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إسرائيل بين التديين 
والهوية العلمانية

بقلم: أنطـوان شلحـت

يمك���ن أن نضي���ف إلى الوقائ���ع التي نتعقبها ضم���ن الكثير 

من مواد هذا العدد من »المش���هد اإلس���رائيلي« )طالع على وجه 

التحدي���د ص 6 و7( بش���أن ما أس���ميناه تفاق���م مظاهر تديين 

الحّيز العام في إس���رائيل، واقعة أخرى هي الفش���ل الذي منيت 

به مبادرة إحدى عضوات الكنيس���ت من ميرتس لتش���كيل لوبي 

برلماني يعمل على الدفع قدم���ًا بالثقافة والهوية العلمانيتين 

في إس���رائيل في مقابل حملة التديين الجارية على قدم وس���اق 

في جهاز التربية والتعليم اإلسرائيلي. 

وقد انفردت صحيفة »يديع���وت أحرونوت«، في أول أيام العام 

الجديد، بنشر نبأ عن هذا الفشل أشارت في سياقه إلى أن عضوي 

كنيست اثنين فقط، كالهما من تحالف »المعسكر الصهيوني«، 

تجاوب���ا مع المبادرة التي من الُمفترض أن تخرج إلى حّيز التنفيذ 

قريبًا. وم���ع أن التقرير يكش���ف أن صاحبة المب���ادرة لم تتوجه 

بعد إلى أعضاء الكنيس���ت من حزبها- ميرتس- وأنها س���تحظى 

بتأييدهم فور توجهها إليهم، فإنه يعزو سبب الفشل باألساس 

إلى تلكؤ أحزاب تعتبر نفس���ها رافعة ل���واء العلمانية، على غرار 

»المعسكر الصهيوني« و«يوجد مستقبل« و«إسرائيل بيتنا«، عن 

اللحاق بركب هذه المبادرة. 

وإذا م���ا تركزنا في »المعس���كر الصهيوني«، ف���إن أول ما يجب 

مالحظت���ه هو أن تلكؤه يتناغ���م مع اللهاث المحموم لرئيس���ه، 

رئيس ح���زب العمل آفي غباي، نحو نف���ي التهمة التي طّوح بها 

رئيس الحكوم���ة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو ف���ي وجه هذا 

الح���زب قبل عدة أعوام، وفحواها أنه نس���ي هويت���ه اليهودية. 

ويذكر القراء أنه في نطاق لهاثه هذا، قال غباي خالل مش���اركته 

في ندوة عقدت في جامعة بئر السبع في تشرين الثاني الفائت، 

إن »الجمه���ور العريض بدأ يش���عر أنني أقت���رب أكثر فأكثر من 

القي���م اليهودية. وه���ذا صحيح، فنحن يه���ود نعيش في دولة 

يهودية، وأعتقد أن إحدى مشكالت أعضاء حزب العمل تكمن في 

ا في الش���ارع، بأننا 
ّ
أنهم ابتعدوا عن هذه القيم. وهذا ما ُيقال عن

اآلن ليبرالي���ون فقط. وهو أمر غير صحي���ح، فنحن يهود ويتعين 

علين���ا أن نتكلم عن قيمنا اليهودية. كل ش���يء بدأ في توراتنا، 

وهي كانت وس���تظل األس���اس ألي أجيال ظهرت بعد ذلك«. وبذا 

أقّر غباي أنه كي يكون المرء يهودّيًا في إسرائيل ينبغي قبل أي 

شيء أال يكون ليبراليًا. 

فضاًل عن ذل���ك يحظى اليه���ودي بامتيازات محظ���ورة ل�”غير 

اليه���ود” وال س���ّيما للع���رب. وتطالع���ون في هذا الع���دد أيضًا 

تقريري���ن ح���ول بحث جدي���د في مجال حقوق الس���كن نش���ره 

“مركز أدفا” )معلومات حول المس���اواة والعدالة االجتماعية في 

إسرائيل( أخيرًا، يؤكد أن البناء المكثف للسكن الشعبي بمبادرة 

وتموي���ل الحكومة ف���ي أول أعوام قيام الدول���ة، لم يأت من رؤية 

اشتراكية- ديمقراطية كما جرى االدعاء وإنما انطالقا من “الحاجة 

القومية” لتوطين مئات آالف المهاجرين اليهود، بمعنى أنه كان 

مخصصًا حصريًا للس���كان اليهود )طالع تقريرًا في هذه الصفحة 

وآخر لهشام نفاع ص 2(. 

غير أن افتقاد الحماسة لدى الساسة الُمنتخبين لتشكيل لوبي 

برلماني يعمل على الدفع قدم���ًا بالثقافة والهوية العلمانيتين 

في إس���رائيل يطرّح س���ؤااًل ح���ول حجم اليه���ود الذين يعرفون 

أنفس���هم بأنهم علمانيون. وهنا يتعين علينا أن نس���تعيد أنه 

استنادًا لمعطيات كثير من استطالعات الرأي العام التي أجراها 

»المعهد  اإلسرائيلي للديمقراطية« و«معهد غوتمان« بين األعوام 

1994 و2014 توصل الباحثون إلى اس���تنتاج فحواه أنه ال أس���اس 

مكين للخطاب الذي يقّس���م المجتمع اإلس���رائيلي إلى متدينين 

وعلمانيي���ن، وأكدوا أن هن���اك امتدادًا داخل ه���ذا المجتمع من 

المتمس���كين بالمحافظة عل���ى الفروض الديني���ة وحتى أولئك 

الذين ال يحافظون نهائيًا على هذه الفروض، من دون وجود فصل 

ثنائي حاّد. 

وفي أحد هذه االس���تطالعات حول درج���ة التدين في المجتمع 

اليه���ودي في إس���رائيل، أش���ار 11 بالمئة إلى أنه���م متدينون 

حريديم )متشددون(، وعّرف 6 بالمئة أنفسهم بأنهم حريديم- 

قوميون، وعّرف 31 بالمئة أنفسهم بأنهم متدينون قوميون، و24 

بالمئ���ة بأنهم متدينون محافظ���ون، و12 بالمئة بأنهم متدينون 

ليبرالي���ون، والباق���ون عّرفوا أنفس���هم بأنه���م علمانيون وغير 

متدينين. ويدل هذا االستطالع المبني على تعريف الفرد الذاتي 

لمس���توى تدينه، على أن 48 بالمئة من اليهود عّرفوا أنفس���هم 

بأنهم متدينون )حريديم، حريديم قوميون ومتدينون قوميون(، 

بينما يعتبر نحو ربع اليهود أنفسهم بأنهم متدينون محافظون، 

وب���ذا يبقى رب���ع اليهود في إس���رائيل ف���ي خان���ة المتدينين 

الليبراليين وغير المتدينين والعلمانيين. 

وتبين معطيات آخر اس���تطالع من العام 2014، أن 87 بالمئة من 

اإلسرائيليين يعتقدون أن من الُمهم أو الُمهم جدًا بالنسبة لهم 

إجراء عملية الختان في مراس���م ديني���ة، وأن 80 بالمئة يلتزمون 

بجزء على األقل من السلوك والتعاليم الدينية في “يوم الغفران”، 

فيما يؤم���ن 56 بالمئ���ة إيمانًا تامًا بن���زول التوراة في س���يناء. 

وحول س���ؤال: أيهما أهم في ما يرتبط بتعريف دولة إس���رائيل 

الُمكّون اليهودي أو الديمقراطي؟ أشارت إجابات المشتركين في 

االستطالع إلى أن األكثرية تعطي األولوية للُمكّون اليهودي. 

ال شك في أن المشكلة التي تنشأ من هذه المعطيات ليست من 

جراء مجّرد التدّين، إنما من توظيف آلية التديين لناحية حس���م 

الصراع ضد الفلس���طينيين ومحاولة تحويله إلى صراع دينّي كما 

ت حاالت كثيرة في األعوام القليلة األخيرة.  
ّ
دل

نشر »مركز أدفا« )معلومات حول المساواة والعدالة االجتماعية في إسرائيل( 

بحثا جديدا في مجال حقوق الس���كن لكل من د. ش���لومو سبيرسكي ود. يارون 

هوفمان بيش���ون. وجاء البحث تحت عنوان »اإلمكانية الش���عبية في اإلسكان- 

إسكان ش���عبي عام كحل لضائقة السكن في إسرائيل«. وجرى تعريف البحث 

على أنه “عرض لمواجهة أزمة الس���كن بواس���طة إنتاج امكانية شعبية، وفي 

مركزها مبادرة حكومية لبناء دور سكن مخصصة للتأجير ألمد طويل وبأسعار 

في متناول يد جميع السكان« )طالع تقريرًا مفصاًل عنه ص 2(.

وتعتبر هذه الوثيقة التي أصدرها المركز الثالثة من نوعها، فقد س���بقتها 

وثيقة أولى قدمت ش���رحًا اجتماعيا اقتصاديا الرتفاع أسعار الدور. وعزته إلى 

ن ش���ريحة ضئيلة نس���بيًا من اإلسرائيليين 
ّ
التركيز المتزايد للثراء والذي مك

)“المس���تثمرين”( من العمل بش���كل مكثف في سوق الس���كن وتركيز قسم 

كبير من معروض الدور بأيديهم وذلك من خالل المس���اهمة في رفع أس���عار 

الدور. والوثيقة الثانية عرضت حّجة بموجبها ال يزيد الحل المعروض بش���كل 

عام لمشكلة األسعار المتضخمة، وهو خفض األسعار بواسطة زيادة العرض، 

ع���ن كونه حال ذا فرص قليلة، ذلك أن معظ���م العناصر والعوامل القادرة على 

التأثير على أسعار السكن هي بالذات جهات ذات مصلحة راسخة لمنع خفض 

األسعار بش���كل جدي. والمقصود هنا هم المستثمرون، بنك إسرائيل، وزارة 

المالية، البنوك الكبرى وش���ركات العقارات. ومن هن���ا جاءت الوثيقة الحالية 

لتضع المسؤولية عمليا على الحكومة لكي تواجه مشكلة أسعار الدور العالية 

وأزمة منالية اإلس���كان بواسطة إنتاج إمكانية ش���عبية تقوم فيها الحكومة 

ببناء دور س���كنية مخصصة للتأجير ألمد طويل وبأسعار بمتناول كل شرائح 

السكان. 

ويقارن البحث الس���كن الش���عبي في إس���رائيل مع غرب أوروبا. فخالفا لتلك 

الدول، البناء المكثف للس���كن الشعبي بمبادرة وتمويل الحكومة في سنوات 

الدولة األولى، لم يأت من رؤية اش���تراكية- ديمقراطية س���عت إلى تش���كيل 

مجتمع متس���او أكثر بواس���طة توفير مس���توى حياة الئق للطبقة الوس���طى 

والطبقة العاملة، بل إن اإلس���كان الش���عبي نما انطالقا من “الحاجة القومية” 

لتوطين مئات آالف المهاجرين اليهود الذين وصلوا في العقدين األولين بعد 

إقامة الدولة. ويؤكد البحث بالتالي أن مش���روع اإلس���كان الشعبي كان قوميا 

أيضا بمفهوم أنه كان مخصصًا حصريا للسكان اليهود. 

ف وتحسين 
ّ
النموذج المقترح والذي يقوم باألساس على إحداث توسيع مكث

جوهري في مجال اإلس���كان الشعبي، يس���تند إلى تجربة بلدان عدة، وال سيما 

 منخفضة جدا 
ً
في أوروبا الغربية. فإسرائيل تحتل اليوم بمقياس عالمي مرتبة

صة للس���كن الشعبي: ففي العام 2015،  ق بالميزانيات المخصَّ
ّ
في كل ما يتعل

 بعدة 
ً
قرابة 2% فقط من األس���ر في إسرائيل أقامت في شقق شعبية، مقارنة

دول أوروبية، ومنها هولندا والنمس���ا والس���ويد وبريطانيا وفرنسا، التي كان 

حجم اإلس���كان الش���عبي فيها أكبر بكثير، وتراوح بين 17% و32% من مجمل 

األسر.

ق بالسكن 
ّ
واستنادًا إلى الخبرة المتراكمة في الدول األوروبية في كل ما يتعل

الش���عبي على نطاق واسع، واستنادًا إلى معدالت بناء حقيقية، يقترح البحث 

بأن تقوم الحكومة بإنشاء بنك مؤلف من حوالي 45 ألف شقة شعبية على مدى 

د بحيث يحافظ على تشكيله قرابة  نحو 10 س���نوات. وُينش���أ هذا البنك وُيجدَّ

نصف سوق اإليجار وحوالي 15% لغاية 20% من وحدات السكن في إسرائيل.

من جهة ثانية ففي إس���رائيل ايضا مثلما في معظ���م دول أوروبا الغربية، 

يالحظ تنامي س���يرورة خصخصة السكن الشعبي، ولكن هذه السيرورة بدأت 

في إسرائيل قبل غيرها. ففي العام 1959 شكلت الدور بملكية عامة نحو %23 

من مجمل الش���قق في إس���رائيل، ومنذ ذلك الوقت راح ه���ذا العدد يتضاءل 

وخصوصا بسبب وقف البناء وبيع الدور للساكنين.

في مطلع العام 2000 كان مجمل اإلسكان الشعبي يصل إلى 107 آالف وحدة 

س���كنية وتقلص في الع���ام 2016 إلى أقل من 60 ألف ش���قة. فليس أن عدد 

دور اإلس���كان الشعبي آخذ بالتضاؤل ولم يتم تجديده فقط، بل إن المصاعب 

التي تواجه محتاجي اإلس���كان الشعبي تكبر وتتعاظم. وهي تشمل التشدد 

المتواص���ل في معايير اس���تحقاق تلك الدور لش���روط صيانته���ا المتدنية، 

وكذلك التعامل الس���لبي من قبل األجسام التي تدير هذا القطاع. فالمعايير 

المعتم���دة اليوم هي معايير تصعب على الراغبين في اس���تئجار ش���قق في 

اإلسكان الشعبي.

وحت���ى لو قررت الدولة بناء دور من هذا النمط فإن ذلك لن يكون حال ذا وزن 

حقيقي وبالتالي فلن يؤثر على س���وق اإلسكان عموما. وهكذا ففي غياب بناء 

جديد واس���تثمار في صيانة الئقة يتلخص الصرف األساسي للدولة في دعم 

إيج���ار الدور. ووصلت ميزانية الدعم في العام 2015 إلى 5ر1 مليار ش���يكل أي 

28% من ميزانية وزارة البناء واإلس���كان في تلك الس���نة. وهناك نحو 149 ألف 

أس���رة تستفيد اليوم من هذا الدعم. والدعم الشهري بالمعدل يصل إلى نحو 

860 ش���يكاًل. ومبالغ الدعم المنخفضة وحقيقة أن األس���ر التي تتلقى الدعم 

تضطر لمواجهة المؤجرين في القطاع الخاص بمفردها، تجعل سياسة الدعم 

المباش���ر في إيجار الدار سياسة إشكالية جدا. وإزاء هذا الوضع، حيث مخزون 

الدور يتراجع والصيانة متدنية ومعايير االس���تحقاق مشددة، يقترح البحث 

تطوير نموذج جديد يتمتع بالجودة.

ويق���ول البحث إنه خالل القرن العش���رين وخصوصا في الس���نوات الالحقة 

للحرب العالمي���ة الثانية اعتم���دت كل دول الغرب خطط���ًا حكومية لترميم 

إعادة التأهيل وتوسيع مخزون الدور السكنية لغرض تمكين الطبقة الوسطى 

وطبقة العمال من الحصول على سكن الئق. وهذه الخطط حظيت في األدبيات 

البحثية باس���م “الس���كن االجتماعي” وكان أش���هرها الدور التي تؤجر ألمد 

طويل. وه���ذا االنخراط من قبل ال���دول جاء على أنقاض تل���ك الحرب وعكس 

أيضا التزام الطبقة السياس���ية برفاهية الس���كان. وهذا كله أدى إلى اعتماد 

سياس���ة اجتماعية في معظم المجاالت بما فيها مجال الس���كن. ومن هنا فإن 

البحث يقارن الوضع القائم في إس���رائيل والوض���ع المرغوب، مع هذه الدول. 

وينتقد التوجهات النيوليبرالية المعتمدة بشكل منفلت في إسرائيل والتي 

تركت أثرًا أيضا على قطاع الس���كن. فتراجع مخزون السكن الشعبي هو تراجع 

في تدخل الدولة ونش���اطها من أجل توفير إمكاني���ات الئقة لكل المواطنين 

للحصول على أكثر ما يمكن من مساواة وعدالة.

عموم���ا، ينضم هذا البح���ث إلى توجهات أخ���رى تعود وتؤك���د أن الحلول 

الحقيقية والكفيلة بمس���اعدة أوس���ع ش���رائح وقطاعات المجتمع ال بد من أن 

تعتمد على توجهات مناقضة تماما للسياسات الرأسمالية والنيوليبرالية بل 

العودة إلى أصول وفرضيات وقيم السياس���ات االجتماعية التي ال ترى الدولة 

فيها نفسها “عنصرًا حياديًا” أمام سوق حّرة منفلتة، بل ترى نفسها عنصرًا 

فاعال وناش���طًا إحدى وظائفه األساس���ية إقامة توازن وإضف���اء معقولية على 

مختلف األسعار والتكاليف الواقعة على كاهل المواطنين.

بحث جديد لمركز »أدفا«:

اإلسكان الشعبي في إسرائيل جاء لتلبية 
»حاجات اليهود« وليس من »رؤية اشتراكية- ديمقراطية«!

ق بميزانيات السكن الشعبي* المطلوب، 
ّ

*إسرائيل تحتل مرتبة منخفضة جدا في كل ما يتعل

توجهات مناقضة تماما للسياسات الرأسمالية والنيوليبرالية*

ذكر تقرير انفردت بنشره صحيفة »يديعوت أحرونوت« األسبوع الماضي أن 

وزيرة العدل اإلس���رائيلية أييليت شاكيد من »البيت اليهودي« تجهز مشروع 

قانون يجبر المش���تكين الفلس���طينيين من مناطق الضفة الغربية بخصوص 

البناء والخالفات حول األراضي بتقديم طلبات التماس إلى محكمة مركزية بدال 

من محكمة العدل العليا.

وتهدف ش���اكيد بواس���طة مش���روع القانون هذا إلى نقل جمي���ع القضايا 

المتعلقة باألراضي في الضفة الغربية إلى المحكمة المركزية في القدس وأن 

يتم فحصها أوال في هذه المحكمة.

وبحسب ما ورد في تقرير “يديعوت أحرونوت”، هناك ثالثة أهداف لمشروع 

القانون: أواًل، تعزيز الس���يادة اإلس���رائيلية في الضفة الغربية؛ ثانيًا، تمكين 

المس���توطنين اإلس���رائيليين من المرافعة أمام محاكم مدنية؛ ثالثًا، تقليص 

عدد القضايا في المحكمة العليا.

 وقالت ش���اكيد، بحسب التقرير، إن إجرائها أيضا يهدف إلى محاولة تجنب 

التسييس الذي تدخله المحكمة الدس���تورية اإلسرائيلية على القضايا حول 

األراضي، بالرغم من قول جهات قضائية ل�”يديعوت” إن سببها السياسي هو 

تطبيع مكانة الضفة الغربية كجزء من إسرائيل. وسوف ينهي القانون، بحسب 

شاكيد، تمييز المحكمة العليا ضد المستوطنين اإلسرائيليين، ويمكنهم من 

العمل بحسب االجراءات المدنية والجنائية العادية. 

وقالت ش���اكيد أيضا إن مش���روعها س���وف يقلص عدد القضاي���ا المتعلقة 

باألراضي في المحكمة العليا، الذي يصل إلى آالف القضايا. وتتعامل المحكمة 

مع أكثر من 2000 قضية كهذه س���نويا، العديد منها طلبات التماس يقدمها 

فلسطينيون من الضفة الغربية ضد قرارات هدم يصدرها الجيش اإلسرائيلي.

ومعروف أن محكمة العدل العليا هي مؤسس���ة منفصلة عن المحكمة العليا، 

بالرغم من أن كليهما تتألفان من تركيبة القضاة ال�15 نفس���ها. وبينما تعتبر 

المحكمة العليا محكمة استئناف لقضايا تصلها من محاكم الصلح والمحاكم 

المركزية، يمكن تقديم طلبات التماس مباش���رة إلى محكمة العدل العليا ضد 

أي نشاط حكومي.

وتس���عى ش���اكيد أيضا لنقل صالحي���ات بخصوص أمور أخ���رى إلى محاكم 

منخفضة. وبموافقة لجنة الدس���تور والقانون والقضاء في الكنيس���ت، سوف 

تطلب وزيرة العدل في األش���هر القريبة أن يتم التعام���ل مع قضايا متعلقة 

بموضوع الهجرة في مستوى المحاكم المركزية بداًل من محكمة العدل العليا.

وعادة يقدم الفلس���طينيون طلبات التماس ضد تش���ريعات إس���رائيلية أو 

هيئات تنظيمية تعمل في الضفة الغربية.

وتعتبر آلية المحكمة العليا هذه منذ فترة طويلة هدفًا للش���كاوى اليمينية 

التي تدعي أن المحكمة تتجاوز الحدود، كما أنها تتسبب بمحاوالت تشريعية 

ترمي إلى إضعاف السلطة القضائية.

ووصلت القضية إلى ذروتها مع إخالء بؤرة “عمونه” االستيطانية العشوائية 

في الضفة الغربية في شباط 2017، وهو ما تم فرضه على الدولة بواسطة عدة 

أحكام صادرة عن المحكمة العليا رأت أن الفلس���طينيين لديهم ملكية خاصة 

على األراضي التي بنيت عليها البؤرة واس���تولى عليها المس���توطنون بصورة 

غير قانونية. 

وتلت ذلك أحكام أخرى صادرة عن المحكمة العليا إزاء تشريعات للكنيست، 

بم���ا في ذلك مش���روع قانون تجني���د اليهود األرثوذكس، وسياس���ة احتجاز 

المهاجرين األفارقة، وميزانية السنتين.

وفي كانون األول الماضي اقترح حزب “البيت اليهودي” مش���روع قانون من 

ش���أنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريعات الكنيست، وهي 

خطوة يعارضها المستش���ار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بقّوة. ومن 

ش���أن مثل هذا التش���ريع أن يحد بشكل كبير من س���لطة المحكمة العليا في 

إسرائيل من خالل منع القضاة من إلغاء أي قوانين أساس شبه دستورية.

وأفادت أنب���اء أن مندلبليت عقد عدة اجتماعات مع ش���اكيد حول مش���روع 

القانون في األسابيع األخيرة، وأعرب عن مخاوفه من أن يخل التشريع بالتوازن 

الدقيق بين الس���لطتين القضائية والتش���ريعية في إس���رائيل، لكن االثنين 

فشال حتى اآلن في التوصل إلى أي حل وسط.

بدء تنفيذ الخطة الحكومية لطرد عشرات
آالف “المتسللين غير الشرعيين”!

عل���ى صعيد آخر قال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو 

في مس���تهل جلسة الحكومة التي عقدت أول من أمس األحد، إن تنفيذ 

الخط���ة الحكومي���ة الرامية إلى طرد المتس���للين غير الش���رعيين إلى 

إسرائيل سيبدأ حااًل.

وأض���اف نتنياهو أن���ه »يجب عل���ى كل دولة أن تحم���ي حدودها. ولهذا 

الغرض اتخذنا إجراءين جيدين. وتمثل األجراء األول بإقامة الجدران األمنية 

للحيلولة دون التس���لل الكثيف إلى البالد من إفريقيا. وقد منع الجدار الذي 

تمت إقامته على حدودنا مع سيناء دخول مئات اآلالف من المتسللين الذين 

وصلوا إلى أماكن أخرى ولكنهم لم يصلوا إلى إس���رائيل. وخفضنا من خالل 

ذلك الجهد الكبير نس���بة التسلل غير الشرعي إلى إسرائيل إلى الصفر. أما 

المهمة الثانية فهي تتمثل بإخراج المتسللين غير الشرعيين ممن تسللوا 

إلى إسرائيل بصورة غير شرعية من البالد قبل أن تمت إقامة الجدار األمني. 

والكالم هنا يدور عن حوالي 60 ألف ش���خص حيث تم إخراج قرابة 20 ألف 

منه���م بالفعل والمهم���ة اآلن هي عبارة عن إخراج م���ن تبقى منهم. وهذا 

العام قمنا بإخراج نحو 4 آالف متس���لل ونب���ذل حاليًا جهودا حثيثة إلخراج 

غالبي���ة الذين تبقوا وهم عبارة عن مقيمين ومتس���للين غير ش���رعيين في 

إسرائيل”.

وأوضح نتنياهو أنه يتوفر أمام المتس���للين خيار بسيط “إما التعاون معنا 

والخروج طوعًا أو اضطرارنا إلى اللجوء لغير ذلك من الوسائل المتاحة لدينا”.

وزيرة العدل اإلسرائيلية تجهز مشروع قانون يهدف إلى نقل جميع 
القضايا المتعلقة باألراضي في الضفة من محكمة العدل العليا!

أييليت شاكيد.

تسيبي ليفني تبحث 
عن “أفضل ملجأ” يبقيها 

في الحلبة السياسية!

محور خاص: 

واقع اإلكراه  الديني 
في إسرائيل
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يتناول بحث جديد لكل من د. شلومو سبيرسكي ود. يارون هوفمان بيشون 

من مركز »أدفا« حول المساواة والعدالة االجتماعية في إسرائيل، مسألة مهمة 

في مجال حقوق الس���كن. وج���اء البحث تحت عنوان »اإلمكانية الش���عبية في 

اإلسكان- إسكان شعبي عام كحل لضائقة السكن في إسرائيل«. وهما يعرفان 

البحث على أنه »عرض لمواجهة أزمة الس���كن بواسطة إنتاج امكانية شعبية، 

وفي مركزها مبادرة حكومية لبناء دور س���كن مخصص���ة للتأجير ألمد طويل 

وبأس���عار في متناول يد جميع الس���كان«. ويق���والن إن اقتراحهما يقوم على 

التقييم بأن المؤش���رات االقتصادية واالجتماعية التي أدت إلى أزمة السكن 

الحالية ستتواصل في المستقبل المنظور أيضا، مما يعني أن نموذج السكن 

في دار بملكية س���اكنها، وهو النموذج الس���ائد منذ إقامة دولة إس���رائيل، ال 

يمكنه أن يظل أساسا لسياسة اإلسكان العامة. 

يواجه البحث خطتين حكوميتين أساس���يتين بالحجة والنقد، وهما »س���عر 

للس���اكن« و«ش���قة لإليجار«. ويقوالن إنه لن يكون بمق���دور هاتين الخطتين 

مواجهة أزمة الس���كن بنجاح. فنموذج خطة »س���عر للس���اكن«، على الرغم من 

أنها تخفض بعض الش���يء سعر الدور المعروضة للمستحقين، لكنها ال توفر 

حال لألزمة. ألنه حتى لو بوجود األس���عار المنخفضة يظل قسم كبير من الدور 

المعروضة خارج متناول يد األسر من الُعشر السابع فما تحت )ضمن تقسيمة 

10 أعش���ار متدرجة من األق���وى اقتصاديا نحو األضعف(. أم���ا الخطة الثانية 

»ش���قة لإليجار« فعل���ى الرغم من أنها تعرض تأجيرا للمدى البعيد، فبس���بب 

أس���عار اإليجار العالية في المناط���ق المطلوبة، لي���س بمقدورها توفير حل 

لمعظم األس���ر في البالد. كذلك، فحتى اآلن وبسبب نطاقها الضئيل وحقيقة 

أن غالبية الدور في إطار الخطة يتم تأجيرها باألس���عار المتداولة في السوق، 

ليس بمقدور هذه الخطة التأثير على أسعار التأجير في السوق الخاصة. 

دور ناشط مباشر للدولة 
في سوق اإلسكان

يتلخص االقتراح في أن تقوم الدولة بلعب دور ناش���ط مباش���رة في س���وق 

اإلس���كان بهدف تأسيس إمكانية سكن ش���عبي للتأجير ألمد طويل، ويكون 

مخ���زون الدور معروضًا إلى جانب إمكانية اقتن���اء الدور وإمكانية التأجير في 

القط���اع الخاص. ويؤكد الباحثان أن ما يقترحانه سيش���كل حال لدى من ليس 

باس���تطاعتهم أو برغبتهم اقتناء دار وفي نفس الوقت ستشكل هذه الخطة 

عامال يعدل األسعار في سوق اإليجار عموما.

النموذج المقترح يقوم على عدة أسس: 

1- إنت���اج وخل���ق حق���وق س���كن ذات نوعية عالي���ة وفي مناط���ق الطلب أو 

بمحاذاتها، بما يش���مل المصاري���ف المرافقة مثل ضرائب الس���كن، دفعات 

ومدفوعات الكهرباء والماء وما شابه بحيث ال يزيد هذا كله عن 30% من مجمل 

مدخول األسرة الواحدة المستأجرة فيها.

2- عم���ل وتدخل مباش���ر للحكومة بدال من التعلق الدائ���م باعتباراتها لربح 

لدى المبادرين والمس���تثمرين في القطاع الخاص الذين يس���عون الستعادة 

استثمارهم باإلضافة إلى الربح.

3- تظ���ل الدور بملكية عامة وتظل جزءًا من مخزون الدور للتأجير الش���عبي، 

ب���دون أية حاجة لبيعها لملكية خاصة بعد فترة ما. تخصيص الدور في هذه 

الخطى يتم وفقا لمعايير موس���عة بحيث يكون استحقاق االستئجار متوافرًا 

لألس���ر التي ليس بحوزتها دار حتى لو افترضنا أن الطلب األساس سيأتي من 

األسر الواقعة في األعشار الستة المنخفضة.

5- فيما يمكن اعتباره عدالة اجتماعية تاريخية فإن األس���ر التي تس���تحق 

اليوم س���كنا ش���عبيا تكون أول من يتلقى الدور التي يت���م بناؤها وفقا لهذا 

المخط���ط. ولكن يجب التش���ديد عل���ى أن االقتراح الحالي يدع���و إلى حل في 

الس���كن لطبقات وشرائح أوسع، بما يشمل الطبقة الوسطى ويجب اإلشارة إلى 

أن الحل ال يجب أن يأتي بالضرورة بدال من تدخل الدولة في مس���اعدة السكان 

في اإلسكان بوسائل أخرى، بما في ذلك الخطط المختلفة للمساعدة في اقتناء 

دور مثل تقديم قروض ُمسبسدة بكفالة الدولة. 

يؤكد البحث أنه ال يدعو إلى الغاء س���وق التأجير الخاصة، وإنما إجراء تنظيم 

يجعلها أمام منافسة اإلسكان الشعبي، كما هو مقترح في البحث. ويشير  إلى 

أن اس���تعراضا للوضع على المستوى الدولي يظهر أن التنظيم األفضل لسوق 

التأجير الخاص يتم باألساس في الحاالت التي تتوفر فيها إلى جانب التأجير 

الخاص إمكانية االس���تئجار الش���عبي القائم على الحفاظ على إيجار معقول 

وظروف تأجير الئقة وصيانة نوعية للمباني. 

اتجاهات اقتصادية واجتماعية
تكّرس رفع أسعار الدور

يطرح البحث الس���ؤال التالي: ما هي المؤش���رات واالتجاه���ات االقتصادية 

واالجتماعية التي أدت إلى رفع أس���عار الدور ومن شأنها تكريس هذا الواقع 

الذي تظل فيه الدار الالئقة للس���كن خارج متناول قس���م كبير من الس���كان 

بالمستقبل ايضا؟

الس���بب األول هو ما سبقت اإلش���ارة اليه، أي تركيز متزايد للثراء في أيدي 

قالئل. وهو ما تفرضه السياس���ية النيوليبرالية المعتمدة اليوم والتي تؤدي 

إلى زيادة انعدام المس���اواة، سواء بواسطة سياسة أجور متشددة أو سياسة  

ضرائب مباش���رة منخفضة. الس���بب الثاني هو المصلح���ة المتأصلة للطبقة 

الثرية وباألحرى جميع أصحاب الدور وأصحاب مصالح العقارات الذين يبيعون 

ال���دور والبنوك التي تمول البناء وتوفر االعتم���اد المالي للقروض – فمصلحة 

هؤالء جميعا تتمثل في منع خفض األس���عار بشكل جدي. ويجب التذكير بأن 

اإلس���كان واألرض التي يقوم عليها تشكل جزءًا هامًا من رأس المال المتراكم 

في إسرائيل.

ويضاف إلى ما سبق عامالن آخران: األول هو زيادة تركيز النشاط االقتصادي 

الري���ادي في مركز الب���الد، حيث تتركز هناك معظم النش���اطات االقتصادية 

ويتم توجيه معظم أموال االس���تثمار إلى هذه المنطقة. ومن يدفع الثمن هو 

بالطبع المناطق الطرفية حيث تخش���ى الكثير من الجهات الذهاب لالستثمار 

المالي هناك. وهذا أنتج منطقة طلب ضيقة جدًا ومحدودة ألن االس���تثمارات 

والصرف يوّجهان إلى المناطق التي تتركز فيها النشاطات االقتصادية ونجد 

بالتالي ان مدينة مثل حيفا تعتبر منطقة طرفية، والقدس التي تضم معظم 

مؤسس���ات الحكم تظل مفتق���رة لبنية اقتصادية جدية ومثلها بئر الس���بع 

ومناطق أخرى.

وهناك عنصر آخر يؤثر وهو مس���توى الخدمات التعليمية، فاألس���ر تفضل 

أن تس���كن قرب مؤسسات تعليم جيدة والئقة. وهنا أيضا فإن جهاز التعليم 

اإلسرائيلي يزداد انعدام المساواة فيه فيزدهر في المناطق الثرية ويتدنى 

في المناطق المس���تضعفة وهذا م���ع أن جهاز التعلي���م المعتمد هو جهاز 

تعليم عام في االس���اس أي يفترض به عرض مس���تقبل متساو للجميع. لكنه 

جه���از يتميز بفجوات كبي���رة من حيث المؤسس���ات التعليمية التي تتمتع 

بجودة عالية في مناطق المركز باألساس. 

االس���تنتاج بناًء على ما ورد أعاله هو ان هاتين السيرورتين تحددان أيضا 

ما يتعلق بس���وق الس���كن ألن التفضيل هو لموقع تزداد فيه فرص العمل 

المربح���ة وفرص التعليم األكثر جودة ليجتمع ه���ذان العنصران في إنتاج 

أزمة س���كن، أي أن هذه األزمة هي مجموعة عوارض ناجمة عن تجذر خطوط 

الفص���ل الطبقية أكثر مما هي نتيجة لس���يرورات اقتصادية منقطعة عن 

السياق االجتماعي.

وترجمة للفرضية أو التحليل السابق يقدم الباحثان المعطيات التالية:

بين الس���نوات 2008- 2016 تضاعفت أسعار السكن في إسرائيل وأدى هذا 

إلى انخفاض نس���بة األسر التي تس���كن في دور بملكيتها وخصوصا األزواج 

الشابة من الطبقة الوسطى. فبين أبناء 20- 29 عاما تراجعت نسبة من يسكنون 

في دور بملكيتهم من 8ر55% عام 1997 إلى 1ر39% عام 2015 ولدى أبناء 30- 

39 تراجعت النسبة في تلك السنوات من 3ر47% إلى 3ر%60.

ولذل���ك، يقول الباحث���ان، يأتي هن���ا دور الدولة لكي تم���ارس صالحيتها 

وتس���تخدم مواردها م���ن أجل صد س���يرورة تركي���ز الثراء واالمتي���ازات، أو 

العمل على األقل للجم آثار انعدام المس���اواة الطبقية على إمكانيات السكن 

لمواطنيه���ا. ويؤك���د البح���ث أن هذا ليس خي���اال جامح���ًا، ألن الدولة تعرف 

تمامًا كيف تقوم بهذا. وس���بق أن قامت به في س���نوات الهجرة الكبيرة في 

الخمس���ينيات وفعلت ذل���ك مرة أخرى مطلع التس���عينيات حين هاجر مئات 

اآلالف من االتحاد السوفييتي السابق واثيوبيا. ولكن المفارقة أن الدولة اليوم 

تعمل بش���كل مناقض تمامًا وتواصل التنصل وإزالة المس���ؤولية عن عاتقها 

في كل ما يخص توفير س���قف الئق للمواطنين وتنقل هذا إلى السوق الحرة. 

ويؤك���د البحث أن هذا مناقض تمامًا لرؤية وزارة اإلس���كان التي وضعتها في 

تشرين الثاني 2006 والتي عرفت وظيفة الوزارة على أنها »لضمان شقة الئقة 

لكل أس���رة بس���عر معقول وفي حي مالئم.. في دار نوعي���ة تالئم احتياجات 

األس���رة في حي آمن، مريح، مع عدد كاٍف من المباني العامة، مساحات الترفيه 

واالس���تجمام وما شابه، وكل هذا بس���عر قابل للتحقيق يمكن الحصول عليه 

بواس���طة جزء معقول من مدخول العائلة«. ولكن السياسة الحكومية عمليًا ال 

تقوم بأي شيء لترجمة هذه الرؤية التي تظل على الورق فقط. 

اقتناء دار في منطقة مطلوبة- 
حق يقتصر على األثرياء

يطرح البحث بين ما يطرحه نوعية الدور المتوفرة لالقتناء أمام كل ش���ريحة 

اجتماعي���ة – اقتصادية ويفي���د التقدير الذي اجراه الباحث���ان، والذي يأخذ 

باالعتبار حجم اعادة القرض السكني شهريا وتكاليف اإلسكان المرافقة على 

ف���رض أن ه���ذه كلها يجب أن ال تش���كل أكثر من 30% م���ن المدخول المالي 

الصافي لألس���رة، أن مس���ألة اقتناء دار ف���ي منطقة مطلوب���ة تحول إلى حق 

يقتصر على األعشار العليا فقط.

هذا التقدير يقوم على فرضية أن القرض الس���كني ُيستخدم لتمويل %75 

من سعر الدار وفقا للقيد الذي وضعه بنك إسرائيل على من يقتنون دارا أولى 

حيث أن القرض يعطى بفائدة ثابتة لمدة 25 س���نة. وتلك التخفيضات جاءت 

للحفاظ على تلك النس���بة المش���ار اليها اعاله، 30%. ولكن في الواقع تتألف 

القروض من مسارات مختلفة بما فيها أجزاء بفوائد متغيرة ومتعلقة بجداول 

الغالء المختلفة.

وهكذا تش���ير التقديرات إلى أن األسر في العشر الخامس اذا قامت بتقييد 

مصاريفها على اإلس���كان بما ال يزيد عن 30% من مجمل مدخولها، فبإمكانها 

أن تسمح لنفس���ها بإعادة نحو 2800 شيكل ش���هريا من القرض. ومثل هذه 

الدفعات تمكنها من ش���راء دار بمبلغ ال يزيد عن 718 ألف شيكل وأي حساب 

مش���ابه لألسر في العشر الس���ابع يشير إلى أن الس���عر األقصى المتوفر لها 

يصل إلى مليون شيكل. هذه المقارنة تشير إلى أن األسر في األعشار األربعة 

األكثر انخفاضا غير قادرة أصال على اقتناء دار مؤلفة من ثالث غرف اذا أرادت 

البق���اء في إطار ص���رف ال يزيد عن 30% من مدخولها على اإلس���كان. ومعنى 

هذه المعطيات أنه بالنس���بة ل� 60% من السكان في إسرائيل، اقتناء دار في 

مناطق مطلوبة بدون رأس���مال ذاتي جدي س���يؤدي إلى مس���اس في مستوى 

حياتها بس���بب الصرف العالي على دفعات القرض السكني. واألسر التي في 

األعشار الس���ابع حتى التاس���ع أيضا إذا لم يكن لديها رأسمال خاص بنسبة 

تزيد عن 25% من س���عر الدار ستستصعب ش���راء دار في مناطق مطلوبة في 

مركز البالد ومنطقة القدس. وعمليا فالعائالت المحس���وبة على العشر األعلى 

وحدها يمكنها ش���راء دار مؤلفة من ثالث غرف في تل أبيب او دار مؤلفة من 

غرفتين في محيط تل أبيب وفي القدس.

وفي هذا االطار كما سبق أن أشرنا ال توفر الخطط الحكومية المقترحة اليوم 

حلوال له���ذه االوضاع والمعطي���ات الصعبة جدا لتبقى قادرة على مس���اعدة 

االعشار العليا أي الشرائح األقوى اقتصاديا. ويشير البحث أيضا إلى إن البناء 

في هذه المش���اريع يش���مل دورًا كبيرة تزيد عن ثالث أو أربع غرف مما يزيد 

المس���ألة صعوبة، فمثال في إطار س���عر للساكن كان س���عر الدار الواحدة في 

ش���هر تموز 2017-  4ر1 مليون ش���يكل وعلى الرغم من أن هذا الس���عر أرخص 

قليال من سعر السوق فإنه ال يزال سعرا عاليا  وفي خارج متناول يد كل األسر 

في غالبية األعشار ليستفيد منه العشران التاسع والعاشر فقط. 

الخالصات األساسية
التي تتضّمنها الوثيقة

ي اإلسكان اللتين طرحتهما 
َ
ص معدا التقرير أنه في ضوء محدودّية خطت

ّ
يلخ

الحكومة “س���عر للس���اكن” و”ش���قة لإليجار”، نقترح بأن تحيد الحكومة عن 

لق خطة بناء حكومية 
ْ
ط

ُ
اعتمادها الحصري على مبادئ “الس���وق الحرة” وأن ت

إلقامة شقق لإليجار طويل األمد، بملكية القطاع العام وبأسعار تقل عن أسعار 

ف وتحس���ين جوهري 
َّ
الس���وق. بكلمات أخرى، نحن نقترح إجراء توس���يع مكث

لمجال السكن الش���عبي، بحيث تستفيد منه الطبقة الوسطى أيضا، وال سيما 

ر لعائالتها 
ّ
األزواج الش���ابة الراغبة بالحصول على بيت يؤويها في ظروف توف

أطَر تعليٍم جيد وعماًل يتيح لها العيش الكريم.

جاهات االقتصادية 
ّ
ويضيف التقرير: يستند اقتراحنا على تقييمنا بأن االت

واالجتماعية التي أدت إلى أزمة الس���كن الحالية، والتي تقودها قوى س���وق 

قوية مثل “المس���تثِمرين”، س���وف تتواصل في المستقبل المنظور أيضا، ما 

يعني أن نموذج اإلس���كان في ش���قة مملوكة – النموذج المهيمن منذ إقامة 

الدولة - لم يعد ممكنا اعتماده أساسا وحيدا لسياسة اإلسكان العام.

الفرضية الس���ائدة ف���ي الكثير م���ن البلدان تق���وم عل���ى أن اإلنفاق على 

الس���كن يجب أال يتج���اوز ال�30% من مجمل دخل األس���رة. فاإلنفاق، في حالة 

تجاوزه النس���بة المذكورة، قد يقود إلى المس���اس بقدرة األسرة على تمويل 

احتياجاتها المعيشّية األساسية، ويزيد من المخاطر االقتصادية التي تقف 

ف���ي وجهها، وقد ُيلِحق ضررا بالغا بمس���توى حياتها. م���ن الناحية العملية، 

يش���دد البحث، فإن العديد من األس���ر في إسرائيل، سواء تلك التي تقيم في 

بيوت مس���تأَجرة، أو تلك التي تس���ّدد قروض الرهن العقاري )الَمشكنتا( عن 

الش���قة التي تملكها، تنفق مبالغ تتجاوز النس���بة المذكورة: ففي عام 2014 

مثال، بلغ اإلنفاق على الس���كن لدى 5ر33% من مجمل األسر أكثر من 30% من 

دخلها. تش���مل هذه المصروفات دفعات استئجار الشقة أو سداد المشكنتا، 

فضال عن نفقات الس���كن ذات الصلة، بما في ذل���ك فواتير الخدمات البيتية، 

وصيانة المنزل، وضريبة البلدية – األرنونا.

الوضع لدى األسر المستأجرة أسوأ من ذلك، ففي عام 2015 مثال بلغ متوسط 

اإلنفاق لدى الفئات العش���رية األدنى الخمس من األسر التي تسكن في بيوت 

مًا بأن متوس���ط اإلنفاق على الس���كن 
ْ
مس���تأجرة أكثر من 30% من دخلها، ِعل

المس���تأَجر لدى الفئة العش���رية الدنيا بلغ 62% من دخلها الصافي، فيما بلغ 

متوسط اإلنفاق لدى الفئات العشرية األربع التالية: 45%، 37%، 35%، و%33 

على التوالي.

التقييم الذي أجراه “مركز أدفا” يش���ير بوضوح الى أن اقتناء الشقق اليوم 

في مناطق الطلب ه���و امتياز محفوظ للفئات العش���رية األعلى فقط، لألكثر 

ثراء. في واقع األمر فإن ش���راء الشقق في مناطق الطلب لقرابة 60% من سكان 

ر في جعبتها رأس مال ذاتي يزيد عن 25% من س���عر 
ّ
إس���رائيل، دون أن يتوف

الش���قة، يقود إلى إلحاق الضرر بمستوى معيش���تها نتيجة اإلنفاق المرتفع 

الذي يفرضه سداد قرض المشكنتا.

وبناء عليه فالتوصية التي يقدمها البحث هي اعتماد ِخيار السكن الشعبي 

عوضًا عن مختلف نماذج اإليجار الخاص، وهي تس���تند إلى جملة من الوقائع، 

ومنه���ا المعطيات التي تبّين بأن س���وق اإليجار الخاص ه���و في المقام األول 

وسيلة لنقل الرأسمال من الشرائح ذات الدخل المنخفض إلى جيوب الشرائح 

القوية اقتصاديًا؛ فقد تحّولت هذه الوسيلة إلى عامل هام في صياغة خريطة 

عدم المساواة في المجتمع. 71% من مجمل المبالغ التي يدفعها المستأجرون 

ألصحاب الش���قق تصل إلى جيوب الفئات العش���رية األعل���ى. وفي عام 2015 

جرف���ت الفئة العش���رية العليا وحدها حوالي 3ر6 مليار ش���يكل عن تأجيرها 

ل نحو 45% من مجمل الدخل الذي وصل إلى جيوب 
ّ
 التي تملكها، ما شك

َ
الشقق

األسر التي أّجرت شققا تملكها.

طبقا للنموذج الذي يقترحه البحث، تظل الش���قق بملكية عامة وتبقى جزءًا 

عَرض مع مرور الزمن للبيع 
ُ
صة لإليجار الش���عبي، وال ت من بنك الش���قق المخصَّ

بملكي���ة خاصة. إضافة إلى ذلك، يخضع رصد المس���اكن الش���عبية لمعايير 

ر االستحقاق لألس���ر التي ال تملك شقة من مجمل السكان، حتى 
ّ
���عة توف موسَّ

إن كان يفت���رض بأن معظم الطلب س���وف يصل من األس���ر المحس���وبة على 

 المنخفضة. إن المقترح هو بأن تتحّول الحكومة إلى 
ّ

الفئات العشرية الِس���ت

طرف يعمل مباش���رة في سوق اإلس���كان بهدف إرساء ِخيار لإلسكان الشعبي 

رًا جنبًا إلى جنب مع خيار 
ّ
يق���وم على اإليجار ألمد طويل، وهو خيار يكون متوف

الملكي���ة وخيار اإليج���ار الخاص. طبقا لالقتراح، يكون خيار اإليجار الش���عبي 

ر عليه اقتناء شقة أو ال يرغب بذلك، ويكون في 
ّ
بمثابة حل للس���كن لَمن يتعذ

الوقت نفسه عامال يساهم في خفض أسعار سوق اإليجار عمومًا.

]هـ. نفاع[

بحث جديد لمركز »أدفا«:

حل أزمة السكن في إسرائيل يستدعي العودة إلى »اإلسكان الشعبي االجتماعي«!

أك���د تقري���ر جديد صادر ع���ن منظمة »يش دي���ن« )»يوجد 

قانون«( الحقوقية اإلس���رائيلية أن أقل م���ن تحقيق واحد من 

بين كل عش���رة تحقيقات حول جرائم الكراهية التي ترتكب 

بدواف���ع أيديولوجية ضد الفلس���طينيين ف���ي أراضي الضفة 

الغربية، ينتهي بالئحة اتهام.

وأش���ار التقرير إلى أن المعطيات التي تستند إلى المتابعة 

الت���ي أجرتها منظمة “يش دين” منذ الع���ام 2005 ألكثر من 

1200 ملف تحقيق تابع لش���رطة لواء شاي )اللواء المسؤول عن 

أراض���ي الضفة الغربية في ش���رطة إس���رائيل(، تظهر أّن %3 

تح���ت بخصوص المخالفات 
ُ
فقط من ملف���ات التحقيق التي ف

األيديولوجية ضد الفلس���طينيين في الضفة الغربية انتهت 

باإلدان���ة، و1ر8% فقط من ملفات التحقيق الخاضعة للمتابعة 

م���ن قبل منظمة “يش دين” )94 م���ن أصل 1163 ملف تحقيق 

انتهت معالجتهم( انتهت بتقديم لوائح اتهام.

وجاء في التقرير: منذ بداية العام 2014 وحتى نهاية ش���هر 

آب 2017، عالج���ت منظم���ة “ي���ش دين” 225 مل���ف تحقيق. 

وحتى موعد نشر التقرير )أواخر كانون األول الفائت(، انتهت 

س���لطات التحقيق واالدعاء من معالج���ة 185 ملفا، وقد قّدمت 

لوائ���ح اتهام عن 21 ملفا من ه���ذه الملفات، و118 من الملفات 

)64% من الملفات التي تّمت معالجتها( أغلقت في ظروف تدل 

على إخفاق الش���رطة في التحقيق. ونسبة إخفاق الشرطة في 

التحقيق ف���ي مجمل الملفات التي خضع���ت لمتابعة منظمة 

“ي���ش دين” من���ذ الع���ام 2005 أعلى بكثير، وتبل���غ 82% من 

الملفات التي تّمت معالجتها.

وتش���ير المعطي���ات إلى ارتفاع في نس���بة لوائ���ح االتهام 

المقّدمة في الملف���ات الخاضعة لمتابعة المنظمة، وانخفاض 

في نس���بة إخفاقات الش���رطة ف���ي التحقيق. وم���ع ذلك، فإن 

نسبة تقديم لوائح اتهام في ملفات “يش دين” )والتي يتم 

التحقيق فيها في لواء ش���اي( منذ الع���ام 2005، وفي الفترة 

م���ا بي���ن 2014-2017 أقل بكثير من النس���بة العام���ة لتقديم 

لوائح اتهام في لواء ش���اي في الفت���رة الموازية )حوالي %36 

ف���ي الفترة ما بين 2014-2016(، وأق���ل من المعدل القطري في 

نف���س الفترة )حوالي 3ر15% في الفترة م���ا بين 2016-2014(، 

وذلك بالرغم م���ن أّن هذه المخالفات التي ترتكب على خلفية 

أيديولوجية تتسم بخطورة خاصة ال تقل خطورة عن مخالفات 

أخرى.

وحتى يومنا هذا، انته���ت اإلجراءات القانونية في 83 ملفا 

من ضمن الملفات الخاضعة لمتابعة منظمة “يش دين” والتي 

قّدم���ت فيها لوائح اتهام، لكن فقط 36 إجراء قانونيا انتهت 

باإلدان���ة الكاملة أو الجزئي���ة )4ر43%(، بينما انتهى 15 إجراء 

بتوجيه اتهام دون إدان���ة )1ر18%(، وفي أربع مخالفات منها 

كان المخالفون قاصرين. ولغرض المقارنة، في بحث أجري عام 

2012 ُوجَد أّن 3ر5% من الملفات الجنائية المتداولة في محاكم 

الصلح في إس���رائيل تنتهي بعدم اإلدان���ة، مقابل 2ر1% في 

المحاكم المركزي���ة. وانتهى 15 إجراء إضافيا خاضعا لمتابعة 

منظمة “يش دين” بإلغاء أو ش���طب لوائ���ح االتهام )1ر%18( 

و5 منه���ا انتهوا بالتبرئة )6%(، وهي نس���بة أعلى بكثير من 

نس���بة التبرئة العامة في محاكم الصل���ح والمحاكم المركزية 

في إسرائيل.

وتش���مل المعطيات البارزة األخرى ارتفاعا في نسبة ضحايا 

المخالفات الفلس���طينيين غير المعنيين بتقديم شكوى لدى 

الش���رطة. وفي الع���ام 2016، وثقت منظمة “ي���ش دين” 113 

مخالفة أيديولوجية تجاه الفلس���طينيين أو ممتلكاتهم في 

الضفة الغربية وفي 48 حالة )42 بالمئة( من هذه الحاالت، أبلغ 

ضحايا هذه المخالفات المنظمة الحقوقية أنهم غير معنيين 

بتقديم ش���كوى لدى ش���رطة إسرائيل. وس���جل هذا المعدل 

زيادة في الحاالت التي رصدتها المنظمة في الفترة من 2013 

إلى 2015 عندما رفض 30% من الضحايا تقديم شكوى.

وقال���ت المنظمة في ختام تقريره���ا إن االفتقار إلى تطبيق 

القانون بش���كل فعال يعزز ش���عور الجناة بإمكان اإلفالت من 

العقاب ويساهم في استمرار الجريمة ضد الفلسطينيين في 

المستوطنون.. "توأم" جيش االحتالل.الضفة بدوافع أيديولوجية.

تقرير جديد لـ”يش دين”:

إخفاق »سلطات تطبيق القانون« في معالجة جرائم المستوطنين 
ضد الفلسطينيين في الضفة يساهم في تصعيدها!
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أك���دت ورقة تقدير موقف صادرة عن »معهد أبحاث 

األمن القومي« في جامعة تل أبيب أن هناك حاجة إلى 

حوار إس���رائيلي- أميركي مكثف من أجل بلورة س���بل 

تحقيق المبادىء التي تضّمنتها وثيقة اس���تراتيجيا 

األمن القومي الت���ي عرضها الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، في أواس���ط كانون األول الفائت وجاءت ضمن 

إطار »اس���تراتيجية أميركا أواًل« التي وعد بها ترامب 

خالل حملته االنتخابية. 

وج���اء في هذه الورق���ة التي كتبها الل���واء احتياط 

عاموس يدلي���ن، رئيس »معهد أبحاث األمن القومي«، 

وأفنير غولوب، الباحث في المعهد:

في 18 كان���ون األول 2017 عرض الرئيس األميركي، 

دونالد ترام���ب، وثيقة اس���تراتيجيا األم���ن القومي 

إلدارته. وتضّمن���ت الوثيقة بالتفصي���ل وجهة نظر 

اإلدارة األميركية في مج���ال األمن القومي، والمبادىء 

ه عم���ل اإلدارة من أجل  األساس���ية التي يجب أن توجِّ

تحقيقه���ا. وتم���زج الوثيق���ة الحالية السياس���ة في 

الموضوعات الداخلية األميركية بالسياسة الخارجية، 

ضمن إطار اس���تراتيجية »أمي���ركا أواًل« التي وعد بها 

الرئيس ترامب خالل المعركة االنتخابية. وعلى الرغم 

م���ن  أن الوثيقة ال تقّدم خطة اس���تراتيجية منظمة، 

فإنها تشير إلى المبادىء المركزية التي توّجه اإلدارة 

األميركية، وتؤكد الحاجة إلى حوار أميركي- إسرائيلي 

من أجل بلورة سياس���ية أمنية منس���قة في الش���رق 

األوسط.

بحس���ب الوثيقة األميركية، تمتاز الساحة الدولية 

بالصراع بين الوالي���ات المتحدة وبين ثالث مجموعات 

متعددة من التهديدات: المجموعة األولى هي الدول 

العظمى »التصحيحية«، الصين وروس���يا؛ الثانية هي 

ال���دول »المارقة«، إي���ران وكوريا الش���مالية؛ الثالثة 

تش���مل التنظيمات اإلرهابية الجهادية، مثل تنظيم 

»الدولة اإلس���المية« والقاعدة. ومن أجل االنتصار في 

ه���ذا الصراع يتعي���ن على الوالي���ات المتحدة الدفاع 

عن أرصدته���ا ومواطنيه���ا داخل حدوده���ا، والدفع 

ُدم���ًا بمصالحها في ش���تى أنحاء العال���م، من خالل 
ُ
ق

االعتماد على التعاون وتعزي���ز تحالفاتها مع العبين 

إقليميين يشاطرونها مصالح وقيم مشتركة. وبخالف 

ما ذكره جزء م���ن منتقدي ترامب، ليس المقصود هنا 

اس���تراتيجيا انعزالية، بل هي حصيل���ة رغبة أميركا 

في التأثير في النظام والسياسة الدوليين باالستناد 

إلى الفهم أن المقصود هو مصلحة أميركية تنبع من 

االعت���راف بالدور التاريخي للواليات المتحدة. كما أنه 

ليس المقصود استراتيجيا تشجع الحرب واستخدام 

القوة، بل على وجه التحديد اس���تراتيجيا تشدد على 

التطلع إلى االستقرار من خالل تعزيز القوة األميركية، 

ونشرها على شبكة تحالفاتها الدولية.

استراتيجية الشرق األوسط
فيما يتعلق بالش���رق األوس���ط، تتطرق الوثيقة إلى 

ز التنظيمات اإلرهابية 
ُ
ثالثة تهديدات مركزية: تمرك

في المنطقة وتصدير اإلرهاب منها إلى سائر العالم؛ 

ع النفوذ اإليراني في المنطقة، وضمن هذا اإلطار  توسُّ

دعم إيران لإلرهاب والتآمر؛ تهديد اس���تقرار س���وق 

الطاقة العالمية. 

وتش���دد الوثيقة على عدم ني���ة الواليات المتحدة 

االنس���حاب من الش���رق األوس���ط أو تقليص وجودها 

ف���ي المنطقة. ومعنى هذا ال���كالم أن الرئيس ترامب 

ال ين���وي االس���تمرار في اس���تراتيجية »االنتقال« من 

الش���رق األوسط إلى شرق آس���يا، التي قادها الرئيس 

الذي س���بقه باراك أوباما. باإلضاف���ة إلى ذلك جاء في 

الوثيق���ة أن الواليات المتحدة ل���ن تفرض إصالحات 

ديمقراطية على أنظمة المنطقة، كما جرى خالل والية 

الرئيس جورج بوش اإلبن. ومع ذلك، تمت اإلشارة إلى 

أن الواليات المتحدة ستدعم األنظمة التي ستقرر من 

ُدمًا بإصالح���ات، وفي هذا اإلطار 
ُ
تلق���اء ذاتها الدفع ق

جرى ذكر السعودية ومصر.

وورد ف���ي المذكرة أيض���ًا أن اإلدارة الحالية ترفض 

تقدي���ر اإلدارت الس���ابقة ب���أن النزاع اإلس���رائيلي - 

الفلس���طيني هو عقبة مركزية أمام السالم في الشرق 

األوس���ط. وف���ي مقابل ذلك، تك���رر الوثيق���ة تقدير 

الرئيس ترامب بأن إيران هي العامل المركزي في عدم 

االس���تقرار في المنطقة، وأنها ليس���ت جزءًا من الحل 

بل هي جزء من مش���كالت المنطق���ة. وعمليًا، ما يجري 

الحديث عنه هو تبني الحجج اإلسرائيلية. 

باإلضافة إل���ى ذلك، توضح الوثيقة أن حل التهديد 

اإليران���ي يك���ون ضمن إط���ار تحالف ينش���ىء جبهة 

موحدة وواس���عة يمكنها أن تخلق توازن قوى إقليميًا 

ضد إيران وإرس���اء االس���تقرار في الش���رق األوس���ط. 

وبحس���ب الوثيقة يجب على هذا  التحالف أن يستند 

ية وأن يتضمن 
ّ
إل���ى التعاون بي���ن دول الخليج الس���ن

أيضًا تعاونًا مع إس���رائيل. وهذان شرطان لم ينضجا 

بعد، ومن الصعب التوقع أنهما س���ينضجان في وقت 

قريب.

االنعكاسات على إسرائيل
تتيح الوثيق���ة االس���تراتيجية األميركية للزعامة 

اإلس���رائيلية تقدي���ر الف���رص والتحدي���ات الت���ي 

تواجهه���ا، والتي م���ن المفترض أن تتأث���ر بالنظرة 

العام���ة األميركية والسياس���ة الناتج���ة منها فيما 

يتعلق بالشرق األوسط. 

بداية من المهم التشديد على أن الوثيقة تكشف 

فج���وات في االس���تراتيجية األميركي���ة، وال تعرض 

بالتفصيل خطوات مح���ددة يجب على اإلدارة القيام 

بها ك���ي تترجم االس���تراتيجية المعلنة إلى أفعال. 

ترج���م المقاربة 
ُ
ومص���در التخوف هو احتم���ال أاّل ت

المقترحة إلى أفع���ال، ونتيجة ذلك أن تواصل إيران 

سعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة من دون إزعاج 

كبير. ومن المتوقع أن يج���ري درس هذه الفجوة في 

إط���ار الحوار بي���ن أذرع اإلدارة المتع���ددة وداخلها 

فيم���ا يتعلق بالسياس���ة التي يج���ب انتهاجها في 

ضوء مب���ادىء الوثيق���ة، وخصوصًا على المس���توى 

االس���تراتيجي العس���كري. ومعنى هذا أنه سيكون 

إلسرائيل في الفترة المقبلة تأثير في بلورة السياسة 

األميركية عمليًا.

لذل���ك ثمة حاج���ة إلى اج���راء حوار وثي���ق ودائم 

بي���ن إس���رائيل والوالي���ات المتحدة، هدف���ه بلورة 

استراتيجية أميركية - إسرائيلية منسقة ضد إيران، 

تضمن تحقي���ق المبادىء الت���ي تضّمنتها الوثيقة 

األميركي���ة، وباإلضافة إلى ذلك تحافظ على المصالح 

اإلس���رائيلية. ويجب أن تتضمن هذه االستراتيجية 

المش���تركة اتفاقًا بين واش���نطن وإس���رائيل يرتكز 

على مبادىء عملية منس���قة في حال حدوث خروقات 

ع بين إيران 
ّ
إيراني���ة متعددة لالتفاق الن���ووي الموق

والدول العظمى )والذي لم تكن إسرائيل طرفًا فيه(. 

هذا االتفاق الجانبي يج���ب أن يتضمن الحفاظ على 

ق���درة إس���رائيلية مس���تقلة لمنع إيران م���ن تجاوز 

العتبة النووية كمخرج أخير. كما يجب إدخال قضايا 

طر تحسين االتفاق النووي، 
ُ
الجهد االس���تخباراتي، وأ

ومواجه���ة مش���روع الصواريخ اإليراني���ة، من ضمن 

التفاهمات التي يجب بلورته���ا. باإلضافة إلى ذلك، 

يجب عل���ى إس���رائيل والواليات المتحدة تنس���يق 

تحركاتهما ض���د التهديدات اإليرانية التي ال عالقة 

لها بالمشروع اإليراني، وبصورة خاصة نشر اإلرهاب 

والسالح في الشرق األوس���ط، والتمركز اإليراني في 

سورية.

ضمن هذا الس���ياق، من المهم التش���ديد على أن 

ال���رد األميركي عل���ى التهديد اإليران���ي، كما جرى 

التعبير عنه في الوثيقة االستراتيجية التي قدمها 

الرئي���س ترامب، مكتوب بلغ���ة دفاعية: الهدف هو 

وضع حد للتحركات اإليرانية، أساس���ًا بواسطة إنشاء 

جبهة تخلق ت���وازن قوى إقليميا. والمقصود هو كبح 

النش���اطات اإليراني���ة وتقليص ضرره���ا، بالتعاون 

مع العبي���ن إقليميين مؤيدين لألميركيين، كش���رط 

لتحقي���ق هذه األهداف. وعمليًا، تبقي هذه المقاربة 

إسرائيل في جبهة الصراع في مواجهة إيران، بينما 

القدرة على إقامة جبهة إقليمية واس���عة مش���روطة 

بق���درة دول الخليج على التع���اون، وتحديدًا في هذا 

الوق���ت الذي ي���زداد في���ه التوتر بينه���ا، في ضوء 

محاولة الس���عودية الدفع قُدمًا بسياستها بطريقة 

عنيفة ومحاولة فرضها على سائر دول الخليج. عالوة 

على ذلك، وفي ضوء ع���دم حدوث تقدم في العملية 

السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين من المتوقع 

أن تظهر دول الخليج، وبينها السعودية، استعدادًا 

محدودًا جدًا للتعاون مع إسرائيل. لذا، يجب أن نبحث 

في الحوار اإلس���رائيلي – األميرك���ي بدائل عمليات 

مشتركة على افتراض عدم القدرة على تحقيق فكرة 

جبهة إقليمية معادية إليران.

ثمة فج���وة أخرى ف���ي الوثيق���ة االس���تراتيجية 

األميركية هي عدم وجود سلم أولويات بين الساحات 

المتع���ددة. ويوجد تخ���وف من أنه عل���ى الرغم من 

ع���دم نية اإلدارة األميركية نق���ل االهتمام والموارد 

من الش���رق األوسط إلى آس���يا، فإنها هذا تقدم على 

ذل���ك، جّراء ازدياد التهديد الصيني، وازدياد أهمية 

آس���يا المركزي���ة االقتصادي���ة، والتهدي���د النووي 

لكوريا الش���مالية. على هذه الخلفي���ة، يتعين على 

إس���رائيل فحص تأثير السيناريوهات المختلفة في 

االس���تعدادات األميركي���ة لتحقيق االس���تراتيجية 

المعلنة في الشرق األوسط، وإشراك الجانب األميركي 

في نتائ���ج هذا الفحص، في أثن���اء النقاش معه من 

ضمن إطار التنسيق االستراتيجي.

ختام���ًا، ال تتطرق الوثيق���ة األميركية إل���ى الدور 

األس���اس الذي تق���وم به روس���يا في س���ورية وإلى 

تصاعد نفوذها في الش���رق األوسط كله. والمقصود 

هنا قضية أساس���ية تتعلق بالتنسيق بين إسرائيل 

والوالي���ات المتح���دة، بينما توصف روس���يا كخصم 

اس���تراتيجي للواليات المتحدة يعمل ضد المصالح 

األميركي���ة.  يتعي���ن عل���ى الزعام���ة اإلس���رائيلية 

المحافطة على التنس���يق الوثيق مع موس���كو بسبب 

وجودها في سورية واحتمال التصعيد بين إسرائيل 

وروسيا بشأن سورية، وأيضًا بسبب فرص االستعانة 

بروس���يا من أجل كبح ج���زء من التح���ركات اإليرانية 

ف���ي ه���ذه الدولة. لذل���ك، يجب أن يتضم���ن الحوار 

األميرك���ي – اإلس���رائيلي معالجة له���ذه الدينامية 

الثالثي���ة، والتركي���ز عل���ى تنس���يق التوقعات بين 

إس���رائيل وواش���نطن فيم���ا يتعلق بالسياس���ة إزاء 

س���ورية، وخصوصًا ايج���اد آليات تس���اعد في إقناع 

روسيا باس���تخدام نفوذها لكبح النفوذ اإليراني في 

المنطقة.

خبراء في مجال األمن القومي: 

هناك حاجة إلى حوار إسرائيلي - 
أميركي في ضوء استراتيجيا إدارة 

ترامب بشأن »أميركا أواًل«

تسيبي ليفني. 

نيسان 1988.

إال أن غب���اي أفص���ح ع���ن نيت���ه، بع���د أي���ام قليلة 

م���ن تصريح���ات ليعلون، ق���ال فيها إن الس���الم مع 

الفلس���طينيين هو وهٌم، إذ ال يمكن سد الفجوات مع 

الجانب الفلسطيني، الذي يعتبر الدولة الفلسطينية 

عل���ى ح���دود 67 هو ح���ل مرحل���ي. وق���ال إن الضفة 

الفلس���طينية المحتلة تتسع لمليون وحتى لمليوني 

مستوطن اضافي. 

مصير ليفني وتحالفها
يس���تند حزب “الحركة” إلى شخص تسيبي ليفني، 

الت���ي أقامت الح���زب قبي���ل انتخابات مطل���ع العام 

2013، بعد انش���قاقها عن حزب “كديما”، ولم يثبت 

وجوده على الس���احة السياسية، وليس���ت له قواعد 

حزبية واضحة وجهاز حزبي نشط، وإنما رئيسة حزب 

تصارع من أجل البقاء السياس���ي، مستغلة شعبيتها 

عند أوس���اط ليس���ت قليلة في الش���ارع اإلسرائيلي، 

ولكنها ليس���ت بالحجم القادر على خوض االنتخابات 

بقائمة مس���تقلة، بعد رفع نسبة الحسم للدخول إلى 

الكنيس���ت، من 2%، إلى 25ر3% ابتداء من االنتخابات 

األخيرة.

وباإلم���كان القول إن غياب النش���اط الحزبي يفس���ر 

المعطي���ات المالي���ة التي نش���رها تقري���ر صحيفة 

“هآرتس” عن حزب “الحركة” إذ في حس���ابه فائض 

مالي بل���غ 6 ماليين ش���يكل، ما يع���ادل 71ر1 مليون 

دوالر، وه���ذا لكون حزب “الحركة” يتقاضى ش���هريا 

م���ن الخزينة العامة ما يعادل 137 ألف دوالر، بموجب 

قان���ون تموي���ل األح���زاب، المرتبط بحج���م التمثيل 

البرلماني.

وقبل عامين انتشرت تقارير تقول إن حزب “العمل” 

وحزب “الحركة” بزعامة ليفني يجريان مفاوضات من 

أج���ل دمج “الحرك���ة” بحزب “العم���ل”، بعد أن حقق 

التحالف بينهما في انتخابات ربيع 2015 تقدما، ورفع 

ق���وة الحزبين مجتمعة من 21 مقعدا إلى 24 مقعدا. إال 

أن هذه األنباء تالش���ت، ولكن لم تنش���أ خالفات بهذا 

المس���توى بين الحزبين، والعم���ل البرلماني بينهما 

سائر بشكل منسجم. 

لكن حس���ب تقرير “هآرتس”، فإن غباي يسعى إلى 

ضرب حزب “الحركة”، من خالل جذب النائب البارز فيه 

يوئيل حس���ون، وهو من كان حتى خريف العام 2005 

السكرتير العام لشبيبة حزب “الليكود” حتى انضم 

لرئيس الحزب في حينه اريئيل شارون لدى االنشقاق 

واقامة حزب “كديما”، ثم انش���ق عن “كديما” سوية 

مع ليفني، لدى تشكيلها حزب “الحركة”. وجاء أيضا، 

أنه وفق اس���تطالعات في ح���زب “العمل” فإن ليفني 

لها ش���عبية كبيرة في صفوف الحزب، ولكن تحالفها 

مع حزب “العمل” حجب أصوات شرائح أخرى تتحفظ 

من مواقفها. 

وف���ي وقت س���ابق، كانت ظهرت أص���وات في حزب 

“العم���ل” دون أن تظهر بأس���مائها الصريحة تدعي 

أن ليفني ليس���ت لها قوة انتخابية في الشارع بقدر 

ما حصلت عليه ضمن كتلة “المعس���كر الصهيوني”، 

مطالبين بتغيي���ر المعادلة قبيل االنتخابات المقبلة. 

ولك���ن من جهة أخ���رى، فإن قوة ح���زب “العمل” هي 

أيضا ليس���ت مضمون���ة، خاصة على ض���وء التقلبات 

السياس���ية في���ه، وزحفه أكث���ر فأكثر نح���و مواقف 

اليمي���ن المتطرف. فهذا م���ا كان بعد االنتخابات في 

ظل رئاسة إسحاق هيرتس���وغ، الذي بادر إلى تغيير 

برنامج الحزب السياس���ي في مطلع العام 2016، وبات 

يس���تبعد حل الدولتين، ويس���عى إل���ى انفصال من 

جانب واحد طويل األمد، والحقا في األش���هر األخيرة 

من العام الماضي 2017، حينما أطلق غباي تصريحات 

مشابهة جدا لتصريحات رئيس الحكومة وزعيم حزب 

“الليكود” بنيامين نتنياهو.

وأمام ليفني عدة خي���ارات، كل واحد منها محفوف 

بالمخاطر على وجودها السياسي أساسا، أو على حجم 

وجودها في الحلبة السياسية. 

ونستعرض هنا هذه الخيارات:
*خ���وض االنتخاب���ات بقائمة مس���تقلة: هذه هي 

المغامرة األخطر بالنس���بة لتس���يبي ليفني، حتى لو 

وجدت اس���تطالعات رأي تجيد له���ا النتيجة. فحينما 

خاص���ت ليفن���ي االنتخاب���ات بقائمة مس���تقلة في 

انتخابات مطل���ع العام 2013، كان ذلك انش���قاقا عن 

ح���زب “كديم���ا”، ال���ذي كان ممثال في تل���ك الدورة 

البرلمانية المنتهي���ة ب� 28 نائبا، وكان للحزب حضور 

وقواعد ما، وبضمنهم رؤس���اء بلديات، كما أن حضور 

ليفني على الس���احة كان أق���وى بكثير مما هو اليوم. 

وعلى الرغ���م من كل هذا حققت 6 مقاعد، فيما أن من 

بقوا في الحزب بزعامة ش���اؤول موفاز حققوا مقعدين 

برلمانيي���ن فقط، وكان���ت تلك االنتخاب���ات األخيرة 

الت���ي يظهر فيها حزب “كديما” ليتالش���ى كليا في 

انتخاب���ات 2015. وعلى أس���اس نتيج���ة 2013 نجحت 

ليفني في ضم���ان 6 مقاعد لها في الكتلة البرلمانية 

“المعسكر الصهيوني”، بالشراكة مع حزب “العمل”، 

الذي كان هو أيضا يس���عى إلى خشبة خالص، ترفعه 

م���ن الحضيض ال���ذي قبع في���ه على مدى س���نوات 

األلفين، ليعود الحزب الثان���ي المنافس على الحكم. 

وحاليا ليست لليفني أية ميزة تنظيمية وال سياسية 

على أساس���ها يمكنها أن تحقق مكسبا انتخابيا في 

قائمة مستقلة، في انتخابات ستحتد فيها المنافسة 

بين أحزاب اليمي���ن، مقابل ارتفاع حاد وغير مبّرر في 

قوة حزب “يوجد مستقبل”.

*تحالف���ات م���ع قوى قائم���ة: أمام ليفن���ي خياران 

للتحالف، وال يبدو اي احتمال لكل واحد منهما، االول: 

تحال���ف مع حزب “يوج���د مس���تقبل”، بزعامة يائير 

لبيد، وهو ح���زب “اضواء”، ال قاعدة سياس���ية ثابتة 

له، وفي العامين األخيرين يزداد تماثل لبيد وغالبية 

نواب حزب���ه مع مواقف اليمي���ن المتطرف في كل ما 

يتعل���ق بقوانين ومش���اريع قواني���ن تدعم االحتالل 

واالس���تيطان. كما أن التالقي بين شخصيتي لينفي 

ولبيد في اطار سياس���ي واحد هو أمر شبه مستحيل، 

رغ���م أن االحتمال يبق���ى واردا. والخي���ار الثاني هو 

ش���راكة مع حزب “ميرت���س” اليس���اري الصهيوني، 

ولربما تنضم إلى تحالف كهذا قوى أخرى، لكن يوجد 

بون شاسع نس���بيا في المواقف السياسية بشأن حل 

الصراع، وتقارب ش���ديد في كل م���ا يتعلق بعلمانية 

الدولة، ولذا فإن تحالفا كهذه س���يؤدي إلى خس���ارة 

الجانبين شرائح كانت قد صوتت لهما في الماضي.

*اإلبقاء على “المعس���كر الصهيون���ي”: يبقى هذا 

الخي���ار األفضل لليفني، ورغم أنها س���تكون مطالبة 

بالتنازل عن قس���م من حصتها في توزيعة القائمة. 

فمن ناحية سياس���ية ظهر انس���جام واضح في عمل 

الكتلة البرلمانية، وكذا أيضا في مختلف القضايا، ولم 

يتم تس���جيل أي شرخ بين حزبي “العمل” و”الحركة” 

خالل العمل البرلماني.

وباالمكان التقدي���ر أنه في نهاية المطاف، فإن كال 

الحزبين س���يريان أن الخيار األمثل لهم���ا هو االبقاء 

على الشراكة في المعسكر، ألن فك العالقة سُيساهم 

أكثر في ضع���ف التمثيل المتوقع لح���زب “العمل” 

في االنتخاب���ات المقبلة، وفق ما يظهر في سلس���لة 

استطالعات الرأي العام. 

]ب. جرايسي[

تسيبي ليفني تبحث عن “أفضل ملجأ” يبقيها في الحلبة السياسية!
*ال توجد خيارات كثيرة أمام ليفني بشأن شكل خوض االنتخابات البرلمانية المقبلة *فض الشراكة مع حزب “العمل” 

وخوض االنتخابات بقائمة مستقلة سيكون مغامرة خطيرة قد تفقد فيها ليفني الحياة السياسية *شراكتها م

ع حركة “ميرتس” ستكون فاقدة لالنسجام الكلي وكال الحزبين سيفقدان من قوتيهما بسبب هذه الشراكة *ال يمكن

 لليفني الشراكة مع يائير لبيد وحزبه أيضا بسبب عدم االنسجام *الخيار األمثل لليفني هو اإلبقاء على “المعسكر الصهيوني”*

قال���ت أنباء إس���رائيلية إن زعيمة ح���زب “الحركة” 

تس���يبي ليفن���ي أجرت اس���تطالعات لل���رأي لفحص 

امكاني���ة أن تخ���وض االنتخاب���ات البرلمانية بقائمة 

مس���تقلة، وأن تجتاز نسبة الحس���م العالية 25ر%3، 

ولتفض بذلك الش���راكة مع حزب “العمل”، في كتلة 

“المعس���كر الصهيوني”، بسبب خالفات بينها وبين 

رئيس “العمل” آفي غباي. إال أن فرص ليفني ليس���ت 

قوية، على ضوء حالة التنافس الش���ديد بين األحزاب 

والكتل القائمة، خاصة وأنها لم تثبت في الس���نوات 

الخم���س الماضية أن لحزبها حضورا على األرض، ولذا 

فإنها تبحث عن خش���بة نجاة في نه���ر هادر جارف، 

وأي مغامرة غير محسوبة قد تقذفها إلى خارج الحلبة 

كليا. 

وق���د دخل���ت ليفني إل���ى الكنيس���ت ألول مرة في 

انتخابات ربيع العام 1999، ضمن حزب الليكود، وبدعم 

من رئيسه في حينه بنيامين نتنياهو، لتنقلب عليه 

الحق���ا لصالح تحالفها في حزب “الليكود” مع أريئيل 

شارون، فكان من المستحيل رؤية تلك الشابة تنضم 

في أي ي���وم إلى ح���زب “العمل”، وال حت���ى بتحالف 

انتخاب���ي، فه���ي كان���ت رأس الحربة ف���ي مهاجمة 

اتفاقي���ات أوس���لو، والمفاوضات مع س���ورية والدول 

العربية، كيف ال وهي ابنة عائلة محسوبة على منظمة 

“إيتس���ل” الصهيونية االرهابية، التي نش���ط فيها 

والدها في سنوات األربعين.

ولم تتخل ليفني في أي وقت عن مواقفها اليمينية 

الصلبة، ولكنها تبدع في تغليفها. فحينما وقفت إلى 

جانب أريئيل ش���ارون، داعمة خطة اخالء مستوطنات 

قطاع غزة، كانت يومها على قناعة بالدوافع االحتاللية 

المبّيتة لدى شارون، الذي أراد من تلك الخطة تشديد 

قبضت���ه عل���ى الضفة المحتل���ة. وك���ذا حينما كانت 

وزيرة الخارجية في حكومة حزبها الجديد في حينه، 

“كديما”، برئاسة إيهود أولمرت، فقد كانت “الحارس 

اليميني المتشدد”.

ونذكر لها، ف���ي خريف الع���ام 2007، قبيل مؤتمر 

أنابولي���س، أنها كانت صاحبة مطلب اعتراف القيادة 

الفلس���طينية بم���ا يس���مى “يهودي���ة إس���رائيل”. 

وحينم���ا تس���ّربت أمور ع���ن مس���ار المفاوضات بين 

أولمرت، والرئيس محمود عباس، ومدى عرض أولمرت 

لالنس���حاب من الضفة )في حدود 94%(، هاجمت فورا 

عبر وسائل اإلعالم مجرد الحديث عن نسبة كهذه.

وحت���ى حينما كان���ت ليفن���ي زعيم���ة للمعارضة 

البرلماني���ة، وقفت عل���ى منصة الكنيس���ت تهاجم 

رئي���س ال���وزراء بنيامي���ن نتنياهو يميني���ا، حينما 

إتهمته بأنه يفتح أبواب مواجهة إسرائيل مع العالم، 

بينما حينما كانت في حكوم���ة أولمرت، عرفت كيف 

توطد االس���تيطان تحت غطاء المحادثات مع الجانب 

الفلس���طيني. ونضيف إلى كل هذا، مش���اركتها في 

حكومة اليمين المتش���ددة بزعامة بنيامين نتنياهو 

في الدورة البرلمانية السابقة. 

وبادرت ليفني بنفسها إلى قوانين شرسة، بتوليها 

وزارة العدل، وأبرزها قانون االطعام القس���ري لألسرى 

المضربين عن الطعام، وتشديد العقوبات على تهمة 

الق���اء الحجارة. وقد أقر الكنيس���ت هذين القانونين، 

في الدورة الصيفية األولى بعد انتخابات 2015، حينما 

كانت ليفني نائبة في المعارضة، ولكنها تغّيبت عن 

التصويت على القانونين، ك���ي ال تدعم الحكومة من 

جهة، ولعدم قدرتها على معارضة قوانين أش���رفت 

على بلورتها بنفسها من جهة أخرى.

وقال تقرير للكاتب حاييم ليفينس���ون في صحيفة 

“هآرتس” قبل أيام قليلة، إن تحرك ليفني جاء بسبب 

خالف بينها وبين رئيس حزب “العمل” غباي، بعد أن 

أعلن األخير قبل نحو ثالثة أش���هر، أنه ال يمكن اخالء 

مستوطنات في اطار الحل الدائم، وفي حينه وجهت 

لينف���ي انتقادا حاد لغب���اي في مجموع���ة التواصل 

“وات���س أب”، التي تضم أعضاء الكنيس���ت في كتلة 

“المعسكر الصهيوني”.

وكان غباي قد ظهر في شهر تشرين األول الماضي، 

بعد ثالثة أشهر على انتخابه رئيسا لحزب “العمل”، 

بمواق���ف يميني���ة متش���ددة، تجعله قريب���ا لحزب 

الليكود، خالف���ا للمواقف التي أعلنه���ا عند انتخابه 

لرئاس���ة الحزب. إذ أعلن رفضه إلخالء مستوطنات في 

الضفة المحتلة، في اطار الحل الدائم. وقبل ذلك اعلن 

في اجتماع لفرع حزبه في مدينة ديمونة، انه “ليس 

واثقا من وجود شريك في الطرف الفلسطيني”. وقال 

“التقي في األشهر األخيرة كثيرا جدا من السياسيين 

ورج���ال االم���ن الذين انش���غلوا ف���ي المفاوضات مع 

الفلس���طينيين، وأسأل الجميع الس���ؤال التالي: هل 

يوجد ش���ريك؟ هل يوجد مع من يمك���ن عقد اتفاق؟ 

النصف يقول���ون ال والنصف يقولون نعم. وبش���كل 

مفاجئ فإن االش���خاص ذوي الخلفية االمنية يقولون 

نعم”. وفي حينه ردت ليفني في تصريحات اعالمية 

قائلة إن تصريحات غباي ال تعبر عن موقفها.

كذلك من مؤشرات التوجهات اليمينية لدى غباي 

ما ظهر أيضا قبل أكثر من ثالثة أش����هر، حينما قال 

لمقربين منه إنه يسعى إلى ضم وزير الدفاع السابق 

موشيه يعلون، إلى حزب “العمل”، في الوقت الذي 

يس����تفحل التطرف لدى يعلون، ال����ذي تباهى قبل 

أيام بأنه هو الذي اغتال القائد الفلسطيني الراحل 

خلي����ل الوزير )ابو جهاد( ف����ي تونس، في منتصف 
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

تقديرات أولية بارتفاع 
النمو بنسبة %3

تشير التقديرات األولية إلى أن النمو االقتصادي اإلسرائيلي 

حقق في العام الماضي 2017 ارتفاعا بنسبة 3%، مقابل 4% في 

العام الذي س���بق 2016، إال أن النس���بة النهائية للنمو ستتضح 

أكثر في الش���هرين المقبلين، بعد تجمي���ع كافة التقارير ذات 

الشأن؛ ولكن حسب تقديرات فإنها في نهاية المطاف ستكون 

في محيط 3%، وهي مطابق���ة تقريبا لتقديرات العام الماضي، 

التي تراوحت ما بين 9ر2% إلى 2ر%3.

وحس���ب تقرير مكتب االحصاء المركزي، فإن معدل الناتج 

للفرد الواحد ارتفع في العام الماضي بنسبة 1%، مقابل نسبة 

9ر1% ف���ي العام قبل الماضي 2016. وبذلك، فإن معدل الناتج 

للفرد بات 5ر144 ألف ش���يكل، وهذا ما يعادل أكثر بقليل من 

40 ألف دوالر، وفق معدل س���عر الص���رف الذي كان في العام 

الماض���ي 6ر3 ش���يكل للدوالر. لك���ن معدل الناتج س���يكون 

37500 بموجب معدل س���عر الصرف في الع���ام 2016، الذي 

كان 85ر3 شيكل للصرف، بمعنى أن ارتفاع القيمة الدوالرية 

ال يعني اقتراب إس���رائيل من المستويات في الدول الغنية، 

وإنما بسبب تدني س���عر صرف الدوالر الذي ال ينعكس على 

األسعار.   

ويقول التقرير إن االستهالك الفردي في العام الماضي ارتفع 

بنس���بة 3%، مقاب���ل 1ر6% في العام 2016، وبعد خفض نس���بة 

التكاثر السكاني- 9ر1%- من أصل 3%، يكون مستوى المعيشة 

قد ارتفع بنسبة 1ر1%، مقابل 2ر4% في العام 2016. 

كذلك ف���إن الصرف العام بمعنى الحكوم���ي ارتفع في العام 

الماضي بنس���بة 8ر2%، مقابل ارتفاع بنس���بة 9ر3% في 2016. 

ويقول التقرير إن االرتفاع في الصرف الحكومي كان أساسا في 

الصرف المدني العام الذي ارتفع بنس���بة 7ر3%، بينما الصرف 

على الجوانب العسكرية شهد استقرارا.

نتنياهو يفحص السبل لمواجهة 
الخفض الضريبي األميركي

أقام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو األسبوع الماضي طاقما 

خاصا من ذوي المس���ؤوليات في المؤسسات المالية الحكومية 

والخبراء، ليقدم للحكومة خالل 30 يوما توصيات بش���أن كيفية 

مواجهة القانون الذي بادر له الرئيس األميركي دونالد ترامب، 

والقاض���ي بخف���ض الضرائب على الش���ركات، إذ أن إس���رائيل 

تتخوف من خروج استثمارات أميركية من االقتصاد اإلسرائيلي 

عائدة إلى وطنها.

ويهدف القانون األميرك���ي الذي ينتظر المصادقة النهائية 

عليه في الكونغرس، إلى عودة الشركات األميركية إلى الواليات 

المتحدة لغرض فتح أماكن عمل جديدة؛ والهدف أيضا تحفيز 

المس���تثمرين على الخ���روج من دول تش���كل دفيئات للتهرب 

الضريبي، علما أن إسرائيل هي واحدة من هذه الدول.

وكان اتح���اد الصناعيي���ن اإلس���رائيلي ق���د طال���ب حكومته 

بالعمل على اب���رام اتفاق مع اإلدارة األميركية يمنع التس���بب 

بأض���رار لالقتصاد اإلس���رائيلي جراء خط���ة تخفيض الضرائب 

عل���ى الش���ركات األميركية من 35% إل���ى 15%. ويتوقع االتحاد 

أن يتس���بب التخفيض الضريبي بخروج اس���تثمارات أميركية 

وأجنبية م���ن االقتص���اد اإلس���رائيلي إلى الوالي���ات المتحدة 

األميركي���ة. وق���ال رئيس اتح���اد الصناعيين ش���راغا بروش إن 

االقتصاد اإلسرائيلي سيتضرر في حال دخلت الخطة الضريبية 

األميركية إلى حيز التنفيذ.

وتوج���ه بروش إلى رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو طالبا 

منه اب���رام صفقة اقتصادية جديدة مع الرئيس دونالد ترامب، 

وبموجبها تحصل الش���ركات اإلسرائيلية على مكانة خاصة في 

الوالي���ات المتح���دة، لتتمتع بأفضلية في الش���روط مقارنة مع 

ش���ركات الدول األخرى. وحس���ب بروش، فإن���ه يريد أن تعترف 

اإلدارة األميركية باالس���تثمارات األميركية في إسرائيل كما لو 

أنها اس���تثمارات في الواليات المتحدة لتحصل على ذات نسب 

الضريب���ة األميركية الجديدة في حال تخفيضها، باإلضافة إلى 

خلق تعاون مش���ترك بين الجانبين في مسألة الضرائب، وإقامة 

صناديق أميركية إس���رائيلية مشتركة لتس���اند الصفقات مع 

الصناعات الحربية. 

واألم���ر اآلخر الذي يطال���ب به بروش هو تقديم تس���هيالت 

أميركي���ة للحص���ول عل���ى تأش���يرات العم���ل للمس���تثمرين 

اإلسرائيليين، إذ أن هذه التأشيرة بخالف عن التأشيرة العادية 

ينتظر طالبها ألكثر من ش���هر حتى الحص���ول عليها، كما أنها 

لفترة ع���ام واحد، وعل���ى حاملها أن يجددها، بينما التأش���يرة 

السياحية الجديدة تمتد لفترة 10 سنوات. 

وقد حذر العديد من المحللي���ن والخبراء االقتصاديين من أن 

تلحق إسرائيل بركب ترامب، وتخفض الضرائب على الشركات. 

وقال المحلل إيتان أفريئيل في مقال سابق له في صحيفة “ذي 

ماركر” إنه “من المتوقع أن نس���مع في إس���رائيل أصواتا تؤيد 

خطة ترامب، وتقترح تبني أجزاء منها. وس���يقولون لنا مثال إن 

الشركات اإلس���رائيلية ومدراء سيهربون إلى الواليات المتحدة 

األميركية كي يستفيدوا من الشروط الضريبية الجديدة، ولهذا 

يجب اج���راء تخفيض ضرائب الش���ركات وأصح���اب المداخيل 

العالي���ة أيض���ا في إس���رائيل. وس���يقولون لن���ا إن التخفيض 

الضريب���ي ألولئك الذين يخلقون أماكن عمل، هو صيغة العجب 

التي تحفز النمو االقتصادي أيضا في إس���رائيل. وسيروون لنا 

أنه حتى أميركا الغت ضريبة الوراثة، ولهذا يجب س���حب هذه 

الفكرة المتبلورة في إس���رائيل كليا” )يقصد فرض ضريبة على 

الورثة(.

وتابع أفريئيل “إال أنه أيضا في إس���رائيل ظاهرة الالمساواة 

هي من األعلى في العالم الغربي، ولكنها أقل بقليل من الظاهرة 

القائم���ة في الواليات المتح���دة. كذلك فإن نجاع���ة وانتاجية 

العمل لدينا ضعيفة، ومس���توى التحصيل العلمي المدرس���ي 

س���يء، بالمقارنة مع دول العالم المتطورة، والصرف المالي على 

الصحة هو من األدنى. وإذا ما اتبعنا الطريق األميركي، فحينها 

ستتسع ظاهرة الالمساواة، وس���تتدهور الخدمات االجتماعية 

أكثر، وس���نواجه حالة بؤس اجتماعي رهيبة... فهل هذا هو ما 

نريده؟”.

بقلم: إيتان أفريئيل

القائمة اإلس����مية ألعضاء الحكومة والكنيس����ت، ورؤس����اء وأعضاء المجالس البلدية 

والقروية، ورجال األعمال، المتورطين بتحقيقات الفس����اد في إسرائيل في هذه األيام، 

تكاد تشكل تقريبا دليال تلفونيا، وباإلمكان أن تقدم للقارئ تفسيرا للشعور باالمتعاض، 

والتوصل الستنتاج بأننا في فترة سيئة، في جبهة مكافحة عالقة رأس المال بالسلطة. 

لك����ن في حين أن االمتعاض مفهوم، فإن االس����تنتاج الخاطئ هو أن ظاهرة عالقة رأس 

المال بالس����لطة قائمة عندنا منذ وقت طويل، ولها ألوان وأنواع وأش����كال عديدة، بينما 

طابع وكثرة التحقيقات العلنية الجارية هو الجديد في هذه الظاهرة.

لماذا؟ ألن المشكلة األولى هي أن الفصل بين الفساد الجنائي، كالذي من شأنه أن 

يوصل الش���خص إلى قفص االتهام، وبين الفساد العام وعالقة رأس المال بالسلطة، 

هو أن األخير ال يؤدي إلى المحكمة عادة؛ وذلك بفضل الدقة في التعامل مع القانون، 

بش���كل يبقيه خارج النطاق الجنائي. والمش���كلة الثانية، هي أن الجمهور ال يعرف 

التفاصيل، وهو يفهم بش���كل طبيعي الفس���اد البس���يط، الذي يعرفه في الس���وق 

والشارع، ولكن فلتت من معرفته كليا الصفقات الضخمة بأضعاف، التي يتم إبرامها 

في غرف جلسات الشركات والوزراء وكبار المسؤولين والمحامين الذين يمثلونهم.

حينما يتلقى رئيس الحكومة الس���يجار والش���مبانيا، بمئات آالف الش���واكل، من 

رجل أعمال ثري جدا، مقابل مس���اعدته في بلورة اس���م في السوق ذي هيبة، وفي أن 

تكون له ش���بكة عالقات دافئة مع س���لطة الضرائب، وبعض الهمس بشأن مصالحه 

الخاصة في آذان كبار المسؤولين في اإلدارة األميركية، فسنفهم الفساد والصفقات 

التآمرية. ولكن حتى في هذه الحال، فإن األمر لن يكون محسوما كليا، طالما أن األمر 

ال يتجاوز الخط نحو المخالفة الجنائية.

ورئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو يدعي بطبيعة الح���ال أن األمر لم يتعد الخط 

الجنائي، ويقول: “مس���موح الحصول على هدايا من أصدقاء”. وبحسب اعتقاده، من 

الطبيعي أن يكون مسموحا تقديم المساعدة بين الحين واآلخر، نظرا إلى أن االصدقاء 

يس���اعدون بعضهم. وكما يبدو فإن بحوزته وجهة نظر من محام كبير، حول قانونية 

ش���بكة العالقات هذه. وستحتاج النيابة العامة والمستش���ار القانوني للحكومة أن 

يقررا من هو الصادق: رئيس الحكومة أم األخالقيات والعقل المستقيم؟.

وحينم���ا يحصل رئي���س االئتالف المس���تقيل دافي���د بيطان، ورؤس���اء بلديات، 

ومس���ؤولون كبار في المجالس البلدية على ماليين الشواكل من مقاولين ومبادرين، 

م���ن أجل حص���ول المقاولين عل���ى اراض وتراخيص بناء، فحينها نك���ون قد فهمنا 

الفس���اد بالشكل الدقيق، وكيف يعمل. فالشلة تجلس في مطعم محلي، ويتم ابرام 

الصفق���ة، ثم تبدأ ضغوط على من هم عالقون بالدي���ون، ولربما أيضا تهديدات من 

جنائيين، ثم يجدون حلوال ابداعية لتبييض المدفوعات. وحس���ب الش���بهات لربما 

م���ن خالل متجر محلي لألثاث وبهذا يتم تحويل األموال. وال حاجة لخبرة قضائية، أو 

شهادة بفلسفة األخالق من أجل فهم الفساد.

أيض���ا حينما حصل رئيس الحكومة إيهود أولمرت، الذي س���بق بنيامين نتنياهو 

في المنصب، على مغلفات فيها عش���رات آالف الدوالرات، من أجل خدمة مصالح أحد 

ما، وهي أموال تم وضعها في خزنة س���كرتيرته من دون تس���جيل، فإننا نفهم فورا 

ما الذي جرى وأين الفساد. ولهذا، إذا فجأة تراكمت أحداث كهذه دفعة واحدة، فإن 

الشعور الفردي والعام هو أن الفساد يستفحل بشكل كبير جدا. 

وحقيق���ة تراك���م التحقيقات الحالية، بما تش���مله من ش���بهات ضد ش���خصيات 

خرج كل نهاية أس���بوع آالف الناس من بيوتهم إلى المظاهرات 
ُ
سياس���ية وعامة، ت

التي تجري في تل أبيب وبيتح تكفا. وحتى وإن كان الكثير منهم تابعين لمعس���كر 

سياسي، يعارض سياسة بنيامين نتنياهو، فإن آالفا آخرين يتظاهرون في الشوارع 

أساسا ضد ظاهرة عالقة رأس المال بالسلطة.     

لكن هذه الحاالت، التي نعرضها هنا، تتعلق بمبالغ صغيرة، وبعمليات مكش���وفة؛ 

في المقابل فإن الفس���اد األكبر حقيق���ة هو المتعلق برأس الم���ال، األكثر تعقيدا، 

وال���ذي يترك���ز في صفقات ضخمة، لدرج���ة أنه يكون صعبا بدرج���ة أكبر نقلها من 

المجال األخالقي إلى المجال الجنائي.

وهاكم نموذجا صغيرا: لنفترض أن وزيرا أو رئيس حكومة يستضيف بشكل دائم 

في بيته رج���ال أعمال، بمن فيهم من تؤثر قراراته عل���ى مصالحهم. وهم ُيعجبون 

بلوحات فنية على جدران بيته رس���متها زوجته، ويقررون شراءها؛ فهل هذا فساد؟ 

هل تم هنا دفع رشوة؟ هل هذه صفقة بين أصحاب رأس مال ومسؤول؟ وهل إعجاب 

االثري���اء بلوحات فنية هي قضية جنائي���ة؟ الجواب األخالقي واضح جدا، ولكن باقي 

األسئلة ستبقى من دون رد. في هذه الحالة التي حصلت فعال )الكاتب يقصد قضية 

أولمرت(، لم يتم فتح تحقيق ولم يتم تقديم الئحة اتهام.

لكن هذه أيضا حالة مال قليل، ومناورة ليست ذكية إلى هذا الحد. فالمال الكبير في 

الصفقات بين كبار أصحاب رأس المال والسلطة، ال يتم االتفاق عليه في المطاعم، وال 

في البيوت، وال من خالل مغلفات نقود. الصفقات الكبيرة يبرمها أش���خاص جديون، 

بعد جلسات عديدة بمش���اركة مكاتب محامين كبيرة، وهناك يرتدون كلهم بدالت 

وربطات عنق، بينما الس���كرتيرات يقدمن في كل ساعة قهوة بجودة عالية، وكلهم 

يبتسمون ويشعرون براحة، ألن الصفقة قانونية.

قس���م من الصفقات الكبيرة في االقتصاد تابعة لهذه الفئة. فحينما حصل محامو 

ش���ركتي نوبل إنرجي ومجموعة “ديلك” التي يملكها يتسحاق تشوفا، على حقوق 

التنقيب )عن الغاز( دون دفع مقابل المساحة البحرية، عند شواطئ إسرائيل، والحقا 

اتفقوا مع الحكومة على مس���تويات وحجم الضريبة وشكل احتكار حقول الغاز، فإن 

هذا كان صفقة بين رأس المال والسلطة الحاكمة.

وليس دائما س���ارت األمور على ما يرام، فالمستثمرون كانوا بحاجة لتجنيد رئيس 

الحكومة ووزير الطاقة إلى جانبهم، وكان من الضروري إزاحة المسؤول عن االحتكارات 

في وزارة المالية من منصبه، وإزاحة مسؤولين آخرين. وقد تم عمل أساس في وسائل 

اإلعالم، من أجل التأثير على الرأي العام، وإلى جانب هذا مواجهة انتقادات المحكمة 

العليا. وفي نهاية المطاف تم اب���رام الصفقة، وها هو الغاز موجود؛ والصفقة التي 

أبرمت مع ش���ركة الكهرباء الحكومية تثير أسئلة اس���تغراب كثيرة. والمستثمرون 

س���وقوا صفقات الغاز في البورصة، وتم استغالل االمتيازات الضريبية، والمال وصل 

إلى حسابات المستثمرين.

وه����ذا ه����ي الحال ف����ي صفقات كثيرة أخ����رى، تك����ون الدولة طرفا فيه����ا، من خالل 

السياسيين وكبار المسؤولين، وبطبيعة الحال مع المستثمرين الكبار. كذلك االمتيازات 

الضريبية الضخمة جدا، التي تم منحها لشركة “طيفع”، وهي القضية التي تقف اآلن 

في أوج جدل ش����عبي، بعد أن بلغ حجم االمتيازات أكثر من 20 مليار شيكل، باتت تبدو 

اليوم مشكوكا بها، خاصة على ضوء االنتقادات الحادة من مراقب الدولة العام.

وقبل قضية ش���ركة “طيفع” بعدة أشهر، كشفنا كيف أن السياسيين لم يقتربوا 

من ش���ركة االتصاالت “بيزك” حينما كانت بملكية حاييم تسّبان، بل غيروا موقفهم 

حينما تم اس���تبدال الحكم، وتغيير المالكين للشركة، حينها تجند رئيس الحكومة 

وجه���ات حكومية لمنع اصالحات في ش���ركة االتصاالت كانت س���تطيب للجمهور، 

ولكنها ستضر بربحية الشركة.

كذلك فإن قسما من المس���ؤولين في المؤسسات الحكومية، وبعد أن استقالوا من 

مناصبه���م، باتوا يعملون ل���دى  رجال أعمال كانوا قد أبرم���وا معهم صفقات، وهم 

يعملون اآلن هناك بسبب شبكة عالقاتهم بمؤسسات الحكم.

وعملي���ا فإن الصفقات الكبرى تكون على المس���توى الوطني، ويت���م ابرامها على 

أيدي مسؤولين كبار، ومحامين يصادقون على قانونية الصفقات، وهي حتى ال تبدو 

كرش���وة، أو من مظاهر عالقات رأس المال بالس���لطة، وإنما كنهج متبع لمستثمرين 

يحققون صفقات. 

من الطبيعي أن يغضب الجمهور من صفقات الفس���اد والرشاوى، ومن عالقات رأس 

المال بالس���لطة. لكن لألس���ف ال يفهم الجمهور أو يتجاهل صفقات بين رأس المال 

والس���لط، أضخم بكثير وجوهرية أكثر، وذلك ألنه من الصعب تفس���يرها من ناحية 

جنائية، لكن هذه الصفقات تؤثر كثيرا عليه وعلى االقتصاد.

)عن “ذي ماركر”- بتصرف(

الفساد األضخم - صفقات بين رأس المال والسياسيين!
*ثمة صفقات “فساد صغير” بمال “صغير” تصل إلى المحاكم وبالمقابل صفقات ضخمة تتعلق باالقتصاد 

وتدر أرباحا طائلة على حيتان المال لكنها تبقى في إطار “األخالقيات” وال تصل إلى الحّيز الجنائي والمحاكم*

أعلنت مراقبة البنوك في بنك إس���رائيل المركزي د. حيدفا بار، األسبوع الماضي، 

أن على البنوك التجارية أن تغلق 6 آالف وظائف أخرى حتى نهاية العام 2020، ما 

يعن���ي مضاعفة الهدف الذي تم اإلعالن عنه في نهاية العام 2016، وهو تقليص 

12% م���ن عدد الموظفين في البنوك، حتى نهاي���ة العام 2020، ولكن ما تعلنه بار 

حاليا س���يعني تقلي���ص 25% من عدد الوظائف ال���ذي كان قائما مع نهاية العام 

 .2016

وكان بنك إس���رائيل المركزي ق���د أطلق في العام 2016، خط���ة لتقليص أعداد 

الموظفي���ن في البنوك الخمس���ة الكبرى حتى العام 2020 بنس���بة 12%. إذ أنه مع 

نهاية الع���ام 2016، بلغ عدد الموظفين في البنوك الخمس���ة 43775 موظفا، بمن 

فيه���م العاملون في فروع للبنوك في دول عدة في العالم، وأساس���ا في الواليات 

المتحدة األميركية وأوروبا. 

وحسب تقرير سابق، فإن الغالبية الساحقة من الموظفين، الذين أنهوا أعمالهم 

في العام الماضي 2016، كان إما بالخروج إلى التقاعد، أو باالستقالة الطوعية، وبلغ 

عدد ه���ؤالء وحدهم 1840 موظفا، من أصل ما يزيد ع���ن 1900 وظيفة تم اغالقها. 

وأضاف التقرير أنه حتى منتصف العام الجاري 2017، انخفض حجم الصرف على 

الرواتب في البنوك الخمسة بنحو 200 مليون شيكل، وهو ما نسبته 2ر2% من حجم 

الصرف على الرواتب، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2016. 

وكان ع���دد العاملين في البنوك قد تقلص بين العامي���ن 2013 و2015 بما يزيد 

عن 2800 موظف. وأكبر بنك من حيث التش���غيل، حسب معطيات منتصف العام 

الجاري، هو بنك ليئوم���ي، الذي لديه 12 ألف وظيفة، أقل بحوالي 500 وظيفة مما 

كان في الع���ام 2013. ثم بنك “هبوعليم” وهو أكبر البنوك اإلس���رائيلية ويعمل 

فيه 11 ألف موظف، أقل ب� 1310 موظفين مما كان في 2013. ثم بنك ديس���كونت، 

ثالث البنوك اإلس���رائيلية، ويعمل فيه 9 آالف موظ���ف، أقل بألف موظف عن قبل 

ثالث سنوات. ثم بنك مزراحي طفحوت الذي يعمل فيه 6 آالف موظف، بزيادة 240 

موظف���ا منذ 2013. والبنك األخي���ر هبينليئومي، 4 آالف موظف، أقل ب� 360 موظفا 

عما كان في 2013.

وحس���ب تصريحات بار، فإنه يج���ب اغالق ما يزيد عن 11 أل���ف وظيفة، عما كان 

حتى نهاية 2016. وفي هذه الحالة، فإن نسبة العاملين الذين سيتم فصلهم من 

العمل أعلى بكثير مما كان متوقعا، حسب الخطة األولى لبنك إسرائيل، حينما كان 

يجري الحديث عن تقليص 12% من العاملين، على أن تكون بغالبيتها الس���احقة 

من العاملين الذين سينهون عملهم بفعل الخروج للتقاعد أو االستقالة اإلرادية. 

والسبب األساس الذي يدفع إلى تقليص أعداد الموظفين، هو السعي لتقليص 

نفق���ات البنوك في مجال الرواتب، خاصة على ضوء تطوير الش���بكة التكنولوجية 

ف���ي البنوك، كي يتم تقلي���ص المعامالت أمام الموظفي���ن، وبضمن ذلك تطوير 

الخدمات عبر شبكة االنترنت واالتصاالت الهاتفية. 

بنك إسرائيل يعلن عن تقليص 6 آالف موظف إضافي في البنوك خالل 3 سنوات
*قرار البنك يعني مضاعفة نسبة تقليص عدد الوظائف التي كانت مخططة من 12% إلى %25 

*القرار يعني إغالق وظائف بعد االستقالة الطوعية وفصل عاملين إلغالق ما يزيد عن 11 ألف وظيفة*

أعلن معهد الصادرات اإلسرائيلي أن الحجم االجمالي للصادرات في نهاية العام 

2017 تج���اوز ألول مّرة حاجز 100 مليار دوالر، ف���ي أعقاب ارتفاع صادرات الخدمات 

بنس���بة 10%، وبلغت 44 مليار دوالر، في حين أن صادرات البضائع ارتفعت بنس���بة 

3%، وبلغ حجمها االجمالي 56 مليار دوالر.

وجاءت هذه االحصائيات على الرغم من أن الغالبية الساحقة من تقارير الصادرات 

التي ظهرت على مر العام الماضي، كانت تتحدث عن تراجع في صادرات البضائع، 

ما قد يعني أن التحوالت قد طرأت في األشهر األخيرة من العام.

وبذلك يكون الحجم االجمالي للصادرات قد س���جل ارتفاعا بنسبة تقارب 6% عما 

كان ف���ي العام 2016، حينم���ا بلغ اجمالي الصادرات  4ر94 ملي���ار، ولكن بزيادة في 

حدود 2ر1% عما كان في العام 2014، وزيادة بنس���بة تقارب 10% عما كان في العام 

2012. ولكن الصادرات اإلس���رائيلية ارتفعت منذ الع���ام 1999 وحتى نهاية العام 

الماضي بحوالي ثالثة اضعاف.

إال أن هذه الزيادة التي تحققت في العام 2017 خسرت كل قيمتها وأكثر بالعملة 

المحلية، بعد تهاوي سعر صرف الدوالر، منذ مطلع 2017 وحتى نهايته، بما يالمس 

9%. وواصل س���عر صرف الدوالر أمام الش���يكل التراجع أيض���ا في االيام األولى من 

الشهر الجاري، وحسب التقديرات فإنه سيستمر في التراجع في هذه المرحلة.

ويس���تدل من التقرير أن 25% من الصادرات كانت للواليات المتحدة األميركية، 

فيما بلغ حجم الصادرات للقارة األوروبية 41% من اجمالي الصادرات، إذ كانت حصة 

دول االتح���اد األوروبي 35% مقابل 6% لباقي الدول األوروبية. وبلغ حجم الصادرات 

إلى القارة اآلس���يوية 18% من اجمالي الص���ادرات. واتجهت 4% من الصادرات إلى 

دول أمي���ركا الالتينية، و2% للدول األفريقي���ة. وقال التقرير إن 10% من الصادرات 

توزعت على باقي أنحاء العالم، مثل القارة االسترالية وكندا والمكسيك وغيرها.

ويحذر تقرير لصحيفة “كالكاليس���ت” االقتصادية التابعة لصحيفة “يديعوت 

أحرون���وت”، م���ن أن المعطيات ليس���ت وردية إلى ه���ذا الحد ال���ذي يظهره وزير 

االقتص���ادي إيلي كوهي���ن، ألن الصادرات إل���ى الواليات المتح���دة األميركية تم 

لجمها، وكما يبدو ف���ي أعقاب تصريحات الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب، الذي 

الصادرات اإلسرائيلية تجتاز حاجز الـ 100 مليار دوالر!
*الصادرات اإلسرائيلية تسجل ذروة جديدة في 2017 *صادرات الخدمات تسجل ارتفاعا بنسبة 10% بينما صادرات البضائع 

ارتفعت بنسبة 3% *25% من الصادرات للواليات المتحدة األميركية و35% لدول االتحاد األوروبي و6% للدول األوروبية أخرى*

قال خالل زيارته إلى إس���رائيل في ش���هر أيار الماضي، إنه سيسعى إلى تقليص 

حجم العجز في الميزان التجاري بين الجانبين اإلسرائيلي واألميركي، الذي يميل 

لصالح إسرائيل.

كذلك ح���ذر تقرير الصحيفة من احتمال تراجع صادرات األدوية اإلس���رائيلية، 

على ضوء األزمة االقتصادية التي تواجهها شركة “طيفع” اإلسرائيلية العالمية، 

التي قررت في الشهر الماضي فصل 1700 عامل من مصانعها في إسرائيل، خالل 

العامين الجاري والمقبل 2019. واحتلبت “طيفع” في العام الماضي المرتبة األولى 

في صادرات البضائع، كما هي حالها في السنوات األخيرة.

كذلك بّين التقرير تراجع الصادرات إلى آس���يا، على الرغم من الزيارات المكثفة 

لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى عدد من دول الش���رق االقصى، وتصريحاته 

بشأن فتح آفاق جديدة للتعاون االقتصادي بين إسرائيل وتلك المنطقة، إذ تبين 

أنه على الرغم من الحديث عن ارتفاع مس���توى التب���ادل التجاري مع الهند، إال أن 

الصادرات لها تراجعت بنس���بة تجاوزت 10%، وكما يبدو بسبب التراجع الحاد في 

تصدير القطع االلكترونية.
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تغطيــة خاصـــة

الرسالة التي كشف النقاب عنها في إسرائيل )أوائل أيلول 2014( ليست 

كباقي الرس���ائل، ال من حيث مضمونها وال م���ن حيث واضعيها والموقعين 

عليها وال من حي���ث وقعها وتأثيرها، ولذلك كان���ت األصداء وردود الفعل 

عليه���ا أيض���ا غير عادية، بل اس���تثنائية، س���واء على صعي���د المحاوالت 

السلطوية الرس���مية، السياسية والعسكرية، “إس���كاتها”، أو على صعيد 

تأكيد مدى جديتها وعمق إسقاطاتها المستقبلية المحتملة. 

ولي���س م���ن المبالغة في ش���يء، بالتأكيد، تناول هذه الرس���الة ومحاولة 

تلمس مفاعيلها من باب كونها غير مس���بوقة عل���ى اإلطالق. فهي صادرة 

عن مجموعة تعّد العش���رات )43 بالتحديد( من جنود وضباط االحتياط في 

“الوحدة 8200”، التي تعتبر “درة التاج” في سالح االستخبارات اإلسرائيلي 

)“ش���عبة االستخبارات العس���كرية” � “أمان”(، إحدى وحدات النخبة األهّم 

واألبرز في الجيش اإلسرائيلي، فضال عن كونها الوحدة األكبر من بين جميع 

وحدات الجيش اإلسرائيلي وتشكيالته العسكرية المختلفة، ليس فقط من 

حيث عدد الجنود والضباط فيها بل ومن حيث الموارد واإلمكانات المرصودة 

لها والموضوعة تحت تصرفها. والرس���الة هذه ه���ي األولى من نوعها منذ 

تشكيل هذه الوحدة وتأسيس���ها، منذ ما قبل قيام دولة إسرائيل، حسبما 

يفيد التاريخ العسكري اإلسرائيلي. 

و”الوحدة 8200” )ُيلفظ االسم: ثمانية مئتان( هي وحدة جمع المعلومات 

االستخباراتية في المجال المسمى باللغة المهنية “استخبارات اإلشارات” 

ع���رف، في وس���ائل اإلعالم 
ُ
وفك الرم���وز والروامي���ز )الش���يفرات( وهي ت

والمنش���ورات العس���كرية، بأنها “الوحدة المركزية لجمع المعلومات” بما 

يشمل: المكالمات الهاتفية، الرسائل النصّية القصيرة، الفاكسات وما إلى 

ذلك من طرق االتصال هذه. وهذا االسم هو الرابع الذي تحمله هذه الوحدة 

منذ تأسيس���ها، وقد أطلق عليها في تش���رين األول من العام 1973� وكان 

هذا )8200( رقم بريدها العس���كري آنذاك � بعد وقوع أحد ضباطها، يدعى 

عاموس ليفنبيرغ، س���وية مع 13 آخرين من زمالئه في الوحدة، أس���رى في 

أيدي الجيش الس���وري خالل حرب تش���رين األول 1973، وقيل الحقا إنه زّود 

آسريه بمعلومات سرية كثيرة وخطيرة عن الجيش اإلسرائيلي. أما األسماء 

الثالثة الس���ابقة التي كان���ت تحملها الوحدة فهي: “ش. م. 2” )ش���يروت 

موديعين 2 / خدمات استخباراتية 2(، ثم “الوحدة 515” )خمسة وُربع(، ثم 

“ الوحدة 848” )ثمانية أربعة ثمانية(. 

وتس���يطر هذه الوحدة، حسب المعلومات المنش���ورة في وسائل اإلعالم، 

عل���ى عدد م���ن القواعد العس���كرية التابعة للجيش اإلس���رائيلي وتتحمل 

المس���ؤولية العس���كرية المباش���رة عنها، تعمل جميعها ف���ي مجال جمع 

المعلومات االستخباراتية، أشهرها القاعدة التابعة لها في “موقع حرمون” 

)جبل الشيخ( بينما تقع قاعدتها المركزية في “منطقة غليلوت” في مدينة 

رامات هشارون في وسط إسرائيل. 

وتش���تهر هذه الوحدة، أيضا، عالوة على كل ما ذكر وأشياء أخرى عديدة، 

بأنها تس���تخدم أح���دث التقنيات في مج���ال االتصاالت وه���ذا ما يجعل 

خريجيه���ا يحتلون المواقع المتقدمة في صدارة صناعات “الهاي تك” في 

إسرائيل ودول أخرى من العالم. 

“لن نبقى أداة  لتكريس االحتالل”!
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقعها على الشبكة قد كشفا عن 

هذه الرسالة يوم تسليمها إلى الجهات الرسمية المعنية بها.

ويؤكد الجنود والضباط الموقعون على هذه الرس���الة )43 جنديا وضابطا( 

قرارهم رفض “المشاركة في عمليات ضد الفلسطينيين” من خالل الخدمة 

مس���تقبال في هذه الوحدة، وذلك ألس���باب ضميرية نظرا ألنهم “يرفضون 

االستمرار في تشكيل أداة لمواصلة وتعميق الحكم العسكري في المناطق 

)الفلس���طينية( المحتلة”، خاص���ة وأنهم قد أدركوا، م���ن خالل خدمتهم 

العس���كرية، أن “االستخبارات تش���كل جزءا ال يتجزأ من منظومة السيطرة 

العسكرية على المناطق”.

وإلى جانب نص الرسالة نفسها، نشرت “يديعوت أحرونوت” تصريحات 

وإف���ادات بع���ض الجن���ود الموقعين على هذه الرس���الة، م���ن بينهم )ن(، 

الذي أدى خدمته العس���كرية في إحدى القواعد العس���كرية التابعة لهذه 

الوحدة وكان مس���ؤوال عن “الس���احة الفلس���طينية”، إذ قال: “كجندي في 

الوحدة 8200، ش���اركت في جمع معلومات عن أشخاص متهمين بالمساس 

بإس���رائيليين، بمحاوالت المس���اس بإس���رائيليين وبالرغبة في المس���اس 

بإس���رائيليين، فضال عن  جمع معلومات عن أش���خاص أبري���اء تماما ال ذنب 

لهم سوى أنهم يثيرون اهتمام األجهزة األمنية ألسباب مختلفة، ال سبيل 

لديهم لمعرفتها”.  ويضيف )ن(: “كل إنس���ان فلسطيني معّرض للمراقبة 

الدائمة، غي���ر المنقطعة، من دون أية حماية قانوني���ة / قضائية.... جنود 

ثانويون جدا يمكنهم أن يقرروا تحديد ش���خص ما هدفا لجمع المعلومات. 

ليست هناك أنظمة لفحص ما إذا كان المساس بحقوق اإلنسان الفلسطيني 

مبررا أم ال... ففكرة أن للفلسطينيين حقوقا غير موجودة، على اإلطالق”. 

أما )ش(، وهو الضابط األعلى رتبة بين الموقعين على الرس���الة � حس���بما 

تق���ول الصحيفة � فيقول إن “االنطباع العام ه���و أن هناك عددا كبيرا جدا 

من المؤيدين لنا والمتضامنين معنا، لكنهم يخشون ردود الفعل واألثمان 

الشخصية التي قد يدفعونها جراء التوقيع على هذه الرسالة. وهذا، فضال 

عن الخوف من إس���قاطات التوقيع على فرص العمل في المستقبل، ناهيك 

ع���ن احتمال فق���دان القدرة على التأثي���ر على الجهاز م���ن الداخل أو على 

أشخاص يتبوأون مناصب عليا في القطاع العام”. 

وق���ال “دانيئيل”، أح���د الضباط الموقعي���ن على الرس���الة، في تصريح 

لصحيف���ة “هآرتس”، إن عملية إعداد هذه الرس���الة وجمع التواقيع عليها 

اس���تغرقت نحو س���نة كاملة، بعد أن بدأت بمجموعة صغيرة من أش���خاص 

كانوا يعرفون بعضهم بعضا من خالل الخدمة المشتركة في هذه الوحدة. 

وتاب���ع: “كانت هناك تخوف���ات من ردود فعل الن���اس والزمالء في الوحدة. 

لكننا نش���عر بمس���ؤولية كبيرة وبضرورة مس���تعجلة لتحرك ما”. وأضاف: 

“أشعر بالضيق من ناحية ضميرية حيال مواصلة تأدية الخدمة العسكرية 

ف���ي إطار هذه الوح���دة. وبدال من مواجهة المعضالت واإلس���قاطات، قررت 

التهرب”، في إشارة إلى لجوئه إلى “الرفض الرمادي” خالل السنوات الثالث 

األخيرة. ويؤكد: “هذه الخطوة التي أقدمنا عليها اآلن � الرسالة � جاءت ألننا 

نش���عر بأن التهرب ممنوع وبأن علينا تحمل المسؤولية. فقد خدمت هناك 

سبع سنوات. كنت مؤمنا بما فعلت. ولهذه األسباب كلها، أشعر بأنني ملزم 

بتحمل المسؤولية اآلن والتوقف عن المشاركة في تكريس دائرة العنف”. 

جنود في الوحدة: نخجل بكم!
لم يتأخر الرد على رس���الة الجنود والضباط غير المسبوقة هذه، فجاء على 

الفور بتصريحات أدلى بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع 

السابق، موشيه يعلون، والناطق الرسمي بلسان الجيش اإلسرائيلي، العميد 

موتي ألموز، وآخ���رون غيرهم أيضا، أجمعوا جميعا على التقليل من ش���أن 

الرسالة ومن أهمية الموقعين عليها معتبرينهم “أصواتا هامشية” ليس 

في وس���عها التأثير على مئات الجنود والضب���اط الذين يخدمون في هذه 

الوحدة أو النيل من وحدتها وتماسكها وقوتها. 

وبرز، من بين الردود، بشكل خاص، الرسالة المضادة التي وجهها نحو 200 

شخص، جنودا وضباطا )في االحتياط(، من خريجي هذه الوحدة، إلى كل من 

رئيس الحكومة، نتنياهو، ورئي���س أركان الجيش، بيني غانتس، وغيرهما 

يعربون فيها عن رفضهم لرس���الة الرافضين، بل “صدمتهم، اشمئزازهم 

وتنصلهم من هذه الرسالة وخجلهم الشديد بالموقعين عليها”. 

ويؤك���د هؤالء في رس���التهم رفضهم القاطع ألي رف���ض لتأدية الخدمة 

العس���كرية، بش���كل عام، وفي هذه الوحدة تحديدا، بشكل خاص، معلنين 

أنهم “س���يواصلون المثول لتأدي���ة الخدمة االحتياطية، متى اس���تدعت 

الحاجة ذلك”. ثم “نفى” أصحاب هذه الرس���الة أن تكون هناك “ممارسات 

غير أخالقية تنفذها الوحدة 8200”، كما أكد الرافضون في رسالتهم. 

وقال )ل(، أحد الموقعين على رس���الة الرد والتنصل هذه، في تصريحات 

لصحيف���ة “يديعوت أحرون���وت” إن الخطوة التي أق���دم عليها الرافضون 

“خطي���رة جدا”، مضيفا أنهم “فقدوا جادة الص���واب، إذ أرادوا إبالغ العالم 

كله بما يجري في داخل وحدة س���رية جدا، طمعًا ببعض الربح السياسي، ال 

بغية اإلصالح”. 

وردًا عل���ى الرس���الة المضادة هذه، ع���اد الرافضون إل���ى تأكيد موقفهم 

موضحي���ن أن “قرار الرفض وإصدار رس���الة علنية جاء بع���د مخاض طويل 

وقاٍس... بعضنا طرح القضايا الواردة في الرس���الة أمام القادة العسكريين 

المسؤولين في الوحدة وحاولنا طرح األسئلة، لكننا قوبلنا بالصمت، لألسف 

الش���ديد... نحن ال ننك���ر دور الوحدة 8200 الهام ف���ي المحافظة على أمن 

مواطني إسرائيل، لكن الس���نوات الطويلة التي قضيناها في هذه الوحدة 

أثبتت لنا، بصورة حازمة ال ش���ك فيها، أن مهمات هذه الوحدة وممارساتها 

في المناطق )الفلس���طينية( تجاوزت ضرورات الدف���اع عن النفس... ونحن 

ال نقص���د بهذا مهمات عينية محددة، ب���ل تعريف مهمات الوحدة بصورة 

جذرية، أساس���ية وش���املة. فاألعمال التي تقوم بها الوحدة في الس���احة 

الفلس���طينية هي ج���زء ال يتجزأ من منظومة الس���يطرة العس���كرية على 

الفلسطينيين، تمس باألبرياء وتبعد فرصة إنهاء النزاع “!

وأوضح هؤالء أنهم أرادوا الكش���ف عن أسمائهم وتفاصيلهم كلها لكن 

المس���ؤولين عن “األمن الميداني” في األجه���زة األمنية منعوهم من ذلك، 

رغم أن أسماءهم الحقيقية الكاملة بقيت مثبتة على الرسالة، التي وجهت 

عشرات جنود وضباط وحدة 8200: نرفض االستمرار في تشكيل 
أداة لقمع الفلسطينيين وتكريس االحتالل العسكري!

تذكيــــــــــــــر

جنود االحتالل في مهمة قمع مدنيين: مشهد من الخليل.   )إ.ب.أ(

أثارت رسالة عممها 63 شابة وشابا إس���رائيليا من طالب المرحلة الثانوية، 

الذين على وش���ك فرض الخدمة العس���كرية االلزامية عليه���م، وأعلنوا فيها 

رفضه���م للخدمة العس���كرية، قلقا واضحا ف���ي الحكومة وأيض���ا في قيادة 

الجي���ش، فرغم الع���دد المحدود للطالب إال أنهم يكش���فون ع���ن حالة رفض 

عادت لترفع رأس���ها من جديد، ف���ي ظل أجواء التطرف الطاغية في الش���ارع 

اإلسرائيلي. من ناحية أخرى فقد تبين أن الجيش، وبالتنسيق مع وزارة التربية 

والتعليم، يعمل على تحفيز ط���الب المرحلة الثانوية، على االنضمام للوحدة 

االس���تخباراتية “8200”، التي ذاع صيتها في الس���نوات األخيرة، بعد نش���ر 

عش���رات الضباط شهاداتهم، حول أساليب االضطهاد والتنكيل والقتل التي 

ترتكبها الوحدة ضد الفلسطينيين. 

وكان 63 ش���ابا وشابة من اليهود اإلسرائيليين، في جيل التجنيد العسكري 

االلزامي، قد بعثوا قبل أيام برس���الة الى رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو، 

ووزيري الدفاع والتربية والتعليم، يعلنون فيها رفضهم الخدمة العس���كرية 

ف���ي الجيش، لرفضهم االحتالل واالضطهاد والتنكيل بش���عب بأكمله. وهذه 

الرسالة التي تعرف بكنية “رس���الة الطالب الثانويين”، تصدر سنويا منذ ما 

يزي���د عن 35 عاما، ويوقع عليها عش���رات الطالب في المرحلة الثانوية، الذين 

س���تفرض عليهم الخدمة العس���كرية بعد أش���هر قليلة. وهؤالء الطالب هم 

ع���ادة ممن يختارون المجاهرة برفضهم ويتحدون المؤسس���ة الحاكمة، إال أن 

هناك أعدادا أكبر، وفق التقديرات، ممن يختارون عدم الخدمة بواسطة التذرع 

بأسباب أخرى. 

نرفض االحتالل والعنصرية
وقال الطالب في رس���التهم الجماعية “نحن ش���باب قررنا كتابة هذه الرس���الة، 

كتصريح وإعالن عن رفضنا للتجند للجيش، الجيش الذي ينفذ سياسات حكومية 

عنصري���ة تخرق حقوق اإلنس���ان األساس���ية، والت���ي تكيل بالمكيالي���ن- قانون 

لإلس���رائيليين وقانون آخر للفلس���طينيين في نفس المنطقة. له���ذا قررنا أن ال 

نش���ارك في احتالل وقمع الش���عب الفلس���طيني، هذا االحتالل الذي يقسم أبناء 

البش���ر لمعس���كرين عدائيين. فما دام هناك أناس يعيشون تحت االحتالل الذي 

يسلب منهم حقوق اإلنسان وحقوقهم القومية لن نستطيع الوصول الى السالم”.

وتابعت الرس���الة أنه “منذ أكثر من خمس���ين عاما تس���لب حقوق الش���عب 

الفلس���طيني، بواسطة الجدار الفاصل الذي يقس���م الضفة الغربية والحصار 

المفروض على غزة وبواس���طة طرق إضافية أخرى. المستوطنات تقطع اوصال 

الضفة الغربية وتفصل الفلس���طينيين عن بعضهم وتحجزهم في مقاطعات 

صادر 
ُ
وذلك بهدف منع التواصل الجغرافي. األراضي الفلس���طينية الخاصة ت

هدم بش���كل دائم، ويتم هضم الحق 
ُ
من اجل إقامة المس���توطنات. البيوت ت

بالكهرباء والمياه النظيفة لمئات االف السكان”. 

وقالت الرس���الة “اضافة الى ذلك، ُيحرم الفلس���طينيون من حقوق سياس���ية 

بس���يطة بما في ذلك حق التعبير عن الرأي واالحتجاج والحق في المشاركة في 

ا الحق باإلعالم ونش���ر 
ً

انتخابات ديمقراطية في الس���لطة الفلس���طينية. وايض

ما يجري مس���لوب هو االخر بواس���طة اعتق���ال الصحافيين والرقاب���ة. ان دائرة 

الكراهية، العنف واإلرهاب تهدم حياة الفلس���طينيين واإلسرائيليين. وحتى 

نحس���ن حياتنا كلنا بين النهر والبحر علينا أن ننهي االحتالل وأن نتوصل الى 

سالم، منذ خمسين عاًما والوضع “المؤقت” يستمر، ونحن لن ندعم هذا الوضع”.  

وقال الرافضون “ان مفاهيم العس���كرة مغروس���ة في المجتمع اإلسرائيلي 

وفي اذهاننا، أطف���ال روضات يزورون معارض الجي���ش، ضباط يحاضرون في 

المدارس، تمارين اطالق نار حي في المدارس، ورس���ائل عسكرية في مواضيع 

التعلي���م المختلفة، هك���ذا نؤهل أبناءنا ليكونوا جنودا ف���ي الحرب القادمة، 

ب���دون التفكير أن هناك خيارا آخر. العس���كرة في إس���رائيل تخلق المبررات 

والجاهزية العاطفية، ليس للتجنيد فقط ولكن للجاهزية في المس���اس وقتل 

األخ���ر. في الواق���ع الذي يكون للجي���ش قيمة عليا في المجتم���ع، نحن نخرج 

ونرفض المفاهيم الذي تفضل الحرب والنزاع على الصلح والسالم. وفي رفضنا 

هذا نحن نعبر عن معارضتنا لأليديولوجية العسكرية”.

وتابعوا في رسالتهم أنه “من ش���هادات جنود ومسؤولين كبار في الجهاز 

األمن���ي، تعلمنا ب���أن إمكانية التغيير لن تأتي من هن���اك، وأن واقع االحتالل 

غير من الداخل، إن القوة لتغيير الواقع غير موجودة عند الجندي 
ُ
يمنع منا أن ن

ا هو ليس ذنب 
َ

الوحي���د وانما عند كل الجهاز ككتلة واح���دة، وان الذنب ايض

الجن���دي الوحيد وانما عند الجيش والحكومة. نحن نطالب بتغيير هذا الجهاز 

ولن نتعاون معه ما دام يسعى لتحقيق اهداف تتعارض مع ضمائرنا”.

وشدد الموقعون على الرسالة على أن ثمة “سنوات من السيطرة العسكرية 

على المجتمع الفلس���طيني وال نهاية قريبة لهذا، وهناك شعب بأكمله يقبع 

تحت التحريض الُممأس���س والموجه ضد الفلس���طينيين عل���ى جانبي الخط 

األخضر، ونحن هنا، ش���باب في عمر التجنيد من مناطق مختلفة في البالد ومن 

خلفي���ات مختلفة، نرفض أن نصدق جهاز التحريض هذا، نرفض أن نش���ارك 

في ذراع القمع واالحتالل الحكومي، نحن نرفض التجنيد والخدمة العس���كرية 

اللتزامنا بقيم الس���الم، العدل والمس���اواة. ومن معرفتنا أن هناك واقًعا آخر 

نس���تطيع خلقه س���وًيا. ومن هنا نحن نتوجه ألبناء جيلنا ونطلب أن يس���ألوا 

أنفسهم، هل الخدمة العسكرية تحقق فعال هذا الواقع؟”.

قلق حكومي وعسكري
وقد هاجم رئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو، ورئيس أركان الجيش غادي 

أيزنكوت، الش���بان والش���ابات رافض���ي الخدمة العس���كرية االلزامية. واعتبر 

نتنياه���و ظاه���رة الرفض “بالغة الخط���ورة”، فيما اعتبره���ا أيزنكوت تحديا 

للجي���ش والحكومة. وكان ليبرمان قد وصف الرافضين في وقت س���ابق بأنهم 

“خونة”.   

وقال نتنياهو في جلسة حكومته األسبوعية »إنني أعتبر ظاهرة التهرب من 

التجنيد في صفوف الجي���ش من قبل أي جهة كانت أمرًا في بالغ الخطورة مع 

أن هذه الظاهرة ال تخص سوى مجموعة هامشية بسيطة”.

وقال أيزنكوت في تصريحات نشرتها صحف إسرائيلية “إن رسائل الطالب 

الثانويي���ن، التي تظهر من حين الى آخر، تخلق مش���كلة صعبة. وأريد القول 

من جديد إن الجيش لم يختر أن يكون حاكما على يهودا والس���امرة )الضفة(. 

والجيش يتلقى التعليمات من الحكوم���ة. ومن يتحدث عن القيم، فليتفضل 

ويطبق هذه القيم من خالل خدمته العس���كرية. فالرفض من هذا النوع، وهو 

رفض جماعي، هو تحد للمجتمع والجيش والحكومة”.

وقال���ت حركة “رافض���ات” الداعمة لرافض���ي الخدمة العس���كرية، إن ردود 

فع���ل قادة الحكومة والجيش، تعبر عن حال���ة فزع لديهم من الظاهرة اآلخذة 

باالتس���اع. وقالت الحركة “إنه في نهاية المطاف فإن االحتالل سيسقط، كما 

هو حال كل احتالل”. 

وقال���ت المحامي���ة نوعا ليف���ي، الناش���طة والداعمة لحركة رف���ض الخدمة 

العس���كرية، إن عملي���ة غس���يل الدماغ التي تق���وم بها المؤسس���ة الحاكمة 

اليميني���ة، ال تنجح بش���طب حركة الرف���ض لالحتالل وجيش���ه. وفي العامين 

األخيرين، بادرت مع نش���يطات وناش���طين، الى اقامة حرك���ة داعمة لرافضي 

الخدم���ة العس���كرية، وخاصة أولئ���ك الذين تفرض عليهم أحكام بالس���جن، 

وأطلقنا عليها اسم »حركة رافضات«. وأضافت: إنني أشعر باعتزاز في مرافقة 

هؤالء الرافضين أمام المحاكم العسكرية، وفي حركة التضامن والدعم لهم.

وقال الش���اب هيلل غورمي، الذي وفق الفحوصات فجس���مه مالئم للوحدات 

القتالي���ة الخاصة، وقد وقع على رس���الة الرافضين، إن���ه ال يخاف من الهجوم 

واس���ع النطاق المنتظر ضده وضد رفاقه، بسبب التوقيع على الرسالة، »ونشر 

الرسالة بما تحمل من مضامين، أهم بكثير من حسابات رد الفعل علينا«.

وق���ال غورمي »إننا نرفض الخدمة في الجيش، من منطلق التزامنا بالس���الم، 

ومن خالل سعينا الى تغيير الواقع الحالي وخلق واقع جديد. إننا ندعو كل أبناء 

جيلنا ألن يسألوا أنفسهم ما إذا الخدمة العسكرية تخدم تغيير الواقع؟«. 

وأعلن المبادرون أنهم س���يتواصلون مع ش���ابات وشبان آخرين لجمع المزيد 

من التواقيع، في حين تجري تقريبا أسبوعيا تظاهرة قبالة السجن العسكري، 

تضامنا مع الش���اب متان هيلمان، الذي يقبع في الس���جن منذ حوالي 50 يوما 

لرفضه الخدمة العسكرية.

تحفيز الطالب للخدمة في المخابرات
وفي س����ياق متصل يوضح مدى سعي المؤسس����ة الحاكمة لعسكرة المجتمع 

اإلس����رائيلي، قال تقرير لصحيفة »كالكاليس����ت« التابع����ة لصحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، إن قيادة الجيش وضعت مع وزارة التربية والتعليم برنامجا تعليميا، 

يس����عى الى تحفيز طالب متميزين في المرحلة الثانوية، ليلتحقوا ضمن خدمة 

االلزامية والحقا، بوحدة االستخبارات العسكرية، المعروفة بكنية »8200«. 

ويجري الحديث عن الوحدة »8200« في جهاز المخابرات العسكرية في جيش 

االحتالل، التي كثيرا ما تتباهى بها إسرائيل وجيشها، نظرا لحجم انتشارها، 

وآليات التنصت والتجس���س التي تستخدمها، وهذه الوحدة توجه الطائرات 

واألجهزة األخرى، س���اعة تنفيذها جرائم االغتيال، اضافة إلى مهمات أخرى. 

ويرتبط عم���ل الوحدة بالتقني���ات العالية »الهايتيك«، وم���ن أبرز المغريات 

للطالب، أنهم س���يتعلمون لغرض عملهم في الوحدة، المواضيع ذات الصلة 

بالتقنيات العالية، مقابل عملهم لسنوات في الوحدة، ومن ثم تكون فرصهم 

هي األكبر لالنخراط في سوق العمل في مجاالت التقنيات العالية.

وقد تفجرت قضية هذه الوحدة االس���تخباراتية، على مس���توى الرأي العام، 

حينما كشف نحو 45 عسكريا من الضباط والجنود، قبل أكثر من ثالث سنوات، 

عن أساليب عمل هذه الوحدة، برسالة جماعية، أعلنوا فيها رفضهم االستمرار 

في الخدمة في هذه الوحدة )اقرأ عنها في مكان آخر من هذه الصفحة(. 

16 جنديا انتحروا خالل 2017
صدرت في األيام األخيرة إحصائيات عن الجيش، أبرزها أن عدد العسكريين 

الذين انتحروا وهم في الخدمة العس���كرية في الع���ام الماضي 2017، بلغ 16 

جندي���ا، وفي الس���نوات الثالث التي س���بقت كان ع���دد المنتحرين 15 جنديا 

س���نويا، وهذا يعد عددا قليال قياس���ا بسنوات التس���عين، حينما كان ينتحر 

سنويا ما بين 35 الى 40 عسكريا.

ويقول الجيش إنه اتخذ سلس���لة من التدابير لمحاصرة الظاهرة، من بينها 

كش���ف مبكر للجنود والضباط الذين يصاب���ون باالكتئاب، ووضعهم في بيئة 

مش���جعة، وزيادة كبيرة في أعداد األطباء والمستش���ارين النفسيين. ويقول 

التقرير إن المنتحرين كانوا 15 رجال وشابة واحدة، وإن 13 من المنتحرين كانوا 

ضمن الخدمة االلزامية، باإلضافة إل���ى ضابطين في الجيش النظامي، وجندي 

في االحتياط.

وحس���ب تقرير الجيش، فإنه في العام الماضي قتل 55 عسكريا، من بينهم 

16 انتحروا، و9 في عمليات عس���كرية أو عملي���ات تفجيرية، و9 جنود بظروف 

صحية، وقتل جنديان خالل تدريبات عسكرية، و8 جنود في حوادث طرق خالل 

اجازاتهم، و4 بح���وادث طرق خالل الخدمة، و9 خالل عملهم العس���كري، وفي 

حوادث ناجمة عن قلة اليقظة واألمان. 

حركة رفض الخدمة العسكرية محدودة لكنها تثير قلقا سياسيا وعسكريا!
*63 شابا إسرائيليا يجاهرون برفضهم الخدمة العسكرية ضمن رسالة “الطالب الثانويين” السنوية *نتنياهو وأيزنكوت يعتبران الظاهرة خطيرة *قيادة الجيش 

تضع برنامجا تعليميا لتحفيز طالب المرحلة الثانوية على االلتحاق بوحدة االستخبارات العسكرية “8200” *خالل العام الماضي انتحر 16 عسكريا*
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محور خاص: واقع اإلكراه  الديني في إسرائيل

تش����ير آخر الخط����وات التي قامت به����ا الحكومة 

اإلس����رائيلية الحالية إلى أنه����ا ماضية نحو تعزيز 

طابع إس����رائيل الديني في بعده األرثوذكسي، مما 

يحولها إلى دولة يهودية أرثوذكس����ية. وساهمت 

في ذل����ك مجموع����ة م����ن القوانين والس����لوكيات 

الت����ي اتخذتها الحكومة اإلس����رائيلية في المجال 

العمومي وفي سياساتها بشكل عام. 

وينعك����س تفاقم تديين المج����ال العمومي في 

إسرائيل على عالقة الدين والدولة من جهة، وعلى 

تصدي����ع تفاهمات الوض����ع القائم الت����ي صاغها 

دافيد بن غوريون بعيد تأس����يس دولة إس����رائيل، 

كم����ا ينعكس عل����ى نف����وذ الش����ارع العلماني في 

إس����رائيل، ويؤدي إلى إعط����اء مجموعة صغيرة في 

المجتمع اإلسرائيلي إمكان التحكم والهيمنة على 

المج����ال العمومي وعلى نمط الحي����اة في المجتمع 

اإلس����رائيلي، كما أنه يس����اهم في ت����أزم عالقات 

إس����رائيل مع المجموعات اليهودية في العالم وال 

سيما في الواليات المتحدة والتي غالبها ال ينتمي 

إلى التيار األرثوذكسي.

ويعتقد البعض أن تعزيز طابع إسرائيل الديني 

في بعده األرثوذكسي ينطوي على تأثير ذي جانب 

اس����تراتيجي وتحديدا في كل م����ا يتعلق بعالقات 

إس����رائيل مع يه����ود العال����م. وهذا ما س����تبديه 

بالتأكيد األيام المقبلة.

ومع أن دراس����ة ع����دد المتدينين في إس����رائيل 

وصفاته����م الديمغرافي����ة تعتب����ر م����ن القضايا 

المختل����ف عليها في إس����رائيل، وهناك تقديرات 

مختلفة لعدد المتدينين في إس����رائيل، ولتحديد 

صف����ة المتدين عموما، إال إن هن����اك اتفاقا على أن 

ثمة ازديادا في نس����بتهم السكانية في المجتمع 

التح����والت الديمغرافية في  اليه����ودي. وت����ؤدي 

صف����وف المتدينين والمحافظين إل����ى زيادة قوة 

األحزاب الديني����ة واليمينية، فالمتدينون وخاصة 

المحافظي����ن منهم يصوتون لألح����زاب الدينية، أو 

األحزاب اليمينية القومية، بينما يميل العلمانيون 

أو غي����ر المتديني����ن للتصويت ألحزاب اليس����ار أو 

الوسط. 

وأبن����اء  عموم����ا  المتديني����ن  تأثي����ر  وازداد 

الصهيوني����ة الديني����ة خصوص����ا ف����ي المش����هد 

السياس����ي اإلس����رائيلي، وق����د تجل����ى ذل����ك في 

زي����ادة تمثيله����م البرلمان����ي، وزي����ادة تأثيرهم 

على الحكومات اإلس����رائيلية، خاص����ة وأن األحزاب 

الحاكم����ة بات����ت تحت����اج إل����ى األح����زاب الدينية 

لتشكيل الحكومة والس����تقرار االئتالف الحكومي. 

وعندما ق����رر بنيامين نتنياهو اس����تبعاد األحزاب 

الدينية األرثوذكسية من حكومته عام 2013 فإنها 

ل����م تصمد أكثر من عامين، فع����اد وأكد أن األحزاب 

الدينية حلفاء طبيعيون لحكومات اليمين. ويعتبر 

تمثيله����م البرلماني وحجمه أحد المؤش����رات على 

زيادة قوتهم ونفوذهم السياس����ي في المش����هد 

السياس����ي اإلس����رائيلي، برغم أنهم متفرقون بين 

أحزاب عديدة، ولكن وجوده����م وحضورهم يعتبر 

إق����رارا حتى في األح����زاب غير الديني����ة كالليكود 

مث����ال بأهمية ه����ذا القطاع وخطابه ف����ي المجتمع 

اإلس����رائيلي، حيث تعتمد الحكومة الحالية بشكل 

كامل عل����ى األحزاب المتدينة ف����ي ديمومتها في 

الحك����م. وهو ما يزيد م����ن تأثيرهم عل����ى قرارات 

الحكومة.

وازداد ع����دد أعض����اء البرلم����ان المتديني����ن في 

التسعينيات.  الكنيست اإلسرائيلي منذ منتصف 

ففي انتخابات الكنيست السابع عشر )عام 2006(، 

وصل عددهم إلى 34 عضو كنيست، وفي انتخابات 

الكنيس����ت الثامن عشر وصل إلى 29 عضو كنيست 

)عام 2009(، وفي انتخابات الكنيست التاسع عشر 

)2013( وصل إلى 40 عضو كنيست أي بنسبة تصل 

إلى حوالي 31% من أعضاء الكنيست، وفي انتخابات 

الكنيست العش����رين )2015( وصل عددهم إلى 27 

عضو كنيس����ت، وذلك نابع مع تراجع تمثيل شاس 

و«البيت اليهودي«، وبس����بب االنشقاق الذي حدث 

في ش����اس وخسارة الطرف المنشق في االنتخابات 

وضي����اع أربعة مقاعد على الحركة، والثاني بس����بب 

سياسات الليكود التي جذبت مصوتين من القواعد 

االجتماعية لحزب »البيت اليهودي«.

كذلك األم����ر ازداد تمثيل المس����توطنين )أبناء 

الصهيونية الدينية غالبا( في الكنيس����ت، فبينما 

كان هناك عضو كنيس����ت واحد من المس����توطنات 

ف����ي ع����ام 1984، وص����ل تمثيلهم في الكنيس����ت 

التاس����ع عش����ر )2013( إلى 12 عضو كنيست )6 من 

قائم����ة »الليك����ود- بيتنا« ]تحالف حزب����ي الليكود 

و«إسرائيل بيتنا« برئاسة أفيغدور ليبرمان[ و5 من 

»البيت اليهودي«( ووصل تمثيلهم في الكنيست 

العشرين )2015( إلى عش����رة أعضاء كنيست. وهو 

تمثي����ل أكبر من نس����بتهم من بين الس����كان في 

إسرائيل. ويبين هذا اإلحصاء قوة األحزاب الدينية 

االنتخابية، لكنه ال يعبر عن قوة المتدينين الذين 

يتواج����دون في أحزاب غير دينية وخاصة في حزب 

الليكود.

واتخذت الحكومة اإلس����رائيلية الحالية سلس����لة 

من القوانين التي تهدف إلى تعزيز أرثوذكس����ية 

المجال العموم����ي في إس����رائيل. ويمكن في هذا 

السياق اإلشارة إلى مجموعة من اقتراحات القوانين 

والقوانين التي اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية في 

هذ الصدد:

1- قان����ون تنظيم الصالة والش����عائر الدينية في 

س����احة »حائط المبكى« )الجدار الجنوبي للمس����جد 

األقصى المب����ارك(، والذي قامت من خالله الحكومة 

بإلغاء التفاهم����ات التي توصل����ت إليها الحكومة 

س����ابقا وس����محت للنس����اء بالص����الة في مس����احة 

مخصص����ة له����ن، أو إعط����اء مج����ال لليهودية غير 

األرثوذكسية في ممارسة شعائرها الدينية، حيث 

أبقت الحكومة وش����رعنت الس����يطرة األرثوذكسية 

على س����احة الحائ����ط الجنوبي، وهو م����ا أثار غضب 

اليهودي����ة اإلصالحي����ة والمحافظ����ة عموم����ا وفي 

الواليات المتحدة خصوصا.

2- إلغاء قانون التجنيد: وهو القانون الذي سنته 

الحكوم����ة في دورتها الس����ابقة عندم����ا كان حزب 

“يوجد مستقبل” في الحكومة والذي فرض عقوبات 

عل����ى المتدينين المتزمتين ال����ذي ال يخدمون في 

الجي����ش، وتحت تأثي����ر ممثلي األح����زاب الدينية 

في الحكوم����ة الحالية، الذين ل����م يكونوا جزءا من 

الحكومة الس����ابقة، تم إلغاء ه����ذا القانون وإصدار 

قانون جديد متفق عليه مع األحزاب الدينية يرجع 

الوضع إلى ما كان عليه في السابق.

3- حصري����ة التهوي����د الش����خصي للمؤسس����ة 

الدينية األرثوذكس����ية في إسرائيل، حيث حصلت 

المؤسس����ة الدينية األرثوذكس����ية عل����ى احتكار 

التهوي����د الش����خصي ملغية بذل����ك كل تهويد ال 

يتم م����ن خاللها أو من خ����الل حاخامين من طرفها 

أو حصل����وا على ش����رعيتها، وال ينحصر هذا اإلجراء 

عل����ى التهويد في إس����رائيل فحس����ب، وإنما أيضا 

ط����ال التهويد ال����ذي يتم ف����ي العال����م حيث أنه 

لك����ي يتم قبول ه����ذا التهويد علي����ه أن يكون من 

خالل مؤسس����ات وش����خصيات حاصلة على شرعية 

المؤسسة األرثوذكسية في إسرائيل.

4- تعزي����ز مكان����ة المحاكم الدينية ف����ي الحياة 

المدنية في إسرائيل، فيما يتعدى قضايا األحوال 

الشخصية.

5- اقتراح قانون القومي����ة، والذي يعطي أهمية 

للت����راث القضائي العبري اليه����ودي في المحاكم 

المدنية، حيث ينص أحد بنود قانون القومية على 

أنه في ح����ال لم يجد القاضي إجابة على قضية من 

القانون المدني يمكنه العودة إلى القانون العبري 

وأخذ حكمه منه على القضية المطروحة أمامه.

6- ترتيب����ات العمل يوم الس����بت والتي تش����مل 

محاولة إغ����الق المحال التجارية، ومصادرة صالحية 

الس����لطات المحلية في تحديد سياساتها المحلية 

في هذا الش����أن وإعطاء الصالحي����ات الكاملة بهذا 

الخصوص لوزير الداخلية.

7- من����ع العمل عل����ى صيانة س����كة الحديد أيام 

الس����بت، والتي كانت ستؤدي إلى إسقاط الحكومة 

لوال تدخل نتنياهو في اللحظة األخيرة ومنع العمل 

أيام السبت في هذه الصيانة.

تأزم العالقة مع يهود العالم
وساهم تعزيز أرثوذكسية إسرائيل في تصديع 

العالقات بين الجالية اليهودي����ة في أميركا وبين 

إس����رائيل. وقد بدأ هذا التصدع بش����كل كبير بعد 

انتخ����اب دونالد ترامب رئيس����ا للواليات المتحدة، 

فقد راهن اليمين في إس����رائيل على إدارة ترامب 

في إس����قاط أيديولوجيته على أرض الواقع، وذلك 

على الرغم من التوجهات التي يحملها مستش����ارو 

ترامب، س����واء تل����ك ذات الطاب����ع العنصري وتلك 

ذات المالمح الالسامية، وهو ما يعزز القطيعة بين 

اليهود في الواليات المتحدة وبين إسرائيل. وكتب 

مراس����ل صحيفة »هآرتس« ف����ي الواليات المتحدة 

األميركية، حيمي ش����اليف، مثاًل أنه »لو كان باراك 

أوبام����ا هو من يتلعث����م حول إن����كار المحرقة، كما 

يفع����ل دونالد ترام����ب هذه األي����ام، لقامت الدنيا 

عل����ى طرفّي المحيط، ولكان مش����رعون جمهوريون 

سيطالبون برأس����ه، وكانت منظمات يهودية على 

اختالفها ستنتقده بكلمات شديدة اللهجة، وكان 

بنيامين نتنياهو سينشر بيانا شديد اللهجة ]...[ 

وكان وزراء الحكومة وأعضاء كنيس����ت سيصفونه 

بأنه الس����امي، كاره إلس����رائيل، مس����لم من كينيا 

ومؤي����د للنازية. ولك����ن عندما يك����ون الحديث عن 

ترام����ب، عزيز اليمين وإله المس����توطنين، فال أحد 

ف����ي الدولة يفتح فمه. الرئي����س األميركي الجديد 

ش����طب اليهود من البيان الذي أص����دره في ذكرى 

اليوم العالمي للمحرق����ة، وأوضح بعد ذلك أن األمر 

كان مقصودا وليس����ت لديه ني����ة للتراجع عنه. كل 

المنظم����ات اليهودية في الوالي����ات المتحدة بمن 

في ذلك أولئك الذي ينتمون لليمين ومع ش����لدون 

إدلسون، احتجوا بشدة، كما أن مشرعين أميركيين 

احتجوا بش����دة، برغ����م أن كل الضج����ة اختفت في 

عاصف����ة التقييدات التي فرضه����ا ترامب- بالذات 

في يوم المحرقة العالمي- على اس����تيعاب الجئين 

ومهاجرين مس����لمين، أما في إس����رائيل فال شيء، 

صمت مطبق«.

غي����ر أن الش����رخ الكبير بدأ في ه����ذه االثناء بين 

إس����رائيل واليه����ود ف����ي العالم عموم����ا واليهود 

األميركان خصوصا، وذلك على ضوء القرارين الذي 

الحالية: األول  الحكوم����ة اإلس����رائيلية  اتخذتهما 

بش����أن إعطاء س����لطة مطلقة وحصرية للمؤسس����ة 

اليهودي����ة األرثوذكس����ية في إس����رائيل لتحديد 

س����يرورة التهوي����د الش����خصي )قب����ول ش����خص 

لليهودي����ة(، حي����ث ترف����ض هذه المؤسس����ة أي 

س����يرورة إدخال شخص لليهودية ال تكون خاضعة 

لمؤسس����اتها وحاخاميها، وهذا يضرب المئات من 

المؤسسات الدينية في العالم وينزع الشرعية عن 

عمليات التهويد التي يقوم بها رجال دين يهود ال 

ينتمون إلى اليهودية األرثوذكس����ية )هناك أيضا 

التياران اإلصالحي والمحافظ في اليهودية واللذان 

تن����زع عنهم����ا اليهودية األرثوذكس����ية ش����رعية 

التهوي����د، والبعض حتى يش����كك ف����ي صفائهما 

الديني(. أما القرار الثاني فهو القرار الذي اتخذته 

الحكوم����ة اإلس����رائيلية بإلغاء التس����وية التي تم 

التوصل لها بين التيارات الدينية اليهودية حول 

الصالة في الحائط الجنوبي )حائط البراق( للمسجد 

األقص����ى المبارك، فبعد أن اتخ����ذت الحكومة قرارا 

بتقس����يم مس����احة الحائط وإعطاء حيز لليهودية 

اإلصالحية والس����ماح للنس����اء اليهودي����ات بإقامة 

ش����عائر دينية فيه، تراجعت الحكومة وألغت هذه 

التسوية مما أثار غضب المجموعات اليهودية في 

العالم وفي أميركا خصوصا.

وقد اعتبر توم����اس فريدمان الصحافي األميركي 

اليهودي أن هذه القرارات تشكل خطرا على األمن 

القومي اإلسرائيلي. ويشير فريدمان إلى أن هناك 

س����تة ماليين يهودي في إسرائيل، وستة ماليين 

يهودي في الوالي����ات المتحدة، وأربعة ماليين في 

أنح����اء العالم، حيث أن 75% م����ن يهود العالم هم 

يه����ود غير أرثوذك����س. واعتبر أن ه����ذه القرارات 

ستحدث قطيعة بين إسرائيل ويهود العالم الذين 

يدعمون إس����رائيل ماليا وسياسيا في دولهم. كما 

اعتب����ر أن هذه الق����رارات اس����تراتيجية تؤثر على 

مس����تقبل العالق����ات بي����ن الطرفين ولي����س مجرد 

حدث عابر، فهي تعني في جوهرها نزع الش����رعية 

عن يهودية غالبية يه����ود العالم من أجل تحقيق 

مصالح أحزاب يهودية أرثوذكس����ية في االئتالف 

الحكومي.

من المفت���رض أن يبحث ويقر الكنيس���ت اإلس���رائيلي خالل 

هذا األس���بوع ما ُيعرف باس���م “قانون البقاالت”، الذي يهدف 

إلى تش���ديد أنظمة حظر فتح المصالح التجارية أيام الس���بت، 

داخ���ل المدن واألحياء اليهودية، وخاصة تلك التي تبيع المواد 

الغذائية أو األطعمة، التي مجرد فتح أبوابها أيام السبت يعني 

تلقائيا أنها خارج نظام “الحالل اليهودي”. 

وهذا القان���ون هو أحد نقاط األزمة الت���ي يواجهها االئتالف 

الحاك���م، بس���بب موقف حزب “يس���رائيل بيتين���و” المعارض 

للقانون، وبذلك ُيضعف االئتالف أمام الهيئة العامة للكنيست. 

وتضغط الكتل الدينية الثالث، ومعها حزب “الليكود”، من أجل 

س���ن هذا القانون، كي تحفظ سالمة واس���تمرار عمل االئتالف، 

ولك���ن م���ن ناحية أخرى، ف���إن ه���ذا القانون ي���دل على وجهة 

إسرائيل المس���تقبلية، إذ إنها مرشحة لتشديد قوانين اإلكراه 

الديني أكثر، وهذا يقلق الجمهور العلماني الواسع. 

ورأت مي���راف أرل���وزوروف، المعلقة البارزة ف���ي صحيفة “ذي 

ماركر” االقتصادية )تابعة ل�”هآرتس”(، أن الطوش���ة األلوهية 

ر فيه 
ّ
حول مس���ألة العمل في أيام الس���بت وصلت إلى ح���د فك

وزير الداخلية آرييه درعي باستنفار واستدعاء عضو الكنيست 

يه���ودا غليك )الليكود(، من أيام الح���زن الذي هبط عليه بموت 

زوجته، كي يش���ارك في التصويت المصيري في الكنيست على 

“قان���ون البقاالت”. واضطر درعي لالعت���ذار عن هذا الحقا، ولكن 

كحج���م الغرابة في الص���راع حول قانون البق���االت، هكذا حجم 

الالفائدة من هذا القانون. 

اإلس���رائيلي  للمعه���د  الجدي���دة  المعطي���ات  وأضاف���ت: 

للديمقراطية تدل على أن القانون لن يزيد ولن ينقص تقريبا أي 

شيء من كل ما يتعلق بالعمل أيام السبت، تماما كما هي الحال 

ف���ي تعديل قانون س���اعات العمل والراحة، ال���ذي لن يترك أي 

أثر على الوضع القائ���م. وهذه المعطيات التي جمعها الدكتور 

ش���وكي فريدمان، والمحامي غلعاد فاينر، والتي اس���تندت على 

استطالع اجتماعي أجراه مكتب االحصاء المركزي في العام قبل 

الماضي 2016، تكش���ف مش���هدا مفاجئا حول حجم العمل أيام 

السبت في إس���رائيل. أوال، فإن 4ر16% من اإلسرائيليين يعملون 

أيام الس���بت، والع���دد االجمال���ي 620 ألفا، ولك���ن المفاجأة أن 

غالبيتهم الكبيرة هم من اليهود- 400 ألف يهودي، يش���كلون 

13% من القوة العاملة اليهودية.

وخالف���ا لالنطب���اع الس���ائد، ال يج���ري الحدي���ث ع���ن عم���ال 

مس���تضعفين، يعملون أيام الس���بت بش���كل اس���تغاللي. على 

العك���س، فإن العمال ينقس���مون بش���كل متس���او تقريبا، بين 

الش���رائح المجتمعية العشرة، من األضعف حتى األكثر ثراء. ف� 

19% م���ن العاملين الذين يتقاضون راتبا غير صافي أعلى من 14 

ألف ش���يكل، يعملون أيام السبت. ولدى من يتقاضون أكثر من 

21 ألف شيكل، فإن نسبتهم هي 18%. بينما تهبط النسبة إلى 

17% لدى العاملين الذين معدل راتبهم أقل من 5 آالف ش���يكل. 

وبش���كل عام، فإن النس���بة مرتفعة لدى العمال في أماكن عمل 

منظمة وفيها لجان عمال، إذ تصل نسبتهم إلى 18%، بينما لدى 

العمال غير المنظمين هي 14%، والمس���تقلين 19%، في حين أن 

نسبة اجمالي األجيرين الذين يعملون أيام السبت بلغت %16.

وال يجد د. فريدمان والمحامي فاينر تفس���يرا لهذه التوزيعة 

في النس���ب المئوية، لكنهما يعتق���دان أن العمل بين أصحاب 

الرواتب العالية، هو من ط���رف الذين ال يحافظون على التقاليد 

الدينية، ما يس���اعدهم على العمل أيام الس���بت. ولربما هناك 

تفس���ير آخر، وهو أنه بما أن الراتب أيام الس���بت أعلى، فإن هذا 

يساهم في رفع معدالت الرواتب. أضف إلى هذا، أنه بالذات لدى 

العمال المنظمين، فإن عملهم في أيام السبت نابع من تصاريح 

خاصة للعمل أيام الس���بت، أعطيت لقطاعات عمل، مثل الصحة 

والتمريض وغيرهما.

وعلى هذا األس���اس، تتاب���ع المعلقة، وجدن���ا أن العدد األكبر 

للعاملين أيام الس���بت هم في قطاع الصحة، إذ بلغ عددهم 86 

ألف���ا. ويليهم العاملون في الفندق���ة والمطاعم ومرافق الطعام 

والتج���ارة. فالنس���بة األعلى من العاملين أيام الس���بت، 5ر%47، 

هي في قطاع الفنادق والطعام. بينما النس���بة في قطاع الفنون 

والترفيه- 38%، والقطاع الثالث هو قطاع المس���اعدات وخدمات 

الطوارئ، إذ تصل النسبة إلى %25.

ويقس���م العمل أيام الس���بت إلى ثالثة أنواع، الفرعان األوالن 

قانوني���ان، ويعمل فيهما العاملون أيام الس���بت اس���تنادا إلى 

تصاريح عامة قدم���ت لقطاعي عملهم، بقص���د قطاعي الصحة 

والفندقة. أما التصاريح التي قدمت بشكل عام، وليس لمؤسسة 

خاصة، فهي ألجه���زة األمن على أنواعها، والفن���ادق والطعام، 

نس )جم���ع كني���س(، ومنقذي 
ُ
والعم���ل م���ع الحيوان���ات، والك

الس���باحة. وبالمجمل، فهم 400 ألف عام���ل يهودي، من بينهم 

250 ألف���ا يعملون بناء على تصريح عام، والباقي لديهم تصريح 

فوري عيني، وف���ي كل األحوال يتم دفع أجر اضافي على العمل 

أيام السبت. وللتوضيح، فإن جميع التصاريح للعمل أيام السبت 

في هذه القطاعات صدرت في س���نوات الخمس���ين. ومنذ العام 

1961 لم يتم اصدار أي تصريح عام آخر للعمل أيام السبت، وهذا 

بطبيعة الحال بسبب القوة المتنامية للمتدينين في السياسة، 

ما يمنع اصدار تصاريح أكثر للعمل أيام السبت.

وحينما ضاق األمر أمام الدولة، شرعت في اصدار تصاريح عمل 

خاصة لش���ركة محددة، يصدرها وزير العمل والرفاه، اس���تنادا 

لقانون س���اعات العمل والراحة. فاألعمال في شركة الكهرباء، أو 

األعم���ال التي هي موضع خالف في ش���بكة القطارات، تتم بناء 

على تصاريح عينية ومحددة، تحصل عليها الش���ركتان من وزير 

العمل. وبلغ عدد العاملين في الشركتين 10700 عامل.

وهذا التصريح لش���ركة الكهرباء وسلطة القطارات هو موضع 

خالف، بالذات بسبب أعمال الصيانة أيام السبت. والتعديل في 

القان���ون يحدد أنه منذ اآلن، بمق���دور وزير العمل أيضا أن يأخذ 

باالعتبار الحفاظ على قدس���ية الس���بت، حينما سيس���حم قراره 

بشأن منح تصريح أم ال، وليس فقط العتبارات اقتصادية وأمنية.

وبحس���ب تحليل المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية، فإن هذا 

يظهر وكأنه تعديل ذو شأن، ولكن ليس هذا هو الحال. فتعديل 

القانون يسري على 11 ألف عامل من أصل 400 ألف عامل يهودي 

يعملون أيام الس���بت، وف���ي كل األحوال فإن اعتبارات الس���بت 

التي سيأخذها وزير العمل بالحسبان لدى اصدار قراره لن تغير 

الكثير م���ن الوضع القائم، فللجميع واضح أن س���لطة القطارات 

وشركة الكهرباء ملزمتان بالعمل أيام السبت، ولهذا ال يبدو أنه 

سيطرأ تغيير جوهري في الوضع القائم.

والفئة الثالثة من العمال الذين يعملون في أيام السبت، هي 

الفئة المتنامية بس���رعة في الس���نوات األخيرة، وهم العاملون 

في التجارة وحوانيت البقالة، الذين يعملون أيام السبت بشكل 

غي���ر قانوني. وبتقدي���رات المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية، 

يجري الحديث ع���ن 150 ألف عامل، يتج���اوزون القانون مرتين، 

فأوال هم لم يحصلوا على تصاريح عمل، بموجب قانون س���اعات 

العمل والراحة، وثانيا أن المصلحة التجارية التي يعملون فيها 

لم تحصل هي أيضا على تصريح بالعمل أيام الس���بت، وبشكل 

يخرق القانون المس���اعد البلدي، ال���ذي يحظر العمل إال إذا صدر 

قرار يبطل مفعول قرار الحظر. 

وتعديل القانون الذي بس���ببه كان يجب اس���تنفار واستدعاء 

عضو الكنيس���ت يهودا غليك، متعلق فق���ط بالمخالفة الثانية، 

المتعلقة بفتح المصلحة التجارية، ومن أجل منع خرق القوانين 

البلدية المس���اعدة، لمنع فت���ح أبواب المصال���ح التجارية أيام 

الس���بت. ويقضي التعدي���ل المقترح لقانون البق���االت أنه منذ 

اآلن لن تستطيع أي بلدية الس���ماح بفتح المحال التجارية أيام 

الس���بت، من خالل قوانين بلدية مس���اعدة، إال إذا حصل القانون 

على مصادقة وزير الداخلية، الذي بطبيعة الحال لن يسمح به.

إال أن ه���ذا اجراء سياس���ي حزبي، ألنه ال يوج���د ألي بلدية في 

إسرائيل قانون مساعد يتيح فتح المصالح التجارية أيام السبت. 

والمدينة الوحيدة التي لديها قانون كهذا هي مدينة تل أبيب، 

واآلن، وبالذات بس���بب هذا القانون، تسارع مجالس بلدية لسن 

قوانين مس���اعدة، تسمح بفتح مصالح تجارية، قبل أن يتم اقرار 

القانون نهائيا في الكنيست، ويدخل إلى حيز التنفيذ.

إذن ال توج���د ألي بلدية قوانين مس���اعدة تتي���ح فتح المحال 

التجارية أيام السبت، فكيف حصل هذا النمو في عدد المصالح 

التجارية التي تعمل أيام الس���بت، وأن يصل عدد العاملين في 

هذه المحال إلى 150 ألف عامل أيام السبت؟ الجواب ألن القوانين 

المس���اعدة في البلديات التي تحظر فتح المصالح أيام السبت ال 

يتم فرضها، بسبب اهمال مقصود في تلك المدن والبلدات.

ويدل بحث أجراه معهد األبحاث في الكنيست، في العام 2014، 

عل���ى أن ثلثي البلديات فق���ط لديها قوانين مس���اعدة تتعلق 

بالعمل أيام الس���بت، وفقط نصف هذه البلديات، بمعنى الثلث 

م���ن اجمالي البلديات، تعمل عل���ى تطبيق ومراقبة تطبيق هذه 

القوانين، ولكن أيضا بتس���اهل كبير، إذ منذ العام 2008 وحتى 

العام 2013، صدرت 36 ألف مخالفة، في 12 بلدية، ونصف هذه 

المخالفات ص���درت عن بلدية واحدة، التي ه���ي الوحيدة التي 

لديها قانون مساعد يتيح فتح بعض المحال التجارية، والقصد 

بلدية تل أبيب.

وتخت���م أرل���وزوروف: إن هذه المعطيات تدل عل���ى أن الُحكم 

المحلي يفضل كنس مس���ألة العمل أيام الس���بت، إلى ما تحت 

الس���جادة، إذ ال توجد قوانين بلدي���ة، وإن وجدت فهي ال تطبق 

بالشكل الكافي، ولذا فإن هذا القانون هو لغايات حزبية، فوزير 

الداخلية بإمكان���ه الغاء القوانين البلدي���ة إن وجدت، ولكن لن 

يكون م���ن يطبق هذا ميدانيا. ولو أرادت الدولة فعل ش���يء من 

دون تعدي���ل القانون، لكانت منحت الصالحي���ات لوزير العمل. 

ولكن فحصا أج���راه المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية، بّين أن 

وزارة العم���ل أصدرت ف���ي العام 2016 كله، 28 مخالفة بس���بب 

تش���غيل عمال أيام الس���بت، بمعنى ليس بسبب فتح المصالح، 

التي هي ليس���ت من صالحية هذه الوزارة. بناء على هذا الوضع، 

فإن “الطوش���ة األلوهية” حول العمل أيام الس���بت تبدو حامية، 

لكنها ليست أكثر من مناورة حزبية. 

مع انتهاء 2017: تفاقم مظاهر 
تديين الحّيز العام في إسرائيل!

تحليالت: »الطوشة األلوهية« حول العمل 
أيام السبت  ليست أكثر من مناورة حزبية!

 » صــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية  »

بطاقة ملكية
تاريخ من النهب والَصون واالستيالء

 في المكتبة الوطنية االسرائيلية 

ترجمة: عالء حليحل



7 الثالثاء 2018/1/9م الموافق 22 ربيع الثاني 1439هـ العدد 412 السنة السادسة عشرة

تقاريــر خــاصـــــــة

أظهر تقريران جديدان عدة مؤشرات في مجتمع الحريديم. األول يدل على 

لجم التكاثر الطبيعي، الذي هو من األعلى في العالم، وقد ظهر هذا من خالل 

لجم الزيادة الس���نوية في أعداد طالب الصف األول ابتدائي. والتقرير الثاني 

أظه���ر ارتفاعا كبيرا في س���ن الزواج في مجتمع الحريدي���م، الذي كان يتميز 

حتى قبل س���نوات بارتفاع نسبة زواج القاصرين، إلى أن تم سن القانون الذي 

يحظر الزواج دون سن 18 عاما، إال في حاالت استثنائية. 

ويقول بحث أجري في مركز “ش���وريش” لألبح���اث االقتصادية االجتماعية، 

إنه بين العامين 2000 و2009، كانت نسبة ارتفاع أعداد تالميذ الحريديم، في 

الصف األول ابتدائي، 2ر4% س���نويا. بينما نس���بة االرتفاع السنوية في جهاز 

التعليم الرس���مي العام تالمس الصفر- 3ر0%. أما بين العامين 2009 و2016، 

فقد هبطت النسبة السنوية لدى الحريديم إلى 3ر3%، بينما ارتفعت النسبة 

ف���ي جهاز التعليم العام س���نويا إلى 1ر3%. وقد تقاربت نس���بة الزيادة بين 

الجهازين، على الرغم من أن معدل الوالدات لدى األم العلمانية اإلس���رائيلية 

ه���ي 6ر2 والدة، مقابل معدل يتراوح ما بين 5ر6 إلى 7 والدات لألم من جمهور 

الحريديم.

وفي جهاز التعليم الديني الصهيوني ارتفعت الوتيرة في الزيادة السنوية 

من 2ر1% بين العامين 2000 و2009، إلى 2ر3% بين العامين 2009 و2016. وهذا 

يدل أيضا على زيادة التش���دد الديني لدى هذا التيار في إسرائيل، الذي كان 

في سنوات مضت تتغلغل فيه عدة تيارات دينية، ليبرالية واصالحية، بينما 

اآلن يطغى عليه التش���دد الديني، ومن انعكاس���اته ارتف���اع معدل الوالدات 

لألم الواحدة إلى حوالي 5ر4 والدة. ويش���ار هنا إلى أن التيار الديني الليبرالي 

واالصالحي نس���بته عالية )نسبيا( بش���كل خاص بين األميركان اليهود، إذ أن 

الغالبية الساحقة من األميركان اليهود هم من العلمانيين.

أما في جهاز التعليم العربي، وف���ي الفترتين الزمنتين، فقد هبطت وتيرة 

الزيادة السنوية من 3% سنويا إلى 2ر1%. وهذا انعكاس واضح للتراجع الحاد 

في معدل الوالدات لدى العرب، من حوالي 5 والدات لألم الواحدة في س���نوات 

التسعين األولى، إلى 2ر3 والدة في الفترة الحالية.    

ويقول تقرير لمركز “طاوب” نش���ر قبل نحو ع���ام، إن التنقالت بين أجهزة 

التعليم هامشية جدا، وال يمكنها أن تؤثر على وتيرة الزيادة، بقصد أن يكون 

تالمي���ذ من عائالت علمانية يدرس���ون في مدارس ديني���ة، أو العكس. ولكن 

من جهة أخرى، تجدر اإلش���ارة إلى أن جهاز التعليم الخاص بحركة “ش���اس” 

للحريدي���م الش���رقيين، كان يعلم أيضا في الصف���وف االبتدائية تالميذ من 

عائالت ليس���ت متدينة من اليهود الش���رقيين، نظرا للدع���م الذي تحظى به 

العائالت. وحس���ب التقديرات فإن هذه الش���ريحة من العائالت الفقيرة باتت 

تبتعد عن جهاز تعليم “ش���اس”، أيضا مع تحس���ن أوضاعه���ا االقتصادية، 

والسعي لتعليم أبنائها في جهاز تعليمي متنوع. 

كما يقول تقرير “طاوب” إنه في حين كانت التقديرات أن يش���كل التالميذ 

“الحريديم” والعرب، في الصف األول ابتدائي، بعد س���نوات قليلة جدا، نحو 

50% م���ن اجمالي التالميذ، فقد تبين أنه في العام قبل الماضي 2016، ش���كل 

ه���ؤالء التالمي���ذ من الجمهورين مع���ا 43% من اجمالي تالمي���ذ الصف االول 

ابتدائي، مقابل نسبة 6ر46% في العام 2007.

لكن يش���ار هنا إلى أن في هذه النس���ب المئوية أيضا نس���بة من الصعب 

تقديره���ا من تالمذة الص���ف األول ابتدائي في الق���دس المحتلة منذ العام 

1967. والدم���ج بين المجموعتين هم���ا لكونهما خارج الحرك���ة الصهيونية، 

رغم تقاطب وتعارض المواقف بين المجموعتين. وقبل س���نوات عديدة ثارت 

ضجة بعد نشر تقديرات تقول إنه بعد عقدين أو ثالثة، ستكون نسبة العرب 

والحريديم معا أكثر من 50%، ما يعني بالنسبة إلسرائيل أن 50% من السكان 

خارج الحركة الصهيونية.

وحس���ب التقديرات شبه الرس���مية، فإن نس���بة الحريديم من اجمالي 

الس���كان في إس���رائيل تتراوح ما بين 5ر11% إلى 12%، م���ن دون القدس 

المحتلة منذ العام 1967. وهذا يعني أيضا أن نس���بتهم باتت اليوم %15 

من اجمالي اليهود اإلس���رائيليين المعترف بيهوديتهم. لكن في تحليل 

لتقارير أخرى تكلمت عن أعداد الحريديم مستقبال، نجد أن نسبة الحريديم 

بات���ت حاليا تتجاوز 13% من اجمالي الس���كان، وأكثر من 16% من اجمالي 

اليهود اإلسرائيليين. فقد قال تقرير طرح في الصيف الماضي على جدول 

اعمال مجلس االقتصاد الوطني اإلسرائيلي، إن أعداد “الحريديم” ستزداد 

حتى العام 2040، بنسبة 77%، وهي نسبة تقل عن توقعات ابحاث أخرى، 

بينما الجمهور العلماني اليهودي سترتفع أعداده بنسبة 35%، أما العرب 

فإن نسبة تزايدهم ستكون %56. 

وبناء عليه، فإن نس���بة الحريديم من اجمالي السكان ستصل إلى %20 

في العام 2040، ونس���بة 26% من اجمالي اليهود اإلس���رائيليين، إذ تبلغ 

نس���بة تكاث���ر الحريديم حوال���ي 8ر3%، وبعدهم نس���بة التيار الديني 

الصهيوني- 8ر2%، أما نس���بة تكاثر اليهود العلمانيين فهي في حدود 

4ر1%. بينما نس���بة تكاثر العرب تراجعت في السنوات األخيرة إلى 4ر%2، 

بعد أن كانت في سنوات سابقة، أكثر من 4ر%3.

تطورات في مجتمع الحريديم
ويرى البروفس���ور دان بن دافيد من مركز األبحاث “ش���ورش” أن من أسباب 

تراج���ع معدل الوالدات لدى الحريديم، أو جم���وده، كتعبير أدق، هو الضائقة 

االقتصادي���ة االجتماعي���ة لدى ه���ذا الجمهور، الذي يعيش حياة تقش���فية 

إرادي���ة، بموازاة التط���ور المتزايد في هذا الجمهور، الذي ترتفع فيه نس���بة 

من يس���عون إلى الدراسة في المنهاج الدراسي العام، وليس الديني الضيق، 

وتأهيل أنفس���هم لالنخراط في سوق العمل، على الرغم من أن تقريرا للخبير 

االقتصادي في وزارة المالية اإلس���رائيلية، صدر قبل اربعة أشهر، قال إن كل 

برامج الحكومة لتحفيز جمهور الحريديم لالنخراط في سوق العمل، لم تحقق 

النتائج المتوخاة. 

فقد تبين أن نس���بة انخراط الحريديم في سوق العمل لم تتعد 51%، مقابل 

حوالي 54% قبل عامي���ن، ومقابل حوالي 88% لدى الجمهور العام. ورغم ذلك 

تبقى النس���بة أعلى مما كانت عليه في الع���ام 2000، في حدود 40%. وكانت 

الحكوم���ة قد وضعت في العام 2012 هدفا ألن تكون النس���بة في العام 2020 

في ح���دود 63%، وهذا ما بات يبدو صعب المنال كلي���ا. ويقول تقرير الخبير 

االقتصادي إن هذه النس���بة من الممكن أن تتحقق في العام 2030، ش���رط أن 

تكون محفزات لجمهور الحريديم للخروج إلى سوق العمل.

ويمتنع رجال مجتمع المتديني���ن المتزمتين “الحريديم” عن االنخراط في 

سوق العمل العام ألسباب دينية، بعكس نساء الحريديم، الالتي ينخرطن في 

س���وق العمل بنسب أكبر. وترى المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة أنه مع التزايد 

الكبير لجمهور الحريديم، بس���بب نس���ب التكاثر العالية جدا، 8ر3% سنويا، 

فإنهم يش���كلون عبئا اقتصاديا، وأن عدم انخراطهم بالنس���ب القائمة لدى 

الجمهور الواسع بات ينعكس على وتيرة النمو، وهذا تأثير مرشح ليزداد أكثر 

ضاف إلى هذا الحياة التقشفية لدى الحريديم، إذ أنهم ليسوا 
ُ
مس���تقبال. وت

جمهورا اس���تهالكيا بالمفاهيم العصرية الستهالك الفرد، وهذا ليس نابعا 

فقط من كونهم شريحة فقيرة. 

وع���ن التطورات الديمغرافية الحاصلة ف���ي مجتمع “الحريديم”، فقد أظهر 

تقرير آخر للمعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، ارتفاع معدل أعمار من ُيقدمون 

عل���ى الزواج ف���ي هذا المجتمع ال���ذي معروف عنه ارتفاع نس���بة المتزوجات 

القاصرات، مقارنة مع باقي اليهود اإلس���رائيليين، حتى أنه تم س���ن القانون 

الذي يمنع الزواج دون سن 18 عاما، إال بحاالت استثنائية.

وحس���ب تقرير المعهد، فإنه حتى العام 2004 كان 61% من الحريديم حتى 

س���ن 25 عاما، متزوجون، وقد هبطت النسبة حاليا إلى 44%. وحسب المراقبين 

والمحللين، فهذا يدل على ارتفاع نس���بة الذي���ن يقبلون على التعليم ما بعد 

المدرسة، بمعنى التعليم العالي، أو التأهيل المهني.

ويرى التقرير أن نس���بة من الحريديم تواصل حي���اة العزوبية، حتى عندما 

تص���ل إلى س���ن 30 عاما. فقد وجد التقرير أنه ما بي���ن العامين 2004 و2006، 

كان 4ر77% من ش���بان الحريديم، من عم���ر 20 عاما وحتى 30 عاما، متزوجين، 

وقد هبطت النسبة في العام الماضي 2017 إلى 69%. والالفت بشكل خاص هو 

ارتفاع سن الزواج لدى الشابات من الحريديم، فحتى قبل سنوات قليلة، كانت 

81% من ش���ابات الحريديم من عمر 20 إلى 30 عاما متزوجات، وهبطت النسبة 

في السنوات الثالث األخيرة إلى 6ر%67.  

ويق���ول التقرير إن هذه التغيرات في معدالت س���ن الزواج تعكس تغيرات 

جارية في مجتمع الحريديم. ويقول د. غلعاد مآلخ، مدير قس���م الحريديم في 

معهد الديمقراطية، “إنه قبل سنوات لم تكن للشاب أو الشابة من الحريديم 

امكانية التوجه إلى التعليم العال���ي أو المهني، ولذا فإن الخيار كان واضحا، 

وهو الزواج في س���ن مبك���رة. أما اليوم فإن االمكانيات باتت عديدة، وليس���وا 

قليلين الذي���ن يقررون التوجه إل���ى معاهد التعليم العال���ي لتحصيل لقب 

جامع���ي، ومن ثم ايجاد عمل مناس���ب وجيد، وهذا ما جاء على حس���اب خيار 

الزواج المبكر”.

وتقول مختصة في تقرير لصحيفة “ذي ماركر” االقتصادية اإلس���رائيلية 

إن هذا التطور الحاصل يش���ير إلى أن التغير ليس فقط لدى األجيال الش���ابة 

لدى الحريدي���م وإنما لدى أهاليه���م، الذين عادة ما يحف���زون أبناءهم على 

الزواج المبكر، بل نسبة عالية منهم باتت تشجع أبناءها وبناتها على التوجه 

إلى مس���ار التعليم العالي أو التأهيل المهني، ك���ي يكونوا قادرين على رفع 

مس���توى معيشتهم، في الوقت الذي تصل فيه نسبة من هم تحت خط الفقر 

لدى الحريديم إلى حدود %52. 

ويق���ول د. م���آلخ إن التغير األبرز ف���ي انخراط الحريديم في س���وق العمل 

نجده لدى النس���اء، ففي العام 2003 كانت نسبة نساء “الحريديم” العامالت 

50%، وارتفعت النس���بة في العام الماضي إلى 70%. إال أن النسبة بين الرجال 

تراجع���ت في العام الماضي، كما ذكر هنا س���ابقا، إل���ى 51%، مقابل 54% قبل 

ثالث سنوات. 

لجم التكاثر الطبيعي وارتفاع سن الزواج- مؤشران إلى تغيرات جارية لدى الحريديم!
*على الرغم من نسبة التكاثر األعلى بين الحريديم- 8ر3%- إال أن معطيات التالميذ في الصف األول ابتدائي تدل على لجم ما في التكاثر *ارتفاع حاد في سن الزواج مقارنة 

مع سنوات قليلة سابقة *ارتفاع سن الزواج يدل على خيار الشبان والشابات البحث عن تحصيل علمي عال وتأهيل مهني خالفا لطبيعة مجتمعهم*

)أ.ف.ب(  نتنياهو: "شراء" مستمر للزمن.   

كتب برهوم جرايسي:

قال تقرير جديد للقناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي، في نهاية األسبوع 

الماضي، إن توصيات وحدة التحقيق في الشرطة، بشأن ملفي شبهات الفساد 

ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد تصدر بعد ثالثة أشهر، رغم سلسلة 

التقارير على مر العام الماضي، التي كانت تتحدث عن قرب صدور التوصيات، 

لتتبعه���ا توقعات بانتخابات مبكرة. إال أن هذا كان أمرا متوقعا، رغم التقارير 

الصحافية، استنادا إلى تجارب الس���نوات األخيرة، ولذا فإن “الجديد” اليوم، 

هو الحديث عن انتخاب���ات مبكرة في العام المقبل 2019، وليس خالل الجاري، 

ولكن كل االحتماالت تبقى واردة.

وكنا قد استعرضنا في عدد “المشهد اإلسرائيلي” الصادر يوم 22 آب 2017، 

األس���باب والمقومات التي تجعل توصية الشرطة، ومن ثم توصية المستشار 

القانون���ي للحكومة، أبعد بكثير مما كانت تذكره الصحافة اإلس���رائيلية في 

حينه، اس���تنادا لتجارب الس���نوات األخيرة، وبالذات ما جرى مع من بات وزيرا 

للدف���اع، أفيغدور ليبرم���ان، الذي امت���دت التحقيقات معه لس���نوات طوال، 

لينته���ي األمر بالئحة اتهام هامش���ية ج���دا. ولم يمنعه حك���م الغرامة من 

االستمرار في حياته السياسية. وأيضا في قضية فساد العشرات من ناشطي 

حزب���ه، التي تفجرت في الش���هر األخير من العام 2014، ليت���م تقديم لوائح 

اتهام بشأنها بعد مرور 32 شهرا.     

وقد تفجرت أولى قضايا الفس���اد ضد نتنياهو في الش���هر األخير من العام 

قبل الماضي 2016. ومنذ بدء التحقيقات لتشمل الحقا ملفين، كانت التقارير 

تتحدث عن تحقيقات قصيرة المدى، وس���تصدر توصيات بلوائح اتهام ضد 

نتنياهو، ليضطر إلى االس���تقالة من منصبه، وحتى هناك من توقع نزوله عن 

المسرح السياس���ي. وباإلمكان رصد ثالث أو أربع محطات خالل العام الماضي، 

كان���ت فيها التقاري���ر اإلعالمية س���اخنة، وتتحدث عن قرب ش���ديد لصدور 

توصية بتقديم نتنياهو للمحاكمة.

وقلن���ا في حينه إنه “بعيدا عن الضجة اإلعالمية، والعناوين الصاخبة، يجب 

االنتب���اه إل���ى أن كل هذه القضايا ما ت���زال في أوج التحقيق���ات في الوحدة 

الخاصة في الش���رطة، ولم تقل أية جهة إن التحقيقات شارفت على االنتهاء، 

ما يعني أن هذه القضايا ستحتاج لعدة أشهر على األقل، في جهاز الشرطة، 

حت���ى يتم االنتهاء م���ن التلخيصات والتوصل إلى االس���تنتاجات. وفي حال 

أوصت الشرطة بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، فإن األمر سينتقل فورا إلى 

المستش���ار القانوني للحكومة بصفته المدعي العام األعلى، وهناك ال يوجد 

سقف زمني يلزم المستشار فعال بالبت في توصية الشرطة، رغم وجود أنظمة 

كهذه أو تلك”، ولكن كما رأينا في قضية ناش���طي حزب “يسرائيل بيتينو”، 

السابق ذكرها هنا، فإن األمر احتاج 32 شهرا حتى تقديم الئحة االتهام.

وأش���رنا ف���ي حينه كذلك إلى وجود تباين ش���ديد في كيفي���ة التعامل مع 

سياس���يين م���ن الجناح اليميني المتط���رف، وبين سياس���يين آخرين، مثلما 

جرى مع رئيس الحكومة الس���ابق إيهود أولم���رت في العام 2008، فقد اضطر 

لالستقالة في غضون أشهر قليلة جديدة، منذ أن تفجرت قضية التحقيقات 

في قضايا فس���اد. وللمفارق���ة، فإنه تمت تبرئته من القضايا التي اس���تقال 

بس���ببها، بينما تمت ادانته في قضايا أخرى ظه���رت الحقا. في حين أنه في 

قضي���ة أفيغدور ليبرمان، كما ذكر هن���ا، كان الوضع مختلفا كليا. وهذا يطرح 

عالمات سؤال حول من يمسك بخيوط جهازي الشرطة والنيابة.

ونش���ير مجددا إلى أن نتنياهو ليس أولمرت الضعيف، وبالتأكيد أيضا أنه 

ليس أقل ش���أنا من أفيغ���دور ليبرمان، فنتنياهو اليوم مس���يطر على مقاليد 

الس���لطة بشكل غير معهود في العقود الس���بعة الماضية ألي رئيس حكومة 

إس���رائيلية، وما من شك في أن أذرعا عدة ستعمل على اغراق دوائر القرار في 

النيابة في أبحاث قد تس���تمر فترة طويلة تكون كافية لينهي فيها نتنياهو 

واليت���ه الحالية على االقل، بع���د أكثر من عامين، وهذا ال���كالم قيل هنا قبل 

سبعة أشهر.

وأيضا في تقرير “المش���هد اإلس���رائيلي” ذاته، كنا قد ش���رحنا األس���باب 

والمقوم���ات، التي تبعد مس���ألة االنتخابات المبكرة، طالم���ا لم تظهر أوضاع 

جدي���دة، تحفز عل���ى التوجه النتخاب���ات مبكرة، وأن الق���رار النهائي بصدور 

تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو هو بيد المستشار القانوني للحكومة، الذي 

س���يطلب وقتا غير مح���دود، حتى يبت بتوصيات الش���رطة في حال صدورها. 

ولكن العام الجديد 2018 يعج باألحداث والمناسبات، وأبرزها احتفال إسرائيل 

بمرور 70 عاما على قيامها، إذ س���يرغب نتنياهو بأن يكون رئيس وزراء بكامل 

الصالحيات، ليقود هذه االحتفاالت، وليس في ظل انتخابات مبكرة، تش���وش 

عليه االحتفاالت. وثانيا أنه في خريف العام الجاري ستجري انتخابات الحكم 

المحلي، البلدية والمجالس القروية، وهذا ما يستدعي تجاوز تلك الفترة. 

الوضع القائم اليوم
حت���ى اآلن تج���ري التحقيقات مع نتنياه���و في ملفين فق���ط، يتعلقان به 

شخصيا، وهما ملف قضية “الهدايا” من أثرياء كبار، أبرزهم أرنون ميلتشين 

)المل���ف 1000(، والثان���ي ملف قضية احتواء صحيف���ة “يديعوت أحرونوت” 

)الملف 2000(. ولكن حتى اآلن لم تبدأ التحقيقات معه في ملف قضية شراء 

الغواصات األلمانية العس���كرية، التي تكش���فت فيها قضايا رشاوى وفساد 

ضخمة، تورط بها االش���خاص األقرب لنتنياهو ودائرة منصبه )الملف 3000(، 

وملف قضية ش���ركة االتصاالت األرضية شبه الرسمية، التي تم بيع أسهمها 

لصديق نتنياهو الخاص، وكما يبدو فيها أيضا قضية فساد )الملف 4000(.

في المقابل، فإن االحتجاجات الش���عبية الت���ي اندلعت في مدينة تل أبيب 

قبل س���تة أس���ابيع، تش���هد تراجعا في زخمها، كما ظهر هذا في مظاهرات 

يوم الس���بت الماضي، وهذا اس���تمرار للتراجع في يوم الس���بت الذي سبقه، 

على الرغم من أن هذه المظاهرات التي يش���ارك فيها اآلالف، موجهة ضد كل 

مظاهر الفساد في حكومة نتنياهو، إذ أن التحقيقات تطال أيضا ثالثة وزراء: 

وزي���ر الداخلية آرييه درعي، ووزير الرف���اه حاييم كاتس، ووزير الطاقة يوفال 

شتاينيتس، رغم أن األخير ال يبدو متورطا مباشرة بقضايا فساد. ويضاف لهم 

من كان حتى قبل ثالثة أسابيع رئيسا لالئتالف الحاكم، النائب دافيد بيطان، 

الذي يبدو أن طريقه نحو قفص االتهام باتت قصيرة.

وما يزال نتنياهو يحظى ببيئ���ة دافئة في االئتالف الحاكم، وفي حكومته، 

إذ ال يلق���ى ضغوطا من أي ح���زب أو وزير يطالبه بالتخلي عن منصبه، خالفا لما 

ج���رى م���ع أولمرت في حينه، ال ب���ل إن كل مركّبات االئت���الف تجتهد للحفاظ 

على اس���تمرار والية الحكومة، من خالل تس���ديد “احتياج���ات” كل واحد من 

األحزاب، مثل اإلقرار بالقراءة التمهيدية لقانون فرض اإلعدام على المقاتلين 

الفلس���طينيين، الذي يلقى معارضة واس���عة النطاق لدى األجهزة المهنية، 

العس���كرية واالس���تخباراتية والقضائية، لينضم اليهم يوم األحد الماضي، 

الحاخام األكبر لليهود الشرقيين، يتسحاق يوسيف، ابن مؤسس حركة شاس، 

عوفاديا يوسيف. وهذا القانون هو تطبيق ألحد بنود شروط ليبرمان لالنضمام 

إلى الحكومة. 

والقانون الثاني هو القانون الذي يشدد من أنظمة منع فتح المحال التجارية 

أيام السبت، الذي تطالب به األحزاب الدينية، ويعارضه ليبرمان. وقبل هذين 

القانونين، أقر الكنيست القانون الذي يحظر على وحدة التحقيق في الشرطة 

اصدار توصيات في ملفات تتعلق بمنتخبي الجمهور، وهو القانون الذي أراده 

نتنياهو، ولكنه لن يسري عليه في الملفين الجاري التحقيق فيهما.

والمؤش���ر اآلخر هو أن وزير المالية موش���يه كحلون، بالتنسيق والتوافق مع 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يس���عيان لتمرير مش���روع الموازنة العامة 

للع���ام المقبل 2019، في الدورة الصيفية المقبلة، على أن يتم اقرار الميزانية 

“تأجيل” متوقع لتوصيات الشرطة بشأن التحقيقات مع نتنياهو يخفف من وطأة الضغوط عليه!
*حجم المظاهرات األسبوعية يتراجع بعد مرور عام تم التحقيق خالله في ملفي فساد ضد نتنياهو، فيما تكثر عالمات السؤال حول ملفين آخرين 

*برغم كل التقارير اإلعالمية الساخنة بشأن قرب صدور توصيات الشرطة إال أن الحديث يدور حول تأجيل لعدة أشهر أخرى *سؤال االنتخابات المبكرة يبقى مفتوحا*

بالقراءة األولى مع نهاية الدورة الش���توية، في منتصف ش���هر آذار القريب. 

وهذا موعد غير مس���بوق في تاريخ الحكومات اإلسرائيلية، والهدف هو ابعاد 

األزمات التي قد تنش���أ حول الميزانية، عن سنة االنتخابات 2019، وفق المدة 

القانونية للحكومة. إذ بموجب قانون الميزانيات الجديد فإن الكنيس���ت يقر 

ميزانية لعامين، إال إذا كان أحدهما س���تجري فيه االنتخابات البرلمانية، وفق 

القانون، فحينها يتم اقرار ميزانية لعام واحد.

االنتخابات المبكرة
يعني استبعاد صدور توصيات الش���رطة إبعاد صدور توصيات المستشار 

القانون���ي للحكوم���ة إلى وقت أبع���د، رغم أنه في حال ص���درت توصيات ضد 

نتنياهو من الش���رطة، فهذا س���يزيد الضغوط عليه أكثر. وحتى لو هرب إلى 

مسار انتخابات مبكرة، فإنه سيخوضها تحت تهديد محاكمته فعال، وهذا ما 

سُيضعف قوته االنتخابية.

وثانيا إن تحقيق مركّبات الحكومة مكاس���ب حزبية من خالل س���ن قوانين، 

وتطبيق سياس���ات وتمويل مش���اريع تس���عى لها، س���يجعلها معنية أكثر 

بالحفاظ على الحكومة القائمة لتحقيق ما هو أكثر.

ولكن نتنياهو فاجأ الحلبة السياسية مرتين بالتوجه إلى انتخابات مبكرة، بناء 

على حس����اباته الش����خصية، كما جرى في العامين 2012 و2014. وما يزال احتمال 

أن يسارع لحل حكومته، قبل صدور توصيات الشرطة، واردا جدا، اعتقادا منه أن 

توصيات كهذه لن تصدر وهو في أوج حملة انتخابية كي ال تؤثر عليها. وكنا قد 

أش����رنا في عدد “المشهد اإلسرائيلي” الصادر يوم 19 كانون األول 2017، إلى أن 

نتنياهو قد يس����تثمر الخطاب السياسي الصادر عن البيت االبيض في االسابيع 

األخيرة، كورقة سياسية يخوض على أساسها االنتخابات.

ويبقى السؤال متى؟

لقد علمت التجربة أن كل انتخابات برلمانية مبكرة تجري بعد س���تة اشهر 

تقريبا من يوم التصريح باإلعالن عن حل الحكومة والكنيس���ت. وهذا بس���بب 

أنظم���ة ينص عليها قانون االنتخابات ال���ذي يفرض حدا أدنى من الوقت، في 

حدود 4 أش���هر، ويضاف اليه وقت اضافي تتف���ق عليه األحزاب الكبرى. وبناء 

عل���ى هذا، فإن���ه إذا لم يعلن نتنياهو عن حل حكومته، حتى نهاية الش���هر 

الج���اري، فإن احتمال اجراء انتخابات مبكرة في أوائل الصيف المقبل، بمعنى 

شهر حزيران، س���تكون ضعيفة جدا، رغم أن نتنياهو قد يكون معنيا بإجراء 

االنتخابات في أوج ش���هر رمضان المبارك، اعتقادا منه أن هذا سيساهم في 

تراجع نسبة مشاركة العرب في التصويت يوم االنتخابات.

والمحطة الثانية هي احتم���ال انتخابات في الخريف، على أن يجري تأجيل 

االنتخابات البلدية إلى ش���تاء 2019، كما جرى في العام 1988، حينما ستكون 

أم���ام نتنياهو فرصة ليتخذ قراره، بعد انتهاء الدورة الش���توية في منتصف 

آذار المقبل.

وإذا ما تخطى نتنياهو كل هذا، فإن االنتخابات ستجري في بحر العام 2019، 

وقد تكون مبكرة ببضعة أشهر عن موعدها القانوني في نهاية تشرين األول 

من ذلك العام. 
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المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة عملت بمنهجّية 
لجعل اليهود الشرقيين ينسون العربية!

مس���ألة الهوية، المرتبطة بالضجة على الفتات باللغة العربية، تناولتها الكاتبة إينس 

الياس في صحيفة »هآرتس« حيث رأت أن الخوف من العرب هو عمليا خوف من الشرقيين. 

واعتبرت أن »فضيحة الالفتات باللغة العربية قد كش���فت عنصرية ليس���ت موجهة نحو 

الجمهور العربي فقط«.

وتشرح: إن الكثيرين منا )اليهود( ولدوا ناطقين باللغة العبرية ولكن من جهة أخرى ما 

حدث للشرقيين في إسرائيل مع اللغة العربية هو تصويرها كلغة غير مقبولة واعتبارها 

لغة أدنى ب���ل محظورة ومهددة. وتقول إن المؤسس���ة الحاكمة ووكالءها في إس���رائيل 

عملوا على مدى عقود لجعل اليهود الش���رقيين ينسون اللغة العربية من خالل إقصائها 

والتهك���م عليها وخلق خوف منها إلى أن تحولت إل���ى لغة تمثل اإلرهاب فقط. وما فعل 

الدعائيون جاء انطالقا من هذه المعرفة واس���تغاللها. وهي تش���ير - باإلضافة إلى الوضع 

الع���ام من حيث التعامل مع اللغة العربية - إل���ى أن هذه العدائية ال تقتصر على العرب، 

بل تطال اليهود الش���رقيين أيضا. وتش���ير إلى أن من ظهروا كعنصريين وعدوانيين هم 

بالذات الش���رقيون من المناطق الطرفية، في حين أن واضع���ي حملة الدعاية من منطقة 

مركز البالد هم من اس���تخدم اللغة في س���ياق اإلرهاب والتخويف، لكنهم يتس���اذجون 

ويتحدثون بلهجة التعايش.

ترى الكاتبة أن األمر يش���به ش���كل رؤية زعماء الدولة عند إقامتها ونظرتهم إلى اللغة 

العربية كلغة عدو فقط، انطالقا من الصبّو إلى عدم االقتراب من الشرق األوسط بل الذهاب 

نح���و أوروبا والواليات المتحدة. وهي تقتبس يوس���ف الياهو الذي هاجر من العراق حين 

كان عمره 11 سنة، فيقول: »اللغة العربية هي لغة األم، اللغة المحبوبة والمقبولة أكثر من 

غيرها، ولكن حين هاجرنا الى البالد تعرضنا لغسيل دماغ لكي نتوقف عن التحدث باللغة 

العربي���ة، ونتحدث باللغة العبرية فقط. لقد أرادوا أن نتحول إلى إس���رائيليين، ورّدا على 

ذلك التصق قس���م من الناس باللغة العربية أكثر فأكثر، بينما اختار قسم كبير وضع كل 

ش���يء جانبا وعدم التماثل بالمرة مع اللغة العربية. لقد ادخلوا إلى رؤوسهم بأن العربية 

لغة عدو ولكن هذا خطأ«.

وت���رى الكاتبة أن من ول���دوا وتربوا داخل اللغ���ة العربية باتوا مجبرين على نس���يانها 

وإس���كاتها والك���ف عن حبها لك���ي يكفوا عن ح���ب العروبة والثقافة التي ج���اؤوا منها، 

والنتيجة هي أن أجياال كاملة من الش���رقيين ال يعرفون اللغة بل حتى يخافونها. وتشير 

الى أن الش���رقيين اعتادوا في الماضي التواص���ل مع العرب في محيطهم باللغة العربية، 

ولك���ن بمرور الزمن ومع تعاظم القمع الس���لطوي واالجتماعي، اختف���ت اللغة العربية من 

الحيز العام. وتقتبس من الياهو أيضا: »لقد واصلنا التحدث باللغة العربية فيما بيننا إلى 

أن تعلمن���ا اللغة العبرية. كنا 30 او 35 طالبا في الص���ف، وكان بيننا اثنان أو ثالثة فقط 

ال يتحدثون العربية. ولكن حي���ن بدأت أتحدث العبرية تحدثت بالعبرية فقط، في البيت 

والمدرسة وفي كل مكان. نحن أنفس���نا أردنا أن نتحول الى إسرائيليين ولذلك حاولنا أن 

نتحدث باللغة العبرية والتصقنا بها«. 

وه���و يقول إنه حين وصل إلى الجيش فهم بأن اللغة العربية وأصوله العراقية مس���ألة 

إش���كالية. ويذكر أن كثيرين كانوا يخجلون بأصلهم كش���رقيين وامتنعوا عن التعريف 

بهذه الهوية. وكانت الفكرة الس���ائدة أن من ال يتح���دث الييديش أو العبرية فهو ليس 

يهوديا، و«لقد أخذوا النموذج األوروبي وفرضوه علينا هنا«.

الكاتب���ة تلخص بأن الحملة الصهيونية المس���ماة »أيها اليهودي تحدث بالعبرية« قد 

نجح���ت بما يفوق التوقعات. فالمح���و التام للغة هو محو ثقافة كامل���ة وينِتج بالضرورة 

ش���عورا من الغربة نحو الثقافة واللغة، ومحاوالت متكررة لإلثبات بأن الش���رقيين ليس���وا 

آخرين، ليس���وا عربا. لكن الياهو مقتنع بأنه يجب تعل���م اللغة العربية في المدارس مثل 

اللغة العبرية ويقول: »نحن نعيش في هذا المكان، في الش���رق األوس���ط. والجميع حولنا 

يتح���دث بهذه اللغة. يجب برأي���ي تعليم اللغة العربية كلغة ثاني���ة واإلنجليزية كلغة 

ثالث���ة. إن معن���ى اللغة ه���و أن يفهم أحدنا اآلخ���ر. في اللغة هناك كل ش���يء: العقلية 

المش���ابهة والثقافة. أنا اش���عر بأننا نحن والعرب مرتبطون بهذه الثقافة وبهذه اللغة«. 

وتقول الكاتبة من جهتها: العبرة األساسية من هذه الحادثة هي أن ما يجب وضعه على 

الطاولة هو ش���كل التعامل والنظرة للغة العربية على أنه���ا لغة عدو فقط. وهذا ما يجب 

تغييره قبل أي شيء آخر.

وزارة التعليم ال تعمل على تدريس العربية 
بتوجهات مدنية وثقافية

وفق���ًا لمعطيات وزارة التعليم م���ن العام 2014 تم تطبيق واج���ب تدريس العربية في 

الصف العاش���ر، على 37 مدرس���ة فقط في أنحاء البالد. عدد الطالب الذين تقدموا لتأدية 

امتحان التخّرج )البجروت( في وحدة واحدة في نهاية 2012، كان 3947 طالبا فقط. أما في 

المدارس اإلعدادي���ة، فإن تدريس اللغة العربية غير موجود، وال في المدارس الرس���مية 

الديني���ة. ويمكن في عدد من المدارس الرس���مية االختيار بين العربية والفرنس���ية. في 

الع���ام 2013 تقدم لتأدية امتحان الش���هادة الثانوية العامة ف���ي خمس وحدات باللغة 

العربية، 2234 طالبا فقط، وهو عدد يكاد يساوي عدد الذين تقدموا في 2012.

يقول الباحث د. محمد أمارة في مقال بعنوان »تدريس اللغة العربية بين الطالب اليهود 

في إس���رائيل: من البعد األمني إلى البعد المدني« )منش���ور على »موقع معهد فان لير«( 

إن وزارة التعليم اإلس���رائيلية أنش���أت الكثير من اللجان الت���ي فحصت موضوع تدريس 

اللغة العربية في المدارس اليهودية. ويضيف: نتائج عمل هذه اللجان، إضافة إلى عمل 

رت وال تزال على مسألة 
َّ
األجهزة المهنية المختلفة ذات الصلة، تشير إلى أربعة عوامل أث

تدريس اللغة العربية في المدارس اليهودية: أواًل: النقاش المحتدم بين مختصي التربية 

واللغوّيين حول أية لغة عربية من األفضل تدريس���ها، العامية أم الفصحى، وال يزال هذا 

النقاش محتدمًا إلى يومنا؛ ثانيًا: مكانة اللغة العربية وصورتها السلبية في وعي الطالب 

والمجتمع اليهودي ومواقفهم تجاهها؛ ثالثًا: الصراع العربي- اإلس���رائيلي وتأثيره على 

م اللغة العربية؛ رابعًا: الهّوة الكبيرة القائمة بين مكانة اللغة العربية الرس���مية من 
ّ
تعل

جه���ة، والتعبير عن هذه المكانة في الحّيز العام من جهة أخرى، وفي الحالتين فإنَّ وضع 

اللغة العربية ضعيف جدًا.

وهو يش���ير الى أنه “يمكن القول إنَّ هدف المؤّسس���ة اإلس���رائيلية من تدريس اللغة 

العربية ينبع باألس���اس من اعتبارات أمنية وليس مدني���ة أو ثقافية، ليس للتعّرف على 

���ش للغة العربية صراحة في العام 1961 إنَّ 
ّ
ف على العدو. قال مفت ثقاف���ة اآلخر، بل للتعرُّ

دواف���ع تدريس اللغة في الم���دارس اليهودية نابعة من دوافع أمنية باألس���اس. ولهذا 

ست العربية بشكل محدود جدًا في المدارس اليهودية، كما أنَّ تدريسها  الس���بب فقد ُدرِّ

كان اختياري���ًا حتى العام 1986، والمفارقة في األمر هو أن األجهزة األمنية اإلس���رائيلية 

تحديدًا هي التي لعبت الدور الرئيس في الدفع باتجاه ضرورة تدريس اللغة العربية في 

الم���دارس اليهودية لحاجتها للكوادر المهنية التي تقرأ وتفهم اللغة العربية. أما وزارة 

ها لم توِل أهمية إلى تدريس اللغة العربية في المدارس اليهودية 
ّ
التربية والتعليم فإن

وال إلى تدريسها بصورة مناسبة وإيجابّية”. 

���ص أنه “بالمجم���ل، ليس هنالك مناخ مدني في إس���رائيل يتيح المجال للحديث 
ّ
ويلخ

عن العرب أو الثقافة العربي���ة أو حتى اللغة العربية بصورة إيجابية، بل يهيمن المنظور 

األمني على هذا المناخ والخطاب والتوّجهات، األمر الذي ينعكس س���لبًا كذلك على تصّور 

وتوّجه الطالب اليهود. لهذا فإنَّ مس���اعي وزارة التعليم اإلس���رائيلية من أجل تحس���ين 

تدري���س اللغة العربية في المدارس اليهودية، عبر اس���تغالل األدوات اإلدارية أو إدخال 

 هيمنة المناخ المعادي الس���ائد 
ّ

إصالح���ات بنيوية أو تنظيمية، ل���ن تجدي نفعًا في ظل

للثقافة العربية. فالمس���ألة ليس���ت مجرد إصالحات بنيوية أو إدخ���ال لوائح جديدة، بل 

 تناول المجتمع اإلس���رائيلي برّمته 
ّ

ق األمر بالثقافة األمنية التي تس���يطر على جل
ّ
يتعل

حيال اللغة العربية”.

كتب هشام نفاع:

إش����تعلت في األيام األخي����رة ضجة 

إعالمي����ة ف����ي إس����رائيل بع����د تعليق 

الفتات باللغة العربية كجزء من الترويج 

الدعائي لمسلسل إس����رائيلي تعرضه 

ش����بكة »يس« التلفزيوني����ة. وبرز في 

غضون ذلك كمٌّ هائ����ل من التوجهات 

المعادية للعربية، لغة وهوية وانتماء. 

فبعد فترة قصي����رة جدًا على تعليق 

الالفت����ات الدعائية لمسلس����ل بعنوان 

»فوضى« )وهو ما ال يتطرق هذا التقرير 

إل����ى مضمونه ألن����ه لي����س موضوعه( 

أمر رئي����س بلدية كريات ج����ات بإزالة 

الالفتات. وادعى أن هذه الخطوة جاءت 

»ف����ي ضوء طل����ب الكثير من الس����كان 

وس����وف تتم ازالتها ي����وم األحد بعون 

الله ومشيئته«. ومثله فعل عضو بلدية 

نيش����ر عن حزب »الليك����ود« الذي قال 

في منش����ور على فيسبوك: »يسعدني 

أن أبش����ر بالتزام بلدية نيش����ر أمامي 

بإزالة دعاية ش����ركة »يس« التي علقت 

على الجس����ر في شارع تساهل المجاور 

للمدرس����ة الثانوية ف����ي المدينة«. بل 

ذهب ابعد من ذلك عندما وصف موقفه 

!
ّ

هذا على أنه »حماية للجمهور« ال أقل

تلك الحملة الدعائية اش����تملت على 

ش����عارات باللغ����ة العربي����ة منها »في 

الطريق اليك«،«ش����وي وببلش األكشن« 

روا حالك����و«، لغرض إثارة انتباه 
ّ

و »حض

الجمه����ور، ولكن ليس فق����ط، بل غرائز 

الخوف والعدوانية في عدد من شرائحه 

غير القليلة. وهكذا، فبعد تعليق هذه 

الالفتات خرجت ش����كاوى من سكان لم 

فتوجهوا  الحمل����ة،  يفهموا مضم����ون 

إلى شرطة إس����رائيل. واعتبر الصحافي 

إيتاي شطيرن والصحافية نوعا شبيغل 

)»هآرتس«( أن »الهس����تيريا الشعبية 

التي اندلع����ت حول إطالق هذه الضجة 

هي مس����ألة محبطة. فاللغة العربية ال 

تزال لغة رس����مية في دولة اس����رائيل 

ولك����ن يتضح انه يكف����ي وضع الفتات 

ش����وارع بها حتى يهتز الشعور باألمن 

اليهود«.  اإلس����رائيليين  معظ����م  لدى 

وعب����ر الصحافي����ان ع����ن املهم����ا بأن 

»يتعاطى المسلس����ل نفس����ه مع اللغة 

العربي����ة والمتحدثين به����ا، ليس من 

خالل النظرة التهديدية فقط«. 

»كلما كان التحريض أكبر فإن 
الدعاية أفضل«

عي����دان رينغ من جمعية »س����يكوي« 

نشر مقاال بالعبرية، لكنه عنونه باللغة 

العربية: »من ماذا تخافون؟« وكتب فيه 

أن العاملي����ن في مج����ال الدعاية كانوا 

في مرة من الم����رات يبيعون منتوجات 

لكنه����م اليوم يخلق����ون ضجة لبيعها. 

فه����م يع����دون الزب����ون ب����أن تتحدث 

الدول����ة كلها عن منتوجه، ويس����ارعون 

إلى البحث عن االستفزاز الذي سينجح 

بذلك. ورأى أن األمر ينطبق على الفتات 

مسلس����ل »فوضى«، معتبرًا أن تصميم 

دا »فالالفتات  الفتات الشوارع جاء مهدِّ

سوداء مع كتابات كبيرة باللغة العربية 

وبتصمي����م داعش����ي يرم����ز ويهدد أن 

ثمة أمرا كبيرا س����يقع قريبا. ومن دون 

أن يفك����روا مرتين وجه����وا الضربة إلى 

النقطة األدنى، فاالم����ر ال يقتصر على 

العنصرية او على التشكيك اإلسرائيلي 

التقليدي نحو اللغ����ة العربية – بل إنه 

انتهازية شعبوّية لسياسيين محليين 

ونش����طاء في ش����بكات التواصل الذين 

وصلت درج����ة انتهازيتهم تلك التي 

لدى مديري هذه الحمل����ة ودعائّييها. 

لقد عرفوا مس����بقًا ما الذي ستؤدي اليه 

الحملة وتبين انهم كانوا دقيقين«.

وهو يش����ّبه ما يجري في هذه الحالة 

وفي حاالت مشابهة، على انه تعبير عن 

معادلة قوامه����ا: »كلما كان التحريض 

أكبر فإن الدعاي����ة أفضل«. وبرأيه، بعد 

ان كان يتم اس����تخدام هذا األس����لوب 

في حمالت لمنظمات يمين ومجموعات 

ت����دور ح����ول األمن، ف����إن ما ج����رى هنا 

ببس����اطة هو نس����خ ذلك وإحضاره إلى 

الس����احة التجاري����ة. ومثلم����ا يص����ف 

األم����ر: »يتم هنا إذكاء غ����دد الكراهية 

)أ.ف.ب( إعالنات مسلسل "فوضى": رعب العربية.  

والعدواني����ة ف����ي الجمه����ور الواس����ع 

ضد بعض الالفت����ات المجهولة باللغة 

العربي����ة«. وبرأي الكات����ب، إن النتيجة 

المؤك����دة »ال تنبع من ارتفاع منس����وب 

العنصرية او الخوف من اللغة العربية، 

بل إن هناك مؤشرات معاكسة تتجلى 

في توجه إس����رائيليين بالغين لتعلم 

اللغ����ة العربي����ة طوعي����ًا، فيما يش����به 

الموض����ة في الس����نة األخي����رة«، وإنما 

»ألن من يقف����ون في الط����رف المقابل 

ينتظرون كل فرص����ة إلنتاج عنوان في 

الصحيفة او منش����ورة واسعة االنتشار 

عل����ى مواق����ع التواص����ل االجتماع����ي، 

بواسطة اس����تغالل مخاوف الجمهور«. 

وهو يتهم السياس����يين في البلدتين 

المذكورتي����ن بالقف����ز والهرولة إلزالة 

الالفتات بحجة منع تخويف السكان.

يرى الكاتب أن »الثمن القاسي للرقص 

القبيح من قبل الدعائيين والسياسيين 

ونش����طاء التواص����ل االجتماع����ي ف����ي 

اليمين هو ثمن سيواصل دفعه جميع 

المواطنين الذين يعيش����ون هنا معا«. 

فاللغ����ة العربية، كما يؤك����د، هي لغة 

رس����مية وهي لغة أم ل����دى الكثيرين 

م����ن مواطني الدول����ة. وال يش����ير هنا 

فق����ط إل����ى المواطنين الع����رب بل إلى 

كثير م����ن اليهود الذي����ن هاجروا إلى 

البالد من دول عربية. ويش����دد على أن 

»تكري����س مكانة اللغ����ة العربية كلغة 

عدو وكتهديد على الحيز العام تواصل 

إبع����اد ذلك اليوم الذي س����يتحول فيه 

الصراع المس����تمر بين اليهود والعرب 

إلى قسم من الماضي ليستبدله مجتمع 

مش����ترك ومتس����او ومزدهر للشعبين. 

ولك����ن في  الواقع الحال����ي حيث ال يرى 

جه����از التعليم قيمة علي����ا في تعليم 

اللغ����ة العربي����ة وب����دال من دف����ع هذا 

قدم����ًا، تفضل وزارة التعلي����م التركيز 

عل����ى خطط التف����وق ف����ي الرياضيات 

واالنجليزية، ولتتواصل ش����يطنة اللغة 

العربية وإبرازها في سياقات داعشية، 

مما يعقد خطورة الوضع وينقل رسالة 

سلبية إلى الشباب تؤدي إلى المساس 

ليس فق����ط بالمواطنين العرب بل بكل 

المجتمع اإلسرائيلي«.

رينغ يس����تعرض ما ح����دث في العام 

2017، في إشارة إلى الحمالت الواسعة 

ضد مش����ّيئي النس����اء والمتحرش����ين 

به����ن. وه����و يق����ول إن »العاملين في 

شركات الدعاية سيفكرون مرتين قبل 

استخدام اية نكتة مهينة للنساء وأية 

صورة تستغل جسد النساء لغرض بيع 

س����يارة او بيرة والخ. ولكن في الس����نة 

الماضية حدث ش����يء آخ����ر وهو إضافة 

الفتات الكتروني����ة باللغة العربية في 

معظم خط����وط الباص والقطار، وارتفاع 

نس����بة العاملين العرب ف����ي الوزارات 

الحكومية ونس����بة من تتم مقابلتهم 

في التلفزيون والراديو بعشرات النسب 

المئوية«. ويعب����ر الكاتب عن أمله في 

أن »يفهم العاملون في س����لك الدعاية 

ع����ام 2018 انه ال يمكن للغة العربية ان 

تش����كل بعد أداة للمناكفة والمناطحة 

وإش����عال النيران. ولكن يجب باألساس 

ان تفه����م وزارة التعلي����م اخيرا مدى 

اهمية اللغ����ة العربي����ة ومكانتها في 

المجتمع لتهتم  بتحويلها إلى موضوع 

الزامي بحيث ال يتخرج طالب من جهاز 

التعليم بدون أن يعرف حروفها«. 

»العربية مقبولة فقط حين ينطق 
بها مستعرب يهودي«

عميت ليفي تس����اءل في مقال له: متى 

ب����دأ اليهود بالخوف إلى هذه الدرجة من 

األحرف باللغة العربية؟ ويعتقد أن معظم 

اإلس����رائيليين مس����تعدون لسماع اللغة 

العربية فقط حين ينطق بها مس����تعرب 

يهودي. ويس����تذكر كيف انه في 24 أيار 

2016 ت����م االحتفال في الكنيس����ت بيوم 

اللغ����ة العربي����ة األول )بمب����ادرة النائب 

د. يوس����ف  المش����تركة«  »القائمة  ع����ن 

جباري����ن(. وكان بي����ن المتحدثي����ن على 

منبر الكنيس����ت ناطقون باللغة العربية 

س����واء مم����ن تعلموها في البي����ت او في 

جهاز »الش����اباك«.. وبرزت هناك النائبة 

عن����ات باركو من الليك����ود التي توجهت 

إلى أعضاء الكنيس����ت العرب وناشدتهم 

القيام باس����تغالل س����لبي »للقوة  بعدم 

الس����حرية« الكامنة في اللغ����ة العربية. 

وربما، يقول الكات����ب، إن هذا التوجه قد 

ت����رّدد صداه ف����ي آذان الدعائيين الذين 

قرروا تصمي����م تلك الحملة للمسلس����ل 

المذكور.

تبت 
ُ
ك الت����ي  المضامي����ن  أن  وي����رى 

بش����كل تهديدي قد حققت اهدافها 

بم����ا يف����وق المتوق����ع. فهذه ليس����ت 

المرة األولى الت����ي تكتب فيها دعاية 

موجهة لليهود باللغة العربية بالذات، 

م����ن منطل����ق ان جمهور اله����دف غير 

قادر على فهمه����ا، ليصبح الهدف هو 

التخويف وإنتاج ضجة. ويشير الكاتب 

إلى انه في الع����ام 2010 خالل النضال 

لجنة  خالصات  بخص����وص  الجماهيري 

شيشينسكي لفحص سياسة الضرائب 

عل����ى الغ����از والنفط المكتش����فين في 

اس����رائيل، نش����رت منظم����ة صغي����رة 

سمت نفس����ها »الفوروم من أجل أرض 

إعالنا تهديديا مع كلمات  إس����رائيل« 

باللغ����ة العربي����ة وإل����ى جانبها كتبت 

بالعبري����ة: »هناك م����ن ال يريد لكم أن 

تفهم����وا«. وزعمت المنظم����ة في هذا 

اإلعالن أن »صندوق إس����رائيل الجديد« 

)يدعم منظمات مجتمع مدني نقدّية( 

وانتاج  بإسرائيل  المساس  إلى  يسعى 

تبعية في الغاز للدول العربية.

الكاتب،  السخرية، كما يتابع  وتكمن 

ف����ي أن »هن����اك فع����ال من لم ي����رد ان 

العربية  باللغ����ة  فالكتاب����ة  تفهم����وا: 

كانت تنعدم أي منطق لغوي مما أظهر 

أن����ه ال يوجد أي احتمال ب����أن من كتب 

ذلك الن����ص يعرف اللغ����ة أصال«. وهو 

يتس����اءل: كي����ف للغة تح����دث وكتب 

وغن����ى بها وأبدع فيه����ا يهود في كل 

انحاء العالم على امتداد اجيال طويلة، 

أن تتحول هكذا إل����ى لغة مرعبة. وهو 

يش����ير أوال إلى الصراع القومي واعتبار 

اللغة العربية لغة عدو يسعى كثيرون 

إلى ابعادها ع����ن اعينهم وعن آذانهم 

وكأن إبعادها سيبعد العدو.

الكاتب يش���ير إلى تحلي���الت الباحث 

ح���ول مكانة اللغة العربية في المجتمع 

اإلسرائيلي يونتان مندل، الذي يحاجج 

في أبحاثه أنه منذ سنوات الثالثينيات 

وخصوص���ا بعد 1948 ت���م تصميم لغة 

عربي���ة جديدة – »عربية إس���رائيلية« - 

التعليمية واالمنية،  المؤسسة  من قبل 

انطالقا م���ن رؤية العربية على أنها لغة 

الضعفاء بل لغة الشتات ولغة الغريب. 

يقول مندل: »هذه اللغة يتم تعليمها 

تقريبا كاللغة الالتينية وباألس���اس من 

أج���ل تأهيل من يج���ب ان يعرف اللغة 

العربي���ة لفهم الع���دو العرب���ي ولكن 

من دون الكثير م���ن اللغة لئال يصبحوا 

ش���بيهين بالعرب. والخوف من التشبه 

بالعرب أو االنخراط الناجح أكثر من الالزم 

في الشرق الس���احر ولكن المتخلف، قد 

اقلق كثيرين ف���ي الحركة الصهيونية. 

والعديد من األبحاث أشارت إلى العالقة 

م���ا بين تبل���ور الصهيونية ف���ي اوروبا 

وبين الجهود إلزالة المالمح الشرقية عن 

اليهود. من جهة ثانية ولغرض العودة 

إلى الوط���ن التاريخي، أرض إس���رائيل، 

طولب اليهود بإعادة اكتشاف جذورهم 

فيها وهو ما تجس���د في س���كان البالد 

الحاليين، أي الع���رب وبلغتهم العربية 

الحية«.

»على اليهود معرفة العربية ليس 
كلغة غامضة وسحرية وخطيرة«

م����ع  والتناف����ر  التج����اذب  عالق����ات 

الش����رق كانت قوة محركة ف����ي تاريخ 

الصهيونية في البالد وهو ما يش����مل 

العبرية  اللغة  لتحويل  الكبرى  الجهود 

إل����ى لغة رائج����ة. ويش����ير الكاتب إلى 

مق����االت دعت إل����ى »حماي����ة الحنجرة 

اليهودية« ومنها الذي نش����ره المؤرخ 

ماركو ديجوليو عام 2016 ، وقدم أمثلة 

ع����ن كيفية دمج حجج م����ن عالم الطب 

في الجدل الصهيون����ي الداخلي خالل 

اللفظ  بدايات االس����تيطان حول شكل 

الصحي����ح لألحرف الحلقي����ة بالعبرية، 

أي الح����اء والعين. فكان هناك حتى من 

ح����ذر من أن لفظ هذه الحروف بش����كل 

قريب م����ن اللغ����ة العربية ق����د يؤدي 

الصوتية في  باألوت����ار  المس����اس  إلى 

األوروبية، وهكذا  اليهودي����ة  الحنجرة 

تم تصوير اللغة العربية باإلضافة إلى 

كل المتاعب كخطر صحي أيضا!

ويشير الكاتب إلى مضمون المسلسل 

الذي يدور حول مستعربين  )»فوضى«( 

يتمتع���ون بمكانة عالي���ة في المجتمع 

االس���رائيلي منذ ما قب���ل الدولة وحتى 

التقديس  م���ا يش���به  الي���وم. فهناك 

لليه���ودي المتخفي كعرب���ي منذ ايام 

»كتائب السحق« )البلماح( الصهيونية. 

وهناك إشادة بقدرة المتخفي على خداع 

الع���رب وإقناعهم بأن���ه عربي حقيقي. 

ويش���ير إلى أن عالم االجتماع جيل إيال 

ح���االت يتحول  المس���تعربين  رأى في 

اليهودي فيها إلى عربي ليتحقق الخطر 

الكامن في الشرق، لكنهم في الحقيقة 

���ون ويمكنهم ف���ي لحظة واحدة 
ّ
متخف

إزال���ة القناع والع���ودة ليصبحوا يهودًا 

طبيعيي���ن وفقا لمش���يئتهم. وبالتالي 

فهم ال يه���ددون النظامين االجتماعي 

ن 
ّ
والسياس���ي. وهكذا، برأي إيال، »يمك

المس���تعربون م���ن تش���ديد الفص���ل 

بي���ن اليه���ود وبين الع���رب وهم اصال 

موجودون على الحدود ويبعدون العرب 

ويس���اهمون في خلق حيز آمن ونظيف 

من اللغة العربية ونظيف من العرب«.

يرى الكاتب رمزية هائلة في انه حين 

نش����أ في وقت متأخر ج����دل، مهما بلغ 

من التل����وث، حول حضور اللغة العربية 

ف����ي الحيز العام، فإنه يدور حول الفتة 

تلفزيون����ي حول  لمسلس����ل  دعائي����ة 

المس����تعربين، وذلك بغ����ض النظر عن 

المواقف التي يعبر عنها المسلس����ل. 

ويخلص إلى أن االس����تغالل االنتهازي 

من قب����ل الدعائيي����ن قد نج����ح، ولكن 

التخويف  ألغراض  العربية  اس����تخدام 

س����يظل ماثال في الجدل الع����ام طالما 

ظلت لغة عدو غريبة وخطرا على الهوية 

اليهودي����ة. لك����ن اللغ����ة العربية، كما 

يؤك����د عميت ليفي منتق����دًا، هي لغة 

الفضاء الذي نعيش في����ه. ومن الغباء 

اله����رب منها ومن الجبن اس����تهالكها 

فق����ط من خ����الل قص����ص البطولة لمن 

يتخف����ون كناطقين به����ا. ويجب على 

اليهود مواطني اسرائيل معرفة اللغة 

العربية ليس كلغة غامضة وس����حرية 

وخطيرة، بل كلغة تشكل جزءا ال يتجزأ 

من حياته����م اليومية وم����ن هويتهم 

أيضا. 

“فوضى” من التوتر والعنصرية بسبب مفردات بالعربية!
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