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مقاربة إسرائيلية:

ر لما يشكله 
ّ

أوروبا تتنك
اإلسالم من تهديد 

حالّي لمستقبلها؟

ازدياد قلق إسرائيل 
من “اتجاهات نزع 
الشرعية عنها” في 

!”BDSعصر الـ“

سموم إسرائيلية 
حول اإلسالم

بقلم: أنطـوان شلحـت

ضمن المقارب���ات اإلس���رائيلية الراهنة، الت���ي دأبنا على 
تقديمها إلى قراء “المشهد اإلسرائيلي” في اآلونة األخيرة، 
ننش���ر في هذا العدد أغلب مقاطع المقالة الموس���عة التي 
كتبها أخيًرا أحد كبار الدبلوماسيين اإلسرائيليين السابقين، 
والمتخصص في »الش���ؤون العربية واإلس���امية«، تس���في 
ر لما يش���كله 

ّ
مزائي���ل، ووّبخ من خالها أوروبا لكونها »تتنك

اإلسام من تهديد حالّي لمستقبلها« )طالع ص 5(.
ش���رت ف���ي الموقع 

ُ
وج���اءت مقال���ة مزائيل ه���ذه، التي ن

اإللكتروني ل�«المركز المقدس���ي للش���ؤون العامة وش���ؤون 
الدولة« )يمينّي(، موس���ومة بالعنوان التالي: »تغاضي أوروبا 
عن احتاالت اإلسام وتهديداته الراهنة- عودة إلى التاريخ«. 
ب الكاتب أن يلحق أي نعت بكلمة اإلسام، بما يمكن 

ّ
وتجن

���ي نظرة أحادية الجانب 
ّ
أن ُيحي���ل إلى إمكان تنائيه عن تبن

بهذا الش���أن، من قبيل »المتطّرف« أو »المتوّحش«، كما يدأب 
في المعتاد- وإن من باب الضريبة الكامّية- غيره من الساسة 
اإلس���رائيليين اليمينيي���ن والناطقي���ن الُمفوهين بلس���ان 
اليمي���ن الحاكم، وف���ي مقدمهم رئيس الحكوم���ة بنيامين 
نتنياهو، الذي عاد، خال اس���تقباله وزي���ر الدفاع األميركي 
جيمس ماتي���س في ديوان رئاس���ة الحكومة اإلس���رائيلية 
ي���وم الجمعة الفائت، وكّرر أن إس���رائيل والواليات المتحدة 
تواجهان مخاطر مش���تركة مصدرها التهديدات المزدوجة 
التي يش���كلها اإلس���ام المتطرف الش���يعي بقيادة إيران 

والسنّي بقيادة تنظيم “داعش”.
ب أن يؤكد بإطاقية تاّمة أن اإلس���ام 

ّ
وقصد به���ذا التجن

ا لما 
ً
���ا هو التهدي���د الحقيقي واألكب���ر واألخط���ر. ووفق

ً
دين

كتب: “ي���رى األوروبي���ون في اإلس���ام بأنه أح���د الديانات 
الثاث التوحيدية المرتك���زة على التناخ. وهم يعتقدون، أو 
يتظاهرون، بأنهم إذا م���ا عملوا بطريقة ناعمة على تخفيف 
حّدة العناصر المتطرفة في اإلس���ام، س���يكون من الممكن 
التوصل إلى تفاهم وتعايش بسام مع اإلسام والمسلمين. 
ويرفض األوروبيون في هذا الس���ياق رؤية المش���كلة بأنها 
أعمق بكثير، وأن جذورها تمتد إلى الدين اإلسامي ذاته، وأن 
هناك تناقضات ثيولوجية جذرية بين اإلسام والمسيحية”. 
وأضاف أن جوهر اإلسام قائم على االنصياع التام للشريعة 
اإللهية، األم���ر الذي يتنافى تماًما مع مب���ادئ الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان.
ولدى االنتقال إلى الشرق األوسط، ادعى الكاتب أن االحتال 
الموجود في هذه المنطقة ليس إس���رائيلًيا وإنما هو احتال 
عربي- إسامي مستمر، ُيمارس القمع واالضطهاد منذ القرن 
الس���ابع الميادي. في المقابل، فإن إسرائيل هي التي انبرت 
لمحارب���ة هذا االحتال وتمكنت م���ن االنتصار عليه والتحرر 
من نيره بعد 1308 سنوات، لتجّدد بذلك استقالها. وبرأيه، 
ل���م ينجح في االنعتاق من هذا االحتال العربي - اإلس���امي 
في الشرق األوسط وش���مال أفريقيا في العصر الحالي سوى 

إسرائيل وجنوب السودان.
كذلك يس���تعيد الكاتب الكذبة الممجوج���ة بأنه لم يكن 
هناك أبًدا شعب عربي فلسطيني. وفي قراءته “العرب وصلوا 
ا 

ً
إل���ى البلد في نطاق االحتاالت اإلس���امية، ولم يقيموا أيض

 جًدا، وقد ازداد هذا 
ً

دولة فيه، كما أن تواجده���م كان هزيا
التواجد مع بداية )مشروع( الحركة الصهيونية في منتصف 
القرن التاسع عشر، والتي ش���رعت في عملية تطوير حثيثة 
للدول���ة )العتيدة(، وكان���ت بالتالي بحاجة إل���ى أيٍد عاملة، 
وف���ي هذا اإلطار وصل عش���رات آالف العرب إلى إس���رائيل - 
“فلستينا” في ذلك الوقت - وقِدُموا من المغرب ومصر وشبه 
الجزيرة العربية وس���ورية، س���عًيا وراء العمل وكس���ب لقمة 

العيش”.
ويخلص من ذلك كله إلى اس���تنتاج فح���واه أنه في مقابل 
ق المدع���وم بالقرائن” فيم���ا يخّص اليهود 

ّ
“التاري���خ الُموث

ق 
ّ
وعاقتهم بفلسطين، ثمة “انعدام تاريخ” في كل ما يتعل

بالشعب الفلسطينّي ووطنه األصلّي. 
بطبيع���ة الح���ال ال تعتبر ُمقارب���ة مزائيل ه���ذه المقاربة 
اإلس���رائيلية األولى التي “تخاطب” أوروب���ا من وجهة النظر 
 س���موم ترتبط 

ّ
التغريضي���ة هذه، وال س���يما ف���ي مجال بث

باإلس���ام كدين. ومثلما أشرنا في السابق، مّرات من الصعب 
 يوًما عن ادعائها القائل 

ّ
حصرها، ف���إن الصهيونية لم تتخل

ف”، الذي 
ّ
بأنها “رسول الحضارة األوروبية إلى الشرق المتخل

�ه هرتس���ل، ويكاد يكون حاضًرا في أي خطاب أو تصريح 
ّ
سك

يدلي به نتنياهو هنا وفي الخارج.
س���تخدم في 

ُ
تبق���ى القضي���ة أن مثل ه���ذه المقاربات ت

نط���اق “معركة على الوعي” حيال الكثي���ر من وقائع التاريخ 
وخصوًصا وقائع القضية الفلسطينية، وليس المقصود وعي 

الفلسطينّي وإنما الوعي اإلسرائيلي. 
وهي ف���ي الوقت الحال���ي معركة تتقاطع م���ن جهة أولى 
مع تفاقم مظاه���ر التدّي�ن والتط���ّرف القومي في المجتمع 
اإلس���رائيلي ال���ذي يخض���ع لتغّي���رات ديمغرافية تؤش���ر 
إلى ارتف���اع مضطرد ف���ي نس���بة ووزن اليه���ود الحريديم 
ا لما أكده بحث 

ً
)المتشددين دينًيا( والمتدينين عموًما، طبق
أكاديمي إسرائيلي جديد )طالع عنه ص 2(. 

ومن جهة أخرى تتقاطع مع اش���تداد قبضة التيار القومي 
الصهيون���ي الديني على الجيش اإلس���رائيلي وعلى مناهج 

التعليم اإلسرائيلية الرسمية )طالع ص 8(.
ومن جه���ة ثالثة وأخي���رة تتقاط���ع ه���ذه المعركة على 
ه اليمين 

ّ
“الوعي اإلسرائيلي” مع تصعيد الهجوم الذي يشن

اإلسرائيلي على كل من يخالفه الرأي إلى درجة التخوين. وال 
تقف في وجه هذا الهجوم قوى بوسعها درء العاصفة. ولعل 
أس���طع مثال على ذلك هو مس���ارعة أكبر تحالف “ُمعارض” 
لليمي���ن إلى خوض آخر انتخابات عامة في إس���رائيل )2015( 
ا على اتهام نتنياهو  تحت ُمسّمى “المعسكر الصهيوني” رّدً
“اليسار” اإلسرائيلي بأنه “نسي ما معنى أن تكون صهيونًيا 

ويهودًيا اآلن وهنا”!.  

أعلن الجيش اإلس���رائيلي، في بيان رس���مي أصدره أول من أم���س األحد، أن “ضابطا 
أصي���ب بجراح طفيف���ة” جراء الحجارة التي رمى بها مس���توطنون جن���ود الجيش يوم 
الس���بت األخير، حين “تدخل” الجنود “لتفريق الطرفين المشتبكين” )!( واستخدموا، 
خال ذلك، “وس���ائل لتفريق المظاهرات ضد الفلسطينيين”!! وأوضح بيان الجيش أن 
“متطرفي���ن قاموا بإلقاء الحجارة باتجاه فلس���طينيين، ما أدى إلى إصابة فلس���طينية 
قل���ت على أثرها إلى المستش���فى لتلقي العاج” وأن “عددا م���ن المتطرفين هاجموا 

ُ
ن

قوات الجيش وقذفوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ضابط في يده”. 
جاء بيان الجيش اإلسرائيلي هذا بعد ساعات من بيان سابق كان أصدره حول الحادثة 
نفس���ها وادعى فيه بأنه “ال يعرف هوية الجهة التي ب���دأت الصدام” )!( وبأن جنوده 

“فّرقوا الطرفين المتصادمين بعد إلقاء الحجارة نحو بعضهما”! 
وش���دد الجيش على أنه “ينظر بخطورة بالغة إلى محاوالت المس بقوات األمن” وأنه 

“يعمل بالتعاون مع سلطات القانون المختصة ضد هذه المحاوالت”!!
وكان عش���رات المستوطنين قد هاجموا منازل فلس���طينية في قريتي عوريف وحوارة 
في محافظة نابلس ووقعت صدامات بينهم وبين األهالي الذين تصدوا لهم أسفرت عن 

إصابة ستة مواطنين فلسطينيين، بينهم سيدة في ال� 27 من العمر. 
وقبل ذلك بيوم واحد، هاجم عش���رات المس���توطنين نش���طاء لمنظم���ة “تعايش” 
اليهودية � العربية كانوا يرافقون رعاة فلسطينيين تعرضوا العتداءات المستوطنين 
قرب مس���توطنة “كوخاف هش���احر” القائمة على أراضي قريتي كفر مالك ودير جرير 
في محافظة رام الله. وأسفر هذا االعتداء عن إصابة أربعة من نشطاء “تعايش” بجروح. 
وتزامنت هذه االعتداءات األخيرة، التي تش���كل جزءا من اعت���داءات يومية متكررة 
ينفذه���ا المس���توطنون ضد الفلس���طينيين في الضف���ة الغربية، م���ع ورقتّي موقف 
جديدتين أصدرتهما منظمة “يش دين” )يوجد قانون( اإلس���رائيلية ورصدت فيهما 
ممارس���ات المس���توطنين اليومية في الضفة الغربية وتعامل سلطات تطبيق القانون 
اإلس���رائيلية المختلفة مع هذه االعتداءات والممارس���ات، وخاصة في مجالين اثنين: 
1� االعتداءات على المواطنين الفلس���طينيين والتسبب لهم بأضرار مختلفة، جسدية 
ومادي���ة؛ 2- المخالف���ات الجنائية المتعلقة بالبناء “غير القانوني” في المس���توطنات 

والبؤر االستيطانية المختلفة في الضفة الغربية. 
في “ورقة الموقف” األولى، التي جاءت بعنوان “تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين 

)مس���توطنين( في الضفة الغربية”، توصلت معطيات “يش دين” إلى “استنتاج أساس” 
يقول إن “إقامة قس���م مكافحة الجريمة القومجية في لواء “ش���اي” )يهودا والس���امرة � 
الضفة الغربية( في ش���رطة إس���رائيل في العام 2013، وال���ذي كان هدفه المعلن حماية 
ات من هذا النوع”!

ّ
 ملف

ّ
الفلسطينيين من اإلجرام القومجي، لم يؤدِّ إلى زيادة في نسبة حل

���ا بخصوص “الجريمة األيديولوجي���ة” تابعتها “يش دين” بين 
ًّ
فمن أصل 289 ملف

ا فقط إلى تقديم لوائ���ح اتهام ضد الجناة )9ر%6 
ًّ
األع���وام 2013-2016، انتهى 20 ملف

ا دون 
ًّ
ات التي انته���ت معالجتها(. بينما ت���ّم، في المقابل، إغ���اق 225 ملف

ّ
م���ن الملف

ات، “أخفقت” الش���رطة في التحقيق في 183 
ّ
تقديم لوائح اتهام. ومن بين هذه الملف

���ا )3ر75% من الملفات الت���ي انتهت معالجتها بنتيجة علم���ت بها “يش دين”(. 
ًّ
ملف

قي الشرطة عن العثور على الجناة أو جمع األدلة 
ِّ
ويتجسد هذا “اإلخفاق” في عجز محق

الكافية لمحاكمة المشبوهين!! وتشبه هذه المعطيات تلك المتوفرة لدى “يش دين” 
مة منذ العام 2005، أي 

ّ
بخصوص معالجة مجمل ملفات التحقي���ق التي تابعتها المنظ

منذ ما قبل تأس���يس “قس���م مكافحة الجريمة القومية”. وتفيد معطيات “يش دين” 
 تحقيق انتهت معالجتها حتى نهاية 

ّ
ا )8%( فقط من أصل 1122 ملف

ًّ
ه���ذه بأّن 90 ملف

العام 2016، قد انتهت بتقديم لوائح اتهام.
وحسب المعطيات الرسمية التي نقلتها شرطة إسرائيل إلى “يش دين”، شرع “لواء 
به 

ُ
فت كملفات جرائم قومية اش���ت

ّ
ا ُصن

ًّ
ش���اي” في الع���ام 2015 بالتحقيق في 280 ملف

بقيام مدنيين إس���رائيليين بارتكابها. وقد انتهت هذه التحقيقات بتقديم 59 الئحة 
اتهام خال العام 2015 نفسه.

وتش���ير معطيات “يش دين” ومعطيات الشرطة، على حد سواء، إلى استمرار التوّجه 
الذي يؤكد ما تصفه المنظم���ة ب�”اإلخفاق المتواصل” في كل ما يتعلق بالتحقيق في 
ه ضد فلس���طينيين” وأن حقيقة نجاح س���لطات تطبيق  “اإلج���رام األيديولوجي الموجَّ
القانون اإلس���رائيلية في محاكمة مش���بوهين بارت���كاب جرائم قومي���ة عندما يكون 
ؤكد أّن هذه المعطيات ليس���ت قض���اًء وقدرا، بل 

ُ
الضحايا من غير الفلس���طينيين، “ت

نتيجة سياسة مدروسة”!

مخالفات البناء االستيطانية
في »ورقة الموقف« الثانية، التي جاءت بعنوان »جريمة با عقاب – عدم معاقبة مخالفي 

البن���اء غير القانوني في الضفة الغربية«، تس���تعرض »يش دين« أداء س���لطات تطبيق 
القانون اإلس���رائيلية بش���أن المخالفات الجنائية المتعلقة بالبن���اء »غير القانوني« في 
المستوطنات والبؤر االستيطانية في الضفة الغربية، مع التركيز على انتهاك القوانين 
اإلداري���ة والقضائية. ويظهر من المعطيات أن أجه���زة تطبيق القانون تتعمد التجاهل 
بش���كل منهجي وشامل: فهي ال تحاكم الجناة وال تطّبق تعليمات القانون الجنائي بشأن 
ه���ذه المخالفات. ومن خال تقصيرها هذا في أداء ما هو مطلوب منها، تس���اهم أجهزة 

تطبيق القانون في المشروع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية.

وتش���ير المعطيات إلى أنه خال 50 عاما تّم بناء مئات وآالف المباني والش���وارع في 

ى أن���واع المخالفات لقوانين 
ّ
المناط���ق المحتلة من خال نهب األراضي وارتكاب ش���ت

التنظيم والبناء اإلس���رائيلية. ويمنع هذا العمل اإلجرامي الفلس���طينيين من الوصول 

إلى أراضيهم، وينتهك العديد من الحقوق األساس المكفولة لهم، وعلى رأسها الحق 

ك.
ّ
بالتمل

ص���در “اإلدارة المدنية” أوامر بوقف أعم���ال البناء وأوامر بهدم 
ُ
ف���ي أحيان كثيرة ت

المبان���ي غير القانوني���ة، دون أن يتّم تنفيذ معظم هذه األوامر عل���ى أرض الواقع، ما 

يش���ير إلى أن “سيادة القانون” قائمة في الظاهر وحسب. ويدفع هذا األمر العديد من 

أصحاب األراضي الفلسطينيين إلى االلتماس لمحكمة العدل العليا طلًبا ألوامر بتنفيذ 

أوام���ر وقف البناء وهدم ما تّم بناؤه دون تصريح وبش���كل من���اٍف للقانون. في بعض 

���م على الدولة تجميد الوضع 
ّ
هذه االلتماس���ات، أصدرت المحكمة أوامر احترازية تحت

إل���ى حين صدور قرار حكم في االلتماس، لكن حتى ه���ذه األوامر تنتهك بفظاظة في 

أحيان كثيرة.

وتس���تعرض ورقة المعطيات الجدي���دة عدة حاالت اختباري���ة امتنعت فيها 

ت 
ّ
س���لطات تطبي���ق القانون ع���ن القيام بواجبه���ا ومحاكمة الجه���ات التي أخل

باألوامر اإلداري���ة أو القضائية، وذلك رغم انتقاد قض���اة المحكمة العليا وحتى 

مة “يش دين” أنه “م���ن دون تطبيق القانون الجنائي 
ّ
مراق���ب الدولة. وترى منظ

فتقد قوة الردع الحقيقية التي يمكنها 
ُ
ومحاكمة المتهمي���ن ومعاقبة الجناة، ت

ردع الجهات المخالفة للقانون، مما يش���ّجعها على االستمرار في ارتكاب المزيد 

من المخالفات«.

في ورقتّي موقف جديدتين أصدرتهما منظمة »يش دين« الحقوقية:

نهج إسرائيلي متعّمد ومتواصل في تجاهل مخالفات المستوطنين في مجال 
البناء “غير القانوني” واعتداءاتهم اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم!

ات( مقابل إغالق 225 ملفا!*
ّ

*من أصل 289 ملفا ضد المستوطنين المعتدين بين 2013 و2016 ـ تقديم لوائح اتهام في 20 ملفا فقط )نحو 7% من الملف

زت التحليات اإلس���رائيلية المختلفة لنتائج الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية 
ّ
رك

الفرنسية التي جرت أول من أمس األحد، في غالبيتها الساحقة، على ما أسمته “االنتصار 
اإليديولوجي الكبير”، كما وصفه أحد المعلقين، بمجرد انتقال مرشحة اليمين المتطرف، 
ماري لوبين، إلى الجولة الثانية في مواجهة مرش���ح الوسط، إيمانويل ماكرون، وتداعيات 
ذل���ك على األوضاع الداخلية في فرنس���ا خاص���ة، والقارة األوروبية عموم���ًا، بما في ذلك 
أوضاع اليهود ومظاهر الاس���امية هناك، مقابل سياسة “الصمت والرضى” اإلسرائيلية 

الرسمية.
وعلى الرغم من ترجيح جميع اس���تطاعات الرأي، المطلق تقريبا، فوز ماكرون بالرئاسة 
به على لوبين في الجولة الثانية، التي س���تجري يوم األحد الس���ابع من أيار القريب، 

ّ
بتغل

إال أن التحليات اإلس���رائيلية ذهبت إلى القول إن “كل شيء ممكن”، بما في ذلك انقاب 
الصورة في الواقع تمامًا وفوز لوبين بالرئاس���ة، إذا ما حصلت عمليات تفجير واعتداءات 
في فرنس���ا خال الفت���رة المتبقية حتى الجولة الثانية، كتلك التي ش���هدتها من قبل، 
وخصوصا على ضوء ما تمخضت عنه نتائج االنتخابات الرئاس���ية األميركية بفوز دونالد 
ترامب وقرار البريطانيين االنسحاب من “االتحاد األوروبي”. فهذان التطوران تحققا � كما 
رأت بيرنا باس���يت في صحيفة “جيروزاليم بوست” ونيتس���ان هوروفيتس في صحيفة 
“هآرتس”� بفعل عوامل وسيرورات قائمة في فرنسا أيضا، في مقدمتها وأهّمها: تعّمق 
التعصب القومي و”القل���ق من توافد المهاجرين األجانب، وخاصة من س���ورية والعراق 
وأفريقيا”؛ وتصاعد المقت والغضب الجماهيريين حيال األحزاب المؤسساتية الحاكمة. 
له���ذا، اعتبرت باس���يت أن نتائ���ج تصويت الفرنس���يين في الجول���ة األولى “تعكس 
اتجاهي���ن اثنين: األول � تصويت لمرش���ح يبعث أمًا جديدًا؛ والثاني � تصويت لمرش���ح 

يقّدم كبش فداء سهًا”. 
واعتبر سيفي هندلر، في “هآرتس”، أن إنجاز ماكرون الكبير في الجولة األولى وانتقاله 
إلى الجولة الثانية “يش���كل، بالتأكيد، بارقة أمل تقدمها فرنسا ألوروبا وللعالم أجمع: أن 

 األنفس”. 
ّ

التطرف ليس ُمْعِديًا، بل يمكن لجمه في صناديق االقتراع، ولو بشق
لكّن دوف ألفون، الذي اعتبر أن لوبين “ليست سياسية ديماغوغية وليست شعبوية، 
بالتأكيد، بل قومجية إيديولوجية تتكئ على قاعدة عائلية وسياس���ية مسيحية جدًا، 
ص الوهمي” إذا لم يس���تطع 

ّ
ال س���امية في الغال���ب”، رأى أن ماكرون قد يكون “المخل

تش���كيل ائتاف برلماني، ألنه لن يستطيع عندئذ إحداث أي تغيير في فرنسا. وكتب 
ألفون، في صحيفة “هآرتس”، إنه إذا ما حصل ذلك، فعا، فستكون نتيجته المؤكدة 
“تقوي���ة العناصر التي دفع���ت بلوبين إلى الجول���ة الثانية، ما يعن���ي تعميق عدم 
االس���تقرار واإلحباط، ثم تفاقم مظاهر العداء العنصري ضد األجانب واتس���اع مظاهر 

الاسامية”!
واعتبر نيتس���ان هوروفيتس، في تعليقه المشار إليه آنفا، “الجبهة القومية” بزعامة 
ماري لوبي���ن “قناة تصريف المج���اري الفرنس���ية... يرتع فيها وينتش���ر العنصريون، 
الاساميون، أتباع نظام فيش���ي والمارشال بيتان )فيليب بيتان الذي أعلن قيام “فرنسا 
الفيش���ية” وتقلد رئاس���تها بين 1940 و 1944 واعتمد سياس���ة مماألة وتعاون مع ألمانيا 
النازية وألقت الش���رطة الفرنس���ية القبض حينذاك على الكثير من اليهود  وأرسلتهم 
إلى معس���كرات اإلبادة األلمانية - المحرر( وتشكيلة من الضيوف النازيين الجدد الذين 

يحّجون إليها من الدول المجاورة«! 
ورأى هوروفيتس أن محاولة لوبين االبتعاد عن والدها، جان ماري لوبين، »كانت محاولة 
قصيرة ومحدودة جدا وألغراض العاقات العامة فقط«! فمع تصاعد التوتر عشية انتهاء 
الحمل���ة االنتخابية، »ظهرت لديه���ا، مجددا، الجينة )المورثة( الفاش���ية حين أعلنت أن 
فرنس���ا لم تكن مسؤولة عن إبادة اليهود على أراضيها... هكذا حاولت التنصل من جهد 
قومي استمر سنوات عديدة لاعتراف بمس���ؤولية الفاشية الفرنسية المرعبة عن إبادة 

عشرات اآلالف من اليهود«!   
موقف ماري لوبين هذا في إنكار الهولوكوست ونفي أية مسؤولية فرنسية عنه، سواء 

)أ.ف.ب( االنتخابات الفرنسية: إسرائيل تراهن على الشعبوية في أوروبا.   

تحليالت إسرائيلية لنتائج الجولة األولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية

إسرائيل الرسمية تحتضن العنصريين األوروبيين لتلويحهم 
»خطر االسالم المتطرف« برغم إنكارهم الهولوكوست! بـ

باإلب���ادة الفعلية على أراضيها أو بطرد يهود م���ن أراضيها إبان الحرب العالمية الثانية، 
هو ما أكده أيضا محلل الشؤون الدولية في القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، َعراد 

شر على موقع القناة. 
ُ
نير، في مقال تحليلي ن

لكن نير ربط بين هذا الموقف وما تعكس���ه نتائج الجولة األولى من انتخابات الرئاسة 
الفرنس���ية من دعم وتأييد له، من جهة، وبين موقف السياس���ة الرس���مية اإلسرائيلية 
عامة، وسياس���ة الحكومة الحالية خاصة، والذي يتميز »بالصمت، القبول والرضى«، حيال 
ما يجري في فرنسا، تحديدا، وفي الدول األوروبية إجماال، من تصعيد خطير في الكراهية 
والعدائية العنصريتين ضد األجانب بشكل عام، والعرب والمسلمين منهم بشكل خاص. 
ر نير بأن نتائج االنتخابات الرئاس���ية الس���ابقة في فرنسا، التي جرت قبل خمس 

ّ
وذك

س���نوات، أظهرت أن »واحدًا من بين كل عش���رة مواطنين فرنس���يين صّوت لصالح حزب 
اليمي���ن العنصري المتط���رف، الجبهة الوطني���ة، بزعامة ماري لوبي���ن«، بينما في هذه 
االنتخابات فإن »واحدًا من بين كل خمس���ة مواطنين فرنس���يين صّوت لهذا الحزب الذي 
يركب موجات كراهية األجانب والعداء لهم � كراهية المسلمين أساسًا، ولكن الاسامية 

وإنكار الهولوكوست أيضا«!  
ولفت نير إلى “تزامن إغاق صناديق االقتراع في كبريات المدن الفرنسية مع المهرجان 
المرك���زي الذي ُعقد في مدينة القدس الفتتاح نش���اطات إحياء ذكرى الكارثة والبطولة” 
)االس���م المستخدم في إس���رائيل لذكرى الهولوكوس���ت(. وقال: “البيانات األولية التي 
نقلتها قنوات التلفزة الفرنس���ية عن نتائج عّينات التصويت في ختام الجولة األولى من 
انتخابات الرئاس���ة الفرنسية اختلطت مع ش���هادات الناجين من اإلبادة الجماعية األكبر 
واألكثر تنظيمًا في التاريخ الحدي���ث، والتي تم تخطيطها وإدارتها وتنفيذها في قارة 

أوروبا “المتنّورة”، بما فيها فرنسا أيضا”. 
وأض���اف نير أنه “بينم���ا تعالت تصريحات السياس���يين اإلس���رائيليين التي أطلقوا 
ل جوهر وجود الشعب 

ّ
خالها، كل بطريقته وأسلوبه ووفق أجندته، ذلك الوعد الذي يمث

ت من شاشات التلفزيون 
ّ
اليهودي في هذه الباد � “لن يحصل هذا مرة أخرى، أبدًا” � أطل

الفرنسية الحقيقة الُمّرة: إنهم يقولون كام هراء!”. 
وأعاد التذكير بما كانت قالته لوبين في مقابلة مع قناة التلفزيون اإلسرائيلية الثانية 
في ش���باط األخير عن أنها س���وف تحظر، حظرا كليا وتاما، أية عام���ات أو مظاهر دينية 
في الحّيز الجماهيري العام في فرنس���ا، بما فيها “الكيباه” )طاقية المتدين اليهودي(، 
مؤكدة أن “هذه س���تكون تضحية بسيطة جدا يقدمها اليهود المحافظون على التقاليد 

اليهودية من أجل محاربة اإلسام المتطرف”! 
واعتبر أن “عبارة “اإلس���ام المتطرف” هذه، التي عادت لوبين وكررتها مرارًا، أصبحت 
تشكل اليوم بطاقة دخول لمختلف السياسيين في شتى أنحاء العالم إلى نادي األصدقاء 

الذي تتزعمه وتقوده حكومة إسرائيل”!.
وخت���م: “لي���س أن إس���رائيل الرس���مية ال تتجند ضد الس���ماء المتلب���دة بالعنصرية 
والكراهي���ة في فرنس���ا وأوروبا كلها فقط، بل إن أحزاب االئتاف الحكومي تش���جع هذه 
الس���حب الداكنة وتغذيها. وأوساط اليمين المتطرف في أوروبا تحظى بآذان صاغية في 
إسرائيل، لدى أولئك الذين حضروا وشاهدوا حفل إحياء الذكرى في القدس! وأي سياسي 
أوروبي يعتبر المواطنين المسلمين في أوروبا خطرًا وتهديدًا يتم احتضانه ضيفًا مرغوبا 
فيه هنا من جانب نشطاء اليمين اإلسرائيليين. وال حاجة إلى التذكير بأن أحزاب اليمين 

هنا هي السلطة”!.
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مكتبــة »المشهـد«

بقلم: أنس أبو عريش )*(

)*( الكتاب: »اختراع أرض إسرائيل«
)*( المؤلف: شلومو ساند

)*( الناشــر: المركــز الفلســطيني للدراســات اإلســرائيلية- مــدار، 2013. 
ترجمة: أنطوان شلحت وأسعد زعبي )314 صفحة من القطع المتوسط(

البروفس���ور شلومو س���اند هو أس���تاذ التاريخ المعاصر في جامعة تل أبيب، 
ترك���زت أبحاثه التاريخية ح���ول القومي���ة، والتاريخ الثقافي. ولد س���اند في 
النمسا عام 1946 ألبوين يهوديين نجوا من الهولوكوست. هاجر مع والديه إلى 
فلس���طين عام 1948، ثم تخرج من جامعة تل أبيب، ثم أكمل دراسة الماجستير 

والدكتوراه في فرنسا. 
إن تن���اول خلفية الكاتب هذه توضح لنا إح���دى نقاط قوة هذا الكتاب، وهي 
أن مؤلفه���ا يهودي مختص في الدراس���ات التاريخي���ة، وبالتالي فهو يمارس 
عملية السرد التاريخي بالنقد والتحليل، وربط األحداث التاريخية مع النصوص 
الديني���ة. إن مثل هذه التركيبة س���تكون ذات قدرة تعبيرية أكبر، وس���يكون 
لها صدى أوسع في األوس���اط األكاديمية اإلسرائيلية في ظل التغييب الكامل 

للرواية الفلسطينية.
تنبع أهمية هذا الكتاب من كونه يشكل انقابًا على األساطير التي اختلقتها 
الصهيوني���ة حول أرض إس���رائيل بوصفها الحق التاريخ���ي التي وعدهم بها 
الرب، وبذلك يمكن القول إن س���اند وباألدلة المس���تقاة من التناخ يعيد النظر 
في عدد كبير من أكاذيب الحركة الصهيونية المتعلقة باختراع أرض إسرائيل 
وبناء األس���اطير حولها عبر إخضاع هذه المس���لمات إلى “المحاكمة التاريخية 

الصارمة” كما يرد في تقديم الكتاب.
إن تفكيك مب���دأ الحق التاريخي والروايات القومي���ة المرافقة له التي كانت 
تهدف إلى منح الش���رعية األخاقية لاس���تياء على الحيز الجغرافي، كان من 
أهم أهداف هذا الكتاب بما يش���كل خط���وة نقدية تتعلق بتاريخ الصهيونية 

التي حاولت إعادة إحياء اليهودية المنهكة في نفوس اليهود حول العالم. 
ويكش���ف س���اند بذلك مجموعة م���ن الحقائق الت���ي اس���تخدمتها الحركة 
الصهيوني���ة في س���ياق تبريرها الس���تعمار أرض فلس���طين عبر اس���تخدام 
الديانة اليهودي���ة بهدف اقناع اليهود بأن أرض فلس���طين هي األرض التي 
تركه���ا أجداده���م اليهود عنوة قبل ألفي س���نة، وبأن لهم الح���ق في العودة 
إليها، وتحريرها من الفلس���طينيين، وقد احتاجت هذه الحركة العلمانية منذ 
بداية مش���روعها االستيطاني إلى حلة دينية للعثور على “أرض اآلباء”، ولحفظ 

وصيانة الحدود الجغرافية للمشروع االستعماري.
وبالتال���ي ينطلق ه���ذا الكتاب م���ن أن الحركة الصهيونية قد اس���تخدمت 
المصطل���ح الديني “أرض إس���رائيل” الذي ظهر على يد المس���يحية، وحولته 

إل���ى مصطلح سياس���ي ال تعرف إلى اآلن م���ا هي حدوده، وال م���ا هي تطلعاته 
المس���تقبلية. ويسهب س���اند في هذا الكتاب في ش���رح ظهور مصطلح أرض 
إس���رائيل عبر التاريخ، وبدايات تغلغله في أوساط اليهود، مرورًا باستغاله من 
قب���ل الحركة الصهيونية، وانتهاًء بتحوله إلى مصطلح جيو سياس���ي يعبر عن 

مساحة معينة من األرض تعترف بها األمم المتحدة.
وكيهودي يش���رح س���اند عبر التعمق في األدبي���ات اليهودية كل ما يتعلق 
بنش���وء هذا المصطلح مبتدئًا بالقول إن أرض فلس���طين كانت تس���مى “أرض 
كنعان”، لكن االس���م تغير الحقًا إلى أرض يهودا قبل خراب الهيكل الثاني. أما 
المصطلح الذي اس���تخدمته الصهيونية فقد ظهر في الميشناه لكنه لم يكن 
مطابقًا للباد التي منحها اإلله إلبراهيم، ولم يكن يتضمن مناطق الخليل وبيت 
لحم والقدس. في الوقت ذاته اس���تخدم التناخ االسم الفرعوني للمنطقة وهو 

أرض كنعان.
أما مصطلح أرض إس���رائيل فقد ظهر في األدبي���ات اليهودية بعد أن غيرت 
االمبراطورية الرومانية اسم المكان من يهودا إلى فلستينا )أو سورية فلستينا( 
وذل���ك عقب التمرد اليهودي على الرومان عام 132 ميادي. ويوضح س���اند أنه 
هذا المصطلح ظل إلى وقت بعيد مصطلحًا دينيًا يعبر عن قداس���ة هذا المكان 
ف���ي عقيدة اليهودي، لكن اليهود لم يس���عوا في ذل���ك الوقت –خافًا لوثيقة 
قيام دولة إس���رائيل- إلى الهجرة إليه أو الس���كن بالقرب منه، بل على العكس 
من ذلك يبين س���اند أن اليهود تمس���كوا بالمنفى مكتفين بالتوق إلى األرض 
المقدس���ة، وبذلك أسست الديانة اليهودية هوية مؤمنيها على أساس الوعي 

الذاتي بكونهم شعبا مختارا ال يرتبط بأي أرض محددة )ص127(.
ويتابع المؤل���ف تدعيم وجهة نظره بالمعلوم���ات التاريخية بالقول إنه بعد 
ه���دم “الهيكل” عام 70 ألغ���ى اليهود فريضة الحج إل���ى القدس، وحتى بعد 
س���يطرة الرومان على مدينة القدس عام 135 ميادي وطمسهم معالم المدينة 
اليهودية وتحولها إلى مدينة مس���يحية مقدس���ة، لم تكن هناك أية محاوالت 
ألتباع الرابانية للحج إلى المدينة. إن فكرة الحج إلى القدس لتكفير الذنوب لم 
تكن قد تبلورت بعد في الفكر اليهودي، واس���تمرت الحال على ذلك على مدار 
أكثر من أل���ف عام، إذ بدأت فكرة الحج بالظهور في بداية القرن الثالث عش���ر. 
وحتى حين ظهرت هذه الفكرة لم تكن ألس���باب دينية وال قومية، بل بس���بب 
المنافس���ة مع المسيحية على ملكية العهد القديم واألماكن المذكورة فيه. إن 
هذه المعلومات التي اقتبس���ها ساند من كتٍب هامة كتبت تاريخ فلسطين في 
تلك الفت���رة توضح أن المخيلة اليهودية لم تك���ن يومًا تدعي ملكية جماعية 

لهذه األرض من قبل اليهود، وال وجوب الحج إليها.
وفي الس���نوات التالية لظهور فكرة الحج إلى القدس لم يبد أكبر الحاخامات 
اليهود رغبة كبيرة في البقاء في القدس، إذ يذكر الكتاب عددًا من المجموعات 
الرابانية التي وصلت القدس ثم عادت إلى الخارج، ومن بينهم الرامبام موس���ى 
ابن ميمون أحد أهم ش���خصيات الاهوت اليهودي في القرون الوس���طى الذي 

فضل أن ينتقل إلى مصر بعد وصوله إلى فلسطين.
ويتابع س���اند إي���راد األدلة التوراتية الت���ي تثبت أن اليه���ود األوائل كانوا 
مهاجرين وغرباء كليًا عن الباد التي أتوا إليها، فموس���ى نبي اليهودية األول، 
وإبراهي���م أبو األمة اليهودية وأبناؤه وأحف���اده كانوا من المهاجرين إلى أرض 
كنع���ان، ولم يقيموا فيها لفترات طويلة، بل عل���ى العكس فضلوا االنعزال عن 
الس���كان المحليين وع���دم االختاط بهم ألنهم يدين���ون بالوثنية، إضافة إلى 
ذلك حّرم اليهود على أنفس���هم الزواج من الكنعانيات، وأمروا من تزوج منهم 
بتطليق زوجاتهم. وبذلك يكون الكتاب قد استطاع استعراض تاريخ األدبيات 
اليهودي���ة على مدار 1700 عام الذي لم يتحدث ع���ن وجوب الحج إلى المدينة 

المقدسة أو ضرورة اإلقامة فيها.

الدالالت التاريخية والمنطقية
يس���وق الكاتب بعد ذلك الدالالت التاريخية والمنطقية لتسلس���ل األحداث 
المتعلقة بنشوء مصطلح أرض إس���رائيل خدمة ألهداف استعمارية، أنشأتها 
حاجة الصهيونية إلى خلق مكان يس���هم في تحقيق أهدافها، وبذلك يحاول 
س���اند أن يقطع الطريق على م���ن يدعي بأن هذه األرض كان���ت أرض األجداد، 
ولليه���ود الحق ف���ي العودة إليها بس���بب وجودهم التاريخي قب���ل ألفي عام. 
ويس���تخدم ف���ي محاوالته هذه إلقن���اع الق���ارئ الحجج والبراهي���ن المنطقية 
وبمنهج علمي، فعلى سبيل المثال يتساءل إن كان من المنطقي تأييد مطالب 
»مفترضة« للعرب والمس���لمين اليوم بالهجرة واالس���تيطان في ش���به الجزيرة 
اإليبيرية بحجة أن أجدادهم العرب المسلمين طردوا منها إثر محاكم التفتيش 
ف���ي العام 1492. وبرأيي أن هذا يوصلنا أيضًا إلى الفكرة القائلة بأن اليهود قد 
استغلوا تعرضهم للمجازر في أوروبا من أجل تبرير استعمارهم في فلسطين، 
م���ع العلم أن محاكم التفتيش مثًا اس���تهدفت اليهود والمس���لمين على حد 
س���واء في تلك الفترة، لكن الصهيونية حاول���ت أن تغتنم هذه الفرصة لتقنع 
العالم بأن لليهود قضية مختلفة تس���تدعي إنشاء دولة خاصة بهم بما يضمن 

حًا لمشكلتهم.
ويتابع البروفس���ور س���اند تش���كل مفهوم القومي���ة الذي ظهر ف���ي أوروبا 
وكان أحد أس���باب ظهور الصهيونية التي عملت على خلق الش���عور بالقومية 
اليهودية، واس���تماك أرض بهدف وهبها لهذه القومية، وبما أن هذه األرض 
لم تكن واضحة المعالم فقد اختلفت الروايات الصهيونية على تخيل حدودها 
االقليمية، فقد امتدت بعضها لتصل إلى مساحات شاسعة من الضفة الشرقية 
لنه���ر األردن )المملكة األردنية حاليًا(، وإلى صيدا ف���ي لبنان وإلى مناطق في 
جنوب الجوالن السوري وش���به جزيرة سيناء المصرية. وقد أطلقت الصهيونية 
اسم أرض إسرائيل على كل تلك المناطق التي شملتها خرائطهم وآمالهم ولم 

تكتِف بالحدود التي سيطرت عليها بعد العام 1948 )ص238- 244(.
لقد نج���ح المؤلف ف���ي أن يزود وجهة نظ���ره باألدلة والمعلوم���ات الموثقة 

المس���تقاة من مصادر علمية مختلفة باللغتين اإلنكليزية والعبرية، بما يشمل 
الكتب والمقاالت والصحف اليومية. وباستخدام لغة جزلة تخرج عن طور الجمود 
المتبع عادة في ش���رح وتأويل النصوص الدينية استطاع ساند أن يحافظ على 
حبك قصته وآرائه بطريق���ة مقنعة وجذابة تغطي مختلف أوجه القضية التي 

يناقشها وتفرعاتها.

تاريخ قرية الشيخ مونس
في نهاية الكتاب يستعرض المؤلف تاريخ قرية الشيخ مونس التي أصبحت 
أث���رًا بعد عين، بعد أن قام���ت على أراضيها تل أبيب، التي س���عت بدورها إلى 
طم���س كل ما يتعلق بها من آث���ار، وطالب بتعليق الفتة عل���ى مدخل الجامعة 

تتحدث عن تاريخ القرية التي اختفى أصحابها في المنافي.
إن الهدف الذي يسعى إليه ساند من خال توظيفه قصة قرية الشيخ مونس في 
سياق استعراض الحقائق التاريخية، هو أن يكشف للقارئ عمليات إنتاج الذاكرة، 
وآلية هندس���ة الثقافة الحضارية للمجتمع اإلسرائيلي في سعيه للقضاء على أية 
ذاكرة تتعلق بأصح���اب هذا المكان األصليين، وإحال المجتمع الجديد بمهاجريه 
على هذا المكان، بما يضمن النفي الكامل للرواية العربية. وبذلك يكون س���اند قد 
غرد خارج الس���رب الذي يس���ير به كثير من زمائه في قسم التاريخ في جامعة تل 
أبيب. فالمفترض برأيه أن يكون علماء التاريخ واآلثار صادقين فيما يتعلق بمجال 
معرفتهم، وموضوعيين إلى الحد الذي يدفع بهم إلى االعتراف على األقل بما حدث 

في العام 1948 من قتل وتهجير بحق السكان األصليين.
وبالرغم من كل نقاط القوة التي اس���تعرضتها آنفًا إال أن هناك نقطة ضعف 
واح���دة في هذا الكتاب تتمثل في االلتباس الذي يقدمه ش���لومو س���اند فيما 
يتعلق بالحلول السياس���ية للقضية الفلس���طينية، إذ يق���دم المؤلف تصوره 
القاضي بأن حل الدولتين هو الحل األقرب للتحقق كحل سياسي، دون أن يدرك 
أن مؤش���رات الواقع السياسي ال تش���ير إلى أي أمل في إمكانية تحقق مثل هذا 
الحل، إلى جانب عدم تقديم���ه أي مقترحات تخص إعادة الحقوق التي اعترف 
بأن المش���روع الصهيوني سلبها من السكان األصليين، فاكتفى مثًا بالمطالبة 
بوض���ع الفتة على مدخ���ل الحرم الجامع���ي لجامعة تل أبيب دون اس���تعداده 
لتقديم تنازالت أكثر بحجة وقوعه تحت ضغط األمر الواقع. وبالرغم من أن هذه 
اآلراء تش���كل انقابًا على التيار الصهيوني الس���ائد، إال أنها ليست كافية في 

مجال استعادة الفلسطينيين حقوقهم المسلوبة.
مهم���ا يكن، يظل ه���ذا الكتاب ذا قيم���ة علمية وتاريخي���ة منطقية مهمة، 
ويمكن أن يس���اعد الباحثين في حقل الدراس���ات اليهودي���ة والتلمودية، إلى 
جانب دراس���ة موضوعات هامة في مراحل مفصلي���ة في التاريخ اليهودي، كما 

يمكن أن يساعد هذا الكتاب الباحثين في مجال دراسات تاريخ القدس.

)*( كاتب فلسطيني- منطقة الخليل

عرض وتحليل كتاب »اختراع أرض إسرائيل« لشلومو ساند

انقالب على األساطير التي اختلقتها الصهيونية

ص���در في األيام األخيرة بحث أكاديمي في كتاب للبروفس���ور المختص في 
البيئة والديمغرافية ألون طال، يحذر فيه من نسب التكاثر السكاني العالية، 
وبش���كل خاص لدى جمهور المتدينين المتزمتين “الحريديم”، والمتدينين 
بش���كل عام. ويقول إن عدد سكان إسرائيل س���يصل في العام 2050 إلى 23 
مليونا وهو ما ال يمكن تحمله، وإن إس���رائيل باتت األكثر اكتظاظا بين الدول 
المتطورة. ويطالب طال بتدخل الحكومة بشكل أو بآخر بما يضمن فرض قيود 
على الوالدات. وهذا ما يؤيده المختص الش���هير إس���رائيليا أرنون س���وفير، 

المعروف بمواقفه العنصرية ضد العرب.
والبروفس���ور طال هو من أسس أش���هر منظمة إس���رائيلية لحماية البيئة 
وأس���ماها: “إنس���ان، طبيعة وقانون”. وهو رئيس قسم السياسات العامة في 
جامعة تل أبيب. ويقول في أبرز استنتاج له في البحث: “إن الباد مألى، ويجب 
مواجهة االنفجار الس���كاني في إسرائيل”. ويضيف “خال 68 سنة على قيام 
إس���رائيل تغيرت الدولة، من منطقة ذات عدد سكان قليل، إلى الدولة األكثر 
اكتظاظا بين الدول الغربية”، وهي أكثر اكتظاظا بعشر مرات )ألف بالمئة( من 
.OECD معدل االكتظاظ القائم في دول منظمة التعاون بين الدول المتطورة

وبحس���ب طال، كما جاء في تقرير موس���ع في صحيفة “هآرتس” للصحافية 
نيطع أحيطوف، فإنه على أقل تقدير سيبلغ عدد سكان إسرائيل في العام 2050 
حوالي 23 مليون نس���مة، مقابل 5ر8 مليون رس���ميا اليوم )يشمل فلسطينيي 
القدس(. وتقول تقديرات أخرى إن عدد الس���كان قد يصل إلى 36 مليون نسمة 
ف���ي العام 2050. وقبل هذا، في العام 2032 س���يكون عدد الس���كان 12 مليونا. 
ويقول طال: تأملوا بهذه التقديرات، وبحال االختناقات المرورية اليوم، وكيف 
س���تكون حالها في تلك الس���نين، وبحالة االكتظاظ في الصف���وف التعليمية 
المدرسية، وبطوابير االنتظار المختلفة، وكيف ستكون الحال في تلك السنين.
ويضيف طال أن الحكومة عمليا تشجع الوالدات من طريق دفع المخصصات 
االجتماعية، من مخصصات أوالد وغيرها، وهذا ما يشجع شرائح على الوالدات 
أكث���ر. فمعدل الوالدات لدى المتدينين المتزمتي���ن “الحريديم”، يبلغ حاليا 
5ر6 والدة. وذات ي���وم ق���ال دافيد بن غوريون إن من يل���د أقل من 4 أوالد فهو 
خائ���ن. وأنا ال أطلب من الحكومة أن تعمل مثل الصين، ولكن على الحكومة أن 
تعلن مثا أن المعدل األفضل للعائلة هو ولدان اثنان، وأن أكثر من هذا ليس 

مرغوبا، ولكن دون تدخل، ودون تشجيع.
ويتاب���ع طال ردا على م���ن يقولون إن تقييد ال���والدات ليس أخاقيا فيقول 
إن والدة مول���ود ثال���ث لعائلة ليس لديها مال كاف لمعيش���ته، هو أيضا أمر 
غي���ر أخاقي. ويضيف أن ما هو غير أخاقي، حينما يدفع قس���م من الجمهور 
ضرائب دخل بنس���بة 60% من رواتبهم ك���ي يمولوا من ليس لديهم مداخيل 
لتمويل معيشة أبنائهم الكثر. وما هو غير أخاقي، حينما تتنازل عائات عن 
إضاف���ة مولود كي تحافظ على توازن صرفها، في حين أن عائات أخرى تلد 14 

ولدا وتعيش على مخصصات الخزينة العامة.
والهاج���س الديمغراف���ي ف���ي الحركة الصهيونية وإس���رائيل ش���هد في 
الس���نوات األخي���رة انقابا حادا. ففي حي���ن كان القلق في العقود الخمس���ة 
األولى بعد قيام الدولة من نس���بة تكاثر المواطنين العرب في إسرائيل، فقد 
تحول بالذات منذ س���نوات االلفين إلى هاجس االرتفاع الحاد في نسبة تكاثر 
المتدينين المتزمتين “الحريديم”، الذين تبلغ نسبة تكاثرهم حوالي 8ر%3 
وبعدهم نس���بة تكاثر التيار الديني الصهيوني- 8ر2%. بينما نس���بة تكاثر 
الع���رب تراجعت في الس���نوات األخيرة إلى 6ر2%، بعد أن كانت في س���نوات 

سابقة أكثر من 4ر%3.
وعن ه���ذا يقول البروفس���ور ط���ال: “في ما يتعل���ق بالصراع اإلس���رائيلي 
الفلس���طيني، فإنني اذكر عنوانا صارخا في صحيفة في العام 1985 بأنه بعد 
عقد من الزمن س���تكون هنا أغلبية عربية. ومنذ ذلك الحين حصل الكثير من 
األمور مثل تش���جيع الوالدة وموجات الهجرة إلى إس���رائيل. وهذا ما أدى إلى 
تغيير في المعادالت الديمغرافية بين العرب واليهود، لصالح اليهود. ولكن 

لدى الجمهور العربي يوجد سنويا 40 ألف والدة، وهذا عدد ثابت منذ 20 عاما. 
وبين اليهود ف���إن عدد الوالدات يتراوح ما بين 100 أل���ف إلى 120 ألفا. وعلى 
الرغم من هذا، يوجد سياس���يون يفضلون تشويه الصورة ليدعوا أن التهديد 
الديمغراف���ي من العرب ما يزال قائما. ولهذا ف���إن مهمتنا في األكاديميا أن 

نقول الحقيقة”، بقصد أن “التهديد” لم يعد من العرب.
وينبع الهاجس أساس���ا من أن “الحريديم” هم مجتم���ع منغلق على ذاته، 
ال ينخ���رط في الحياة العامة بالقدر الكافي، وال ينخرط الرجال فيه في س���وق 
العمل بنسبة كافية، إذ حسب التقديرات فإن نسبة انخراطهم في حدود %51 
لم���ن هم في جي���ل العمل- 25 إلى 64 عاما، مقاب���ل حوالي 80% بين الجمهور 
العام. بينما النس���بة في الش���ريحة العمرية من 15 إلى 64 عاما، ال ترتفع عن 
44%، مقاب���ل 64% بين الجمهور العام. كما أنهم يعيش���ون حياة تقش���فية، 
واستهاكهم أساس���ي وغير عصري، وهم يمتنعون عن االنخراط في الخدمة 

العسكرية االلزامية.
أم���ا أتباع التيار الديني الصهيوني، فه���م منخرطون في الحياة العامة، وال 
يوجد هاجس اقتصادي أو عس���كري من ناحيتهم، ولكنهم يزدادون تشددا 
دينيا، وباتوا يتاقون أكثر من ذي قبل مع جمهور “الحريديم” في الش���ؤون 

الدينية، ما يزيد من مخاطر اإلكراه الديني أكثر مما هو قائم حاليا.
وباالمكان القول إن البحث األبرز ال���ذي حذر من تكاثر “الحريديم” هو ذلك 
ال���ذي صدر في جامعة حيفا، ف���ي العام 2010، وأجراه باحثان وأش���رف عليه 

البروفسور أرنون سوفير. 

الهروب من االكتظاظ بالهجرة العكسية
واس���تطلع تقرير “هآرت���س” رأي البروفس���ور المختص ف���ي الديمغرافيا 
والشهير إسرائيليا أرنون سوفير، المعروف بعنصريته تجاه العرب، إال أنه في 
السنوات األخيرة بات يوجه تحذيراته من تنامي أعداد المتدينين المتزمتين 
“الحريديم”، مقابل تقليل ش���أن تكاثر المواطنين العرب، نظرا للتراجع الحاد 

في معدل الوالدات وبالتالي نسبة تكاثرهم الطبيعي.
وكان س���وفير من معدي البحث الشامل الس���ابق ذكره هنا في جامعة حيفا 
ف���ي العام 2010، وال���ذي توقع أن يصبح المتدينون اليه���ود في العام 2030 
غالبية من اجمالي الس���كان، بنسبة 51% ومن ثم تبدأ النسبة تعلو أكثر. وهو 
يقصد “الحريديم” والمتدينين من التي���ار الديني الصهيوني. وهذا يعني 
أن نس���بة المتدينين من اجمالي اليهود قد تصل إلى 65%. ومن هنا حذر من 
أن ارتفاع نس���بة المتدينين، وبالذات “الحريديم”، ستحاصر العلمانيين في 
منطق���ة تل أبيب الكبرى، التي أطلق عليه���ا كغيره مصطلح “دولة تل أبيب”، 
وأنه في مرحلة ما س���تختار األجيال الش���ابة من العلمانيين الهجرة إلى عالم 

متطور أوسع.
وه���ذا االس���تنتاج الذي يتمس���ك به س���وفير، جعله يفتت���ح مكالمته مع 
الصحافية نيطع أحيطوف، معدة التقرير، قائا لها إنها وعائلتها وأصدقاءها 
لن يبقوا في إس���رائيل لزمن طويل، ألن العبء س���يكون كبيرا عليهم. وحينما 
أجابته بأنها حاليا ليس���ت لديها خطة للهج���رة لدولة أخرى أجابها “في هذا 
األس���بوع ليس لديك خطة كه���ذه”. بقصد أن خيار الهجرة س���يكون أمامها 

الحقا، وبعد وقت قصير.
ويقول س���وفير إن األفكار التي يطرحها البروفسور طال صحيحة. وقال 
“إنه صادق، فأنا منذ س���نوات أصرخ بشأن العامل الديمغرافي. لقد وصلنا 
إلى اللحظة المصيرية، التي باتت فيها إس���رائيل األكثر اكتظاظا من بين 
ال���دول المتطورة. فنح���ن نلد كما دول العالم الثالث، ونس���تهلك كما هو 
حجم اس���تهاك دول العالم األول )المتطور(. ويض���اف إلى هذا أن بادنا 
صغيرة وصحراوية. والصحراء فيها آخذة بالتوس���ع. وأضيفي إلى هذا أن 
50% من مساحة الدولة تابعة للجيش، وهي نسبة غير مسبوقة في العالم. 
وضعي هذه المعطيات في دولة فاقدة للسيطرة، وحينها ستحصلين على 

صورة الواقع، والتي هي مظلمة”. 
ويؤيد س���وفير الحلول التي يطرحها البروفس���ور ط���ال، ويقول “يحدث أمر 
ما بين عرب إس���رائيل )المواطنون الفلس���طينيون(، فهم أصبحوا كاألشكناز، 
ويل���دون أوالدا بأع���داد أقل. وإذا لم نضم المناط���ق )المحتلة منذ 1967(، فإن 
وضعنا من ناحية ديمغرافية يهودية ليس س���يئا. ولكن إذا ما تم الضم، فإن 

محادثتنا هذه ستكون قد بلغت نهايتها، ألن هذا يعني خراب إسرائيل”.
وحول رأيه بالشكل الذي على إسرائيل مواجهة ارتفاع معدالت الوالدة فيه، 
يقول س���وفير “إن محادثتنا الهاتفية هذه هي محادثة نظرية اآلن، ألنه وال 
أي شخص من الحريديم سينصت لنا، والمعركة فاشلة. ويؤسفني أن أصحاب 
القلنس���وات المحاكة )بقصد أتباع التيار الديني الصهيوني(، يش���كلون هم 
أيضا خطرا على وجود إس���رائيل م���ن ناحية ديمغرافي���ة، بدرجة ال تقل عما 
يش���كله الحريديم، ألنه أيضا لديهم نس���بة التكاثر كتلك التي لدى العالم 

الثالث”.
ويتابع س���وفير متحدثا بلهجته الحادة، الت���ي كانت ذات يوم تقتصر على 
الع���رب وحدهم، ويق���ول “أنا وأنت نحول األموال له���م أيضا بكميات ضخمة 
)بقصد ومخصصات والدة واجتماعية(. وإضافة إلى الحلول التي يعددها طال، 
لدي حل إضافي: البحر األبيض المتوس���ط. يجب أن ننطلق نحو البحر ونحتله، 
وأن نجفف أقس���اما منه، بما يشمل هذا من أضرار بيئية، وأن نبني على الجزر 

التي ستجفف بيوتا سكنية وشوارع وبنى تحتية”. 

يعترضون على طال
من ناحية أخرى، توجه التقرير إلى من يعارض اس���تنتاجات طال وس���وفير، 
ومن بينهم النائب السابق العلماني نيتسان هوروفيتس، وهو إعامي وكاتب 

صحافي ف���ي مهنته، وكان عضو كنيس���ت لدورتين ضم���ن كتلة “ميرتس” 
اليس���ارية الصهيوني���ة. وهو يدعي عدم وج���ود عاقة بين األزم���ة البيئية 
والتكاثر الطبيعي بنس���ب عالية. ويقول إن االض���رار البيئية ناجمة عن ادارة 
فاش���لة لألمور. ويسند حديثه بما جرى للبحر الميت، وقال إنه جف في اقسام 

كبيرة منه بسبب المشاريع االستثمارية.
ويق���ول هوروفيتس إن “تكاث���ر الجمهور يتحول إلى مش���كلة في اللحظة 
التي تظهر فيها فجوات اجتماعية بين الش���رائح المختلفة. فإذا ش���ريحة ما 
من الجمهور بقيت خ���ارج دوائر التعليم والعمل، وخارج دوائر الموارد، فإنها 
س���تكون في أوض���اع اقتصادية اجتماعية صعبة، وه���ذا يؤثر على الجمهور 
كافة. فالتكاثر الس���كاني برأيي ليس أمرا س���لبيا. ولكنه يتحول إلى إشكالي 
حينما ينتج فق���را، وحينها تكون مواجهته باألدوات التي يطرحها س���وفير 
وطال: ضمان تعليم اساسي، وانخراط في سوق العمل، ومساواة لكل الشرائح 
وخاصة للنس���اء. أما االنش���غال في تقييد عدد الوالدات، فإنه س���يقودنا نحو 

أماكن ال نريد أن نكون فيها، أي التدخل في حياة الفرد”.
ويرد البروفس���ور طال على ما يقوله هوروفيت���س قائا “من الواضح أن على 
الس���لطة ضم���ان توزيع عادل للموارد. ولكن إس���رائيل له���ا وضع خاص، فيه 
الجمهور الفقير، “الحريديم”، يتكاثر بأعلى نسبة ووتيرة، ويحصل أفراده على 
أكبر ميزانيات من بين باقي الش���رائح. وفي السنوات األخيرة، فإن المدفوعات 
االجتماعية في إس���رائيل في ارتفاع دائم، في حين أن أعداد الفقراء ممن هم 
دون س���ن 18 عاما، في تزايد مس���تمر. وإذا ما قمنا بتوزيع الموارد بشكل آخر، 
كما يطرح هوروفيتس، فإننا س���نعطي أمواال أكثر لش���ريحة الحريديم، وهم 
س���يلدون أكثر، وسنتسبب بزيادة أعداد الفقراء. إن هوروفيتس يوهم نفسه 

حينما يقول إن الحل بتوزيع الموارد”.

بحث أكاديمي جديد يحذر: 

نسبة التكاثر العالية للحريديم والمتدينين ستؤدي إلى “تصفية دولة إسرائيل”!
*البحث للبروفسور المختص ألون طال صدر في كتاب ويركز بشكل خاص على تكاثر المتدينين المتزمتين “الحريديم” *المختص الشهير أرنون سوفير يدعم استنتاجات البحث ويقول إن العرب باتوا أقرب 

إلى األشكناز من حيث الوالدات *سوفير يكرر ما حذر منه قبل سبع سنوات من أن الوضع سيقود إلى هجرة جماعية للعلمانيين ويشدد على ضرورة عدم ضم الضفة *إسرائيل األكثر اكتظاظا بين الدول المتطورة*

اسرائيل: التناقضات الهوياتية تتفاقم.
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بقلم: ألين بيكر )*(

يت���ردد تعبير “ح���ل الدولتين” على ألس���نة 

قادة وزعم���اء العالم والمنظم���ات الدولية مرارا 

وتكرارا بصورة يومي���ة. وقد تحول هذا التعبير 

إلى ش���عار ممجوج لدى كل من يتبنى ويسعى 

إلى إيجاد س���بيل لتس���وية النزاع بين إسرائيل 

والفلس���طينين. لكن على الرغم من االستخدام 

الش���ائع لهذا الش���عار على نطاق واس���ع، فإنه 

ال يتوف���ر وع���ي فيما يتعل���ق بخلفي���ة وتطور 

مصطل���ح أو تعبير “ح���ل الدولتي���ن” واألبعاد 

العملية لتطبيقه في واقع النزاع اإلس���رائيلي - 

الفلسطيني. 

سنستعرض في هذه العجالة خلفية مفهوم 

ح���ل الدولتين اس���تنادا إلى عدد م���ن الوثائق 

الدولية المهمة في هذا الصدد.

كما هو معلوم فإن الوثائق المركزية المهمة 

المتعلقة بعملية السام، ومن ضمن ذلك قرار 

مجلس األم����ن 242 )الذي صدر في العام 1967( 

وقرار 338 )الذي صدر في العام 1973(، وكذلك 

مجمل االتفاقي����ات التي تم التوصل إليها في 

نطاق اتفاقيات أوس����لو الموقعة بين إسرائيل 

ومنظم����ة التحرير الفلس����طينية خال الفترة 

الواقع����ة بين األع����وام  1993 و 1999، ال تتطرق 

إلى ح����ل الدولتي����ن، وتبقي مس����ألة المكانة 

)المحتلة في  الفلس����طينية  الدائمة لألراضي 

المباش����رة  للمفاوضات  العام 1967(، مطروحة 

بين الطرفين.

في رسالته إلى رئيس حكومة إسرائيل إسحاق 

رابي���ن المؤرخة في 9 أيلول 1993، تعهد رئيس 

منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات باسم 

جميع الفلسطينيين بأن “جميع المسائل التي 

لم تجر تسويتها فيما يتعلق بالمكانة الدائمة، 

ستحل عن طريق المفاوضات”.

الحكوم���ة  رئي���س  رؤي���ة  تضمن���ت  وق���د 

اإلسرائيلية إسحاق رابين فيما يتعلق بمسائل 

التسوية الدائمة، وفقما ذكر في كلمة له أمام 

الكنيس���ت )البرلمان( اإلس���رائيلي في تشرين 

األول 1995، إقامة “كيان فلس���طيني يش���كل 

وطنا لمعظ���م الس���كان الفلس���طنيين الذين 

يعيش���ون في قطاع غ���زة والضف���ة الغربية”. 

وأش���ار إلى أن ه���ذا الكيان س���يكون “أقل من 

دولة، وسوف يتولى إدارة حياة الفلسطينيين 

تحت مسؤوليته”.

كما أن خطة مب���ادئ الرئي���س األميركي بيل 

كلينت���ون )في الع���ام 2000( تطرقت إلى فكرة 

“حل الدولتين” وس���ط اس���تخدام تعبير “دولة 

فلس���طينية منزوع���ة الس���اح”، ذات س���يادة 

محدودة، تكون “وطنا للش���عب الفلس���طيني”، 

وذلك إلى جان���ب ِذكر دولة إس���رائيل ك�”وطن 

للش���عب اليهودي”. وكما هو معروف فإن خطة 

المبادئ هذه لم تطبق من جانب الطرفين.

في التوطئة للقرار رق���م 1397 الذي صدر عن 

مجل���س األمن التابع  لألم���م المتحدة في العام 

2002، ج���رى التأكي���د على الحاج���ة إلى ضمان 

ح���دود آمنة ومعترف بها، وهو ما س���بق أن ورد 

في قرار مجلس األمن رقم 242 الصادر في العام 

.1967

وق���د افترض مجلس األمن الدولي في س���ياق 

تطرق���ه إلى “رؤية منطقة تعيش فيها دولتان، 

إس���رائيل وفلس���طين، جنبا إلى جنب في حدود 

آمنة ومعترف بها”، بأن مسألة الحدود يجب أن 

تبقى موضوعا مطروح���ا للمفاوضات وأن خطوط 

العام 1967 ال تعتبر بمكانة حدود دولية.

م���ن جهته ع���رض الرئيس األميرك���ي جورج 

بوش االبن، في العام 2002، رؤيته القائمة على 

“دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسام وأمن”، 

مؤك���دا في الوقت ذاته على ضرورة قيام الدولة 

الفلس���طينية بمحارب���ة اإلرهاب وبل���ورة زعامة 

فلسطينية جديدة مختلفة.

ف���ي الع���ام 2003 بل���ورت “اللجن���ة الرباعية 

الدولية” )التي ضمت كا من الواليات المتحدة 

األميركي���ة وروس���يا واالتحاد األوروب���ي واألمم 

المتحدة( خطة لتس���وية النزاع اإلس���رائيلي - 

الفلس���طيني عرفت ب���� “خريط���ة الطريق” من 

خ���ال حل دائ���م يقوم عل���ى أس���اس دولتين 

لش���عبين. وقد تحدثت هذه الخط���ة عن “دولة 

فلسطينية مستقلة وديمقراطية قابلة للحياة” 

تعيش بسام وأمن مع إسرائيل والدول األخرى 

المجاورة لها، وذلك “داخل حدود مؤقتة مع رموز 

سيادة”. كذلك تحدثت خطة “خريطة الطريق” 

دار هذه الدولة الفلس���طينية 
ُ
ح���ول وجوب أن ت

وفق نظام ديمقراطي يرتكز على مبادئ الحرية 

والتس���امح، وأن تض���ع حدا لكل أعم���ال العنف 

والتحريض. كما أك���دت “خريطة الطريق” على 

ض���رورة التوص���ل إلى حل متفق عليه لمس���ألة 

مكانة مدين���ة القدس، واش���ترطت في الوقت 

ذاته موافقة ال���دول العربية على إقامة عاقات 

طبيعية مع إسرائيل.

وقد ش���ددت إس���رائيل م���ن جهته���ا، لدى 

موافقته���ا عل���ى خطة »خريط���ة الطريق«، على 

وجوب أن تكون الدولة الفلسطينية ذات حدود 

مؤقتة وجوانب معينة من الس���يادة، وأن تكون 

منزوعة تماما من األس���لحة والقوات العسكرية، 

بحيث تحتف���ظ  بجهاز للش���رطة وقوات لألمن 

الداخلي فقط، عل���ى أن تكون هذه القوات ذات 

تس���ليح مح���دود ومقل���ص، وأن ال تتمتع هذه 

الدولة بصاحية إقام���ة أحاف دفاعية وتعاون 

عسكري، وأن تواصل إسرائيل تولي إدارة حركة 

دخول وخ���روج األف���راد والبضائع ف���ي المعابر 

والمجال  الج���وي  المج���ال  الحدودي���ة، وكذلك 

اإللكترومغناطيسي.

 في الرس���الة التي وجهها الرئيس األميركي 

جورج ب���وش في نيس���ان من الع���ام 2004 إلى 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية أريئيل شارون، عاد 

الرئيس بوش وأكد عل���ى رؤيته لحل الدولتين، 

مشيرا إلى أن المفاوضات بين الطرفين يجب أن 

تؤدي إلى التفاهم حول مس���ألة “الحدود اآلمنة 

والمعترف بها” وذل���ك دون العودة إلى خطوط 

وقف إطاق النار )الهدنة( من العام 1949.

ف���ي الخطاب الذي ألقاه ف���ي جامعة بار إيان 

في ت���ل أبيب عام 2009، ج���دد رئيس الحكومة 

بفكرة  نتنياهو تمسكه  بنيامين  اإلس���رائيلية 

ح���ل “دولتي���ن تعيش���ان جنبا إل���ى جنب في 

إطارعاقات صداقة واحترام متبادلة، وأن يكون 

ل���كل دولة منهما علم ونش���يد وحكومة خاصة، 

دون أن توجه أو تشكل إحداهما تهديدا ألمن أو 

بقاء الدولة األخرى”. 

وأض���اف نتنياهو أن رؤيته تتضمن األس���س 

والمبادئ التالية:

· اعت���راف منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية 

)والسلطة الفلسطينية( بإسرائيل كدولة قومية 

للشعب اليهودي؛

· أن تك���ون الدول���ة الفلس���طينية منزوع���ة 

الساح ومن ضمن ذلك حظر استيراد الصواريخ 

والقذائ���ف الصاروخية؛ ع���دم االحتفاظ بجيش 

أو عق���د تحالفات مع عناصر وجه���ات إرهابية؛ 

باإلضاف���ة إلى إتخ���اذ خطوات حقيقي���ة لمنع 

تهريب األسلحة إلى داخل مناطق هذه الدولة؛

· حل مشكلة )قضية( الاجئين الفلسطينيين 

خارج حدود دولة إسرائيل؛

)الدول���ة  اس���تخدام  عل���ى  قي���ود  ف���رض   ·

الفلسطينية( للمجال الجوي.

استنتاجات
م���ن الواض���ح أن جمي���ع الق���رارات والوثائق 

والصيغ الدولي���ة التي تطرقت بصورة جوهرية 

إلى حل الدولتين، ترتكزعلى فرضيات أس���اس 

تطورت على مر السنوات وتعترف بواقع النزاع 

اإلسرائيلي - الفلسطيني.

 ويمكن اس���تنادا إلى هذا المس���ار التاريخي 

تلخي���ص المعنى الحقيق���ي لتعبير أو مفهوم 

»حل الدولتين« على النحو اآلتي:

· أن يك���ون قيام الدولة الفلس���طينية نتيجة 

لمفاوضات مباش���رة بي���ن قيادة فلس���طينية 

ح���ل القضايا 
ُ
موح���دة وبي���ن إس���رائيل، وأن ت

والمواضيع المركزية، ومن ضمن ذلك مس���ائل 

الح���دود والق���دس والاجئي���ن، ع���ن طري���ق 

المفاوض���ات فق���ط، وليس عن طري���ق قرارات 

صادرة عن الهيئ���ات التابعة لألمم المتحدة أو 

أية جهات أخرى؛ 

· أن تك���ون الحدود بي���ن إس���رائيل والدولة 

الفلس���طينية نتيجة لمفاوضات مباش���رة بين 

الدولتي���ن، وأن ال تكون هذه الحدود قائمة على 

أساس خطوط الهدنة من العام 1949؛

· م���ن الواض���ح أنه ال مف���ر من وج���ود قيادة 

فلس���طينية موح���دة تمث���ل عم���وم الش���عب 

الفلسطيني، وأن تكون هذه القيادة قادرة على 

تقدي���م التعهدات وتنفيذه���ا، وهو وضع غير 

متوفر حاليا؛

· يج���ب أن تعت���رف الدول���ة الفلس���طينية 

بإس���رائيل كدول���ة قومية للش���عب اليهودي، 

وأن تعترف إس���رائيل في الوقت ذاته بالدولة 

الفلسطينية كدولة قومية للشعب الفلسطيني؛

· يجب أن تكون الدولة الفلس���طينية منزوعة 

العس���كرية  ف���ي قدراتها  الس���اح ومقي���دة 

واألمني���ة وكذلك فيما يتعلق برموز الس���يادة 

خرى؛
ُ
األ

· يجب أن تس���تند الدولة الفلس���طينية على 

مبادئ الديمقراطية والحرية والحكم الس���ليم، 

وهي ملزمة بمنع أعمال اإلرهاب والتحريض؛

· من الواض���ح للمجتمع الدولي أن إس���رائيل 

م بقيام أو وجود دولة فلسطينية غير 
ّ
س���ل

ُ
لن ت

مستقرة سياس���يا واقتصاديا، أو أن تكون أداة 

تتاعب بها جه���ات وعناص���ر إرهابية، بحيث 

شكل تهديدا إلسرائيل؛
ُ
ت

· اس���تنادا للتجربة المبني���ة على االتفاقيات 

القائمة، فإن أية تسوية دائمة تتطلب ضمانات 

سياس���ية وأمنية وقانونية قوي���ة، تكفل عدم 

قيام الدولة الفلس���طينية بإس���اءة اس���تخدام 

حقوقها الس���يادية ومكانتها الدولية من أجل 

خرق أو انتهاك االتفاقيات الموقعة.

)*( سفير إسرائيلي سابق يتولى حاليا منصب مدير 

معهد الدبلوماســـية العامة في “المركز المقدسي 

للشـــؤون العامـــة والدولـــة”، وقد أشـــغل منصب 

المستشـــار القانوني لوزارة الخارجية اإلســـرائيلية 

ومســـاعد المدير العام للوزارة، كما أشـــغل منصب 

ســـفير إســـرائيل لدى كندا ومثلها في العديد من 

المؤتمرات الدولية، وكان مستشارا وعضوا في وفود 

المفاوضات اإلسرائيلية. هذا المقال ظهر أخيًرا في 

موقع “المركز المقدسي”. ترجمـة خاصـة. 

مفهوم »حل الدولتين« 
وفق رؤية يمينية إسرائيلية

بارزي���ن في محي���ط نتنياهو يتذم���رون علنا 

الذين  واإلعاميين  الصحافيي���ن  اس���ماء  من 

س���يعملون في س���لطة البث الجديدة، وتتم 

مهاجمتهم على خلفية توجهات سياسية. 

وم���ن المؤكد أن عودة س���اعر إلى النش���اط 

السياسي هي إشارة لعزمه خوض االنتخابات 

المقبلة، وه���ذا قرار لم يك���ن نتنياهو يريد 

س���ماعه، إذ أنه يحارب كل مرش���ح لمنافسته 

على زعامة الليكود. وقد تؤدي عودة ساعر إلى 

النشاط في الليكود، بحسب اعانه، إلى تعزيز 

الفرص لخلق معس���كر مناهض ضد نتنياهو 

في داخل الليكود، بعد أن صفى نتنياهو على 

مدى السنوات كافة معارضيه أو منافسيه في 

الحزب، حتى بات الزعيم األوحد. ولذا ليس من 

المستبعد أن يحارب نتنياهو عودة ساعر إلى 

الليكود، ويسعى إلى دحره إلى أماكن متأخرة 

في صفوف الحزب، إال أن ساعر مدعوم من تيار 

المستوطنين المتطرف في الحزب.

وأح���د األمور الب���ارزة التي س���يصطدم بها 

ساعر في الفترة المقبلة في الليكود أنه خافا 

لفترات س���ابقة لن يجد أس���ماء بارزة تؤازره، 

في حال قرر منافس���ة نتنياهو، أو أن يش���كل 

ل نتنياهو 
ّ
معس���كرا نديا ل���ه. فحينما ش���ك

حكومته الحالي���ة، وجد غلعاد إردان نفس���ه 

مهمش���ا في توزيع���ة الحقائ���ب، فقرر عدم 

الدخ���ول إلى الحكومة لفترة اس���تمرت ثاثة 

أس���ابيع، وخالها دأب إردان على الظهور في 

أكثر من مناس���بة إلى جانب س���اعر، ما أوحى  

بخلق معس���كر جدي���د ضد نتنياه���و داخل 

الليكود. ولكن س���رعان ما تمت تسوية األمور 

وعاد إردان إلى الحكومة.

والس���ؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا سيقرر 

س���اعر منافس���ة نتنياهو على رئاس���ة الحزب 

ف���ي االنتخابات المفترضة؟. فمنافس���ة كهذه 

نتيجته���ا واضحة لصالح نتنياه���و. إال أنه في 

حس���ابات س���اعر ضمان موطئ قدم في زعامة 

الليكود، تحسبا للمرحلة المقبلة. وقد تكون في 

حسابات س���اعر تطور التحقيقات في شبهات 

الفساد ضد نتنياهو، إلى درجة تلزمه بمغادرة 

منصبه والحلبة السياسية.

وبموج���ب ما ه���و قائم، م���ن المس���تبعد أن 

“يخاط���ر” أي من ال���وزراء أو النواب في الوقوف 

ضد نتنياهو، ألنه سيجد نفسه فورا على قوائم 

التصفي���ة التي س���يعدها نتنياه���و تمهيدا 

لانتخاب���ات المقبل���ة بعد أن أحك���م نتنياهو 

قبضت���ه على الحزب كليا. كذلك فإن س���اعر لن 

يك���ون المنافس على زعام���ة الليكود، في حال 

اضطر نتنياه���و لمغادرتها، فق���د يطرح وزير 

المواصات يسرائيل كاتس نفسه مجددا، وهو 

أيضا شخصية ال يستطيع ساعر االستهانة بها.    

الجنراالت الجدد
معروف ع���ن األحزاب اإلس���رائيلية، خاصة 

الكبرى منها، أنها سعت طيلة الوقت لضمان 

أماكن متقدمة لجن���راالت بارزين، خلعوا البزة 

العس���كرية، وحت���ى رؤس���اء أركان، من أجل 

طمأنة جمهور المصوتين على س���امة القرار 

العسكري، في مجتمع يتميز بأجواء العسكرة. 

وخال الس���نوات ال� 69 الماضية، تولى رئيسا 

أركان رئاس���ة الحكومة، إسحاق رابين وإيهود 

باراك، وكاهما رئيسان لحزب “العمل”. كما أن 

رؤساء أركان بارزين تولوا حقائب وزراية بارزة 

وه���م يغئال يادين وموش���يه دايان وحاييم 

بار ليف وموطي غور ورفائي���ل ايتان وأمنون 

لبيكين شاحك وشاؤول موفاز وموشيه يعلون 

السابق ذكره.

واآلن يج���ري الحدي���ث عن رئي���س األركان 

األسبق غابي أش���كنازي، الذي برز في مواقف 

مناهضة لسياس���ات ونهج بنيامين نتنياهو، 

وخلف���ه بيني غانتس، الذي حس���ب التقارير 

ف���إن مواقفه قريبة م���ن مواقف أش���كنازي. 

وهذا ه���و ضم���ن مجموعة قادة عس���كريين 

وأمنيي���ن أكثروا ف���ي الس���نوات األخيرة من 

توجيه االنتقادات لنهج نتنياهو، وفي أحيان 

ليس���ت قليلة انتقاد لسياس���ته. وبضمنهم 

رئيس جه���از المخابرات العامة “الش���اباك” 

االس���بق يوفال ديس���كين، ورئيس الموساد 

األس���بق مئي���ر دغان، ال���ذي مات قب���ل اكثر 

من ع���ام. وانضم لهم في االس���ابيع األخيرة 

رئيس الموس���اد الس���ابق تامير باردو، الذي 

يقل ف���ي المجاهرة عن المواقف والتقييمات 

السياسية. 

وفي حال قرر أش���كنازي وغانت���س أو واحد 

منهما خوض السياس���ة فع���ا، فإن االحتمال 

األكبر أن يقررا االنخراط في واحد من األحزاب 

القائمة، وبالذات تلك التي لها فرص تحقيق 

نتائ���ج متقدمة ف���ي االنتخاب���ات، مثل حزب 

»يوجد مس���تقبل«، بزعامة يائير لبيد. أو لربما 

يقرر أحدهم���ا االنضمام إلى ح���زب »العمل« 

س���عيا إلنقاذه من االنهيار المفترض بحسب 

استطاعات الرأي. 

حاييم رامون
أقام حاييم رامون مع عدد من العس���كريين 

والسياس���يين الس���ابقين، قبل أكثر من عام 

حركة جديدة، أسماها “الحركة إلنقاذ القدس 

اليهودي���ة”. وف���ي صل���ب برنامجه���ا فصل 

28 حي���ا من أحياء الق���دس المحتلة عن مركز 

مدينتهم، ما يعني س���لخ 200 ألف مقدسي 

عن مدينتهم، بهدف تهويد القدس.

وحايي���م رام���ون هو أح���د أب���رز وزراء حزب 

“العمل” في س���نوات التس���عين وس���نوات 

األلفي���ن األولى، قب���ل أن ينش���ق ويتجه إلى 

حزب “كديم���ا”، وكان من أبرز الش���خصيات 

التي دفعت في حكومة اريئيل ش���ارون لبناء 

جدار االحت���ال على أراض���ي الضفة. واعتزل 

السياس���ة قبل بضع س���نوات. ويشاركه في 

الحرك���ة جنراالت احتياط ب���ارزون، من بينهم 

عام���ي أيال���ون، وعدد من كبار قادة الش���رطة 

السابقين، ووزراء ونواب س���ابقون مثل مئير 

شطريت وحجاي مروم وغيرهما.

وجاء في بيان التأس���يس: إن »الحركة النقاذ 

الق���دس اليهودية تش���كلت به���دف العمل 

من أجل الق���دس اليهودية من خال قطع 28 

قرية فلسطينية ضمت إلى المدينة بعد حرب 

االيام الستة )عدوان حزيران(، القرى التي لم 

تك���ن في أي يوم من االيام ضمن القدس مثل 

مخيم ش���عفاط لاجئين، جبل المكبر، س���ور 

باهر وغيرها«. ويضيف المؤسس���ون، أن هذه 

الخطوة ستعزز »يهودية القدس«، بعد فصل 

200 ألف فلس���طيني عن مدينتهم، وستعيد 

للمدين���ة م���ا أس���موه »األم���ن«، وأن الخزينة 

اإلس���رائيلية س���تتحرر م���ن »ع���بء موازنة« 

يتراوح ما بي���ن 500 مليون إل���ى 750 مليون 

دوالر، هي ضمان���ات اجتماعية وصحية عمن 

سيتم فصلهم عن المدينة.

وحت���ى اآلن، لم يعلن رامون عن عزمه خوض 

االنتخاب���ات من خال ه���ذه الحركة، ويكتفي 

بحراك سياس���ي لدفع مش���روعه إل���ى األمام. 

ولك���ن التجرب���ة علمت أن رامون من األس���ماء 

التي تتحين الفرص، ولهذا فإنه س���يفحص 

بدق���ة احتماالت هذه الحركة في ما لو خاضت 

االنتخابات. وحسب المعادالت القائمة، اضافة 

إلى خلفية رامون، فإن فرصه في تحقيق انجاز 

من خال حركة يرأسها ستبقى ضعيفة.

المشهد االنتخابي المتوقع
بموج���ب ما ه���و قائ���م، ف���إن االنتخابات 

المقبلة، أيا يكن موعدها، ستكون بمشاركة 

“الاعبين” الحاليي���ن، من أحزاب وتحالفات 

انتخابي���ة، أو م���ن أس���ماء سياس���ية بارزة، 

وكل جديد س���يكون هامش���يا. وهذا خافا 

ل���كل االنتخابات التي ج���رت، على االقل في 

العقود الثاثة األخي���رة، التي دخل في كل 

واحد منها حزب جديد أو أكثر، نجح في قلب 

معادالت واصطفافات، انعكس���ت هي أيضا 

على شكل الحكم.

واستنادا إلى استطاعات الرأي، التي تظهر 

بنتائج متشابهة في االس���ابيع األخيرة، فإن 

المتغير في االنتخابات س���يكون اعادة توزيع 

القائم���ة، بمعنى  المعس���كرات  المقاعد في 

معسكر االئتاف الحاكم، ومعسكر المعارضة 

الحالية. ويبدو أن كل تمدد لحزب ما س���يكون 

على حس���اب تراجع حزب من ذات المعس���كر. 

وه���ذا يعني أن كل انتخابات مقبلة، س���تفرز 

عل���ى األغلب حكوم���ة جديدة برئاس���ة حزب 

الليكود، وربما على األغلب برئاس���ة نتنياهو 

أيضا.

كتب برهوم جرايسي:

تنش���غل الحلبة السياس���ية اإلس���رائيلية 

ووس���ائل اإلع���ام معه���ا بأس���ماء ع���دد من 

السياسيين العائدين إلى الحلبة السياسية، 

أو الش���خصيات الجدي���دة وف���ي غالبيته���ا 

م���ن ق���ادة األجه���زة العس���كرية واألمنية، 

الذين يطلقون إش���ارات ح���ول نيتهم خوض 

االنتخاب���ات المقبلة، إما مباش���رة أو من خال 

دعم أحزاب قائمة. ولكن خافا لما ش���هدناه 

في عدد من الجوالت االنتخابية السابقة، التي 

ب���رز فيها العب���ون جدد وحصل���وا على نتائج 

جدية، ف���إن فرص العائدي���ن والجدد ال تبدو 

كبيرة في االنتخابات المقبلة، رغم أنها باتت 

أبعد مما كان يبدو حتى قبل أسابيع قليلة.

ومن أب���رز األس���ماء، وزير االدفاع الس���ابق 

موشيه يعلون، الذي أقصاه بنيامين نتنياهو 

ع���ن منصبه لصال���ح أفيغدور ليبرم���ان. وقد 

أعلن يعلون عن تش���كيل حزب جديد. وهناك 

الوزير األسبق غدعون ساعر، الذي انسحب من 

الحياة السياس���ية قبل عامين ونصف العام، 

وأعل���ن مؤخرا اس���تئناف نش���اطه في حزب 

المطروحة،  الجديدة  “الليكود”. ومن األسماء 

رئيسا أركان الجيش السابقان غابي أشكنازي 

وبيني غانت���س. وليس واضح���ا حتى اآلن ما 

إذا س���يخوض االنتخابات أيضا الوزير األسبق 

حايي���م رام���ون، الذي أق���ام مع عس���كريين 

وسياسيين س���ابقين حركة أسماها “الحركة 

من أجل انقاذ القدس اليهودية”.

ونعرض ف���ي ما يلي الف���رص القائمة ألبرز 

هذه الشخصيات:

يعلون وحزبه الجديد
غادر يعلون الحكومة غاضبا، وحسب ما نشر 

في حينه فإنه رف���ض تولي حقيبة أخرى عدا 

حقيب���ة الدفاع، ولكن هذا لي���س مؤكدا. ومن 

الواض���ح أنه ال يوجد خاف سياس���ي جوهري 

بين يعلون وحزب الليكود ورئيس���ه نتنياهو. 

ال بل إن يعلون ُيعد من الجناح األش���د تطرفا 

ف���ي الس���احة السياس���ية. وهذا م���ا يفرض 

قي���ودا أكثر على تحقيق مكاس���ب انتخابية، 

ألنه س���ينافس ف���ي حلبة مكتظة، يس���يطر 

عليها الليكود، وتحالف أحزاب المستوطنين 

“البي���ت اليهودي”، والح���ركات المنبثقة عن 

حرك���ة “كاخ” االرهابية، المحظورة صوريا في 

إسرائيل. 

وقد أسس يعلون حزبا جديدا، كما يبدو من 

باب المعرفة المس���بقة أنه ال يمكنه االنخراط 

في األح���زاب القائمة. ولكن فرص هذا الحزب 

باتت ضعيفة وفق استطاعات الرأي األخيرة. 

فحينما غادر يعل���ون صفوف الحكومة، كانت 

تمنحه استطاعات الرأي من 8 إلى 11 مقعدا، 

إن كان عل���ى رأس حزب جدي���د او تحالف مع 

وزير المالية موش���يه كحل���ون، أو انضمت له 

شخصيات أخرى. 

أما استطاعات الش���هر األخير فقد منحته 

م���ن 6 مقاعد، وحت���ى 4 مقاعد، ف���ي حين أن 

المقاع���د األربعة تعن���ي أنه يصارع نس���بة 

الحس���م 25ر3%. وف���ي حال اس���تمرت هذه 

النتيجة، فسيكون أمام يعلون ثاثة خيارات: 

إما االنس���حاب م���ن المنافس���ة، أو البحث عن 

معسكر أوسع يضم ش���خصيات، أو أن ينضم 

لحزب قائ���م، رغم ضعف الخي���ار األخير. في 

حين أن توسيع المعسكر فيه أيضا اشكالية، 

إذ مش���كوك في���ه أن يقب���ل “نج���وم” جدد 

االنضمام إلى حزب يق���وده يعلون، المعروف 

بشخصيته المتصلبة.

غدعون ساعر
أعلن غدعون س���اعر اس���تئناف نشاطه في 

ح���زب الليكود، في أوج الضج���ة حول االتفاق 

بين نتنياهو، ووزير المالية موش���يه كحلون، 

ح���ول س���لطة الب���ث الجدي���دة. وبضمن هذا 

االتفاق سحب قسم األخبار والبرامج االخبارية 

والسياس���ية من سلطة البث الجديدة، واقامة 

س���لطة جديدة خاصة بها. وف���ي خضم ذلك 

النشر، قالت سلسلة من التقارير االخبارية، إن 

القشة التي قصمت ظهر الجمل لدى نتنياهو، 

حينما علم أن س���لطة البث الجديدة تعاقدت 

مع زوجة ساعر، االعامية البارزة غيئوال إيفين، 

لتقديم نشرة األخبار المركزية.

ولم يعد باإلمكان االس���تهتار بهذه األمور 

الش���خصية، أو التقلي���ل من ش���أنها، بعد أن 

اعترف نتنياهو قبل بضعة أشهر، بأنه قرر حل 

الحكومة السابقة، بعد عامين على االنتخابات، 

لمنع سن قانون كان من شأنه أن يوجه ضربة 

قاصمة لصحيفة “يسرائيل هيوم” المناصرة 

ل���ه بالمطلق، إل���ى جانب أن أعضاء كنيس���ت 

فرص »الالعبين« العائدين والجدد 
في االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة محدودة!

*موشيه يعلون يعود على رأس حركة وغدعون ساعر يستأنف نشاطه السياسي في حزبه الليكود *الجنراالن أشكنازي 

وغانتس يظهران كمرشحين لخوض العمل السياسي ضمن أطر حزبية قائمة *كل المؤشرات تقول إن االنتخابات 

المقبلة ستكون بين “الالعبين” الحاليين وإن المتغيرات ستكون داخل المعسكرات القائمة*

االنتخابات المقبلة: لعبة بين نفس الالعبين.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

تراجع الفائض الضريبي
 

أظهر تقرير لس���لطة الضرائب اإلسرائيلية أن الفائض 

الضريب���ي في الربع األول من العام الج���اري بلغ 6ر1 مليار 

شيكل، وهو ما يعادل 483 مليون دوالر، وهو أقل من حجم 

الفائض الذي تم تسجيله في ذات الفترة في كل واحد من 

األعوام الثاثة الماضية. ويتضح أن 75% من هذا الفائض 

تم تس���جيله بس���بب صفقة بيع ش���ركة الباس���تيكيات 

اإلس���رائيلية األكبر “كيتر” في النصف الثاني من العام 

الماضي، ما يعني أن هذا هو مدخول ضريبي لمرة واحدة.

ويس���تدل من التفاصيل أن الضرائب المباشرة، بمعنى 

ضرائ���ب الدخل، س���جلت في ش���هر آذار الماضي ارتفاعا 

بنس���بة 6ر6%، وهذا انعكاس لتزايد أع���داد المنخرطين 

في سوق العمل، ولكن أيضا انعكاس الرتفاع الحد األدنى 

م���ن األجر في مطلع الع���ام، الذي أدى إل���ى ارتفاع األجور 

التي يشكل الحد األدنى أس���اس احتسابها ألجل عاوات 

األقدمية وغيرها.

ويق���ول التقرير إن حجم الضرائ���ب التي تمت جبايتها 

ف���ي الربع األول من ه���ذا العام كانت أق���ل بقليل من 75 

مليار ش���يكل، وهذا ارتفاع بنس���بة 6ر4% عن ذات الفترة 

من العام الماضي. وكما يبدو ف���إن وزارة المالية ال تتوقع 

فائضا اس���تثنائيا في مداخيل الضريبة في هذا العام، إذ 

تم تعداد األسباب التي ساهمت في االرتفاع، فعدا صفقة 

شركة كيتر، كان أيضا تأثير الدفعة الكبيرة من استيراد 

السيارات في الش���هر األول من العام الجاري، إال أن وتيرة 

بيع الس���يارات تراجعت في الش���هرين التاليين قياس���ا 

بالذروة التي تم تس���جيلها في العام الماضي، وانعكست 

على مداخيل الضريبة وعلى حجم االستيراد.

غير أن تقرير المالية لم يذكر صفقة بيع شركة “موبيل 

أي” بقيمة 15 مليار دوالر، والتي من المتوقع أن تدفق على 

خزينة الضريب���ة حتى 1ر1 ملي���ار دوالر، إذ أن تأثير هذه 

الصفقة قد يكون حتى نهاية العام الجاري مع اس���تكمال 

صفقة البيع.

وجاء أيضا في تقرير وزارة المالية أن مصروفات الحكومة 

في الربع االول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 5ر11% من 

ذات الفترة من العام الماضي، في حين أن مصروفات وزارة 

الدفاع وحدها س���جلت ارتفاعا حادا بنسبة تجاوزت %24. 

إال أن وزارة المالية قالت إن هذا االرتفاع هو حس���ابات في 

داخل اطار الميزانية المق���ررة، ولن يكون خرقا للميزانية 

في أي من الوزارات بما فيها الدفاع.

مؤشرات لعودة السياحة إلى 
مستوياتها “العالية” السابقة

قال تقرير لمكتب االحصاء المركزي اإلسرائيلي إن عدد 

السياح الذين دخلوا إلى إسرائيل في الربع األول من العام 

الجاري بلغ 739 ألف سائح، وهذا أكثر بنسبة 24% عن ذات 

الفترة من العام الماضي 2016، ولكنه أيضا أكثر بنس���بة 

5% عن ذات الفترة من العام 2014، التي س���بقت العدوان 

على غزة في صيف ذلك العام، إذ سجلت السياحة تراجعا 

حادا ابتداء من صيف 2014 والحقا وشهدت ارتفاعا طفيفا 

في العام الماضي 2016.

وهذه االحصائيات هي امتداد إلحصائيات الش���هرين 

األولين من العام الجاري، اللذين ش���هدا ارتفاعا بنس���بة 

25% عن ذات الشهرين من العام 2016، ما يدل على مؤشر 

لعودة السياحة إلى مس���توياتها “العالية” السابقة، في 

حال استمرت األوضاع القائمة.

وكانت الس���ياحة قد تجاوزت في األع���وام 2008 وحتى 

2010 حاجز 3 مايين سائح، وبلغت في أقصاها 4ر3 مليون 

سائح، من ضمنهم أكثر من 600 ألف سائح ليوم واحد. إال 

أن أعداد الس���ياح بدأت تتراجع ابتداء من منتصف العام 

2011، عل���ى ضوء تدهور األوضاع في الدول المجاورة، التي 

س���اهمت في تقليص الرحات متعددة الدول، وبضمنها 

الج���والت البحري���ة، التي كانت تأتي س���نويا بمئات آالف 

السياح ليوم واحد.  

والحقا س���اهمت الحرب على قطاع غزة في صيف العام 

2014 في التراجع األكبر في السياحة إلى إسرائيل، خاصة 

حينم���ا وصلت قذيفة أو أكثر إلى منطقة تل أبيب الكبرى، 

وما تبعها من إغاق المطار الدولي لبضع ساعات. واستمر 

انهيار الس���ياحة في العام التالي 2015. ولكن العام 2016 

شهد ارتفاعا محدودا، وكان بارزا أكثر في الربع األخير من  

ذلك العام، الذي س���جل ارتفاعا بنس���بة 17%، وساهم في 

رفع السياحة للعام كله.

وف���ي التفاصيل، يتبين أنه في ش���هر آذار وحده دخل 

293 ألف س���ائح، وهذا ارتفاع بنسبة 22%، عن ذات الشهر 

من العام الماضي. وهي ذات نس���بة االرتفاع التي سجلها 

ش���هر شباط من العام الجاري. والمؤش���ر األبرز هو ارتفاع 

أعداد الس���ياح الذين دخلوا عبر المعابر البرية. ففي شهر 

آذار ارتفع عدد الس���ياح الداخلين جوا بنس���بة 17%، وبلغ 

عددهم 256 ألف���ا، في حين أن عدد الس���ياح عبر المعابر 

البرية بلغ 38 ألفا، وهذا ضعف العدد الذي كان في العام 

الماضي ما يدل أيضا على ارتفاع السياحة متعددة الدول.

وبحسب ما نشر، فإن سلسلة من التسهيات الضريبية، 

ومحفزات مالي���ة أخرى أقرتها وزارة المواصات وس���لطة 

المطارات والمعابر لشركات الس���ياحة والطيران ساعدت 

على خفض أسعار التذاكر إلى إسرائيل. 

وقالت تقديرات أولية في وزارة الس���ياحة إن الس���ياحة 

ف���ي الربع األول م���ن العام الجاري أدفق���ت على االقتصاد 

اإلس���رائيلي أكثر من 4 مليارات ش���يكل، أي ما يعادل 1ر1 

مليار دوالر.

=ق���ال تقري���ر لبنك إس���رائيل المركزي إنه س���يكون من 

الصعب على الحكومة أن تحافظ على نس���بة اجمالي الدين 

العام من الناتج العام، الذي س���جل في العام الماضي 2016 

أدنى مس���توى له منذ عش���رات الس���نين وبل���غ 62%، وهي 

النس���بة االقرب للنس���بة المفضلة في االقتصاد العالمي- 

���ض بنك إس���رائيل في تقرير آخ���ر له توقعات 
ّ
60%. وخف

النمو االقتصادي للعام الجاري، إلى 8ر2%، بدال من 9ر2% في 

توقعات سابقة. كما يقدر البنك أن يسجل التضخم ارتفاعا 

بنسبة 7ر0%، ليكون االرتفاع األول بعد ثاث سنوات سجل 

فيها التضخم تراجعات.

وكان حجم الدين الحكومي مقارن���ة بالناتج العام قد بلغ 

في العام الماضي أدنى نسبة له في تاريخ إسرائيل، وهبط 

إلى 5ر60% من اجمالي الناتج. وقال تقرير لمكتب المراقب 

العام للدولة إن الدين الحكومي في العام 2016 قد بلغ نسبة 

5ر60% من اجمالي الناتج العام، بدال من نس���بة 4ر62% في 

الع���ام 2015، في حين أن دين القط���اع العام والجمهور معا 

بلغ 1ر62% من اجمالي الناتج العام، مقابل نسبة 9ر63% في 

العام الذي سبق 2015. والدين الحكومي هو الدين الذي يقع 

على مس���ؤولية الحكومة مباش���رة، فيما الدين العام يشمل 

أيضا دين المجالس البلدية والقروية.

وحس���ب تقري���ر المراق���ب الع���ام للدولة، ف���إن العوامل 

المركزي���ة التي س���اهمت في خفض نس���بة الدي���ن العام 

كانت نس���بة العجز في الموازنة العام���ة التي هي أقل من 

المخط���ط، ومعها الفائض في جباي���ة الضرائب، والتضخم 

المالي “الس���لبي”، وارتفاع قيمة الشيكل أمام الدوالر. فقد 

سجل العجز في الموازنة العامة مع نهاية العام 2016 نسبة 

15ر2% م���ن اجمالي النات���ج العام، بدال من نس���بة متوقعة 

8ر%2.

وكان حجم الدين العام مصدر قلق لاقتصاد اإلس���رائيلي 

في س���نوات ما قبل األزمة االقتصادية العالمية، ففي العام 

2006 كان حجم الدين أكثر م���ن 80%، وقد وضعت حكومة 

إيهود اولمرت في حين���ه هدفا لخفض الدين تدريجيا إلى 

نس���بة 60% حتى الع���ام 2015، وخال األزم���ة االقتصادية 

العالمي���ة تم تأجيل الهدف إلى الع���ام 2020. إال أن الدين 

بدأ يس���جل تراجعات من حيث نسبته من الناتج العام، على 

ضوء نس���ب النمو العالية، على الرغم من األزمة االقتصادية 

العالمي���ة. ففي العام 2007 وحده، وهو العام الذي اندلعت 

فيه األزم���ة االقتصادية، تراجعت نس���بة الدين ب� 11% في 

حين بدأ الدين الع���ام يطفح في أكبر الدول المتطورة. فقد 

بلغت نس���بة الدين في الياب���ان 250%، وفي ايطاليا %133، 

ومعدل النسبة في الدول العشرين األكثر تطورا 116%، وفي 

الواليات المتحدة األميركية قرابة %105.

ويقول التقرير الجديد الذي اعده قس���م األبحاث في بنك 

إس���رائيل المركزي، إن انخفاض نسبة الدين العام من حجم 

الناتج العام، لم يكن نتيجة للسياسة االقتصادية للحكومة 

القائمة، ب���ل بفعل سلس���لة عوامل اقتصادي���ة. ومن أبرز 

عوام���ل خفض الدين العام، هو خف���ض العجز في الموازنة 

العامة. وقد سجل العجز في العام الماضي نسبة 1ر2%، بدال 

من نس���بة مخططة 8ر2%. ولكن هذا الفارق في نسبة العجز 

لي���س ناجما ع���ن اداء اقتصادي صحيح، ب���ل عن انخفاض 

الص���رف على القضاي���ا االجتماعية. وتؤك���د تقارير دورية 

إس���رائيلية، وأخرى صادرة عن منظم���ة التعاون بين الدول 

المتطورة OECD، أن إسرائيل هي األقل صرفا على القضايا 

المدنية االجتماعي���ة، من تعليم وصحة ورف���اه اجتماعي، 

وأيضا صرف على المشاريع البنيوية. 

ويش���ار إلى أنه وفق توزيعة الموارد في الموازنة العامة 

على مر السنين، فإن العامل األساس الذي يؤدي إلى تراجع 

الصرف على القضايا االجتماعي���ة، هو أولوية الصرف على 

العسكرة واالحتال واالستيطان.

ويقول بنك إس���رائيل في تقريره البحثي إن نسبة العجز 

التي تطرحها الحكوم���ة للعام الجاري- 5ر2%- وللس���نوات 

المقبلة، س���تكون عائقا أمام الحكومة لاستمرار في خفض 

نس���بة الدين العام من اجمال الناتج العام، فهذا قد تنجح 

في���ه الحكومة في العام الج���اري والعامين المقبلين، إال أنه 

بع���د ذلك س���تجد الحكومة ذاته���ا أمام واق���ع آخر تضطر 

فيه إلى رفع نس���بة العج���ز في الموازنة م���ن أجل تغطية 

مصاريفها التي سترتفع الحقا.

تخفيض توقعات النمو
ف���ي س���ياق متصل، أعل���ن بن���ك إس���رائيل المركزي عن 

تخفي���ض توقعات���ه للنمو االقتص���ادي للع���ام الجاري من 

9ر2% في توقعات س���ابقة، إلى 8ر2%. وق���ال البنك إنه من 

دون تأثير تراجع اس���تيراد السيارات المتوقع فإن النمو قد 

يرتفع هذا العام إلى 3ر%3.

يذك���ر أن النمو االقتص���ادي في الع���ام الماضي فاق كل 

التقديرات التي طرحها بنك إسرائيل والمؤسسات المالية، 

وخاص���ة وزارة المالية، إذ بلغ 4%، في حي���ن أن التقديرات 

األولى للبنك توقعت نسبة 4ر2%، ثم بدأت ترتفع تدريجيا 

إلى 4ر3% كحد أقصى.

كذلك قرر البنك المركزي ابقاء الفائدة البنكية األساس���ية 

عند مستواها المتدني منذ 26 شهرا، وهي 1ر0%. وقال البنك 

ف���ي تقريره الدوري إنه يتوقع ارتفاع الفائدة مجددا فقط في 

الربع الثاني من العام المقبل 2018، وليس حس���ب تقديراته 

األولى في الربع األخير من العام الجاري. وربط البنك تقديراته 

الجدي���دة بوتيرة التضخم التي ما تزال منخفضة. وقال البنك 

إن���ه يتوقع ارتفاع التضخ���م في العام الجاري 2017 بنس���بة 

7ر0% ليك���ون العام األول الذي يس���جل فيه التضخم ارتفاعا، 

بعد ثاث سنوات سجل فيها التضخم تراجعا سنويا.

وكان مكتب االحصاء المركزي قد أعلن قبل أيام أن التضخم 

الماضي في شهر آذار الماضي سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 

3ر0%، متأثرا بارتفاع أسعار موسمي للملبوسات واألحذية 

وبعض الفواكه الخضراوات، وبذلك يكون التضخم قد ارتفع 

في األشهر الثاثة األولى من العام الجاري بنسبة 1ر0%، إذ 

كان التضخم قد تراجع في الشهر األول بنسبة 2ر0%، بينما 

س���جل صفرا بالمئة في الش���هر الثاني، ليرتفع في الشهر 

الثالث، كما ذكر، بنسبة 3ر%0.

بنك إسرائيل يحذر من عدم سيطرة الحكومة على حجم الدين العام
*البنك يخفض توقعات النمو للعام الجاري إلى نسبة 8ر2% ويؤجل احتمال رفع الفائدة البنكية إلى منتصف 2018 

*ويتوقع ارتفاعا طفيفا للتضخم بعد ثالث سنوات من التراجع*

قال تقرير لصحيفة “ذي ماركر” االقتصادية إنه حس���ب 

التقارير الدورية لس���لطة التشغيل اإلسرائيلية، فإن أعداد 

العاطلين عن العمل تش���هد حالة استقرار، ما يعني تراجع 

نسبة البطالة باس���تمرار بين جمهور المنخرطين في سوق 

العم���ل، الذي يتزايد بفعل التكاث���ر الطبيعي. وهذا يعني 

تزايد أعداد المواطنين الذين ينخرطون في سوق العمل، إال 

أن هذا ال يقلص أع���داد الفقراء، وبالذات في العائات التي 

فيها عامل واحد على األقل.

ويقول التقرير إن المس���ؤولين في بنك إسرائيل المركزي 

وأيضا في سلطة التشغيل متفاجئون من استمرار انخفاض 

نسبة البطالة. فالبطالة في شهر آذار الماضي سجلت أدنى 

مستوى لها، 3ر4%، في الشريحة العمرية من 15 إلى 64 عاما، 

ما يعني أن نس���بة البطالة أقل بشكل ملحوظ، بين الشريحة 

العمري���ة من 25 إل���ى 64 عام���ا. وفي المقايي���س الدولية، 

عد حالة تشغيل كاملة، إذ أن نسبة عالية من 
ُ
هذه نس���ب ت

العاطلين ع���ن العمل هم في حالة انتق���ال بين مكان عمل 

وآخر، بينما نس���بة العاطلين ع���ن العمل المزمنين في حالة 

تراجع مستمر، وهي تتركز في المتقدمين بالسن، القريبين 

من جيل الشيخوخة، الذين فرص تشغليهم ضئيلة جدا.  

ويقول تقرير لس���لطة التشغيل إن عدد طالبي العمل في 

تراجع مس���تمر منذ خريف العام 2014، بنسبة ثابتة من %1 

إلى 2ر1%. وهذا يعني انه منذ تلك الفترة تراجع عدد طالبي 

العمل في سلطة التش���غيل بنسبة تراكمية تتراوح ما بين 

25% إلى %30.

وكم����ا يبدو فإن أح����د عوامل االبتعاد عن طل����ب العمل، هو 

التغيي����رات الكبي����رة في ش����روط الحصول عل����ى مخصصات 

البطالة، التي تقلصت بنس����ب كبيرة قياس����ا مع ما كان قائما 

حتى س����نوات التس����عين. ولك����ن األكثر من ه����ذا، تقليص 

المخصص����ات األدن����ى، المس����ماة “ضم����ان الدخ����ل”، وهي 

مخصصات هش����ة جدا، تدفع لمن بق����ي عاطا عن العمل بعد 

الفترة القانونية المخصصة للحصول على مخصصات البطالة 

األعلى. وهي تتراوح ما بين شهرين إلى سبعة أشهر، بحسب 

الجيل وفترة العمل التي سبقت الخروج إلى البطالة.

ويقول التقرير إن عدد المستفيدين من ضمان الدخل بلغ 

في العام 2000 حوالي 200 الف ش���خص. بينما عددهم في 

ش���هر آذار الماضي أقل من 82 ألف���ا، ألن جمهور العاطلين 

بات يفضل االس���تغناء عن هذه المخصصات، التي تجعله 

عرضة لقبول أي عرض عمل، دون عاقة بمؤهاته المهنية. 

كذلك فإن شروط مخصصات البطالة تدفع بالعاملين للقبول 

بعروض عمل، حتى بأجور متدنية، ولكنها تكون أفضل من 

مخصصات ضمان الدخل، وهذا أحد تفسيرات ارتفاع نسبة 

الفق���راء في العائات الت���ي فيها عامل واح���د على األقل، 

وأيضا عامان.

وكان تقري���ر جديد صادر عن مكتب الخبير الرئيس���ي في 

 على أن تغييرا في احتس���اب البطالة 
ّ

وزارة المالي���ة ق���د دل

من ش���أنه أن يضاعف النسبة الرس���مية التي احتفلت بها 

إس���رائيل في األس���ابيع القليلة الماضية، وهي 7ر4%، إذ أن 

احتس���اب البطالة في مكتب االحص���اء المركزي يرتكز على 

أسئلة عالمية ال تعكس بشكل حقيقي الواقع الميداني. كما 

يش���ار إلى أن قانون الخدمة العسكرية االلزامية يساهم هو 

أيضا في تخفيض نسب البطالة. وتتجاهل كل هذه التقارير 

واقع سوق العمل في المجتمع العربي، الذي فيه اقصاء %70 

من النساء عن سوق العمل بفعل سياسة التمييز العنصري. 

ويق���ول تقرير الخبي���ر الرئيس���ي ف���ي وزارة المالية إن 

معطيات البطالة اإلس���رائيلية منخفضة مقارنة مع البطالة 

العالمية، وأيضا مقارنة مع البطالة اإلسرائيلية في الماضي. 

ولك���ن إذا جرى احتس���اب أولئك الذين يئس���وا من البحث 

ع���ن مكان عمل، وه���م يعملون في وظائ���ف جزئية بخاف 

إرادتهم، فإن البطالة الرسمية المعلنة ستتضاعف.

ويقول التقرير ذاته إنه إذا ما جرى احتس���اب اليائس���ين 

م���ن العث���ور على م���كان عمل، ومعه���م أيضا من يئس���وا 

ولكنهم يعمل���ون بغير ارادتهم في وظائ���ف جزئية، فإن 

نس���بة البطالة ستقفز إلى 6ر10%، بدال من البطالة الرسمية 

المعلنة- 7ر4%. وفي هذه الش���ريحة بالذات تظهر الفجوة 

األكبر بين النس���اء والرجال، إذ أن ظاهرة اليأس من العثور 

على م���كان عمل، أو االضط���رار للعمل ف���ي وظائف جزئية، 

منتش���رة أكثر بين النس���اء، إذ تبين في المسح أن البطالة 

في هذه الحالة بين النساء ستقفز إلى 3ر12%، مقابل نسبة 

3ر9% بين النس���اء، علما أن الفارق بين النس���اء والرجال في 

البطالة الرسمية المعلنة هامشي.

وكانت إس���رائيل ق���د أجرت قبل ثاث س���نوات تغييرات 

في احتس���اب جمهور العاملين، إذ تم ش���مل الجنود ضمن 

الخدمة االلزامية والجيش النظامي ضمن جمهور العاملين. 

ويس���ري قانون التجنيد االلزامي على كل ش���اب وشابة من 

اليهود بلغ س���ن 18 عاما. وتمتد فترة التجنيد لدى الشبان 

إلى 36 ش���هرا، ولدى الش���ابات إلى 24 ش���هرا، ما يعني أن 

فترة التجنيد االلزامي، غير الموجود في عدد كبير من الدول 

المتطورة، ُيخرج عشرات آالف الش���بان والشابات من دائرة 

البطالة، رغم أنهم عمليا ال يعملون، ومخصصاتهم المالية 

هامشية وبالكاد تكفي لمصروف الجيب الشهري.

انخفاض نسبة البطالة ال يقلص نسبة الفقراء في عائالت العاملين اإلسرائيليين
*مخصصات ضئيلة تدفع بالعاملين للقبول بعروض عمل بشروط قاسية ورواتب متدنية*

طرح وزير المالية اإلس���رائيلي موشيه كحلون سلسلة من 

التس���هيات الضريبي���ة الجديدة، التي ستس���تفيد منها 

أساسا الشرائح الوسطى، اضافة إلى الجمهور العام. وتقدر 

قيمتها االجمالية بنحو 4 مليارات شيكل، وهذا أقل من 1ر1 

مليار دوالر. إال أن وسائل اإلعام اعتبرت قرار كحلون مناورة، 

لغرض ضمان مكاس���ب سياسية تس���اعده في االنتخابات 

البرلمانية المقبلة. وحتى أنها ادعت أن هذا اإلعان سيقود 

إلى أزمة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سيمنع 

اقرار الخطة، وهو ما نفاه مقربو نتنياهو بعد مرور ساعات.

وتنص التسهيات الجديدة التي أعلنها كحلون، على 

تقديم تس���هيات ضريبية ل���ألزواج العاملين، ولديهم 

اطف���ال، من خال نق���اط تزكية ضريبي���ة للرجال، وليس 

فقط للنس���اء. كذلك ف���إن وزارة المالية س���تقدم دعما 

للحضانات، التي تعمل لس���اعات م���ا بعد الظهر، لغرض 

تخفيض رس���وم األهالي. وعلى مستوى الجمهور العام، 

تنص التسهيات على الغاء الجمارك على ألبسة وأحذية 

األطفال المس���توردة بنس���بة 6%، وإلغ���اء الجمارك على 

جميع األلبس���ة واألحذية المستوردة بنسبة 12%. وقررت 

وزارة المالية تقييد القرار ليسري لعامين فقط. وبحسب 

الوزارة، فإن قرارها هذا بهدف فحص ما إذا المستوردون 

والتج���ار س���يخفضون األس���عار، في اعق���اب تخفيض 

الجمارك. وفي حال تم التخفيض للمس���تهلك، فسيتم 

تمديد فترة االلغاء.

والتخ���وف ذات���ه كان أيض���ا تج���اه أس���عار الهوات���ف 

الخليوية الذكية، إذ تقرر خفض الجمارك بنس���بة 15%. إال 

أن المراقبي���ن االقتصاديين توقع���وا أن ال يصل التخفيض 

مباشرة للمس���تهلك، ألنه في المرحلة األولى سيكون على 

المس���توردين والتج���ار االنته���اء من المخ���زون الذي بقي 

لديهم، وقد دفعوا عليه جم���ارك قبل التخفيض، ولذا فإن 

تأثير التخفيض س���يكون متأخرا، إال إذا قررت وزارة المالية 

ارج���اع الجمارك للمس���توردين على البضائ���ع التي ما تزال 

متكدسة عندهم ولدى التجار.

أما الضجة التي أثارتها وس���ائل اإلعام فقد كانت بادعاء 

أن كحل���ون فاجأ حت���ى نتنياهو ف���ي اإلعان ع���ن قراراته 

بش���أن التخفيض الضريبي والجمركي، إذ أن قسما من هذه 

الق���رارات يحتاج فقط لقرار من وزي���ر المالية. ولكن بعض 

القرارات األخرى تحتاج لقرار م���ن الحكومة برمتها، واخرى 

لقرار من لجنة المالية البرلمانية.

وبعد أن ادعت وس���ائل اإلعام أن نتنياه���و والليكود قد 

يعرقان قرار كحلون، س���ارع مكتب نتنياهو إلصدار رسائل 

مفاده���ا أنه يب���ارك ق���رارات وزارة المالي���ة وأن الحكومة 

ستقرها.

وكان���ت خاف���ات قد ظهرت ف���ي األس���ابيع األخيرة بين 

نتنياهو ووزير ماليته كحلون كلها تتعلق بأجندات خاصة 

ليس���ت جوهري���ة. وكان أولها وأكبرها الجدل حول س���لطة 

البث الجديدة، التي ستستبدل سلطة البث العامة القائمة 

منذ عش���رات السنوات. وحس���ب تقارير، كادت األزمة تقود 

إلى حل الحكومة، لوال االتفاق بين االثنين القاضي بإنش���اء 

سلطة بث أخرى تكون مسؤولة عن القطاع االخباري والبرامج 

االخبارية ضمن نتنياهو مسبقا ان تكون تحت سطوته. وقد 

خ���رج كحلون من تلك األزمة وكأنه مهزوم، بعد أن أصر على 

مدى أيام على ابقاء س���لطة البث الجديدة بحلتها، في حين 

أن نتنياهو اعتقد أن سلطة البث الجديدة باتت تحت تأثير 

خصومه من اإلعاميين.

كحلون يبادر إلى تسهيالت ضريبية فيعتبرها 
اإلعالم “مماحكة تقود النتخابات”!

*سلسلة من التخفيضات الضريبية والجمركية بنحو 1ر1 مليار دوالر المستفيد األكبر منها األزواج الشابة التي لديها أطفال وأيضا الجمهور العام*

والجدل اآلخر بين االثنين نش���ب حول الفائض الضريبي 

المفترض من صفقة بيع ش���ركة “موبيل أي” اإلس���رائيلية 

لش���ركة انتل العالمي���ة بما يزيد عن 15 ملي���ار دوالر، إذ أن 

المردود الضريبي سيكون بحوالي مليار دوالر. وقد دار جدل 

بين نتنياهو وكحلون حول شكل صرف هذه “الغنيمة” غير 

المتوقعة لخزينة الضرائب. كما أن الجدل دار بين الحكومة 

من جهة وأوساط ش���عبية من جهة أخرى، إال أن هذا الجدل 

تاشى بعد أن تبين أن المردود الضريبي سيحتاج إلى وقت. 

ولكن الجدل كشف خافات بين االثنين. وكحلون يقرأ طيلة 

الوقت سلس���لة اس���تطاعات الرأي، التي تتنبأ بخسارته 4 

مقاعد برلمانية على األقل، من اصل المقاعد العش���رة التي 

حصل عليها في انتخابات 2015.

موشيه كحلون.
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مقاربات إسرائيلية راهنة

بقلم: تسفي مزائيل )*(

تش���كل المعاملة الفظة التي تواجهها دولة إسرائيل من 

جانب المجتم���ع الدولي إحدى الظواهر السياس���ية الدولية 

األكثر إثارة لانتباه في العصر الحالي.

ولعل الافت هنا أن إس���رائيل، وه���ي الدولة الديمقراطية 

الوحي���دة الواقعة في قل���ب عالم عربي وإس���امي غارق في 

التخلف االجتماعي واالقتصادي، ويعبر عن نفس���ه بوسائل 

العنف، داخليا وخارجيا، ه���ي التي تتعرض بالذات لحمات 

الش���جب واإلدانة المتواصلة من جان���ب المجتمع الدولي، وال 

ب نفسه مسؤوال  صَّ
َ
س���يما من جانب االتحاد األوروبي، الذي ن

وراعيا مؤتمنا على حقوق اإلنسان في العالم أجمع.

والس���ؤال: كيف يمكن لنا أن نفهم أوروب���ا التي تتجاهل 

مظاهر العنف والدم���ار والتخلف الت���ي خلفتها الفتوحات 

اإلسامية في الشرق األوس���ط وشمال أفريقيا؟! كيف يمكن 

فه���م أوروبا التي تغ���ازل العالم العربي، متناس���ية التاريخ 

البش���ع لمحاوالت الس���يطرة اإلس���امية عليها، ومتنكرة لما 

يشكله اإلسام حاليا من تهديد لمستقبلها عن طريق هجرة 

المسلمين واإلرهاب اإلسامي إلى بقاعها وبلدانها؟!

إن إس���رائيل، الت���ي تكافح في مواجهة عدو غير مس���تعد 

لاعت���راف أو القب���ول بوجودها، وتحاف���ظ بمنتهى الحرص 

والحزم على نظامها الديمقراطي، وعلى حقوق اإلنسان لجميع 

د أعدائها الذين يس���مون 
ّ
س���كانها، ومن ضمنهم حت���ى أل

»فلس���طينيين«، تتع���رض حالي���ا لحملة ش���يطنة منهجية 

تصوره���ا كدولة أبارتهاي���د، ترتكب أعمال إب���ادة جماعية، 

وتتعمد قت���ل األطفال وبتر أعضاء )جث���ث( المخربين، وغير 

ذلك من شتى أنواع االتهامات الغريبة والعجيبة.

وعلى م���ا يبدو فإن ه���ذه االتهامات، العاري���ة عن الصحة 

تماما، وال أس���اس لها في الواقع، نابعة من المناخ الاس���امي 

ون على أرضي���ة من النفاق 
َ
ك

َ
والمعادي إلس���رائيل، ال���ذي ت

والجه���ل والعنصري���ة وتجاه���ل الحقائق، خدم���ة لمصالح 

سياس���ية ضيقة. وتقف في أس���اس هذه االتهامات دعاية 

عربية كاذبة ومنهجية على امتداد عشرات السنين، تلقفها 

اليسار األوروبي المتطرف، بل وزاد عليها. 

لق���د وجد هذا اليس���ار األوروب���ي في المنظم���ات العربية 

واإلس���امية حليف���ا له في طريق���ه الثوري لتغيي���ر العالم، 

متجاها جوهر اإلس���ام القائم على االنصياع التام للشريعة 

اإللهية، والذي يتنافى تماما مع مبادئ الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان.

هذا الحلف غير المقدس امتد إلى يس���ار الوس���ط وتغلغل 

داخل المؤسس���ات السياس���ية واألكاديميا ووسائل اإلعام 

األوروبية.

وهك���ذا فقد تحولت إس���رائيل، بكيفية م���ا، إلى كائن غير 

ش���رعي، وبات يمكن في الس���نوات األخي���رة ماحظة وجود 

نقاش���ات في األكاديميا ووس���ائل اإلع���ام العالمية تتناول 

شرعية قيام دولة إسرائيل.

ويزعم تحال����ف الكراهية هذا، والذي يض����م عددا غير قليل 

من اليهود من »مصلحي العالم«، وإسرائيليين من أتباع اليسار 

المتطرف، أن نضاله ضد إسرائيل ينبع من االحتال )!( .

من هو المحتل في المنطقة؟
مما ال ريب فيه أن هناك احتاال في الش���رق األوس���ط، غير 

أن ه���ذا االحتال ليس إس���رائيليا وإنما ه���و احتال عربي – 

إسامي مستمر، ويمارس القمع واالضطهاد منذ القرن السابع 

الميادي. وقد انبرت إسرائيل لمحاربة هذا االحتال وتمكنت 

من االنتصار عليه والتحرر من نيره بعد 1308 سنوات، لتجدد 

بذلك اس���تقالها، ولم ينجح في االنعت���اق من هذا االحتال 

العربي - اإلس���امي في الشرق األوسط وش���مال أفريقيا في 

العصر الحالي سوى إسرائيل وجنوب السودان.

ثمة في المنطقة ش���عوب أو أقليات دينية وقومية ما زالت 

تكاف���ح، أو تنتظر خاصه���ا من االحتال العربي، كالش���عب 

ِرض عليه اإلس���ام بالقوة. مع ذلك فقد حافظ 
ُ
الكردي الذي ف

األكراد، الذي���ن يتراوح تعدادهم ما بي���ن 30 إلى 40 مليون 

نس���مة موزعين بين أربع دول )إيران، سورية، العراق وتركيا( 

عل���ى لغته���م وهويته���م الخاصة، وم���ا انفك���وا يكافحون 

للحصول على االستقال، أو على حكم ذاتي موسع على األقل. 

كذلك فإن الش���عوب األصلية في ش���مال أفريقيا المعروفة 

باس���م »البربر«، جرت أسلمتها بالقوة أيضا، غير أنها حافظت 

رغ���م مرور الزمن عل���ى هويتها ولغاتها، وس���اهمت بدورها 

أيض���ا في تحقيق تطلعات اإلس���ام. ويصل تعداد ش���عوب 

البرب���ر حاليا إلى حوالي 38 مليون نس���مة، وهم موزعون بين 

المغرب والجزائ���ر وتونس وليبيا وموريتانيا وغيرها من دول 

شمال أفريقيا، والتي لم تعترف أنظمة الحكم العربية فيها 

بهوي���ة ولغة البربر الذين ما زال���وا يخضعون لتمييز في كل 

مناحي الحياة. وقد ش���هدت السنوات األخيرة صحوة قومية 

في صفوفهم، وش���رعوا في النضال من أج���ل الحصول على 

استقال أو حكم ذاتي.

إن القاسم المشترك بين الشعب الكردي والشعوب البربرية 

يتمثل في أن الحديث يدور حول ش���عوب غير عربية، والتي 

على الرغم من اعتناقها لإلس���ام ومشاركتها في الفتوحات 

اإلس���امية، لم تحظ بعد بمكانة متساوية مع الشعوب ذات 

األصول العربية.

ولعل من الجدير أيضا اإلش���ارة إلى األقباط في مصر، الذين 

يعتبرون السكان األصليين في مصر، والذين كانوا قد اعتنقوا 

المس���يحية منذ القرن األول للمياد، وحافظوا على هويتهم 

رغ���م 1400 عام من االحتال والقمع العربي -اإلس���امي الذي 

تعرضوا له.

ما الذي يسعى اإلسالم إلى تحقيقه؟
خاف���ا لإلمبراطوري���ات الوثني���ة مثل األش���ورية والبابلية 

واإلغريقي���ة والرومانية، التي خرجت الحتال العالم في ذلك 

الوقت بغية تأكيد وفرض جبروتها وقوتها، فقد خرج اإلسام 

الحت���ال العالم من أجل هدف واض���ح وهو فرض دين محمد 

وحمل »الكفار« عل���ى اختاف أنواعهم على اإليمان بالله، عن 

طريق اإلقناع أو بحد الس���يف. وفيم���ا انهارت اإلمبراطوريات 

القديمة وانقرضت تماما بمرور الزمن، فقد تمكن نظام الحكم 

اإلس���امي من فرض شرعيته على س���كان المناطق المحتلة 

الذين اضطروا ف���ي غالبيتهم للتخلي عن ديانتهم واعتناق 

الدين اإلسامي، سواء نتيجة اإلكراه أو التسليم باألمر الواقع. 

كم���ا تغلب���ت اللغة العربية بم���رور الوقت على ش���تى لغات 

العالم القديم. وقد س���يطر االحتال العربي- اإلس���امي على 

ثقافات أكثر تطورا بكثير من ثقافة ش���به الجزيرة العربية، 

وواجه العرب في أعقاب غزوهم للش���رق األوس���ط، منذ العام 

636 مي���ادي، مراكز ثقافية مزدهرة ورثت حضارات قديمة. 

ففي أرض إس���رائيل وباد الرافدين )العراق وسورية( كانت 

تعيش مجموعات س���كانية »ُمَوِحّدة« )تحت احتال بيزنطي( 

تش���ربت الثقافتين اليهودية واليونانية – الاتينية. وكان 

يقط���ن في هذه المناطق يهود له���م تاريخ عريق يمتد إلى 

2500 ع���ام، يتحدثون اللغات العبري���ة واليونانية واآلرامية، 

ومس���يحيون لهم تاريخ يمتد إلى 600 ع���ام، ورثوا الثقافة 

األشورية والبابلية، ويتحدثون اللغتين اآلرامية واليونانية. 

وقد مث���ل جميع هؤالء اليه���ود وكذلك المس���يحيون تراث 

ثقافة متطورة تعود آلالف الس���نين، باإلضافة إلى مؤسسات 

تعليمية متقدمة.

ف���ي منطقتنا لم يبق س���وى عدد قليل ج���دا من الناطقين 

باللغة اآلرامية، وال يتج���اوز عدد هؤالء بضع مئات من اآلالف 

الذين يقطنون بشكل رئيس في العراق وسورية، فيما تقيم 

الغالبية )قرابة مليون نس���مة( في الواليات المتحدة. وهناك 

حوالي 1500 شخص من الناطقين باللغة اآلرامية يقيمون في 

إس���رائيل، ويسعى هؤالء، بمساعدة الس���لطات اإلسرائيلية، 

إلى إحياء هذه اللغة.

ف���ي الوق���ت الحالي يواص���ل تنظي���م الدولة اإلس���امية 

)»داعش«( مهمة إبادة األقليات، وال س���يما بقايا األشوريين 

واليزيديين في ش���مال العراق، كذلك يقوم تنظيم »داعش« 

بتدمير ما تبقى من دالئل وآثار مادية، والتي جس���دت حجم 

تلك الثقاف���ات التي قام اإلس���ام بمحوها، مث���ل الكنائس 

والقبور القديمة وأجزاء من مدينة تدمر في سورية. 

لقد تحولت الفتوحات اإلسامية بصورة تدريجية في آسيا 

والشرق األوسط وش���مال أفريقيا وإس���بانيا، إلى حيز ديني 

وثقافي إس���امي كان من المفترض أن يديره خليفة مس���لم 

بموجب نظام خافة إس���امية في نطاق أمة إسامية ُمَوَحدة، 

غي���ر أن مثل هذا النظام لم يقم أبدا. وهكذا لم ينجح العرب 

إذن ف���ي إقامة مثل هذا النظ���ام القادرعل���ى احتواء جميع 

ش���عوب المنطقة وتمكينها من التط���ور واإلزدهار وتحقيق 

المس���اواة الجندري���ة، وضمان حقوق اإلنس���ان األساس���ية، 

وباألس���اس توفير اإلمكانية الطبيعية لهذه الش���عوب كي 

تعيش حياتها بموجب ديانتها وتقاليدها.

تجاهل متعمد للتاريخ
يبدو أن االحتال )الفتوحات( العربي اإلسامي ونتائجه لم 

يخضع للدراس���ة والبحث في الغرب، ذلك ألن االس���تنتاجات 

ربما تك���ون غير مائمة لط���رق تفكير األكاديميا ووس���ائل 

اإلع���ام العالمية ف���ي العص���ر الحديث. فمب���ادئ التفكير 

الغربية، تفكير »بعد ما بعد الحداثة«، تس���تند حاليا على ما 

يسمى النزاهة السياس���ية والتعددية الثقافية، فتلك هي 

المقاييس التي تس���تخدمها األكاديميا حاليا، ويستخدمها 

قس���م كبير من وسائل اإلعام العالمية، في مواجهة اإلسام 

والمش���اكل التي يطرحها، وال سيما هجرة مايين المسلمين 

واإلرهاب اإلس���امي المتصاعد، إلى أوروبا. وتتجاهل طريقة 

التفكي���ر هذه الواق���ع التاريخ���ي ومبادئ وتعالي���م الدين 

اإلس���امي، وهو تجاهل خطي���ر لن يؤدي س���وى إلى إنكفاء 

الديمقراطية في مواجهة اإلس���ام، الذي يجلب معه ظواهر 

التطرف الديني والاس���امية، ويسعى إلى فرض نفسه على 

العالم بأسره. 

ثم���ة جانب آخر في هذا الموضوع يس���تدعي اإلجابة عليه 

وه���و نظرة الغرب إل���ى الدين اإلس���امي. فاألوروبيون يرون 

في اإلس���ام أح���د الديانات الث���اث التوحيدي���ة المرتكزة 

على التن���اخ. وهم يعتق���دون، أو يتظاه���رون، بأنهم إذا ما 

عملوا بطريقة ناعمة على تخفي���ف حدة العناصر المتطرفة 

في اإلس���ام، فإنه س���يكون من الممكن التوصل إلى تفاهم 

وتعايش بس���ام مع اإلسام والمسلمين. ويرفض األوروبيون 

في هذا الس���ياق رؤية المش���كلة على أنها أعمق بكثير، وأن 

جذورها تمتد إلى الدين اإلسامي ذاته، وأن هناك تناقضات 

ثيولوجية جذرية بين اإلسام والمسيحية. وترفض أوروبا في 

المقام األول اإلقرار أو االعتراف بأن اإلسام يرفض رفضا باتا 

األساس النظري للمسيحية، أي الثالوث المقدس. فوحدانية 

الله في اإلس���ام قاطع���ة ومطلقة وال يج���وز اإلنحراف عنها 

بأي ش���كل من األشكال. لقد جاء اإلس���ام في بدايته كدين 

»تناخ���ي«، فثلث آيات الق���رآن تقريبا تتطرق إل���ى اليهود، 

وكان���ت ُوْجَهة )قبلة( صاة المس���لمين األوائ���ل في مدينة 

القدس. غير أن رفض اليهود والمسيحيين في شبه الجزيرة 

العربية اإلعتراف بمحمد كنبي مكمل لموس���ى ويسوع، أدى 

إلى إبتعاد محمد عن التناخ، وإلى قيامه أيضا بتغيير وجهة 

الصاة وتحويلها إلى مكة. وبذلك فقد انفصل اإلس���ام عن 

الحلف بين الله وش���عب إس���رائيل، وبالتالي عن يسوع نبي 

المسيحيين، ليغدو ديانة مختلفة، ويمكن القول توفيقية! 

 م���ن الواضح أن أوروبا تفض���ل التغاضي عن رؤية االحتال 

العربي- اإلس���امي ونتائجه التدميرية في الش���رق األوسط، 

غير أن إسرائيل اضطرت إلى مواجهته، وقد حاربته وتغلبت 

عليه. ولقد اس���تطاع “ييشوف يهودي” )مجتمع االستيطان 

اليهودي في فلسطين قبل قيام إسرائيل(، ال يتجاوز تعداده 

650 ألف نسمة، هزيمة الجيوش العربية التي غزت هذا البلد 

بهدف تدمير دولة إس���رائيل، وذلك مباش���رة ف���ور قيامها 

ف���ي أيار 1948. وقد ش���كل ذلك هزيمة ل���م يتقبلها العرب، 

الذين اعتادوا على رؤية اإلس���ام يس���ود في الشرق األوسط، 

ويسيطر على اليهود كأقلية ال حول وال قوة لها، وكمواطنين 

م���ن الدرجة الثاني���ة يخضعون لحماية اإلس���ام طالما كانوا 

يدفعون الجزية ويرضخون لش���تى القوانين المذلة األخرى، 

وكذلك بش���رط أال ينجح���وا طوال حياتهم ف���ي الوصول إلى 

صدام مع مس���لم، ذلك ألن المحكمة في أية  دولة إس���امية 

تس���تند إلى قانون منحاز على الدوام إلى جانب المسلم في 

مواجهة “الكافر”. لقد رف���ض العالم العربي تقبل الهزيمة، 

وما زال يرفض االعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، 

ويمارس إرهابا مس���تمرا ويوميا ضد مواطنيها. وعلى الرغم 

من كل أش���كال المقاطعة التي فرضتها الدول العربية، فقد 

نجحت إس���رائيل في إقامة دولة مزدهرة غ���دت ريادية في 

مجاالت الزراعة والصناعة والهايتك.

لقد احتلت إس���رائيل “يهودا والسامرة” )الضفة الغربية( 

كخطوة دفاعية خ���ال “حرب األيام الس���تة” )1967(، وذلك 

ردا عل���ى الهجوم الذي ش���نه الجيش األردن���ي بعد تصديق 

الملك حسين ألكاذيب جمال عبد الناصر بأنه “سينتصر على 

اليهود” .

إن “ح���رب األيام الس���تة” لم تك���ن إال حلقة في سلس���لة 

الحروب واإلرهاب العربية التي استهدفت النيل من إسرائيل 

وهزيمتها وكس���ر ش���وكتها وتدميرها. لق���د رفض العرب، 

الذي���ن لم يقترحوا قط خطة أو مبادرة س���لمية من جانبهم، 

جمي���ع مش���اريع ومبادرات الس���ام التي عرضه���ا المجتمع 

الدولي، ابتداًء من خطة “لجنة بيل” في العام 1937، ومشروع 

التقسيم في العام 1947، مرورا باتفاقيات أوسلو التي انتهت 

برفض ياسر عرفات إقامة دولة فلسطينية على أساس خطة 

الرئيس كلينتون، وانته���اء باقتراحات إيهود أولمرت وجون 

كيري، وغيرها الكثير من اإلقتراحات.

لقد أبرمت إسرائيل من جهتها معاهدتي سام مع كل من 

مصر واألردن، وانس���حبت من قطاع غزة أيض���ا، فيما ما زالت 

تحتفظ ب�”يهودا والس���امرة” كوديعة من أجل ضمان أمنها 

إلى حين التوصل إلى حل س���لمي. والسؤال: هل يتعين على 

إس���رائيل قبول الموقف العربي القائل بأن الش���رق األوسط 

يج���ب أن يخضع إلى حكم العرب بموجب ما نادى به الخليفة 

المس���لم عمر ب���ن الخطاب، وهو نفس الموق���ف الذي يتبناه 

“اإلخوان المسلمون” حاليا، والذين يسعون إلى إعادة احتال 

المناطق التي طرد المسلمون منها، كإسبانيا وغيرها من دول 

أوروبا والعالم، وذلك كمرحلة أولى لفرض اإلسام على العالم 

بأكمله؟. وهذه الرؤية تلقى قبوال ورواجا واسعين في العالم 

العربي، كما تعمل بموجبها المنظمات اإلرهابية اإلس���امية 

وفي طليعتها تنظيما “القاعدة” و”داعش”.

اليهود و«أرض إسرائيل«
ل���م يرضخ الش���عب اليهودي ق���ط لاحت���ال العربي، ولم 

يتن���ازل عن أرض إس���رائيل التي كانت دوما ج���زءا ال يتجزأ 

من كينونت���ه الثقافية والديني���ة. إن كل الكتب واألدبيات 

الدينية والدنيوية للشعب اليهودي مرتبطة بأرض إسرائيل، 

فم���ا الذي تعنيه كلمة »غيئوال - خ���اص« إن لم تكن العودة 

إلى أرض إس���رائيل، وه���ي التي أبقت أيض���ا على اليهودي 

كيهودي. إن التوق للعودة إلى أرض إسرائيل هو الذي حافظ 

على هوية الشعب اليهودي.

فضا عن ذلك فإن التواج���د اليهودي المتواصل في أرض 

إس���رائيل، لم يتوقف قط حت���ى بعد االحت���ال العربي في 

العام 640 للمياد، والذي ألحق ضررا ش���ديدا ب� »الييش���وف 

اليه���ودي« الذي اقتصر تع���داده وقتئذ عل���ى حوالي 500 

ألف نسمة. صحيح أن قس���ما منهم اعتنقوا اإلسام وذبحوا 

أو هرب���وا، غير أن تواجدا يهوديا ال ب���أس به ظل قائما حتى 

منتص���ف القرن الثامن عش���ر في عدد كبير م���ن القرى في 

منطقة الجليل، ناهيكم عن مدن صفد وطبريا والقدس ويافا. 

ويمك���ن العثور على قرائن ودالئل واضح���ة في هذا الصدد، 

ومن ضمن ذلك في كتب العائات، في أرش���يف اإلمبراطورية 

عدت أبح���اث حوله من قبل باحثين يهود. 
ٌ
العثمانية، الذي أ

ووفق���ا لما احتوته س���جات الضرائب في ذل���ك الوقت، على 

س���بيل المثال، فقد نجح اليه���ود في الصم���ود والبقاء في 

قرى الجليل حتى منتصف القرن الثامن عش���ر، غير أنهم لم 

يتمكنوا م���ن الصمود في نهاية المط���اف، في ظل عمليات 

الماحق���ة والمذابح التي تعرضوا لها عل���ى أيدي جيرانهم 

الع���رب. ويمكن حاليا العثور في الق���رى العربية في الجليل، 

على بيوت قديمة ما زالت مثبتة على مداخلها رموز يهودية 

مختلف���ة كنجم���ة داود، باإلضاف���ة إلى بقايا كن���س ومقابر 

يهودية .

ولع���ل غالبية الق���رى العربية في الجلي���ل كانت أصا قرى 

���ِرَد اليهود منه���ا وحل الع���رب مكانهم، ومن 
ُ
يهودي���ة، ط

بي���ن هذه القرى عرابة، س���خنين، برعم، المغ���ار، إضافة إلى 

الناصرة وع���كا. في المقابل فإن وس���ائل اإلعام واألكاديميا 

تفضل الحديث عن تصريح���ات حنين الزعبي وأحمد الطيبي 

وأضرابهما، التي تدعي بأنه ال يوجد لليهود ما يفعلونه هنا، 

وأن فلس���طين هي دول���ة عربية منذ فجر التاري���خ. وكما هو 

معلوم فإن دولة فلس���طين لم تكن ق���ط عربية أو غير عربية، 

كما أن فلسطين ليست أيضا كلمة عربية. فهي ليست سوى 

تعري���ب لكلمة »فلس���تينا« التي هي التس���مية اليونانية- 

سب اسم 
ُ
الرومانية ل�«يهودا« أو أرض إس���رائيل. كذلك فقد ن

»فلس���تينا« على امتداد التاريخ إلى »أرض إس���رائيل«، وإلى 

»دولة اليهود«، ولم ينس���ب قط إلى أي كيان عربي، ربما نظرا 

ألن من الصع���ب تهجئة أو نطق كلمتي »إيرتس يس���رائيل 

- أرض إس���رائيل« في اللغات األوروبي���ة. وعموما فقد اعتاد 

الاساميون في أوروبا على مخاطبة اليهود، بعد استنفاد كل 

مخزون الشتائم واالفتراءات بحقهم قائلين لهم: إذهبوا إلى 

»فلستينا« فهناك مكانكم، مما يشير إلى أنه لم يكن هناك 

أبدا شعب عربي فلسطيني، فالعرب وصلوا إلى هذا البلد في 

نطاق الفتوحات واالحتاالت اإلس���امية، ول���م يقيموا أيضا 

دولة فيه���ا، كما أن تواجدهم كان هزيا جدا، وقد ازداد هذا 

التواجد مع بداية )مشروع( الحركة الصهيونية في منتصف 

القرن التاس���ع عشر، والتي ش���رعت في عملية تطوير حثيثة 

للدولة، وكانت بالتالي بحاجة إلى أيٍد عاملة، وفي هذا اإلطار 

وصل عشرات اآلف العرب إلى إسرائيل - »فلستينا« في ذلك 

الوقت - وقدموا م���ن المغرب ومصر وش���به الجزيرة العربية 

وسورية، سعيا وراء العمل وكسب لقمة العيش.

ذلك ه���و التاريخ، أو انعدام التاريخ لم���ا يطلق عليه حاليا 

»الش���عب الفلس���طيني«. هذه األمور كانت معروفة وُمدركة 

ولم يعترض عليها أو يختلف معها أحد، إلى أن بدأ الس���كان 

العرب بعد »حرب األيام الس���تة« بتسمية أنفسهم كشعب 

فلسطيني له حقوق تاريخية في المكان. 

على الرغم من ذل���ك فإن المجتمع الدولي، وأوروبا بش���كل 

خاص، ما زاال يتجاهان التاريخ واالحتال العربي- اإلس���امي 

المدمر للش���رق األوسط وش���مال أفريقيا، ويصوران إسرائيل 

عل���ى أنها جذر الش���ر في المنطقة. م���ا زال المجتمع الدولي 

وأوروبا يشجبان ويدينان إسرائيل دون توقف، ويسعيان إلى 

عزلها وإضعافها في مواجهة عالم عربي- إس���امي يس���عى 

للقضاء عليها.

وعلى ما يبدو، طالما لم يعد العالم إلى المصادر التاريخية 

للنزاع، ولم يقدم الدعم إلس���رائيل، فإننا سنشهد المزيد من 

الحروب التي ال يمكن ألحد أن يتكهن نهاية لها .

)*( دبلوماســـي إســـرائيلي رفيع سابق )شـــغل منصب سفير 

إســـرائيل لدى مصـــر ورومانيا والســـويد(، وخبير في شـــؤون 

ووســـائل اإلعالم والدعاية العربية، وباحث بـــارز ومدير للموقع 

االلكتروني باللغة العربية لـ »المركز المقدســـي للشؤون العامة 

خرى في وزارة 
ٌ
والدولة« وقد أشـــغل فيما مضى مناصب رفيعة أ

الخارجيـــة اإلســـرائيلية ومن ضمنهـــا نائب مدير عـــام الوزارة 

للشؤون األفريقية. ترجمة خاصة: سعيد عّيـاش.

ر لما يشكله اإلسالم من تهديد حالّي لمستقبلها!
ّ

أوروبا تتنك
*هناك احتالل في الشرق األوسط غير أن هذا االحتالل ليس إسرائيليا وإنما هو احتالل عربي - إسالمي مستمر ويمارس القمع واالضطهاد منذ القرن السابع الميالدي*

ضد االسالموفوبيا في الواليات المتحدة.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تسود عاقات متوترة بين إسرائيل والمنظمات 

الحقوقي���ة الدولية الكبرى، عل���ى خلفية انتهاك 

إس���رائيل المتواصل لحقوق اإلنسان في األراضي 

المحتلة وقمع نش���طاء فلس���طينيين في مجالي 

الدفاع عن حقوق اإلنسان والنضال من أجل إنهاء 

االحتال، وتوجيه المنظم���ات الحقوقية الدولية 

انتقادات إلى إسرائيل بسبب ممارساتها هذه. 

أح���د األمثلة على هذا التوت���ر في العاقات هو 

بين إس���رائيل ومنظمة العفو الدولية )أمنستي(. 

فقد انتق���دت منظم���ة العفو في نيس���ان العام 

الماضي اعتقال الس���لطات اإلس���رائيلية الناشط 

الفلس���طيني وأحد مؤسسي BDS، عمر البرغوثي، 

وه���ددت بإبعاده م���ن الباد بادع���اء أنه ال يحمل 

الجنسية اإلس���رائيلية وإنما تصريح إقامة فقط. 

وجاء بيان منظمة العفو في أعقاب تصريحات أدلى 

بها الوزراء اإلسرائيليون يسرائيل كاتس وغلعاد 

إردان وأرييه درعي، قال���وا فيها إنه يجب محاربة 

ز”. 
ّ
حركة المقاطعة بواس���طة “إحب���اط مدني مرك

وأثار هذا التعبير غضبا في منظمة العفو وغيرها 

م���ن المنظمات الحقوقي���ة، إذ أن اإلس���رائيليين 

يس���تخدمون تعبير “إحباط مركز” لإلش���ارة إلى 

عمليات اغتيال. ورأت منظمة العفو في تصريحات 

الوزراء اإلس���رائيليين أنها تنط���وي على تصعيد 

وتهديد لحياة النشطاء الفلسطينيين.  

وكتب���ت الباحث���ة عين���اف يوغيف ف���ي مقالة 

تضمنها بحث صدر مؤخرا عن “معهد أبحاث األمن 

القومي” في جامعة تل أبيب، أنه “ليس باإلمكان 

المبالغة في أهمية التأييد التي يحظى به نشطاء 

حركة BDS وزعيمها الفلس���طيني األش���هر، عمر 

البرغوثي، م���ن منظمة العفو الدولية، وهي إحدى 

المنظمات القديمة والهامة ف���ي العالم من أجل 

الحفاظ على حقوق اإلنسان”. 

لك���ن الموقف اإلس���رائيلي من حرك���ة مقاطعة 

إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض عقوبات 

عليها عل���ى خلفية اس���تمرار االحت���ال لألراضي 

المحتل���ة ع���ام BDS( 1967(، هو أن ه���ذه الحركة، 

التي تنشط في العالم، “تسلب الحقوق الطبيعية 

للش���عب اليهودي في تقرير المصير في دولته”، 

ولذلك تصفها بحركة “نزع الشرعية” عن إسرائيل. 

بينما بنظر منظمة العفو نش���طاء BDS هم نشطاء 

حقوق إنس���ان، ويوج���د مبرر وصاحي���ة أخاقية 

لنشاطهم وأفكارهم. إضافة إلى ذلك، فإن منظمة 

العف���و تحظى ف���ي العالم ولدى صن���اع القرار في 

الغرب بمكانة مهنية عالية وشرعية واسعة.     

ورأت يوغيف أن “هذا الفرق بين نظرة إسرائيل 

إلى أيديولوجية ونش���اط حرك���ة BDS وبين بيان 

منظمة العفو المؤيد للحركة، وكذلك الفجوات بين 

المكانة الس���لبية لمنظمة العف���و في الرأي العام 

اإلس���رائيلي ومكانتها الصلبة في العالم، توضح 

حج���م الهوة الحاصل���ة في العق���ود األخيرة بين 

إس���رائيل والكثير من المنظم���ات غير الحكومية 

النشطة في الحلبة الدولية”.

وأردف���ت يوغي���ف أن “هذا الوض���ع غير صحي 

إلس���رائيل، إذ أن لهذه المنظمات غير الحكومية 

تأثي���را كبيرا على مكانة إس���رائيل الدولية وعلى 

حملة نزع الش���رعية الجارية ضدها... وثمة عاقة 

مباش���رة بين تعامل إس���رائيل مع المنظمات غير 

الحكومي���ة الدولية وبين مكانتها المتدهورة في 

الرأي الع���ام في الغرب. وماحقة ونزع الش���رعية 

ع���ن هذه المنظمات وس���ن قواني���ن ضدها وضد 

المنظم���ات الحقوقية في إس���رائيل تس���اعد من 

يحاولون تسويد وجه إسرائيل وتقويض مكانتها 

الدولية. ومن أجل تغيير اتجاه األمور هذا ينبغي 

الجس���ر على الفجوات بين الدولة والمنظمات غير 

الحكومية الدولية”.
ودع���ت الباحث���ة إس���رائيل إل���ى التفريق بين 
منظمات تس���عى إلى “دفع الرواية الفلسطينية 
وتتجاه���ل الرواي���ة اليهودية – اإلس���رائيلية أو 
تنفيها، وبي���ن منظمات غي���ر حكومية ومجاالت 
نش���اطها عالمية وتسعى إلى دفع قضايا الصحة 
في كل مكان على وجه الكرة األرضية والنضال من 
أجل حقوق اإلنس���ان في جميع الدول، والمساواة 
ف���ي الحقوق ومحاربة التميي���ز، والتعاون مع هذا 

النوع األخير من المنظمات”.  

كذلك دعت يوغيف صناع القرار في إس���رائيل 

إلى إجراء تدقيق نقدي في الخطاب اإلس���رائيلي 

نفس���ه، إذ يتم نشر تفوهات المس���ؤولين، مثل 

ال���وزراء الثاث���ة أعاه، ف���ي وس���ائل اإلعام في 

الغرب بشكل أوسع من تصريحات المنظمات غير 

الحكومية بخصوص إسرائيل.  

لكن الباحثة اعتبرت أن “تعزيز مكانة إسرائيل 

في مجال المساعدات الخارجية في مناطق نامية 

سيسمح بنشوء مجاالت تعاون مع المنظمات غير 

الحكومي���ة الدولية من أجل توفي���ر حلول دائمة 

ليس في إس���رائيل فق���ط وإنما ف���ي العالم كله 

في مواضيع مثل محارب���ة اإلرهاب، الفقر والجوع. 

وس���يؤدي ذلك إل���ى فتح قنوات اتص���ال جديدة 

وتفاه���م أفضل بين الجانبين، حت���ى لو لم يقلل 

هذا من كمية االنتقاد إلسرائيل طالما أن العملية 

السياسية عالقة”. 

وأضافت يوغيف أنه “ف���ي العصر الذي تواجه 

في���ه دول ديمقراطي���ة عديدة انعدام اس���تقرار 

اقتص���ادي، سياس���ي وأمن���ي بش���كل كبي���ر، ال 

يمكن تجاهل س���طوع نجم الجه���ات الدولية غير 

الحكومي���ة، ب���دءا بمنظم���ات إرهابي���ة من جهة 

وانته���اء بمنظمات المجتم���ع المدني من الجهة 

األخرى. وفيما تمكنت إس���رائيل من االس���تعداد 

وإعداد نفس���ها لجوالت العنف م���ع الجهات غير 

الدولتية اإلرهابية، فإنها لم تس���تعد في موازاة 

ذل���ك لمواجه���ة مع الجبه���ة المدني���ة الدولية. 

والثمن الذي تدفعه جراء ذلك هو تآكل متواصل 

في مكانتها في الرأي العام في الدول التي تعتبر 

حليفة هامة للغاية لها”.  

حسن 
ُ
وأضافت الباحثة أن “حكومة إسرائيل ست

صنع���ا إذا اعترفت بق���وة المنظم���ات المختلفة 

التي تنش���ط وتؤثر في الحلبة الدولية، وترس���م 

خريطة مصالح وروابط مش���تركة وتعمل من أجل 

إنشاء تعاون يعزز مكانة الدولة، وفي موازاة ذلك 

ستحس���ن مع المجتمع الدول���ي الماثل في هذه 

األثناء أمام تحديات ال حصر لها”.   

موقف قادة أوروبا
تتوجس إسرائيل من تأثير حركة BDS، وخاصة 

من تأثير نش���اطها المتعلق بفضح ممارس���اتها 

ف���ي األراضي المحتلة ع���ام 1967، عل���ى القيادة 

السياس���ية في أوروبا، عل���ى الرغم من تصريحات 

ه���ؤالء ض���د مقاطعة إس���رائيل. وفي الس���نوات 

األخيرة جرت عدة مناقش���ات واتخذت قرارات في 

البرلمانات األوروبية ومؤسس���ات االتحاد األوروبي 

بمقاطعة البضائع المصنوعة في المستوطنات.  

واقتبس الباحثان )الس���فير اإلسرائيلي السابق 

في برلين( شمعون شطاين وغاليا ليندنشطراوس، 

ف���ي مقالة تضمنه���ا بحث “معه���د أبحاث األمن 

القومي”، تصريحا للمستش���ارة األلمانية، أنجيا 

مي���ركل، قالت في���ه “ال نؤيد مطال���ب المقاطعة 

)إلس���رائيل( وهذا ليس خيارا بالنسبة أللمانيا”. 

لك���ن تصري���ح مي���ركل جاء خ���ال زيارته���ا إلى 

إسرائيل في شباط العام 2014. 

منذئ���ذ تأزم���ت العاق���ات بعض الش���يء بين 

الحكومتي���ن اإلس���رائيلية واأللمانية على خلفية 

التعنت اإلسرائيلي حيال استئناف المفاوضات مع 

البناء االستيطاني  أعمال  الفلسطينيين وتوسيع 

و”قانون التس���وية” لش���رعنة البؤر االستيطانية 

العش���وائية والمباني في المس���توطنات المقامة 

على أراض بملكية فلسطينية خاصة. 

على هذه الخلفية، تس���اءل الباحثان ما إذا كان 

تصريح مي���ركل من الع���ام 2014، يعكس توجها 

مشابها من جانب الدول األوروبية المركزية، وهي 

بريطانيا وفرنس���ا واس���بانيا إضافة إل���ى ألمانيا، 

وإل���ى أي مدى يعي صناع الق���رار في هذه الدول 

“توجهات نزع الشرعية” عن إسرائيل، “وهل ثمة 

ما يوازن لدى صناع القرار في هذه الدول تأثيرات 

سلبية لجهود نزع الشرعية؟”. 
ويس���تنتج الباحثان أن “صناع الق���رار في الدول 
المركزي���ة ف���ي أوروبا، ألماني���ا وبريطانيا وفرنس���ا 
واس���بانيا، يعون ب���كل تأكيد جهود نزع الش���رعية 
ودالالتها، إذ أن تصريحاتهم المتعلقة بإس���رائيل 
تتقاط���ع مع تل���ك الجهود. ورغ���م أن تصريحاتهم 
العلنية تعكس رفض حركة المقاطعة ضد إسرائيل، 
وحتى أنه اتخذت خطوات عملية ضد أنشطة واسعة 
النطاق لمؤيدي المقاطعة، إال أن هذا ال يكفي لضمان 

أال يحدث تغير بهذا االتجاه في المستقبل”.

ورأى الباحثان أن تغيرا في السياس���ة األوروبية 

ض���د إس���رائيل هو احتم���ال وارد ج���دا. وكتبا أن 

“ضعف السياسة القديمة وظهور أحزاب جديدة، 

ليس لديها التزام تاريخي تجاه إس���رائيل كذاك 

الموجود لدى القادة األقدم، وتبرز فيها مؤشرات 

عداء إلس���رائيل، يمكن أن تش���ير إل���ى توجهات 

إشكالية”.

وش���دد الباحثان عل���ى أنه “باإلم���كان التقدير 

أن تعام���ل الق���ادة األوروبيي���ن مع جه���ود نزع 

الشرعية مرتبط أيضا بمفهومهم حيال المحتمل 

والمرغوب فيه للصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني. 

ويمكن االفتراض أنه كلما ابتعدت إسرائيل أكثر 

عن مفهوم أن حل الدولتين مرغوب فيه وباإلمكان 

تطبيق���ه، كلما تزايد اإلصغاء إل���ى دعوات حركة 

المقاطع���ة لدفع حل الدولة الواح���دة التي تمنح 

مساواة كاملة في الحقوق إلى جميع مواطنيها”.  

وح���ذر الباحث���ان من أن���ه “على الرغ���م من أن 

ادعاءات مؤيدي المقاطعة لم تحظ بقاعدة كبيرة 

بين النخب السياسية في أوروبا، إال أن هذه ما زالت 

ظاهرة يتعين على إس���رائيل مواجهتها ألن لها 

تأثيرا على الحيز العام. لذلك باإلمكان التقدير أن 

 BDS التأثير الس���لبي المحدود، حتى اآلن، لحركة

وغاياتها في أوساط صناع القرار في أوروبا يمكن 

تقليصه أكثر في واقع قيام عملية سياس���ية مع 

الفلسطينيين من أجل تطبيق حل الدولتين”.  

وأردف الباحث���ان أن���ه “لهذا ف���إن تصريحات 

السياس���يين اإلس���رائيليين الذين يرفضون هذا 

الحل تتآمر على ش���رعية إس���رائيل، التي تستند 

إل���ى ق���رار التقس���يم التاريخ���ي، وتس���اعد من 

يؤيدون حلم ’دولة جميع مواطنيها’. ومن ش���أن 

سياس���ة إسرائيلية نشطة أن تساعد صناع القرار 

األوروبيي���ن ف���ي مواجهة االنتق���ادات الموجهة 

إليه���م بخصوص موقفهم تجاه إس���رائيل. وفي 

المقابل، فإن استمرار توس���يع المستوطنات في 

الضفة الغربية يتوقع أن يؤدي إلى اتخاذ خطوات 

أخرى من جانب االتح���اد األوروبي للتعبير بصورة 

واضحة أكثر عن الفصل بين إس���رائيل والمناطق 

)المحتلة(”.

:”BDSعصر الـ«

عالقة مباشرة بين رفض حل الدولتين 
وتأييد أوروبي لمقاطعة إسرائيل!

تثي���ر حركة BDS الت���ي تدعو إل���ى مقاطعة 

إس���رائيل وس���حب االس���تثمارات منها وفرض 

عقوب���ات عليه���ا، بس���بب اس���تمرار احتاله���ا 

لألراض���ي الفلس���طينية والعربي���ة من���ذ العام 

1967، قلقا كبيرا وواس���عا في إسرائيل. وتصف 

الجهات الحكومية وغير الحكومية اإلس���رائيلية 

هذه الحركة بأنها تؤّجج ظاهرة “نزع ش���رعية” 

إس���رائيل، برغ���م أن BDS معروفة ف���ي العالم 

كحركة احتجاجية غير عنيفة. 

ب���دأت ه���ذه الحرك���ة بالظهور خ���ال مؤتمر 

مناهض���ة العنصري���ة ف���ي ديربن ف���ي جنوب 

أفريقيا، في العام 2001، وبعد ذلك تلقت الدعم 

من قرار محكمة الع���دل الدولية، الذي أكد عدم 

ش���رعية جدار الفص���ل العنصري وق���ال إن هذا 

الجدار يضم عمليا مناطق محتلة إلى إس���رائيل 

ولذلك هو غير قانوني. وفي تموز 2005، أطلقت 

قراب���ة 170 منظمة فلس���طينية حملة تدعو إلى 

مقاطع���ة إس���رائيل واالمتن���اع عن االس���تثمار 

فيها وفرض عقوبات فيها، وبذلك انطلق نشاط 

BDS والذي يعرف أيضا باس���م “حملة مقاطعة 

إسرائيل”. 

وق���ال بحث ص���در حديثا، بمش���اركة عدد من 

الباحثي���ن في “معه���د أبحاث األم���ن القومي” 

ف���ي جامعة ت���ل أبيب، إنه “بعد أكثر من عش���ر 

س���نوات عل���ى إطاقه���ا، وعلى الرغ���م من عدم 

توف���ر معلوم���ات تجريبية موثوق���ة حول نجاح 

أو فش���ل هذه الحملة، يب���دو أن الحركة من أجل 

مقاطعة وعزل إسرائيل نجحت في توسيع دائرة 

التعام���ل معها واالعتراف بها، من خال إنش���اء 

جبهة مواجهة إدراكية معقدة مقابل إسرائيل 

في الحلب���ة الدولية، وكذلك ف���ي دول صديقة 

إلسرائيل تقليديا”. 

وتزايد انش���غال إس���رائيل به���ذه الحركة في 

أعقاب أس���طول الحرية التركي لكسر الحصار عن 

غزة، ومهاجمة ساح البحرية اإلسرائيلي للسفينة 

“مافي مرمرة” ومقتل عش���رة نشطاء على متنها 

وإصاب���ة خمس���ين آخرين، في نهاي���ة أيار العام 

2010. وأش���ار البحث إلى أن النقاش في إسرائيل 

حول “نزع الشرعية” عنها يتطرق إلى خطوات في 

الحلبة الدولية للتش���كيك في شرعية وجود هذه 

الدولة أو “للتش���كيك في حقه���ا بتنفيذ خطوات 

دفاعية مقابل أعدائها”. ومّيز البحث بين حركات 

وهيئات في الساحة الدولية تدعو إلى المقاطعة 

وعدم االستثمار في الش���ركات اإلسرائيلية التي 

تعمل ف���ي األراضي المحتلة عام 1967 وتنش���ط 

فيها، وبين جه���ات تدعو إلى معاقبة إس���رائيل 

بسبب سياس���تها داخل “الخط األخضر” وخاصة 

ض���د األقلية العربي���ة. وبين النش���طاء في حركة 

مقاطعة إسرائيل مواطنون إس���رائيليون ويهود 

غير إس���رائيليين وأصدقاء إلسرائيل في مجاالت 

أخرى.

وغذت الثورة التكنولوجية وتزايد تأثير الرأي 

الع���ام على صناع القرار ف���ي دول تعتبر حليفة 

إلسرائيل وانتشار الحركات المناهضة لاحتال 

في حلبات دولية عديدة، نش���اط حركة مقاطعة 

إسرائيل والدعوات إلى عدم التطبيع معها. كما 

أن هذه الحال وضعت مصاعب أمام إسرائيل في 

   .BDS توفير رد موحد على نشاط

انتشار وتأثير حركة المقاطعة
تطرق الباحث كوبي ميخائيل، في أحد فصول 

البحث، إلى المس���تجدات الدولية التي ساعدت 

في انتش���ار وتأثي���ر حركة مقاطعة إس���رائيل. 

وبين هذه المس���تجدات تزايد قوة الجهات غير 

الدولتي���ة، التغي���رات البنيوية ف���ي المنظومة 

الدولي���ة الت���ي أدت إل���ى تعزيز الجه���ات غير 

الدولتية وبينها منظمات حقوق اإلنسان، بينما 

كان الخصوم األساس���يون إلسرائيل في العقود 

األولى التي تلت تأسيسها هم دول وكتل دولية 

نشطت في أطر دولية رسمية “من أجل إضعاف 

إسرائيل والتسبب بانهيارها”. 

وأضاف ميخائيل “لكن في الس���نوات األخيرة 

يقود حملة نزع الش���رعية نش���طاء اجتماعيون 

منظمات.  وائتاف���ات  منظم���ات  وسياس���يون، 

وخافا للحمات التي قادتها الجهات المنظمة، 

الممأسس���ة والتمثيلية والتي تمتلك صاحية، 

مثل جامعة الدول العربية، تقود الحملة الحالية 

جهات غير رس���مية، غير دولتية وغير تمثيلية، 

أي تل���ك التي لم تنتخ���ب ولم يت���م تعيينها 

لتمث���ل أحدا. وثمة مامح أخرى بارزة في الحملة 

الحالية وتتعلق بالم���كان المركزي الذي تحتله 

الش���بكات االجتماعية والعاقات المتبادلة بين 

الجه���ات المختلفة التي تمثل أجندات مختلفة 

وارتبطت سوية من أجل خوض هذه الحملة”.

ووفق���ا لميخائيل، فإنه تع���ززت مكانة وتأثير 

المنظم���ات غير الحكومية في مناطق الس���لطة 

الفلسطينية، وبغالبيتها منظمات حقوق إنسان، 

وهي تتلقى “طوفانا من التبرعات والمساعدات 

الدولية الس���خية. وتكمل ه���ذه المنظمات غير 

الحكومي���ة أحيانا مهم���ات حكومي���ة تنفذها 

السلطة الفلس���طينية”. لكن ميخائيل ادعى أن 

هذه المنظم���ات “اصطدم���ت بصعوبات كثيرة 

في تنفيذ مهامها مقابل الس���لطة الفلسطينية 

ف���ي كل ما يتعلق بمحاربة الفس���اد وانتهاكات 

منهجية لحقوق اإلنس���ان وحري���ة التعبير، ولذا 

اتجه معظمها إلى الحيز المريح أكثر للنش���اط، 

وهو النضال ضد إسرائيل واالحتال”. 

وأضاف ميخائيل أنه مع مرور الس���نين تعززت 

العاق���ات بين المنظم���ات الحقوقية في مناطق 

السلطة الفلسطينية وبين منظمات غير حكومية 

“يسارية راديكالية معادية إلسرائيل” ومنظمات 

حقوقية إس���رائيلية، بحيث أن القاسم المشترك 

بينها هو انتقاد سياسة إس���رائيل فيما يتعلق 

باالحتال وانتهاك حقوق الفلس���طينيين. ونتج 

عن ذلك “تعاظ���م تأثيرها على وس���ائل اإلعام 

العالمية وجماهير متنوعة ف���ي أوطانها”. وفي 

الوق���ت الذي تتعرض في���ه المنظمات الحقوقية 

في إسرائيل للماحقة والتضييق، وحتى بواسطة 

س���ن قوانين في الكنيست، فقد وصف ميخائيل 

نش���طاء هذه المنظمات بأنهم “بلهاء مفيدون”، 

وأكد أنهم يزودون حركة المقاطعة، التي تسمى 

في إسرائيل بحركة “نزع الشرعية عن إسرائيل” 

ب�”ذخيرة ذات قيمة عالية”. 

ورأى ميخائي���ل أن “نش���طاء ن���زع الش���رعية 

تغلغلوا إلى مجاالت كثيرة في المجتمع المدني 

وبينه���ا الحّي���ز األكاديمي، الثقاف���ي، اإلعامي 

واالقتصادي. والنتيجة هي المزيد من العقوبات 

والمقاطعات االقتصادية، الثقافية واألكاديمية 

ضد إس���رائيل والمجتمع المدني اإلس���رائيلي. 

وأصب���ح ن���زع الش���رعية، ال���ذي كان بصيغت���ه 

التقليدية تصريحيا سياس���يا، إلى إستراتيجية 

طبق بواس���طة الش���بكات االجتماعية، 
ُ
مركزية ت

وبذلك اكتس���ب نزع الش���رعية قوة كبيرة، وبات 

يلحق ضررا حقيقي���ا، بل إن إمكانية الضرر هذه 

أكبر بكثير لدرجة أنه لم يعد بإمكان إس���رائيل 

تجاهله وتجاهل تأثيره في الحلبة الدولية”.

واعتب���ر ميخائي���ل أنه “ألن معظ���م الهيئات 

الدولية الموج���ودة تتميز بانحي���از بنيوي ضد 

إس���رائيل، فقد تحول���ت إلى حيز نش���اط مريح 

وصارخ فيما يتعلق بنزع ش���رعية إسرائيل تحت 

غطاء تقارير نقدية ضد سياس���ة إسرائيل، األمر 

الذي يدفع ويحفز منش���دي نزع شرعية آخرين. 

ويضاف إلى ذلك تفكك نظ���ام األبارتهايد في 

جن���وب أفريقيا، ال���ذي يعتبر بنظ���ر الكثيرين 

أنه نج���اح للمجتمع الدولي ف���ي فرض معاييره 

بواسطة نزع الشرعية والمقاطعة”.  

دور أجهزة االستخبارات
ف���ي فص���ل آخ���ر م���ن البح���ث، رأى الباحثان 

دافيد س���يمان طوف وكوبي ميخائيل أن حركة 

BDS تش���كل “تحدي���ا اس���تخباراتيا” وتحديا 

جديدا لألم���ن القومي اإلس���رائيلي، وأن أجهزة 

االس���تخبارات اإلس���رائيلية مطالبة بتوفير الرد 

المائ���م له. واعتب���ر الباحث���ان أن “على أجهزة 

االس���تخبارات أن تتعامل معه مثلما تتعامل مع 

أي ظاهرة إستراتيجية أخرى تكمن في أساسها 

منظومة متغيرة ودارس���ة، واإلشارة أمام صناع 

القرار والجهات األخرى التي تنش���ط ضدها إلى 

التغيرات الحاصلة فيها”.

وأضاف الباحثان أنه “في إطار مواجهة تحدي 

نزع الشرعية، على أجهزة االستخبارات أن تدرس 

م���ا إذا كان الحديث عن تحد متجانس أم أن هذه 

هي تحديات متنوعة، وقسم منها ال ينشط ضد 

وجود إسرائيل وإنما ينتقد سياستها وحسب”.

وتابعا أن “هذه القضي���ة تطرح توترا أخاقيا 

تواجهه أجهزة االس���تخبارات. فمن جهة، على 

االس���تخبارات أن تزّود البضاعة المطلوبة منها، 

أي أن تخدم سياس���ة الحكومة، ولكن من الجهة 

األخرى هي مطالبة بوض���ع تحد أمام أفكار قادة 

الدول���ة. وثم���ة من يدع���ي أن الرب���ط بين كافة 

الجهات المعارضة إلسرائيل في إطار ’مظلة نزع 

الش���رعية’ تخدم من ليس���وا معنيين بالمبادرة 

إلى عملية سياس���ية، وعلى أجهزة االستخبارات 

أن تكون مدركة لهذا االدعاء وتحليل تحدي نزع 

الشرعية بما يتاءم مع ذلك”. 

لكن الباحثين أشارا إلى أن “المهمات المركزية 

لاس���تخبارات هي تشخيص وتمييز الظاهرة من 

خال رؤية إس���تراتيجية ش���املة؛ أن تتعامل مع 

المس���توى العماني في مقاب���ل حمات ومظاهر 

اس���تعراضية عينية والمس���اعدة ف���ي إحباط أو 

تش���ويش خطوات كهذه؛ العمل في المس���توى 

اإلدراكي، الذي بإمكان االستخبارات التأثير فيه”.

وتابع���ا أن “االس���تخبارات مطالب���ة بوص���ف 

منظومة نزع الش���رعية، الجهات المركزية فيها 

مث���ل هيئ���ات وأش���خاص مركزيي���ن والعاقة 

بينه���م، وكذل���ك رصد الط���رق الت���ي يتم من 

خالها تناقل الرسائل بين الشركاء في الشبكة 

)االنترن���ت(. والتركيز على أش���خاص مركزيين 

)ف���ي حرك���ة المقاطعة( مطلوب أيض���ا من أجل 

بعمليات نش���طة توق���ف خطواتهم  الس���ماح 

وتضع مصاعب أمام إخراج حمات يبادرون إليها 

ويقودونها إلى حيز التنفي���ذ. وبين التحديات 

المركزي���ة في مواجه���ة هذه الظاه���رة يمكن 

اإلش���ارة إلى الحاج���ة إلى العم���ل باالندماج مع 

جه���ات مدنية مش���اركة في تطوي���ر المعرفة، 

وبينها معاهد أبحاث وجهات أخرى تس���تخدم 

المعلوم���ات. وله���ذا الغ���رض، ينبغ���ي تطوير 

منظومة لتحرير س���ريع لمواد االس���تخبارات من 

دون المس بأمن مصادر المعلومات”.

المعركة القانونية الدولية
أش���ارت الباحثتان بنينا ش���رفيط باروخ وكير 

أفيرام إلى أن “أحد االتجاهات المقلقة المتعلقة 

بظاهرة نزع الش���رعية ضد إسرائيل هو حقيقة 

أن األفكار والرس���ائل، التي تحتج على ش���رعية 

دولة إس���رائيل، تتغلغل إلى الجمهور الليبرالي 

وتصب���ح مقبولة عليه. ويش���مل ه���ذا الجمهور 

النخ���ب ف���ي المج���ال األكاديمي، السياس���ي، 

االقتصادي والثقافي، ولذلك توجد للتأثير عليه 

تبعات هامة في جميع هذه المستويات”.

وأردف���ت الباحثتان أنه “عندما ندقق بش���كل 

عمي���ق ف���ي االدع���اءات المطروحة ض���د دولة 

إس���رائيل في الهيئات المختلفة، نكتش���ف أن 

إحدى األدوات الهامة، التي تس���تخدم من أجل 

تصنيف إسرائيل بصورة س���لبية، هي التأطير 

القانوني للنق���اش. وبكلمات أخرى، فإن النقاش 

حول إسرائيل ُينقل إلى خطوط قانونية، وبهذه 

الطريقة يت���م االدعاء ضدها أنه���ا دولة تخرق 

القان���ون وتنتهك بص���ورة منهجي���ة نصوص 

القان���ون الدول���ي، وبذلك هي تق���وض النظام 

والسلم العالميين”.  

وتابعت���ا أن “المجه���ود ال���ذي يب���ذل من أجل 

س���لب الشرعية اإلس���رائيلية يس���تند في نواته 

رة بصورة 
ّ
وبق���در كبير إلى ادعاءات قانونية ومؤط

متعمدة بخط���اب قانوني. ولذلك فإن ثمة أهمية 

لفه���م هذه االدع���اءات، التي تش���كل أحد أركان 

الحمل���ة ضد إس���رائيل. وتوجد أهمي���ة للتعرف 

عل���ى الدور الهام الذي تؤدي���ه جهات في الحلبة 

القانونية الدولية إلنش���اء صورة إلسرائيل كدولة 

تنتهك بش���كل منهجي القانون الدولي وحقوق 

اإلنسان، بصورة تستوجب القيام بخطوات حازمة 

ضدها”.   

واعتب���رت الباحثتان أنه “م���ن أجل أن تتمكن 

إس���رائيل من القيام بمواجهة ناجحة في الحلبة 

القانوني���ة الدولي���ة، عليها أن تعم���ل بصورة 

حكيمة تجاه الداخل والخ���ارج. وبذلك باإلمكان 

لجم انتش���ار الرس���ائل التي يبثها ق���ادة نزع 

الش���رعية بين جماهير هامة في الغرب، وحتى 

تخفيض مخاط���ر اتخاذ إج���راءات قضائية ضد 

مسؤولين إسرائيليين”.

صفقات الغاز بين 
إسرائيل ومصر واألردن

اعتبر الباحثان أوفير فينتر وإيال رازي – ينوف، 

في فصل بعنوان “قن���وات التطبيع في عصر ال�

BDS: ما الذي يمكن تعلمه من صفقات الغاز مع 

مصر واألردن؟”، أن “تلخيص الخطاب الدائر في 

مص���ر واألردن حول صفقات اس���تيراد الغاز من 

إسرائيل يوضح الخافات الداخلية بين األنظمة 

وبين قوى المعارضة وأج���زاء من الجمهور فيما 

يتعلق بالتطبي���ع، بل يوضح التأثي���ر المحدود 

لحركة BDS العالمية عل���ى العاقات المتبادلة 

بين إسرائيل وجارتيها”. 

وأضافا أن “اس���تعداد حكومتي مصر واألردن 

للتق���دم ف���ي صفق���ات الغ���از عل���ى الرغم من 

التحفظات واالنتقادات ي���دل على الوزن الكبير 

لاعتبارات االقتصادية في بلورة شكل العاقات 

بين األطراف في هذه الفترة. والتعلق المتبادل 

الحاصل بين إسرائيل وكلتا الدولتين، والفائدة 

المش���تركة التي تقدمها صفق���ات الغاز لهما، 

س���محت للمصال���ح المش���تركة بالتغل���ب على 

العوائق السياس���ية والثقافية التقليدية التي 

تضع مصاع���ب أمام تطوير عاقاته���ا، وإن كان 

ذلك يتعلق بموضوع معين ومحدود”.

ورأى الباحث���ان أن “التع���اون بي���ن إس���رائيل 

وجارتيها في موضوع الغاز من شأنه أن يتعمق 

ويتسع في السنوات القريبة وأن يشمل تصدير 

الغاز إلى تركيا أيضا، وإنشاء شراكات إسرائيلية 

– عربية مع قبرص واليونان”.

لكن الباحثين حذرا من أنه “في الوقت نفس���ه 

يتعي���ن على إس���رائيل أن تأخذ بالحس���بان أنه 

مثلما ش���كل االعتبار االقتص���ادي وحده محفزا 

لدف���ع صفقات الغاز بينها وبي���ن جارتيها، فإن 

من ش���أنه أيضا أن يكون في المستقبل السبب 

في لجمها”. 

بحث جديد:

ازدياد قلق إسرائيل من “اتجاهات 
!”BDSنزع الشرعية عنها” في “عصر الـ

مظاهرة في باريس بعد العدوان على غزة عام 2014 تطالب بمقاطعة إسرائيل.    )أ. ف. ب( 
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تقاريــر خــاصـــــــة

تمثيل غير الئق للعاملين العرب
يش���ير تقرير حديث لجمعية “سيكوي” إلى أنه لن يتسنى تحسين مكانة 
وحضور العاملين العرب في س���وق العمل اإلس���رائيلية، م���ا دامت الحكومة، 
الس���لطة التنفيذية، ال تفرض معايير للدفع بهذا االتجاه، بواس���طة التأثير 
على س���وق القطاع الخاص. يأت���ي هذا التقرير ليواجه ادع���اء حكومًيا مفاده 
وجود تحّسن في تشغيل مواطنين عرب في سلك الخدمات العامة، أي التابعة 
للقطاع العام. ولكن كما يتبّين فيما يلي، فإن هذه س���يرورة بطيئة اوال، وغير 
كافية ثانًيا إلحداث تغيير جوهري في توفير الحق في العمل لألقلية العربية 

الفلسطينية في االقتصاد اإلسرائيلي.
عن���وان التقرير هو “تحلي���ل الجدوى االقتصادية لتطوي���ر التمثيل الائق 
لعمال عرب في س���وق القطاع الخاص بواس���طة مناقصات تعرضها الدولة”. 
وهو ينطلق من فرضية اقتصادية مفادها انه “يسود اتفاق واسع على أهمية 
دمج المواطنين العرب في سوق العمل، سواء أكان ذلك لاقتصاد اإلسرائيلي 
عموًم���ا أو للتطوير االقتص���ادي للمواطنين العرب خصوًص���ا”. لكنه مع ذلك، 
يس���تدرك بالقول: “هناك مصاعب داخل واقع التشغيل اإلسرائيلي في دمج 
المواطنين العرب في س���وق العمل اإلس���رائيلية. تعود المصاعب إلى أسباب 
كثي���رة ومعيقات مختلفة، منها مصاعب الوصول المادي لمراكز التش���غيل، 
فجوات في مس���تويات التحصيل العلمي والتأهيل، وعي اجتماعي منخفض 

لدى المشغلين، تمييز وإقصاء اجتماعي”.
ر التقرير بأن الدولة، بمؤسس���اتها التنفيذية، “وضعت نصب عينيها 

ّ
يذك

في الس���نوات األخيرة هدف تطوير التشغيل في المجتمع العربي، وأخرجت 
ا مختلفة بتكلفة وصلت مليارات الش���واكل لدمج عمال 

ً
إلى حّيز التنفيذ خطط

عرب في االقتصاد ومواجهة التحديات المرتبطة بذلك، بواسطة إقامة معاهد 
توجيه وتأهيل مهني، سبس���دة إقامة وتشغيل حضانات نهارية، وتحسين 
البنى التحتية للمواصات العامة والخاصة. وقادت هذه الخطط إلى تحس���ين 
معدالت تش���غيل المواطنين العرب، ولكن في الس���نة األخيرة تباطأ مؤش���ر 
االرتف���اع فبقي���ت الفجوات مرتفعة في مس���تويات تش���غيل العمال العرب 

واليهود، خصوًصا لدى النساء”. 
كما سبقت االشارة ساهم تش���غيل مواطنين في القطاع العام، الذي تملك 
الحكومة تأثيًرا مباش���ًرا عليه، في رف���ع معدل العمال العرب في القطاع العام 
بش���كل ملحوظ، من 8ر4% عام 2000 إلى نحو 10% عام 2016. وتقول “سيكوي” 
إن “التقّدم في االس���تجابة لتحدي تشغيل العمال العرب في خدمات الدولة 
ا لذلك، تدفع الجمعية 

ً
يوفر تجربة هامة لدفع الطلب على العمال العرب. وفق

في الس���نوات األخيرة بفكرة تطوير التمثيل الائق للعمال العرب في س���وق 
القطاع الخاص بواس���طة اس���تخدام مناقصات الدولة والقوة الش���رائية لدى 
الدول���ة”. ويتمثل اقتراحها باس���تخدام تلك المناقصات إلح���داث التغيير. 
ا 

ً
ا لرؤيتها: “إن مبنى إعطاء النقاط في مناقصات الدولة ُيحسب غالًبا وفق

ً
ووفق

لتقس���يمة كمية تقوم باألساس على الس���عر المقترح، وقسم نوعي يفحص 
مقايي���س مختلفة بش���أن نوع الخدم���ة أو المنتوج في النش���اط االقتصادي 
ضاف نسبة العمال العرب المشغلين في 

ُ
ا للتنظيم المقترح، ت

ً
للمتنافس. وفق

الش���ركات المتنافسة على المناقصة، كمعيار نوعي في مناقصات حكومية”، 
أي أن تشغيل المواطنين العرب يزيد من احتماالت مقاولين أو مزودي خدمات 

للحصول على تلك المناقصات العامة.
ه���ذا التوجه الذي تعتم���ده دول عدة في العالم يعتم���د على معطى هام 
ه���و قوة الش���راء الحكومية. وهي تصل في إس���رائيل إلى م���ا يتراوح بين 24 

و54 مليار ش���يكل سنوًيا. وبفعل هذه القوة الشرائية، توجد لألداة المقترحة 
قدرة كبيرة على تطوير التش���غيل لدى المواطني���ن العرب. فالفحص الدولي 
يتوافق مع هذا االقتراح، ويدل على أنه تم تنفيذ إجراءات مشابهة بنجاح في 
كثي���ر من الدول المتقدمة في العالم، بينها كن���دا، الواليات المتحدة وكثير 
من دول االتحاد األوروبي، والتي تس���تخدم قوة الشراء لديها لتطوير تشغيل 

مجموعات سكانية مقصاة عن سوق العمل، بواسطة مناقصات الدولة.

إيرلندا الشمالية - نجاح للمشروع
بدأت سياس����ة االقتناء والمش����تريات االجتماعية في إيرلندا الش����مالية 
عام 2002، حين قررت حكومتها اس����تغال الميزانيات الضخمة المخصصة 
للمش����تريات والخدمات، الواقعة تحت تصرفها، من أجل دفع وتطوير فرص 
تشغيل لنساء ورجال كانوا خارج دائرة العمل لفترة طويلة. وحكومة إيرلندا 
الشمالية انطلقت في مش����روع تجريبي تم في إطاره وضع معايير لتشغيل 
لي����ن عن العمل ف����ي 20 مناقص����ة حكومية، في مج����االت التنظيف، 

ّ
المعط

خدم����ات الطعام، األمن والبناء، وتراوحت ما بين 700 ألف و 5ر8 مليون جنيه 
استرليني.

لب من المتنافس���ين على المناقصات تقديم تصريح سياسي اجتماعي 
ُ
وط

لين عن العمل، تفّصل كيفية تشغيل عمال كانوا 
ّ
وخطة عمل لتش���غيل معط

خ���ارج دائرة العمل. وعند الف���وز بالمناقصة تم إلزام م���زّود الخدمة بتطبيق 
الخطة التي قدمها تحت رقابة ممثلين للحكومة: أجروا خال سنتين مقابات 
شخصية مع مزّودي الخدمات وجمعوا وفحصوا أوراق المناقصة وخطة العمل. 
كانت خطة العمل بمثابة العامل الحاس���م بش���أن اختيار مزّود الخدمة، فقط 
حين ظهر تعاُدل بين متنافَس���ين. وأعلن عن نجاح المشروع التجريبي. وكان 
المش���روع من ناحية الدولة مجدًيا مالًيا قياًسا بخطط أخرى وكانت التكاليف 

االدارية منخفضة. 
على أثر المش���روع التجريبي، أدرجت حكومة إيرلندا الش���مالية  تغييرات 
في سياس���اتها على مدى السنوات بخصوص المش���تريات واالقتناء من أجل 
التطوير المستدام وتحقيق أهداف اقتصادية، اجتماعية وبيئية. وفي العام 
2011 أعادت الحكومة تعريف مصطلح “االقتراح األجدى” بشكل يجعله موجًها 
ا 

ً
لسياس���ات المناقصات، وأضافت إلى جانب مركبات الس���عر والجودة أهداف

ا. عملًيا، تم في الخطط الحكومية 2011- 2015 تضمين 
ً

اجتماعي���ة وبيئية أيض
لين عن العمل( ف���ي جميع المناقصات 

ّ
بن���ود اجتماعية )مثل تش���غيل معط
المنشورة للمزودين، الخدمات والبناء.

التجربة األميركية- أثر إيجابي
ا لقانون حقوق المواطن في الواليات المتحدة األميركية من العام 1964، 

ً
وفق

يس���ري واجب التبليغ عن مواقع عمل يعمل فيها أكثر من مئة عامل أو مواقع 
عمل يعمل فيها أكثر من خمس���ين وتحظى بمناقصات فدرالية. وتش���تمل 
إستمارة واجب التبليغ على تطّرق إلى النوع االجتماعي واألصل االثني للعمال 
في تسع فئات مختلفة )تقنيون، مزودو خدمة وما شابه(. في حالة المقاولين 
ا عن خريجي الجيش وأش���خاص ذوي 

ً
الفدراليين، يج���ب عليهم التبليغ أيض

محدوديات.
ا ألمر رئاس���ي رقم 11246 )مساواة الفرص في العمل، بند “عدم التمييز 

ً
وفق

في التش���غيل بواس���طة مقاولين ومقاولين ثانويين تابعين للحكومة”( عام 
1971، يسري على المقاولين الثانويين في مناقصات فدرالية واجب التفضيل 

ب ف���ي إطار هذا 
َ
ل مطال

ّ
التصحيح���ي باإلضاف���ة إلى واجب التبليغ. والمش���غ

الواج���ب بوضع خطة للتفضيل التصحيحي، تش���مل تحلي���ا لمميزات القوة 
العاملة، تش���خيص مجموع���ات موجودة في وضعية تمثي���ل متدنية وبلورة 
خط���وات وجدول زمني لزيادة فرص التش���غيل لمجموعات تتعرض للتمييز. 
والمكتب الحكومي المسؤول عن مقاولي الحكومة يجري رقابة على المقاولين 
الفدراليي���ن، وفي حال لم يس���توفوا المطالب التنظيمي���ة وفي حال اقتضت 
الض���رورة، يق���وم بالتبلي���غ لمفوضية مس���اواة الفرص في العم���ل. ويمكن 
للمفوضية اتخاذ خطوات ضد المقاولين قد تتراوح ما بين إلغاء التعاقد وحتى 

منع إمكانية مستقبلية للتنافس على تعاقد فدرالي.
األبحاث من ع���ام 2006 وعام  2016فحصت فاعلية خطط تطوير التش���غيل 
المتنوعة، ووجدت ان هذه الخطط  فعالة خصوًصا حين يكون المشغل مقاوال 
فدراليا. وينسب الباحثون هذا الفرق إلى المطالب التنظيمية من قبل الدولة، 
ا 

ً
ل دافعية لتطوير التنّوع التشغيلي. ووجدت األبحاث أيض

ّ
والتي توفر للمشغ

أنه يوجد لهذه السياس���ة أثر إيجابي على مواقع العمل التي لم يس���بق لها 
أن ف���ازت بمناقصات فدرالية، ولكنها تقوم كجزء من االس���تعداد للمناقصة 

بتطبيق سياسة التنّوع التشغيلي.

المعايير الدولية وتقصير الحكومة اإلسرائيلية
أوصت منظمة OECD إس���رائيل باستخدام قوة الش���راء الحكومية لتطوير 
تش���غيل المواطنين العرب. واعتم���د التقرير قيد البحث عل���ى هذا الموقف 
ا، ف���ي عرضه االقتراح. له���ذا الغرض أجرت ش���ركة اقتصادية 

ً
الدول���ي، أيض

ا حول تنفي���ذ المقترح، حيث تفّصل توصية اس���تخدام 
ً
اس���مها TASC بحث

مناقصات عامة لدمج عمال عرب في سوق القطاع الخاص وخصائصها. والبحث 
االقتص���ادي تن���اول تحليل الج���دوى االقتصادية واألخذ بالحس���بان عاقات 

التكلفة والفائدة المتوقعة للدولة.
كان تقدير الش���ركة األولي أن ه���ذا اإلجراء المقترح سيس���اعد في توفير 
عمل الئق لنحو 100 ألف عامل عربي في أوضاع تش���غيلية إش���كالية. الفائدة 
االقتصادية المحتملة الكامنة في تطوير تش���غيل ه���ؤالء العمال تصل إلى 
3ر3 مليار ش���يكل سنوًيا، في حين أن التكاليف المنوطة بالتنظيم منخفضة 
وتقتص���ر على نحو 22 مليون ش���يكل س���نوًيا فقط. معنى األم���ر أن التكلفة 
المحتملة لإلجراء تس���تدعي اس���تغال ما ال يتجاوز 7ر0% من قوة التشغيل 

االقتصادية غير المفّعلة في المجتمع العربي.
واقترحت “س���يكوي” أن تكون الشركات المتنافس���ة في إطار المناقصات 
بة بعرض معلومات حول نس���بة العمال العرب المش���غلين لديها، نطاق 

َ
مطال

تش���غيلهم ودرج���ات األجور الت���ي يتلقونها. وتؤكد ان هذه أداة أساس���ية 
وهامة لتطبيق اإلجراء، تعزز مس���توى التزام المش���غلين بالمس���ألة وتشكل 

ا ضروريا لتقييم مستوى التمثيل الائق في كل مجتمع.
ً
شرط

ب���ة بتقديم وتطبيق 
َ
كذلك، فالش���ركات المتنافس���ة في المناقصات مطال

ا واضحة وعينية للتجنيد 
ً
خطة لتطوير دمج عمال عرب. تش���مل الخطة اهداف

والتطوي���ر ويتم فحص تطبيقها من خال عّينات بواس���طة الجهات المائمة 
حسب لدى كل متنافس نسبة 

ُ
في مفوضية مساواة الفرص في العمل. عينًيا، ت

العمال العرب المش���غلين لديه. بعد ذلك، يتم حس���اب النقاط المعنّية لكل 
ل النسبة األعلى من 

ّ
متنافس بش���كل نس���بي، بحيث أن المتنافس الذي يشغ

العمال العرب يفوز بعدد النقاط األقصى.
يس���تدرك التقرير ع���دًدا من االدع���اءات المناهضة للمقت���رح الخاص 

بالمناقص���ات، ويقول: يوجد، نظرًيا، خش���ية من أن إرف���اق مطالب تخص 
الجودة بالمناقصة، من ش���أنه أن يؤدي إلى تكاليف غير مباش���رة عالية. 
مثا، تمديد اجراءات انتاج المناقصة واستئنافات أكثر لمتنافسين على 
نتائج المناقصات. كذلك، هناك خش���ية من أن تطبيق معايير اجتماعية 
على مناقص���ات وإدخال اعتبارات تتجاوز التكلف���ة، قد يؤدي إلى تعقيد 
كبير للمناقصة برمتها. والرد هو أن الحفاظ على خطة بس���يطة وتعليمات 
ا 

ً
واضحة س���يقلص تلك التكاليف إلى درجة جعلها هامشية. فاليوم أيض

ب متنافس���ون على مناقصات عامة باس���تيفاء معايير مختلفة، مثل 
َ
يطال

االس���تقرار االقتصادي، الحفاظ على حقوق العم���ال وغيرها. بالتالي فإن 
ا بواسطة استخدام 

ً
إدخال هذا المطلب إلى المناقصات العامة يصبح ممكن

عملي���ات التقديم المتعارف عليها، بدون اي���ة تكلفة إضافية جدية، إذا 
أضيفت أصا.

لتشغيل عاملين وتحسين مكانتهم
ا للتقرير مؤلفة من تحس���ين وض���ع نحو 100 ألف 

ً
الفائ���دة المحتمل���ة وفق

ش���خص من المواطنين العرب، ممن يتواجدون في أوضاع تشغيلية إشكالية. 
ه���ؤالء العمال العرب يتوزعون على ثاث مجموع���ات مركزية: 37 ألف معطل 
عن العمل، منهم نحو 13 أل���ف معطل عن العمل يمكنهم البدء بالعمل فورا؛ 
ا يتم تش���غيلهم في وظائف 

ً
نحو 31 ألف معطل جزئًيا عن العمل؛ نحو 30 ألف

ال تائم مؤهاتهم وتحصيلهم األكاديمي.
لخصت الش���ركة االقتصادية التي أجرت بح���ث النجاعة كالتالي: يوجد في 
المجتم���ع العرب���ي نحو 37 ألف معطل عن العمل – رقم يعكس نس���بة بطالة 
بنح���و 6ر8%، وهي أعلى ب� 3% مما هي عليه بي���ن المواطنين اليهود. االجراء 
المقترح يأتي لجس���ر قس���م من معيقات الطلب على عم���ال عرب، توفير حل 
محتمل لتشغيل العمال المعطلين عن العمل في المجتمع العربي، وتقليص 
ا لفرضية أن نسبة البطالة في المجتمع اليهودي 

ً
نس���بة البطالة. وبهذا، ووفق

تعك���س البطالة الطبيعية ف���ي االقتصاد، هناك قوة كامنة غير مس���تنفدة 
لتشغيل نحو 13 ألف معطل عربي عن العمل. 

لون ف����ي وظائف ال تائم 
ّ
أم����ا بخصوص نحو 30 ألف عامل عربي مش����غ

مؤهاتهم، أي عم����ال ال تتاءم درجة تحصيله����م العلمي مع أجورهم، 
مقارنة باألجر الذي يتلقاه عامل يهودي مواٍز قياًس����ا بتحصيله العلمي، 
فيعرض تحليل TASC الفجوة بين أجور العمال العرب وأجور اليهود ذوي 
التحصيل العلمي الموازي. وهنا يبدو أن مسألة الطلب هي أحد العوامل 
الهامة في نشوء الفجوة. وتدل نتائج التحليل على ان العامل العربي مع 
تحصيل 16 س����نة تعليمية فما فوق متوقع أن يكسب 54 شيكل للساعة 
بالمعدل، مقابل 82 ش����يكل للساعة في حالة العامل اليهودي من الفئة 

نفسها. 
ويلخ���ص التقرير: بنظرة ش���املة على طرفي المعادلة، ن���رى انه صحيح ان 
التنظيم المقترح منوط بتكلفة س���نوية بحوالي 22 مليون شيكل ولكنه يدفع 
ا أعلى مع قوة اقتصادية كامنة تفوق ال� 3 مليارات شيكل. وآخذين 

ً
قدًما هدف

باالعتبار التجربة الدولية وحتى التجربة التي تراكمت من إدخال هذا الواجب 
ا، فإن اإلجراء من شأنه أن يعود برفع جدي 

ً
إلى القطاع العام في إسرائيل سابق

أعل���ى لقوة العمل في المجتمع العربي. و”س���يكوي” متأك���دة من أن  اإلجراء 
المقترح إلضافة نقاط نوعية على تمثيل الئق لعمال عرب في مناقصات عامة، 

هو أداة ناجعة لتطوير التشغيل لدى المواطنين العرب. 

تقرير جديد حول تشغيل المواطنين العرب

مساواة الفرص في القطاع الخاص اإلسرائيلي تستدعي “بندا حكوميا”!
*جمعية “سيكوي” تدفع في السنوات األخيرة بفكرة تطوير التمثيل الالئق للعمال العرب في سوق القطاع الخاص بواسطة استخدام المناقصات الرسمية والقوة الشرائية لدى الدولة*

إيفا كوبلينكو، البالغة من العمر 82 عاما، تنتظر 

منذ 16 عامًا، الحصول على ش���قة تستحقها، طبقا 

للقان���ون، في “المس���اكن الش���عبية” الحكومية. 

هي واحدة من بين 96 ألفًا من المس���نين اليهود 

الناجين م���ن الهولوكوس���ت الذي���ن “ينتظرون 

بال���دور” للحص���ول على مس���اكن في “الس���كن 

الش���عبي” � 16 ألفًا منهم في قائمة مس���تحقين 

لدى “وزارة الهجرة واالستيعاب” و80 ألفا آخرين 

في قائمة المستحقين لدى “وزارة اإلسكان”! 

ه���ذا جان���ب واحد فقط م���ن جوان���ب الضائقة 

االقتصادي���ة � االجتماعي���ة المعيش���ية المزرية 

التي يعيش���ها عش���رات آالف اليهود المواطنين 

ف���ي إس���رائيل م���ن الناجي���ات والناجي���ن م���ن 

الهولوكوس���ت، جراء سياس���ة التجاهل واإلهمال 

الحكومي���ة المتواصل���ة بحقه���م ف���ي مختل���ف 

المج���االت الحياتية، والتي انعكس���ت في تقرير 

خاص أصدره مراق���ب الدولة، القاضي )المتقاعد( 

يوسف شابيرا األسبوع الماضي، بالتزامن مع إحياء 

إسرائيل الرسمية والشعبية ذكرى الهولوكوست 

وضحاياه!

ونّوه تقري���ر مراقب الدولة بأن ه���ؤالء الناجين 

الذين تشملهم قائمة مستحقي السكن الشعبي 

ألف���ًا(  الهج���رة واالس���تيعاب” )16  ف���ي “وزارة 

يشكلون أكثر من 90% من مجمل المستحقين في 

هذه القائمة. 

تقول كوبلينكو، التي تعيش مع زوجها المقعد 

على كرس���ي عجات، ف���ي حديث لموق���ع “واال” 

ش���ر أم���س اإلثنين )حي���ث أحيت 
ُ
اإلس���رائيلي ن

إس���رائيل ذكرى الهولوكوس���ت!(: “من���ذ 16 عامًا 

ننتظر دورنا للحصول على ش���قة في المس���اكن 

الشعبية الحكومية... نعيش في شقة مستأجرة، 

هي الخامس���ة التي ننتقل إليها خال الس���نوات 

األخيرة... النقل في مثل حالتنا وسننا هو أمر في 

غاية الصعوبة والقس���وة، لكنن���ا نضطر إلى ذلك 

في كل مرة يطلب فيها صاحب الش���قة إخاءها أو 

زيادة أجرتها... إنها معاناة قاس���ية جدا، جسديا 

ونفسيًا”. 

وتضيف: “نح���ن نعيش من مخصصات التأمين 

القومي، وبعد دفع أجرة الشقة السكنية ورسومها 

المختلفة ال يتبقى بين يدينا س���وى 500 شيكل، 

هو المبلغ الذي نعتاش منه شهرًا كامًا... ال أدري 

كيف يمكن مواصلة العيش على هذا النحو”! 

وتطرق���ت كوبلينك���و إل���ى الوع���ود الحكومية 

والرس���مية المتكررة بش���أن “االهتمام بالناجين 

من الهولوكوست ورعايتهم”، فتقول: “أسمع كل 

الوقت كاما كثيرا وكبي���را عن مدى حرص الدولة 

واهتمامها بالناجين من الهولوكوس���ت وكم هي 

ق  مدينة لهم، لكن ال ش���يء من هذا ال���كام ُيطبَّ

فعليًا، على اإلطاق. أش���عر بأنني الجئة في دولة 

إسرائيل”!

 

60 ألف ناجية وناٍج »تحت خط الفقر«!
م���ن  الناجي���ن  »مفوضي���ة  معطي���ات  تش���ير 

الهولوكوست« التابعة لوزارة المالية في الحكومة 

اإلس���رائيلية إلى أنه يعيش في دولة إس���رائيل 

الي���وم )ف���ي الع���ام 2017( 213468 ش���خصا من 

الناجين من الهولوكوس���ت، م���ن بينهم 155770 

ناجية وناجيًا مباش���را من براثن النازية في أوروبا 

و 57698 ش���خصا »تعرضوا للتنكيل واالعتداءات 

الاس���امية في كل من المغرب، العراق والجزائر« 

والذي���ن تم االعتراف بهم، هذه الس���نة، »ناجين 

م���ن الهولوكوس���ت«. وأفادت المعطي���ات ذاتها 

بأن 43185 ش���خصا من هؤالء الناجين ماتوا خال 

السنوات األخيرة، من بينهم 16096 شخصا ماتوا 

في العام الماضي، 2016، وحده.  

وبين���ت المعطي���ات، أيض���ا، أن 60 ألفًا من بين 

الناجي���ات والناجي���ن الذين ال يزال���ون على قيد 

الحياة في إس���رائيل يعيش���ون »تحت خط الفقر« 

ويحتاجون إلى مخصصات »إكم���ال الدخل« التي 

تدفعها لهم مؤسسة »التأمين القومي«. 

وف���ي ه���ذا تق���ول ابن���ة أح���د الناجي���ن م���ن 

الهولوكوست )ويبلغ من العمر 93 عاما( إن »إحدى 

المش���اكل المركزية التي تعيق حصول الناجين 

على حقوقهم هي عدم توفر عنوان مائم يش���رح 

لهم حقوقهم بلغة واضحة«! وتضيف، في حديث 

لموق���ع صحيفة »معاريف« نش���ر أم���س: »ليس 

هناك أي جس���م أو شخص مس���ؤول يمكنه إعطاء 

جواب على س���ؤال واحد بسيط هو: أين هي أموال 

الناجين من الهولوكوست«؟

وتوضح أنه���ا »حينما تعمقت ف���ي الموضوع«، 

وجدت أن والدها »يستحق الحصول على 960 يورو 

من ألمانيا،، كل ثاثة أش���هر. لك���ن الدولة، التي 

تدفع له مخصصات شهرية بقيمة 4 آالف شيكل، 

تخص���م من هذا المبلغ 300 يورو في كل ش���هر«! 

وتساءلت: »ما دخل الدولة باألموال التي تدفعها 

ألمانيا؟؟ لماذا تخصمها الدولة لنفسها؟؟... إنها 

قمة الوقاحة«!  

وأورد موق���ع »معري���ف« رواي���ات ناجين آخرين 

وأبنائه���م تؤك���د، هي أيضا، أن الدولة »تس���رق« 

المخصص���ات المالية الت���ي تدفعه���ا الحكومة 

األلماني���ة للناجين »بذرائ���ع مختلفة«! وفقط بعد 

ُمطالب���ات عدي���دة وإج���راءات بيروقراطية كثيرة 

وُمنهكة »يمكن لَمن يثاب���ر عليها تحصيل حقه 

والحصول على ما يستحقه«!!

85 بالمئة من الناجين يجهلون حقوقهم!
ف���ي التقري���ر الخاص ال���ذي أصدره األس���بوع 

الماض���ي حول أوضاع الناجين من الهولوكوس���ت 

في إس���رائيل، والذي اعتبره المراقب���ون »تقريرا 

خطيرا جدا«، وّجه مراق���ب الدولة انتقادات حادة 

جدا لعدد من الوزارات الحكومية مؤكدا أن »الدولة 

ال تق���وم بواجباتها تجاه الناجين«.  وأش���ار، على 

س���بيل المثال، إل���ى أن »وزارة الرف���اه االجتماعي 

استغلت نحو 3ر4 مليون شيكل فقط من ميزانية 

حكومية بلغت 40 مليون ش���يكل ُرصدت لمعالجة 

قضاي���ا الناجي���ن من الهولوكوس���ت ف���ي العام 

الماضي 2016، بينم���ا بقي من هذه الميزانية في 

العامين 2014 و 2015 أكثر من 60 مليون شيكل لم 

يتم استغالها وصرفها«!

ومن جراء عدم اس���تغال هذه الميزانيات، كما 

يؤكد التقرير، »ُح���رم الناجون من خدمات عديدة 

ومختلفة كان من شأنها تحسين ظروف حياتهم، 

بما ف���ي ذلك ف���ي مج���االت الوجبات الس���اخنة، 

االجتماعي���ة  النش���اطات  الصحي���ة،  العاج���ات 

والترفيهية وغيرها، والتي كان يمكنها التخفيف 

من وحدة هؤالء المسنين وضائقتهم«! 

وتطرق تقري���ر مراقب الدولة إلى جهل الناجين 

العمي���ق بحقوقهم ومس���تحقاتهم، إذ أن »%85 

منه���م يجهلون حقوقهم، القانونية«، خاصة وأن 

عددا كبير من بينه���م »ال يجيدون اللغة العبرية 

وال يجدون س���بيا إلى معرفة حقوقهم«. فحوالي 

ُربع الناجين الذين يعيش���ون في إسرائيل اليوم 

ون هاجروا إلى إسرائيل من جمهوريات 
ّ
هم مس���ن

الس���ابق خال تسعينيات  الس���وفييتي  االتحاد 

القرن الماضي »دون أية قاعدة اقتصادية«. 

تقارير سابقة  لم تغير شيئًا
تقري���ر مراقب الدول���ة الحال���ي، المذكور أعاه، 

ليس األول الذي يصدر في إسرائيل بشأن أوضاع 

الناجين من الهولوكوس���ت وظروف معيش���تهم 

وحرمانهم من حقوقهم ومستحقاتهم. 

فف���ي آب 2007، أصدر مراقب الدولة الس���ابق، 

القاض���ي )المتقاع���د( ميخائيل لندنش���تراوس، 

تقري���را خاصا ح���ول ه���ذا الموض���وع أظهر فيه 

قصورات وتقصيرات حكومي���ة كثيرة وحادة في 

معالجة شؤون الناجين ورعاية مصالحهم.

وف���ي أعقاب ه���ذا التقرير، أقيم���ت، في كانون 

الثاني 2008، لجنة تحقيق رسمية للبحث في هذه 

المسألة بجميع تفاصيلها ومن مختلف جوانبها، 

ترأس���تها قاضية المحكمة العليا الس���ابقة داليا 

دورنر )وُعرفت اللجنة باس���م »لجنة دورنر«(. وبعد 

س���تة أش���هر فقط، قدمت هذه اللجنة تقريرها 

التي تضم���ن توصيات مختلف���ة لمعالجة أوضاع 

الناجين من الهولوكوست في إسرائيل.

لكن تلك التقاري���ر والتوصيات بقيت حبرا على 

ج���د نفعا في تحس���ين ظ���روف حياة 
ُ
ورق ول���م ت

هؤالء المس���نين، وه���و ما دفع رئيس���ة »منظمة 

مرك���ز الناجي���ن م���ن الهولوكوس���ت«، كولي���ت 

أفيطال )دبلوماس���ية وعضوة كنيس���ت سابقة(، 

إلى  التأكي���د اآلن على أن »أوضاع الناجين تحظى 

بتعاطف كامي وإعامي طوال يومين � ثاثة أيام 

في الس���نة يعود الجميع بعدها إلى نس���يان كل 

الكام ومواصلة الطريق الذي يسلكونه اليوم«!   

إسرائيل أحيت أمس »ذكرى الهولوكوست«

حوالي 30% من الناجين من الهولوكوست في إسرائيل يعيشون “تحت خط الفقر”!

)أ.ف.ب( دقيقة صمت في شارع بتل ابيب احياء لذكرى الهولوكوست، امس.      
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة 

موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:

http://www.madarcenter.org 

تعم���ل وزارة التربية والتعليم اإلس���رائيلية على إدخ���ال مضامين دينية 
يهودي���ة متطرف���ة ومبالغ في نزعته���ا القومية، وذلك م���ن دون اإلعان عن 
إدخال هذه المضامين إلى مناهج التعليم في المدارس الحكومية الرس���مية. 
ويس���يطر على هذه الوزارة، بصورة تاريخية، مس���ؤولون م���ن التيار القومي 
الصهيوني – الديني، ال���ذي ازداد تطرفا في العقدين األخيرين، وخاصة في 

السنوات القليلة الماضية. 
وأج���رى “المنت���دى العلمان���ي”، الذي يض���م أهالي تاميذ ف���ي المدارس 
الحكومية اليهودية، تدقيقا جديدا تبين منه أن عشرات الكتب الدراسية في 
جهاز التعليم الحكومي تضمنت اس���تخداما واسعا لمصادر دينية يهودية 
من دون ش���رح أو وسيلة مائمة لتمرير هذه المواد إلى التاميذ، وفقا لتقرير 
نش���رته صحيفة “هآرتس” يوم الجمعة الماضي. وتبين ألعضاء المنتدى أن 
الكتب وكراس���ات الوظائف التي تم التدقيق فيها ال تش���مل مواد تعليمية 
للموضوع الدراس���ي الجديد “ثقاف���ة يهودية – إس���رائيلية”، وإنما تتناول 
باألس���اس تعليم اللغة العبرية. كما أن اس���تخدام المصادر، مثل اقتباسات 
م���ن كتابات لحاخامين قدم���اء أو تطرق إلى أعياد من وجه���ة نظر اليهودية 
األرثوذكس���ية، يتم في القس���م األكبر من الكتب م���ن دون عاقة بالموضوع 

الجاري دراسته.   
وقال رؤس���اء “المنت���دى العلماني” إن الكثير من ه���ذه المضامين الدينية 
التي عثروا عليها في الكتب المدرس���ية تش���ير إل���ى أن “الحديث ال يدور عن 
ظاهرة عفوية أو هامشية، وإنما عن خطوة منهجية وأيديولوجية. وهدف هذه 
الخطوة هو إعادة تصميم وعي التاميذ العلمانيين بواسطة استعراض العالم 
اليه���ودي – اإليماني بصيغته األرثوذكس���ية في كل م���كان: في النصوص، 
التمارين، الرسومات وبجمل تبدو كأنها بريئة يتم دمجها في كتب التدريس”. 

وقالت الصحيفة إن وزارة التربية والتعليم رفضت التعقيب على ذلك. 
وهذه المحاولة هي األولى من نوعها التي يبادر إليها “المنتدى العلماني” 
دّرس حاليا في جهاز 

ُ
للتدقيق في مؤش���رات على التديين في الكت���ب التي ت

التعليم الحكومي. وش���مل هذا التدقي���ق ثمانين كتابا تدريس���يا، نصفها 
ف���ي التربية اللغوية، تعليم اللغة العبرية وفه���م المقروء، وباقي الكتب في 
مواضيع الموطن والتوراة والجغرافيا والعلوم والرياضيات، التي يتعلم فيها 
تاميذ في الصفوف من األول حتى الس���ادس االبتدائي، وغالبيتها الساحقة 
صدرت في الس���نوات العشر األخيرة. واس���تمر التدقيق في كتب التدريس 
هذه قرابة أربعة أش���هر وش���ارك فيه ثاثون من ذوي الطاب من جميع أنحاء 
إس���رائيل، بقيادة أوس���نات س���يفرون، وهي إحدى المبادرات إلى تأس���يس 
المنتدى ومعلمة قديمة لموضوع المدني���ات ولديها خبرة في تطوير المواد 

الدراسية وأساليب التدريس. 
ومن بين األسباب التي دفعت المنتدى إلى التدقيق في كتب التدريس، إعان 
وزارة التربي���ة والتعليم عن بدء تدريس “الثقافة اليهودية – اإلس���رائيلية” 
وهو موض���وع إلزامي جديد، وذلك بادعاء أنه ينبغي تعزيز الهوية اليهودية 
لدى التاميذ. والنقطة األساس���ية التي انطلق منها المنتدى في تدقيقه في 
كتب التدريس هذه هي مبدأ أن “اإلنسان العلماني هو سيد نفسه” ويتمتع 

“بالشجاعة في طرح السؤال والتشكيك واالختيار”.
وقال���ت س���يفرون إنه تبين م���ن التدقي���ق أن جميع كتب تدري���س اللغة 

العبرية اش���تملت على تط���رق إلى األعياد اليهودية ويوم الس���بت، وأنه في 
“هذه الفصول يوج���د توغل مكثف لمصادر دينية في غالب األحيان، وبينها 
اقتباس���ات من التوراة، ومن خطب وأقوال ’حزال’ )كبار الحاخامين(، وبعضها 
اس���تخدمت فيه لغة إيمانية واس���تعرضت أس���اطير ومعتق���دات على أنها 
حقائ���ق. وبدال من االلتزام بأهداف المنهاج الدراس���ي، الموجهة باألس���اس 
إل���ى تنمية الخبرات اللغوية، يوجد في م���واد التعليم كم هائل من المصادر 
اليهودية ذات المضامين الدينية، الت���ي تندمج في أماكن ذات عاقة ولكن 

من دون نقاش مائم أو في فصول ليست ذات عاقة”.  
وعث���ر أعضاء المنتدى عل���ى أمثلة كثيرة كهذه. ففي كت���اب “القدرة على 
القراءة” للصف األول االبتدائي، على س���بيل المث���ال، تم تخصيص صفحات 
عديدة لقدس���ية يوم الس���بت، بواس���طة قصص “من المص���ادر”، وبينها أن 
يهودي���ا حصل على ثراء كبير كان بحوزة ش���خص غير يهودي بفضل حفاظه 
على قدسية يوم الس���بت. كذلك اشتمل الكتاب على رسومات وتمارين، مثل 

“صفوا مأدبة السبت في بيوتكم: األغاني واألشعار واألطعمة المفضلة”. 
وق���ال أحد أهالي التاميذ الذي ش���ارك في التدقيق ف���ي الكتب إنه “رغم 
إدراك���ي لهذا الوضع، إال أني لم أفكر أن الوضع س���يء لهذه الدرجة. ويصعب 
قب���ول كمية المضامي���ن اليهودية، التي ترافقها أس���ئلة حول مكانة الدين 
ف���ي العائلة وف���ي حياة الطفل، خاصة إذا أخذنا بالحس���بان الس���ن الصغيرة 
للتامي���ذ”. وأضاف أنه إلى جانب ذلك هناك “القصص حول أفضلية اليهود 
واليهودية على األغيار )غي���ر اليهود( المروعين، األمر الذي ينتج عنه نقاش 
أحادي االتجاه، يوجه نحو غرس مواقف دينية، من خال كتاب لتعليم القراءة 

وينبغي أن يتضمن نصوصا واسعة وعالم مضامين متنوعة”. 
وتظهر هذه القصص في كتاب آخ���ر للصف األول أيضا، بعنوان “النغمات 
تروي”، والرس���ومات المختلفة في فصل حول يوم السبت تستعرض الرجال، 
الصغ���ار والكبار، يعتمرون غط���اء على الرأس، وغالبا ما تكون هذه قلنس���وة، 
بينما ترتدي النساء تنانير، بادعاء أن السراويل ممنوعة. وكتب عضو آخر في 
“المنتدى العلماني” أن “كل االنشغال بيوم السبت هو من زاوية دينية، وعبر 
اس���تعراض مضامين دينية ورسومات ذات توجه ديني غير تناسبية من أجل 

اطاع األطفال العلمانيين على مضامين كهذه”.  
ويتعل���م تاميذ الص���ف الثاني االبتدائ���ي في الفصل حول رأس الس���نة 
اليهودي���ة في كتاب “طريق الكلمات” قصة الطف���ل “يوءاف”، الخائف على 
جده الذي يرقد في المستش���فى. لكن بعد زيارة “يوءاف” للكنيس وس���ماع 
صوت البوق، يرى “كيف تحلق صاته س���وية مع نغمات البوق إلى الس���ماء”. 
وتساءل المنتدى في تقرير وضعه في أعقاب التدقيق في هذه الكتب “ماذا 
س���يحدث لجد طفل ال يصلي؟”، وأكد أن تحديد صوت البوق على أنه “فريضة 

مركزية” ال يترك خيارا أو نقاشا.  

“الهيكل الثالث”
إحدى الماحظات التي وضعها المنتدى في تقريره أش���ارت إلى استخدام 
غير ذي صلة بالمصادر اليهودية. وجاء في الفصل حول تغير فصول الس���نة 
اقتباس من تفس���ير للت���وراة يقول إن هذه الفترة من الس���نة »تطلب تدمير 
العال���م« لكن الرب يضعفها في الجبال والتال كي ال يتضرر البش���ر. وتضمن 

كتاب الرياضيات للصف الثاني سؤال حول »كم عدد البهائم الطاهرة من كل 
تب إلى جانب هذا التمرين أن البهيمة 

ُ
نوع أخذ معه نوح إلى الس���فينة؟«. وك

الطاهرة هي البهيمة ال�«كوش���ير«، أي الحال بحس���ب الش���ريعة اليهودية. 
وكتب أحد أعض���اء المنتدى أنه »توجد طرق إبداعية أكثر لتعليم الحس���اب. 

واستخدام مصطلح ’بهيمة طاهرة’ مائم لمواد أخرى«.  
ويتعل���م التاميذ في كتاب للصف الثاني بعنوان »قراءاتي«، أن مهمة األم 
في عشية يوم السبت هي إضاءة ش���معة والمباركة وفقا لنص يقول »مبارك 
الله ربنا ملك العالم، الذي قّدس���نا بفرائضه وأمرنا بإضاءة ش���معة للس���بت«. 
واحتج المنتدى على أن���ه توجد عائات ال تنفذ مثل هذه الطقوس وأنه »كان 
من األفضل أن يذكر أنه توجد عائات تتصرف هكذا وأخرى تتصرف بش���كل 
مختل���ف«. ووفقا للمنت���دى فإن فرائض ذات صبغة ديني���ة وتتعلق باألعياد 

اليهودية موجودة بكثرة في كتب أخرى. 
وتطرق مقطع آخر في كتاب »قراءاتي« إلى الذهول الذي انتاب الس���كان في 
والي���ة كولورادو األميركية في أعقاب هط���ول كتل كبيرة من البَرد، أي قطرات 
ا واحدا فقط تذكر أنه سمع 

ّ
تب إلى جانب ذلك أن »مس���ن

ُ
المطر المتجمدة. وك

مرة عن الَبرد الذي تس���بب بدمار كبير. وعندما جاؤوا للتحقيق معه اتضح أنه 
قصد ما ورد في التوراة حول ضربة البرد التي أنزلها الله على مصر«. 

ويس���تعرض كتاب »أنا وعائلتي، أنا وصديقي« أمثلة للفروق بين العائات 
فيم���ا يتعلق بالمس���اعدة المتبادلة. وتص���ف هذه األمثلة أن���ه في العائلة 
اليهودي���ة المتزمتة دينيا يوجد أكبر قدر من الدعم وااللتفات المتبادل بين 

أفرادها، بينما أفراد العائلة العلمانية يصرخون على بعضهم وحسب.  
وتطرق تقرير المنتدى إلى سلسلة كتب التدريس “المهم أننا فهمنا” التي 
تستخدم في الصف الثالث: “قرابة نصف النصوص التي يقرأها التاميذ في 
دروس اللغة تتناول األعياد والعادات والمعتقدات والتراث. ويتم استعراض 
الفرائض الدينية التي تسري على شخص مؤمن أمام األطفال وكأنه هو نفسه 

ملزم بها، ويمررون بذلك رسالة ال تتاءم مع طابع الحياة في بيته”.   
ويب���دأ كت���اب للصف الخام���س بفصل مخص���ص للصاة، ويتن���اول مطوال 
“الهي���كل” المزعوم، ويس���رد تفاصيل دقيقة لمبن���اه وتفاصيل أخرى. وفي 
نهاية هذا النص، ُيدع���ى التاميذ إلى قراءة المزيد من المعلومات في موقع 
الكتروني مخصص “للهيكل”، ويتضمن “جولة افتراضية في جبل الهيكل”، 
حيث يقع الحرم القدسي والمسجد األقصى. وإلى جانب هذه “الجولة”، يظهر 
فيلم كرتون قصير بعنوان “رس���الة إلى ش���عب إس���رائيل”، تقول “يسألني 
الكثيرون كيف بإمكانهم المس���اعدة وتقريب بن���اء الهيكل الثالث. واإلجابة 
بس���يطة جدا، ينبغي التوبة والعودة إلى آبانا الذي في السماء. ومن ال يحافظ 
على قدس���ية الس���بت، فليأخذ على عاتقه قدسية يوم س���بت، ومن ال ترتدي 

مابس محتشمة، فلتأخذ على عاتقها االحتشام”. 

شركات خاصة تصدر الكتب
قال المنتدى في تقريره إن الكتب التي تم التدقيق فيها، وعددها أكثر من 
ثمانين كتابا، أصدرتها ش���ركات خاصة، وحصلت على مصادقة وزارة التربية 
والتعلي���م. بينم���ا، للمقارنة، برنامج “مفت���اح القلب” الدراس���ي الذي غايته 
“تنمية قيم وخبرات اجتماعية”، تم تطويره وإصداره بواسطة الوزارة نفسها. 

وتناول���ت إحدى الوحدات الدراس���ية موض���وع المعجزات في س���ياق عيد 
تب هناك أن “المعجزة تعتبر حدثا اس���تثنائيا 

ُ
األنوار اليهودي )حانوكا(. وك

ومفاجئا، يتناق���ض مع قوانين الطبيعة والعلوم والمنطق. وثمة من يعتبرون 
أحداثا عجيب���ة وغير عقانية بأنها تدخل إلهي من أعلى، لمصلحة اإلنس���ان 
والعال���م”. وقال المنتدى إنه على الرغم من أن الرس���الة ه���ي أنه “ال نعتمد 
على المعجزات”، لكن في الوقت نفس���ه يطال���ب التاميذ بالبحث عن “حدوث 
معجزات متنوعة ف���ي الحياة اليومية” والتحدث م���ع زمائهم حول “معجزة 

حدثت معي ومع أفراد عائلتي أو الجيران”.  
وقالت س���يفرون، التي تعترض على هذه المضامي���ن الدينية، إنه “توجد 
مواد كثيرة مائمة في كتب التدريس. وباإلمكان االس���تمرار في اس���تخدام 
المواد الموج���ودة وتجاوز الجوانب اإليمانية، م���ن دون التنازل عن المهارات 
اللغوي���ة”. وأضاف���ت أنه بعد اطاعها على عش���رات الكت���ب ذات المضامين 
الدينية، تبين أن “جميع الذين كتبوها يتماشون مع خط محدد للغاية. ويبرز 
هذا األمر خصوصا عندما نقرأ البرنامج الدراس���ي، الذي يلزم بتطرق واسع إلى 

هذه الدرجة إلى األعياد ويوم السبت والمصادر اليهودية”.  
وقالت إحدى عضوات “المنتدى العلماني”، إن ناشري كتب التدريس هذه، 
ووزارة التربية والتعليم في س���ياق أوس���ع، “يعتمدون عل���ى أن العلمانيين 
ال يطرحون أس���ئلة ويثقون بالمؤسس���ة التعليمية، التي تعتبر أن الشخص 

المتدين هو الشخص الطبيعي”.
وقالت عضوة أخرى إنها انضمت إلى المنتدى بعدما توصلت إلى االستنتاج 
بأنه���ا ال تثق بجهاز التعليم، الذي “ال يعلم التمييز بين العلم واألس���طورة. 
وهكذا يتم وصف ممارسات دينية على أنها األمر الصحيح الذي ينبغي فعله. 
وهذا يب���دأ مع ’أب وأم في يوم الس���بت’ في روضة األطفال، ويس���تمر طوال 
السنوات في المدرسة. والمشكلة هي ليس فقط أن جهاز التعليم يربي على 
قي���م مختلفة عن قيم البيت )العلماني(، وإنما يربي على أن قيمنا تعتبر غير 

شرعية”.  
ورأت إحدى عضوات المنتدى أن “الحديث يدور عن توغل منهجي لمضامين 
يهودية وإيمانية إلى كتب التدريس في جهاز التعليم الحكومي. لقد وجدنا 
أمثلة كثي���رة ومثيرة للغضب لتلقين أفكار قومية – دينية – أرثوذكس���ية، 
ومفاهيم تميز بين الجنس���ين ونظرة عرقية تركز على اليهودية فقط ال غير. 
والتدقي���ق الذي أجريناه يعزز مش���اعر الكثيرين من ذوي التاميذ، بأن جهاز 
التعليم الحكومي والمسؤولين عنه يخونونهم وأن هدف التديين في جهاز 
التعليم هو تغيير صورة الجمهور العلماني. ونحن س���نواصل تأييد نضاالت 

محلية لألهالي وزيادة الوعي العام لهذه الظاهرة”. 
ويوصي أعض���اء المنتدى ذوي التاميذ “باالطاع عل���ى كتب التدريس من 
أجل كش���ف االنحياز وانع���دام الدقة. وعلينا التحدث م���ع األطفال، إذ أنه من 
دون حوار، أثناء وجبات المس���اء أو لدى الدخول إلى الس���يارة، من ش���أن هذه 
المضامين أن تبقى لدى األطفال”. واقترحت سيفرون أن يطلع األهالي ومديرو 
المدارس على مناهج التعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل، وقالت إنه “من 

دون وجود إرادة لدى األهالي لن يحدث شيء”. 
وقال���ت صحيفة “هآرت���س” إن المتحدث باس���م وزارة التربي���ة والتعليم 

اإلسرائيلية، عاموس شافيط، رفض التعقيب على هذا التدقيق. 

 تدقيق جديد:

وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية تدخل مضامين يهودية في كتب التدريس تشجع على التدّين والتطّرف القومي!

كتب هشام نفاع:

تندلع من حين الى آخر موجات عاصفة من الجدل اإلس���رائيلي، حين يتجرأ 

م 
ّ
كات���ب أو فنانة أو محاضر جامعي أو إعامية عل���ى التعبير عن حقائق يتكت

عليها كثيرون. فا يتطرقون إليها أال في المحادثات الخاصة )س���معت مثلها 

ش���خصًيا مراًرا(، رغم يقينهم بأنها ليس���ت س���ًرا تقتص���ر معرفته عليهم 

وحده���م. آخر العواصف جاءت إثر مقال للكاتب الصحافي يوس���ي كاين في 

جريدة »هآرتس« )نيسان 2017( عّبر فيه عن صورة قاتمة مترتبة على اشتداد 

قرون التيار القومي الصهيوني الديني االسرائيلي، المتماهي أكثر شيء، مع 

مشروع االستيطان الكولونيالي في الضفة الغربية المحتلة.

يكت���ب كاين أن المتديني���ن القوميين أخطر من الجهات التي تس���ّوقها 

المؤسس���ة الحاكمة على أنها »خطر وجودي«. هؤالء المغالون اإلس���رائيليون 

بنظره »أخطر من حزب الله، ومن س���ائقين ينف���ذون الدهس وفتيات يحملن 

مقص���ات. العرب باإلمكان تحييدهم )قتلهم(، وهؤالء )المتدينون القوميون( 

ليس باإلمكان تحييدهم. إنهم يريدون الس���يطرة على الدولة وتنظيفها من 

العرب. وإذا س���ألتموهم، فس���وف ينفون. وهم يعلمون أنه ما زال من السابق 

ر من أن »نزعتهم 
ّ
ألوانه أن يكونوا مكشوفين. فا تصدقوا نفيهم«. وهو يحذ

الديني���ة القومية متطرف���ة، مغلفة بورع تق���ي يتغلغل إل���ى وزارة التربية 

والتعلي���م، وتزداد قوة في الجيش وتؤث���ر على المحكمة العليا. وقد باتوا في 

طريقهم إلينا، وبعد هنيهة سيقتحمون علينا الباب«..

 
ّ

ا اس���تعارة »الفي���ل المتواجد في الغرف���ة ويغض
ً
إس���تخدم كاي���ن الحق

الجمي���ع النظر عنه« لوص���ف أكثر ما يبلور الواقع االس���رائيلي، وهو االحتال 

ا: »يصعب 
ً
والمس���توطنات. »عن هذا الفيل ال يتحدثون«، يقول الكاتب مضيف

العي���ش مع فيل كهذا داخل الغرفة، ولكننا نعتاد ذلك والحمد لله، 50 س���نة 

تعتبر وقتا كافًيا للتعّود، 50 سنة بدون حاضر وال مستقبل، ال يمكن بلعها وال 

تقيؤها، نحن نعرف إن هذا ليس طبيعيا، لكننا ال نملك القوة على التغيير، ال 

نضم وال نقسم، نحن يشلنا الخوف، نعزي بعضنا بأنه في كل االحوال ال يوجد 

م���ن نتحدث معه، ونعترف بيننا وبين أنفس���نا بأنه لدين���ا أيضا ال يوجد من 

نتحدث معه وال ما نتحدث عنه«.

يس���خر الكاتب من نزعة اإلنكار المتمثلة باإلنشغال اإلسرائيلي بكل شيء 

سوى بقضية القضايا، ويقول: »تعالوا نتحدث عن الربيع وعن األزهار الرائعة، 

تعالوا نتحدث عن كيفية الكتابة في الصحيفة من دون أي تعميم أو اتهام«. 

ويفسر هذا الرفض للخوض في الجوهر بالخوف الذي يفرضه تيار المتدينين 

القوميين: »الخوف من الصهيونية الدينية، التي ُيمنع اغضابها، إنها قوية، 

إنها متعجرفة، إنها الش���ريك المضمون فى كل حكومة، ومن شريك كهذا ال 

 يمرمر حياة كل سكان البيت«.
ً

يأخذون الدمية، حتى إن كان فيا

ر المباش���ر لظاهرة س���بق أن تطرق لها كثي���رون بلغة 
ّ
ه���ذا النقد المح���ذ

دبلوماس���ية ناعمة على األغلب، تحّول بلمح البصر إلى معول يستخدمه زعماء 

اليمين القومجي المنحدر للفاش���ية، للتحريض ولمراكمة الكسب السياسي. 

مفاج���أة، هو بنيامي���ن نتنياهو الذي بنى »مج���ده« أصا على 
ّ

أوله���م، ويا لا

التحريض. منذ أن همس في أذن أحد الحاخامين أن »اليس���ار نس���ي ما معنى 

ان تك���ون يهودًيا«، في أول معاركه االنتخابية، وحتى آخر انتخابات بتهويله 

هم بها جمعيات 
ّ
م���ن أن »العرب يجتاحون صناديق االقتراع في باص���ات تقل

اليس���ار«. فقد س���ارع نتنياهو لوضع نفس���ه في »كفة الضحايا« وتباكى على 

أن »كاتب المقال أساء إلى ش���ريحة كبيرة من اإلسرائيليين، معروفة بوالئها 

وعطائها إلسرائيل«.

بحة: وزير الدفاع وزعيم حزب »يسرائيل بيتينو« أفيغدور ليبرمان  وكّرت السُّ

ناش���د جميع مواطني إسرائيل التوقف عن شراء صحيفة هآرتس فوًرا متهًما 

 التحريض الدموي 
ّ

إياه���ا بالتحريض! نعم، هذا اتهام يوجهه صاحب س���جل

العري���ض عل���ى العرب، كل إثنين وخمي���س. نذكر له التصري���ح المأخوذ من 

معج���م زمائه ف���ي داعش: »َمن هم ضدنا من العرب يج���ب رفع الفأس وقطع 

رؤوس���هم«. كذلك، زعيم حزب المس���توطنين األبرز »البيت اليهودي« ووزير 

التربي���ة والتعليم، نفتالي بينيت تباكى بأنه ال يس���تحق أي قطاع مثل هذا 

ا التالي: 
ً
ا!، لكنه سرعان ما اس���تدار ُمطلق

ً
المقال المس���يء، وذكر العرب أيض

ف هذا دماًء، صحيفة هآرتس، توقفوا«! صوت األزيز واضح..
ّ
“لحظة قبل أن يكل

وكما في كل مرة، لم يس���تثِن مارش النفاق َمن يوَصفون خطأ ب�«المعارضة«. 

ش���ر في هآرتس ضد 
ُ
فق���د أعلن زعيم حزب »ي���ش عتيد« يائير لبيد، أن »ما ن

الصهيونية الدينية هو نص معاد للس���امية«. هكذا! ونافس���ه في منافسة 

قه مًعا، زعيم »المعسكر الصهيوني« إسحاق هيرتسوغ، 
ّ
اليمين المتطرف وتمل

بالقول إن »مقال يوسي كاين يستحق االستنكار الشديد«.

اشتداد قبضة التيار القومي الديني
ا بالفعل وليس بالقول، 

ً
إن اشتداد قبضة التيار القومي الديني، األشّد تطرف

باالستيطان وليس بالكام، عكس���ته حوادث داخل الجيش االسرائيلي. ففي 

العدوان الوحش���ي على قط���اع غزة، تموز 2014، كت���ب الكولونيل عوفر وينتر 

قائد لواء المش���اة »غفعات���ي« في الرس���الة الموجهة لقواته »لق���د اختارنا 

التاريخ لنقود الحرب على العدو الغزاوي اإلرهابي الذي يلعن ويذم ويكره رب 

إسرائيل«. وأنهى الرس���الة بنص توراتي يبشر محاربي إسرائيل في ساحات 

القتال بالحماية اإللهية.

تلك الرسالة تحمل رمزا لتحّول ش���ديد داخل المجتمع اإلسرائيلي: »تزايدت 

قوة وس���طوة المتدينين القوميين. وفتح هذا التح���ول الباب أمام معركة على 

الش���كل الذي ينبغي أن تكون عليه إسرائيل.. معركة بين الليبراليين ومعسكر 

المتديني���ن القوميين«، كما قال تقرير لوكالة رويترز )نيس���ان، 2016(. وتابع: 

إزداد وج���ود هذه المجموعات في كل من الحكوم���ة واألجهزة العامة. وحدث - 

وألول مرة على اإلطاق- أن كان رؤس���اء أجهزة الش���رطة والمخابرات )الموساد( 

واألمن الداخلي )الش���اباك( جميعهم من الصهاينة المتدينين. إال أن التحول 

كان أبرز ما يكون داخل الجيش. وتظهر دراس���ات أكاديمية أنه خال العشرين 

عاما األخيرة ش���هد عدد الضباط من الصهاينة المتدينين زيادة قوية. وأيضا 

تزايد نفوذ الحاخامين الذين أدخلوا أمور العقيدة والسياسة إلى أرض المعركة.

أحد الحوادث الذي يؤشر الى عمق الصدام هو الصراع على ما يسمى »الوحدة 

عن العواصف التي تهّب من سموم المتدينين القوميين اإلسرائيليين!

المكلفة بنش���ر الوعي اليهودي«. وهي وحدة تقدم للجنود جوالت ومحاضرات 

عن اليهودية ودروسا تمزج بين التعاليم الدينية والقيم العسكرية مثل روح 

القيادة والتضحية. رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غادي أيزنكوت أعلن أنه 

سيبعد هذه الوحدة من حاخامية الجيش لدفعها بأجندة أيديولوجية دينية 

يمينية، والخش���ية من أن تدفع المبالغة ف���ي الترويج لألفكار الدينية داخل 

الجيش الجنود للتس���اؤل عمن ينبغي عليه���م أن يطيعوه: قائدهم أم الرب. 

وتعهد يومها سياس���يون م���ن الصهاينة المتديني���ن وحاخامين بالتصدي 

للتغيير ومحاربته )التقرير نفسه(.

كم���ا أن زي���ادة نفوذ ذلك التيار عكس���ته دراس���ة مفصل���ة أجرتها مجلة 

»معراخ���وت« التي تصدره���ا وزارة الدفاع وتظهر أنه في س���نة 2008 زادت 

نس���بة المتدينين القوميين بين طلبة س���اح المشاة لعش���رة أمثالها لتصل 

إل���ى 26 في المئ���ة بعدما كانت 5ر2 في المئة ف���ي 1990. ويظهر بحث أحدث 

أجراه متخصصون من أمثال رؤوفين غال رئيس االتحاد اإلسرائيلي للدراسات 

المدنية- العسكرية أن ذلك االتجاه في تزايد إذ يمثل الصهاينة المتدينون 

اليوم ما بين ثلث ونصف الطلبة العسكريين. 

مغزى هذه األرقام لخصه ضابط في وحدة خاصة كان ممن تخرجوا من كلية 

اإلعداد العسكري »بني دافيد« المقامة في الضفة الغربية المحتلة. وقال: »من 

الضروري أن يؤدي المتدينون القوميون دورهم من أجل إس���رائيل. المس���ألة 

ليس���ت مس���ألة وطنية وحس���ب بل هي جزء من ش���يء أكثر روحانية بكثير.. 

التجهيز للمستقبل«!

يبدو هذا »التطور« طبيعًيا.. فقد عاشت اسرائيل الرسمية على حرابها دوًما. 

منذ أن نفذ مؤسس���وها حربه���م التطهيرية األولى ع���ام 1948، وحتى ثملت 

مؤسستهم بقّوتها االحتالية بعد 1967. وعنها قال الراحل المفكر اليهودي 

الكبير يشعياهو ليبوفيتش مرة: “في اليوم السابع، الاحق لسادس أيام تلك 

الحرب، ستبدأ نهاية إسرائيل إذا لم تستيقظ«. 

وه���ا هي حتى اليوم، بع���د مرور آالف األيام، لم تس���تيقظ بعد، بل تواصل 

ابتاع جرعات س���ّم وهم القّوة.. وهذه المرة ممزوج���ة بظامية دينية غيبّية 

متعصبة.

المتدينون القوميون: نخبة جديدة تقود إسرائيل. 


