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مصالح »الشبكة األمنية« 

اإلسرائيلية تؤثر على جميع 

المجاالت وتمنع حل الصراع! 

اعتبارات سياسية واقتصادية ما 

زالت تقف وراء المزاعم الحكومية 

حول نقص المياه في إسرائيل! 

نتنياهو يتباهى بتطّور 
صناعة السايبر في إسرائيل!

*هاكرز من غزة يخترقون حواسيب 
جهات أمنية إسرائيلية خالل واحدة من 

أخطر هجمات السايبر على إسرائيل*

تمك���ن قراصنة انترن���ت )هاكرز( من 

قطاع غزة من اختراق منظومة حواس���يب 

تابعة لهيئات أمنية إس���رائيلية، بينها 

حواس���يب تابع���ة ل���� »اإلدارة المدنية« 

للجيش اإلس���رائيلي في الضفة الغربية، 

وذل���ك ف���ي واحدة م���ن أخط���ر هجمات 

السايبر ضد إسرائيل. 

أحرونوت«،  »يديعوت  وذكرت صحيفة 

أمس االثنين، أن الهاكرز الغزيين نجحوا 

في إدخال »فيروس« مكنهم من السيطرة 

عن بعد على قسم من الحواسيب.

ش���ركة  ع���ن  الصحيف���ة  ونقل���ت 

»س���يكيوليرت« اإلس���رائيلية لحراس���ة 

المعلوم���ات أنه ف���ي 15 كان���ون الثاني 

الحالي اخترق الهاكرز شبكات حواسيب 

إس���رائيلية بواسطة استخدام »فيروس« 

من ط���راز »حصان طروادة« يحمل اس���م 

»إكس���تريم رات« ت���م زرعه في ش���بكة 

الحواس���يب وس���مح للهاكرز بالسيطرة 

معلومات  واس���تخراج  الحواس���يب  على 

ومعطيات منها.

وأضافت »س���يكيوليرت« أنه تم حتى 

اآلن تش���خيص اختراق 15 حاسوبا تابعا 

لهيئ���ات إس���رائيلية مختلفة بينها حواس���يب تابعة 

»لإلدارة المدنية« التي بين صالحياتها إصدار تصاريح 

للفلسطينيين للدخول إلى إسرائيل. وقالت الشركة إن 

الض���رر الحاصل جراء ذلك هو خطير ج���دا، ألن الهاكرز 

الفلس���طينيين نجحوا في السيطرة على الحواسيب عن 

بعد لمدة عدة أسابيع.

وتش���ير التقديرات في إس���رائيل إل���ى أن مجموعة 

الهاك���رز الفلس���طينيين من غ���زة هي نفس���ها التي 

هاجمت حواس���يب الش���رطة اإلس���رائيلية في تشرين 

األول من العام 2012 بواس���طة حصان طروادي واضطرت 

الشرطة إلى قطع االتصال بين حواسيبها واالنترنت.

ونفذ الهاكرز هجومهم هذه المرة بواس���طة رس���الة 

الكترونية من نوع »فيش���ينغ« وهي رسالة يتم إرسالها 

عب���ر البريد االلكتروني إلى عاملين في هيئة ما وتحاول 

إغراءه���م بفتحه���ا وإدخ���ال تفاصيلهم الش���خصية 

وبعد ذلك يت���م إنزال ملف ضار إلى حاس���وب الهيئة. 

واستخدم الهاكرز عنوان بريد الكتروني يتعلق بجهاز 

األمن العام اإلسرائيلي )الش���اباك(، واستخدمت رسالة 

الكترونية أخرى اس���م رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية 

األس���بق، أريئيل شارون. لكن تبين من هذه الرسائل أن 

الهاكرز ال يتحدثون اللغة العبرية. 

من جانبه، قال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياهو، خالل خطاب ألقاه أمام »مؤتمر السايبر الدولي« 

في تل أبيب أمس، إن »التحدي األكبر هو عندما نتحدث 

عن السايبر على أنه دفاع عن الخصوصية وعن منظومات 

عامة، ألن كل شيء يمكن أن يكون مخترقا«. وأضاف أنه 

»من أجل إحباط مح���اوالت كهذه ينبغي تطوير معايير 

بمستوى الدول وشركات االنترنت الكبرى«.

ويأتي هج���وم الهاكرز الفلس���طينيين بعد أيام من 

تفاخر نتنياهو أم���ام المنتدى االقتصادي العالمي في 

دافوس، في نهاية األس���بوع الماض���ي، بتطور صناعة 

السايبر في إسرائيل. 

كذلك قال نتنياهو لدى افتتاح االجتماع األس���بوعي 

لحكومته، أول من أمس، إن الهدف من مش���اركته في 

المنت���دى االقتص���ادي العالمي »كان التش���ديد أمام 

الق���وى الرائدة ف���ي العالم على الفوائ���د التي تكمن 

في صناعة التكنولوجيا العالية اإلس���رائيلية وصناعة 

حماي���ة الفضاء االلكتروني، الس���ايبر، في إس���رائيل. 

واالهتمام بإس���رائيل كبي���ر جدًا وكذل���ك الرغبة في 

العم���ل هنا. وحس���ب اعتقادي س���نرى خالل الس���نة 

القادم���ة النتائج لهذا النش���اط وللنش���اطات األخرى 

التي نقوم بها مثل دخول شركات أجنبية جديدة إلى 

إس���رائيل، وفي مقدمة ذلك دخولها الى سوق السايبر 

وتوسيع نشاطاتها االقتصادية القائمة في إسرائيل. 

ولقد اجتمعت هناك بالش���ركات الكب���رى ومن بينها 

’غوغل’ و’ياهو’ و’مايكروسوفت’ و’سيسكو’ وشركات 

سايبر أخرى«.

وأضاف نتنياهو أنه »يس���ود حاليًا التفاهم بأنه في 

عصر العلم يج���ب أن نحمي المعلوم���ات وأال نصل إلى 

فوضى واس���عة النط���اق... ومن الواضح أن���ه توجد هنا 

فرصة كبيرة جدا بالنس���بة لنا ومع ذلك يوجد أيضا تحد 

كبير: أواًل تأمين بيئة مؤاتية وليس���ت معادية لألعمال 

التجارية، وثانيًا ضمان قدرة مؤسستنا التعليمية على 

تزويد أطفالنا باألدوات الالزمة لكي يس���تمروا بالتطور 

م���ع القدرة عل���ى أن يحقق���وا النتائج. والمس���تثمرون 

يأتون إلى إسرائيل بسبب النتائج. وطالما نعطي نتائج 

س���يتزايد االهتم���ام بنا. هذه هي فرص���ة كبيرة ولكن 

ه���ذا هو أيضا تحد كبير على الصعيد االقتصادي وعلى 

الصعيد التعليمي على حد س���واء. وأشير إلى ذلك على 

خلفية النقاش���ات األخرى التي سيتوجب علي إجراؤها. 

لكن األخبار السارة هي أن إسرائيل تحظى بإعجاب كبير 

جدا«.

نتنياهو متحدثا في مؤتمر.              )إ.ب.أ(

ألمح رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامي���ن نتنياهو، إلى عدم وجود 

نية لديه للتوصل إلى تس���وية للصراع اإلس���رائيلي - الفلسطيني، 

وأنه يس���عى إلى تحميل الجانب الفلس���طيني مس���ؤولية فش���ل 

المفاوضات. 

وكش���ف نتنياهو عن نيته هذه من خ���الل رده على رئيس حزب 

»البيت اليهودي« ووزير االقتصاد، نفتالي بينيت، الذي هاجمه بعد 

أن س���رب مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو يؤيد بقاء مستوطنات 

ومستوطنين تحت سيادة الدولة الفلسطينية بعد قيامها. ووصف 

بينيت ذلك بأن نتنياهو »فقد صوابه األخالقي«. 

ونقل الموقع االلكتروني لصحيف���ة »هآرتس«، أمس االثنين، عن 

مص���ادر في مكتب نتنياهو قولها إن »بينيت يلحق ضررا بمحاوالت 

رئيس الحكومة الرامية إلى إثبات أن رافضة الس���الم الحقيقية هي 

السلطة الفلسطينية«. واتهم مكتب نتنياهو بينيت »بإلحاق ضرر، 

بش���كل يفتقر إلى المس���ؤولية القومية، بخطوة تحاول الكشف عن 

الوجه الحقيقي للس���لطة الفلسطينية من أجل الحصول على عنوان 

صغير« في وسائل اإلعالم.  

وهاجم مكتب نتنياهو إعالن الس���لطة الفلسطينية رفضها بقاء 

مستوطنات تحت سيادة فلسطينية، معتبرا أنه »ال يوجد أمر يكشف 

عدم استعداد السلطة الفلسطينية لتسوية مع دولة إسرائيل أكثر 

من ردها المتطرف والمتسرع على نشر غير رسمي. وسيتم التوصل 

إلى اتفاق مع الفلسطينيين فقط بعد أن يعترفوا بالدولة اليهودية 

وبعد ضمان المصالح الحيوية ألمن مواطني إسرائيل«. 

وشن اليمين اإلس���رائيلي المتطرف هجوما كاسحا ضد نتنياهو، 

بادعاء أنه يوافق على إبقاء مس���توطنات تحت س���يادة فلسطينية 

في إطار تس���وية بين إس���رائيل والفلس���طينيين. ونقلت الصحف 

اإلس���رائيلية، أم���س، عن بيني���ت، قوله إنه »لم تم���ر 2000 عام من 

الش���وق إلى أرض إس���رائيل من أج���ل العيش تحت حك���م أبو مازن 

)الرئيس الفلس���طيني محمود عباس(. ومن يفكر بأن يعيش يهود 

في أرض إس���رائيل تحت حكم فلس���طيني إنما يسحب البساط من 

تحت وجودنا في تل أبيب«.

وتأت���ي أق���وال بينيت بع���د أن أبلغت جهات ف���ي مكتب رئيس 

الحكومة اإلس���رائيلية صحافيين أجانب، أول من أمس، بأن نتنياهو 

يعتقد أن ثمة إمكانية للسماح لمستوطنين بالبقاء في مستوطنات 

تحت حكم فلسطيني بعد توقيع اتفاق سالم، إذا أرادوا ذلك. 

وقال مس���ؤول رفيع المس���توى في مكتب نتنياه���و للصحافيين 

األجان���ب إن نتنياهو يؤمن بأنه ال يوجد س���بب يمن���ع وجود أقلية 

يهودي���ة ف���ي الدولة الفلس���طينية مثلما توجد أقلي���ة عربية في 

»الدول���ة اليهودية«. وكان نتنياهو أعلن خالل خطابه أمام المنتدى 

االقتص���ادي العالمي في دافوس، يوم الجمعة الماضي، أنه ال ينوي 

»إخالء أي مستوطنة واقتالع أي إس���رائيلي«. ولفتت »هآرتس« إلى 

أن نتنياه���و قال في خطاب ألقاه أمام الكونغرس األميركي في أيار 

العام 2011 إنه ستبقى مستوطنات خارج حدود إسرائيل بعد اتفاق 

سالم مع الفلسطينيين.

ورف���ض مقربون م���ن بينيت القول م���ا إذا كان تهج���م األخير ضد 

نتنياه���و يعن���ي أن حزب »البي���ت اليهودي« يعتزم االنس���حاب من 

الحكومة أم ال. لكن بينيت نفس���ه أعلن أنه في حال موافقة نتنياهو 

على وثيقة »اتفاق اإلطار« التي ينوي طرحها وزير الخارجية األميركي، 

جون كيري، فإن »البيت اليهودي« سينسحب من الحكومة.

ونقل���ت »هآرتس« عن قي���ادي ف���ي »البيت اليه���ودي« قوله إن 

نتنياهو ش���دد خالل م���داوالت عقدت في الفت���رة األخيرة على أنه 

يرفض إخالء مس���توطنات، لكنه لم يقل أبدا بشكل واضح أنه يريد 

إبقاء مس���توطنات تحت حكم فلس���طيني »فهذه فكرة مهووسة«. 

وأض���اف أن »من يفك���ر بأن تكون )المس���توطنات( عيلي وإيتمار أو 

عوفرا تحت حكم فلس���طيني س���ينتهي به األمر بأن تبقى القدس 

تحت حكم فلسطيني«. وتابع القيادي في »البيت اليهودي« مهاجما 

نتنياهو شخصيا، وقال إنه »عندما تكون هناك حاجة لموقف قوي، 

يتدهور نتنياهو في منحدر أمل���س، ونحن ندعوه إلى نفي األقوال 

التي تخرج من مكتبه«.

ولم تنحص���ر التهجمات ضد نتنياهو في حزب »البيت اليهودي« 

وإنم���ا انتق���ده ثالثة نواب وزراء م���ن حزب الليكود ال���ذي يتزعمه 

نتنياهو من خالل بيانات لإلعالم. وامتنع نائب وزير الخارجية، زئيف 

إلكين، عن مهاجمة نتنياهو شخصيا لكنه قال إن »مصادر مجهولة 

في مكتب رئيس الحكومة تسحب نتنياهو إلى اتجاهات مهووسة 

وتريد التسبب بشرخ بينه وبين الليكود والمعسكر القومي كله«.

من جانبه���ا اعتبرت نائبة وزير المواصالت، تس���يبي حوتوفيلي، 

أن »ه���ذه خطة سياس���ية للتخلي عن االس���تيطان اليهودي لصالح 

السيادة الفلسطينية ولن تجد لها دعما سياسيا في الليكود«. 

وقال نائب وزير الدفاع، داني دانون، »لن نبقي المستوطنين خلف 

خط���وط العدو، وما كن���ت أتمنى لمن يكرهونني أن يس���كنوا تحت 

سيادة فلسطينية«. 

من جهته قال نتنياهو خالل اجتماع لوزراء حزب الليكود، أول من 

أمس، إن إسرائيل والفلسطينيين سيتمكنون من تقديم تحفظات 

جوهري���ة على وثيق���ة »اتفاق اإلط���ار« التي يبلوره���ا كيري والتي 

س���تجري المفاوضات بي���ن الجانبين على أساس���ها. وكرر نتنياهو 

التقليل من ش���أن الوثيقة وقال إنها ليس���ت اتفاقا بين إس���رائيل 

والفلس���طينيين وإنما هي »مس���ار تقدم« يعبر ع���ن موقف اإلدارة 

األميركية من قضايا الحل الدائم.

ويأتي هذا السجال اإلسرائيلي في وقت يبدو فيه إن المفاوضات 

متعثرة وستصل إلى طريق مسدود بسبب إصرار نتنياهو على عدم 

االنسحاب من غور األردن ورفضه التحدث عن قضية القدس ومطالبة 

الفلسطينيين باالعتراف بيهودية إسرائيل. 

ونقل المحلل السياسي في صحيفة »معاريف«، شالوم يروشالمي، 

أمس، عن وزير إس���رائيلي رفيع المس���توى في الحكومة المصغرة 

للشؤون السياس���ية واألمنية قوله إن »هدفنا هو إفراغ المفاوضات 

من مضمونها طوال الع���ام 2014 وعلى األقل حتى موعد االنتخابات 

النصفية للكونغرس األميركي في بداية العام المقبل«.

ردًا على هجوم رئيس »البيت اليهودي«

نـتـنـيـاهـو يلـمـح إلى نيته عدم التوصل إلى تسـويـة
وتحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات!

كتب بالل ضاهـر:

أعلن رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، خالل 

اشتراكه في المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس، يوم الجمعة 

الماضي، أنه يرفض إخالء أي مستوطنة وأي مستوطن، مضيفا بذلك 

عقبة أخ���رى إلى العقبات الت���ي يضعها أمام ح���دوث انطالقة في 

المفاوضات مع الفلس���طينيين. كما أن تصريح نتنياهو هذا يظهر 

أنه يس���تخف باإلدارة األميركية، التي يعمل وزير خارجيتها، جون 

كي���ري، على بلورة »اتفاق إطار« في محاولة لتمديد مدة المفاوضات 

إلى ما بعد التسعة شهور التي تم تحديدها في بداية المفاوضات 

وتنتهي في نيسان المقبل. وقال نتنياهو إن وثيقة »اتفاق اإلطار« 

ال تتعدى كونها مجرد أفكار.

بالتزامن مع ذلك، شهدت الجبهة بين قطاع غزة وإسرائيل تصعيدا 

أمنيا خالل األس���بوعين الماضيين، األمر الذي من ش���أنه أن ينعكس 

على محور إسرائيل - غزة - مصر. وفي سياق ذي صلة، أطلق مسلحون 

من تنظيمات الجهاد العالمي في شبه جزيرة سيناء صاروخين سقطا 

قرب مدين���ة إيالت في جنوب إس���رائيل، من دون إيق���اع إصابات أو 

إحداث أضرار. لكن تحليالت إسرائيلية تحدثت عن أن إسرائيل بدأت 

تشعر بحضور تنظيم القاعدة، والتنظيمات التي تدور في فلكه، عند 

حدودها ليس مع مصر فقط وإنما مع سورية أيضا.

حول هذه المواضيع أجرى »المشهد اإلسرائيلي« المقابلة التالية 

مع مدير برنامج العالقات اإلس���رائيلية - الفلس���طينية في »معهد 

دراس���ات األمن القومي« في جامعة تل أبيب، العميد في االحتياط 

شلومو بروم.  

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: ما ال���ذي دفع نتنياه���و إلى إطالق 

تصريح���ات متطرفة إل���ى هذه الدرج���ة، مثل أنه ل���ن يوافق على 

إخالء أي مس���توطنة وأي مس���توطن م���ن الضفة الغربي���ة في إطار 

تسوية س���لمية، وخاصة أمام ممثلي المجتمع الدولي في المنتدى 

االقتصادي العالمي في دافوس؟

بروم: »ال أعرف سببا غير السبب المعروف وهو أن نتنياهو تحدث 

ف���ي الواقع إلى الجمهور في حزبه. وأرى أن المنطق الوحيد في هذا 

التصريح هو تعزيز الدعم له ورفع ش���عبيته داخل حزبه. لكن هذه 

التصريحات ال تس���اعد بكل تأكيد على التقدم في المفاوضات بين 

إسرائيل والفلسطينيين. وحتى أنها ال تساعد أيضا في تنفيذ خطة 

نتنياهو الثانية، وهي أنه في حال فش���ل المفاوضات فإنه سيتهم 

الجانب الفلسطيني بذلك«.

)*( ويب���دو من خ���الل تصريحات كه���ذه أن نتنياهو يس���تخف 

باألميركيي���ن. فقد وصف »اتفاق اإلطار« الذي يعتزم وزير الخارجية 

األميركي طرحه بأنه مجرد أفكار وليس أكثر من ذلك. ما رأيك؟

مقابلة خاصة مع الباحث في »معهد دراسات األمن القومي« في جامعة تل أبيب

»المشهد اإلسرائيلي«:  العميد احتياط شلومو بروم لـ
تصريح نتنياهو حول رفض إخالء أي مستوطنة موّجه إلى جمهور حزبه

* تصريحات كهذه ال تساعد بكل تأكيد على التقدم في المفاوضات، وحتى أنها 
ال تساعد نتنياهو في تحميل الفلسطينيين المسؤولية في حال فشل المفاوضات  *

بروم: »ال أقول إنه يستخف، لكنه يخشى من أال يكون اقتراح كيري 

مالئما لسياسته«.

)*( لكن ما هي الرسالة التي يوجهها لألميركيين وللمجتمع الدولي؟

ب���روم: »نتنياهو يوجه رس���الة تقول إنه مس���تعد للموافقة على 

مقترحات تكون مش���ابهة للش���كل الذي تم فيه طرح خطة ’خريطة 

الطريق’. و’خريطة الطريق’ لم تكن وثيقة مش���تركة لكال الجانبين، 

وإنم���ا كان���ت وثيقة طرحته���ا الرباعي���ة الدولي���ة، وكال الجانبين، 

اإلسرائيلي والفلسطيني، كانا مستعدين لقبولها ولكن بعد تقديم 

تحفظاتهما منها. واالنطباع ل���دي هو أن نتنياهو يريد القيام بأمر 

مشابه. أي أن ال يجد نفسه في وضع يكون ملزما فيه أن يقول ال. فإذا 

قال ال س���يتورط أكثر مع األميركيين. وه���و يريد أن يكون في وضع 

يتمكن فيه من القول ’نعم... ولكن’«.

)*( كي���ف تنظ���ر إلى التصعيد بي���ن غزة وإس���رائيل في الفترة 

األخيرة، وكي���ف يمكن أن ينعكس هذا األمر على محور إس���رائيل 

- غزة - مصر؟

ب���روم: »أوال، أنا ال أعتقد أن هذا التصعيد مرتبط بالمفاوضات بين 

إسرائيل والفلسطينيين. أي أني ال أنظر إلى هذا التصعيد على أنه 

جه���د من جهة ما يهدف إلى إفش���ال المفاوضات. وال أالحظ وجود 

محف���ز لتحقيق ذلك حتى لدى الجه���ات التي تعارض المفاوضات. 

أعتق���د أن المفاوضات ستفش���ل لوحدها ول���ذا ال ينبغي تحمل أي 

مخاطر من أجل إفشالها. ولذلك أعتقد أن هذا تصعيد ليس مقصودا 

ونابع م���ن حراك عادي ومتكرر. فقد بدأ التصعيد الحالي بعد حادث 

عند الحدود أطلق جنود إسرائيليون خالله النار باتجاه فلسطينيين، 

وعلى ما يبدو أنهم لم يكونوا مس���لحين. ورأى الجانب الفلسطيني 

ف���ي غزة أن ثمة حاجة للرد على ذلك، وأطلقوا صواريخ باتجاه جنوب 

إس���رائيل، وردت إس���رائيل ثم رد الفلس���طينيون وهلمجرا. لكن ال 

توجد مصلحة في التصعيد لدى الجانبين، ولذا فإن األمور س���تهدأ، 

وهذا ما حصل مؤخرا«.

)*( هل هذا يعني أنه لن يكون هناك انعكاس جراء هذا التصعيد 

على محور إسرائيل - غزة - مصر؟

ب���روم: »أعتقد أنه إذا هدأت جول���ة التصعيد هذه فلن تكون لها 

انعكاس���ات. لكن إذا جرت جولة تصعيد أخرى فإنه يمكن أن تكون 

لذلك انعكاس���ات ليس���ت إيجابية، ألن هذا س���يعرقل جهود مصر 

بالعمل ضد حماس، كون مصر ال تريد أن تعمل في هذا االتجاه فيما 

هناك تصعيد بين إسرائيل وحماس«.

)*( سقطت األسبوع الماضي صواريخ أطلقت من سيناء في مدينة 

إي���الت. وترددت أنباء أن تنظيمات الجهاد العالمي هي التي أطلقت 

هذه الصواري���خ. في المقابل هناك تقارير إس���رائيلية تتحدث عن 

نشاط مثل هذه المنظمات في الجانب السوري من مرتفعات الجوالن. 

كيف ينظرون في إسرائيل إلى وجود هذه المنظمات عند حدودها؟

بروم: »أعتق���د أن من أطلق هذه الصواري���خ باتجاه إيالت هم من 

يسمون أنفسهم ’أنصار بيت المقدس’ وهذه منظمة جهاد عالمي. 

لكن يتم التعبير ع���ن هذا التهديد، حتى اآلن، بصورة جزئية. فقد 

حدث في الماضي إط���الق صواريخ باتجاه إيالت، والس���ؤال هو بأي 

وتي���رة يتم إطالق الصواريخ، وما مدى فاعليتها. لكن أعتقد أن هذا 

تهدي���د متصاعد ألنه توجد لديهم القدرة إلطالق صواريخ. وهناك 

خاليا س���لفية في الضفة الغربية، وقبل فترة قصيرة جرى اشتباك 

بين قوات الجيش اإلس���رائيلي وعناصر سلفية في منطقة الخليل. 

لكن هذا ليس باألمر الجدي حتى اآلن«.

)*( فيما يتعلق باألزمة السورية. كيف تنظر إسرائيل إلى مؤتمر 

»جني���ف 2«؟ وكان هن���اك تقرير ج���اء فيه أن إس���رائيل لن تبقى 

»حيادية« حيال األزمة السورية. ماذا تعني مقولة كهذه؟

ب���روم: »فيم���ا يتعلق بمؤتمر ’جني���ف 2’، أعتق���د أن التقديرات 

الس���ائدة في إسرائيل هي أن هذا المؤتمر سيفشل، ولن ينجح في 

تحقي���ق هدفه، وال حتى الهدف المتواض���ع المتعلق باتفاق وقف 

إط���الق نار، ولذا فإن التقديرات ه���ي أن المؤتمر لن ينجح بالتوصل 

إل���ى اتفاق حول عملية سياس���ية في س���ورية. وفيم���ا يتعلق بأن 

إسرائيل لن تبقى على الحياد، فإني ال أذكر أنني رأيت تقريرا كهذا. 

هذا يعني تغييرا في السياس���ة اإلس���رائيلية، وال أعتقد أنه يوجد 

تغيير كهذا، بل إن السياس���ة اإلسرائيلية تقضي بأال تكون ضالعة 

في الحرب األهلية في س���ورية طالم���ا أن الوضع هناك ال يمس بها 

بشكل مباش���ر. والمس بشكل مباش���ر يكون في حالتين: إما إطالق 

ن���ار من األراضي الس���ورية باتجاه األراضي اإلس���رائيلية، وإما نقل 

أس���لحة متطورة من سورية إلى جهات ترى إس���رائيل أنها تشكل 

خطرا عليها وخاصة حزب الله. هذان هما السيناريوهان األساسيان 

اللذان سيدفعان إسرائيل إلى التدخل في سورية«.  

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

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

إعادة نظر جذرية يف جملة من املسلامت الصهيونية الصنمّية الكاذبة 

عرب إخضاعها إىل محاكمة تاريخية متأنية وصارمة ومدروسة.

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

صدر برتجمة عربية عن املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية- مدار. 

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

باللغة العربية العام 2013.

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

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

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

آثار  من  عليه  ترتب  وما  فلسطني  باستعامر  املتعلق  مرشوعها  لتربير 

كارثية مدمرّة بالنسبة إىل سكانها الفلسطينيني األصالنيني. 

ويرى ساند بحق أن هدف الحركة الصهيونية من وراء هذه األراجيف 

مجتمعة هو االستفادة منها يف الحد األقىص ضمن سياق اختالق قومية 

جديدة وشحنها بغايات استعامر فلسطني باعتبارها »وطن« أبناء هذه 

القومية الجديدة منذ أقدم العصور.
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بمناسبة صدور الترجمة العربية لكتاب

»اختراع أرض 

إسرائيل«

للمؤرخ شلومو ساند

ترجمة أنطوان شلحت وأسعد زعبي

نتشّرف بدعوتكم لحضور ندوة مفتوحة حول الكتاب يشارك فيها كل من:
الكاتب أنطوان شلحت، مدير وحدة »المشهد اإلسرائيلي« في مركز  “مدار”.

د. عبد الرحيم الشيخ،  أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية والعربية في 
جامعة بير زيت.

يدير الندوة: الكاتب أكرم مسلم، مدير وحدة النشر في مركز “مدار” .

وذلك يوم الثالثاء الموافق 2014/02/04
في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

تعقد الندوة في مقر مركز »مدار« في رام لله - الماصيون- بجانب وزارة 
التخطيط- عمارة ابن خلدون )ط 2(
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فضيحة أخالقية وتنظيمي���ة أخرى، عالوة على ما قد يكون 

فيه���ا من انته���اك للقان���ون، تعصف هذه األيام بش���رطة 

إس���رائيل، التي تش���كل أحد أهم أذرع الس���لطة في الدولة 

والذراع الس���لطوية األساسية المسؤولة عن تطبيق القوانين 

والحفاظ عليها. وفضيحة الفساد مميزة، من حيث خطورتها 

وإسقاطاتها، هذه المرة: فالمشتبه المركزي فيها هو النقيب 

)الرتبة الثانية األعلى في الهرم البوليس���ي( منشيه أربيف، 

رئي���س »الوحدة 433« في ش���رطة إس���رائيل، وهي »الوحدة 

القطرية لمكافحة الفس���اد والجرائ���م الخطيرة« )أقيمت في 

كانون الثاني من العام 2008، كدائرة في قسم االستخبارات 

البوليس���ية(، باإلضافة إلى البريغادير )الرتبة الثالثة األعلى 

في الهرم البوليس���ي( إفرايم براخا، رئيس »الوحدة القطرية 

للتحقيق في قضايا الغش«!!  

والضابطان المذكوران مش���تبهان بتلقي رش���ى من حاخام 

يه���ودي يدع���ى ياش���يهو بينتو، يمتل���ك ويدي���ر »مراكز 

توراتية« في كل من نيويورك، حيث يقيم، ومدينة أس���دود 

في إس���رائيل )مسقط رأس���ه(، فضال عن مدن أخرى في دول 

مختلفة، يؤمها أسبوعيا اآلالف من اليهود أصحاب الرساميل، 

السياس���يين، جنراالت الجي���ش وضباط الش���رطة، الفنانين 

والرياضيين، لالس���تماع إلى عظاته، لتلقي نصائحه وتلّمس 

بركاته! وكانت مجلة »فوربس« األميركية قد توجته في العام 

2008 »الشاب األكثر تأثيرا في إسرائيل« )كان يبلغ من العمر 

آنذاك 35 عاما( وقّدرت ثروته بنحو 75 مليون دوالر.

وكان���ت صحيف���ة »هآرت���س« نش���رت )ي���وم 1/13( رس���ما 

كاريكاتوري���ا تظهر في���ه مجموعة من ضباط الش���رطة وهم 

يصطف���ون في طابور يؤدون التحية للحاخام بينتو، فيما يلّوح 

لهم هو بيده فِرحًا!! ويكش���ف هذا الرس���م، كما كتب المعلق 

السياس���ي في صحيفة »معاريف«، شالوم يروشالمي، حقيقة 

العالقات الوثيقة الممتدة س���نوات طويلة بين ضباط الشرطة 

الكبار وبي���ن الحاخام بينتو: »لقد تزاحم ف���ي حضرة الحاخام 

العديد من رجال الصف األول في قيادة الش���رطة، يلتمس���ون 

بركاته، يطمعون في نصيحة نافعة منه ويطلبون مس���اعدته 

في الحص���ول على ترقية. من جانبه، ل���م يخّيب الحاخام رجاء 

أي منهم، إطالقا. فقد مد لهم يد العون في كل ما اس���تطاع... 

استمع إلى أسرارهم الدفينة واألكثر كتمانا، كما كانوا يبوحون 

بها أمامه... م���ارس تأثيره وحظوته لصالحه���م، بل وزودهم 

بمعلومات استخباراتية على غاية من األهمية وساعدهم في 

تجنيد شهود ملكيين في ملفات حساسة جدا«!!!

توصية بإجراء تحقيق جنائي
نش���رت بع���ض وس���ائل اإلع���الم اإلس���رائيلية أن »وحدة 

التحقيقات مع رجال الش���رطة« )ماحش( ف���ي النيابة العامة 

للدول���ة توصي بإجراء تحقي���ق جنائي مع النقيب منش���يه 

أربيف، بش���بهة الحصول على منافع ش���خصية من الحاخام 

بينت���و، وذلك في ختام التحقيق ال���ذي أجرته هذه الوحدة، 

فضال عن التأكيد على أن »الئحة اتهام ستقدم ضد الحاخام، 

في كل األحوال«. فقد أبلغ رؤساء »ماحش« كال من المستشار 

القانوني للحكومة والنائب الع���ام للدولة بأن »البّينات التي 

خل���ص إليه���ا التحقيق تس���توجب االنتقال إل���ى التحقيق 

الجنائي الكامل مع النقيب أربيف«! 

ومن جهته، قال مكتب المستشار القانوني للحكومة، يهودا 

فاينش���تاين، إن األخير عقد جلس���ة خاصة للنظر في القضية 

بمش���اركة النائب العام للدولة، ش���اي نيتس���ان، مدير وحدة 

»ماحش« وموظفين كبار في النيابة العامة، وأصدر فاينشتاين 

في ختامها تعليماته »بمواصلة فحص قضية النقيب أربيف، 

إذ ثمة معلومات كثيرة جديدة لم يتم فحصها من قبل«!

وعلم، مما تناقلته وس���ائل اإلع���الم، أن وحدة التحقيق مع 

رجال الش���رطة بذلت، خ���الل األيام األخي���رة، جهودا حثيثة 

خاصة لتس���ريع الفحص في قضية النقيب أربيف وإنهائها 

بتوصية تقض���ي بإخضاعه للتحقيق الجنائي. وذكرت األنباء 

أنه توفرت لدى محققي الوح���دة »أدلة تثبت حصول أربيف 

عل���ى منافع ش���خصية من مقرب���ي الحاخام. فثم���ة فواتير، 

تس���جيالت ووثائق أخرى تؤكد الش���بهات بأن أربيف حصل، 

إبان إش���غاله منصب ملحق الشرطة اإلسرائيلية في الواليات 

المتحدة، على منافع ش���خصية« أصدرت المحكمة أمرا بحظر 

النش���ر عن ماهيتها وتفاصيلها. وي���دور الحديث عن منافع 

ش���خصية حصل عليها، أيضا، أفراد من عائلة أربيف، أهمها 

وأخطرها هي تلك التي حصل عليها أحد أبنائه. 

ونقل���ت بعض وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية ع���ن »مصادر 

مطلع���ة على مجريات التحقي���ق« قوله���ا إن »التقارير التي 

نشرت حول القضية تضمنت الكثير من المبالغات، ومع ذلك 

فهي )القضية( تتجاوز السقف الجنائي«!

ومن جهته، قال محام���ي الدفاع عن أربيف إن موكله »قطع 

كل عالقاته واتصاالته مع الحاخام بينتو خالل السنة ونصف 

الس���نة األخيرتين. وحتى قبل ذلك، لم يلتق به س���وى 4 � 5 

م���رات، ال أكثر. والمرة األخيرة الت���ي التقى فيها بالحاخام أو 

بأي من مقربيه، س���واء بصورة مباش���رة أو غير مباشرة، كانت 

قبل س���نة ونصف الس���نة. فقد ق���رر قطع أي���ة عالقة معه، 

بمبادرت���ه هو، حين أدرك إن ه���ذا الحاخام ليس بريئا تماما، 

بل مشتبه بالضلوع في ممارسات جنائية«! وأضاف المحامي 

أن مسألة العالقة بين أربيف وبينتو »أخضعت لفحص معمق 

من جانب رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، النقيب يوآف 

س���يغلوفيتش، عش���ية تعيين أربيف رئيس���ا لوحدة الهف 

433، ولم يبّين الفحص أي عيب في هذه العالقة«.

خيوط الفضيحة... محلية ودولية!
كتب ش���الوم يروشالمي، في »معاريف«، أن »تورط الحاخام 

بينتو في قضايا جنائية قد ينتهي قريبا. وسنكون، عندئذ، 

شهودا على قضايا فس���اد على نطاق عالمي، بعضها ال يزال 

 أركان سلطات القانون 
ّ
تحت حظر النش���ر، ومن شأنها أن تهز

والقضاء في البالد، وكذلك الكونغرس األميركي«!

ويقول يروش���المي إن بداية القضية كلها تعود إلى ما قبل 

ست س���نوات خلت، حين انخرط ش���اب يدعى »ع«، إسرائيلي 

»نازل« )مهاجر من إس���رائيل( وعضو س���ابق في حركة »كاخ« 

الفاش���ية التي أسس���ها مئير كهانا، في العم���ل تطوعا في 

جمعية »إرجع يا إسرائيل« في نيويورك، حيث قّربه الحاخام 

منه وجعله أمين سّره. لكن »ع« دأب على جمع أدق المعلومات 

ع���ن الجمعية وما يدور فيها وع���ن الحاخام وعائلته. وال تزال 

السلطات القضائية في الواليات المتحدة تحقق، حتى اليوم، 

في ادع���اءات مقربي الحاخام وجمعيته ب���أن »ع« أفلح، خالل 

س���نوات قليلة، في س���رقة نحو 20 ملي���ون دوالر من خزينة 

الجمعية، س���وية م���ع صديق له يدعى »ر«، ال���ذي يعمل في 

مجال العالقات العامة في نيوي���ورك وتربطه عالقات وثيقة 

مع كبار أصحاب الرس���اميل والسياس���يين والصحافيين في 

نيويورك. وقد اس���تطاع الرجالن، أيضا، وضع اليد على ملفات 

طبية شخصية وحساس���ة لزوجة الحاخام بينتو واستغاللها 

في ابتزازه بمبالغ طائلة. 

وفي أواس���ط العام 2011، مع تصاعد التهديدات ومحاوالت 

االبت���زاز ضد الحاخام من جان���ب »ع« و«ر«، توجه الحاخام إلى 

المحكم���ة الدينية اليهودية طالبا اس���تصدار فتوى دينية 

تس���مح له بتقديم ش���كوى ض���د الرجلين. وفع���ال، أصدرت 

المحكمة تلك الفت���وى، فتقدم الحاخام بالش���كوى ضد »ع« 

و»ر« إلى مكت���ب التحقيقات الفيدرال���ي األميركي )إف. بي. 

آي(. وتضم���ن كتاب الش���كوى، أيضا، موافق���ة الحاخام على 

فتح جميع س���جالت جمعيته المالية أمام المحققين، مراقبة 

جمي���ع العمليات المالية في الجمعي���ة، التنصت على جميع 

المكالمات التي يجريها الحاخام، تواجد محققي ال� »إف. بي. 

آي« في مكاتب الجمعية في منهاتن وفي منزل الحاخام، في 

أي وقت يرونه مناسبا. 

وخالل عمليات المراقبة اللصيقة هذه، توصل المحققون 

إلى عضو في الكونغرس األميرك���ي عن الحزب الجمهوري 

ريم، والمعروف بأنه »أحد مؤيدي إسرائيل 
ْ
يدعى مايكل غ

األعل���ى صوتا ف���ي الكونغرس«. وكان قد نش���ر، في العام 

2011، إع���الن دعم وتأييد إلس���رائيل في وس���ائل اإلعالم 

األميركية ش���ن م���ن خالله هجوم���ا عنيفا عل���ى الرئيس 

األميرك���ي، بارك أوبام���ا، على خلفية ق���راره تحويل أموال 

للسلطة الفلسطينية!!

وقد كشف تحقيق نش���رته صحيفة »نيويورك تايمز« عن 

ريم الوثيقة مع »ع« و«ر«، إذ ساعده األول في تجنيد 
ْ
عالقات غ

األموال من متبرعين يهود أغنياء كان قد تعرف عليهم لدى 

عمله ف���ي جمعية الحاخام، فيما س���اعده الثاني في تنظيم 

حملة التبرعات وترويجها إعالميا. وفي المقابل، س���اعد غريم 

ن���ه من العمل في 
ّ
»ع« ف���ي الحصول على أوراق رس���مية تمك

ريم جاء إلى 
ْ
الوالي���ات المتحدة. ويقول مقربو الحاخ���ام إن غ

الحاخام وتعه���د أمامه بتوفير الحماية له من تهديدات »ع« 

و«ر« االبتزازية، وحصل مقابل ذلك على مبالغ كبيرة من المال 

م���ن الحاخام. وفي آب 2012، اعتقلت الش���رطة األميركية »ع« 

بشبهة الحصول على تصريح العمل بالغش والخداع. 

وفي موازاة ذلك، أحكمت الشرطة الفيدرالية رقابتها على 

غريم للكش���ف عن التبرعات غير القانونية التي جمعها، كما 

حاول���ت تتبع ماليي���ن الدوالرات التي حص���ل عليها »ع« و«ر« 

ث���م قاما بتهريبها إلى إس���رائيل. وهنا، كم���ا يقول تحقيق 

»نيوي���ورك تايم���ز« ومحامو الحاخ���ام، اصط���دم المحققون 

األميركي���ون ب� »جدار مصم���ت« من جانب س���لطات القانون 

والقضاء اإلسرائيلية. وقد أبلغ الحاخام بينتو محققي ال� »إف. 

بي. آي« بأن وزير العدل اإلس���رائيلي السابق، يعقوب نئمان، 

قد زاره في منزله في مدينة أس���دود ف���ي مطلع العام 2012 

وس���أله، خالل الزيارة، عن مجريات وتط���ورات التحقيقات مع 

ري���م ثم طلب منه »التنازل عن هذا الموضوع«!! ومن جهته، 
ْ
غ

أك���د نئمان نب���أ زيارته إل���ى الحاخام في منزل���ه في الموعد 

ريم: »لم 
ْ
المذك���ور، لكنه نفي أن يكون طرح قضي���ة مايكل غ

أسمع بهذا االسم أبدا وال عالقة لي به إطالقا«!

وفي تلك الفترة نفس���ها، ت���ورط الحاخام ف���ي قضيتين 

جديدتين أخريين، تتعلق إحداهما بمدرس���ة دينية تحمل 

اسم »رؤية إشعيا« ويديرها أحد مقربي الحاخام بينتو، الذي 

كان رئيسا فخريا لها. فقد ادعت الشرطة بأن خروقات عديدة 

ظهرت في س���جالت المدرس���ة المالية وبأن المدرسة حّولت 

مبلغ 2ر1 مليون دوالر للحاخام بينتو بصورة غير قانونية. لكن 

الحاخام نفى هذا االدعاء وقال إنه »قدم تقريرا ماليا عن هذا 

المبلغ للسلطات المختصة في الواليات المتحدة، حيث يقيم، 

بل ودفع الضرائب المستحقة عنه قانونيا«!

وفي تشرين األول 2012، اقتيد الحاخام إلى مركز الشرطة 

في مدينة أس���دود، س���وية مع زوجته، حيث تم التحقيق 

معه بشبهة تقديم رشوة للبريغادير إفرايم براخا )رئيس 

الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش، الرئيس السابق 

لوحدة التحقيقات في قس���م التحقيقات واالس���تخبارات، 

الرئيس السابق لش���عبة التحقيقات في وحدة التحقيقات 

الدولية والنائب السابق لرئيس الوحدة القطرية للتحقيق 

في قضايا الغش( مقابل أن يقوم براخا بتزويده بمعلومات 

ح���ول مجريات التحقي���ق الذي كان يجرى مع���ه آنذاك في 

قضية المدرس���ة الدينية المذك���ورة. وخالل التحقيق )في 

تش���رين األول 2012(، قال الحاخام للمحققي���ن إنه تربطه 

م���ع براخا عالقات طويل���ة ووثيقة ج���دا وإن األخير »حصل 

من���ه على مبالغ كبيرة من المال طوال س���نوات صداقتهما 

الحميمة، لقاء مس���اعدته في القضاي���ا التي تورط فيها«!! 

لكن الشرطة نفت هذا االدعاء، وكذلك فعلت النيابة العامة 

للدولة ووزارة العدل. 

وبالرغ����م عن ذل����ك، ق����ررت النيابة العام����ة تقديم الئحة 

اته����ام ضد الحاخ����ام بتهمة »ع����رض الرش����وة«. لكن قرار 

النياب����ة هذا تزامن مع ورود معلومات م����ن ال� »إف. بي. آي« 

إلى الشرطة اإلس����رائيلية تتعلق بالتحقيقات التي أجراها 

مكت����ب التحقيقات الفيدرالية في قضايا االبتزاز المختلفة 

الت����ي تعرض لها الحاخام في نيوي����ورك، وخاصة حول دور 

ريم فيها. وف����ي مرحلة معينة، 
ْ
عضو الكونغ����رس مايكل غ

ق����رر المحققون األميركيون اس����تكمال تحقيقاتهم بإجراء 

تحقيق ش����امل في إس����رائيل، وخاصة حول المسارات التي 

تم م����ن خاللها تهري����ب ونقل ماليين ال����دوالرات التي تم 

الحصول عليها من بينتو باالبتزاز والتهديد. وبغية تنفيذ 

قرارهم ه����ذا، توجه المحقق����ون األميركي����ون إلى النقيب 

منش����يه أربي����ف، الذي ُعّين ف����ي أيار 2011 ممثال للش����رطة 

اإلس����رائيلية في الواليات المتحدة. لكن أربيف، طبقا الدعاء 

ال����� »إف. بي. آي« ومصادر أخرى، »وض����ع جملة من العراقيل 

أمام المحققين األميركيين ول����م يعالج طلباتهم المتكررة 

إليه بصورة الئقة«!

وهنا، يصّر مقرب���و الحاخام على االدع���اء بأن المحققين 

األميركيي���ن جمعوا العديد من الوثائق واألدلة التي تبّين 

ش���بكة متش���عبة ووثيقة من العالقات بين الحاخام وبين 

ضباط الشرطة المختلفين، ومن بينهم بشكل خاص إفرايم 

براخا ومنش���يه أربيف اللذين »حاكا مؤامرة ملف المدرسة 

الديني���ة ضد الحاخام ليكون منج���اة لهما«! وهكذا، وصل 

محامو الحاخام إلى المستشار القانوني للحكومة مشهرين 

ضد ضابطّي الشرطة تهمة استغالل الحاخام وابتزاز مبالغ 

طائلة من المال منه على مدار س���نوات عديدة. وبالتزامن 

م���ع ذلك، وصل إل���ى البالد، ف���ي مطلع هذا الش���هر، عدد 

من محقق���ي ال� »إف. بي. آي« الكب���ار حاملين آالف األوراق 

والمستندات وأش���رطة التس���جيل، بغية التحقيق في ما 

إذا كان ثمة في إس���رائيل َمن ح���اول التأثير على مجريات 

ريم أو 
ْ
التحقي���ق ف���ي قضية عض���و الكونغرس ماي���كل غ

عرقلتها!! وهو ما يفس���ر قرار فاينشتاين بشأن »مواصلة 

فحص قضي���ة النقيب أربي���ف، إذ ثمة معلوم���ات كثيرة 

جديدة لم يتم فحصها من قبل«!

الفضيحة المناوبة في شرطة إسرائيل ـ مادة متفجرة!
 أركان سلطات القانون في إسرائيل وكذلك الكونغرس األميركي«!*

ّ
*»قضايا فساد على نطاق عالمي من شأنها أن تهز

توفيت في نهاية األس���بوع الماضي عضو الكنيس���ت 

والوزيرة اإلس���رائيلية السابقة ش���والميت ألوني عن عمر 

يناهز ال� 85 عامًا. 

وكانت ألوني على رأس مؤسسي حزب ميرتس اليساري 

الصهيوني وتولت رئاس���ته أعوامًا طويلة. كما كانت من 

أشد أنصار السالم وحقوق اإلنسان.

ونش���ر الموقع اإللكترون���ي لصحيفة »يديعوت أحرون���وت« نص مقابلة 

أجراه���ا مع ألوني نجلها الس���ينمائي أودي وذلك بالتزامن مع اندالع حملة 

االحتج���اج االجتماعي���ة في إس���رائيل في صي���ف 2011، وتعتب���ر من آخر 

المقابالت التي أدلت بها.

وفيما يلي مقاطع واسعة منها:

س: هل هذه الحملة ثورة؟! 
ألوني: إنها ثورة في الوعي، وهي ليست ثورة بمفهوم الثورة الفرنسية 

أو الروس���ية، لكنها ث���ورة بمعناها ومفهومها العقل���ي.  لقد تحدثوا في 

إسرائيل سنوات طوال عن أن أبناء الجيل الشاب المبالين وأنانيون، غير أنه 

جرت هنا نشاطات وعمليات حشد وتنظيم مدهشة.

س: م���ا ال���ذي ش���عرت به حي���ن تجولت بي���ن خي���ام المحتجين 
المعتصمين؟

ألوني: شعرت بفرح يغمرني، أسفت فقط لكوني لم أعرف المحتجين من 

قبل، ولم ألتق قادة االحتجاج ألباركهم، وقد بدا لي أنهم يش���كلون زعامة 

ممتازة قامت بعملية تنظيم رائعة. شعرت بالغبطة والسرور أيضًا إزاء كون 

حركات الشبيبة المشاركة كانت مختلطة من مختلف التيارات، إذ أن ذلك، 

م���ن جهة يعط���ي احتجاجهم مغزى، ومن جهة أخرى يتيح لهم إكس���اب 

االحتجاج مضمونًا أيديولوجيًا.  كما أن نش���طاء حركات الش���بيبة يجتازون 

ف���ي جادة االحتجاج نوعًا من التأهيل من أجل االس���تمرارية، حتى ال يكون 

النضال لمرة واحدة أو عابرًا وغير متكرر. 

س: ولكن أية حركة ش���بيبة لم تنجح في عمل وإنجاز ما استطاعوا 
القيام به؟!

ألون���ي: هذا صحيح تمامًا، ال أذكر ش���يئًا كهذا.  لق���د جرت في الماضي 

مسيرات شارك فيها أناس كبار في السن، وأقيمت »كومونات«،  لكن شيئًا 

كهذا لم يحصل من قبل.  

س: هل يذكرك ذلك بشيء من ماضيك؟!
ألوني: إن كل هذا الخليط اإلنساني المتنوع )الذي شارك في االحتجاج( ال 

يمكن له أن يتنظم أو يتوحد في حزب واحد، ألن من ش���أن ذلك أن يتسبب 

ِة الرسالة 
َ
بنزاع وخالفات ومش���احنات، غير أن في مقدورهم أن يكونوا َحَمل

األيديولوجي���ة.  أتمنى أن يحافظوا على قيادتهم حتى يس���تمر الحراك 

االحتجاجي، وكي يواصل الناس النضال ضد انعدام العدالة.

س: وه���ل تعتقدي���ن أن م���ن األفض���ل أن يبق���وا منفتحين على 
استيعاب الجميع، اليمين واليس���ار والمتدينين والعلمانيين على 

حد سواء؟ّ 
ألوني: أعتقد أنه ش���يء جيد وإيجابي كون األمر يج���ري على هذا النحو.  

هم ليسوا مضطرين ألن يتحولوا إلى متدينين، وما جرى يشكل بادرة طيبة 

تجاه اليهودية والجماعية، والفارق أو التباين بين ناخبي اليس���ار واليمين 

في إس���رائيل لم يعد حاليًا كبي���را أو أيديولوجيا.  الجميع يريدون العيش 

بكرامة.

س: هل هذا تعريف إلسرائيلية جديدة؟!
ألوني: الس���ؤال هو فقط إلى متى سيستمر ذلك، وإلى أي مدى ستتحلى 

كت���ُه، بالمواظبة  القي���ادة التي أقام���ت حركة االحتج���اج، أو على األدق َحرَّ

واالس���تمرارية.  أعتقد أنه يمكن لذلك أن يولد وينتج موجة مختلفة تمامًا 

عن التجمع���ات والتحالفات وحش���د الصفوف حول أف���كار مختلفة.  ومن 

المهم أيضًا، في هذا الس���ياق، أن يبدأ أعضاء الكنيس���ت باإلصغاء لهؤالء 

النش���طاء والتحدث معهم.  ويمكن ألعضاء الكنيس���ت أن يتعلموا الكثير 

من مثل هذه األحاديث.

س: هل تعتقدين أن أش���خاصًا مثل���ي، ممن يحاولون دفع تحقيق 
العدل لفلسطين والفلس���طينيين كجزء من الحركة، يتعين عليهم 

مع ذلك االنتظار قلياًل؟!
ألون���ي: كال ال يتعين عليه���م االنتظار، ولكن ال داع���ي أيضًا ألن يدفعوا 

ويضغطوا في هذا االتجاه، ألن ذلك يعني تنحية ش���يء آخر جانبًا.  ينبغي 

لهم االندماج واالنخراط واالنتش���ار داخل الحوارات والمجموعات القائمة.  

ينبغي القول ببس���اطة بأنه إذا كان الحديث يدور على عدالة، فإنه ال يمكن 

وال يجوز ترك الجمهور العربي خارج هذا اإلطار.  

س: مع ذلك أنت تقولين بأنه يجب االنتظار قلياًل؟! 
ألوني: ال، ليس االنتظار، وإنما التداول والتحاور مع المجموعة التي تقود 

االحتجاج، حول الس���بيل الذي يمكن بواسطته لجميع المواطنين االندماج 

في العدالة الجديدة والمساواة أمام القانون، ومن ضمن ذلك الفلسطينيون 

وال���دروز والبدو، جميعًا، وأن يتمكنوا من إيجاد مكان لهم بحيث ال ينظرون 

إليهم من الخارج.

س: وماذا عن االحتالل؟
ألوني: لم أتحدث ع���ن االحتالل، ألن هذا الموضوع ليس ذا صلة في هذه 

اللحظة.  إن تحقيق العدالة للعرب مواطني الدولة، والناس المعدومين من 

الحماي���ة، هو الموضوع المطروح ذو الصلة، أم���ا االحتالل فهو موضوع آخر، 

لكن آمل أن يجد مكانه بعد أن يدرك الناس مفهوم العدالة.

س: هل هناك حاجة لزعيم؟
ألون���ي: الزعامة موجودة، ويتعين عليهم فتحها أمام انخراط أش���خاص 

آخري���ن يتمتعون بكاريزما.  اس���تبدالهم أو تغييرهم س���يكون ضربًا من 

الغب���اء واإلثم، فقد أثبتوا أنفس���هم بصورة رائعة حت���ى اآلن، وإذا كانت 

تتوفر لديهم الطاقة واإلمكانية لالس���تمرار فيجب أن يواصلوا.. لقد شقوا 

طرقًا ودروبًا جديدة، وأطاحوا بآراء وقناعات مسبقة، قديمة، وال يمكن ألحد 

اآلن اإلدعاء بأن أبناء الجيل الش���اب يتس���مون بالالمب���االة وعدم االكتراث.  

وأعتقد بالمناسبة بأنه ما من مشكلة في الذهاب إلى الحانة واحتساء شيء 

من الكحول والعمل في الوقت ذاته على دفع وتحريك ثورة. 

س: هل تشعرين بالسرور إزاء كون قيادة االحتجاج قيادة نسائية؟!
ألوني: أي سؤال؟  إن حقيقة كون النساء يثبتن جدارتهن كقائدات، هي 

حقيقة بديهية بالنسبة إلي. 

س: هل تشعرين بأن هذه حركة تشبه حركة »راتس« أو »ميرتس« 
)أسس���تهما شوالميت ألوني(، ولكن دون التبجح والتكبر الذي وسم 

تلك الحركتين، وأن ذلك نوعًا من االستمرارية لما بدأتم به؟ 
ألوني: ال. فقد أخفقت »ميرتس« في الوصول إلى جماهير عريضة.  

»اليمين ضد المواطنين«
كما نش���ر الموقع اإللكتروني نفسه واحدًا من آخر المقاالت التي كتبتها 

شوالميت ألوني فيه تحت العنوان أعاله، وجاء فيه:

حقًا إن إس����رائيل »ديمقراطية« شاذة، يس����يء فيها الكنيست، عوضًا عن 

اإلش����ادة والمباركة، إلى نش����اطات المحافل المدنية، العاملة من أجل حقوق 

اإلنسان، ويشوه سمعتها ويقرر التحقيق معها.  ربما كان ذلك يحدث نظرًا 

ألن جزءًا من أعضاء الكنيست لم يفكر مليًا بمعنى مصطلح »حقوق اإلنسان« 

ولم يفهم أن الفقراء هم بش����ر، وكذلك البدو والنس����اء أيض����ًا.  إن العملية 

الجارية في الكنيس����ت اإلس����رائيلي، على هذا الصعيد، عملية مثيرة للرعب 

و الجزع. 

فأعضاء الكنيس���ت من أحزاب اليمين لم يهبوا ول���م يغضبوا أو يطالبوا 

بالتحقي���ق عندما قام ق���ادة حركة االس���تيطان بجمع تبرع���ات مالية من 

مسيحيين متعصبين أصوليين، يعتقدون بأن أنشطة وجهود المستوطنين 

لبناء »الهيكل - المعبد اليهودي - المقدس« س���تعّجل في قدوم المسيح، 

ويؤمنون بأن يس���وع أبو المس���يحية.  هذه الحقيقة ال تزعج المستوطنين، 

الذين يس���تطيبون تجاهل حقيقة أن مش���روعهم يعتبر، رغم ذلك، غريبًا 

بعض الش���يء، في ضوء حقيقة أن هذا التعاون من شأنه أن يفضي عمومًا 

إلى إضفاء الصبغة المسيحية على مشروعهم االستيطاني ذاته.

يب���دو لي أن أعضاء الكنيس���ت من حزبي »الليكود« و«إس���رائيل بيتنا« ال 

يدركون طابع األس���لوب الذي يعملون وفقه ضد منظمات حقوق اإلنس���ان، 

التي يس���مونها » يس���ارا«.  ويخيل لي أحيانًا، أثناء اس���تماعي لمالحظات 

رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، بأنه بات الديمقراطي األخير في السلطة 

الحالي���ة.  ربما كان هناك بضعة ديمقراطيين آخرين في »اليمين«، لكنهم 

يؤثرون الصمت.

في سائر دول العالم ناضل الديمقراطيون ونجحوا في اإلطاحة بالفاشية 

والحكم االس���تبدادي بينما في الكنيست اإلسرائيلي الحالي تتغلب غريزة 

تصفية اآلخر، غريزة تكريس وتس���ّيد نظامنا وس���يطرتنا وسلطتنا بكوننا 

األغلبية )التي تعبر عن غياب الفه���م لماهية الديمقراطية( على المنطق 

وتنتصر على الديمقراطية.  و«نحن الس���لطة، نحن األغلبية! من أنتم حتى 

تدافعوا عن حقوق اإلنس���ان والمواطن« و»من أنتم حتى تنتقدوا الس���لطة 

المنتخب���ة أو اليمين« و»نحن الصهيونيون الحقيقيون، نعرف ما هو الجيد 

وما هو الصحيح والمالئم لمواطني إسرائيل«، نحن الذين نؤمن ب� »الحرية« 

و»التحرر« و»الديمقراطية«.. 

فهل حقًا األمر كذلك؟! 

إن م���ن يهين ويحقر أفرادًا وجمعيات يعمل���ون من أجل حقوق المواطن 

وحقوق المرأة وحقوق الالجئي���ن ال يمكن أن يكون مناضاًل من أجل الحرية 

والتحرر والديمقراطية إنما هو حفار قبورها. 

في الدول الديمقراطية الس���وية يشجعون المواطن على أن يكون يقظًا، 

واعيًا ونش���يطًا من أجل المجموعات الضعيفة في المجتمع، وال يستغلون 

النفوذ البرلماني من أجل اجتثاث ووأد النشاط المدني من أجل المواطنين، 

كما يحدث لدينا.  إن أعضاء الكنيس���ت من االئتالف الحكومي وشركاءهم 

الصامتين ف���ي المعارضة، يصارع���ون ويعملون فقط م���ن أجل االحتفاظ 

شوالميت ألوني في آخر مقابالتها:

إدراك الـرأي العام اإلســرائيلي مفهوم العـدالـة
مـن شـــأنــه أن يـؤجــج الـكـفــاح ضــد االحــتـالل

بمقاعدهم وبقائهم أعضاء في الكنيست.

أي مجتمع هو مجتمعنا إذا كان التس���ول ف���ي العالم من أجل أحزاب في 

الس���لطة يعتبر سليمًا ومش���روعًا وال غبار عليه، بينما جمع أموال التبرعات 

واالهتمام بتقديم العون للضعفاء والفقراء في المجتمع يعتبر »يسارية« 

يج���ب القضاء عليها؟! ك���م هو عار ومخ���ٍز إذا كان االتجار باألس���لحة في 

إس���رائيل يش���كل مصدرًا لالفتخار، بينما المس���اعدة المتبادلة واالحترام 

اإلنساني تجاه كل مواطن يعتبران »يسارًا يجب القضاء عليه«.  

إن ف���ي الكنيس���ت الحالي أكثري���ة تتوقع وتنتظر م���ن المواطن تنفيذ 

األوام���ر والتعليمات بصمت وإذعان.  وإذا ما تج���رأ المواطنون على توجيه 

النق���د أو التمرد، هناك أعضاء كنيس���ت جاهزون للفح���ص والتحقيق في 

س���لوك المواطنين وأعمالهم. لقد حان الوقت ألن يهب ويس���تيقظ جميع 

المتهمين ب� »اليس���ارية«.  لق���د ُحقنت أوردة الديمقراطية اإلس���رائيلية 

بالكثير من الس���م على أيدي حاخامين من رجاالت ونس���اء الدين والتدين، 

ومستوطنين وشتى أنواع االنتهازيين. 

يتعي���ن علينا العودة إلى المبادئ األس���اس، فهن���اك الكثير من القوة 

والطاق���ة والحكم���ة في صفوف ذلك اليس���ار ذاته، ال���ذي يتأهب أعضاء 

الكنيس���ت )من اليمين( لالنقضاض عليه و»افتراسه«. لذا من الضروري أن 

يهب كل أنصار ودعاة حقوق اإلنس���ان، ليعلنوا ويخبروا الكنيس���ت: نحن 

السيد والسيادة!.

شوالميت ألوني.      )إ.ب.أ(
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مكتبة »المشهد«

يعتبر كتاب »اختراع أرض إس���رائيل« الذي صدر حديثًا في ترجمة عربية عن المركز 

الفلس���طيني للدراسات اإلس���رائيلية- مدار )رام الله(، الجزء الثاني مما يمكن اعتباره 

ثالثية يقّدم من خاللها البروفسور ش���لومو ساند، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة 

تل أبيب، إعادة نظر جذرية في جملة من المسلمات الصهيونية الصنمّية الكاذبة عبر 

إخضاعها إلى محاكمة تاريخية متأنية وصارمة ومدروسة.

وكان الجزء األول منها هو كتاب »اختراع الش���عب اليهودي«، وسبق أن صدر بترجمة 

عربية أيضًا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- مدار. 

أّم���ا الجزء الثالث منها فهو كت���اب بعنوان »كيف لم أعد يهودي���ًا؟«، وصدر باللغة 

العبرية عام 2013.

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

إليها، توّس���ع دائرة الضوء كثيرًا حول األراجيف التي لجأت الحركة الصهيونية إليها 

لتدعيم تلك المس���لمات من جهة، ومن جهة أخرى موازية ومكملة لتبرير مش���روعها 

المتعلق باس���تعمار فلس���طين وما ترتب عليه م���ن آثار كارثية مدمّرة بالنس���بة إلى 

سكانها الفلسطينيين األصالنيين. 

ويرى س���اند بحق أن هدف الحركة الصهيونية من وراء هذه األراجيف مجتمعة هو 

االستفادة منها في الحد األقصى ضمن سياق اختالق قومية جديدة وشحنها بغايات 

استعمار فلسطين باعتبارها »وطن« أبناء هذه القومية الجديدة منذ أقدم العصور.

وق���د تمث���ل الهدف األهم م���ن وراء الترويج لتل���ك األراجيف في اإلقن���اع بأن هذا 

»الوطن« )فلسطين( يعود إلى »الش���عب اليهودي« وإليه فقط، ال إلى أولئك »القالئل« 

)الفلس���طينيون( الذين أت���وا إليه بطريق الصدفة وال تاريخ قومي���ًا لهم، وفقًا لمزاعم 

الحرك���ة الصهيونية. وبناء على ذلك فإن حروب ذلك الش���عب الحتالل »الوطن« وبعد 

ذلك ل���� »حمايته« من كي�د األع���داء المتأصل هي حروب عادل���ة بالمطلق، أّما مقاومة 

الس���كان المحليين األصالنيين فإنها إجرامية، وتسّوغ ما ارتكب وُيرتكب بحقهم من 

آثام وشرور مهما تكن فظاعتها.

وبينما انصب جهد س���اند في الجزء األول على تفكي���ك األراجيف المتعلقة بإعادة 

اب أكف���اء عكفوا على تجميع ش���ظايا ذاكرة 
ّ
كتاب���ة الماضي اليه���ودي، من طرف كت

ح كي يختلقوا، بواسطتها، شجرة أنساب 
ّ
يهودية- مسيانية واستعانوا بخيالهم المجن

متسلسلة ل� »الشعب اليهودي«، فإن جهده في هذا الجزء الثاني منصب على تفكيك 

األراجيف المتعلقة بتأكيد صلة »الش���عب اليهودي« بفلسطين التي تم اختراع اسم 

لها هو »أرض إسرائيل« في س���بيل إثبات تلك الصلة، وجرى استخدامه كأداة توجيه 

خُيل الجغرافي لالستيطان الصهيوني منذ أن بدأ قبل أكثر من مئة عام.
َ
ورافعة للت

وفي س���ياق ذلك يقّوض الكتاب أس���طورة كون »أرض إس���رائيل« الوطن التاريخي 

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

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

إعادة نظر جذرية يف جملة من املسلامت الصهيونية الصنمّية الكاذبة 

عرب إخضاعها إىل محاكمة تاريخية متأنية وصارمة ومدروسة.

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

صدر برتجمة عربية عن املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية- مدار. 

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

باللغة العربية العام 2013.

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

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

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

آثار  من  عليه  ترتب  وما  فلسطني  باستعامر  املتعلق  مرشوعها  لتربير 

كارثية مدمرّة بالنسبة إىل سكانها الفلسطينيني األصالنيني. 

ويرى ساند بحق أن هدف الحركة الصهيونية من وراء هذه األراجيف 

مجتمعة هو االستفادة منها يف الحد األقىص ضمن سياق اختالق قومية 

جديدة وشحنها بغايات استعامر فلسطني باعتبارها »وطن« أبناء هذه 

القومية الجديدة منذ أقدم العصور.

شلومو ساند

ند
سا

مو 
شلو عــن وقــــائـــع اخــتـــراع  »أرض إســـرائــيــــل«

بقلم: أنطـوان شلحـت

)*( اسم الكتاب: »اختراع أرض إسرائيل«

)*( المؤلف: شلومو ساند

)*( الترجمة إلى العربية: أنطوان شلحت وأسعد زعبي

)*( الناشر: المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- مدار، 2013

للش���عب اليهودي، ويثبت أن الحرك���ة الصهيونية هي التي س���رقت مصطلح »أرض 

إس���رائيل« وهو ديني في جوهره وحولته إلى مصطلح جيو- سياسي، وبموجبه جعلت 

تلك »األرض« وطن اليهود، وذلك منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

ويلف���ت من ضمن أم���ور أخرى إل���ى أن أتباع الحرك���ة البيوريتانية- وه���ي الحركة 

»التطّهرية« التي انبثقت عن البروتس���تانتية في بريطانيا- وخالل القرنين السادس 

عش���ر والسابع عشر، كانوا أول من قرأ »التناخ« )العهد القديم( على أنه كتاب تاريخي، 

ونظرًا إلى كون هؤالء متعطشين إلى الخالص فقد ربطوا بين حركتهم ونهضة »شعب 

إس���رائيل« في أرضه. ويشّدد على أن هذه الرابطة لم تنشأ نتيجة قلقهم على اليهود 

الذي���ن كانوا يعانون األمّرين، وإنما أساس���ًا بدافع الرؤيا القائل���ة إنه فقط بعد عودة 

 الخالص المسيحي على البشرية جمعاء، وفي إطار 
ّ

»بني إسرائيل« إلى صهيون سيحل

صفق���ة الرزمة طويل���ة األمد هذه من المفترض أن يتنّصر اليهود، وعندها س���يحظى 

العال���م برؤية عودة يس���وع المتجّددة. وفي ضوء ذلك يؤك���د المؤلف أن هؤالء الذين 

ُيطلق عليهم اس���م »الصهاينة الجدد«، ال اليهود، هم الذين اخترعوا »أرض إسرائيل« 

كمصطلح جيو - سياسي معاصر.

هتك الحجاب عن »الحق التاريخّي لليهود«
ل���دى الربط بين هذا الكتاب الجديد والكتاب الس���ابق ينّوه س���اند بأنه قرر تأليف 

»اختراع أرض إس���رائيل« عقب االنتق���ادات التي جرى توجيهها إل���ى كتاب »اختراع 

الشعب اليهودي«. وفي هذا اإلطار يشير إلى أن المؤرخ البريطاني المؤيد للصهيونية 

س���ايمون شاما ادعى أن كتابه السابق فشل في محاولة فصم العالقة بين »أرض اآلباء« 

والتجربة اليهودية، فيما كتب نقاد آخرون أنه كان في نيته تقويض »الحق التاريخي 

لليهود في وطنهم القديم: أرض إسرائيل«. وهو يؤكد أنه فوجئ كثيرًا، إذ إنه لم يفكر 

 أن الكتاب يقّوض هذا الحق لعدم وجود اعتقاد لديه على اإلطالق بأن لليهود حقًا 
ّ
قط

تاريخيًا في البالد. ولم يكن يتصّور أن يكون هناك في مطلع القرن الحادي والعشرين 

نقاد يبّررون إقامة دولة إس���رائيل بواس���طة ادعاءات على غرار أنها »أرض اآلباء« أو من 

خالل التذّرع بحق���وق تاريخية عمرها آالف األعوام. وأوضح أن���ه عندما دافع عن وجود 

اليهود وحقوقهم )في فلس���طين( كان سبب ذلك يعود إلى ضائقتهم التي تفاقمت 

بدءا من نهاية القرن التاسع عشر عندما تقيأتهم أوروبا من داخلها، وأغلقت الواليات 

ق أو حق تاريخّي.
ّ
المتحدة أبوابها أمامهم في مرحلة معينة، ال بسبب توق قومي معت

ويش���ير إلى أنه بعد االنتقادات التي تعّرض لها الكتاب الس���ابق أدرك أنه يعتوره 

نقص يجب تالفيه من خالل تأليف كتاب آخر بش���أن طبيعة اختراع »أرض إس���رائيل« 

كحّيز إقليمي للشعب اليهودي يتغّيا تحقيق هدفين: 

أواًل، كي���ف تدحرج هذا االختراع في الهس���توريوغرافيا الصهيونية والممارس���ات 

االستيطانية الصهيونية على مدار األعوام المئة والعشرين الفائتة؛ 

ثاني���ًا، تفنيد األس���طورة القائلة بأن »أرض إس���رائيل« كانت دائم���ًا ُملكًا حصريًا ل� 

»الش���عب اليهودي« بوعد من الله الذي أودع في أيدي رسله كوشانًا هو »التناخ« قامت 

الصهيونية رغمًا عن كونها حرك���ة علمانية بتأميمه وحولته إلى كتاب تاريخ في كل 

شيء. 

ل جزءًا من 
ّ
كما يش���ير إلى أنه عندما كان ش���ابًا فإن مصطلح »أرض إس���رائيل« ش���ك

قاموسه على الرغم من كونه يساريًا، وكان واثقًا من أنه مصطلح تناخي، وفجأة تبين له 

أنه ال توجد »أرض إس���رائيل« في »التناخ« بعد أن دقق في مكانتها فيه وفي األدبيات 

اليهودية القديمة. ويقول إن كلمة »وطن« تظهر تس���ع عش���رة مرة في جميع أسفار 

»التناخ« نصفها في سفر التكوين، لكن هذا المصطلح يتعلق بمسقط الرأس أو المكان 

الذي يدل على أصل عائلة، ال بإقليم جيو - سياس���ي مثلما كانت الحال لدى اليونان أو 

الرومان. وليس هذا وحس���ب بل أيضًا لم يخرج أبطال »التناخ« بتاتًا للدفاع عن وطنهم 

كي يحظوا بالحرية أو بدافع وطنية سياسية. ويشّدد على أن النصوص التناخية تشير 

إل���ى أن »الديانة اليهودية«- نس���بة إل���ى يهوه- لم تنم في أرض كنعان، وأن نش���وء 

التوحيد حدث خارج »أرض الميعاد«. 

وفيما يتعلق بنش���وء مصطلح »أرض إسرائيل« يقول إن اسم البالد في »التناخ« كان 

كنعان، وفي فترة »الهيكل الثاني« كان المصطلح الشامل هو »أرض يهودا«. ومصطلح 

»أرض إس���رائيل« يظهر في الميشناه، لكنه ليس مطابقا لبالد الوعد اإللهي الذي ُمنح 

إلى إبراهيم. و«أرض إس���رائيل« كاس���م ورقعة تظهر في التلمود بصيغ يعّددها في 

الكتاب، وفي تقديره فإن المصطلح ظهر بعد أن غير الرومان اسم يهودا إلى سورية - 

بلس���طينا، وعندها بدأوا في التشديد على مصطلح »أرض إسرائيل«. لكن وفقا للتلمود 

فإن هذه منطقة تمتد جغرافيًا من جنوب عكا إلى ش���مال عسقالن، ويظهر المصطلح 

كفريضة، أي أن »أرض إس���رائيل« التلمودية ليس���ت مصطلحًا جيو - سياس���يًا، وإنما 

هي مصطلح ثيوقراطي يتطّرق إلى أرض مقدس���ة تسري على سكانها فرائض خاصة 

مرتبطة بالبالد. ويلفت إلى أن قالئل فقط مس���تعدون ألن يقّروا بأن »أرض إس���رائيل« 

في أسفار »التناخ« لم تشمل القدس والخليل وبيت لحم، وأن »التناخ« استخدم االسم 

الفرعوني للمنطقة وهو »أرض كنعان«.

ولدى بحث س���اند في أدبي���ات المكابيين ومخطوطات فيلون اإلس���كندراني وكتب 

المؤرخ اليهودي يوسيفوس فيالفيوس التي تجمل معظم فترة »الهيكل الثاني«، لم 

يتعثر بأي ذكر لمصطلح »أرض إسرائيل« ولو مرة واحدة. 

بطبيع���ة الحال يضيق المجال لإلحاطة بكل الوقائ���ع التي يوردها هذا الكتاب فيما 

يتعلق باختراع »أرض إسرائيل«. 

عًا على وجه 
ّ
ويعي���د المؤلف تأكيد حقيقة أن اليهود لم يكونوا ش���عبًا مخت���ارًا موز

البس���يطة، بل إن الديانة اليهودية كانت دينًا ديناميكيًا جديدًا انتش���ر وحقق رواجًا 

كبيرًا. وجماهير المتهودين وذراريهم كانوا يتطلعون، بش���جاعة وقوة نفس���ية، إلى 

المكان المق���ّدس الذي كان يفترض أن ينبلج منه الخالص، ولم يخطر في بالهم جديًا 

 أن يهاجروا إليه ولم يفعلوا ذلك حقًا. ولم تكن الصهيونية اس���تمرارًا لليهودية 
ّ
قط

مطلق���ًا بل كانت نقضًا له���ا، ولذا فقد رفضتها هذه األخي���رة رفضًا قطعيًا. لكن، على 

الرغ���م من كل هذا ثمة منطق تاريخي معّين اس���تحوذ على األس���طورة وس���اهم في 

تحقيقها جزئيًا. 

فتح النار على األساطير الصهيونية الملفقة
إن المس���اهمة األساس���ية لهذا الكتاب المهم كامنة، كما الكتاب السابق، في نبش 

الماض���ي وإيضاح صيرورة الحاضر، بواس���طة فت���ح النار على األس���اطير الصهيونية 

الملفقة.

ويخصص المؤلف خاتمة كتابه إلطالق دعوة من أجل أن تثبت جامعة تل أبيب حيث 

س، القرية الوادعة التي اختفت 
ّ
يعمل عند مدخلها لوحة تذكارية لمهجري الشيخ مون

كما لو أنها لم تكن، مش���يرًا إلى أنه يحرص على تعليم طالبه، في مس���تهل أي مسار 

تعليمي، أن أي ذاكرة جماعية هي بهذا القدر أو ذاك نتاج هندس���ة ثقافية تعديلية 

تخض���ع، على الدوام تقريب���ًا، الحتياجات الحاضر ومزاجه الس���ائد، وإلى أن من عادته 

التأكي���د، بوجه خاص، أنه لدى الحديث عن تاريخ األمم، فليس الماضي هو الذي يخلق 

الحاضر، بل إن »الحاضر القومي« هو الذي يعجن الماضي ويصوغه لنفسه، بصورة حّرة 

تمامًا، بينما يشمل هذا الماضي دائما ثغرات كبيرة جدًا من النسيان.

وال شك في أن ساند يصوغ رؤيا تتعلق بالمستقبل تبدو مستاءة للغاية من الحاضر 

ومسنودة بفهم الماضي فهمًا براغماتيًا. وما يتبين، على نحو جلّي، من رؤيته هذه هو 

أنه مناهض للكينونة التي تحكم إسرائيل على نفسها البقاء في خضمها والتي يرى 

أنها تنذر بأوخم العواقب. 

وفي الكتاب الس���ابق أعرب عن اعتقاده بأن المشروع المثالي لحل الصراع المحتدم 

منذ مئة عام ولحف���ظ الوجود المنضفر والوثيق الصلة إقليمي���ًا بين اليهود والعرب، 

يتمث���ل في قيام دولة ديمقراطية ثنائية القومية تمتد من البحر األبيض المتوس���ط 

وحتى نهر األردن، لكنه رأى أنه لن يكون من الحكمة بمكان مطالبة الشعب اليهودي- 

اإلس���رائيلي، بعد كل هذا الصراع الدامي والطويل، وفي ضوء التراجيديا التي مّر بها 

كثيرون من مؤسس���يه المهاجرين في القرن العش���رين الفائت، أن يتحّول بين عشية 

وضحاه���ا إلى أقلية ف���ي دولته. لكن »إذا كان من الس���خف والباله���ة مطالبة اليهود 

اإلسرائيليين بتصفية دولتهم«، على حّد تعبيره، فإن من الواجب اإلصرار على ضرورة 

أن يكفوا عن االحتفاظ بها ألنفس���هم كدولة منغلقة تم���ارس اإلقصاء والتمييز بحق 

جزء كبي���ر من مواطنيها الذين ت���رى فيهم غرباء غير مرغوب فيهم، في إش���ارة إلى 

الفلسطينيين في الداخل.

وقد أعاد الكّرة بهذا الشأن تحديدًا في هذا الكتاب بلفت انتباه القراء العرب إلى أنه 

إذا لم تكن إس���رائيل وطن يهود العالم رغم الصلة المجّردة للكثير منهم بها، إال إنها 

وطن اإلسرائيليين الذين يعيشون فيها. 

كبت أخطاء كثي���رة جدًا عندما تجاهل الزعم���اء والمثقفون العرب 
ُ
وبرأي���ه، فإنه ارت

ولفت���رة طويلة جدًا حقيقة ج���زم بأنها تاريخية مؤداها أن »االس���تيطان الصهيوني 

نجح في أن ينتج في فلس���طين شعبًا جديدًا )الش���عب اليهودي- اإلسرائيلي( عالقته 

بالمكان تحمل مالمح قومية ووطنية جلية«. وبطبيعة الحال، كان هذا االس���تيطان على 

حساب السكان المحليين، وأدى إلى خراب لم يدفع ثمنه، لكن »الذراري الحاليين لهذا 

االس���تيطان غي���ر قادرين على التخلي عن كل أجزاء اإلقليم الذي س���يطر عليه آباؤهم 

بالقوة بل وحتى من خالل العمى األخالقي«!.

 األمن إسرائيلي: الهاجس والذريعة.         )أ.ف.ب(

بادر »معهد ريئوت« اإلس���رائيلي للتخطيط اإلس���تراتيجي أخي���رًا إلى طرح وثيقة 

بعنوان »نحو العام ال�75 لتأس���يس دولة إس���رائيل - رؤيا جديدة حول مفهوم األمن 

القومي«، دعا من خاللها إلى إحداث ثورة في مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي الحالي. 

وتتط���رق الوثيقة بالتفصي���ل إلى الحاجة إلجراء تغيير ف���ي الرؤيا المطلوبة في 

مجال األم���ن القومي، وتطرح مبادئ عمل لتطبيق ذلك، وترى، في هذا الس���ياق، أن 

هناك فرصا ماثلة أمام إسرائيل.

وأش���ار المعهد إل���ى أن مصطلح »مفهوم األمن القومي اإلس���رائيلي« يتطرق إلى 

»مجمل المبادئ والقيم التي بلورت مؤسس���ات األمن القومي اإلس���رائيلي وش���كل 

تفعيل قدراتها وقوتها ف���ي المجال األمني والعالقات الخارجية لغرض الدفاع عن 

وجود الدولة وأمنها«. 

وق���د تمت بلورة ه���ذا المفهوم بقيادة رئيس حكومة إس���رائيل األول، دافيد بن 

غوريون، في األعوام األولى بعد نشوء إسرائيل، وتمت مالءمته، على مدار السنوات، 

للتطورات في المحيط السياسي واألمني إلسرائيل، لكن لم يتم إرساؤه أبدا بقرارات 

حكومية رسمية.  

أسس المفهوم األمني اإلسرائيلي
عدد »معهد ريئوت« في هذه الوثيقة أس���س المفهوم األمني اإلس���رائيلي على 

الوجه التالي:

دولة إس���رائيل هي »دولة الش���عب اليهودي« وتطبق حقه ف���ي تقرير المصير. 

وباإلضافة إلى التزامها تجاه س���كانها فإن إس���رائيل ترى بنفسها »ملجأ« بالنسبة 

لجمي���ع اليهود في أنحاء العالم. ولذلك فإنها تتوقع م���ن يهود العالم دعمها من 

الناحيتين االقتصادية والسياسية. 

الحفاظ على أغلبية يهودية هو ش���رط ضروري لوجود إس���رائيل »كدولة الشعب 

اليهودي« وهي دولة ديمقراطية أيضا.

إنش���اء حلف مع دولة عظمى مثل الواليات المتحدة والحفاظ عليه هو أمر ضروري 

كي تغطي إس���رائيل من خالله على عدد س���كانها القليل مقابل أعدائها، ومن أجل 

أن تتمكن من التأثير على األحداث في الش���رق األوسط. وفي هذا السياق، اختارت 

إس���رائيل أن تكون جزءا من العالم الغربي، وأصبحت بمثاب���ة »موقع أمامي« للعالم 

الغربي مقابل الدول العربية، التي كانت تدعمها الكتلة الشرقية.

إنش���اء منظومة أحالف إس���تراتيجية في الش���رق األوس���ط وأطرافه، مثل القرن 

اإلفريقي وآسيا الوسطى والبلقان، كي تتمكن من تشتيت القوى التي تواجهها. 

الس���عي إلى الحصول على شرعية أساس���ية لوجودها وحدودها، بواسطة قرارات 

واتفاقيات دولية، وبمساعدة المنظمات اليهودية في العالم.

الحراك السياسي في الشرق األوسط هو نتيجة أداء عقالني لزعمائه.

المس���ؤولية الحصرية عن األمن القومي ملقاة على عاتق مؤسس���ات الدولة التي 

تمتلك لوحدها المعلومات والقدرات من أجل بلورة توجه أمني قومي وتطبيقه.

عقيدة »الجدار الحديدي«، التي تهدف إلى إحباط مساعي الدول العربية للقضاء 

على إس���رائيل، من خالل تطوير تفوق عس���كري حاس���م بواس���طة: الردع من خالل 

حسم س���ريع في ميدان القتال؛ تقصير مدة الحروب وتمديد مدة وقف إطالق النار 

بي���ن الحروب؛ نقل القتال إلى أراضي ال���دول العربية والفصل بين الجبهة القتالية 

والجبه���ة الداخلية؛ تطوير تف���وق نوعي تكنولوجي وبش���ري؛ الحصول على إنذار 

بواس���طة االس���تخبارات، األمر الذي يسمح إلسرائيل باالس���تعداد وتنفيذ عمليات 

عس���كرية اس���تباقية؛ نموذج »جيش الشعب«؛ تطوير »قدرات إس���تراتيجية ليوم 

الحساب«، أي أسلحة نووية. وتعبر هذه العقيدة عن أنه ال يمكن القضاء على العداء 

إلسرائيل في المنطقة. 

الجيش اإلس���رائيلي هو مقاول لتنفيذ مهمات وطنية وبينها مهمات ذات طابع 

مدني، مثل استيعاب الهجرة اليهودية واالستيطان والتربية والتعليم.

ألن التهديد المركزي على إس���رائيل هو تهديد عس���كري، فإن هذا يس���توجب 

تس���خير كل موارد »األمة«، وبما أن الجيش هو المؤسسة المركزية في أجهزة األمن 

القوم���ي والحيز العام اإلس���رائيلي، فإن���ه يحظى بأفضلية من حي���ث رصد الموارد 

البشرية والمالية والزمنية. 

تقّوض أسس المفهوم األمني
يرى »معهد ريئوت« أن عناصر أساسية في المفهوم األمني اإلسرائيلي المذكور 

أعاله قد تقوضت ولم تعد واقعية بمرور األعوام، وذلك ألسباب اآلتي�ة:

يه���ود العالم يبتعدون عن إس���رائيل، إذ »يتزايد عدد اليه���ود الذين ال يرون أن 

إس���رائيل عنصر مركزي في هويتهم، وال يؤيدونها، بل إن قس���ما منهم ينتقدها 

ويعاديها. وفي الوقت نفس���ه ضعفت المؤسس���ات والجالي���ات اليهودية، ولذلك 

تتراجع قدرة يهود الشتات على دعم إسرائيل واالرتباط بها«. 

 بالتوازن بي���ن الهوية 
ّ

اس���تمرار الس���يطرة على الس���كان الفلس���طينيين يخل

الديمقراطية إلسرائيل ويهوديتها.

الواليات المتحدة لم تعد صخرة متينة بالنس���بة إلسرائيل، وهي ترزح تحت أزمة 

متواصل���ة في قدرتها على الحكم، وأكثر ما يعب���ر عن ذلك هو وضعها االقتصادي 

ومكانتها الدولية. وذكرت الوثيقة في هذا الس���ياق أيضا، صعود الصين وروس���يا، 

وتأثير الحربين ضد العراق وأفغانستان على الرأي العام األميركي، وتركيز اهتمام 

الواليات المتحدة على مناطق أخرى من العالم األمر الذي يصرف نظرها واهتمامها 

عن الشرق األوسط.  

عملية نزع شرعية أساسية عن إسرائيل في الشرق األوسط بقيادة شبكة منظمات 

غير حكومية، خالل العقد األخير، تهدف إلى نفي ش���رعية إسرائيل »كدولة قومية 

للش���عب اليهودي«. وتجري هذه الحملة في العالمين العربي واإلسالمي، وبواسطة 

شبكة جمعيات ونشطاء في العالم. 

اهتزاز التحالفات المركزية إلس���رائيل في الش���رق األوسط، بعد ضعف النظامين 

المص���ري واألردني أمام المجتمع���ات المدنية فيهما ومواجه���ة تحديات داخلية 

ت« تركيا الحلف اإلستراتيجي 
ّ
فيهما، ونتيجة لذلك تراجع تأثير النظامين. كما »حل

بينها وبين إسرائيل.

اعتبرت الوثيقة »الربيع العربي« أنه »فوضى وانهيار عناوين سياسية في الشرق 

األوسط«. وهذا الوضع ألغى وجود القدرة على بلورة المنطقة بواسطة عالقة مباشرة 

بي���ن الزعماء الذين ينتهجون خطابا عقالنيا يضع مصالح الدولة في المركز. كما أن 

الهزة اإلقليمية أدت إلى تردد وحرج كبير في إسرائيل والدول الغربية التي تواجه 

صعوبة في بلورة سياس���ة والعمل بموجبها من أجل منع انتهاكات خطيرة للقانون 

الدولي وانتهاك اتفاقيات ومواجهة كوارث إنسانية.

نظرة العرب إلس���رائيل: من جهة، تجدد العداء الديني والعلماني إلسرائيل لدى 

الجيل الشاب في الشرق األوسط، وهذا الجيل لم يمر بتجربة الهزائم العسكرية في 

العقود الماضية، لكنه ورث المفهوم الذي يرى في إسرائيل نبتة غربية واستعمارية 

أجنبية. وه���ذا الوضع موجود في الكيانات التي تقيم عالقات مع إس���رائيل- مصر 

واألردن والسلطة الفلس���طينية. ومن الجهة الثانية، فإن إسرائيل ليست في مركز 

االهتمام اإلقليمي، ومعظم النزاعات الكبيرة في الشرق األوسط هي عربية - داخلية 

وإس���المية - داخلية، وليس���ت متعلقة بإس���رائيل أو بالصراع العربي - اإلسرائيلي. 

باإلضافة إلى ذلك، »تطورت طبقة واس���عة بين النخ���ب والجماهير العربية ترفض 

محاوالت حرف النقاش حول إخفاقات المجتمع العربي بواس���طة استخدام إسرائيل 

ككبش فداء«. 

إي���ران تقترب من هيمنة إقليمية ومن قدرات عس���كرية نووية، وهذا التطور من 

شأنه أن يقّوض تفّرد إس���رائيل في المجال النووي، وتركيز أنظار المجتمع الدولي 

على قدرات إسرائيل النووية. 

خصوم إس���رائيل طوروا ردا على تفوقها العس���كري والتكنولوجي. وهذا الرد 

يمنع إس���رائيل من تحقيق انتصارات س���ريعة من دون إلحاق أضرار كبيرة بها 

وض���رب جبهتها الداخلي���ة. وهي تواجه اآلن منظم���ات. وينتج عن ذلك: إطالة 

مدة القتال؛ التفّوق اإلس���رائيلي في الميدان العسكري ُيستغل من أجل المس 

بش���رعيتها؛ تكلفة الجي���ش تتزايد بس���بب التكاليف الباهظ���ة للمنظومات 

التكنولوجية؛ تزايد االحتياجات األمنية اليومية؛ الجبهة الداخلية تحولت إلى 

الجبهة المركزية.

تص���ّدع نم���وذج »جيش الش���عب«. كم���ا أن هناك تراجع���ا في انخراط الش���بان 

اإلس���رائيليين في الخدمة العسكرية، وارتفاع نس���بة العرب والحريديم المعفيين 

من الخدمة العسكرية، ومعظم جنود االحتياط ال يؤدون الخدمة العسكرية وتراجع 

قدرات االحتياط بس���بب تقليص التدريبات وارتفاع وتيرة التغيرات التكنولوجية، 

وتح���والت عميقة في المجتمع اإلس���رائيلي، مثلما هو حاصل ف���ي العالم، أدت إلى 

تغيير في مكانة قيادة األمن القومي كمن لديها صالحيات حصرية. 

فرصة لتطبيق مفهوم أمن قومي إسرائيلي جديد
يعتبر »معهد ريئوت« أنه توجد لدى إس���رائيل فرصة لتطبيق مفهوم جديد في 

أمنها القومي يتالءم مع عالم تغييرات متطرفة. 

وتنبع هذه الفرصة، وفقا للوثيقة، من الدمج ما بين قدرات حكومة إس���رائيل على 

الحكم واتخاذ قرارات وتطبيقها من جهة، وما بين الظروف السياس���ية والعسكرية 

والداخلي���ة من الجهة األخرى. ويس���توجب تغيير المفهوم إحداث تغيير في رصد 

الم���وارد، وتنس���يقا بنيويا ومؤسس���اتيا، وتطوير مفاهيم جدي���دة لتفعيل القوة 

العسكرية.

وي���رى المعهد أن الفرص الماثلة أمام إس���رائيل في مجال األمن القومي تنبع من 

الدمج بين الظروف التالية:

أزمات داخلية شديدة في جميع الدول المعادية إلسرائيل. واألزمة السورية تؤثر 

عل���ى جميع الدول المجاورة إلس���رائيل. كما أن تدخل إيران وح���زب الله في الحرب 

الدائرة في س���ورية أدى إلى تع���رض حزب الله إلى »هجمات سياس���ية وإرهابية« 

داخل لبنان. 

حماس معزولة في غزة بين إس���رائيل ومصر بعد أن فقدت حليفيها في س���ورية 

وإيران. والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تقف وحيدة مقابل إسرائيل ومن 

دون دع���م كبير م���ن جامعة الدول العربية، مصر أو الس���عودية، وترزح تحت ضغط 

المجتمع الفلس���طيني. لكن هذه الوثيقة ترى أنه أصبح لدى السلطة الفلسطينية 

حرية غير مس���بوقة من أجل التوصل إلى تفاهمات أو اتفاقيات مع إسرائيل بسبب 

ضعف الجهات التي تعرقل ذلك في العالم العربي.

تغير الخطاب العام اإلسرائيلي حول العالقة بين الجيش والمجتمع، وتم التعبير 

عن ذلك من خالل طرح مشروع قانون المساواة في تحّمل العبء والنقاش العام حول 

الميزانية األمنية. 

تراجع كبير في أهمية التهديد العس���كري التقليدي، وس���يناريو يحاكي هجوم 

جيوش على إسرائيل أصبح غير معقول في الفترة الحالية.

الصراع العربي - اإلس���رائيلي أصبح ف���ي الهامش بعد أن كان يعتبر مركزيا حيال 

عدم استقرار المنطقة طوال العقود الماضية. 

عناصر رؤيا جديدة لألمن القومي
مفهوم أمني مرن وذو عالقة مع الواقع وفّعال، ويتم تحديثه بصورة متواصلة من 

خالل الشراكة بين جهات في الحكومة والمجتمع المدني.

إس���رائيل دولة عظمى إقليمية: تفّوق مؤكد ومرن وذو عالقة مع الواقع في كل ما 

يتعلق بتفعيل مجمل األدوات العسكرية واألمنية في أنحاء الشرق األوسط، بشكل 

يضمن وجود إس���رائيل لس���نوات طويلة، ويكون مواطنوها آمنين. إلى جانب ذلك، 

إقامة نسيج عالقات، علنية وس���رية، مع الحكومات والمجتمعات المدنية في أنحاء 

الشرق األوسط بواسطة هيئات حكومية وغير حكومية.

إسرائيل دولة عظمى ذات »قوة ناعمة« في المنطقة والعالم. وهذه »القوة 

الناعمة« مؤلفة من القدرة على خدمة مصالح إسرائيل في المنطقة والعالم، 

على أساس مس����اهمة هامة ومتميزة للبشرية، وهي ال تتناسب مع حجمها. 

ويت����م تنفيذ ذلك من خالل إقامة مؤسس����ات إس����رائيلية حكومية ومدنية 

وعالق����ات في جميع أنحاء العالم. ويمكن تحقيق األهداف بواس����طة تطوير 

حضور إس����رائيل في العالم لتفعيل مجموعة متنوعة من األدوات »الناعمة«، 

مث����ل الدبلوماس����ية والتج����ارة والثقافة واالقتص����اد والعالق����ات العلمية 

والتكنولوجية. 

إحداث تحس���ن ملموس في مكانة إسرائيل الدولية وشرعيتها األساسية كونها 

عنصرا »ال غنى عنه« بالنسبة للعالم، بحيث يكون نزع شرعيتها أمرا غير مقبول. ومن 

أجل تحقيق ذلك يتعين على إس���رائيل أن تكسر دائرة المعاداة األساسية لها في 

العالمين العربي واإلسالمي بواسطة اعتراف عربي وإسالمي بشرعية وجود إسرائيل 

وإقامة عالقات طبيعية معها. 

ضمان وجود أغلبية يهودية في إس���رائيل بواس���طة إنهاء السيطرة على السكان 

الفلس���طينيين في إطار تس���وية انفصال أو تسوية دس���تورية للتعايش في إطار 

كيان سياسي متطور. 

اندماج المجتمع اإلسرائيلي في شبكة المجتمعات اليهودية في العالم بواسطة 

عالقات بين المجتمعات والمنظمات واألفراد.

عق���د جديد بين الجيش والمجتمع في إس���رائيل فيما يتعل���ق بالخدمة األمنية، 

بحيث يكون بإمكان أي مواطن أن يؤدي خدمة متساوية وهامة أكثر. 

مفهوم أمني يوازن ما بين التوت���رات الموجودة في هذه الرؤيا: التكتل الداخلي 

والعالقة بين المجتمع والجيش؛ ش���رعية إس���رائيل؛ العالقات بين إسرائيل ويهود 

العالم.

مبادرة لوضع رؤيا جديدة حول مفهوم »األمن القومي اإلسرائيلي«
*»معهد ريئوت« للتخطيط اإلستراتيجي: عناصر أساسية في المفهوم األمني اإلسرائيلي التقليدي تقّوضت ولم تعد واقعية بمرور األعوام*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

انخفاض بنحو %27 
في عجز الميزان التجاري

قال مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي في تقرير له 

إن العجز في الميزان التجاري بين الصادرات واالستيراد 

انخفض في العام الماضي 2013 بنس���بة 6ر26% مقارنة 

مع ما كان عليه في الع���ام 2012، وبلغ 85ر14 مليار دوالر، 

وهو العجز الذي كان قائما في العام 2011.

وحسب المكتب، فإن حجم االستيراد اإلسرائيلي بلغ في 

العام الماضي 2ر73 مليار دوالر، بينما بلغ حجم الصادرات 

اإلسرائيلية 4ر58 مليار دوالر، وقد تقلص االستيراد بنسبة 

8%، ومن أبرز ما تراجع استيراده كانت المواد الخام بنسبة 

زادت عن 16% وهذا مؤشر إلى تراجع انتاج بعض البضائع، 

وفي المقابل فقد س����جل اس����تيراد البضائع لالس����تهالك 

الفردي الحياتي اليومي ارتفاعًا بنسبة 2ر%2

وفي المقابل فقد تراجعت الصادرات بنسبة زادت عن 

6ر1% مقارن���ة مع العام قب���ل الماضي- 2012، إذ تراجعت 

الصادرات الصناعية بنس���بة 7ر2%، علم���ا ان الصادرات 

الصناعية تش���كل أكثر من 81% من إجمالي الصادرات، 

وارتفع���ت الصادرات الزراعية بنس���بة تجاوزت 3%، كما 

سجلت صادرات المجوهرات زيادة بنسبة %3.

عجز الميزانية 15ر3% والتضخم 9ر%1

أعلنت وزارة المالية اإلس���رائيلية أن إجمالي العجز في 

الميزاني���ة العامة بلغ في العام 2013 نس���بة 15ر3% من 

حجم الناتج العام، في حين أعلن مكتب اإلحصاء المركزي 

أن إجمالي التضخم المالي في العام الماضي بلغ 9ر%1.

وجاءت معطيات العجز في الميزانية أقل بنس���بة الثلث 

من التوقعات التي كانت قائمة حتى نهاية الشهر السابع 

م���ن العام الماضي، أي في الوقت الذي أقر فيه الكنيس���ت 

متأخ���را ميزانية ذلك العام، إذ انقلبت كل التقارير المالية 

السوداوية رأسا على عقب، بعد إقرار الميزانية التقشفية. 

وقالت وزارة المالية في وقت الحق إن توقعاتها للعجز في 

الع���ام الماضي س���تكون في حدود 8ر3%، ب���دال من العجز 

المخطط 65ر4%، إال أن التقارير »اإليجابية« واصلت الصدور، 

حتى هبط العجز الحقيقي إلى 15ر3%، وهي نس���بة قريبة 

من التوقعات للعجز في العام الجاري- %3.

وتعني هذه النس���بة أن حجم العجز ماليا بلغ ما يعادل 

5ر9ملي���ار دوالر، بدال من 4ر11 مليار دوالر كما كان مخططا 

لدى إعداد الميزانية التقشفية.

كذلك فإن خزينة الضرائب س���جلت هي األخرى فائضا 

بلغ 4ر1 ملي���ار دوالر، في حين س���جلت الميزانية العامة 

فائ���ض مصروفات اجت���از 2ر2 ملي���ار دوالر، وقد صرفت 

الوزارة هذا الفائض المعلن عل���ى إلغاء كل التقليصات 

في ميزانية وزارة الدفاع التي تمول الجيش، التي كانت 

مق���ررة للعامين الماضي والجاري، بقيمة 2ر1 مليار دوالر، 

كما ألغت الوزارة رفع ضريبة الداخل بنس���بة 1% إلى %2، 

الذي كان مقررة لمطلع العام الجاري.

وقالت المديرة العامة الجدي���دة لوزارة المالية ياعيل 

أندورن إن هذا يس���تدعي الس���رور، فالدولة أنهت عاما 

ماليا بعجز أقل من المتوقع بكثير، وهذه أموال بقيت في 

الخزينة وس���نصرف منها ما يقلص حج���م الدين العام، 

الذي بات وفق التقدي���رات األولية حوالي 68% من حجم 

الناتج العام، بعد أن كان حتى قبل أربع سنوات ما يقارب 

80% من حجم الناتج العام.

ف���ي المقابل، دل تقرير مكتب اإلحص���اء المركزي على أن 

إجمال���ي التضخم المالي في العام الماض���ي بلغ 9ر1%، وهو 

أقل بقليل من متوسط مجال التضخم الذي حددته السياسة 

االقتصادية ف���ي العقد األخير، من 1% إلى 3%. ويس���تبعد 

المحلل���ون أن يقدم بنك إس���رائيل المرك���زي على تخفيض 

الفائدة البنكية في الش���هر المقبل شباط، وهي ترسو اآلن 

عن���د 1%، وكما يبدو فإن البنك قد ينتظر حركة التضخم في 

الربع األول من هذا العام، حتى يقرر سياسة الفائدة.

إال أن هناك من يرى أن البنك س���يكون مضطرا لألخذ بعين 

االعتبار استمرار تدهور س���عر صرف الدوالر امام الشيكل، 

إذ هبط في الش���هر األخير إلى ما دون 5ر3 ش���يكل للدوالر، 

بينما الحد األدنى الذي يفضله بنك إسرائيل هو 7ر3 شيكل 

وحتى 8ر3 ش���يكل للدوالر، علما أنه حت���ى العام 2007 كان 

سعر الدوالر في حدود 2ر4 شيكل.

استبعاد تخفيض الضرائب 
خالل العام الجاري

أعلنت وزارة المالية اإلس���رائيلية، على لسان »مصادر 

مسؤولة« فيها، اس���تبعادها إجراء أي تخفيض ضريبي 

جديد ف���ي العام الجاري 2014، بع���د أن كانت الوزارة قد 

ألغ���ت رف���ع ضريبة الدخ���ل المخطط لمطلع ه���ذا العام 

بنسبة 1% و%2.

وقد أبق����ت وزارة المالية على رفع ضريبة الش����ركات من 

25% ف����ي العام الماضي إلى 5ر26% ف����ي العام الجاري، ما 

يؤمن للخزينة العامة زيادة بنحو 200 مليون دوالر. وسرت 

أنباء في الصحافة اإلسرائيلية مفادها أن رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو ضغط في االسابيع األخيرة من أجل إلغاء 

رفع ضريبة الش����ركات أيضا، إال أن مس����ؤولي وزارة المالية 

ومعهم وزيرهم يائير لبيد رفضوا هذا التوجه، وكما يبدو 

انتظارا منهم لمجريات السنة الحالية االقتصادية.

يذك���ر أن بنك إس���رائيل كان قد أعلن ف���ي عدة تقارير 

أخي���رة أنه لن يكون مفر أم���ام الحكومة من رفع الضرائب 

في ميزانية الع���ام المقبل 2015 بقيمة إجمالية تقارب 3 

مليارات دوالر، وهذه قيمة عالية تستوجب رفعا في جميع 

مس���ارات الضرائب، أو إجراء تقلي���ص كبير في الميزانية 

العامة. وحسب مصادر في وزارة المالية، فإن الخيار الثاني 

سيكون المفضل لدى لبيد ونتنياهو، وهما يخططان منذ 

اآلن إلى تقليص الميزاني���ة العامة للعام المقبل بحوالي 

3ر2 ملي���ار دوالر. وبموجب محللين، فإن هذا التقليص لن 

يكون على حساب وزارة الدفاع وإنما على حساب ميزانيات 

الخدمات االجتماعية األساس���ية من تعليم وصحة ورفاه، 

وأيضا على حساب ميزانيات تطوير البنى التحتية.

أظهر تحقيق أجرت����ه صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية 

ف����وارق هائلة في أس����عار المنتوجات اإلس����رائيلية في 

الس����وق المحلية، مقارنة بنفس المنتوجات في األسواق 

األوروبي����ة والواليات المتح����دة األميركي����ة، وفي بعض 

األحيان يتضاعف السعر. 

وهذه ليست المّرة األولى التي يتكشف فيها هذا األمر، 

لكن الجديد هو أن فوارق األسعار تزايدت، على الرغم من 

حملة االحتجاجات على غالء المعيش����ة التي اندلعت في 

صيف العام 2011.

وكان����ت حمل����ة االحتجاجات عل����ى غالء المعيش����ة قد 

تركزت في عناوينها المركزية أيضا على أس����عار المواد 

الغذائية، وبشكل خاص المقارنة بين أسعار المنتوجات 

اإلس����رائيلية في الس����وق اإلس����رائيلية، وأس����عار نفس 

المنتوجات اإلسرائيلية في األسواق العالمية، واضطرت 

بعض الش����ركات في حين����ه، خاصة ش����ركات منتوجات 

األلبان، إلى تخفيض أس����عار منتوجاته����ا، ولكن لم تمر 

س����وى بضعة أش����هر قليلة، حت����ى عادت األس����عار إلى 

االرتفاع من جديد.

ويظهر م����ن عدة منتوج����ات عرضته����ا الصحيفة في 

تقريره����ا أن الف����وارق في األس����عار تبدأ م����ن نحو %10 

وتص����ل إلى 100% وأكثر مما هي في األس����واق األوروبية 

واألميركية التي تستورد البضائع اإلسرائيلية، ومن بين 

المنتوجات التي عرضت األكثر رواجا في س����وق األغذية 

اإلس����رائيلية، مثل منتوجات الش����وكوالتة والبسكويت 

والشاي وغيره.

وتق����ول الصحيف����ة إن هذه االس����تنتاجات تتوافق مع 

بحث أجراه معهد األبحاث في الكنيس����ت اإلس����رائيلي، 

وأظهر أن أسعار المنتوجات الغذائية في إسرائيل أعلى 

مما هي عليه في أسواق دول االتحاد األوروبي بنحو %25 

بالمع����دل، وهذا على الرغم من أن األس����عار ما بين العام 

2005 والعام 2011، كانت أعلى ما بين 11% إلى 19%، ولكن 

بع����د حملة االحتجاجات الش����عبية على غالء المعيش����ة، 

استأنفت األس����عار ارتفاعها لتسجل ذروة انعكست في 

هذه الفوارق.

وكان تقرير س����ابق قد صدر في األس����ابيع األخيرة، قد 

بّي����ن أن أس����عار منتوج����ات الحليب في إس����رائيل أعلى 

بنس����بة 30% مما هي عليه في األسواق األوروبية والدول 

المتط����ورة األعضاء في منظم����ة OECD، وهذا في الوقت 

الذي تدعي فيه إس����رائيل أن أسعار المنتوجات الزراعية 

فيها أقل مما هي عليه في األسواق األوروبية.

وحاول���ت الصحيفة الحصول على تفس���ير من الش���ركات 

المنتجة ومن ش���بكات التس���ويق، وجاءت ال���ردود متنوعة، 

وليس���ت كلها بأس���ماء واضحة. واتهم المنتجون ش���بكات 

التس���وق بفرض أس���عار عالية، ألن كلفة التس���ويق لديها 

عالية، وح���اول المنتجون دعم اتهامهم بفجوات األس���عار 

لنفس المنتوج بين شبكات التسويق المختلفة في إسرائيل.

وقال مس���ؤول في إحدى الش���ركات المنتجة إن شركات 

إس���رائيلية تعمل عل���ى تخفي���ض أس���عار المنتوجات 

المصّدرة إلى األسواق األوروبية واألميركية، من أجل »وضع 

موطئ قدم« لهذه الش���ركات في تلك األسواق، خاصة إذا 

كان المنتوج جديدا وليس معروفا أوروبيا وأميركيا.

قيود االستيراد
وتدور معركة في إس����رائيل في الس����نوات األخيرة من 

أجل رف����ع الكثير من القي����ود الحكومي����ة والدينية على 

اس����تيراد المواد الغذائية، من أج����ل زيادة التنافس في 

الس����وق ما يشكل ضغطا على الشركات المحلية لتخفض 

األسعار. وما من شك في أن من يقف وراء طرفي المعركة 

كبار المستثمرين كل من مصالحه، فإن كانوا من أصحاب 

الش����ركات المنتجة فإنهم يحذرون من رفع القيود كي ال 

يتم ضرب الصناعة المحلية، في حين يريد المستثمرون 

اآلخ����رون رف����ع القيود ليك����ون بإمكانهم اقتحام س����وق 

األغذية.

وكانت ش����ركة »مونيتور« لألبح����اث قد أعدت في اآلونة 

األخي����رة بحثا وعرضت����ه على لجنة التحقي����ق الحكومية 

لفحص أس����عار مواد الغذاء، وعرض البحث سلس����لة من 

القيود التي تفرضها أنظمة وزارة الصحة على اس����تيراد 

الم����واد الغذائي����ة، مث����ل القيود المش����ددة على فحص 

المواد الغذائية، فمثال تصر األنظمة على فحص 3% من 

البضائع الغذائية الواردة، بينم����ا في الواليات المتحدة 

يتم فحص واحد باأللف من تلك البضائع.

كذل����ك من جه����ة ثانية يالح����ظ نوع م����ن االحتكارات 

الكبرى في اس����تيراد المواد الغذائي����ة، ما يعرقل دخول 

مستثمرين آخرين إلى قطاع االستيراد.

والالفت ف����ي التقرير الذي عرضته »ذي ماركر« أن لجنة 

التحقيق الحكومية توصلت إلى قناعات بضرورة تخفيف 

القيود، وكانت الحكومة على وشك اقرار هذه التسهيالت، 

وتحويلها إلى أنظمة وقوانين معمول بها، إلى أن ظهرت 

اعتراضات الحاخامية الكبرى، التي تفرض أنظمة مشددة 

في قضية الحالل وفق الشريعة اليهودية، وبشكل خاص 

على منتوجات الحليب واأللب����ان، فمثال تطلب الحاخامية 

فحص الحالل ليس في الحليب وحده، بل أيضا في حظائر 

األبقار التي يأتي منها الحليب.

وكان����ت أبحاث س����ابقة قد دلت عل����ى أن أنظمة الحالل 

اإلس����رائيلية تساهم في رفع أسعار اللحوم في إسرائيل 

بنسبة 30%، وهذا بسبب القيود التي تفرضها الحاخامية 

على اللحوم المجمدة المس����توردة، وحينما ترتفع أسعار 

هذه اللحوم ترتفع مباشرة أيضًا أسعار اللحوم الطازجة.

أسعار المنتوجات الغذائية اإلسرائيلية في السـوق
المـحلـيـة أعـلى مـن أوروبـــا والـواليــات الـمـتـحـدة!

* فارق األسعار يتراوح ما بين 10% وحتى 100% *تبادل اتهامات بين الشركات المنتجة وشبكات التسوق *

* تزايد المطالبات في إسرائيل برفع القيود عن استيراد المواد الغذائية ليكون عامل ضغط لتخفيض األسعار *

 TGI أظهر االستطالع نصف السنوي الذي تجريه شركة

حول انتش���ار اإلعالم اإلسرائيلي تراجعا كبيرا في انتشار 

الصح���ف الورقي���ة، وهو يعد اس���تمرارا للتراج���ع القائم 

منذ س���نوات، على خلفية انتش���ار اإلعالم االلكتروني في 

شبكة االنترنت، ولربما أن ما يمنع تراجعا أكبر في انتشار 

الصحف هو انتشار الصحف اليومية المجانية.

وأظه���ر االس���تطالع حضيضا غي���ر مس���بوق لصحيفة 

»معاريف« التي واجهت أعنف أزم���ة اقتصادية قبل عام 

ونصف العام، وباتت نس���بة توزيعها هامشية جدا، لتحل 

رابعة بعد أن كانت في سنوات الخمسين الصحيفة األولى، 

ثم باتت ثانية بع���د »يديعوت أحرون���وت«، حتى نهاية 

العام 2007.

وكان اس���تطالع TGI معتمدا في جميع وسائل اإلعالم، 

وتنب���ع أهميت���ه من أنه يش���كل مس���تندا للش���ركات 

والمؤسس���ات المعلن���ة، لدى توزيع ميزاني���ة اعالناتها 

الس���نوية والموس���مية، إال أنه منذ أن بدأ يتسع انتشار 

صحيفة »يسرائيل هيوم«، التي يملكها الثري األميركي 

ش���لدون أدلس���ون، وباتت تنافس الصحيفة األولى في 

إسرائيل »يديعوت أحرونوت«، ثم تبعت تلك الصحيفة 

ع���دة صحف مجاني���ة يملكه���ا أثرياء كب���ار، رأت حتى 

الصحف الثالث التقليدي���ة األولى »يديعوت أحرونوت« 

و»معاري���ف« و»هآرت���س«، أنه من غي���ر الممكن مقارنة 

صحيفة مجاني���ة بصحف تباع ولها اش���تراكات بأثمان 

ليس قليلة. وقال اس���تطالع س���ابق إنه في حال عرضت 

»يس���رائيل هيوم« نفسها للبيع في األسواق، فستنهار 

نسبة قرائها إلى %5.

ويتخ���وف ممول���و الصحف م���ن أن هذه االس���تطالعات 

س���تنعكس س���لبا عل���ى ميزاني���ات االعالنات م���ن كبرى 

الش���ركات المعلنة، ول���ذا فهي تبحث عن ط���رق وقنوات 

أخرى لسد خسائرها المالية الناجمة عن تراجع المداخيل 

المالية.

وبّين االستطالع أن انتش���ار الصحف انخفض في العام 

الماضي 2013 إلى أق���ل من 61%، مقابل أكثر من 65% في 

العام 2012. ويقول معدو االس���تطالع إن إسرائيل شهدت 

منذ الع���ام 2007 إلى العام 2012 وتيرة معاكس���ة لما هو 

قائ���م في كل أنح���اء العال���م، إذ ارتفع انتش���ار الصحف 

الورقية بدال من تراجعها، ولكن تفس���ير األمر هو أنه في 

منتصف العام 2007 ظهرت صحيفة »يس���رائيل هيوم« 

المجانية، وبالتوازي صدرت صحيفة يومية مجانية أخرى 

كانت توزع في شبكة القطارات، ثم تبع ذلك صدور صحف 

مجانية أخرى منها واح���دة اقتصادية، وكما يبدو أن هذا 

ساهم في ارتفاع انتشار الصحف الورقية، وما يدعم هذه 

الفرضية هو أن الصحف المجانية س���جلت نس���ب توزيع 

عالي���ة، في حي���ن أن الصحف الكبرى التقليدية س���جلت 

تراجعات أكبرها صحيف���ة »معاريف« التي تواجه انهيارا 

غير مسبوق.

ويقول االس���تطالع إن انتشار صحيفة »يسرائيل هيوم« 

في العام الماضي كان األكبر وبلغ 6ر38%، وحلت »يديعوت 

أحرونوت« ثانية بفارق طفيف إذ كان انتش���ارها 4ر%38، 

إال أن »يديع���وت أحرونوت« ظلت األول���ى من دون منافس 

في عدد نهاية األس���بوع، الصادر أي���ام الجمعة، إذ يفوق 

انتش���ارها 41%، مقابل حوال���ي 33% للصحيفة المجانية 

»يسرائيل هيوم«.

وس���جلت صحيفة هآرتس، في النصف الثاني من العام 

الماضي، ارتفاعا طفيفا لتقفز عن نس���بة 6% بقليل، رغم 

أنها كانت حتى قبل عامين توزع بنسبة 5ر7%، ولكن مهما 

بلغت نسبتها تبقى صحيفة النخبة، وهي ال توزع أي جزء 

منها مجانا، كما تفعل »يديع���وت أحرونوت« و«معاريف« 

في مواسم معينة في السنة. 

أما صحيفة »معاري���ف« التي كانت الصحيفة األولى في 

تراجع انتشار الصحف وميزانيات اإلعالنات تراوح مكانها خمسة أعوام!
* تراجع انتشار الصحف اإلسرائيلية بنسبة كبيرة بعد ارتفاع في السنوات الخمس السابقة بسبب انتشار الصحف المجانية * 

* التراجع األكبر في صحيفة »معاريف« التي باتت نسبة توزيعها هامشية *ميزانيات اإلعالنات تراوح مكانها منذ خمس سنوات *

سنوات الخمسين، ثم باتت ثانية بعد »يديعوت أحرونوت« 

من مطلع سنوات السبعين وحتى العام 2008، فقد هبطت 

إلى حضيض غير مسبوق، وبلغت نسبة انتشارها بالمعدل 

6ر4%، ولكن في النصف الثاني م���ن العام الماضي كانت 

نسبة انتش���ار الصحيفة 5ر3%، وفي نهاية األسبوع إلى 

قراب���ة 5%، إال أن الصحيفة تنش���ر صفحاته���ا مجانا في 

موقعها على االنترنت.

وقد ش���هدت صحيفة »معاريف« في الس���نوات األخيرة 

سلس���لة م���ن األزمات، م���ا جعله���ا تنتقل إل���ى عدد من 

المتمولي���ن، وبلغت األزمة قبل عامين حدتها، وكانت على 

شفا اإلغالق كليا، إلى أن اشتراها الثري شلومو بن تسفي، 

ذو التوجهات اليمينية، صاحب صحيفة »مكور ريش���ون«، 

وعلى الرغم من تدفق الس���يولة النقدي���ة عليها، إال أنها 

واصلت تس���جيل الخس���ائر، ما اضطر صاح���ب الصحيفة 

الجدي���د إلى بيع مطابع الصحيفة إلى ش���لدون أدلس���ون 

صاحب صحيفة »يسرائيل هيوم«.

وكان���ت صحيف���ة »معاري���ف« قد ص���درت ألول مرة في 

الع���ام 1948، بعد خروج عدد م���ن الصحافيين من صحيفة 

»يديع���وت أحرون���وت«، ونجحت الصحيف���ة الحديثة في 

حين���ه ف���ي أن تتب���وأ الصدارة في س���نوات الخمس���ين 

والس���تين حتى اجتازتها »يديعوت أحرونوت« في مطلع 

سنوات السبعين، وبقيت معاريف الصحيفة الثانية حتى 

مطلع العام 2008، مع بدء اتساع انتشار الصحيفة اليومية 

المجانية »يسرائيل هيوم«، إذ أن »معاريف« كانت األكثر 

تضررا من صدور هذه الصحيفة.

وكان تراج���ع انتش���ار الصح���ف م���ن نصي���ب الصحف 

االقتصادية، وكما يبدو فإن جميع هذه الصحف س���جلت 

تراجع���ات بنس���بة متفاوت���ة، وكانت الصحيف���ة األولى 

»كالكاليست«، التي تصدرها صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

وبلغت نس���بة انتش���ارها أكثر بقليل م���ن 10%، وهذا ألن 

»يديع���وت أحرونوت« تس���عى إلى تس���ويق صحيفتها 

االقتصادي���ة كرزمة واحدة في االش���تراكات الش���هرية. 

وحلت ف���ي المرتبة الثانية صحيف���ة »ذي ماركر« التابعة 

لصحيفة »هآرتس«، وبلغت نس���بة انتش���ارها 2ر5%، رغم 

أنه حتى قبل عامين بلغت نس���بة انتشارها أكثر من %7. 

وحلت في المرتبة الثالثة صحيفة »غلوبس« وبلغت نسبة 

انتشارها 6ر4%، وهذا هبوط آخر للصحيفة.

وتظهر في جميع الصحف الورقية، باستثناء »يديعوت 

أحرونوت«، األزم���ة االقتصادية من خالل تقليص حاد في 

عدد الصفح���ات ودمج مالحق ببعضها، عوضا عن أن جميع 

الصحف تقريبا قلصت في الس���نوات الثالث األخيرة عدد 

العاملي���ن فيها. وكان���ت أكبر موجة فص���ل في صحيفة 

»معاريف«، التي كان يعمل فيها حتى قبل عامين حوالي 

ألفي عامل، وحس���ب التقديرات انخفض عددهم إلى نحو 

1500 عامل. 

ويسود االعتقاد، اس���تنادا إلى معطيات النصف الثاني 

م���ن العام الماضي الذي كان التراجع فيه أكبر من النصف 

األول، أن الصحف اإلسرائيلية أنهت فترة زيادة االنتشار 

التي س���ببتها الصح���ف المجانية، وعادت لتتماش���ى مع 

الظاه���رة العالمي���ة، الت���ي يتقلص فيه���ا دور الصحف 

المطبوعة لصالح الصحافة االلكترونية.

تراجع ميزانيات اإلعالنات
ويقول تقري���ر TGI إن ميزانيات اإلعالنات التي تدفقت 

عل���ى جميع وس���ائل اإلعالم س���جلت في الع���ام الماضي 

ارتفاعا بنس���بة 4% عن العام 2012، لكن في واقع األمر فإن 

ميزاني���ات اإلعالنات عادت بذلك إلى ما كانت عليه كقيمة 

مطلق���ة في العام 2008، ما يعن���ي إذ أخذنا بعين االعتبار 

نس���ب التضخم واتساع الس���وق خالل خمس سنوات، فإن 

الصرف على اإلعالنات يكون قد تراجع عن ذي قبل.

ويشير االستطالع إلى أن الزيادة حققتها باألساس أكبر 

20 شركة معلنة في إسرائيل، إذ رفعت ميزانياتها بنسبة 

10%، وبلغت في العام الماضي ما يعادل 325 مليون دوالر، 

وكانت الزيادة في األس���اس في ش���ركات إنتاج األغذية، 

وشبكات التسويق.

وهذا يعن���ي أنه على الرغم من الزي���ادة الحاصلة فإن 

غالبي���ة الش���ركات المتوس���طة والصغي���رة، تراجع���ت 

ميزاني���ات اإلعالن���ات لديها، كم���ا أن ميزانية اإلعالنات 

الحكومي���ة، تقلصت في العام الماض���ي، وكذا األمر في 

العام الجاري.

ويشهد سوق اإلعالنات زيادة في توسع شركات الدعاية 

الكبرى على حساب مكاتب الدعاية المتوسطة والصغيرة.

صحيفة »يسرائيل هيوم« المجانية لصاحبها الثري شلدون أدلسون )إلى يمين الصورة( خلطت األوراق في سوق الصحف اإلسرائيلية!  
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بقلم: يوفال إليتسور )*(

ش���كلت »أحداث ترباط« )صدامات س���احة الب���راق- حائط 

المبك���ى- بين العرب واليهود في الق���دس القديمة( في آب 

1929، صدمة ليس فقط ل� »الييش���وف« )مجتمع االس���تيطان 

اليهودي في فلس���طين(، وإنما أيضا لحكومة بريطانيا التي 

كان���ت قد فوضت قب���ل فترة قصيرة، من قب���ل عصبة األمم، 

باالنت���داب على فلس���طين. وقد قررت الحكوم���ة البريطانية 

تفحص م���ا إذا كان »وعد بلفور« الصادر في تش���رين الثاني 

1917، وال���ذي اش���ترط تنفيذه بع���دم المس بس���كان البلد 

)فلس���طين( قبل قدوم المستوطنين اليهود، يضمن ويحقق 

فعال هذا الش���رط، وقررت )الحكومة البريطانية( كخطوة أولى 

إيفاد الخبير المعروف في ش���ؤون الزراعة واألراضي، الس���ير 

جون هوب- سيمبس���ون، لتقصي الموضوع.  وقد توصل هذا 

األخير إلى اس���تنتاج قاطع فحواه أن »البلد مكتظ بالسكان«، 

مستخدما القول االنكليزي المأثور »لم يعد فيها مكان حتى 

لمداعب���ة ه�ّر -  To swing a cat«.  ه���ذا التقرير، باإلضافة 

إلى تقرير لجنة »حائ���ط المبكى«، التي تقصت الوضع أيضا، 

أفضي���ا إلى ص���دور »الكتاب األبيض«  في الع���ام 1930. وقد 

نص االستنتاج على وجوب تقليص هجرة اليهود إلى »أرض 

إسرائيل«.

إن الخط���أ التاريخ���ي الذي وقع فيه الس���ير ج���ون هوب - 

سيمبس���ون يتمثل ف���ي قبوله كحقيق���ة، أو كمعطى مفروغ 

منه، مس���ألة النقص الخطير في المياه في »أرض إسرائيل«، 

وغيرها من الدول المج���اورة، وأن الزراعة المتاحة فيها، بناء 

على ذلك، هي زراعة بعلية فقط، تعتمد على مياه األمطار في 

فصل الشتاء، وعلى مساحات واسعة نسبيا من األراضي التي 

يحتاجها أي فالح من أجل إعالة أس���رته. غير أن المهاجرين 

اليه���ود كما أك���د الخبير البريطاني ذاته، مس���تعدون لدفع 

أس���عار عالية مقابل األراضي التي يملكه���ا »األفندية« مما 

سيؤدي، كنتيجة حتمية، إلى اإلجحاف بحق الفالحين العرب 

في العيش وكس���ب الرزق.  وعلى ما يبدو، فإن السير جون لم 

يفكر بإمكانية تطوير مصادر مياه إضافية تتيح اس���تغالال 

أفضل لمس���احات األراضي، بمس���اعدة الري، كما أنه تجاهل 

حقيقة أن في اإلمكان، في منطقة السهل الساحلي، حفر آبار 

بال حدود تقريبا )في تلك الس���نوات( الستخدام مياهها في 

ري بيارات الحمضيات والفاكهة، التي يملكها يهود وعرب. 

لقد خلق العطش للماء صعوبات، ليس فقط أمام الزراعة في 

هذا البلد، وإنما أيضا أمام سكان المدن الذين كانوا في حاجة 

ماسة لمياه الشرب. وما زلت أذكر، كواحد من مواليد القدس، 

أيام النق���ص في المياه، عندم���ا كانت ينابي���ع »عين فارة« 

إلى الشرق و«برك س���ليمان« في الجنوب، ال توفر في سنوات 

الجفاف الحد األدنى من كمية مياه الشرب الالزمة، مما اضطر 

س���كان المدينة العطشى لبناء بئر في كل بيت لتخزين مياه 

األمطار.  في ثالثينيات الق���رن الماضي فقط، عندما بدأ ضخ 

المياه من منطقة الس���هل الساحلي بمساعدة محطات الضخ 

التي أقيمت في منطقة »ب���اب الواد«، خفت حدة النقص في 

مياه الشرب في مدينة القدس، والذي أضحى مشكلة خطيرة 

خاصة في فترة الحصار في العام 1948.

لم يكن »الييشوف اليهودي« مستعدًا لقبول استنتاجات 

الخبير البريطاني، بل ورأى فيها زعماء المجتمع االستيطاني 

»مؤام���رة إمبريالي���ة«، وق���رروا محاربتها بثالث ط���رق: أوال، 

عبر حجج سياس���ية تثبت أن بريطاني���ا العظمى تتنصل من 

موقفها الداعم والمؤيد للمشروع الصهيوني؛ ثانيا، بواسطة 

حف���ر أكثر ما يمك���ن من آب���ار المياه، وال س���يما في منطقة 

الحوض الس���احلي؛ ثالثا، بواس���طة تطوير ض���خ المياه إلى 

المناطق الجدباء، خاصة في منطقة صحراء النقب بمس���اعدة 

شبكة أنابيب ري ومنشآت مياه يمكن بواسطتها نقل فائض 

المي���اه- كم���ا اعتقدوا في تلك الس���نوات- من الش���مال إلى 

الجنوب. 

وقد شكلت المياه من وجهة نظر قادة المجتمع االستيطاني 

اليهودي ليس مصدرا للش���رب وكس���ب الرزق فحسب، وإنما 

أيض���ا وس���يلة ذات أهمية م���ن الدرجة األولى ف���ي الصراع 

السياس���ي على وجود المس���توطنين اليهود في هذه البالد. 

وليس من باب الصدفة أن الرجلين اللذين ارتبط اس���ميهما 

بتطوير االقتصاد اإلس���رائيلي على اختالف فروعه ومجاالته، 

ليفي أش���كول وبنحاس س���ابير، باشرا نش���اطهما العام في 

البلد في مجاالت تطوير مصادر ضخ المياه بواس���طة ش���ركة 

»مكوروت«. 

لم يكن تقرير هوب - سيمبس���ون وسياس���ة حكومة ملك 

بريطاني���ا مصدر اإلزعاج والقلق الوحيد إلس���رائيل في مجال 

المي���اه. فهذا الموضوع وق���ف أيضًا في مرك���ز الصراع بين 

»الييش���وف اليهودي« وبين دولة إس���رائيل. كذلك ش���نت 

جامع���ة ال���دول العربي���ة حملة ضد أنش���طة اس���رائيل في 

اس���تغالل مي���اه بحي���رة طبري���ا وروافدها ورأت فيها مس���ًا 

وتعدي���ًا على مصادر مياه كل من األردن وس���ورية. وقد أدت 

الحرب على المياه إلى نشوب نزاع وسفك دماء بين إسرائيل 

وسورية إبان خمس���ينيات القرن الماضي.  وفي أيلول 1965، 

ق���رر مؤتمر القمة العربية الثالث تحوي���ل روافد نهر األردن 

بالق���وة.  صحي���ح أن القرار لم يخرج إلى حي���ز التنفيذ، إال أن 

النزاع على المياه شكل بال ش���ك أحد األسباب التي أدت إلى 

اندالع »حرب األيام الستة« بعد مرور أقل من عامين على قرار 

مؤتمر القمة العربية المذكور.  في أعقاب حرب حزيران 1967، 

خمد الصراع على المياه بين إس���رائيل والدول العربية، وفي 

معاهدة الس���الم المبرمة م���ع األردن في العام 1994 تعهدت 

إس���رائيل بتحويل 50 مليون متر مكعب في الس���نة لألردن 

م���ن مياه روافد بحيرة طبريا، وفي العام الماضي )2013( جرى 

زيادة هذه الكمية بعدما اتضح أن ضخ المياه في إس���رائيل 

زاد عن المتوقع.  

المياه كـ »كنز قومي« إلسرائيل
 لم تبدأ العالقة الوثيقة بين المياه والسياس���ة في »أرض 

إس���رائيل« بطبيعة الحال في عهد االنت���داب البريطاني، أو 

خالل النزاع بين اليهود والعرب.  ففي أس���فار التوراة يمكن 

العث���ور على كم هائل من النصوص التي تصف نزاعات على 

آبار المياه لري قطعان المواشي.  وفي واقع األمر، فإن الشرق 

األوس���ط ليس المنطقة الوحيدة التي ش���كلت فيها المياه 

سببًا أو ذريعة لنزاعات مسلحة. وقد كتب مارك توين الكاتب 

األميركي الس���اخر: »نشرب الويس���كي ونتقاتل على الماء«، 

وكان يقصد بذلك المعارك الطاحنة التي دارت حول مصادر 

المياه بي���ن طالئع المس���توطنين البيض ف���ي مناطق غرب 

الواليات المتحدة.

إن إحدى طرق المواجهة، التي اتبعها المجتمع االستيطاني 

اليهودي ضد س���لطات االنت���داب البريطان���ي، وفي الصراع 

السياس���ي بعد قيام الدولة، تمثلت في الجهود والمس���اعي 

التي اس���تهدفت ليس فقط اإلش���ارة أو التأكيد على مصادر 

المياه المتوفرة، وإنما أيضًا على اإلمكانية المتاحة لمضاعفة 

هذه المصادر مرتين أو ثالث مرات، و ذلك في ضوء ما بدا على 

أنه خطر يتهدد حق »الشعب اليهودي« في الوجود والسيادة 

في »أرض إس���رائيل«.  هذا التوجه ما زال نافذا وصحيحًا، إلى 

ح���د ما، في الوقت الحاضر أيضًا.  ومما ال ش���ك فيه أن إدراك 

األهمية االس���تراتيجية لمصادر المياه ه���و الذي أدى، على 

األقل منذ قيام الدولة، إلى اعتماد ورس���وخ المبدأ القائل بأن 

المي���اه تمثل »كنزًا قومي���ًا«، وأن الحكومة هي المخولة فقط 

باتخاذ القرار في شأن طريقة ضخها واستخدامها.

كما أس���لفنا، فقد رفضت الحركة الصهيونية و«الييشوف 

العبري« جملة وتفصياًل استنتاجات تقرير هوب -سيمبسون.  

وقد كانت الطريقة األس���هل واألبسط لالستئناف على هذه 

االس���تنتاجات، االدعاء بأن موارد المياه في »أرض إسرائيل« 

أكبر بكثير، والس���عي أيض���ًا- إن كان األمر ممكنًا - إلى إثبات 

ذل���ك.  وفي حمى االندفاع والحماس إل���ى إثبات أن ال�«غوي - 

غي���ر اليهودي - مخطئ«، توصل الخبراء - اليهود - المحليون 

في الكثير من األحيان، إلى تقدي���رات مبالغ فيها، كما فعل 

على سبيل المثال المهندس سمحا بالس، الذي كان مسؤواًل 

ناش���طًا على امتداد س���نوات طوال في ش���ركتي »مكوروت« 

و«تاهل« )س���لطة تخطيط المياه في إس���رائيل(. فقد اعتقد 

بالس، ال���ذي كانت لديه مي���ول تفاؤلية جامح���ة، بأن طاقة 

مصادر المياه في الب���الد تزيد عن ثالثة مليارات متر مكعب 

في الس���نة.  فيما اعتق���د آخرون، ومن ضمنهم البروفس���ور 

هيلل ش���وفال، الذي انشغل أيضًا في دراس���ة موارد المياه 

ذاتها، أن استغالل كامل مصادر المياه لن يتيح لنا استغالل 

أكثر من  مليوني متر مكعب في السنة.  

 لقد شكل التقدير المبالغ فيه لطاقة المياه وسيلة مريحة 

ف���ي الصراع مع س���لطات االنت���داب البريطان���ي، ولربما كان 

يهدف أيضًا إلى تش���جيع المهاجرين اليهود القادمين إلى 

البالد، قبل قيام الدولة، وكذلك في السنوات األولى لقيامها، 

والت���ي تدفق���ت فيها موج���ات الهجرة الجماعية، وس���ادت 

خاللها أوض���اع اقتصادية صعبة.  غي���ر أن هذه التقديرات 

المفرطة تسببت دون شك، بصورة غير مباشرة، بضرر شديد، 

إذ ش���جعت الضخ الزائد عن الحد مما تسبب بملوحة اآلبار في 

الحوض الس���احلي، كما أدت إلى اس���تثمارات ال لزوم لها في 

مش���اريع مائية باهظة التكلفة مثل نق���ل مياه بحيرة طبريا 

و«اليركون« إلى منطقة النقب، والتي اتضح الحقًا أن جدواها 

)أي المش���اريع( كان أقل من المتوقع، كذلك ش���جعت إدخال 

ف���روع زراعية مس���تهلكة للمياه مثل بنجر الس���كر والقطن 

والكس���تناء. وقد كان خبر رفع بنجر السكر فادحًا.  فباإلضافة 

إلى تحويل مياه الري الالزمة لزراعته، كان يتعين أيضًا إقامة 

معملين إلنتاج الس���كر في العفولة و«كريات جات«، واللذين 

لم تعد لهما أية فائدة تقريبًا بعد توقف إنتاج بنجر السكر، 

هذا بينم���ا كان مصير فرع القطن أفضل، إذ اتضح أنه يمكن 

ري القطن بمياه مالحة.  غير أن خيبة األمل بهذا الفرع أتت من 

ناحية أخرى.  صحي���ح أن محالج القطن الضخمة التي أقيمت 

في »مدن التطوير« وفرت أماكن عمل وتشغيل للمستوطنين 

األوائل في هذه المدن، إال أنه لم يكن في مقدورها منافس���ة 

القطن المستورد من دول الشرق األقصى.  

 لق���د كان واضحًا، أثن���اء إقامة الدولة واس���تيعاب موجات 

الهجرة الكبيرة، أن مصادر المي���اه القائمة لن تكون كافية. 

فالمياه الجوفية لم تكن مؤهلة أو قادرة على تزويد أكثر من 

مليار متر مكعب في الس���نة، حتى لو استغلت اآلبار أكثر من 

المس���موح به.  كذلك فإن مياه الس���يول والمياه المكررة في 

الصناعة ومصادر المياه المالحة ومياه المجاري، التي ش���رع 

حديث���ًا - في حين���ه - بإعادة تكريرها، ل���ن تضيف أكثر من 

350 مترا مكعبا في الس���نة، وهي كمية لن تكفي احتياجات 

الس���كان الذين ازداد عددهم من عام إل���ى آخر، واحتياجات 

الزراع���ة، التي كانت في تلك األعوام هدفًا مركزيًا.  في العام 

1948، وقبل انتهاء »حرب االس���تقالل«، أقر مش���روع »المياه 

)األنب���وب( القطري« لنقل المياه من بحيرة طبريا إلى الجنوب 

)إلى منطقة النقب( إلى مسافة 130 كم، ولم يستكمل تنفيذ 

هذا المش���روع، الذي تضمن نقل مياه أنهر األردن واليرموك 

والليطاني من الشمال إلى الجنوب، سوى في العام 1964. 

وكان���ت الفكرة األصلية لنقل المي���اه من بحيرة طبريا جنوبًا 

حتى النقب، قد طرحت في العام 1939 من جانب الخبير الدولي 

لصيانة األرض، د. فولت���ر كالي الودرميلك، الذي ألهب كتابه 

»أرض اسرائيل - أرض الميعاد«، حماس آباء ومؤسسي الحركة 

الصهيونية.  كذلك استعان مهندسو المشروع بخبراء آخرين 

)مث���ل المهندس األميركي جيمس بنيامي���ن هايز( باإلضافة 

إل���ى الخطة التي اقترحها الخبير اإلس���رائيلي س���محا بالس.  

ومما ال ريب أن تنفيذ »مشروع المياه القطري« كان ينطوي في 

حينه على أهمية عليا، أما اآلن، بعد مرور س���تين عامًا، فيمكن 

القول بص���ورة جازمة بأنه، وعلى الرغم م���ن التكلفة الباهظة 

التي تطلبها تنفيذه، لم يضف س���وى ما يقل عن 500 مليون 

متر مكعب في الس���نة، أي أقل من ثلث اس���تهالك المياه في 

اس���رائيل في تلك الفترة، هذا فضاًل عن التداعيات الس���لبية 

للمش���روع، ومن ضمنها الهبوط الحاد في منسوب مياه بحيرة 

طبريا، والنزاع الذي نش���ب بين إس���رائيل وبين كل من سورية 

واألردن، ولعل الضرر األشد الذي ترتب على المشروع ذاته، هو 

الضرر الجس���يم الذي لحق بمنسوب مياه البحر الميت، نتيجة 

الهبوط الحاد في تدفق مياه نهر األردن إليه. 

الحكومة تخفي وتتستر!
تبلور بصمت وتحت س���تار من التكت���م، لدى محافل اتخاذ 

القرارات في إس���رائيل، ومن ضمن ذلك لجنة المالية التابعة 

للكنيست والتي كانت خاضعة لتأثير اللوبي الزراعي، القرار 

بوجوب إقامة منش���آت لتحلية مياه البح���ر، وذلك على الرغم 

م���ن وجود اعتب���ارات كثيرة ال تب���رر اتخاذ مثل ه���ذا القرار. 

فاالس���تثمارات الالزمة إلقام���ة مثل هذه المنش���آت، كانت 

ضخمة جدًا ووصلت إلى مليارات الشيكالت. كانت هناك طرق 

كثي���رة لتحلية المياه ولذلك كان االختي���ار صعبًا. باإلضافة 

إلى ذلك كان من الواضح أنه ستنش���أ مشاكل بيئية أخطرها 

كيفي���ة التخلص من جبال الملح المتبقية بعد التحلية.  ومن 

ناحية الجدوى، قال الخبراء في حينه إن تكلفة تحلية كل متر 

مكعب - وفق التقنيات المعروفة في أواخر القرن العش���رين 

- تزي���د عن دوالر واحد، وهو ثمن ل���م يكن في مقدور أي فرع 

زراع���ي تحمله، وبالتال���ي كان من الواضح أن المس���تهلكين 

الحضريين )في المدن( هم الذين س���يتحملون عبء اإلنفاق 

على تحلية مياه البحر.  

كان���ت بداية تحلية مي���اه البحر )في إس���رائيل( في العام 

1973، حين شرعت شركة »مكوروت« في إقامة منشآت تحلية 

بطريق���ة تعالج مصادر المي���اه المالحة للمس���تهلكين في 

منطق���ة البحر الميت وإيالت والمس���توطنات والبلدات  التي 

لم تصلها مياه المش���روع القطري. بعد م���رور 30 عامًا فقط، 

ف���ي العام 2008، اتخذت الحكومة االس���رائيلية قرارًا بإقامة 

منش���آت تحلية كبيرة على امتداد ش���اطئ البحر المتوسط، 

كانت غايتها توفير 505 ماليين متر مكعب في السنة حتى 

العام 2013 )وهو توقع تحقق بالكامل( والوصول حتى تحلية 

مياه توف���ر 750 مليون متر مكعب في الس���نة بحلول العام 

2020.  غير أنه حدثت منذ العام 2008 ثورتان تكنولوجيتان 

قلبتا رأس���ًا عل���ى عقب خريط���ة المياه في إس���رائيل، وهما 

ثورت���ان مش���جعتان تنطوي���ان أيض���ا، وفقما اتض���ح، على 

انعكاسات سياس���ية بعيدة األثر.  الثورة األولى تمثلت في 

الهبوط الهائل في تكاليف تحلية مياه البحر من دوالر واحد 

للمتر المكعب إلى 40 س���نتًا، و حتى أقل من ذلك في منشآت 

التحلية التي أقيمت في الخضيرة و«بلماحيم« قرب تل أبيب 

وعس���قالن و«سوريك«، وس���يزداد االدخار في التكاليف أكثر 

بفضل اس���تخدام الغاز االس���رائيلي بداًل من الكهرباء التي 

يتم انتاجها بواس���طة السوالر المس���تورد، ذلك ألن الطاقة 

الكهربائية تش���كل أحد جوانب اإلنف���اق الباهظة في عملية 

التحلية. 

 أما الثورة التكنولوجية الثانية فتتمثل في نجاح منشآت 

تكري���ر وتصفية )تطهي���ر( مياه المجاري الت���ي أقيمت في 

العق���ود األخيرة على مقربة من س���ائر التجمع���ات والبلدات 

الحضرية في إس���رائيل. وتستخدم هذه المياه حاليًا في ري 

معظ���م مناطق زراعة الس���قي بال���ري )اإلرواء اصطناعيًا( في 

الزراعة اإلس���رائيلية والتي كانت في الماضي المس���تهلك 

الرئيس لمستودعات المياه العذبة في اسرائيل.  

ولع���ل الجان���ب المس���تغرب في ث���ورة المي���اه يكمن في 

أن الجه���ات الت���ي جلبت الوف���رة- الحكومة وش���ركة المياه 

»مكوروت« والش���ركات التي استثمرت المليارات في منشآت 

التحلي���ة والتطهير- ال تنفخ في الب���وق لإلعالن عن نجاحها.. 

وم���ع أن التجربة اإلس���رائيلية تثبت أن إنج���ازات أقل قيمة 

وأهمية بكثير من الثورة في مجال توفير المياه، تشكل عادة 

س���ببا للعناوين الضخمة في الصح���ف والخطب ال حصر لها 

لزعماء وأس���ياد الدولة، فإن الحديث ع���ن هذا النجاح بالذات 

يتم بالتلميح فقط!

هناك ثالثة تفسيرات على األقل لهذا الصمت غير المألوف 

في موضوع وفرة المياه التي تعم إسرائيل: 

التفس���ير األول هو أن نفقات تحلي���ة مياه البحر انخفضت 

بصورة حادة في الواقع، لكن الحكومة تعهدت للمستثمرين 

بالحصول على س���عر مرتف���ع للمياه، وهو س���عر - ثمن- غير 

واقع���ي بمصطلحات الحاضر.  إن في إمكان الحكومة تقليص 

كمي���ة المياه الت���ي تبتاعها من منش���آت التحلية، لكنها ال 

تس���تطيع دفع أقل من الثمن ال���ذي تعهدت به لقاء كل متر 

مكعب تشتريه.  

التفسير الثاني يتمثل في الخشية من أن معرفة الجمهور 

اإلس���رائيلي بالثورة في مجال توفير المياه ستجعله يطالب، 

ع���ن حق، بإجراء تخفيض حاد في أس���عار المياه، أكبر بكثير 

من التخفيض بنسبة 5% الذي أعلن عنه في مطلع هذا العام. 

أما الس���بب أو التفس���ير الثالث للتكتم عل���ى وفرة المياه، 

فهو منع اإلس���راف والتبذير.  فهناك تخ���وف من أن معرفة 

المس���تهلك بع���دم وجود نقص ف���ي المياه، وأن إس���رائيل 

ال تواجه ف���ي الحقيقة خطر جفاف ونض���وب مصادر المياه، 

ستؤدي إلى تالشي الشعور بضرورة االدخار في االستهالك، 

وإلى تش���جيع هدر المي���اه في االس���تهالك المنزلي.  ولكن 

الس���ؤال: ه���ل يبرر ه���ذا التخ���وف فعاًل حقيق���ة عدم قول 

الحقيقة الكاملة للجمهور اإلسرائيلي؟!

ويمكن أن يكون هناك اعتب���ار إضافي في عدم قول كامل 

الحقيق���ة في موضوع ثورة المياه في إس���رائيل، وهو اعتبار 

سياسي، يتمثل في اآلمال المعقودة على أن تنجح إسرائيل 

في اس���تغالل موضوع المياه - الذي ش���كل في الماضي سببا 

لنزاع دام مع جاراتها- في دفع جهود ومساعي إحالل السالم 

في المنطقة.  ففي قطاع غزة ومناطق الس���لطة الفلسطينية 

)في الضفة الغربية( وف���ي المملكة األردنية التي نزح إليها 

عش���رات آالف الالجئين العطشين من س���ورية، يسود حاليا 

نقص خطير في المياه.  وقد بدأت إسرائيل بالفعل بخطوات 

عملية للمس���اعدة في تخفيف حدة األزم���ة التي تواجهها 

ه���ذه المناط���ق، عبر تحويل كمي���ات كبيرة م���ن المياه إلى 

قطاع غ���زة وإلى المملك���ة األردنية التي التزمت إس���رائيل 

بموجب معاهدة الس���الم الموقعة بي���ن الدولتين، بالتعاون 

معها في موضوع تطوير مصادر المياه.  وقد قررت الحكومة 

اإلسرائيلية مؤخرا أيضا بصورة سرية تقريبا، زيادة ما تحوله 

م���ن مياه نهر األردن إلى المملك���ة األردنية ب� 20 مليون متر 

مكعب، إضاف���ة لكمية ال� 50 مليون متر مكعب التي تحولها 

إلى األردن سنويا من مياه نهري األردن واليرموك.

أخيرا، على الرغم من ستار الصمت والواقع السياسي الذي 

ما زال يضع مصاعب أمام فرص إسرائيل في التحول إلى قوة 

مائية إقليمية، إال أنه ال مجال للش���ك ف���ي أن الوفرة الكبيرة 

المتوقع���ة في المياه، س���تؤدي أيضا، مثل الغ���از الطبيعي 

المس���تخرج من آبار البحر األبيض المتوس���ط، إلى تغيير في 

وضع إس���رائيل االقتصادي والسياسي، وهذا التغيير يمكن 

أن يؤثر إيجابيا ونحو األفضل على رفاهية جميع المواطنين. 

_______________________________________

)*( صحافي من أســـرة تحريـــر »هآرتس«. وقد ظهر هـــذا المقال في 

الملحق األسبوعي للصحيفة يوم 2014/1/17. ترجمة س. عياش.

رغم الوفرة في الموارد المائية والنجاحات المتحققة في األعوام األخيرة 

اعتبارات سياسية واقتصادية ما زالت تقف وراء 
المزاعم الحكومية حول نقص المياه في إسرائيل!

إحدى منشآت تحلية مياه البحر بالقرب من مدينة الخضيرة.

» صــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

شلومو ساند
اختراع »أرض إسرائيل«

ترجمة:
انطوان شلحت   و   أسعد زعبي

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

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

إعادة نظر جذرية يف جملة من املسلامت الصهيونية الصنمّية الكاذبة 

عرب إخضاعها إىل محاكمة تاريخية متأنية وصارمة ومدروسة.

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

صدر برتجمة عربية عن املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية- مدار. 

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

باللغة العربية العام 2013.

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

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

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

آثار  من  عليه  ترتب  وما  فلسطني  باستعامر  املتعلق  مرشوعها  لتربير 

كارثية مدمرّة بالنسبة إىل سكانها الفلسطينيني األصالنيني. 

ويرى ساند بحق أن هدف الحركة الصهيونية من وراء هذه األراجيف 

مجتمعة هو االستفادة منها يف الحد األقىص ضمن سياق اختالق قومية 

جديدة وشحنها بغايات استعامر فلسطني باعتبارها »وطن« أبناء هذه 

القومية الجديدة منذ أقدم العصور.

شلومو ساند

ند
سا

مو 
شلو
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تنهش الميزانية األمنية قس����ما كبيرا من الميزانية 

العامة اإلس����رائيلية. وفي غالب األحي����ان يتم تحديد 

حجم ه����ذه الميزانية وبعد ذلك يتم تحديد ميزانيات 

ال����وزارات األخ����رى وتدور خ����الل ذلك نقاش����ات تكون 

عاصفة أحيانا حول حجم الميزانية األمنية. 

والالف����ت هو أن الميزانية األمني����ة التي يتم اإلعالن 

عنها ضمن الميزاني����ة العامة، تتضخم وتضاف إليها 

مليارات الشيكالت، وأحيانا أكثر من ذلك، في كل عام. 

فقد أعلنت حكومة إسرائيل السابقة، برئاسة بنيامين 

نتنياهو، ع����ن وجود عجز مالي بمبل����غ يقارب 40 مليار 

ش����يكل، وترددت أنب����اء عن أن معظم ه����ذا العجز كان 

نتيج����ة لرصد ميزاني����ات لصالح جه����از األمن من أجل 

مواجهة البرنامج النووي اإليراني. 

 Israel›s Security« وصدر مؤخ����را كت����اب بعن����وان

Networks« )الش����بكات األمنية اإلس����رائيلية( عن دار 

النش����ر »كيمبريدج يونيفرسيتي برس« األميركية، من 

تأليف الباحثين اإلس����رائيليين البروفس����ور غابريئيل 

ش����يفر والبروفس����ور أورن باراك، وكالهما من الجامعة 

العبري����ة- القدس. ويق����ول الباحثان في ه����ذا الكتاب 

إن باإلم����كان تفس����ير الكثير من الظواهر السياس����ية 

واالقتصادية واالجتماعية في إسرائيل، إذا تم التركيز 

على وجود تأثير بالغ لما يسميانه ب� »الشبكة األمنية«.

ويضيف الباحثان أنه منذ نش����وء إس����رائيل، وخاصة 

بعد حرب حزي����ران العام 1967، يمك����ن مالحظة وجود 

»شبكة أمنية« غير رسمية لكنها بالغة القوة من حيث 

تأثيرها، ومؤلف����ة من رجال أمن حاليي����ن ومتقاعدين 

ولديه����م ش����ركاء في المج����االت المدني����ة المختلفة. 

وتؤثر هذه »الش����بكة األمنية« على النواحي الثقافية، 

العام  والخطاب  االقتصادية  االجتماعية،  السياس����ية، 

في إس����رائيل وكذلك على العالقات الخارجية للدولة. 

ويش����دد الباحث����ان عل����ى ضع����ف المجتم����ع المدني 

اإلسرائيلي ويصفان المصالح القوية للشبكات األمنية 

في إبقاء المجتمع ضعيفا.

وقال البروفسور باراك لصحيفة »ذي ماركر« االقتصادية 

التابع���ة لمجموعة »هآرت���س«، إن من وراء النقاش���ات 

الصاخبة في إسرائيل حول االحتالل اإلسرائيلي وعملية 

الس���الم توجد مجموعة قوية لديها مصالح وتعمل من 

أجل الحفاظ على مكانتها، وتش���كل »ناديا أمنيا« ينجح 

في إخض���اع السياس���ة الخارجية والحلبة السياس���ية 

وميزانية األمن لمصالح هذه المجموعة.

وأوض����ح باراك أن »هذا ليس نادي����ا بمعنى أنه يوجد 

م����كان يلتقي فيه أعض����اء المجموع����ة، وإنما الحديث 

يدور عن قناعات وقيم مشتركة ألعضاء الشبكة، وعلى 

رأسها المكانة العليا لألمن، كما يفهمونه ويعرضونه، 

والجيش اإلس����رائيلي هو الممث����ل الرئيس له. وأعضاء 

الش����بكة قادرون بكل تأكيد على أن يشكلوا يدا واحدة 

من أجل دفع سياسة تخدم مصالحهم. وميزانية األمن 

ه����ي مثال بارز لق����وة وتأثير هذه الش����بكة، وباإلمكان 

التأك����د م����ن كيفية أنه����م ينجحون ف����ي كل عام في 

إحباط أية محاولة من أجل خفض حجم هذه الميزانية. 

وفي حاالت كثيرة، ه����م يعملون من أجل زيادتها بعد 

إقرارها نهائيا في الكنيس����ت. وهكذا باإلمكان تفسير 

الف����ارق بين ميزانية األمن التي تمت المصادقة عليها 

وميزانية األمن الفعلية«.

وأش����ار باراك إل����ى أن أحد األمثلة اآلنية على نش����اط 

»الش����بكة األمنية« وتأثيرها، هو مجال الغاز الطبيعي 

واس����تخراجه وأعم����ال التنقي����ب الجاري����ة ف����ي البحر 

المتوس����ط وتدعي إسرائيل أن حقول الغاز هذه تابعة 

لها. 

وق����ال إنه »بعد فت����رة قصيرة من اكتش����اف مخزون 

الغاز في البحر المتوس����ط بدأت عملي����ة لتحويل األمر 

إل����ى موض����وع أمني، أي أن����ه تحول من قضي����ة مدنية 

إلى قضية ذات طابع أمني، وكان ألعضاء الش����بكة دور 

هام في تصنيف ه����ذا الموضوع كموضوع أمني. وبعد 

أن تحول الغاز إلى موضوع أمني، نش����أت حاجة ماس����ة 

إلى اس����تخراجه بس����رعة كي ال يقع في أي����د معادية، 

ومؤخرا نش����أت حاجة إلى حماية مواقع التنقيب أيضا، 

بمساعدة زوارق حربية حديثة وثمينة. وهكذا بالضبط 

تعمل الشبكة األمنية: تصنيف موضوع على أنه أمني، 

مصادرته م����ن مجال القرارات المدني����ة - أي من أيدي 

الجمهور والكنيس����ت والحكومة - ونقل السيطرة عليه 

إلى أيدي أعضاء الشبكة«.

استمرار الصراع يخدم »الشبكة األمنية«
تطرق باراك إلى الوضع األمني في المنطقة والتهويل 

اإلس����رائيلي في هذا الس����ياق. وقال »إنن����ي أعتقد أن 

حالة الح����رب المتواصلة في منطقتنا تخدم الش����بكة 

األمنية، ألن����ه في هذه الحالة توج����د حاجة للمؤهالت 

المتميزة ألعضاء الش����بكة األمني����ة. وال أدعي أن جميع 

أعضاء الش����بكة هم مثيرو حروب. وبعضهم صحا وبات 

يدرك أهمية الس����الم اإلقليمي ووضع حد لحالة الحرب 

بين إسرائيل وجاراتها. لكن معظمهم ما زالوا ينظرون 

إلى الوضع عبر الفوه����ة، وحتى عندما يضطلعون بدور 

في العملية السياس����ية فإنهم يتعاملون مع ذلك على 

أن����ه موضوع أمني وليس مدني����ا. وتعامل كهذا يجعل 

العملي����ة كله����ا عملي����ة ذات طابع أمن����ي وتفرغه من 

مضمونه المدني، وطبعا ه����ذا يعاظم قوة رجال األمن. 

وهكذا كانت الحال في فترة عملية أوس����لو، التي بدأت 

كمبادرة مدنية، وتحولت إلى قضية أمنية«.

وأضاف باراك أن »النخبة األمنية في إسرائيل ليست 

الوحي����دة التي تكس����ب من وض����ع كهذا طبع����ا. إذ أن 

النخب األمنية ف����ي دول أخرى ف����ي المنطقة، وخاصة 

تلك الضالعة في الصراع اإلس����رائيلي - العربي، تحقق 

مكاس����ب كبي����رة، ألن ه����ذا األمر يمكنها م����ن الحفاظ 

على مكانتها الرئيس����ة وإس����كات انتق����ادات داخلية، 

وتستخدم القوة أحيانا ضد العبين اجتماعيين يسعون 

إلى مشاركتهم في الحكم«.  

وق����ال البروفس����ور ش����يفر إن »جمي����ع الجن����راالت، 

المستش����ارين األمنيين، خبراء اإلرهاب واألكاديميين 

الذي����ن يتعاملون مع القضايا األمنية يش����كلون ناديا 

غير منظم، ويجدر تسميته بالشبكة األمنية. وال يوجد 

شك في أن جميع هؤالء األش����خاص ’يكسبون رزقهم’ 

من وجود واس����تمرار الصراعات، وه����ذا ليس فقط من 

ناحية دخلهم الش����خصي... فهؤالء األشخاص يبرزون 

المخاطر األمنية المتعلقة بالصراع، من أجل االستمرار 

ف����ي التمتع بعدة ن����واح، مثل مكانته����م ومناصبهم 

وتأثيره����م. وإبراز المخاطر األمني����ة ال يخدم وضعهم 

الشخصي وحسب، وإنما أيضا يخدم إمكانية االستمرار 

ف����ي تجنيد الم����وارد الكثيرة لجهاز األم����ن، مثل صنع 

وتصدير وشراء السالح، األمر الذي ال يخدم جهاز األمن 

كله فق����ط، وإنما يخدم مكانتهم خ����الل فترة الخدمة 

وبع����د ذل����ك عندما يتس����رحون من الجيش ويس����تمر 

ضلوعهم في الشؤون األمنية«.

ورغم ذلك، فإن هناك قس����ما صغيرا من الذين تولوا 

مناص����ب أمنية وعس����كرية رفيعة يعب����رون عن أفكار 

مغاي����رة عن تل����ك التي يعب����ر عنها أعضاء »الش����بكة 

األمنية«. وقال شيفر إن »هذا النادي أو الشبكة األمنية 

ال يضم مخلوقات متجانس����ة. وتوجد بينهم مجموعات 

ثانوية وأفراد ال يوافقون دائما مع رأي األغلبية المعنية 

باألمور التي أش����رت إليها سابقا. وهناك من يعترضون 

عل����ى رأي األغلبي����ة، وهناك من يطرحون أس����ئلة حول 

قرارات وقوة األغلبي����ة. وبعضهم يغير رأيه أيضا بعد 

فترة معين����ة أو أحداث معينة، مثلما تغير بعض الذي 

يدعون أن ثمة إمكانية لتحقيق السالم، ألنهم تخوفوا 

من أنهم لن يتمتعوا من الموارد ومن مكانتهم بعدما 

تحدثوا عن الحاج����ة إللغاء الصراع. وهناك تحوالت في 

االتجاه المعاكس أيضا، أي االرتباط مع شبكات ثانوية 

تعارض استمرار الصراع«.

وشدد ش����يفر على أن »صراعا مس����تمرا، مثل الصراع 

مع الفلس����طينيين، وإطالق التصريح����ات لرفع العتب 

بش����أن حله، يخدم الحكومة واألفراد األمنيين من كافة 

الجهات. وأفراد الش����بكة األمنية، الذين يحافظون على 

الس����رية بش����أن الخطوات واألوضاع األمنية المتعلقة 

بالصراع، يدرك����ون جيدا الوضع والمخاطر المرتبطة به، 

ويريدون تعزيز انعدام المعرف����ة والفهم لدى معظم 

المواطني����ن حيال وضع الصراع والحاج����ة واإلمكانيات 

لحله. وبواس����طة اس����تمرار الصراع يؤث����رون على رصد 

الموارد االقتصادي����ة وتفضيل رصده����ا لجهاز األمن 

الواسع جدا«.

وأضاف أنه »ال ش����ك في أن اس����تمرار الص����راع الذي 

تخوضه الدولة يص����رف أنظار الجمهور عن رصد أموال 

عام����ة لألمن، وهذا أم����ر يضر بدخل الجمهور الواس����ع 

وبمجاالت الصحة والتعليم والسكن وغير ذلك. وال شك 

في أنه توجد حاجة أساس����ية لتوضي����ح الوضع األمني 

على حقيقته بواسطة وس����ائل اإلعالم لجميع السكان. 

لكن هذا األمر ال يتم بس����بب الرقابة وبس����بب أمور غير 

واضحة من جانب أعضاء الش����بكة، وبس����بب حقيقة أن 

معاهد األبح����اث األكاديمية التي تعمل في الش����ؤون 

األمنية توظ����ف، وأحيانا بأعداد كبي����رة، ضباط جيش 

حاليين ومتقاعدين، ويوجد لدى قس����م منهم مصلحة 

في دفع مصالح أعضاء الشبكة«.

وأشار شيفر إلى أنه »قبل عام، كان هناك تحمس بين 

نش����طاء اليسار وآخرين من فيلم ’حراس التخوم’، حول 

رؤس����اء الشاباك السابقين الذين اكتشفوا الضوء فجأة 

وعبروا عن مواقف مختلفة جدا عن مواقف جهاز األمن. 

والسؤال المثير للفضول هو: أال يوجد هنا، عمليا، مؤشر 

آخر على هذه الطريقة؟، أي أن من يتم إبعاده عن مواقع 

قوة أو أنهى مهام منصبه، يتبني توجهات ’حمائمية’ 

كي يبدو بديال للشبكة األمنية«. 

ورأى ش����يفر أن »وجود هذه الش����بكات هو مش����كلة 

حقا بالنس����بة للدول التي تنش����ط فيها. وال ش����ك في 

أن جزءا من هذه الش����بكات يتطلع إلى اس����تمرار وجود 

الصراع����ات األمنية الداخلية والخارجي����ة. ولذلك فإنه 

س����يواصل محاوالته للحفاظ عل����ى التهديدات األمنية 

والنظر إلى مش����اكل الدولة والمجتمع على أنه مشاكل 

أمنية. ويوجد للمسألة األمنية تأثير على وجود أو إلغاء 

احتجاجات اجتماعية وسياس����ية، مث����ل االحتجاجات 

االجتماعية في إس����رائيل في العام 2011، التي اختفت 

بس����بب التهدي����د اإليراني والتش����ديد البالغ عليه من 

جانب الشبكة األمنية«.

مصالح »الشبكة األمنية« اإلسرائيلية تؤثر على جميع المجاالت وتمنع حل الصراع!
* باحثان إسـرائيليان: في إسـرائيل »شـبكة أمنية« غير رسـمية مؤلفة من رجال أمن حاليين ومتقاعدين ولديهم شركاء في المجاالت المدنية

تـؤثــر على النـواحي الثـقـافية، الســياســية، االجتماعية، االقتصادية والخطاب العام في إســرائيل وكـذلك على العالقات الخـارجـيـة للـدولــة *

تش���ير اإلحصائيات إلى ارتفاع نس���بة المنتحرين بين 

الحريدي���م، أي اليه���ود المتزمتين ديني���ا، الذين قرروا 

الخ���روج من العال���م الحريدي، ويوصفون ب���� »المرتدين«، 

ولكنهم لم يجدوا طريقهم في العالم العلماني. 

وأش���ارت تقارير صحافية حول هذه الظاهرة، تم نشرها 

خالل ش���هر كان���ون الثاني الحال���ي، إل���ى أن تزايد عدد 

المنتحرين بين »المرتدين« يضطر المجتمعات اليهودية 

في إسرائيل، الحريدية والمتدينة والعلمانية، إلى معالجة 

هذه الظاهرة من أجل منع إقدام آخرين على االنتحار. 

وأجرت جمعية »بشفيل َهحاييم« )من أجل الحياة(، التي 

تقدم المساعدات لعائالت انتحر أحد أفرادها، بحثا تبين 

من���ه أن »المرتدي���ن« هم مجموعة س���كانية موجودة في 

خطر كبير لالنتحار وأن نس���بة أفرادها الذين يعانون من 

ح���االت كآبة قد تدفعهم إلى االنتحار تصل إلى 40%. وقد 

أج���رت الجمعية البحث قبل عام تقريبا، ونش���رت صحيفة 

»هآرتس« نتائجه، قبل أس���بوعين، بع���د إقدام اثنين من 

»المرتدين« على االنتحار في بداية الشهر الحالي. 

ووج���د البحث أن 40% م���ن »المرتدين« عب���روا عن ميول 

انتحارية، بينما هذه النس���بة ه���ي 12% لدى العلمانيين، 

و10% ل���دى المحافظي���ن اليهود، و6% ل���دى المتدينين 

وبضمنهم الحريديم. وترتفع هذه النس���بة عندما يكون 

الش���بان خالل عملي���ة »االرتداد« وتصل إل���ى 45% منهم. 

وفي المقابل، فإن 90% من »المرتدين« قالوا إنهم يتلقون 

دعما بمستوى متدن جدا من المجتمع، بينما هذه النسبة 

ال تتعدى 17% في المجموع���ات التي تتعرض النتقادات 

اجتماعية. 

»المرتدون« منبوذون 
في المجتمع الحريدي

ونش���ر موقع »وال���ال« االلكتروني، قبل أس���بوعين أيضا، 

تقريرا حول ظاهرة االنتحار بين »المرتدين«. وقال الموقع 

إن ش���والميت ليفي )وهذا اسم مس���تعار، وجميع األسماء 

في التقرير مس���تعارة( كانت في الرابعة والعش���رين من 

عمرها عندما قررت االنتحار، ف���ي الرابع من كانون الثاني 

الحالي. وقد قفزت من الطابق ال�11 في فندق في تل أبيب. 

وقبل ذلك بساعات قليلة بحثت عن حاضنة لطفلتها ابنة 

الثالثة أعوام. كذلك فإن ش���لومو كوهي���ن، 24 عاما، أقدم 

عل���ى االنتحار في مطلع الش���هر الحالي. وف���ي الثاني من 

تش���رين األول الماضي أقدم يسرائيل مالخيئيل، 26 عاما، 

على االنتحار.

ويبدو أن حاالت االنتحار هذه هي لش���بان »مرتدين« لم 

يوفق���وا في طريقهم إل���ى الحياة العلماني���ة. لكن موقع 

»والال« أف���اد بأنه قبل دف���ن كل واحد منه���م، ثار نقاش 

عاصف حول الظروف التي أدت إلى انتحارهم. 

وحاول يائير هس، مدير عام جمعية »هيلل« التي تقدم 

مساعدات »للمرتدين«، تس���ليط الضوء على تزايد حاالت 

االنتح���ار هذه في الفترة األخيرة، مش���يرا إلى أن س���بعة 

»مرتدين« أقدموا عل���ى االنتحار خالل العامين الماضيين. 

ون���ّوه إل���ى أن »ه���ذه ظاهرة أوس���ع مما كان���ت عليه في 

الماضي«. 

وقال هس إن وجود ظاهرة االنتحار بش���كل أوس���ع بين 

»المرتدي���ن«، وهي بين أولئ���ك »المنبوذين من عائالتهم 

]الحريدية[ أو م���ن تنكيل يبرره الحاخام���ون الحريديم«. 

وأض���اف أنه رغم ذلك فإن الكثيرين يصمدون ويتجاوزون 

الصعوب���ات ويتقدم���ون ف���ي حياته���م ويندمجون في 

المجتمع اإلس���رائيلي، لكن عندما يتزايد عدد »المرتدين« 

فإنه يزداد ع���دد المنتحرين بينهم أيض���ا. ولفت إلى أن 

»المجتمع الحريدي يمر بعملية تغيير معينة في التعامل 

مع المرتدين. وإذا كانوا يتهموننا، قبل ثالثة أعوام، بأننا 

المذنب���ون في قت���ل المرتد الذي انتح���ر، فإنهم أصبحوا 

يتهموننا اليوم بأننا لم نساعده بالقدر الكافي«. 

وتطرق هس إلى استغالل جمعيته لمثل هذه التغيرات 

في المجتمع الحريدي، وقال »إننا نس���تغل هذا الزخم من 

أجل إثارة نقاش مع المجتمع الحريدي. والمرتدون ليس���وا 

وحدهم الضحاي���ا وإنما ذووهم الحريديم يكونون ضحايا 

أحيان���ا. فهم يعرفون أنه���م س���يصبحون منبوذين في 

المجتمع الحريدي في حال تقبلوا بمحبة ابنهم الذي بات 

مختلف���ا عنهم. ولذلك يتعين على الحاخامين عمل كل ما 

في اس���تطاعتهم من أجل وقف هذا التنكيل، وإال فإنهم 

لن يتمكنوا من القول إن ’يدنا لم تسفك هذا الدم’«.

وفي مقابل توجي���ه هس إصبع االته���ام باتجاه قيادة 

الحريدي���م، فإن الش���ارع الحري���دي يواص���ل انتقاداته، 

المس���تمرة منذ س���نوات، ضد جمعية »هيلل«. ويتعالى 

االدعاء في أوس���اط الحريديم بأن ه���ذه الجمعية ال تفعل 

م���ا فيه الكفاي���ة من أجل تقديم المس���اعدة النفس���ية 

واالقتصادي���ة »للمرتدي���ن« وحت���ى أنها تعم���ل بصورة 

معاكسة أحيانا. وكتب أحد الحريديم في منتدى حريدي 

على شبكة االنترنت، أن »هذه الجمعية هي التي تتسبب 

به���ذه الحاالت ]أي االنتحار[. فبعد أن ارتد الفتى أو الفتاة 

وخرجا وحدهما م���ن العالم الحريدي إلى العالم العلماني، 

فإنه���م ]في جمعي���ة »هيل���ل«[ ال يفعلون ش���يئا. وهم 

يخدعون العالم بأنهم يساعدون ويساندون«.

العالم العلماني ال يفتح 
أبوابه أمام »المرتدين«

أوض����ح الباحث ف����ي اليهودية الحريدية، البروفس����ور 

مناحيم فريدم����ان، أن »المرتدين« موج����ودون في حالة 

نفسية صعبة من شأنها أن تقود إلى الرغبة في االنتحار 

»فهم ليس����وا جاهزين للعالم اآلخ����ر. والعالم العلماني 

الذي يريدون الدخول إليه ال يفتح أبوابه. إضافة إلى ذلك 

هناك الصعوب����ات االقتصادية التي ت����ؤدي إلى العزلة. 

واالرتداد يكش����ف أمامهم عالما قاس����يا يش����عرون فيه 

بالوح����دة. وعندما نتحدث عن فتى أو فتاة مرا بمش����اكل 

اجتماعية في الماضي، ف����إن الطريق نحو االنتحار تكون 

قصيرة جدا«.    

ويقت���رح فريدم���ان إجراء تغيي���رات ف���ي المجتمعين 

الحريدي والعلماني م���ن أجل منع انتحار »مرتدين«، لكنه 

يؤكد أن »هذا ليس ق���رارا نتخذه نحن، إذ أنه ال يوجد حل 

س���هل للتحوالت االجتماعية، وأحيان���ا ال يكون هناك حل 

أبدا«. 

م���ن جهة ثانية، دعت جمعية »حدوش - من أجل الحرية 

الدينية والمساواة« الحكومة اإلس���رائيلية إلى االعتراف 

اليهود »المرتدون« دينيا هم أكثر مجموعة إسرائيلية تفكر باالنتحار!
*الدولة تمّول »التوبة الدينية« بمئات ماليين الشواكل سنويا وتكاد ال تستثمر شيئا في دعم »المرتدين« ألنها »تخاف من األحزاب الحريدية«*

بمسؤوليتها في مساعدة »المرتدين« وليس فقط مساعدة 

المنظمات التي تش���جع اليهود على التدين والدخول إلى 

المجتمع الحريدي. 

وقال نائب مدير عام جمعية »حدوش«، ش���احر إيالن، إن 

الدولة تمول »التوبة الدينية« بمئات ماليين الش���يكالت 

س���نويا، وتكاد ال تس���تثمر ش���يئا في دعم »المرتدين«. 

وأضاف أن عدم تقديم أية مس���اعدة »للمرتدين« نابع من 

حقيقة أن »الحكومة تخاف من األحزاب الحريدية«. 

وقال إيالن إن »هؤالء ]»المرتدين«[ بقوا لوحدهم مقابل 

كل صعوبات كسب الرزق، الوحدة وصعوبات استيعابهم 

في العالم الخارج���ي ]العلماني[. وتنك���ر عائالتهم لهم 

وانع���دام المؤه���الت لديهم م���ن أجل اس���تيعابهم في 

المجتمع العام يس���اهمان في القرار أو التفكير باالنتحار. 

وثمة مكان لوجود جهاز مساعدة من مؤسسات المرتدين، 

ويشمل المساعدة النفسية والمساعدة في توفير السكن 

وكل ما يمكن منحه إلنسان يقّرر التوبة«. 

وأض���اف إي���الن أن المجتم���ع الحريدي ال يقت���رح حلوال 

»للمرتدين« بينما ف���ي المجتمع العلماني تغلغل اإلدراك 

بأن معانقة شخص »تائب« أفضل من االنفصال عنه. وتابع 

أن »المجتم���ع الحري���دي ال يطرح حلوال لآلخ���ر ويصر على 

تحويل حياة كل م���ن يخرج منه إلى كابوس. وثمة أهمية 

كبيرة ألن يجري الحاخامون حس���ابا للذات ويمرروا رسالة 

إل���ى العائ���الت الحريدية مفادها عدم قط���ع االتصال مع 

المرتدين. إذ ليس ممكنا أن يكون هناك وضع بأن العقوبة 

ضد م���ن اختار »االرتداد« هي اإلعدام. والمجتمع الحريدي 

يعرف كيف يعترف ويدعم ش���خصا تائبا، وهكذا ينبغي 

أن يفعل عندما يرتد شخص آخر«. 

وأش���ار موق���ع »والال« إلى »إس���حاق« وه���و »مرتد« حاول 

االنتحار ع���دة مرات خالل العام ونص���ف العام األخيرين. 

وكتب في صفحته على »فيسبوك«: »كتبت وصية ألوالدي 

وحتى اليوم لم أتش���جع على محو الوصية من حاس���وبي«. 

وقال إن بؤس���ه ب���دأ من »قس���وة الحياة، وما زلت أش���عر 

باالختناق، وأش���م النهاية التي في األفق وهذا هو األمل 

الوحيد«. وتحدث عن فت���رة صعبة تخللتها أزمات »وحافز 

ليس باإلمكان الس���يطرة عليه للي���د الممتدة نحو الحبوب 

بانتظار الحصول على مسدس من صديق«. 

وق���ال »إس���حاق« إنه كت���ب ذلك م���ن أج���ل أن يوضح 

»للمرتدي���ن« أن باإلمكان الخروج من حالة نفس���ية كهذه. 

وأض���اف »صدقوني أن ه���ذا ممكن. باإلم���كان الخروج من 

الظالم إلى النور. لكن هذا ليس س���هال، ويحتاج إلى دعم 

كبير. فقد عانينا كثيرا لكن يوجد أمل وعلينا وقف ذلك«. 

وقال الكاتب والمربي الحريدي، حاييم فالدر، إن كمية 

»المرتدي���ن« صغيرة، علم���ا أن تقارير تتحدث عن أنهم 

يش���كلون ربع الحريديم في إس���رائيل. لكن فالدر يرى 

أن تزاي���د حاالت االنتحار، مؤخ���را، يمكن منعه من خالل 

االهتمام أكثر والتدخل في عملية »االرتداد«. وأشار إلى 

أن »الحواجز النفس���ية لديه���م، النابع من الخوف من أن 

ينبذهم المجتم���ع الحريدي أو من مش���اكل مثل رفض 

تزويجه���م، زالت وأصبحت هناك ش���رعية أكثر من قبل 

لتقبله���م ومنحهم ال���دفء والمحبة، كما ت���م فتح أطر 

للفتية المتس���ربين الذين يتجه���ون أحيانا نحو العالم 

العلماني، وبواس���طة هذه األطر هم يبق���ون في العالم 

الحريدي«.

كذلك رفض فالدر االنتقادات ض���د المجتمع الحريدي، 

معتب���را أن أي عملية خروج من المجتمع، س���واء العلماني 

أو الحريدي، هو أمر مأس���اوي. وقال »لن أس���ارع إلى اتهام 

الحريديم بالتسبب بحاالت االنتحار، وربما يتعين أن ندقق 

في نس���ب االنتحار في المجتمع العلماني مقابل نس���بها 

في المجتم���ع الحريدي. وفي جميع األحوال، فإن العائالت 

الحريدية تتلقى إرشادا حول تقبل وتقريب األوالد الذين 

ارت���دوا، لكن توجد حاالت نادرة ال تع���رف فيها العائالت 

كي���ف تواجه ذل���ك أو أن الفتى موجود ف���ي حالة تمرد ال 

تسمح باستمرار العالقة بينه وبين عائلته«. 

»المجتمع الحريدي يصّر على تحويل حياة كل من يخرج منه إلى كابوس«!
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قضايا وآراء

بقلم: يديديا شتيرن )*(

ما زالت أحجية الهوية )اإلس���رائيلية( تش���غل سوق 

األف���كار في إس���رائيل. ويحاول من حي���ن إلى آخر أحد 

المتنازعي���ن ح���ول هذه المس���ألة دف���ع موقفه قدمًا 

ع���ن طريق اس���تصدار ق���رار قضائ���ي يتبن���ى ميوله 

وتفضيالته في هذا الصدد. وتش���كل بنود- حيثيات- 

الدين والقومية  في تس���جيل النفوس في إس���رائيل 

إحدى الساحات التي يدور فيها الصراع المستمر منذ 

س���نوات طوال حول قضايا وشؤون »الشعب والقومية، 

والدي���ن والدولة، والتهويد حس���ب أصول الش���ريعة 

الديني���ة اليهودية أو ليس حس���ب هذه األصول، ومن 

هو  اليهودي وغير اليهودي«. 

وهكذا يتواصل مسلسل هذا الصراع والجدل. 

ف���ي الع���ام 2013 طلب م���ن المحكمة اإلس���رائيلية 

العليا مجددًا الحس���م- بعدم���ا كان الموضوع قد بحث 

قب���ل أكثر  من أربعة عقود أم���ام رئيس هذه المحكمة 

أغرانات- في مس���ألة ما إذا كانت اإلسرائيلية هي فقط 

مس���ألة مقولة مدنية أم أنها أيضا مقولة قومية. وقد 

طالب الملتمس���ون أمام المحكمة العليا- ومن ضمنهم 

عوزي أورنان، أوري أفنيري، شوالميت ألوني، يهوشواع 

سوبول، باإلضافة إلى عدد من المواطنين العرب- إصدار 

حك���م مبدئي- تصريحي- يقضي بأنه���م ينتمون إلى 

القومية اإلسرائيلية، ودعوا إلى وجوب تغيير فحوى بند 

القومية في سجل النفوس )السكان(، بحيث يستعاض 

عن المقوالت اإلثنية والدينية مثل »يهودي« و»عربي« 

أو »درزي«، عن طريق تحديد »قومية الدولة بمفهومها 

القانوني«، بمعنى »إسرائيلي«.

على الرغم من أن التس���جيل في ح���د ذاته ليس له 

سوى مغزى فني فقط، إال أن الملتمسين يسعون منذ 

س���نوات  طوال إلى تغييره، نظرا ألن التسجيل الحالي 

حس���ب رأيهم، وال���ذي يركز كما أس���لفنا على األصل 

اإلثن���ي والديني، يش���كل »أداة انتماء«، تس���تدعي 

وتتيح المس بالمس���اواة بين المجموعات الس���كانية 

ذات األصول اإلثنية المختلفة )اليهود والعرب(. وقد 

رفض القاضي نوعام س���ولبرغ االلتم���اس، الذي بحثه 

كقاض في المحكمة المركزي���ة، معلال ذلك بقوله إنه 

يعتقد أن المسألة هي في جوهرها مسألة سياسية- 

قومية- اجتماعية وليس���ت قانونية بالذات. فمسألة 

وجود، أو عدم وجود، قومية إسرائيلية محددة المعالم، 

ليس���ت أمرًا تتمتع المحكمة بأفضلية نس���بية للبت 

فيه، كما أن االنعكاس���ات والتداعيات التي ستترتب 

على خل���ق الوضعي���ة أو المكانة الجديدة، س���تكون 

كارثية ومصيرية بالنس���بة لص���ورة الدولة وطابعها 

ومستقبلها.  

غي���ر أن المحكم���ة العليا ق���ررت أن الموض���وع قابل 

للنق���اش والب���ت القضائي )لي���س فقط م���ن الناحية 

المعيارية وإنما أيضا من الناحية المؤسسية(، ال سيما 

وأن بنود تس���جيل النفوس نوقش���ت وبحثت مرارا في 

الماضي أم���ام المحاكم اإلس���رائيلية. وعليه توجهت 

المحكمة العليا نحو بح���ث جوهر الموضوع. وقد ادعى 

الملتمس���ون بأن نموذج القومي���ة المالئمة هو نموذج 

القومية المدني���ة، والذي تعتبر القومي���ة والمواطنة 

بموجبه وحدة واحدة ال فرق بينهما.  ففي فرنسا، على 

س���بيل المثال، يعتبر جميع المواطنين الفرنس���يين 

أبناء القومية الفرنس���ية، وكل م���ن هو غير مواطن في 

الدولة ال يمكن له أن يكون ابن هذه القومية.  ويعارض 

الملتمس���ون النموذج البديل، نموذج القومية اإلثنية- 

الثقافية، الذي ينبثق فيه االنتماء للقومية من سمات 

موضوعية مش���تركة من قبيل: اللغ���ة، الدين، الثقافة 

والذاك���رة التاريخية الجماعية.  وق���د قضت المحكمة 

العلي���ا، بحكم األمر الواق���ع، بأن القانون اإلس���رائيلي 

يرف���ض نموذج القومية المدنية، وهناك دالئل قاطعة 

على ذلك، وعلى س���بيل المثال فإن  تس���جيل النفوس 

ذات���ه يتضمن فص���ال بي���ن »المواطن���ة« و»القومية«، 

ويؤك���د بذلك على عدم وجود تماثل بين األمرين، إذ أن 

المواطنة )أو الجنسية( إسرائيلية في حين أن القومية 

هي إثنية- ثقافية. 

ولكن السؤال: هل  توجد قومية إسرائيلية بالملموس 

أو »على األرض«، حت���ى وإن لم يكن القانون قد اعترف 

بها بعد؟!

هذه المس���ألة تنطوي على أهمي���ة بالغة، ذلك ألنه 

في القضية السابقة أكد رئيس المحكمة اإلسرائيلية 

العليا  أغرانات أن إصدار قرار حكم مبدئي بشأن وجود 

قومية إس���رائيلية يس���توجب إثبات وجودها بمعايير 

موضوعية، وأنه ال يكفي أن الملتمس���ين يشعرون، من 

الناحية الذاتية، بأنهم أبناء قومية إسرائيلية.  

وعليه رفضت المحكمة العليا االلتماس، ف� 65 عاما من 

»االستقالل« و«السيادة اإلس���رائيلية« لم تنتج قومية 

جديدة، إس���رائيلية، يتش���ارك فيها أبن���اء الديانات 

المختلفة، والمجموعات اإلثنية المختلفة في إسرائيل. 

هل تعتبر قراءة المحكمة اإلس���رائيلية العليا للواقع 

قراءة سليمة؟!

لقد حاولت تفحص ذلك لدى مواطني إسرائيل العرب 

بالذات. وفي هذا السياق قال لي عضو الكنيست محمد 

بركة )الجبهة( بأنه عندما يش���اهد مجموعة من العرب 

يس���يرون في ش���وارع إحدى العواصم األوروبية، فإنه 

يشخص من مسافة بعيدة من منهم عربي- إسرائيلي.  

من جهتي أش���هد عن نفس���ي أيضا أنني حين أشاهد 

مجموعة من األش���خاص اليهود يس���يرون في شوارع 

»منهاتن« أس���تطيع تش���خيص اإلس���رائيلي بينهم. 

لي���س من الس���هل إيض���اح أو تحديد كيف نش���خص 

اإلس���رائيليين، لك���ن في غياب معي���ار واضح يبدو لي 

أن هناك س���مة مميزة ل� »اإلسرائيلية« داخل مجموعة 

القومية العربية وداخل مجموعة القومية اليهودية. 

ولكن ه���ل يكف���ي ذلك لإلع���الن عن وج���ود قومية 

إسرائيلية مش���تركة للمجموعتين االثنيتين على حد 

سواء؟!

توجهت إلى عضو الكنيس���ت أحمد طيبي وسألته إذا 

كان يعتقد بأنن���ا، كلينا، ننتمي إل���ى نفس القومية.  

ف���ي البداية ظ���ن بأنني أم���زح، ولكن حي���ن أكدت له 

جدية الس���ؤال أجاب بصورة قاطعة قائال: »نحن نحمل 

نفس الجنس���ية )المواطنة( غير أن قوميتنا مختلفة«.  

كالن���ا، أنا وعضو الكنيس���ت طيبي، متفق���ان على أنه، 

وبكوننا مواطنين إس���رائيليين، يتعين على الدولة أن 

تعاملنا على قدم المس���اواة في كل ما يتعلق بالحقوق 

والواجبات.  ففي غياب ظ���روف خاصة تولد اختالفا ذا 

صل���ة بين اليه���ودي والعربي )مثال إعف���اء المواطنين 

العرب من الخدمة العس���كرية في الجيش اإلسرائيلي( 

ال يجوز ممارس���ة أي تمييز على أساس ديني- إثني )أو 

س���واه(.  غير أننا، كلينا أيضا، متفق���ان على أن دوائر 

هويتين���ا القوميتين منفصلة ومختلف���ة عن بعضها 

في بناها وأسس���ها العميقة، وبالتالي ما من ش���ك في 

أن قرار- حس���م- المحكمة اإلس���رائيلية العليا يتسق 

م���ع تفضيالت وميول األكثرية الس���احقة من مواطني 

إسرائيل عربا ويهودًا. 

في الوقت ذاته ال ش���ك في أن غاية الملتمسين هي 

غاية نبيلة وس���امية: من���ع التمييز لألس���وأ ضد عرب 

إس���رائيل.  غير أن الطري���ق التي اختاروه���ا لتحقيق 

هدفه���م- االعتراف بوج���ود قومية إس���رائيلية- هي 

طريق مرفوض���ة وباطلة، وقد أش���ارت المحكمة العليا 

إلى عدد من انعكاساتها بعيدة األثر، إذ يترتب عليها 

تقليص اليهودية إلى أبعاد دينية خالفًا للرأي السائد 

وللمفاهيم والمنطلقات األساس للصهيونية وأصحاب 

فكرته���ا المركزيي���ن وفي مقدمهم هرتس���ل، كما أن 

من ش���أنها تجزئ���ة اليهودية إلى قومي���ات مختلفة 

)إس���رائيلية، أميركية... إلخ( وبالتالي سينش���أ فصل 

بين يهود إس���رائيل ويهود الش���تات، كذلك سيضطر 

مواطنو إس���رائيل اليهود إلى اختيار دائرة انتمائهم- 

إسرائيليون أم يهود؟. 

وه���ذا ما ينطبق أيض���ا على »عرب إس���رائيل« الذين 

سيفقدون هويتهم القومية الخاصة وسيضطرون إلى 

أن يكونوا إسرائيليين في قوميتهم. إلى ذلك ستكف 

إس���رائيل عن كونها دولة قومية للش���عب اليهودي، 

وس���يصبح التعريف الدس���توري للدولة ك���� »يهودية 

وديمقراطية« عالمة ميتة. 

لق���د اعتقد مؤسس���و الدولة بأن قيامها )إس���رائيل( 

في حد ذاته س���يحل لغز الهوي���ة القومية الذي أقلق 

يهود الش���تات، غير أنه اتضح أن العكس هو الصحيح، 

فالسيادة تؤسس )تشكل( ساحة الصراع على الهوية 

من خ���الل البعد الملموس الذي تعطي���ه لهذا الصراع.  

هذا فيما يريد أورنان ورفاقه حل اللغز  بواس���طة محو 

الهوية القومية اليهودية، وه���و ما ترفضه المحكمة 

العليا واألكثرية العظمى من يهود إسرائيل والشتات.  

_______________________________

)*( أســـتاذ جامعي إســـرائيلي. ظهر هـــذا المقال فـــي العدد األخير 

)كانون الثاني 2014( من المجلة الدورية اإلســـرائيلية »المحامي« ونشر 

على الموقع اإللكتروني لـ »المعهد اإلســـرائيلي للديمقراطية«. ترجمة 

خاصة.

ال وجـــود لـقـومـيــة إســـرائـيـلـيــة!

كتب برهوم جرايسي:

احتدم الجدل في الكنيس���ت ف���ي األيام األخيرة 

ح���ول قانون ما يس���مى »ثبات الحكم ورفع نس���بة 

الحسم«، الذي بادرت له أحزاب في االئتالف الحاكم، 

إذ أن لجن���ة القانون والدس���تور البرلمانية تس���ّرع 

بح���ث ه���ذا القانون تمش���يا مع ه���دف المبادرين 

إلقراره كليا مع انتهاء الدورة الش���توية الحالية في 

نهاية آذار المقبل، إال أن  خالفات جدية ظهرت في 

صفوف االئتالف الحاكم حول رفع نس���بة الحس���م 

تمنع تقدم تش���ريعه، بينما عقدت كتل المعارضة 

مؤتم���را صحافيا جماعي���ا لتعلن في���ه معارضتها 

له���ذا القانون، ال���ذي تتركز األنظ���ار فيه على رفع 

نس���بة الحسم، في حين أنه يش���مل بنودا إشكالية 

من ناحي���ة ديمقراطية، فهو يقلص مجال نش���اط 

المعارض���ة البرلماني، ويهم���ش تأثير وزن ممثلي 

المواطنين العرب في الكنيست.

وكان حزب »إسرائيل بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان، 

قد طرح مش���روع قانون ما يس���مى »ثبات الحكم ورفع 

نسبة الحس���م« في ش���هر حزيران من العام الماضي 

2013، أي بعد بدء عمل الحكومة بثالثة أش���هر، وأقره 

الكنيست بالقراءة التمهيدية، ومن بين ما نص عليه 

رفع نس���بة الحس���م من 2% اليوم إل���ى 4%. وبعد هذا 

بش���هر واحد، طرح حزب »يوجد مستقبل« بزعامة وزير 

المالية يائير لبيد قانونا مش���ابها، ولكن برفع نس���بة 

الحس���م إلى 3%، ونال كال القانوني���ن دعم االئتالف 

الحاك���م، وجرى إق���رار القانونين الحقا مع���ا بالقراءة 

األولى، في نهاية شهر تموز الماضي، ما يعني إسراع 

إقراره.

نسبة الحسم

كما ذكر فإن القانون بش���أن نس���بة الحس���م ينص 

على رفع النس���بة من 2% إلى 4%، إذ أن اقتراح »يوجد 

مس���تقبل« جرى التراجع عنه تكتيكي���ا، ألنه بموجب 

القان���ون إذا ما أقر الكنيس���ت بالقراءة األولى نس���بة 

معين���ة، باإلم���كان تخفيضها ل���دى التصويت عليها 

بالق���راءة النهائي���ة، ولكن ال يمكن رفعه���ا في تلك 

القراءة، وله���ذا فقد اتفق الحزبان عل���ى الذهاب إلى 

النس���بة األعلى في التصويت على القان���ون بالقراءة 

األولى، كي يكون هناك مجال لتقليص النسبة الحقا، 

إذا ما وافق االئتالف على ذلك.

والجمهور المس���تهدف األول من رفع نسبة الحسم 

ه���و الكتل الثالث الناش���طة بي���ن المواطنين العرب، 

والتجمع  والمس���اواة،  للس���الم  الديمقراطية  الجبهة 

الوطن���ي الديمقراط���ي، والحركة اإلس���المية )الجناح 

الجنوبي( التي تخ���وض االنتخابات بتحالفات مع قوى 

أخرى مثل الحركة العربية للتغيير. 

وتحص���ل كل من ه���ذه اللوائح الثالث على نس���بة 

متفاوت���ة تتراوح ما بين 5ر2% إل���ى 4ر3%، ما يعني 

أن نس���بة حس���م 3% تجعل هذه الكتل أمام معركة 

اجتياز هذه النس���بة، ول���ن يكون أمامه���ا مفر في 

أي انتخاب���ات مقبلة ترتفع فيها نس���بة الحس���م إال 

االنخراط ف���ي الئحة واحدة أو الئحتي���ن مترابطتين 

باتفاق فائض أصوات.

وي����رى المواطنون العرب، رغم وجود رغبة واس����عة 

بخوض االنتخاب����ات بالئحة واح����دة، أن نمطا كهذا 

يمن����ع الح����ق ف����ي التعددية السياس����ية كس����ائر 

المجتمعات.

لكن المعارض���ة المبدئية لرفع نس���بة التصويت ال 

تقتص���ر على الجمه���ور العربي، بل تص���ل أيضا إلى 

اليس���ار الصهيون���ي الممثل بحركة ميرت���س. إال أن 

معارضة حزب »العمل« تأت���ي من موقعه في صفوف 

المعارضة، وكذا األمر بالنسبة لحركة »شاس« لليهود 

المتدينين الش���رقيين، بينما كتلة »يهدوت هتوراة« 

لليه���ود المتديني���ن الغربيين )األش���كناز( تعارض 

هي أيض���ا القانون كون كتلتها الت���ي تضم 7 نواب 

مؤلفة من ثالثة أحزاب ناشطة بين جمهور الحريديم 

»األشكناز«.

لكن تأكد ف���ي األيام األخي���رة أن المعارضة وصلت 

أيضا إلى صفوف االئت���الف، وبالذات صفوف اليمين 

األش���د تطرفا، من أمثال النائب موش���يه فيغلين من 

حزب الليكود الحاكم ومن يتزعم التيار األكثر تطرفا، 

والنائبة أوريت س���تروك من كتلة »البيت اليهودي«، 

وهي من قادة المس���توطنين األشد تطرفا في مدينة 

الخليل، وغيرهما.

ه���ذه المعارضة لم ت���أت صدفة، وبطبيع���ة الحال 

ليس���ت من باب الحفاظ على حق���وق األقلية العربية، 

بل ألن التيار المتش���دد يأخذ في الحس���بان وضعيته 

السياس���ية، فكتلة »البيت اليهودي« مؤلفة من ثالثة 

إلى أربعة أحزاب يمينية متطرفة متش���ددة، منتشرة 

في مس���توطنات الضفة، وتأخذ في الحسبان احتمال 

عدم توافقها مجددا في أي انتخابات مقبلة.

كذلك ف���إن النواب المتطرفين ينظ���رون إلى نتائج 

االنتخاب���ات البرلماني���ة األخيرة، حينم���ا منعت بضع 

مئات األص���وات من وصول الالئحة األش���د تطرفا إلى 

الكنيست، التي ش���ملت مرشحين من عصابة »كهانا« 

اإلرهابي���ة، إذ حصلت الالئحة عل���ى ما يقارب 70 ألف 

صوت في تلك االنتخابات، وبذلك فقد التيار المتشدد 

مقعدين برلمانيين.

لكن ليس هذا فحس���ب، فهناك أيضًا أس���باب أخرى 

تدف���ع لمعارضة نواب ف���ي االئتالف له���ذا القانون، 

ألن الشق الثاني منه يش���دد من شروط االنشقاق عن 

الكتل البرلمانية، فبموجب القانون القائم بإمكان كل 

مجموعة برلمانية تش���كل ثلث الكتلة البرلمانية، وال 

تقل عن نائبين اثنين، االنشقاق عن الكتلة البرلمانية 

»األم« وتشكيل كتلة جديدة، لتحظى بتمويل مباشر، 

شرط أن يكون هذا االنشقاق قد جرى بعد ثالثة أشهر 

على األقل من االنتخابات البرلمانية.

أما اقتراح القانون الذي يجري تش���ريعه، فإنه يرفع 

المدة القانونية للحصول على تمويل من الكنيس���ت 

للكتل���ة البرلماني���ة إل���ى عامين على األق���ل من يوم 

االنتخاب���ات البرلماني���ة، ويس���تثني ه���ذا البند من 

القانون األحزاب، بمعنى يحق لحزب مسجل وقائم من 

قبل أن ينش���ق عن كتلة برلمانية شريك فيها في أي 

وقت ويحصل مباشرة على تمويل برلماني.

بطبيعة الحال، فإن هذا االستثناء ال يأتي صدفة ألن 

صاح���ب القانون أفيغدور ليبرم���ان يتزعم حزبا خاض 

االنتخابات بالئحة مش���تركة مع حزب الليكود، ولهذا 

من غير المعقول أن يط���رح قانونا يقيد حرية حركته 

الحزبية في الكنيست.

ومن المفترض أن يدب مش���روع القانون هذا القلق 

ل���دى حزب آخ���ر أو أكثر في االئت���الف الحاكم، فحزب 

»الحركة« بزعامة تس���يبي ليفني وصل إلى الكنيست 

بعد أن أحرز نسبة 5% من أصوات االنتخابات األخيرة، 

لكن ليفني لم تؤس���س حزبا يس���تطيع أن يضمن لها 

هذه النس���بة مجددا في االنتخابات المقبلة، وال يبدو 

حتى اآلن أنها س���تحقق قفزة في أي انتخابات مقبلة، 

ولذا فإن رفع نسبة الحسم حتى إلى 3%، سيشكل لها 

تحديا، إذا لم تخض االنتخابات المقبلة بتحالف جديد 

مع حزب مثل »كاديما« الذي انشقت عنه وحصل على 

2% من األصوات، وله مقعدان اثنان برئاس���ة ش���اؤول 

موفاز.

أكثر من هذا، فف���ي المؤتمر الصحافي الذي عقدته 

المعارضة وجه رئيس كتلة »يهدوت هتوراة« النائب 

يعقوب ليتس���مان وخزة ليست س���هلة لرئيس حزب 

»يوجد مس���تقبل« يائير لبيد، وقال له: عليك أن تنظر 

إلى تجارب الماض���ي، فقد كانت هناك كتلة برلمانية 

م���ن 15 نائبا، وفي االنتخاب���ات التالية فقدت كل تلك 

المقاعد، وتلك الكتلة كانت برئاسة والد يائير، يوسف 

لبيد، الذي خسر كل شيء في انتخابات 2006.

وهو يقصد أن حزب »يوجد مستقبل« حديث العهد 

ظهر في استطالعات األشهر األخيرة كمن يفقد عددا 

من مقاع���ده فيما لو جرت االنتخاب���ات البرلمانية في 

هذه األيام، ولذا ينصحه ليتسمان بأن يعيد النظر في 

موقفه من رفع نسبة الحسم.

وقد برزت خالفات أطراف ونواب االئتالف الحاكم في 

آخر جلسة عقدتها لجنة القانون والدستور البرلمانية 

في األس���بوع الماض���ي، حينما جاهر ع���دد من نواب 

االئتالف بمعارضتهم لرفع نس���بة الحسم، فباإلضافة 

إل���ى معارضة فيغلين وس���تروك، اعترضت على هذه 

الخط���وة أيض���ا النائبة ع���ادي كول من ح���زب »يوجد 

مس���تقبل«، الذي بادر هو أيضا لرفع نس���بة الحس���م، 

وموقفها نابع من أس���س ديمقراطي���ة إذ أنها األكثر 

يسارية في هذا الحزب.

وقي���ل في األس���ابيع األخي���رة إن رئي���س الحكومة 

بنيامي���ن نتنياهو وأفيغدور ليبرم���ان قد توصال إلى 

تفاهم بينهما لرفع نس���بة الحس���م إل���ى 25ر3%، إال 

أن ه���ذا التفاه���م المعلن لم يصل إل���ى باقي أطراف 

االئتالف وال إلى اللجنة البرلمانية المختصة.

بنود ليست أقل خطورة

كما ذكر، فإن القانون يتضم���ن بنودا أخرى إضافة 

إلى رفع نس���بة الحس���م وتقييد ش���روط االنشقاق، 

تتعلق بش���كل حجب الثقة عن الحكوم���ة، فالقانون 

القائ���م ينص عل���ى أن حج���ب الثقة ع���ن الحكومة 

يحت���اج إلى أغلبية عددية ال تقل ع���ن 60 نائبا، وفي 

حال تم حج���ب الثقة عن الحكومة يبدأ رئيس الدولة 

مش���اوراته بين الكتل البرلمانية لتكليف نائب آخر 

بتش���كيل الحكومة، ويمنح فترة 28 يوما، وبعدها 14 

يوما آخ���ر، وتكون الحكومة في ه���ذه الحالة حكومة 

تسيير أعمال.

كذلك ف���إن الوضع القائم يجي���ز للمعارضة تقديم 

اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، ش���رط أن الكتلة 

أو مجموع���ة الكتل البرلمانية الت���ي تقدم االقتراح ال 

يقل عدد نوابها عن عش���رة نواب، وبن���اء عليه تبحث 

الكنيس���ت بعد ظه���ر كل يوم اثنين م���ن ثالثة إلى 

أربعة اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة، وهذا نمط 

يش���هده الكنيست أس���بوعيا منذ قرابة عشرين عاما، 

إذ أن م���ن بادر إلى هذا النم���ط كان حزب الليكود في 

فترة حكومة إسحاق رابين بهدف إرهاق االئتالف غير 

المتماس���ك في حينه، ومن بعد تلك الفترة تمسكت 

كل أحزاب المعارضة بهذا النمط.

وفي واقع األمر، فق���د تحولت مقترحات حجب الثقة 

إلى جلسات فارغة تكثر فيها المقارعات الخطابية، وال 

تحظى بأي اهتم���ام اعالمي، لكن المعارضة تنظر إلى 

ه���ذا النمط كفرصة ضرورية لها لطرح وجهات نظرها 

من على منصة الكنيست أسبوعيا.

أما القانون المقترح، فإنه يس���مح بعرض اقتراحات 

حجب الثقة عن الحكومة مرة واحدة في الش���هر، على 

أن تتم الجلسات بحضور رئيس الحكومة، إال إذا تقدم 

61 نائبا بطلب لحجب الثقة عن الحكومة.

وج���اء في االقتراح أنه في حال ت���م حجب الثقة عن 

الحكوم���ة بأغلبي���ة ال تقل عن 61 نائب���ا، فإن الحكومة 

ال تتحول إلى حكومة تس���يير أعمال بل تس���تمر في 

عملها كالمعتاد، وفي المقابل فإن على رئيس الدولة 

أن يكلف نائبا آخر بتش���كيل الحكومة، ولكن في فترة 

ال تزيد عن 21 يوما، على أن يش���كل المرشح حكومة ال 

يق���ل عدد أعضاء االئتالف فيها ع���ن 65 نائبا، وإذا لم 

ينجح فإن الحكوم���ة القائمة تواصل عملها كالمعتاد 

وكأن شيئا لم يكن.

وهذا لم يأت صدفة، بل يأخذ بعين االعتبار أن نواب 

الكتل الثالث الناشطة بين المواطنين العرب ينضمون 

عادة لكل اقتراح حجب ثق���ة عن الحكومة، ولكنهم ال 

يكونون ش���ركاء في أي حكومة بديلة، بمعنى أنه في 

ح���ال تم حجب الثقة عن الحكوم���ة بأغلبية 61 نائبا أو 

أكثر بقليل، فإن 11 من داعمي حجب الثقة يكونون من 

ه���ؤالء النواب، وبذلك فإن الباقي لن يكون بمقدورهم 

تشكيل ائتالف بديل ذي أغلبية، وهذا يعني تهميش 

الوزن السياس���ي لممثل���ي المواطني���ن العرب، حتى 

من خالل قوانين فاقدة ألي منطق أخالقي وسياس���ي 

وحتى برلماني.

فحي���ن يقترح القان���ون أن تس���تمر الحكومة التي 

حجبت الثقة عنها باالس���تمرار في عملها كالمعتاد، 

فإن ه���ذه الحكومة لن يكون بمقدورها طرح أي قانون 

وضمان تأييده، كما لن يكون بمقدورها إقرار ميزانية 

عامة، ألنه���ا ال تحظى بأغلبية، م���ا يعني أن الحكومة 

س���تواصل عملها م���ن دون أي تحديث���ات بحاجة إلى 

قرارات من البرلمان، وهذا أمر من الخيال.

حيرة إسرائيل في نظامها

إن ه���ذا القانون بش���قيه ه���و تعبير ع���ن »حيرة« 

إسرائيل بشأن نظامها االنتخابي ونظام الحكم فيها، 

فغالبية القوى السياسية اإلسرائيلية معنية بتغيير 

النظام االنتخابي، على أساس اعتقاد بأن النظام القائم 

هو الس���بب في حالة عدم االس���تقرار التي تواجهها 

إسرائيل، بتجاهل تام للواقع السياسي وواقع الصراع 

الذي وضع إسرائيل عند مفترق طرق.

وكانت الدعوات لتغيي����ر النظام االنتخابي ونظام 

تش����كيل الحكومة فد تصاعدت في مطلع س����نوات 

التس����عين، حينم����ا واجهت حكوم����ة »الوحدة« بين 

الليكود و«العمل« أزمة ائتالفية قادت إلى تفككها، 

إذ رأى الحزب����ان األكبران، الليك����ود و«العمل«، أنهما 

يواجهان ما يسمونه في إس����رائيل »ابتزاز األحزاب 

الصغيرة«، وخاصة المتدين����ة المتزمتة. لكن الحقا 

مع تشكيل حكومة إسحاق رابين، التي ارتكزت على 

دعم خارجي من الكتلتي����ن اللتين مثلتا المواطنين 

الع����رب، ظه����ر قل����ق معلن وغي����ر معلن من ش����كل 

الحكومات المقبلة في ح����ال زاد عدد النواب العرب، 

ومن هنا جاءت سلس����لة مقترح����ات منها االنتخاب 

المباش����ر لرئيس الحكومة، ال����ذي قلب كل الموازين 

الحزبي����ة وضرب الحزبين الكبيري����ن، إلى أن تخلص 

الحزبان األكبران من هذا النمط الذي أنهك قوتهما 

البرلمانية في العام 2002 بعد س����ت س����نوات على 

تطبيقه.

م���ن غير الواضح، حتى اآلن، كيف س���تنتهي األمور 

بشأن القانون المقترح، ويسود اعتقاد أنه في نهاية 

المطاف س���يتم رفع نسبة الحس���م إلى 3%، أما باقي 

البنود فهي تحت عالمة سؤال. 

وقد جرت العادة في إس���رائيل على أن يتم التوافق 

بي���ن األح���زاب الكبرى م���ن ائت���الف ومعارضة حول 

تغييرات من ه���ذا النوع، وحتى اآلن فحزب المعارضة 

األكبر »العمل« ليس شريكا في هذا القانون ويعارضه، 

ولك���ن كما يبدو حاليا فإن م���ن الصعب على االئتالف 

أن يق���ر القانون كلي���ا كما يريد حت���ى انتهاء الدورة 

الشتوية الحالية للكنيست.

احتدام الجدل حول قانون »ثبات الحكم ورفع نسبة الحسم«!
* تتركز األنظار على رفع نسبة الحسم بينما يتضمن القانون بنودا ليست أقل خطورة * هدف التغييرات المقترحة

في شكل نظام الحكم والعمل البرلماني تقليص مجال نشاط المعارضة وتهميش الوزن السياسي للمواطنين العرب *
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

إن حمل���ة الترهيب التي تفرضها وزارة التربية والتعليم 

اإلسرائيلية على جهاز التربية والتعليم تشمل أيضًا إعادة 

تأليف كتب دراسية تفارق الرواية التاريخية الصهيونية.

وقد شهدت األعوام األخيرة عدة محاوالت في هذا الشأن 

نذكر منها ما يلي:

في أواخر العام 2010 أصدرت الوزارة تعليمات تقضي بإعادة 

تأليف الكتاب األس����اس الذي يستخدمه طالب المدارس في 

موضوع المدنيات بعنوان »أن نكون مواطنين في إس����رائيل«. 

ونظرًا إلى أن إعادة إصدار الكتاب بصياغة جديدة ستستغرق 

وقت����ا طويال، قرر المدير الس����ابق للس����كرتارية التربوية في 

ال����وزارة، تس����في تس����اميرت، أن يتم في هذه األثناء نش����ر 

»تعديالت« على مواد التعليم في الموقع االلكتروني للوزارة. 

وتبين من تقارير إس����رائيلية، تم نشرها في حينه، أن غاية 

تس����اميرت من تغيير منهاج التعليم في موضوع المدنيات 

هي غاية سياس����ية وبضمن ذلك إجراء عملية تزوير للتاريخ 

والواقع ف����ي البالد، خصوصا فيما يتعلق بتعامل الس����لطات 

اإلسرائيلية مع المواطنين العرب.

وقال���ت جهات تعنى بتدريس موض���وع المدنيات من خارج 

وزارة التربي���ة والتعليم وش���اركت ف���ي االجتماعات المهنية 

التي عقدها تس���اميرت، أن األخي���ر درج على القول خالل هذه 

االجتماعات إن الكتاب »يركز أكثر مما ينبغي على االنتقادات 

للدولة« وإنه »يخلق شعورا لدى التالميذ بأن كل شيء سيء«.

وقب���ل ذلك بعدة أش���هر أصدرت ال���وزارة تعليمات غير 

مألوفة من قبل، تقضي بجمع واس���تعادة جميع نسخ كتاب 

التدري���س في موضوع التاريخ بعن���وان »أن نبني دولة في 

الشرق األوسط«، الذي تم فيه وألول مرة استعراض الرواية 

الفلس���طينية بش���أن التطهير العرقي في فلس���طين في 

العام 1948. وكانت وزارة التربية والتعليم اإلس���رائيلية قد 

صادقت على هذا الكتاب قبل إصداره.  

وجاء في الكتاب أن »الفلسطينيين والدول العربية ادعوا 

أن معظم الالجئين هم مواطن���ون تعرضوا للهجوم والطرد 

من بيوته���م من جانب القوات المس���لحة اليهودية، التي 

اتبعت سياس���ة تطهير عرقي، خالفا لتصريحات الس���الم 

التي تضمنها إعالن االس���تقالل« اإلس���رائيلي. واستعرض 

الكتاب إلى جانب ذلك الرواية الصهيونية. وصادقت وزارة 

التربية والتعلي���م على تدريس الكت���اب فقط بعد إدخال 

تعديالت عليه. 

إضافة إلى ذلك فإن كتب التاريخ المدرسية في إسرائيل 

ال تتطرق إلى حرب لبنان األولى، التي ش���نتها إسرائيل في 

حزيران العام 1982، وال إلى اتفاقيات أوس���لو بين إسرائيل 

ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تم توقيعها في أيلول 

العام 1993. وفس���رت وزارة التربي���ة التعليم ذلك بأن األمر 

يتطل���ب مرور فت���رة عدة عقود حتى يت���م تدريس أحداث 

تاريخية معاص���رة في المدارس. لكن تبي���ن من تعليمات 

وزعتها ال���وزارة على معلمي موض���وع التاريخ أن معاهدة 

الس���الم بين إسرائيل واألردن، التي تم توقيعها بعد حرب 

لبنان األولى واتفاقيات أوس���لو، هي بي���ن المواضيع التي 

يتم تدريس���ها. وعقبت الوزارة اإلس���رائيلية على ذلك أنه 

»بطبيعة الحال فإن برنامج التعليم ال يمكنه أن يشمل كافة 

المواضيع واألحداث التاريخية«.

تــذكــيــر:    إعادة تأليف كتب تنتقد الدولة وتورد جانبًا من الرواية التاريخية الفلسطينية!

كتب سليم سالمة:

ال تزال قضية المرّبي اإلس���رائيلي آدم فيرت���ي، المدرس في 

مدرس���ة »أورط غرينبرغ« الثانوية في بلدة »كريات طبعون« في 

ش���مال إس���رائيل، تتفاعل بكثير من التداعي���ات وتثير ضجة 

واهتماما ش���ديدين، ليس في األوس���اط التعليمي���ة والتربوية 

فحس���ب، بل أيضا على صعيد األوساط السياس���ية والحكومية 

واإلعالمي���ة المختلف���ة التي تواص���ل تناول ه���ذه القضية في 

محاولة الستجالء األسباب الحقيقية التي أدت إلى اشتعالها، ثم 

توضيح دالالتها الجوهرية وما تنطوي عليه من إس���قاطات على 

وضعية جهاز التربية والتعليم في إسرائيل، حاضرا ومستقبال. 

وكانت هذه القضية قد انتش���رت، إعالميا وسياسيا، قبل نحو 

أس���بوعين حينما كش���ف معلق صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية 

لش���ؤون التربية والتعليم، أور كاش���تي، عن إقدام إدارة شبكة 

م���دارس »أورط« على اس���تدعاء المربي آدم فيرتي إلى »جلس���ة 

اس���تماع« تمهيدا لفصل���ه من العمل، وذلك في أعقاب رس���الة 

وجهتها ض���ده إحدى طالبات المدرس���ة المذك���ورة وضمنتها 

اتهام���ات بأن فيرت���ي تفوه أم���ام طالبه بتصريح���ات تنم عن 

»مواقف يسارية متطرفة«!!

لكن االهتمام والقلق الكبيرين اللذين تثيرهما هذه القضية 

يتجاوزان ذلك بكثير بطبيعة الحال، كونها قضية فردية محلية 

في بلدة »هامش���ية« في إس���رائيل، نظرا لما تكشفه عن وجهة 

التدهور الخطيرة التي يسير فيها المجتمع »الديمقراطي« في 

إسرائيل، بشكل عام، وجهازه التعليمي � التربوي بشكل خاص، 

بما يعتمل فيه من س���يرورات جوهرية ومقومات أساسية. إنها 

قضي���ة المربي الذي يرفض أن يكون مجرد »أداة« لحش���و عقول 

الطالب )جيل المستقبل( بالمعلومات وبالمصطلحات السياسية 

� االجتماعي���ة المهيمن���ة ف���ي خدمة المؤسس���ة الس���لطوية 

الرس���مية، وكيفية تعامل هذه األخيرة مع هذا المربي وأمثاله، 

وهو ما تدلل عليه، بش���كل صارخ، المواقف التي اعتمدتها في 

هذه القضية كل من إدارة هذه المؤسس���ة التعليمية )ش���بكة 

م���دارس »أورط«(، وزارة التربية والتعليم واألحزاب السياس���ية 

المختلفة في إسرائيل.   

التعبير عن »رأي آخر« - خيانة!
وكان آدم فيرتي، مدّرس موضوع »الفلس���فة وتراث إسرائيل« 

في المدرس���ة المذكورة، قد أوضح تط���ورات قضيته هذه حين 

رواها أمام »لجنة االس���تماع« التي شكلتها إدارة »شبكة أورط«، 

خالل »جلسة االستماع« األولى: خالل إحدى الحصص التعليمية 

التي أش���رف عليها خالل السنة الدراسية الماضية، رّد بالضحك 

على م���ا قالته إح���دى الطالبات )تدعى س���ابير صاب���ح( من أنه 

»ينبغي رمي جميع العرب في البحر«. وحين س���ألته الطالبة عن 

س���بب ضحكه، رّد بأن »آراءها تثير الضحك«. وقال فيرتي، أمام 

»لجنة االس���تماع« إنه »يعترف بأن رّده ذاك لم يكن صحيحا وال 

مقبوال« وإن جلس���ة االس���تيضاح التي عقدتها مديرة المدرسة 

آن���ذاك انته���ت بتقديم اعت���ذاره للطالبة. وبع���د ذلك ببضعة 

أش���هر، قالت الطالبة ذاتها، خالل إحدى الحصص التعليمية، إن 

»في دولة إس���رائيل عقوبة إعدام للخونة«، ثم خاطبتني قائلة: 

»أنت خائن«! وفي أعقاب ذلك، طلبت مديرة المدرسة من الطالبة 

االعتذار ل���ي، لكنها رفضت. ول���م تلزمها المدرس���ة بذلك! أما 

الجول���ة األخيرة فجاءت في مطلع الش���هر الحالي حينما وجهت 

الطالبة صابح رس���الة ش���كوى ضدي إلى وزير التربية والتعليم، 

شاي بيرون، الذي قام بتحويلها إلى المدرسة للمعالجة. 

وتضمنت رس���الة ش���كوى الطالبة ضد المرب���ي »اتهامه« بأنه 

»يعبر عن آراء يسارية متطرفة« وبأنه قال أمام طالبه إن »الجيش 

اإلس���رائيلي غير أخالقي« وإنه »يخجل بجيش دولته« وإن »دولة 

إسرائيل ليست دولة اليهود، بل دولة العرب«!

وردا على ه���ذه »االتهامات«، نفى فيرتي ادعاء الطالبة األخير 

بشأن دولة إس���رائيل، وتوقف عند ما ادعته بشأن عدم أخالقية 

الجيش اإلس���رائيلي، وهو م���ا تبين أنه النقط���ة األهّم واألكثر 

حساس���ية لدى إدارة »ش���بكة أورط«، التي ق���ال مديرها العام، 

تسفي بيلغ، إنه »من غير الجائز االعتراض على أخالقية الجيش 

اإلسرائيلي«! وقال فيرتي إن »بعض الطالب طرحوا، خالل الحصة 

التدريس���ية، االدعاء بأن الجيش اإلسرائيلي هو األكثر أخالقية 

ل���ت إن هذا االدعاء 
ُ
في العالم«، فحاول هو مناقش���ة الطالب: »ق

إش���كالّي، ألنه���م يفترضون ك���ون الجيش اإلس���رائيلي األكثر 

أخالقية ف���ي العالم كبديهية، بصرف النظر عما إذا كنت جميع 

ممارس���اته أخالقي���ة أم ال. وعلى ه���ذا دار النق���اش: ليس على 

أخالقية الجيش اإلس���رائيلي، إنما تحليل فلسفي لهذا االدعاء. 

وفي نهاية النقاش، س���ألني الطالب ح���ول رأيي في الموضوع، 

فقل���ت إن ثمة بين ممارس���ات الجيش ما هو غي���ر أخالقي. وإذا 

ما كانت رؤية المدرس���ة، كمؤسس���ة تربوية، إن كل ما يقوم به 

الجيش هو أخالقي – فهذا وضع خطير، برأيي«!

وأوردت الطالبة، في رس���الة الشكوى ضد المربي، »اتهاما« آخر 

م���ؤداه أن فيرتي قال، ف���ي مؤتمر عقد في خ���ارج البالد، »تحيا 

فلس���طين«! وردا على ه���ذا، أوضح فيرتي أن األم���ر حصل قبل 

بضع س���نوات لدى افتتاح معرض كان يعمل هو فيه في مدينة 

نيوي���ورك، ردا عل���ى تصريحات أدلى بها نائ���ب وزير الخارجية 

اإلس���رائيلي آنذاك، داني أيالون، ضد العرب والفلس���طينيين. 

وأضاف فيرتي: »أنا على اس���تعداد لتقب���ل االدعاء بأنه لم يكن 

من الالئق أن أقول هذا أمام الطالب، لكنني ال أعتقد بأن في ذلك 

مخالفة قانونية.... إنه من س���وء حظنا اعتبار الحديث عن حقوق 

اإلنس���ان تطرفا يس���اريا. فإذا كان يتم اعتبار رأي بأن ممارسات 

ما تنتهك كرامة اإلنسان )سواء كان الجئا إفريقيا أو فلسطينيا 

على الحاجز العسكري( موقفا سياسيا، فإن وضعنا سيء للغاية. 

إذ ليس من الممكن اعتبار القيم اإلنس���انية األساس���ية موقفا 

سياس���يا. إنها ليس���ت كذل���ك، بل هي قيم يفت���رض أن تكون 

مقبولة لدى مختلف التوجهات السياسية في دولة ديمقراطية. 

ويؤكد مرس���وم المدير العام لوزارة التربية والتعليم، على نحو 

صريح، ض���رورة إتاحة التعبير عن مختل���ف المواقف واآلراء في 

الصفوف التعليمية، باستثناء اآلراء العنصرية«!

مسعى انتقامي صارم وسريع
منذ الكش���ف عن هذه القضية، بذلت »ش���بكة مدارس أورط«، 

بمختلف مس���توياتها اإلداري���ة، جهدا واضح���ا للتنديد بهذا 

س���بت إليه في »الئحة االتهام«، 
ُ
المربي وبالمواقف واآلراء التي ن

للتنصل منه ومنها، ثم التخاذ إجراءات إدارية س���ريعة وصارمة 

لمعاقبت���ه، حت���ى كادت تفلح ف���ي تنفيذ ذلك، لوال الكش���ف 

اإلعالمي عن القضي���ة وتفاعالتها ولوال تجند عدد غير قليل من 

طالب هذا المربي وزمالئه المربين الذين حذروا من »المّس بقدرة 

المربين عل���ى التربية«، في ظل صمت مطبق م���ن وزارة التربية 

والتعليم، وزيرها، وقادة األحزاب السياسية في البالد. 

فق���د لجأت إدارة الش���بكة، على الفور، إل���ى وقف عمل المربي 

 في األمر«، ثم 
ّ

ومنع���ه من دخول المدرس���ة »حتى انتهاء الب���ت

قامت باس���تدعائه إلى »جلس���ة اس���تماع« تمهيدا لفصله من 

العمل، وأتبعتها بجلسة اس���تماع أخرى، ثانية، عقدت األسبوع 

الماضي، أمام »لجنة اس���تماع خاصة« ضمت ثالثة من مسؤولي 

الش���بكة: نائبة المدير العام للش���بكة لش���ؤون القوى البشرية، 

ميراف عط���اري، المديرة اللوائية في الش���بكة، ليئه كالينمان، 

ومدير مدرسة الشبكة في بلدة »كريات طبعون«، آفي شفارتس.  

وحسب مراسل صحيفة »هآرتس« لشؤون التربية والتعليم، أور 

كاش���تي، فإن االستماع إلى التسجيل الصوتي الكامل لما دار في 

جلسة االس���تماع )والذي نش���رت الصحيفة مقاطع أساسية منه( 

»يثير الرعب«: من التهديدات التي تعرض لها فيرتي، من غياب 

أي تعاطف أو دعم من جانب مس���ؤولي »شبكة أورط«، من التشبث 

العني���د ب� »مبادئ تربوي���ة عقيمة«! مضيفا أن »مجريات جلس���ة 

االستماع، وخاصة االدعاءات التي قدمها مسؤولو الشبكة، تشكل 

الدرك األس���فل التربوي«!  وبينما كانت إدارة الش���بكة قد ادعت، 

منذ تفجر القضية وفي جميع وسائل اإلعالم، بأن فيرتي »اعترف 

خالل جلسة االس���تماع بأنه قال، فعال، إن الجيش اإلسرائيلي هو 

جيش غير أخالقي وإن أقواله تلك كانت أحادية الجانب ومتطرفة 

وإنه هو الذي طلب، ش���خصيا، النظر في وقف عمله في الشبكة«، 

تقدم مجريات الجلسة � كما تم تسجيلها بالصوت � صورة مغايرة 

تمام���ا، أكثر تعقيدا من مجرد ع���رض المربي وكأنه »تجاوز جميع 

حدود اللباقة واألعراف المرعية في الحوار«، كما عرضته الشبكة. 

فقد حاول فيرتي إقناع رؤس���ائه ب���أن »التعبير عن آرائي أمام 

الط���الب ليس مخالفا لألنظم���ة ... وال أرى حاجة إلى االعتذار عن 

منهج���ي التربوي بأن أك���ون منفتحا مع الط���الب، ال في محاولة 

إلقناعهم، وال في محاولة للتأثير عليهم، بل في محاولة للتعامل 

معهم بصدق وصراح���ة وتدريبهم على التصرف بالمثل... أنا ال 

أح���اول إقناعهم برأي ما، بل أحاول أن أعرض أمامهم الرأي اآلخر، 

المخالف، إلى جانب مساعدتهم في استجالء الحقيقة... وهو ما 

يش���هد عليه جميع طالبي، تقريبا، بمن فيهم مؤيدو ميخائيل 

بن آري أيضا« )أح���د زعماء جماعة كهانا(! وف���ي المقابل، حاول 

مس���ؤولو الش���ركة »إقناعه« بأنه اقترف جريمة ب���� »االدعاء بأن 

الجيش اإلس���رائيلي ه���و جيش غير أخالقي«، ألن ذلك يش���كل 

»ممارس���ة الحق في التفسير، دون أن تكون مخول الصالحية« )!( 

وبأن عليه، بالتالي، »استخالص العبر«!

شكوى طالبة ضد أحد المرّبين بأنه »يعبر عن آراء يسارية متطرفة« قد تؤدي إلى فصله من العمل

ميه وطالبه!
ّ
جهاز التعليم اإلسرائيلي ينشر حالة من الرعب بين معل

وش���كا فيرتي أم���ام اللجنة م���ن أن الن���ص الكامل لرس���الة 

الشكوى التي وجهتها الطالبة صابح نشر، بالكامل، على صفحة 

»الفيس���بوك« التابعة لعضو الكنيست السابق ميخائيل بن آري 

)»االتحاد القوم���ي« - حركة امتداد لحركة »كاخ« التي أسس���ها 

الفاشي مئير كهانا(، وحظيت بسيل من التعليقات التي تضمن 

بعضه���ا تحريضا س���افرا ضده وضد الط���الب والمعلمين الذين 

أبدوا تأيي���دا وتعاطفا معه، بل تهديدات مباش���رة على حياته 

شن حملة تهديد 
ُ
وحياة زوجته. وقال: »ليس ثمة سبب في أن ت

وتحريض هوجاء ضد مربٍّ يعمل في مدرس���تكم دون أن يصدر 

أي رد أو تعقيب من جانبكم. إن حقيقة التزام المدرسة الصمت 

حيال هذه الحملة التحريضية، باس���تثناء اثنين من المدرسين 

الذين تربطني بهم عالقة شخصية، هو مؤشر خطير جدا«. 

لكن مسؤولي الش���بكة يواصلون »الحوار« معه باتجاه إدانته، 

اس���تنادا إل���ى ادع���اءات الطالبة وما ورد في رس���الة الش���كوى 

التي وجهتها ض���ده: »هكذا تدحرجت األم���ور. وَمن يدخل في 

حفرة كه���ذه، يتعين عليه أن يدرك إس���قاطات ذلك. إنها كرة 

ثلجية«! ثم تخاطبه نائبة المدير العام للش���بكة لش���ؤون القوى 

البش���رية، ميراف عطاري، فتقول: »ال بد أنك تدرك أن اآلراء التي 

عرضتها أمام الطالب هي آراء متطرفة جدا، ال تنسجم مع التيار 

المركزي... أال تفهم هذا؟ إنك تتحدث عن منهج تربوي مناقض 

لتوجهات وزارة التربية والتعليم.... أنظر إلى أين أوصلتنا، إنها 

مادة متفج���رة... أنظر إلى أين أوصلت نفس���ك بطريقة التربية 

هذه«!! ث���م ال تجد عطاري أي حرج في اعتماد أس���لوب مباش���ر، 

تماما: »س���أحاول تقديم اقتراح للخروج من هذه المش���كلة: لن 

نقوم نحن بفصلك من العمل، بل تقوم أنت بتقديم اس���تقالتك 

بادعاء إنك ال ترغب في مواصلة العمل في المدرسة على خلفية 

التطورات الت���ي حصلت... إنني أرى أن ه���ذا هو المخرج األمثل 

لحل هذه المعضلة، مش���كلتك أنت ومش���كلة الجه���از برّمته... 

ب أنك غير معني بمواصلة التعليم في المدرس���ة وال تقلق 
ُ
أكت

بالنس���بة للطالب: إن أردت توديعهم فس���نهتم بأن يتم ذلك 

بص���ورة محترمة. باإلمكان التوصل إلى ح���ل ُمرٍض يتيح لجميع 

األطراف مواصلة الحياة بص���ورة طبيعية... أقترح عليك تقديم 

استقالتك، لمصلحتك أنت ولمصلحة الجهاز كله«!!

جهاز التعليم ينشر الرعب
بين طالبه ومعلميه!

لم تلتفت إدارة »ش���بكة أورط« ووزارة التربية والتعليم )التي 

حول���ت إليه���ا ش���كوى الطالبة( إل���ى اآلراء العدي���دة المخالفة 

ل���رأي الطالبة المش���تكية، والتي تؤك���د أن فيرتي تصرف طبقا 

لتعليم���ات ال���وزارة بمحاولته إجراء نقاش مفت���وح ونقدّي بين 

الطالب، بل وتش���جيعهم عل���ى بلورة آرائه���م ومواقفهم. ولم 

عر إدارة الش���بكة، والوزارة أيضا، أدنى اهتمام للمظاهرة التي 
ُ
ت

نظمها المئات من طالب وخريجي المدرس���ة نفسها وأهاليهم، 

وال للعريض���ة التي جمعوا عليها التواقيع تأييدا للمربي فيرتي 

اء ف���ي توعيتهم وصقل وعيه���م النقدي. 
ّ
وتأكيدا ل���دوره البن

وقال أح���د الطالب المش���اركين في المظاه���رة إن ما يجري في 

هذه المدرس���ة هو »كم أف���واه للمعلمين وللط���الب«، فيما قال 

آخ���ر إن »القضية لم تعد تخص المرب���ي فيرتي وحده فقط، بل 

أصبحت أكبر وأوس���ع بكثير: إننا نطال���ب بالتوقف عن نهج كم 

أفواه المعلمين وإتاحة مجال أوسع للتفكير النقدي«! وقال أحد 

المعلمين في المدرس���ة نفس���ها: »المعلمون أصبحوا جمهورا 

من الخائفين الذين يتصرفون بحذر ش���ديد لئال يتجاوزوا الخط 

الرس���مي«! وأض���اف: »ينبغي االنتب���اه إلى حالة ع���دم التوازن 

الس���ائدة في جهاز التعليم: فالمعلمون الذين يأخذون طالبهم 

إلى الخليل لزيارة المستوطنين فيها والتضامن معهم يحظون 

بالتصفي���ق والتقدير، بينما يوصم أي معلم يرفض القيام بهذا 

بأنه يس���اري خطير يج���ب إبعاده ومنعه من التح���دث إلى أبناء 

الشبيبة«!!

وعلى خلفية الحاصل مع المربي فيرتي، قام مدير المكتبة في 

المدرسة نفسها بنشر قصيدة القس األلماني مارتن نيملر، الذي 

قاوم النازية، بعنوان »لم أرفع صوتي«، على مدونة المكتبة. لكن 

إدارة الشبكة سارعت إلى إصدار أوامرها له بشطب القصيدة من 

المدون���ة، موضحة له بأنه »في اإلمكان ذك���ر ألمانيا النازية في 

يوم ذك���رى الكارثة فقط«!! وهو ما عق���ب عليه أحد المربين في 

المدرسة بالقول: »حالة من الهلع المطبق تسود هنا«!!

وعل���ى الرغم م���ن أن وزارة التربي���ة والتعليم ال ت���زال تلتزم، 

رس���ميا، موقف الصمت حيال ما يجري في هذه المدرس���ة وفي 

»ش���بكة أورط«، إال أن بعض وس���ائل اإلعالم نقل���ت عن موظفين 

كبار ف���ي الوزارة تنديده���م بما يجري واتهامهم بأن »ش���بكة 

أورط تج���ري محاكم���ة ميداني���ة للمربي فيرت���ي«! وأعاد هؤالء 

الموظف���ون التذكير بفصل المفتش الع���ام لموضوع المدنيات 

في وزارة التربي���ة والتعليم، أدار كوهين، في ش���هر آب 2012، 

اس���تجابة لضغوط سياسية شديدة مارستها األحزاب اليمينية 

على المديرة العامة السابقة للوزارة، داليت شطاوبر، على خلفية 

مصادقت���ه على كتاب جديد لتدريس موضوع المدنيات بعنوان 

»عل���ى درب المواطنة«، بزع���م أن الكتاب »يش���تمل على أخطاء 

كثيرة وفيه انحياز سياس���ي، إذ تميز مضامينه بحق مجموعات 

ومجتمعات في إس���رائيل وتظه���ر الخالفات والنقاش���ات بين 

اليمين واليس���ار وكذلك العرب واليهود بش���كل غير متوازن«!! 

لك���ن الحقيقة أن الحمل���ة اليمينية ضد الكتاب أثيرت بس���بب 

ما تضمنه من إش���ارات إلى وجود رواية فلس���طينية، إلى جانب 

اإلس���رائيلية الصهيونية، وغيرها مما لم يرق لبعض العاملين 

في الوزارة ولبعض السياس���يين، الذي���ن يصرون على عدم ذكر 

الرأي الفلسطيني بأي شكل من األشكال.

وأكد موظف���و الوزارة المذكورون أن فصل أدار كوهين »ال يزال 

يش���كل ش���ارة تحذير أمام كل َم���ن يحاول الخروج عن المس���ار 

الرس���مي المركزي. هك���ذا تعمل منظومة الكب���ت وكم األفواه«! 

ولفت الموظفون أنفس���هم إلى أن معلمي موضوع المدنيات في 

المدارس اإلس���رائيلية، عامة، يش���كون منذ بضع سنوات تخوفا 

حقيقي���ا وش���ديدا من مغب���ة إقدامهم على مناقش���ة مواضيع 

»حساسة« مختلف عليها أمام طالبهم. ويتذمر المعلمون من أن 

»قائمة الممنوعات هذه آخذة في االزدياد واالتس���اع باستمرار، 

حتى أصبحت تشمل اآلن، أيضا، مواضيع تتعلق بحقوق اإلنسان 

وبحق���وق األقلية العربية في الدول���ة ذات األغلبية اليهودية«. 

والخوف نفس���ه، أيضا، يس���ود بين مدّرس���ي موض���وع التاريخ 

الذي���ن يؤكدون أنهم يجدون صعوبة بالغة في طرح ومناقش���ة 

»مواضيع تتعلق بالمس���ؤولية اليهودية عن طرد الفلسطينيين 

في العام 1948، بحدود 1967 أو بتنازالت للجانب الفلس���طيني.... 

أما العنصري���ة والتمييز، تجاه العرب أو المهاجرين، فليس ثمة 

َمن يتطرق إليهما، إطالقا تقريبا«!

ومن بين الجهات التي نشرت رسائل مفتوحة تعبر عن دعمها 

مي المدنيات«، 
ّ
وتأييده���ا للمربي آدم فيرتي، كتب »مجلس معل

مثال، إلى وزير التربية والتعليم، شاي بيرون، يقول: »عندما يلجأ 

جهاز التعليم إلى ردات فعل كهذه على أحداث من هذا القبيل، 

بما يضع المرّبي في موقع المتهم، فإن الرس���الة التي تُ�بث إلى 

جمهور المعلمين والطالب، على حد س���واء، هي رسالة إشكالية 

جدا... إن اعتماد رس���الة يتيمة من طالبة وحيدة لشن مثل هذه 

الحملة، التحريضية، التهديدية والعقابية، ضد أحد المربين من 

ش���أنه تكريس وتعزيز ثقافة اإلذعان للخط السائد، ثم الخوف، 

بل الرعب، بين المعلمين وبين الطالب كافة«!

ويبقى الس���ؤال المرك���زي اآلن، بعد هذه الحمل���ة الترهيبية 

وبصرف النظر عن النتيجة النهائية التي س���تؤول إليها قضية 

المربي فيرتي العينية: هل سيكون جهاز التعليم الرسمي في 

إس���رائيل قادرا، بعد اليوم، على تحّمل أي مرٍب يجرؤ على قول ما 

ال ينس���جم مع الخط الرسمي المهيمن؟ وهل سيجرؤ المعلمون، 

بعد الي���وم، على المخاطرة بفعل ذلك أم س���يفضلون »س���لوك 

القطيع« درءا لخطر فصلهم من عملهم وقطع أرزاقهم؟. 


