���ة دموية«، ألنه 

»بنظر مناحيم بيغن ورفاقه في قيادة اإليتسل وقيادة حركة 

حيروت، فإن الرجل الش���رير في هذه القضية هو بن غوريون« 

الذي اتخذ القرار بقصف السفينة. 

وأش���ارت الباحثة في تاريخ الصهيونية، البروفس���ور أنيتا 

ش���ابيرا، إلى أن »إس���حق رابين كان العبا ثانوي���ا في الدراما 

الت���ي حدثت في العام 1948، وأصبح العبا رئيس���ا في الدراما 

التي حدثت في التسعينيات، وهو متهم اآلن بقتل اليهود. 

وأصبح���ت قضية ألتالينا مب���ررا، قبل قتل رئي���س الحكومة 

وبعده، الستباحة دم رابين«.
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تغطيــة خاصـــة

تظاهرة في إحدى القرى العربية تطالب بضمان حق النساء العربيات في العمل الكريم.

أث���ار التركيز على أوض���اع المواطنين 

العرب في إس���رائيل في اآلونة األخيرة 

عدّدا من التعقيبات.

وف���ي إط���ار ذل���ك أنش���أت صحيف���ة 

»هآرتس« يوم 14 حزي���ران الجاري مقااًل 

افتتاحًي���ا قالت فيه إن���ه على الرغم من 

أن الع���رب يش���كلون نس���بة واح���د إلى 

خمسة من سكان إسرائيل، إال أنهم غير 

مرئيين نس���بة إلى األكثرية اليهودية 

الت���ي تعيش في إس���رائيل. فاليهود ال 

يلتقون العرب في الش���ارع ألن األغلبية 

العربي���ة تعيش في بل���دات منفصلة أو 

أحياء منفصلة داخ���ل المدن المختلطة. 

وهم ال يلتق���ون كذلك في أماكن العمل 

ألن العرب ال يس���تطيعون شق طريقهم 

إلى سوق العمل اإلس���رائيلية، ويجدون 

صعوبة كبيرة في الحصول على الوظائف 

المرغوب���ة. وهم ال يلتق���ون في الوزارات 

أيضًا ألن الحكومة لم تف بالهدف الذي 

وضعته وهو توفير ف���رص عمل للعرب، 

إذ ال تتعدى نسبة الموظفين العرب في 

الدولة 8ر7%. وم���ن الطبيعي أال يلتقي 

أوالد اليه���ود أوالد الع���رب ألن جه���از 

التعليم الرس���مي العرب���ي منفصل عن 

جهاز التعليم اليهودي الرسمي.

وأضاف���ت الصحيف���ة: هك���ذا نجد في 

إس���رائيل دولتي���ن منفصلتي���ن ضمن 

دولة واح���دة، واح���دة لليه���ود وأخرى 

للعرب. وتبرز الثغرة الكبيرة بينهما في 

مستوى الحياة، ومستوى الدخل، ونوعية 

التعليم، ونس���بة العمالة. وهذه الثغرة 

هي التي تميز دولة إسرائيل اليهودية 

الغربي���ة المتقدمة، عن دولة إس���رائيل 

العربي���ة التي ال تعدو كونه���ا دولة من 

العالم الثالث.

وقالت: في البح���ث الذي قام به رئيس 

قس���م السياس���ة العام���ة ف���ي جامعة 

تل أبي���ب البروفس���ور عيران ياش���يف 

بنك  م���ن  نيتس���ا كس���ير  والدكت���ورة 

الثمن  الخبيران  إس���رائيل، يس���تعرض 

الباه���ظ ال���ذي تدفعه دولة إس���رائيل 

مقابل كونها دولتين ضمن دولة واحدة. 

واستنادًا إلى تقديراتهما، فإن إسرائيل 

تخس���ر عش���رات المليارات من الشواكل 

بسبب تخلف عرب إس���رائيل في مجالي 

العمل والتعليم. وف���ي تقديرهما فإنه 

إذا نجحت الحكومة في سد الثغرة التي 

يعاني العرب بسببها، فإنها ستستطيع 

زيادة مداخيلها بنحو 40 مليار ش���يكل 

حتى سنة 2013، وبنحو 120 مليار شيكل 

حتى سنة 2015. وتظهر األرقام  أنه من 

أج���ل ردم الثغرة القائمة بي���ن اليهود 

والعرب،  فال بّد من توظيف مبالغ كبيرة 

في القطاع العربي تقدر بنحو 8 مليارات 

ش���يكل خالل األعوام الخمس���ة المقبلة. 

لكن عل���ى الرغم من ذلك، ف���إن عائدات 

هذا االس���تثمار س���تكون كبيرة للغاية 

وس���تصل إلى 3ر7%  س���نويًا. لذا يمكن 

القول إن هناك مصلحة إس���رائيلية عليا 

ف���ي توظيف الجهود من أجل مس���اعدة 

السكان العرب  في الحصول على التعليم  

واالنخراط  في سوق العمل اإلسرائيلية.   

جمعية »سيكوي«: الحكومة تسعى 
لتكريس دونية المجتمع العربي

وأص���در المحامي علي حي���در، المدير 

المش���ارك لجمعية »س���يكوي« من أجل 

ا أشار 
ً
تكافؤ الفرص في إس���رائيل، بيان

فيه إلى مش���روع القان���ون الجديد الذي 

صادقت علي���ه اللجنة الوزارية لش���ؤون 

والذي يمّيز ويعطي أفضلية  التش���ريع 

في مج���االت متعددة لم���ن أدى الخدمة 

العسكرية والقومية.

وقال إنه بحس���ب مش���روع القانون هذا 

ال���ذي تقدم به رئيس االئت���الف الحاكم 

عض���و الكنيس���ت ياريف ليفي���ن، فإنه 

منح األفضلي���ة في مج���االت القبول 
ُ
س���ت

للعم���ل في القط���اع العام، ومؤسس���ات 

الطلب���ة  ومس���اكن  العال���ي  التعلي���م 

وتخصيص أراٍض للسكن، فقط لمن خدم 

الدولة.

م، قبل سنتين،  دِّ
ُ
وأضاف: لقد س���بق وق

اقتراٌح ش���بيٌه، لكن أقر بعدم دس���تورية 

مش���روعيته وبع���دم القدرة ف���ي الدفاع 

عن القان���ون في ح���ال القي���ام بتقديم 

التماس���ات ضده للمحكمة العليا، ولذلك 

ل المستشار القانوني 
ّ
تم إلغاؤه بعد تدخ

للحكوم���ة، كم���ا فعل أيضًا م���ع االقتراح 

الجديد الذي لم يتم إلغاؤه حتى اآلن.

وم���ن الواضح أن مش���روع القانون هذا 

مدفوٌع بنزع���ة عنصرية ض���ّد المجتمع 

العربي بش���كل خاص، ويحاول ش���رعنة 

وتكري���س الواقع الحال���ي، ال بل تعميق 

أكثر  واليه���ود  الع���رب  بين  الفج���وات 

فأكث���ر، مما يذكرن���ا بطبيع���ة العالقة 

بين الس���ود والبيض في جنوب إفريقيا 

في فترة األبارتهاي���د، وفي أميركا قبل 

سنوات الستين، حيث منحت المجموعة 

القوية والمسيطرة امتيازات وأفضليات 

وهي التي بطبيعة الحال تتمتع بحقوق 

أكث���ر وبأوض���اع سياس���ية واجتماعية 

واقتصادية أفضل بكثير.

القان���ون يتماهى  إن مش���روع  وتابع: 

مع سياس���ة الحكومة الحالية وخصوصًا 

نتيجة مشاركة قائمة »يوجد مستقبل« 

التي رفعت لواء ما يسمى »المساواة في 

تحمل العبء«. وم���ن الجدير بالذكر أنه، 

ل 
ّ
المقت���رح، إذا تعط القانون  وبحس���ب 

عمل الثالجة، ومكيف الهواء، والس���يارة 

وأصبح���ت هناك حاج���ة لتصليح العطل 

فستمنح األفضلية لذلك الذي خدم في 

الجيش، وستمنح األفضلية في المطاعم 

واألماك���ن العام���ة لم���ن أدى الخدم���ة 

العسكرية.

إن القان���ون المقت���رح يتنافى والقيم 

األخالقية، وأس���س النظام الديمقراطي، 

كما يتنافى مع بعض القوانين األساسية 

في إسرائيل نفسها، مثل قانون أساس 

كرامة اإلنسان وحريته، ومن نافلة القول 

الداخل  ف���ي  الفلس���طيني  المجتمع  إن 

معف���ّي من الخدمة العس���كرية وال يريد 

المش���اركة فيها من منطلق���ات وطنية، 

وال توجد أية دول���ة ديمقراطية ليبرالية 

في العالم تربط رزمة الحقوق بالواجبات، 

وخصوص���ًا أن المجتمع العربي في البالد 

يقدم الواجبات المفروضة عليه مثل دفع 

الضرائب واحترام القانون بالرغم عن أنه 

مقم���وع ومقهور ومضطَه���د، أضف إلى 

ذلك أن هناك مجموعات داخل المجتمع 

اليهودي ال ت���ؤدي الخدمة المدنية وقد 

حصلت بص���ورة غير مباش���رة على مدار 

الس���نين عل���ى امتيازات وحق���وق أكثر 

من الجميع )أمث���ال اليهود المتزمتين(، 

واألنك���ى واألصعب أن هن���اك أجزاء من 

الشعب الفلس���طيني في الداخل تخدم 

في الجيش إما نتيج���ة إللزام القانون أو 

بش���كل اختياري، ولكنها ال تحصل على 

حقوق متس���اوية، بل على العكس تمامًا 

فإن مس���توى التعليم والعم���ل والبنى 

التحتية أسوأ بكثير.

وق���ال حيدر: إن المتاب���ع والمتأمل في 

والمس���لكيات  الرس���مية،  السياس���ات 

الشعبية، يس���تطيع أن يالحظ أن لديها 

سياس���ات عنصري���ة م���ن األعل���ى إلى 

األسفل، ومن األسفل إلى األعلى، بمعنى 

أن هن���اك ق���رارات وقواني���ن عنصرية 

وتمييزي���ة من جان���ب الحكومة، وهناك 

تحركات ش���عبية مث���ل االعت���داء على 

المس���اجد والكنائس وحرق الس���يارات 

والعنصرية  المعادية  الشعارات  وكتابة 

وعدم السماح للعرب بالدخول إلى بعض 

األماكن العامة، كما حصل قبل أسبوعين 

في »الس���وبرالند«، أو عدم السماح لعربي 

بفتح حساب في أحد فروع بنك هبوعليم، 

واألمثال كثيرة ومتعددة .

إن المتقدمي���ن بالمش���روع يس���عون 

العربي  المجتم���ع  إلى تكري���س دونية 

واحتقاره ومن ثم محاولة السيطرة عليه، 

وبنائه م���ن جديد، بحيث يتناس���ب مع 

الذوق والعقلية اإلس���رائيليين. إن هذا 

المس���عى، الهادف إلى هندسة مجددة 

للفلس���طينيين، وخلق حال���ة بلبلة حول 

تركيب الهوي���ات، وصهر الوعي العربي 

من جديد ومح���اوالت التضييق، مصيره 

الفش���ل الحتمي، عندما تتوف���ر اإلرادة 

العربية  والقي���ادة  الجماع���ي  والعم���ل 

المجتم���ع  م���ع  المتواصل���ة  الحكيم���ة 

وهمومه.

وختم قائاًل: على ضوء تصاعد وازدياد 

الظواه���ر العنصري���ة، على المستش���ار 

القانوني للحكومة أخذ دور أكثر فاعلية 

ومس���ؤولية لمراقب���ة ومتابعة ومحاكمة 

ومعاقب���ة العنصريين. كم���ا يجب على 

العليا وقيادات المجتمع  المتابعة  لجنة 

العربي والس���لطات المحلية ومؤسسات 

المجتم���ع المدني التنادي من أجل بحث 

ونق���اش معمقي���ن لوضع إس���تراتيجيا 

ش���املة ومتكاملة، تتفق حول مواجهة 

المختلف���ة،  بأش���كالها  العنصري���ة 

وتض���ع أهدافًا واضحة وآلي���ات وأدوات 

ناجعة، وتتقاسم المس���ؤوليات لتحدي 

ومقاوم���ة هذه الظاه���رة الخطيرة، التي 

يريد اليمين اإلس���رائيلي، م���ن خاللها، 

إلى مواجهة عنيفة وليس  اس���تدراجنا 

فق���ط التمييز ضدنا. كم���ا يتعين علينا 

التخلي عن النفسية والفكر الضحوّيين، 

وأخذ مس���ؤولية عن الواقع الصعب الذي 

نعيشه، ألنه إذا لم نأخذ مسؤولية، ونبدأ 

عمال عربيا مش���تركا وحقيقيا، فس���وف 

تستمر مسيرة التردي.

=كتب برهوم جرايسي:

خالل أقل من 48 ساعة، طرحت الحكومة 

اإلس���رائيلية مؤخ���را على ج���دول أعمال 

الكنيست مش���روعي قانونين: األول، وهو 

ضمن قانون التس���ويات المرافق لمشروع 

الميزاني���ة العامة، يزع���م أن الهدف منه 

التش���جيع على االنخراط في سوق العمل، 

والجمهور العربي هو أكثر المستهدفين 

في���ه، والثان���ي، مش���روع قان���ون يمن���ح 

األفضلية لمن خدم في الجيش في أماكن 

العمل في القطاع العام، ولكن هذا يشجع 

القطاع الخ���اص على اتخاذ نفس الخطوة، 

وهو بطبيع���ة الحال يس���تهدف العرب، 

لتتقل���ص ف���ي وجوههم ف���رص العمل 

أكث���ر مما هو قائم على أرض الواقع، وهذا 

ينس���ف كل مزاعم الحكومة بأنها معنية 

بانخراط العرب، وخاصة النساء منهم، في 

سوق العمل.

وف���ي األي���ام األخيرة ص���در بحث في 

جامع���ة تل أبي���ب يؤك���د أن العرب في 

إسرائيل يعيشون في بلدات على شكل 

غيت���وات، محروم���ة من ف���رص العمل، 

ويؤك���د أن انخراط العرب بنس���بة أكبر 

في سوق العمل من شأنه أن يزيد النمو 

االقتص���ادي ف���ي إس���رائيل، ولكن هذا 

البحث ليس األول من نوعه، بل س���بقته 

أبح���اث ومخطط���ات حكومي���ة ليس���ت 

قليلة في الس���نوات األخيرة، بقيت في 

ملفاتها، بينما المخططات حظيت بضجة 

إعالمية ضخم���ة، وفي أحس���ن األحوال 

فإن تنفيذها كان جزئيا هامش���يا، ولم 

يستكمل.

ويعاني الفلس����طينيون في إس����رائيل 

من نس����بة بطالة عالية ج����دا، مقارنة مع 

ما هو قائ����م بين اليهود في إس����رائيل. 

ففي حين أن نس����بة البطال����ة العامة في 

إس����رائيل تتراوح بالمعدل ما بين 5ر%6 

إل����ى 7% ف����ي العامين األخيري����ن، إال أن 

البطالة بين العرب تت����راوح ما بين %23 

و25% بالمعدل، مقابل أقل من 5ر4% بين 

اليهود، وقليلة جدا هي البلدات العربية 

التي تهبط فيها نس����بة البطالة عن %10 

بقلي����ل، بينم����ا م����دن تجمع م����ا بين 30 

ألفا وأكثر من 50 ألف����ا منكوبة بالبطالة، 

وتتراوح فيها النسبة ما بين 25% وحتى 

38%، والنسبة الثانية تنتشر خاصة في 

بلدات صحراء النقب.

وبحس���ب التقديرات، فإن نس���بة القوة 

العامل���ة العربية تبلغ حالي���ا نحو 14%، إال 

أن العاطلي���ن عن العمل منهم يش���كلون 

نح���و 50% م���ن إجمال���ي العاطلي���ن عن 

العمل، وترتفع هذه النس���بة بشكل حاد 

بين من يتم وصفه���م عاطلين عن العمل 

»مزمني���ن«، أي أنهم عاطل���ون عن العمل 

لمدة عام وأكثر.

كذلك، فإنه حس����ب تقديرات رسمية 

البطالة وسط  وتخصصية، تصل نسبة 

أكاديمية  الحاصلي����ن على ش����هادات 

بي����ن العرب إلى 9%، وهي أكثر بس����تة 

أضع����اف م����ن نس����بتها بي����ن نف����س 

الشريحة من اليهود، وتبقى الشريحة 

المحرومة أكثر من ف����رص العمل، هي 

النس����اء العربيات الالت����ي 30% منهن 

فق����ط منخرط����ات ف����ي س����وق العمل، 

مقابل ضعفي هذه النسبة بين النساء 

اليهوديات. ويس����تدل م����ن تقديرات 

النس����اء  م����ن   %30 أن  تخصصي����ة 

أكاديمية  عل����ى ش����هادات  الحاصالت 

ومهني����ة عاطالت عن العمل، بينما نحو 

50% من النس����اء العام����الت الحاصالت 

على مؤهالت أكاديمية ومهنية يعملن 

في وظائف أقل من مؤهالتهن.

إعادة »مخطط فيسكونسين« 
االستبدادي

اإلس���رائيلية  الحكوم���ة  ق���ررت  وق���د 

إحياء ما يس���مى »مخطط فيسكونسين« 

االس���تبدادي، الذي هو من حيث الجوهر 

خصخصة مكاتب التش���غيل، وتسليمها 

لش���ركات خاصة، كي تتبع أساليب ضغط 

عل���ى العاطلين عن العم���ل لالنخراط في 

س���وق العم���ل، وه���ذا بعد إج���راء بعض 

التعديالت على المشروع، الذي ألغي قبل 

ثالث س���نوات، إال أن جوهره االستبدادي 

بقي على حاله.

وكان���ت الحكومة قد فرض���ت »مخطط 

فيسكونس���ين« للتطبي���ق في منتصف 

الع���ام 2005، وكان ف���ي أرب���ع مناط���ق 

تجريبي���ة، ولم���دة ثالث س���نوات، إال أن 

الحكوم���ة عمل���ت عل���ى تمدي���ده لمدة 

عامين، إلى أن جوبه بمعارضة ش���ديدة 

في الكنيس���ت، واضطرت الحكومة على 

ضوئه���ا إلى إلغائه ف���ي منتصف العام 

.2010

وكان هذا المش���روع يضغط حتى على 

المرضى من العاطلين عن العمل، لالنخراط 

في أماكن عمل وأعمال ال تناس���بهم، ومن 

كان يرف���ض كان ُيحرم م���ن المخصصات 

االجتماعية، بينما كانت تحصل الش���ركة 

التي تدير مش���روع »فيسكونس���ين« من 

الحكومة على »مكاف���أة« مالية، مقابل كل 

ش���خص يتم حرمان���ه م���ن المخصصات 

االجتماعية.

وكان في هذا المخطط الكثير من مشاهد 

االس���تبداد، مثل إلزام نساء العاطلين عن 

العمل المزمنين على الجلوس في مكاتب 

الش���ركة يوميا لساعات طويلة، كي ال يتم 

حرمان رجاله���ن من المخصص���ات، أو أن 

يفرض على نس���اء ش���ارفن عل���ى عامهن 

الس���تين التوجه إلى أعم���ال غير مالئمة، 

مثل التنظيف وما شابه.

وين���ص المش���روع الجدي���د، الذي من 

المفت���رض أن يق���ّره الكنيس���ت ه���ذا 

األس���بوع بالقراءة األول���ى، على أن يكون 

ش���امال، وجرى إلغاء »المكافأة« للشركات 

مقابل كل شخص ُيحرم من المخصصات 

االجتماعية، ووضع أنظمة أخرى، لتحديد 

وضعي���ة العاط���ل عن العم���ل، الصحية 

والجسدية.

وكان بنك إس���رائيل المركزي، ومحافظه 

س���تانلي فيش���ر، ق���د ح���ذر م���ن وضع 

مخططات للضغ���ط على العاطلين للتوجه 

إلى س���وق العمل، من خالل حرمانهم من 

المخصصات، م���ن دون ضمان أماكن عمل 

مالئمة تستوعبهم.

مخطط لتضييق الخناق
اللجنة  المخطط، صادقت  وبموازاة ذلك 

الوزارية لشؤون التشريعات في الحكومة 

عل���ى مش���روع قان���ون عنص���ري، لرئيس 

االئت���الف الحاك���م ياري���ف ليفين، يضع 

حواجز إضافية أمام العرب لدى توجههم 

إلى س���وق العمل، من خ���الل تفضيل من 

خدموا في الجيش اإلس���رائيلي في أماكن 

العمل في القطاع العام، وتقديم امتيازات 

حت���ى في الرواتب، إضاف���ة إلى امتيازات 

ف���ي القب���ول ف���ي الجامع���ات والحصول 

على مس���اكن الطلبة، وف���ي الحصول على 

المس���اكن، واألراضي المخصص���ة للبناء، 

وغيرها من األمور.

وكان مث���ل ه���ذا القان���ون ق���د طرحه 

حزب »إس���رائيل بيتنا« بزعامة أفيغدور 

ليبرمان، في الدورة البرلمانية الس���ابقة، 

من خ���الل نائب���ه العرب���ي المدعو حمد 

عّم���ار، وهو ضابط احتي���اط في الجيش، 

وفي حينه وافقت الحكومة على مشروع 

القان���ون، وأق���ّره الكنيس���ت م���ن حيث 

المبدأ بالق���راءة التمهيدية، إال أن رفض 

للقانون  للحكومة  القانوني  المستش���ار 

وتحذيره م���ن تعارضه مع قوانين أخرى، 

نتنياه���و يطلب تجميد تش���ريع  جعل 

القان���ون، فبادر النائ���ب ليفين إلى طرح 

صيغة أش���رس م���ن س���ابقتها، وفيها 

تدخ���ل في قواني���ن أخرى، إللغ���اء بنود 

تمنح تمثي���ال، غير مطبق���ة، للعرب في 

إس���رائيل في مؤسس���ات القطاع العام 

والمؤسسات الرسمية.

ويق���ول القان���ون إن عل���ى الدول���ة أن 

تعت���رف بأفضلي���ة من »تط���وع ألجلها«، 

بقصد الخدمة العسكرية، وتمنح الشخص 

أفضليات متنوعة، مثل القبول إلى أماكن 

العم���ل، وبحصوله على روات���ب أعلى من 

غيره، وأيضا في القب���ول للجامعات، ومن 

ثم الحصول على مس���اكن الطلبة، وأيضا 

ف���ي ش���راء البيوت الت���ي تبنيه���ا وزارة 

االسكان، بما في ذلك بيع األراضي لغرض 

اإلسكان.

ويدع���و القانون إلى إلغاء كل بند في أي 

من القوانين مرتبط بما يس���مى »التمييز 

التفضيلي«، وه���ي تعديالت قانونية تم 

إقراره���ا ف���ي الماضي، في محاولة لس���د 

الفجوات بي���ن العرب واليهود، إال أن هذه 

القواني���ن ال تطبق على أرض الواقع، ورغم 

ذلك يطالب ليفين بإزالتها.

ويذك���ر أن قان���ون التجنيد العس���كري 

اإللزامي ال يس���ري على العرب، باس���تثناء 

أبناء الطائفة العربي���ة الدرزية، وبطبيعة 

الفلس���طينيين يرفضون مثل  الحال فإن 

ه���ذا التجنيد من منطلق���ات وطنية، في 

حين أن المؤسسة اإلسرائيلية، ترفض من 

حيث الجوهر فرض خدمة عسكرية كهذه 

على العرب.

ويأتي إقرار هذا القانون على الرغم من 

معارضة المستش���ار القانون���ي للحكومة 

ذات���ه، يه���ودا فاينش���تاين، وقي���ل إن 

رئيس���ة لجنة التش���ريعات وزيرة القضاء 

تس���يبي ليفني عارضت القانون، إال أنها 

لم تجاهر بمعارضته���ا، بينما وزراء حزب 

أنه���م عارضوا  أعلنوا  »يوجد مس���تقبل« 

القان���ون، فقط ألنه يش���كل غبن���ا لذوي 

اإلعاقات واالحتياج���ات الخاصة، الذين ال 

يس���تطيعون الخدمة في الجيش، وليس 

لكونه ضد العرب.

وإن خط���ورة هذا القان���ون تكمن ليس 

فق���ط في مضمونه، بل في أنه سيش���كل 

قاعدة لتطبيقه أيضا في القطاع الخاص، 

فهذا النهج قائم من دون قانون، ولكن إن 

وجدت حتى اآلن فسحة للمناورة ومحاصرة 

هذا النهج، فإن القانون المخصص للقطاع 

العام، س���يبرر استفحال التمييز أكثر في 

القطاع الخاص، م���ا يعني محاصرة العرب 

في جميع جوانب سوق العمل.

 

بحث في جامعة تل أبيب
 ف���ي األيام األخي���رة ص���در بحث في 

جامعة تل أبيب أعده البروفس���ور عيران 

ياشيف، رئيس قس���م السياسة العامة 

ف���ي هذه الجامع���ة، والدكتورة نيتس���ا 

كس���ير من بنك إسرائيل المركزي، وقيل 

إنه أحد أكثر األبحاث ش���مولية لوضعية 

الع���رب في إس���رائيل في س���وق العمل 

اإلسرائيلية.

ويحاول البحث وض���ع اليد على مواطن 

الخلل في ع���دم انخراط المجتمع العربي 

في س���وق العم���ل اإلس���رائيلية، ويركز 

التحصيل  بش���كل خاص على وضعي���ة 

العلمي، ويطرح معطيات، مثل أن نس���بة 

التس���رب بين الطالب العرب في مرحلة 

»الثانوية« )التوجيهي( المدرسية تصل 

إلى 21% مقابل 11% بي���ن اليهود، ولكن 

هذه النس���بة بين العرب تشمل الطالب 

الفلس���طينيين ف���ي الق���دس المحتلة، 

الذي���ن ينخرطون ف���ي جه���از التعليم 

لتقدي���م  يتجه���ون  وال  الفلس���طيني، 

امتحان���ات »البج���روت« النهائية، وهي 

ت���وازي امتحانات »التوجيه���ي«، وهذه 

الحال تسري أيضا على نسبة الحاصلين 

على شهادة »البجروت«.

ويعتب���ر البحث أن ضع���ف التحصيل 

العلمي بي���ن العرب، الذي ه���و حقيقة 

قائمة بفعل سياس���ة التمييز في جهاز 

إلى  الوص���ول  والحواج���ز في  التعلي���م 

الجامعات اإلس���رائيلية، هو س���بب قوي 

في ضع���ف انخ���راط العرب في س���وق 

العم���ل، مقارن���ة بالنس���بة القائمة بين 

اليه���ود، وهذا على الرغم من أن نس���بة 

األكاديميين العرب العاطلين عن العمل 

أكثر من س���تة أضعاف النسبة القائمة 

بين اليهود.

والجدي���د ف���ي البحث أنه يع���دد أيضا 

الس���كاني، وعدم إقامة  أسباب االكتظاظ 

مناط���ق صناعية ومرافق عمل في البلدات 

العربية، خاصة وأنها بعيدة جغرافيا عن 

مركز البالد. ونذكر في هذا المجال أن مدنا 

عربيا قريبة م���ن منطقة تل أبيب الكبرى، 

هي أيضا منكوبة بالبطالة، وأبرزها مدينة 

الطيبة التي تصل نسبة البطالة فيها إلى 

24% وأكثر.

خطط وقرارات من دون
 تغيير السياسة

ويق���ول معدا البحث إن اندماج العرب 

في س���وق العم���ل »ه���و أوال وقبل كل 

ش���يء، مصلح���ة إس���رائيلية واضحة«، 

حسب تعبير اس���تعراض صحيفة »ذي 

ماركر« للبحث، وذل���ك ألن هذا االندماج 

النمو االقتصادي،  س���يزيد من نس���ب 

وله���ذا يوصي البح���ث الحكومة برصد 

ما بين 8ر1 مليار إل���ى 25ر2 مليار دوالر 

في الس���نوات القليلة المقبلة، من أجل 

زيادة انخراط العرب في س���وق العمل، 

منها نح���و 3ر1 ملي���ار دوالر ترصد في 

جهاز التعليم العربي، الذي يعاني من 

نواقص بنيوية وتعليمية ضخمة، جراء 

سياس���ة التمييز، من أجل رفع مستوى 

العرب،  للط���الب  العلم���ي  التحصي���ل 

وتأهيلهم لالنخراط مستقبال في سوق 

العمل بشكل أفضل.

ونذك���ر أن���ه ف���ي الس���نوات ال� 13 

األخي���رة، س���معنا ع���ن الكثي���ر م���ن 

بأوضاع  للنه���وض  الرصد  ميزاني���ات 

المواطنين العرب في إس���رائيل، التي 

يعود ترديه���ا إلى سياس���ة التمييز 

العنص���ري، وغالبية ه���ذه المخططات 

كانت تهدف إل���ى امتصاص نقمة، أو 

إنهاء جدل مرحلي. 

ففي الع���ام 2000، أقرت حكومة إيهود 

باراك تخصيص ملي���ار دوالر، تصرف في 

أربع س���نوات، كميزاني���ات إضافية على 

نواح مختلفة في المجتم���ع العربي، لكن 

ه���ذه الحكومة لم تك���ن قائمة حتى في 

الس���نة األولى من تطبيق المخطط العام 

2001، وعلى الرغم من قانون االستمرارية 

في عم���ل حكومات إس���رائيل، إال أن هذا 

القرار بقي كشّماعة في السنوات الالحقة، 

إذ تم التلويح به كثي���را، ولكنه لم يطبق 

على أرض الواقع.

وفي العام 2011 أعلنت حكومة بنيامين 

نتنياه���و عن تخصي���ص ميزانية بقيمة 

220 ملي���ون دوالر، تصرف أيضا على مدار 

أربع س���نوات، وهي مخصصة ل� 13 مدينة 

وبل���دة، وتهدف إلى تطوي���ر بنى تحتية 

وفتح أماك���ن عمل، ولكن اتض���ح فورا أن 

القرار بمثابة خديعة، إذ أن الحصة األكبر 

من ه���ذه الميزاني���ة موج���ودة أصال في 

أس���اس الميزانية العامة، م���ا يعني أنها 

ليست إضافية.

وقب���ل أكث���ر من ث���الث س���نوات، أقام 

نتنياهو مكتبا لالستش���ارة االقتصادية، 

مخصص���ا للمجتمع العرب���ي، وأنيطت به 

مهمة توزيع ميزانية ال� 220 مليون دوالر، 

وهي ميزانية هامش���ية أم���ام احتياجات 

العج���ز  لتغطي���ة  ال���دوالر،  بملي���ارات 

والنواقص المتراكمة على مدى عش���رات 

السنين.

كذلك، أقام نجل رئيس الدولة شمعون 

بيريس، حيمي بيريس، قبل أكثر من ثالث 

لتش���جيع االستثمارات  سنوات، صندوقا 

ف���ي المجتم���ع العربي بقيم���ة 22 مليون 

دوالر، وقي���ل إن���ه أضيفت له���ذا المبلغ 

ميزاني���ة أخ���رى بقيمة 27 ملي���ون دوالر، 

ولكن كل هذا بقي غير ملموس على أرض 

الواقع. 

إن ما يحتاجه المجتمع العربي أساس���ا 

لي���س ق���رارات عابرة ال تطب���ق على أرض 

الواقع، وإنما تغيير العقلية التي تسيطر 

عل���ى كل حكومات إس���رائيل منذ س���تة 

عقود ونّيف، وهي عقلية فرضت سياس���ة 

التميي���ز العنصري ضد العرب كأس���اس 

موّج���ه، وترتك���ز عليه���ا كل السياس���ة 

الرس���مية، وتبلور من خالله���ا الحكومات 

ميزانياتها السنوية.

وأكثر ما يكش���ف نوايا حكومة بنيامين 

نتنياه���و، بوج���ه خ���اص، هو تمس���كها 

بمش���روع القانون الذي يعط���ي أفضلية 

لليه���ود، تح���ت حجة أنه���م »خدموا في 

الجيش«، ف���ي مجاالت التعلي���م والعمل 

والمسكن وغيرها.

العرب في إسرائيل: بين الحصار واإلقصاء عن سوق العمل!
*حكومة نتنياهو تدعي السعي لزيادة انخراط العرب في سوق العمل *الحكومة ذاتها تصادق على مشروع قانون عنصري يمنح تفضيال لليهود 

في أماكن العمل والتعليم والمسكن *البطالة بين العرب خمسة أضعاف نسبتها بين اليهود *بحث في جامعة تل أبيب يقر بأسباب 

عدم انخراط العرب في سوق العمل *مخططات كثيرة وضعت وقرارات حكومية لم تطبق لفسح المجال أمام زيادة االنخراط في العمل*

تعقيبات على أوضاع المواطنين العرب

»هآرتس«: الهوة الكبيرة بين اليهود والعرب تجعل 
إسرائيل دولتين: واحدة يهودية وأخرى عربية!
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إعداد: سعيد عياشمكتبــة »المشهـد«     كتب إسرائيلية جديدة

»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 

المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
هاتف: 2966201 – 2 – 00970
فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

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

صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع، يوم 

9 حزي���ران الحالي، على مش���روع “قان���ون مكافحة اإلرهاب”، 

الذي تقدمت به وزيرة العدل اإلس���رائيلية، تس���يبي ليفني 

)من حزب “هتنوعا”/ “الحركة”(، وضربت بذلك عرض الحائط 

بجمي���ع التحفظ���ات، االعتراضات والتحذي���رات الحادة التي 

أطلقتها، بصوت مرتفع، أوساط سياسية وقضائية � حقوقية 

عديدة ومختلفة ذهبت جميعها إلى التأكيد على أن مشروع 

القانون الجديد هذا ينطوي على مسٍّ خطير بحقوق اإلنس���ان 

في دولة إس���رائيل بوجه عام، وحقوق اإلنس���ان الفلسطيني 

)في المناطق الفلسطينية وفي داخل إسرائيل( بوجه خاص.

ويأتي مشروع “قانون مكافحة اإلرهاب” الجديد هذا ليحل 

م���كان “أنظم���ة وأوامر الطوارئ” المش���تقة، تش���ريعيا، من 

“حالة الطوارئ” الس���ائدة في إس���رائيل، منذ ما قبل قيامها 

الرس���مي. وكنا قد عالجنا موضوع “حالة الطوارئ” وأنظمتها 

بإس���هاب في مق���ال خاص في أعق���اب رد المحكم���ة العليا 

اإلسرائيلية اس���تئنافا تقدمت به “جمعية حقوق المواطن” 

في إس���رائيل للمطالبة بإصدار أمر يمنع الحكومة من تمديد 

“حالة الطوارئ”، علما بأن قرار المحكمة هذا صدر غداة قيام 

الكنيس���ت )يوم 5/7( بتمديد “حالة الطوارئ” لسنة إضافية 

أخرى )ملحق “المش���هد اإلس���رائيلي”، الع���دد 281، الثالثاء 

2012/5/15(. ولك���ن، ثمة فائدة وأهمية في إعادة تس���جيل 

بعض الحقائق المتصلة بالموضوع، اآلن، لضرورة فهم سياق 

مش���روع القانون الجديد، الذي نحن بص���دده اآلن، وتوضيح 

الدوافع واألهداف الحقيقية، المحركة له والمرجوة منه. 

حالة طوارئ  مستمرة...
تع���ود بداي���ة “حالة الط���وارئ” الرس���مية في إس���رائيل 

إلى األي���ام األولى من قيام الدولة حين أق���ر “مجلس الدولة 

المؤقت” )الس���لطة التش���ريعية ما قبل قيام الدولة، والتي 

أصبحت “الكنيس���ت”، الحقا(، في التاسع عشر من أيار 1949، 

أي بعد إعالن قيام الدول���ة بأربعة أيام، “أمر ترتيبات الُحكم 

والقضاء”، الذي ش���كل أول مرسوم تشريعي يصدر في دولة 

إسرائيل. 

فقد منح البند )9( من ذل���ك األمر “مجلس الدولة المؤقت” 

صالحية اإلعالن عن “س���ريان حالة الطوارئ في الدولة”، التي 

يمك���ن بموجبها “تغيي���ر أي قانون، إلغ���اء مفعوله بصورة 

مؤقتة أو تقييده بش���روط مختلفة”. وبهذا التش���ريع تبنت 

دولة إس���رائيل منذ والدتها الرسمية، بشكل عملي، “أنظمة 

الطوارئ االنتدابية” التي كانت سارية المفعول في فلسطين 

إب���ان االنت���داب البريطاني، من دون تقييده���ا بفترة زمنية 

محددة.

وف���ي خطوة الحقة، تم إدخال هذا البند، بجميع متضمناته 

التفصيلي���ة، ف���ي “قان���ون أس���اس: الحكومة”، ال���ذي أقر 

الكنيست صيغته األخيرة )الثالثة( في العام 2001، إذ يخّول 

هذا القانون الكنيست، وكذلك الحكومة، صالحية اإلعالن عن 

“حالة الطوارئ” في الدولة. وينص القانون، في البند 38 على: 

“)أ( -  إذا رأى الكنيس���ت أن الدول���ة تواجه حالة طوارئ، فمن 

حقه، بمبادرته هو أو وفقا القت���راح تقدمه الحكومة، اإلعالن 

ع���ن حالة الطوارئ. )ب( - يس���ري مفعول ه���ذا اإلعالن لفترة 

يحددها الكنيست، شرط أال تزيد عن سنة واحدة. ويستطيع 

الكنيست معاودة اإلعالن عن حالة الطوارئ، كما ورد. )ج( - إذا 

رأت الحكومة أن الدولة تواجه حالة طوارئ وأنه يتوجب إعالن 

“حالة الطوارئ” حتى قبل التئام الكنيس���ت، فباستطاعتها 

ه���ي إعالنها لفترة ال تزيد عن 7 أيام، إن لم يقم الكنيس���ت 

بإقراره���ا أو إلغائها قبل ذلك، بق���رار تؤيده أغلبية أعضائه. 

وإذا لم يلتئم الكنيست، فباستطاعة الحكومة معاودة إعالن 

حال���ة الطوارئ، كما ورد هنا... )ه�( - من حق الكنيس���ت إلغاء 

اإلعالن عن حالة الطوارئ، في أي وقت”. 

وين���ص البن���د 39 من ه���ذا القانون عل���ى: “ )أ( - في حالة 

الطوارئ، تس���تطيع الحكوم���ة إصدار أنظم���ة وأوامر طوارئ 

لغرض حماي���ة الدولة، حماية أمن الجمه���ور وضمان تزويد 

الخدم���ات والس���لع الحيوي���ة. )ب( - إذا رأى رئيس الحكومة 

أنه يتعذر التئام الحكومة وأن الحاجة ماس���ة وملحة إلصدار 

أوامر طوارئ، فإن بإمكانه ه���و أن يصدرها، أو أن يخول وزيرا 

صالحي���ة إصدارها. )ج( - اعتمادا على أنظمة الطوارئ، يمكن 

تغيير أي قان���ون، إلغاء مفعوله مؤقتا أو تضمينه ش���روطا، 

فضال عن فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب قائمة، إال إذا 

نص قانون آخر على خالف ذلك”. 

واس���تنادا إلى هذا النص القانوني، تعيش دولة إسرائيل 

“حالة الطوارئ” المتواصلة منذ قيامها وحتى اليوم، إذ درج 

الكنيست على تمديد حالة الطوارئ )إعالنها مجددا( في كل 

س���نة، بصورة أوتوماتيكية، لس���نة إضافي���ة أخرى، حتى أن 

الحكومة لم تجد حاجة إلى اس���تخدام صالحيتها القانونية 

)البند 38 – ج، أعاله( بإعالن حالة الطوارئ بنفس���ها، ولو مرة 

واحدة.

لماذا “الطوارئ” ولماذا القانون الجديد؟
كما هو بّين من ن���ص القانون، يمنح إعالن “حالة الطوارئ” 

الس���لطات الحكومي���ة صالحيات واس���عة جدا تحت س���تار 

“حماية أمن الدولة والجمهور وضمان تزويد الخدمات والسلع 

الحيوية”. 

لك���ن الحقيق���ة أن اإلبق���اء على “حال���ة الط���وارئ” ال ينبع 

من حاج���ة موضوعية إليه���ا، ذلك أن الظ���روف الموضوعية 

التي اس���تدعت إعالنها ف���ي العام 1948 )م���ن وجهة النظر 

اإلس���رائيلية( لم تعد قائم���ة بعد. وعليه، ف���إن إعالن هذه 

الحالة يرمي إلى تحقيق غايتين عمليتين أساسيتين: األولى 

- صالحي���ة إصدار “أنظمة وأوامر الطوارئ”، والثانية - ضمان 

س���ريان مفعول العديد من القوانين التي جرى س���نها على 

أس���اس “الطوارئ”، وبالتالي فإن س���ريانها مش���روط بوجود 

“حالة الط���وارئ”. ومعنى هذا أن إلغاء “حالة الطوارئ” )عدم 

إعالنها( يعني إلغاء هذه القوانين وانتهاء العمل بها.

هذه القوانين تش���مل ما ه���و متعلق بالقضاي���ا األمنية، 

مباش���رة، ومنها: قانون أمر منع اإلرهاب، أمر تمديد مفعول 

أنظم���ة الطوارئ )وهو القانون ال���ذي ُيمنع بموجبه مواطنون 

- عرب، ف���ي الغالب - من مغ���ادرة البالد(، قان���ون وضع اليد 

عل���ى أراض في حالة الطوارئ )تثبيت مؤسس���ات الدولة في 

الق���دس(، قانون صالحيات االعتقال في حاالت الطوارئ )وهو 

القانون ال���ذي يتم بموجبه إصدار أوام���ر االعتقال اإلداري(، 

قانون منع التس���لل، قانون تسجيل آليات وتجنيدها للجيش 

)وهو قانون يتيح وض���ع اليد على آليات ومركبات خصوصية 

وتش���غيلها في خدمة الجيش( وقانون صالحيات التفتيش 

في ح���االت الطوارئ وغيرها. ومن بين ه���ذه القوانين، أيضا، 

أخ���رى ال عالقة مباش���رة لها بالقضايا األمني���ة، منها: قانون 

ساعات العمل والراحة )الذي يتيح إلزام العمال في القطاعات 

المختلفة بالعمل ساعات إضافية( وقانون الرقابة على السلع 

والخدم���ات )ال���ذي يتيح إص���دار أوامر عم���ل إلزامية لعمال 

يعلنون إضرابات عمالية( وغيرهما.

وفي قرارها رد االلتماس المذكور، كانت المحكمة العليا قد 

أشارت إلى ما أبلغتها به النيابة العامة للدولة من أن »مسيرة 

تغيير هذه القوانين واس���تبدالها بقوانين حداثية تشمل، 

أيضا، القوانين التي تتعلق بالقضايا األمنية، بل وصلت إلى 

النواة الصلبة في تشريعات الطوارئ: مشروع »قانون مكافحة 

اإلرهاب«، ال���ذي انطلقت الخطوات األولى إلع���داده ويتوقع 

أن يس���تبدل »أمر من���ع اإلرهاب«، إلى جان���ب تعديل قانون 

صالحيات االعتقال في حاالت الطوارئ. ومؤخرا، نشرت مسودة 

قان���ون لتعديل أنظمة الطوارئ من العام 1945، التي وضعها 

االنتداب البريطاني في أرض إسرائيل وشملت أوامر وأنظمة 

عدي���دة في مجاالت مختلف���ة، من بينها: االعتق���ال والطرد، 

وضع اليد على ممتلكات ومصادرتها، القضاء والعقوبات في 

المحاكم المدنية والعسكرية، الرقابة العسكرية وغيرها«. 

وعليه، فالمسعى التش���ريعي الراهن يرمي إلى »استبدال 

أنظمة الط���وارئ« وإلى »تنظيم الصالحي���ات الالزمة إلحباط 

عملي���ات إرهابي���ة وللتحقيق في مخالف���ات أمنية«، كما ورد 

في مسودة مش���روع القانون الحالي. وبكلمات أوضح: يسعى 

مش���روع »قانون مكافحة اإلرهاب« إلى تكريس، بل وتوسيع، 

الصالحيات الواس���عة جدا، أصال، الممنوحة لألجهزة األمنية 

المختلفة في كل م���ا يتعلق ب� »المخالفات األمنية«، من دون 

الحاجة إلى االتكاء على »حالة الطوارئ« وأنظمتها التي تسبب 

لدولة إس���رائيل حرجا كبيرا، سياسيا وقضائيا وحقوقيا، على 

الصعيدين المحل���ي والعالمي، بادع���اء أن »أنظمة الطوارئ« 

ال تنسجم مع كون إس���رائيل »دولة ديمقراطية حديثة«، بل 

تشوه صورتها هذه!!

ومش���روع القانون الجديد تمت صياغته ف���ي وزارة العدل 

في عهد المستش���ار القانوني السابق للحكومة، ميني مزوز، 

وبمش���اركة جهاز “الش���اباك” ووزارة الدف���اع ومجلس األمن 

القومي وس���لطات الجيش ووزارة الخارجي���ة. وكانت اللجنة 

الوزارية لشؤون التش���ريع في الحكومة السابقة قد صادقت 

عليه، بأغلبية األصوات ومعارضة الوزير الس���ابق دان مريدور 

وأقره الكنيس���ت بالقراءة التمهيدية، لكن���ه عاد إلى نقطة 

البداية في أعقاب اس���تقالة الحكومة السابقة وتبكير موعد 

االنتخابات البرلمانية في إسرائيل. 

توسيع للصالحيات والمصطلحات!
يش���مل مش���روع “قانون مكافحة اإلره���اب” الجديد حزمة 

كبيرة من الترتيب���ات والتدابير الخاصة ب�صالحيات األجهزة 

األمني���ة المختصة في مج���ال مكافحة “مخالف���ات اإلرهاب 

واألمن”، بما في ذل���ك “العمل” ضد منظمات أو أفراد “تحوم 

حولها/ حولهم” ش���بهات بممارسة نشاطات “إرهابية”، من 

دون تقديمهم إلى أية محاكمات وعلى أس���اس الش���بهات 

فقط!!، وهو ما يش���كل تش���ديدا فظا وخطيرا ل���� “اإلجراءات 

األمني���ة” المج���از اس���تخدامها ل���دى التحقيق ف���ي هذه 

المخالفات، إضافة إلى التش���ديد الف���ظ والخطير كذلك في 

“سلة العقوبات” المتاح فرضها على هذه المخالفات.  

لك���ن أخط���ر م���ا يتضمن���ه مش���روع القان���ون الجديد هو 

التعريفات الجديدة التي تش���كل توسيعا فضفاضا وخطيرا 

لمصطلحات أساس���ية في هذا الس���ياق، مثل “عمل إرهابي” 

و”منظم���ة إرهابية” و”عضو ف���ي منظمة إرهابي���ة”. وفيما 

يتعل���ق بالمصطلح األخير هذا، مث���ال، ينص البند الثاني من 

مش���روع القانون على أن “عضو المنظمة اإلرهابية هو، أيضًا، 

كل م���ن أبدى موافقت���ه لالنضمام إلى منظم���ة إرهابية”، ما 

يمنح األجهزة األمنية حرية واس���عة جدا في االش���تباه بمن 

تش���اء، من خالل إلغاء الفارق الشاس���ع والجوهري بين القول 

بالرغبة / النية ف���ي االنضمام إلى “منظم���ة إرهابية” وبين 

االنضمام الفعلي، فضاًل عن تجاهل وش���طب أي وزن للظرف 

االجتماعي / الش���خصي الذي يمكن أن يكون قد تم التعبير 

تحته عن مثل هذه الرغبة/ النية!!  

أما اإلع���الن عن تنظيم م���ا “منظمة إرهابي���ة” فهو، طبقا 

لمشروع القانون الجديد، من صالحية وزير الدفاع، بمصادقة 

المستش���ار القانوني للحكومة وسوية مع لجنة خاصة تضم 

ثالثة أعض���اء، حقوقيي���ن اثنين ورجل أم���ن، وبحيث تكون 

اإلمكاني���ة الوحيدة لالعتراض على مثل هذا اإلعالن ومحاولة 

إلغائه هي التوجه بالتماس خاص إلى المحكمة العليا!!!

وفضال عن هذا، يعتبر مشروع القانون أن »العمل اإلرهابي« 

قد ال يكون، بالضرورة، جس���ديًا أو نفس���يًا، إنما يشمل أيضا 

َمل أن تمّس باألمن«!! ومن هذه، مثال، 
ُ
أعمااًل غير عنيفة »يحت

أن مش���روع القانون ينص على أن »َمن يتماثل أو يتماهى مع 

منظمة إرهابية، عبر نشر التأييد أو المدح لهذه المنظمة، أو 

رفع علَ�مها أو ش���عارها« )!(، يضع نفسه تحت طائلة القانون 

الذي يس���مح بسجنه حتى ثالث س���نوات سجنًا فعليًا!! وهي 

 
ّ

العقوبة نفس���ها التي يحددها مشروع القانون هذا ضد كل

حس���ب 
ُ
»َمن يدع���م منظمة إرهابية بتحويل أموال لها«، إذ ت

هذه مخالفة أمنية كاملة غير منقوصة!

كما يعتبر مش���روع القانون الجديد »عم���ال إرهابيا«، أيضا، 

أي »مّس برموز الس���لطة والُحكم«!! وهو م���ا يمكن أن يعني، 

في الممارس���ة التطبيقية للقانون الجديد، محاكمة ش���خص 

وإدانت���ه بتهمة »اإلرهاب« إذا أقدم، مث���ال، على تمزيق علم 

الدولة أو إحراقه، أو حتى... إهانة »منتخب جمهور«!!

ويتضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تنطوي على تشديد 

العقوبات )المعمول بها حاليا( عل���ى المدانين ب� »اإلرهاب«، 

مثل زيادة مدة عقوبة الس���جن المؤبد إل���ى 40 عامًا، بدال من 

30 عاما كما ه���و الوضع القانوني الحالي، أو تخويل المحاكم 

صالحية تمديد اعتقال ش���خص بشبهة »اإلرهاب« لمدة 30 

يوما )ش���هر كامل!( من دون الس���ماح له بالتقاء أي شخص، 

بم���ن في ذلك محاميه، خالل هذه الفترة، أو تخويل »األجهزة 

األمنية« صالحية التحقيق مع »مشتبه به« لمدة تصل إلى 96 

ساعة )أربعة أيام( متتالية، دون عرضه على قاٍض. 

كم���ا ينص، أيضا، على تخوي���ل الحكومة صالحية مصادرة 

أية ممتلكات »تابع���ة لمنظمات إرهابية«، أو منع أش���خاص 

من مغادرة إس���رائيل وإخضاعهم لالعتقال اإلداري، من دون 

الحاجة إلى إصدار أمر باالعتقال اإلداري. 

ويسمح مشروع القانون، أيضا، بتقديم شهادة شاهد ادعاء 

إل���ى المحكمة دون مثوله، ش���خصيا، أمام المحكمة، س���وية 

م���ع منحه حصانة كاملة تعفيه م���ن الواجب القانوني )الذي 

يفرضه القانون الجنائي( بالخضوع ل� »تحقيق مضاد« يجريه 

محامي الدفاع عن »المتهم«!

ويجيز مشروع القانون أساليب تعسفية أخرى في التحقيق 

بشبهات »أمنية«، مثل االستخدام الواسع ل� »األدلة والقرائن 

السرية« في المحكمة، بأوسع مما هو متبع حتى اآلن، ما يجعل 

من العصّي على المشتبه به/ المتهم الدفاع عن نفسه والرد 

عل���ى التهم الموجهة إليه، لدى االعتقال اإلداري، أو مصادرة 

ممتلكات أو لدى اعتبار منظمة ما بأنها »إرهابية«!

وجميع هذه اإلجراءات، التدابير واألس���اليب من شأنها أن 

تفتح األبواب على مصاريعها أمام اس���تخدام أس���اليب من 

التعذي���ب كانت المحكمة العليا أقرت ع���دم قانونيتها، بما 

يسّهل بصورة خطيرة »مهمة« اإلدانة بمخالفات »أمنية« وب� 

»اإلرهاب«!

حرٌب على كل خارٍج عن اإلجماع اليميني!
من الواضح أن مش���روع القان���ون الجديد ين���درج في إطار 

الحرب الش���عواء، الفعلية والترهيبية، سياس���يا وقضائيا / 

حقوقيا، التي تشنها أوس���اط اليمين اإلسرائيلي، عامة، ضد 

الفلسطينيين، س���واء في المناطق الفلسطينية أو في داخل 

إسرائيل، وكذلك ضد قوى وأوساط يسارية إسرائيلية، لكنه 

يمّر، في المقابل، من تحت أقدام عصابات وتنظيمات »جباية 

الثمن« اليهودية، التي ترفض الحكومة اإلس���رائيلية، رفضا 

قاطعا، اإلعالن عنها »منظمات إرهابية«، نظرا للدعم السياسي 

الواس���ع الذي تحظى به هذه التنظيمات في الكنيست وفي 

الحكوم���ة، وخارجهما أيضا. وهو ما لخصت���ه المحامية ليلي 

مرغلي���ت، من »جمعي���ة حقوق المواطن«، بالقول إن مش���روع 

القان���ون الجديد »بدل أن يتضم���ن خطة إصالح جوهرية في 

أنظمة الطوارئ القديمة السارية والمعمول بها، فإنه يفسح 

المج���ال للمس باألبرياء، وخاصة بأش���خاص تخرج آراؤهم و/ 

أو نش���اطاتهم السياس���ية عن دائرة اإلجماع اإلس���رائيلي«، 

اليميني، الحاكم!!

أم���ا رئيس���ة ح���زب »ميرت���س«، عض���و الكنيس���ت زهافا 

غالئ���ون، فقال���ت إن »حكوم���ة إس���رائيل ق���ررت تكري���س 

التعديات على حقوق اإلنس���ان وتثبيته���ا في قانون خاص، 

بذريع���ة مكافحة اإلرهاب. إنه مش���روع قانون مرفوض وغير 

دس���توري يمن���ح الدولة صالحي���ات جائرة لوضع أش���خاص 

قي���د االعتق���ال اإلداري وتقيي���د حري���ة الحرك���ة والتنقل، 

 بل يح���ّول أش���خاصا ملتزمي���ن بالقوانين إل���ى إرهابيين«! 

ورأت مؤسس���ة »ميزان« لحقوق اإلنس���ان أن اقت���راح القانون 

الجديد يمس بش���كل كبير بحقوق اإلنس���ان وحريته، خاصة 

وأنه يوس���ع صالحية االعتقاالت اإلدارية ضد الفلسطينيين. 

وأضاف���ت أن »الحكومة اإلس���رائيلية ق���ررت، بذلك، تعميق 

انتهاكات حقوق اإلنس���ان، باس���م مكافحة اإلرهاب والحفاظ 

عل���ى أمن وأم���ان اإلس���رائيليين«، عبر الس���ماح باالعتقاالت 

اإلداري���ة وتقييد حرية وحرك���ة الفلس���طينيين ومنظمات 

وجمعيات ومؤسس���ات خيرية، مثل لج���ان الزكاة والصدقات 

وحتى الجمعيات العاملة في مجال التربية والتعليم أو توزيع 

المعونات الغذائية، والتي أس���ماها القانون »منظمات غطاء« 

واعتبارها »منظمات إرهابية« وتحويل الفاعلين والناش���طين 

فيها إلى »إرهابيين«!

“قانون مكافحة اإلرهاب” - البديل األشّد وطأة وضراوة لـ “أنظمة الطوارئ”! 
*مشروع القانون الجديد يشمل تشديدا خطيرا للصالحيات واإلجراءات والتدابير “األمنية” وتوسيعا مقلقا للمصطلحات المستخدمة في الحديث عن “اإلرهاب”!*

رؤية جديدة لسيرة أول 
زعيم لليسار الصهيوني!

اسم الكتاب: »مئير يعري، األدمور من مرحافيا- سنوات الدولة«
تأليف: أفيفا حالميش

إصدار: منشورات »عام عوفيد«، 2012

هذا الكتاب هو عبارة عن سرد 

لس���يرة حياة زعيم حزب »مبام« 

 -1897( يعري  مئير  الصهيوني، 

منظمة  وزعيم  مؤس���س   ،)1987

وحركة  هتس���عير«  »هش���ومير 

»الكيبوت���س القط���ري«، وذل���ك 

منذ عش���ية إقامة دولة إسرائيل 

وحتى أواس���ط ثمانينيات القرن 

العشرين.

وتس���عى مؤلفة الكتاب، أفيفا 

إلى »ح���ل لغز« زعامة  حالميش، 

يعري، كيف وصل إلى مركز زعيم 

منظمة »هش���ومير هتس���عير«، 

ولماذا بقي في هذا المركز فترة 

طويل���ة م���ن الزمن، وما هو س���ر 

الشراكة المميزة بينه وبين زميله في »الزعامة التاريخية« يعقوب حزان؟.  
ويستعرض القسم الثاني من الكتاب مواقف يعري في القضايا التي صاغت 
تاري���خ حركت���ه وتاريخ دولة إس���رائيل، وذلك من خالل س���رد تحليلي للوقائع 
ولمس���ائل مركزية في تاري���خ الدولة واليس���ار الصهيوني، وم���ن ضمن ذلك 
مس���ائل التناقض بين متطلبات األمن وبين القيم األخالقية، وس���لم األولويات 
في تجس���يد الصهيونية واالش���تراكية، والموقف تجاه االتحاد الس���وفياتي، 
والمس���ألة العربية واس���تيعاب الهجرة، والتحوالت التي طرأت على الكيبوتس 

ومكانته في المجتمع اإلسرائيلي، وانعكاسات ذلك على حرب حزيران 1967.

سلطة الحاخامين التي »غّيرت 
وجه الدولة«!

اسم الكتاب: »كبار في السياس���ة - سلوك الحاخامين عوفاديا 
يوسيف وإلعازار شاخ«
تأليف: إليئاف طاوب

إصدار: منشورات »ريسلينغ«، 2013

يتن���اول كتاب طاوب الكيفية 

التي بنى فيها كبار الحاخامين 

يستطيعون  مكانة  ألنفس���هم 

على  المحافظ���ة  خالله���ا  م���ن 

حصون التقاليد التي يمثلونها، 

للواقع  ومواءمته���ا  من جه���ة، 

جهة  من  المتجدد،  السياس���ي 

أخرى.  ويكش���ف الكتاب فصاًل 

 
ّ

َحل مهمًا وغير معروف تقريبًا، 

فيه كبار علماء التوراة ش���يفرة 

اجتماعية- سياسية أتاحت لهم 

على  مفاجئة  بص���ورة  الحصول 

الديني  المجتمع  وتأيي���د  دعم 

لخطوات  المحاف���ظ  الحري���دي- 

تنظيمية  تجدي���دات  تش���مل 

وقيمية، وذلك وسط تميزهم عن حزب »أغودات يسرائيل« الميثولوجي ذي 

المرجعية الجماعية المتمثلة في »مجلس كبار علماء التوراة«.

ويس���تعرض الكتاب في هذا الس���ياق ش���خصية الحاخامين )الش���رقي( 

عوفاديا يوس���يف وإلعازار شاخ )األشكنازي( اللذين تمتعا بسلطة شخصية 

- من نوع جديد- ولعبا دورًا مهمًا في تغيير الوجه السياس���ي إلسرائيل في 

العقود الثالثة األخيرة.  

ويتح���دث الكتاب عن الحاخام ش���اخ، الذي أقام وكان ش���ريكًا أكثر من أي 

زعيم إس���رائيلي آخر في قيادة وتزعم أربعة أحزاب سياسية، وعن الحاخام 

عوفاديا يوس���يف )المؤس���س والزعيم الروح���ي لحركة »ش���اس« الدينية 

الش���رقية( الذي تبنى أيديولوجيا اجتماعية- ثورية قل نظيرها في الساحة 

السياسية اإلسرائيلية.

ويس���تعرض ط���اوب في كتابه سياس���ات وط���رق عمل الحاخامين ش���اخ 

ويوسيف، التي أفضت بالتدريج إلى بناء سلطتهما ومرجعيتهما الشخصية 

في خضم مواجهة أزمات وخالفات حادة، إلى جانب قدرتهما اإلبداعية على 

بلورة منظومة مفاهيم وطرق عمل جديدة، وسط الجسر على فجوات التقاليد 

والحداثة في إسرائيل على أعتاب القرن الحادي والعشرين.

ويشغل مؤلف الكتاب، د. إليئاف طاوب، عضوية طاقم التدريس في قسم 

العلوم السياسية في الكلية األكاديمية في عسقالن، ويعمل أيضًا محاضرًا 

في دائرة العلوم االجتماعية ف���ي جامعة بار إيالن، وباحثًا في مجال اإلدارة 

العامة وعالقتها بالدين وقواعده.

عن تدريس المدنيات في إسرائيل

اس���م الكتاب: »مواطنة بين الس���طور – نظ���رة نقدية لتعليم 
المدنيات في إسرائيل« 

تأليف: هيلل وورمان 
إصدار: منشورات »ريسلينغ«، 2013

يس���تعرض هذا الكت���اب الفرضيات األس���اس المس���تترة، الموجهة 

للتخطيط الرسمي لمادة المدنيات )المواطنة( التي تدرس في إسرائيل، 

وذل���ك في ضوء التخبط الذي تعاني منه ال���دول الديمقراطية المتطلعة 

نحو إش���راك مواطنيها في الحي���اة العامة، في كل م���ا يتعلق بالتأهيل 

الضروري لعملية المشاركة. ويقترح المؤلف لهذا الغرض تفحص كتاب 

التدريس الذي يش���كل حاليا محور عملية التأهيل المدني في إسرائيل 

وعنوانه: »أن نكون مواطنين في إسرائيل: دولة يهودية وديمقراطية«.  

الرس���ائل  وورم���ان  ويتن���اول 

الكامن���ة ف���ي مضامي���ن الكت���اب 

التعليمي المرك���زي والمؤثر، الذي 

الطلبة  يص���وغ مفاهيم ومع���ارف 

المتقدمي���ن المتحانات »البجروت« 

)الثانوي���ة( ف���ي م���ادة المدنيات، 

ويش���كل أساس���ا لعملي���ة تأهيل 

المدرسين أيضا.  ويكشف المؤلف 

- وفقم���ا ج���اء في تقدي���م كتابه- 

ع���ن وجود مس���تويات مختلفة في 

لتالميذ  إس���رائيل  دول���ة  وص���ف 

المدارس، مش���يرا إلى أن المستوى 

العلني يعتمد على تفس���ير واسع 

وعمي���ق لمصطلح���ي »يهودي���ة« 

و«ديمقراطي���ة«، المكوني���ن في تعري���ف دولة إس���رائيل، غير أن هناك 

مستوى مستترًا »بين س���طور« كتاب التعليم ذاته، يثير تساؤالت بشأن 

الس���مات والجوانب القائمة في أية دولة، والجوانب الملموس���ة الخاصة 

بإس���رائيل، والتي يطمس كت���اب التعليم الفوارق فيم���ا بينها. ويبين 

المؤل���ف في هذا الس���ياق كيف يش���كل كتاب تدري���س المدنيات في 

إس���رائيل المواطن بناء على نموذج ليبرالي ضيق، وسط استبعاد خيارات  

تفكير نقدية- س���واء من جهة اليمين أو اليسار أو المركز- وحذف ألفكار 

سياسية بصورة منهجية. 

ويطرح المؤلف، وورمان، موقفه إزاء األهداف التي يمكن، ويجدر السعي 

إليه���ا، في نطاق توجه التنور السياس���ي، والذي يتعي���ن على المواطن 

بموجبه تطوير فهم سياسي مركب يلم بالنظريات المجردة وبالمعلومات 

الملموس���ة، ويأخذ في نظر االعتبار منطق األفكار السياسية المتناقضة، 

والسلوك السياسي الخطابي والمنمق من خلف الكواليس.

يش���ار إلى أن المؤل���ف، د. هيلل وورم���ان، يعمل محاض���را في الكلية 

األكاديمي���ة للتربي���ة والتعلي���م )أورانيم(، وف���ي الكلي���ة األكاديمية 

»فينغيت«، وكذلك في مدرسة التربية في جامعة بار- إيالن. 


