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المحتوياتكلمـة التحريـر

)*( تطالع���ون في هذا العدد من »قضايا إس���رائيلية« محوًرا 

خاًصا حول »السياس���ات االقتصادية في إسرائيل واأليديولوجيا 

النيو ليبرالية«، وكيفية انعكاس���ها على شتى مناحي احلياة، بدًءا 

بتسريع عمليات اخلصخصة التي ترمي إلى توطيد أركان القطاع 

اخلاص وتقويته والنهوض به على حس���اب القطاع العام، مروًرا 

بجه���از التربية والتعليم، وقطاع���ي الضرائب واألراضي، وانتهاء 

بنظام الرعاية الصحية. 

كما تتناول مقاالت احملور تأثير السياسات االقتصادية في صنع 

القرار السياسي اإلسرائيلي، ودور وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على 

وجه العموم واالقتصادية على وجه اخلصوص في الترويج للفكر 

االقتصادي النيو ليبرالي.  

وفي العدد دراستان: 

تتن���اول األول���ى بالرص���د والتحليل سياس���ات االس���تعمار 

االس���تيطانية التي انتهجتها إس���رائيل من أج���ل تهويد القدس 

الشرقية بعد العام 1967، من خالل التركيز، بشكل خاص، على 

العالقة املتش���ابكة بني سياسات االستيطان اإلحاللية والتهويدية 

وبني سياسات تشكيل الفلسطينيني في القدس  وأنتاجهم  كسكان 

»مارقني« يتموقعون دائما »على حافة اجلنحة«، ويش���كل وجودهم 

مصدرا للخطر املستمر على النظام العام.

الذي يعرف  لدولة إسرائيل،  الرئيس  الثانية املخطط  وتدرس 

أيضا باسم »خطة شارون« )نسبة إلى املهندس آرييه شارون(، 

هذا  ويفصل  الصهيونية.  األمة«  »بناء  جهاز  إنشاء  في  ودوره 

املخطط خطة العمل املؤسسية األكثر شموال وملموسية في تاريخ 

احلركة الصهيونية ودولة إسرائيل، والتي كان لها ليس فقط التأثير 

األكبر على »صورة البالد«، وإمنا أيضا كان لها دور مهم في بناء 

وتكريس األساطير القومية عن االستيطان في املناطق احلدودية، 

وإحياء القفار، والروح اجلماعية االستيطانية والسياسية، وأسطورة 

»شعب بال أرض ألرض بال شعب«، وما شابه.

وفضال عن زوايا القراءات، واملقابلة اخلاصة، واملكتبة، يحوي 

العدد قراءة استعراضية في  تقرير جلنة إدموند ليفي التي دعت إلى 

شرعنة جميع البؤر االستيطانية العشوائية في األراضي الفلسطينية 

احملتلة، وعدم التعامل مع الضفة الغربية على أنها منطقة محتلة، 

وترجمة خاصة لنص الرسالة التي بعث بها دافيد بن غوريون إلى 

تأييد  وراء  من  احلقيقية  األهداف  عن  فيها  عاموس وكشف  ابنه 

احلركة الصهيونية توصيات جلنة بيل اخلاصة بتقسيم فلسطني.  

ش����ي����ر ح����ي����ف����ر: ال����ن����ي����و ل���ي���ب���رال���ي���ة 
تلّف  لتي  ا ت  قضا لتنا ا و لخصخصة  ا و
ال��س��ي��اس��ة االق��ت��ص��ادي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة

يشير الكاتب إلى أن »خطة تعزيز االستقرار« في العام 1985 

تش���كل اللحظة الفاصل���ة التي طرأ فيها تغيي���ر دراماتيكي على 

السياس���ات االقتصادية التي تعتمدها إس���رائيل، حيث أضحت 

هذه السياس���ات تتخذ منحًى ميينّيًا بعيًدا عن سياس���ات الرفاه 

االجتماعي التي ترعاها الدولة، والتي كانت ترتبط بحزب »مباي« 

)واعتمده���ا حزب العمل في مرحل���ة الحقة(، وحتولت إلى منوذج 

اقتصادي ليبرالي. وقد قلصت هذه اخلطة الرواتب التي يتقاضاها 

موظف���و القطاع العام، وأدرج���ت اقتطاعات على إنفاق احلكومة. 

وقد اتس���م التغيير الفعل���ي الذي طال السياس���ات االقتصادية 

بطابع تدريجي، ولم تش���مله »خطة تعزيز االستقرار« وحدها. فقد 

اسُتهّل هذا التغيير بتحرير العمالت األجنبية وإدخال التسهيالت 

على أنظمة التصدير واالس���تيراد. وال يزال هذا التغيير متواصاًل 

حتى اليوم من خالل سلسلة اإلصالحات التي يجري تنفيذها في 

قطاعّي الضرائب واألراضي وفي عمليات اخلصخصة التي ترمي 

إلى توطيد أركان القطاع اخلاص وتقويته والنهوض به، وذلك على 

حساب القطاع العام. 

محمود قعدان: االقتصاد اإلسرائيلي بين 
دع��اة الس��وق الح��رة ودعاة تدخ��ل الدولة

مرَّ االقتصاد اإلسرائيلي منذ العام 1948 بعدة محطمات، 

أهمها االنتقال من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي، ومن 

اقتصاد ُمركز إلى اقتصاد ُحر في دولة دميقراطية ترعاها 

املؤسسات. التحديات األهم التي رافقت االقتصاد اإلسرائيلي 

اشتراكي  شبه  مسار  من  والتطبيقي  الفكري  االنتقال  كانت 

يهيمن فيه القطاع العام على االقتصاد، إلى مسار فيه اقتصاد 

دوامة  القطاع اخلاص، والتحرر من  على  املصراعني  مفتوح 

العجز في امليزانية واملديونية العامة املعيقة إلى نظام امليزانية 

املتوازنة والذي يتوافق إلى مدى ما مع سياسات الدول الغربية 

املتقدمة. هذه املقالة تركز على بعض النشاطات اإلصالحية، 

وخاصة في سوق العملة الصعبة، وفي ميزانية الدولة واملديونية 

العامة.  
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ي��وآف بيلد: من الصهيونية إلى الرأس��مالّية 
لدول��ة  السياس��ي  االقتص��اد  وبالعك��س- 
إس��رائيل ف��ي  الجدي��دة  الحربي��ة  الليبرالي��ة 

كانت التسعينيات مبثابة استراحة خاصة في تاريخ االستعمار 

الصهيوني في فلسطني؛ فمنذ مؤمتر مدريد 1991، مرورا بالنجاح 

الكبير حلزب العمل في انتخابات 1992، وصوال إلى اتفاقيات أوسلو 

1993، بدا أن مشروع االستيطان الصهيوني وصل إلى أقصاه، وأن 

إسرائيل باتت جاهزة إلقامة سالم مع احلركة الوطنية الفلسطينية 

عن طريق اإلخالء اجلزئي للضفة الغربية وغزة. وقد تضافرت عوامل 

االنطباع،  هذا  خللق  ودولية،  محلية  اقتصادية وسياسية،  كثيرة، 

الذي نعلم اآلن، مع شيء من اإلدراك، أنه كان خداعا بصريا. في 

هذه املقالة، يتبنى الكاتب الدفاع عن نظرية تقول إن القوى احمللّية، 

وأساسا القوى االقتصادية، كانت هي املروجة الرئيسة لعملية أوسلو، 

كما يطرح تفسيرا لفشل تلك العملية )وفشل حتليلها( وللواقع احلالي 

للمجتمع اإلسرائيلي والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

نبيل أرمل�ي: »صاحبة الجالة«  في الخدمة!- 
ع��ن دور وس��ائل اإلعام اإلس��رائيلية في 
التروي��ج للفك��ر االقتص��ادي الني��و ليبرالي

يتحدث هذا املقال عن نشوء الفكر االقتصادي النيو- ليبرالي 

وتطوره في إسرائيل منذ منتصف الثمانينيات وحتى أواخر العقد 

األول من األلفية الثانية، ويتركز في دور وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

على وجه العموم واالقتصادية على وجه اخلصوص في الترويج لهذا 

الفكر وتقدميه ودفعه بصفته النهج الفكري االقتصادي احلصري 

و »املوضوعي« الوحيد املطروح. 

يوس��ي يون�ا: متناقضات المنطق: التعليم 
ف��ي إس��رائيل ف��ي العه��د الني��و- ليبرال��ي 

يدرس الكاتب مدى االستعداد العالي لدى أوساط اجتماعية 

بارزة لكتابة سطحية وضحلة عن التعليم وأهدافه، مؤكًدا أن هذه 

الكتابة تنبئ بدخول اخلطاب االقتصادي حيز خطاب التعليم، وهو 

خطاب يدفع بالتعليم نحو هدف واحد ال غير: إكساب مهارات 

ومؤهالت وفق احتياجات سوق العمل العاملية. وينّوه بأن كتابة من 

هذا النوع ميكن أن تشير أيضا إلى تراجع الشرعية اجلماهيرية 

للمثقفني من يرجون ضمان نقاش جاد وثري حول موضوع مهم 

بالدعم  يحظى  الكتابة  من  النوع  هذا  مثل  انتشار  وبأن  كهذا، 

مسند  خطاب  وهو  ليبرالي،  النيو-  اخلطاب  ومنو  نهوض  عند 

بفكر متماسك ومنطقي إال أنه ال يخلو من التناقضات الداخلية 

اجلذرية. وبالتالي فإن الهدف من هذه املقالة القصيرة هو اخلطاب 

النيو- ليبرالي في مجال التعليم وتناقضاته. 

دان��ي فيل��ك: التوج��ه الني��و ليبرال��ي في 
تحرير نظام الرعاية الصحية في إسرائيل

مّهد س���ّن قان���ون التأمني الصحي الوطن���ي في العام 1994 

الس���بيل أمام إنش���اء نظام الرعاية الصحية الذي يفوق ما سبقه 

في أفضليته ومراعاته املس���اواة بني املواطنني في إسرائيل. كما 

عمل هذا القانون على فصل احلق في خدمات الرعاية الصحية عن 

اشتراط القدرة على دفع املستحقات لقاء احلصول عليها، وتوزيع 

املخصصات املالية على أس���اس متس���اٍو على صناديق املرضى 

العامة األربعة التي تعمل في إس���رائيل، واس���تخدام املوارد على 

نحو يتس���م بقدر أكبر من النجاعة والفعالية. ومع ذلك، فسرعان 

ما تقوض العديد من اآلثار احملمودة التي أفرزها القانون املذكور. 

مقابلة خاص�ة

ح��ل  أؤي�������د  م������ري������دور:  دان  ال�����وزي�����ر 
بمصلحتي م��ه��ت��م  ألن��ن��ي  ال��دول��ت��ي��ن 

في هذه املقابلة اخلاصة التي أجراها رائف زريق وبالل ضاهر 

يطرح دان مريدور، الذي يشغل منصب وزير شؤون االستخبارات 

في حكومة بنيامني نتنياهو، وشغل في السابق مناصب وزارية 

عديدة ومنصب سكرتير حكومة مناحيم بيغن، آراءه إزاء الواقع 

السياسي الراهن وإحاالته، مشيًرا على وجه اخلصوص إلى أنه 

أصبح اآلن ينتمي إلى املدرسة التي تؤيد التقسيم أو حل الدولتني 

وسبب ذلك، قبل أي شيء، يعود إلى أنه مهتم بنفسه ومصلحته. 

كما أنه يعبر عن خشيته ما أسماه »اختالل التوازن« في العالم 

اإلسالمي كله بسبب صعود اإلسالم السياسي.  

 

قراءة خاصة

اس��تعراضية  ة  ء ا ق��ر س��امة:  س��ليم 
 » ليف��ي ن��د  مو د إ لجن��ة  ي��ر  تقر « ف��ي 
القانوني��ة« غي��ر  »المس��توطنات  ح��ول 

رفعت »جلنة إدموند ليفي«، في احلادي والعشرين من حزيران 

2012، تقريرها إلى رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، 
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عن البؤر االستيطانية في األراضي احملتلة العام 1967، وذلك 

من  بقرار   ،)2012 شباط  )في  تعيينها  من  أشهر  أربعة  بعد 

نتنياهو ووزير العدل في حكومته، يعقوب نئمان. وقد تشكلت 

ليفي  إدموند  سابقا  العليا  احملكمة  قاضي  من:  اللجنة  هذه 

)رئيسا(، وقاضية احملكمة املركزية في تل أبيب سابقا حتياه 

شابيرا، واملستشار القانوني الّسابق لوزارة اخلارجية احملامي 

التقرير،  لهذا  استعراضية  قراءة  هنا  )عضوين(.  بيكر  إيالن 

الذي أثار ردود فعل عديدة ومتباينة سواء في داخل إسرائيل 

نفسها أو في خارجها.  

دراسات

ش�����ارون  مخط����ط  جب���اري���ن:  يوس��ف 
وب��ن���اء  »الوطن اليهودي«

ظه���رت الصهيونية والتخطيط العصري في الفترة التاريخية 

نفسها اس���تنادا إلى وجهات نظر متشابهة تكمن في العصرية 

)احلداثة( ذاتها، وفي الكولونيالية التي تشكل جزءا منها. وتنسب 

الكتابة النقدية، التي ترى في الصهيونية حركة حداثية جتسدت 

كمش���روع كولونيالي، إل���ى الوثيقة املفصل���ة للمخطط الرئيس 

لدولة إس���رائيل، الذي يعرف أيضا باسم »خطة شارون« )نسبة 

إلى آرييه ش���ارون(، دورا مهما في إنش���اء جه���از »بناء األمة« 

الصهيونية. ويفصل املخطط املعروض في كتاب »التخطيط املادي 

في إس���رائيل« )1952(، خطة العمل املؤسس���ية األكثر شموال 

وملموسية في تاريخ احلركة الصهيونية ودولة إسرائيل. وقد كان 

خلطة شارون هذه ليس فقط التأثير األكبر على »صورة البالد«، 

وإمنا أيضا كان لها دور مهم في بناء وتكريس األساطير القومية 

عن االس���تيطان في املناطق احلدودية، وإحي���اء القفر، والروح 

اجلماعية االس���تيطانية والسياسية، وأسطورة »شعب بال أرض 

ألرض بال شعب«، وما شابه.

هني�دة غ�انم:  السياس��ة الحيوية لاستعمار 
االس��تيطاني: إنت��اج المقدس��يين كمارقي��ن

يه���دف هذا املقال إلى رصد وحتليل سياس���ات االس���تعمار 

االس���تيطانية التي انتهجتها إس���رائيل من أج���ل تهويد القدس 

الش���رقية بع���د الع���ام 1967، حيث ُيقصد  بسياس���ات التهويد 

»مجموع مارسات احملو واإلحالل الرمزية والفعلية التي اعتمدتها 

دولة إسرائيل من أجل إضفاء الطابع اليهودي على املكان وتغيير 

طابعه وسماته الدميغرافية والطوبوغرافية«.

قراءات

ف��ه��م  م���ح���اول���ة  غ���ري���ن���ش���ت���اي���ن:  ران 
ال���س���ي���اس���ات اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة ال���راه���ن���ة- 
ق�����راءة ف���ي أرب���ع���ة ك��ت��ب ج���دي���دة ح��ول 
ال��م��ج��ت��م��ع وال��س��ي��اس��ات ف���ي إس��رائ��ي��ل

تراج���ع هذه القراءة عددا من الدراس���ات الص���ادرة مؤخرا، 

واخلاصة باملجتمع والسياس���ات اإلس���رائيلية، مع التركيز على 

أسئلة الهوية والنزاع واحلدود السياسية. وهي تنظر في عدد من 

احملاوالت األكادميية التي تتصدى لهذه القضايا، وتتأمل في مدى 

صلتها مبا ميكن أن يشكل معطيات نظرية أوسع. 

أمين دراوش��ة: مامح النظام اإلثنوقراطي 
في إسرائيل- قراءة في كتاب حول سياسة 
إسرائيل اإلثنية في مجالي األرض والهوية

قراءة في كتاب للباحث أورن يفتاحئيل يقّدم فيه دراسة حول 

إسرائيل  في  جتلياته  ويوضح  عام،  بشكل  اإلثنوقراطي  النظام 

تدعي  التي  اإلثنوقراطية  بالنظم  ويهتم  املجاالت.  مختلف  في 

والنظام  كاالنتخابات،  آلياتها  بعض  مارسة  عبر  الدميقراطية 

عمليات  تسهيل  ذلك  خالل  من  حتاول  والتي  وغيرها،  البرملاني 

التوسع والسيطرة على األقليات. 

ترجم�ة خاصة

دافيد بن غوريون: رس��الة إل��ى عاموس ]ابن�ه[

ترجمة خاصة ب� »قضايا إسرائيلية« للرسالة التي كتبها دافيد 

بن غوريون إلى ابنه عاموس بعد صدور توصيات جلنة بيل العام 

دولة  إنشاء  أن  فيها  أكد  فلسطني، والتي  تقسيم  بشأن   1937

يهودية- حتى ولو كانت منقوصة وجزئية - يعتبر أقصى ما ميكن 

عمله في ذلك الوقت لتعزيز قوة االستيطان الصهيوني، ويشكل 

رافعة قوية للجهود التاريخية من أجل »حترير كامل األرض«.

المكتب��ة: عرض موجز ألح��دث اإلصدارات 
اإلسرائيلية

74

94

109

126

117

123
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شير حيفر )*(

النيو ليبرالية والخصخصة والتناقضات 

 السياسة االقتصادية اإلسرائيلية
ّ

التي تلف

يش���ير اإلجماع الذي استقر عليه خبراء االقتصاد واملفكرون 

السياسيون في إسرائيل إلى »خطة تعزيز االستقرار«، التي صدرت 

في العام 1985، باعتبارها تش���كل اللحظ���ة الفاصلة التي طرأ 

فيها تغيير دراماتيكي على السياسات االقتصادية التي تعتمدها 

إسرائيل، حيث أضحت هذه السياسات تتخذ منحًى ميينّيًا بعيًدا 

عن سياس���ات الرفاه االجتماعي التي ترعاها الدولة، والتي كانت 

ترتبط بح���زب »مباي« )واعتمدها حزب العمل في مرحلة الحقة(، 

وحتول���ت إلى منوذج اقتص���ادي ليبرالي. فقد قلصت هذه اخلطة 

الرواتب التي يتقاضاها موظفو القطاع العام وأدرجت اقتطاعات 

على إنفاق احلكومة. 

وقد اتس���م التغيير الفعلي الذي طال السياسات االقتصادية 

بطابع تدريجي، ولم تش���مله »خطة تعزيز االستقرار« وحدها. فقد 

اسُتهّل هذا التغيير بتحرير العمالت األجنبية وإدخال التسهيالت 

على أنظمة التصدير واالستيراد التي جرى سّنها بدًءا من أواخر 

العقد السادس من القرن املاضي. وال يزال هذا التغيير متواصاًل 

حتى هذا اليوم من خالل سلسلة اإلصالحات التي يجري تنفيذها 

ف���ي قطاعّي الضرائب واألراض���ي وفي عمليات اخلصخصة التي 

ترم���ي إلى توطيد أركان القطاع اخل���اص وتقويته والنهوض به، 

وذلك على حس���اب القطاع العام مثلما جرت عليه العادة. ويشهد 

القطاع العام والشركات التي متلكها الدولة تراجًعا في الوقت الذي 

تكتس���ب الشركات )مبا فيها الشركات الدولية( فيه قدًرا أكبر من 

الهيمنة في االقتصاد اإلسرائيلي. 

وم���ع ذلك، ف���ال يقتصر هذا التغيير على إس���رائيل. فقد مّهد 

منوذج كينيز )Keynesian model( 1 لدولة الرفاه، والذي مت اعتماده 

في معظم الدول غير الشيوعية خالل العقدين اخلامس والسادس 

وحت���ى نهاية العقد الس���ابع من القرن املاضي، الس���بيل لبروز 
)*( باحث مختص في الشؤون االقتصادي�ة. مؤلف كتاب »االقتصاد السياسي لالحتالل 

اإلسرائيلي« الذي صدر قبل أكثر من عام عن منشورات »بلوتو برس« في بريطانيا. 
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السياس���ات اليمينية في جميع أنح���اء العالم. وقد اضطلع البنك 

الدولي وصن���دوق النقد الدولي بدور محوري في دفع هذه الثورة 

املضادة. وفي ه���ذا املقام، تبّنت احلكومات حول العالم مصطلح 

»إجماع واشنطن« )Washington Consensus(، وهو مصطلح برز في 

العام 1989 لوصف مجموعة من السياسات التي رّوجتها هاتان 

املنظمتان الدوليتان، على أرض الواقع وبدرجات متباينة حتى قبل 

أن يبرز هذا املصطلح نفس���ه إلى الوجود. وقد بات رونالد ريغان 

في الواليات املتحدة األميركية ومارغريت تاتشر في اململكة املتحدة 

)بريطانيا( القائدين اللذين ُيش���ار إليهما بالبنان في تصفية دولة 

الرف���اه. وفي املقابل، كانت إج���راءات اإلصالح التي عّمت الدول 

في إفريقيا وش���رق آسيا وأميركا الالتينية وفي الدول التي كانت 

تؤلف االحتاد الس���وفياتي السابق تسير بوتيرة أسرع بكثير ما 

كانت عليه احلال في الواليات املتحدة األميركية واململكة املتحدة. 

وقد اشتملت إجراءات اإلصالح املذكورة على جملة من العوامل 

األساس���ية: خفض موازنة احلكومة من أجل تقليص نسبة العجز 

والدي���ن وم���ن أجل متكني احلكومة من فرض مس���توى متدنٍّ من 

الضرائب؛ التخلي عن برامج الرفاه واإلعانات التي تقدمها الدولة 

من أجل تعزيز احلوافز التي تش���جع الفقراء على العمل؛ خفض 

الضرائب، وال س���يما تلك التي ُتفَرض على الش���ركات وعلى ذوي 

الدخل املرتفع من أجل تش���جيع األغنياء على البقاء في بالدهم؛ 

حتري���ر أس���واق العمالت األجنبية لتمكني الش���ركات العاملية من 

مارس���ة قدر أكبر من النفوذ وزيادة قدرتها على حتقيق األرباح 

في الس���وق احمللي؛ حتري���ر التجارة اخلارجي���ة وإزالة اجلمارك 

احلمائية من أجل تعزيز التجارة والنهوض بها؛ خصخصة أصول 

الدول���ة ووضعه���ا في يد القطاع اخلاص من أجل رفع مس���توى 

جناعت���ه وفعاليته؛ إزالة القيود التي يواجهها القطاع اخلاص من 

أجل تقليص األعب���اء التي تفرضها اإلجراءات البيروقراطية على 

مشاريع القطاع اخلاص. 

وباتت األيديولوجيا التي تعزز هذه السياسات وترسخها ُتسمى 

ب���� »النيو ليبرالية«، وذلك على الرغم من أن أتباع هذه املدرس���ة 

الفكرية نادًرا ما يس���مون أنفس���هم بهذه التسمية، ويفضلون أن 

ُيْطلَق اس���م »النيو كالس���يكية« أو »املدافعني عن السوق احلرة« 

أو مجرد »خبراء االقتصاد« عليهم. ويرى أصحاب هذه املدرس���ة 

أن الس���وق احلرة القوية تستطيع أن حتقق الثراء للمجتمع بكافة 

شرائحه وأفراده، وأن األموال التي ينفقها األغنياء تعود بالفائدة 

عل���ى الفقراء في نهاية املط���اف. ويفترض خبراء االقتصاد وأهل 

السياسة، الذين يدعون إلى إنفاذ إجراءات اإلصالح النيو ليبرالية، 

في كثير من احلاالت، بأن احلكومة ال تتسم بالنجاعة والفعالية في 

عملها، وأن امللكية اخلاصة تخلق احلوافز التي تش���جع أصحاب 

األم���الك على إدارة مش���اريع أعمالهم وتنظيمها على نحو أفضل 

من املسؤولني العموميني الذين تعّينهم احلكومة. 

ولكن هذه اإلجراءات لم تكن مجرد مرآة تعكس ظاهرة عاملية 

في إسرائيل. فلم يكن نظام الرفاه االجتماعي في إسرائيل قد 

ُأنشئ باعتباره مجرد آلية تستهدف محاربة الفقر فحسب، وإمنا 

باعتباره آلية مرّكبة ترمي إلى إعادة توزيع الثروة من أجل تعزيز 

االستعمار اليهودي في فلسطني، وذلك في الوقت نفسه الذي تستغل 

فيه إسرائيل السكان األصليني في هذه البالد. فقد عمدت إسرائيل 

إلى تقييد امللكية اخلاصة لألراضي على نحو مّكنها من مصادرة 

مساحات شاسعة منها واالستيالء عليها من ُمالكها الفلسطينيني. 

وقد اسُتخدمت هذه األراضي في حينه لشد آصرة املدن والقرى 

والكيبوتسات اليهودية، وتولت سلطة األراضي اإلسرائيلية والوكالة 

اضطلع  كما  وتنظيمها.  األراضي  هذه  إدارة  اليهودية  القومية 

الهستدروت )وهو االحتاد العام لنقابات العمال اإلسرائيلية( بدور 

رئيس في إقامة دولة الرفاه االجتماعي في إسرائيل وفي حماية 

طبقة من العمال الذين يحظون باالمتيازات )وهي طبقة تتألف من 

اليهود في معظمها( من املنافسة مع العمال من ذوي األجور املتدنية 

آلية  مجرد  باعتباره  نشئ 
ُ
أ قد  إسرائيل  في  االجتماعي  ال��رف��اه  نظام  يكن  لم 

توزيع  إعادة  إلى  ترمي  بة 
ّ

مرك آلية  باعتباره  وإنما  فحسب،  الفقر  محاربة  تستهدف 

الثروة من أجل تعزيز االستعمار اليهودي في فلسطين، وذلك في الوقت نفسه الذي 

إلى  إسرائيل  عمدت  فقد  الباد.  هذه  في  األصليين  السكان  إسرائيل  فيه  تستغل 

نها من مصادرة مساحات شاسعة منها 
ّ

تقييد الملكية الخاصة لألراضي على نحو مك

خدمت هذه األراضي في حينه 
ُ

واالستياء عليها من ُماكها الفلسطينيين. وقد است

لشد آصرة المدن والقرى والكيبوتسات اليهودية، وتولت سلطة األراضي اإلسرائيلية 

والوكالة القومية اليهودية إدارة هذه األراضي وتنظيمها.
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)والذين يشكل الفلسطينيون السواد األعظم منهم(. وبعد احتالل 

الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، توصل الهستدروت 

رسوم  حتصيل  من  مبوجبها  متّكن  احلكومة،  مع  اتفاقية  إلى 

التنظيم من العمال الفلسطينيني وإعداد البرامج التي تستهدف 

حماية العمال اإلسرائيليني من املنافسة التي يلقونها من العمال 

الفلسطينيني في الوقت ذاته. 

كما كانت دولة الرفاه القوية )التي تستهدف السكان اليهود 

بصورة رئيسة( ُتستخدم لغايات تشكيل عقد اجتماعي بني احلكومة 

والسكان. فبينما تولت احلكومة املسؤولية عن تلبية االحتياجات 

اإلعانات  وتوفير  املجاني،  التعليم  وتقدمي  بها،  والوفاء  العامة 

للخدمات الصحية، وتشييد شبكات البنية التحتية العامة، وتوفير 

التأمني االجتماعي الذي يتكفل بحماية الفقراء واملرضى والعاطلني 

إثبات  ُيتوقع من املواطنني )اليهود( في املقابل  عن العمل، كان 

والئهم وحتملهم للمسؤولية امللقاة على كاهلهم من خالل املشاركة 

في اخلدمة العسكرية والتزامهم بالبقاء في قوات االحتياط على 

املختلفة  التطوعية  املشاريع  في  وانخراطهم  طويلة  فترات  مدى 

التي تستهدف حماية الدولة اليهودية وتوطيد أواصرها وتوسيعها. 

وبعد احتالل األراضي الفلسطينية في العام 1967، أضحى 

هذا العقد االجتماعي جلًيا على نحو خاص في املستعمرات، التي 

ُأقيمت األولى منها عقب فترة وجيزة من استيالء إسرائيل على 

هذه األراضي. وقد أضفت احلكومة اإلسرائيلية أهمية اجتماعية 

قصوى على املستعِمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتعاملت 

التي  الذين واصلوا اجلهود  لو كانوا »الرواد اجلدد«  معهم كما 

بذلها الكولونياليون الصهاينة الذين استعمروا فلسطني قبل قيام 

دولة إسرائيل. كما حظيت تلك املستعمرات )وهي ال تزال حتظى( 

مببالغ هائلة من الدعم احلكومي، وباتت تشكل محور برامج الرفاه 

التي ترعاها إسرائيل. ولم يسبق أن جرى االقتطاع من املبالغ 

املخصصة لها على اإلطالق. 

وفي هذه األثناء، طرأ تس���ارع ملحوظ على السياس���ات النيو 

ليبرالية التي انتهجتها إسرائيل. فقد ُشلَّت قدرة الهستدروت على 

نحو ملم���وس، وتراجعت مخصصات الرف���اه االجتماعي وجرت 

خصخصة كبريات الش���ركات التي متلكه���ا الدولة )من قبيل بنك 

هبوعليم، وشركة باز لتكرير النفط، وشركة بيزك لالتصاالت، وشركة 

إل- عال للطيران وش���ركة تس���يم خلدمات الشحن( خالل العقد 

األخي���ر من القرن املاضي والعق���د األول من هذا القرن. وفضاًل 

عن ذلك، ارتفعت معدالت الفقر، وبرزت حاالت انعدام املساواة في 

أوس���اط السكان وتراجعت اخلدمات العامة في جودتها ونوعيتها 

)وذل���ك باملقارنة مع برامج التنمية التي تش���هدها الدول األخرى( 

على مدى العقود الثالثة املاضية. كما س���ّرع االحتالل نفس���ه من 

اس���تفحال حالة انعدام املساواة في إس���رائيل ألن أرباب العمل 

اإلس���رائيليني كانوا يش���ّغلون العمال الفلسطينيني بأجور متدنية 

ويحرمونه���م من حقوقهم. ونتيجة لذلك، فقَد عدد ليس بالقليل من 

العمال اإلسرائيليني الذين كانوا يعملون في قطاعات تتطلب قدًرا 

ط���روا إلى العمل لقاء أجور  ضئي���اًل من املهارات وظائفهم أو اضُّ

متدنية. 

برز في إسرائيل تناقض بنّي في ظهور حزب الليكود، الذي دأب 

على معارضة إقامة دولة فلسطينية ومساندة توسيع املستعمرات 

فبالفعل،  االجتماعي.  الرفاه  برامج  تناهض  سياسات  واعتماد 

تقوم األيديولوجيا النيو ليبرالية على أساس شعور قوي بالفردانية، 

وذلك على خالف الطبيعة اجلمعية للصهيونية. فاألحزاب اليمينية 

ال  التي  املتطرف  اليمني  أحزاب  تشمل  ال  )والتي  إسرائيل  في 

تزال تدعم برامج الرفاه االجتماعي( تعمل على نشر أيديولوجيا 

الهوية اجلمعية فيما يتصل بقضايا القومية، كما تروج أيديولوجيا 

الفردانية املطلقة فيما يتصل بالقضايا االقتصادية. وفي هذا املقام، 

كيف يتسنى للمرء أن يوفق بني إصرار حزب الليكود على احلكومة 

التزامه  املصغرة والتدخل احلكومي احملدود في االقتصاد وبني 

الذي دأب على معارضة  الليكود،  برز في إسرائيل تناقض بّين في ظهور حزب 

إقامة دولة فلسطينية ومساندة توسيع المستعمرات واعتماد سياسات تناهض 

أساس  على  ليبرالية  النيو  األيديولوجيا  تقوم  فبالفعل،  االجتماعي.  الرفاه  برامج 

شعور قوي بالفردانية، وذلك على خاف الطبيعة الجمعية للصهيونية. فاألحزاب 

تدعم  تزال  ال  التي  المتطرف  اليمين  أحزاب  تشمل  ال  )والتي  إسرائيل  في  اليمينية 

الجمعية فيما يتصل  الهوية  أيديولوجيا  االجتماعي( تعمل على نشر  الرفاه  برامج 

بالقضايا  يتصل  فيما  المطلقة  الفردانية  أيديولوجيا  تروج  كما  القومية،  بقضايا 

االقتصادية.
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التي تشهد ارتفاًعا متواصاًل وبقطاع عام قوي  الدفاع  مبوازنة 

في املستعمرات وبالتشريعات التي تقيد حرية التعبير عن الرأي؟ 

ال يقتص���ر ه���ذا التناقض على إس���رائيل وحده���ا. فقد وعد 

ريغان وتاتش���ر )وغيرهما من القادة الذين لم يحظوا بالقدر ذاته 

من الش���هرة خالل العقد الثامن من الق���رن املاضي( باالقتطاع 

م���ن املوازنة العامة، غير أنه���م لم ُيعملوا هذه االقتطاعات إال في 

موازن���ة برامج الرف���اه االجتماعي، بينما زادوا ف���ي الوقت ذاته 

من وتيرة اإلنفاق العس���كري وش���ن احلروب. وفي الواقع، تدافع 

الفلس���فة النيو ليبرالية ع���ن الفردانية املطلقة واحلريات اخلاصة. 

ولكن املفكرين النيو ليبراليني في الواقع السياسي )وال سيما في 

الواليات املتحدة( حتالفوا مع السياس���يني من احملافظني اجلدد 

بغية ترويج معتقداتهم ونش���رها. فاحملافظون اجلدد يوافقون على 

خفض الضرائب واخلصخصة واالقتطاع من مخصصات برامج 

الرفاه االجتماعي، ولكنهم يعملون على تعزيز سياسة خارجية مولعة 

بالقتال وتقف في أحوال كثيرة على طرفّي نقيض من الفلسفة النيو 

ليبرالية. وقد أفضى هذا التحالف السياسي بني هاتني املدرستني 

الفكريتني إلى نشوء حكومات جتمع ما بني زيادة اإلنفاق على األمن 

مع تقليص اإلنفاق على برامج الرفاه االجتماعي. 

وقد جتسد هذا التحالف في حزب الليكود في إسرائيل. 

ل هذا احلزب في العام 1973 من حزب كان يسمى  فقد تشكَّ

حزب غاحال، الذي كان يتألف هو نفسه من حتالف بني حزب 

حيروت )وهو حزب قومي( واحلزب الليبرالي الذي كان يحمل وجهة 

اقتصادية نيو ليبرالية. وفي هذا السياق، حصل رئيس احلكومة 

بيغن على دعم الطبقة العاملة في إسرائيل ومساندتها، وال سيما من 

اليهود الشرقيني )املزراحيم(2، ألنه وعد بإطالق حزمة من البرامج 

التي جمعت ما بني القومية وتقويض أركان دولة الرفاه، وهو ما 

نظر إليه الكثير من اليهود الشرقيني على أنه توجه متييزي يتفضل 

عليهم وال يراعي النواحي الثقافية التي يتميزون بها. 

ولكن الفرق اجلوهري القائم بني الواليات املتحدة وإسرائيل 

يكمن في أن جيش الواليات املتحدة هو جيش احترافي، في حني 

ال تزال إسرائيل تفرض التجنيد اإلجباري وتعنّي اجلنود الذين ال 

يتقاضون الرواتب في جيشها. ولم يكن ريغان وبوش األب وبوش 

االبن وأوباما يتوقعون من مواطنيهم أن يضحوا بوقتهم ويخاطروا 

بحياتهم في اخلدمة العسكرية دون تعويضهم عن ذلك. وفي املقابل، 

تتوقع احلكومة اإلسرائيلية االمتثال لهذه احلال من رعاياها. ويبدو 

أن مثل هذه التوقعات ُتعتبر غير ذات صلة في بيئة نيو ليبرالية. 

التجنيد في اجليش اإلسرائيلي  الواقع، انخفضت معدالت  ففي 

بات  حيث  املاضية،  الثالثني  األعوام  مدى  على  حاًدا  انخفاًضا 

الكثير من اإلسرائيليني يتجنبون اخلدمة العسكرية باللجوء إلى 

العديد من الوسائل. وعلى الرغم من احلمالت العامة التي تهدد 

املتهربني من التجنيد وتدينهم وتشجبهم، ال تزال نسبة التجنيد 

املتدينني  اليهود  من  السكان  أعداد  بسبب زيادة  تراجًعا  تشهد 

وزيادة أعداد املواطنني الفلسطينيني، وألن الكثير من أبناء الطبقة 

املتوسطة والطبقة العليا من اإلسرائيليني يفّضلون قضاء أوقاتهم 

في أماكن أخرى خارج إسرائيل، وألن الكثير من اإلسرائيليني 

من أبناء الطبقة الدنيا يرون أن بقاءهم من الناحية االقتصادية 

ُيَعّد أمًرا ملًحا يفوق في أهميته مسألة انضمامهم إلى اجليش. 

ونتيجة لذلك، تبنت احلكومة اإلسرائيلية سلسلة من السياسات 

التي ترمي إلى تقليص درجة اعتمادها على جتنيد األفراد. وتشتمل 

هذه السياسات على فرض احلصار على قطاع غزة )الذي تقوم 

عليه مجموعة صغيرة من اجلنود من خالل أجهزة يتم التحكم بها 

عن ُبعد(، واجلدار العازل في الضفة الغربية، واستخدام الطائرات 

املسيَّرة دون طيار في القوات اجلوية والقوات البحرية )وهو ما 

يقلص املخاطرة الشخصية التي يتعرض لها اجلنود( وخصخصة 

احلواجز العسكرية في الضفة الغربية ومعبر بيت حانون )إيرز( 

في قطاع غزة. 

وقد أماطت السياسات التي يعتمدها نتنياهو بوصفه رئيًسا 

للحكومة ووزيًرا للمالية )بني العام 1996 وحتى هذا اليوم( اللثام 

ر نتنياهو في احللبة السياسية  عن هذه التناقضات، حيث يصوَّ

اإلسرائيلية على أنه ميثل السياسات النيو ليبرالية من قبل خصومه، 

أو على أنه بطل السوق احلرة من قبل مؤيديه. وقد عمل نتنياهو، 

-2003( شارون  حكومة  في  املالية  وزير  منصب  شغل  عندما 

2005(، على إصالح خدمات النظام املالي في إسرائيل، وتقليص 

الضرائب وتقييد برامج الرفاه االجتماعي )وال سيما املخصصات 

التي ُتصرف للعائالت التي ترعى األطفال ورواتب التقاعد(. وفي 

الوقت ذاته، جعلت اآلراء املتشددة التي عّبر عنها نتنياهو جتاه 

الفلسطينيني، ودعمه الصريح الستعمار الضفة الغربية ومعارضته 

لالنسحاب من املستعمرات في قطاع غزة والتهديدات التي يسوقها 

بتوجيه ضربة عسكرية إليران منه مثاًل منطًيا لسياسات اليمني 

اإلسرائيلي. 

لقد مّهد املزج بني هذين النوعني من السياسات الطريق لبروز 

تطور جديد في إسرائيل. فمن املؤكد أن إسرائيل ال تنفرد في تنفيذ 

إجراءات اإلصالح النيو ليبرالية، ولكن إسرائيل هي الدولة التي 

تنفق على األمن أكثر ما تتفقه نظيراتها من دول العالم املتقدم. 

ففي الوقت الذي تنفق فيه معظم الدول األوروبية ما يتراوح بني %1 

و2% من ناجتها احمللي اإلجمالي على قواتها العسكرية والواليات 
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املتحدة نحو 5ر4% من ناجتها احمللي اإلجمالي من أجل اإلبقاء على 

جيشها اجليش األقوى في العالم، تنفق إسرائيل ما بني 6% إلى 

8% من ناجتها على قوتها العسكرية بحسب اإلحصائيات الرسمية 

املنشورة في هذا الصدد. وال تأخذ هذه اإلحصائيات في االعتبار 

النفقات الضخمة التي توجهها إسرائيل لقوة الشرطة فيها )مبا 

فيها قوة حرس احلدود التي ُتعتبر في واقعها وحدة عسكرية على 

الرغم من ارتباطها بقوة الشرطة(، أو مصلحة السجون، ناهيك عن 

اآلثار الواسعة النطاق التي تفرزها األراضي التي متلكها وزارة 

الدفاع اإلسرائيلية والتي ال ميكن استخدامها لغايات السكن أو 

الزراعة أو الصناعة، أو املوازنات السرية املختلفة، من قبيل موازنة 

جهاز األمن اإلسرائيلي )»الشاباك«( وجهاز االستخبارات واملهام 

اخلاصة )»املوساد«(. 

ويرى املرء، عندما ينظر إلى اإلنفاق العسكري باعتباره جزًءا 

من الناجت احمللي اإلجمالي، أن عبء إسرائيل كان أكثر ما هو 

عليه اآلن بكثير، حيث وصل في ذروته إلى ما نسبته 25% في 

العام 1973. ولكن التغير طرأ على الواقع االقتصادي الذي يشهده 

العالم. فخالل العقدين السادس والسابع من القرن املاضي، كانت 

النفقات العسكرية الضخمة أمًرا شائًعا في جميع أنحاء العالم، 

وذلك كجزء من سياسة »كينيز العسكرية« التي تقوم في أساسها 

الطلب  خلق  نحو  احلكومي  اإلنفاق  من  كبير  جانب  توجيه  على 

طرأت  التي  التغيرات  أفضت  كما  االقتصاد.  املصَطنع وحتفيز 

ثمانينيات  بني  الواقعة  الفترة  في  االقتصادية  السياسات  على 

القرن املاضي حتى هذا اليوم إلى تقليص مدى تدخل احلكومة 

في االقتصاد واملوازنات العسكرية التي كانت تقل بكثير )بالنسبة 

للناجت احمللي اإلجمالي حتى لو كانت املوازنات االسمية تزيد عنها 

في بعض األحيان( عن ذي قبل. وقد استحضر العمل املتسارع 

على إضفاء الطابع املالي على االقتصاد العاملي زيادة سريعة في 

اإلحصائيات الرسمية التي صدرت بشأن الناجت احمللي اإلجمالي، 

بينما بقي متوسط مستوى معيشة األفراد راكًدا في معظم أحواله. 

ولذلك، ظلت اجليوش الكبيرة تشكل عبًئا على االقتصاد العاملي 

الناجت  من  نسبتها  على  طرأ  الذي  امللموس  التراجع  مع  حتى 

احمللي اإلجمالي. 

في دراسة مقارنة أعّدها عامر أبو قرن وسليمان أبو بدر حول 

اإلنفاق العسكري في الشرق األوسط، وجد املؤلفان أن إسرائيل 

لم تتبع التوجه العاملي بالسرعة نفسها التي سلكتها معظم الدول 

العسكري  إنفاقها  معدالت  على  إسرائيل  أبقت  حيث  األخرى، 

في مستويات أعلى من املعتاد. وفي العام 1960، شهد العبء 

العسكري اإلسرائيلي )نسبة اإلنفاق العسكري من الناجت املجلي 

اإلجمالي( انخفاًضا باملقارنة مع عبء اإلنفاق في مصر واألردن 

مدى  على  العسكري  عبئها  خفضت  الدول  هذه  ولكن  وسورية. 

سنوات، في حني لم تفعل إسرائيل ذلك. وفي العام 2004، فاق 

العبء العسكري اإلسرائيلي عبء الدول املجاورة الثالث مجتمعة. 

السوق حّرة... وأنت؟
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وقد طرأ تراجع على موازنة الرفاه االجتماعي واخلدمات العامة 

ألنه لم يجِر تقليص النفقات العسكرية اإلسرائيلية مثلما ُقلِّصت 

في الدول األخرى. ولم يستطع اعتماد إسرائيل الكبير على جتارة 

األسلحة )وال سيما تصدير التكنولوجيا العسكرية وتكنولوجيا األمن 

الداخلي( التعويض عن العبء الذي يرتبه اجليش الكبير واإلنفاق 

الضخم على الشركات األمنية اخلاصة. 

الواليات  التي تقدمها  العسكرية  الرغم من املساعدات  وعلى 

في  دوالر  مليارات   3 بحوالي  ر  ُتقدَّ )والتي  إلسرائيل  املتحدة 

السنة(، فإن العبء االقتصادي الذي يفرضه اجلهاز العسكري 

واألمني على االقتصاد اإلسرائيلي هائل ال يستهان به. ففيما خال 

التكاليف االقتصادية املباشرة، تسبب النزاع املستمر الذي جتد 

في  السياسي  على اخلطاب  األمن  فيه وهيمنة  نفسها  إسرائيل 

تراجع السياسات االجتماعية إلى املنزلة الثانية من حيث أولويتها. 

ونتيجة لذلك، فبينما ُتعتبر إسرائيل من بني أقل الدول التي تنفق 

على مرافق اخلدمات االجتماعية في منظمة األمن والتعاون في 

امليدان االقتصادي3 )كنسبة من ناجتها احمللي اإلجمالي(، فهي 

متثل في الوقت نفسه أكبر دولة تنفق على القطاع األمني كنسبة 

من الناجت احمللي اإلجمالي حتى اآلن. 

تيسير  الرغم من  على  أنه  االجتماعية  تراجع اخلدمات  ويعني 

متطلبات امتحانات الثانوية العامة، فلم يتمكن سوى 5ر48% من 

الطالب اإلسرائيليني الذين بلغوا من العمر 17 عاًما من احلصول على 

شهادات الثانوية العامة في العام 2010. وفضاًل عن ذلك، ال يستكمل 

سوى 8ر33% من اإلسرائيليني تعليمهم العالي. وفي الفترة املمتدة 

بني العامني 1995 و2010، انخفض اإلنفاق احلكومي الفعلي على 

قطاع الصحة إلى ما نسبته 25% لكل فرد، في حني دفعت الزيادة 

التي طرأت على عدد السكان شركات القطاع اخلاص إلى مضاعفة 

اإلنفاق على قطاع الصحة للتعويض عن تراجع دعم احلكومة. 

وقد كانت احلكومة اإلسرائيلية وبنك إسرائيل ووسائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية تردد أن االقتصاد اإلس���رائيلي كان يش���هد النمو 

واالزدهار ُقبيل اندالع األزمة املالية في العام 2008 وفي أثنائها. 

وعل���ى الرغم من أن منو الناجت احمللي اإلس���رائيلي كان أقل من 

معدل النمو الذي شهدته بلدان الشرق األوسط في الفترة الواقعة 

ب���ني العامني 2003 و2007، وعلى الرغم من زيادة معدالت الفقر 

وحاالت انعدام املس���اواة، وعلى الرغ���م من األعداد املتزايدة من 

ل نفقات الس���كن، فقد  اإلس���رائيليني الذين لم يعد بإمكانهم حتمُّ

شدد كبار الساسة وخبراء االقتصاد في إسرائيل على عدم وجود 

عالقة بني االحتالل واالقتصاد اإلس���رائيلي، وعلى أن االقتصاد 

ما انفك يشهد منًوا سريًعا وعلى أن إسرائيل سرعان ما ستنضم 

إل���ى مصاف أقوى الدول االقتصادية املتقدمة وتلحق بركبها. وقد 

افترض هؤالء الساسة وخبراء االقتصاد أنفسهم بأن األزمة العاملية 

التي ش���هدها العام 2008 لم تؤثر، أو لم تترك سوى أثر ضئيل، 

على االقتصاد اإلسرائيلي. 

وعلى خالف معظم الدول في العالم، ُيعتبر اخلطاب السياسي 

اإلسرائيلي خطاًبا يلفه خوف ال يفتر على وجود دولة إسرائيل. وال 

يشهد سوى عدد قليل من الدول مثل هذا اجلدل الذي يستحوذ على 

وسائل إعالمها حول التهديدات التي تعتري وجود الدولة. وال تغيب 

هذه التهديدات عن عناوين الصحف في إسرائيل، وبذلك ُتعتبر 

الدالالت التي يفرزها اجلدل املنفتح والصادق بشأن العيوب واملثالب 

سياسية  مسائل  تثير  املدى، وقد  بعيدة  االقتصاد  تكتنف  التي 

وقومية حساسة وتبرزها إلى الواجهة. وهذا يفسر الدافع القوى 

الذي يحث احلكومة على االستمرار في املبالغة بالنمو املتواصل 

وإخفاء اإلحصائيات االقتصادية احلقيقية. 

وكما رأينا في أحداث الربيع العربي، فقد اضطلعت وس���ائل 

التواص���ل االجتماع���ي بدور مهم في نقض ج���دار الصمت حول 

املش���اكل االقتصادية التي تواجه إسرائيل. فقد شعر الكثير من 

اإلس���رائيليني بال���ذل، بعد أن قرأوا في الصح���ف أن االقتصاد 

اإلس���رائيلي يش���هد ازدهاًرا ومنًوا في جميع قطاعاته في الوقت 

ذاته الذي كانوا يرون فيه أن مداخيلهم الش���هرية ال تكاد تغطي 

ليبرالية،  النيو  اإلصاح  إجراءات  تنفيذ  في  تنفرد  ال  إسرائيل  أن  المؤكد  من 

نظيراتها  تتفقه  مما  أكثر  األم��ن  على  تنفق  التي  الدولة  هي  إسرائيل  ولكن 

األوروبية  الدول  معظم  فيه  تنفق  الذي  الوقت  ففي  المتقدم.  العالم  دول  من 

العسكرية  قواتها  على  اإلجمالي  المحلي  ناتجها  من  و%2   %1 بين  يتراوح  ما 

والواليات المتحدة نحو 5ر4% من ناتجها المحلي اإلجمالي من أجل اإلبقاء على 

جيشها الجيش األقوى في العالم، تنفق إسرائيل ما بين 6% إلى 8% من ناتجها 

على قوتها العسكرية بحسب اإلحصائيات الرسمية المنشورة في هذا الصدد.
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مصاريفه���م، وأنحوا بالالئمة على أنفس���هم لعجزهم عن حتقيق 

املستوى املتوسط من النجاح الذي كانوا ينشدونه. وقد استطاع 

اإلسرائيليون، من خالل مواقع التواصل االجتماعي، تبادل الشعور 

باليأس والوصول إلى نتيجة مفادها أن املشكلة ليست فردية وإمنا 

هي مشكلة جمعية متسهم مبجموعهم. وفي الواقع، فشلت العناوين 

البراقة التي طلعت بها الصحف في وضع يدها على اليأس الذي 

انت���اب األفراد الذين ينحدرون من جيل كامل ال يحدوه األمل في 

الوصول إلى مستوى املعيشة الذي كان آباؤهم يحيونه. 

وفي هذا السياق، جاءت حركة االحتجاجات التي اندلعت في 

أواخر صيف العام 2011 متأخرة جًدا، وذلك باملقارنة مع حركات 

االحتجاج االجتماعية التي سادت الدول األخرى التي شهدت إنفاذ 

اإلج���راءات النيو ليبرالية. وعلى الرغم من أن الطبقة املتوس���طة 

تعرضت للتقلص املس���تمر على م���دى العقدين املنصرمني، وعلى 

الرغم من أن عدًدا ال يستهان به من اخلدمات العامة األساسية، 

كخدمات التعليم والصح���ة واملواصالت، باتت تعاني من األزمة، 

فقد قرر معظم اإلسرائيليني دعم األحزاب السياسية أو املشاركة 

في النش���اطات السياس���ية التي تتواءم مع معتقداتهم السياسية 

على صعي���د الكولونيالية واالحتالل والدين ومعاملة املواطنني من 

غير اليهود في إسرائيل والصراع السياسي الذي يؤيد إقامة دولة 

فلسطينية أو يعارضها. 

وقد متكنت احلكومة من فرض سياساتها النيو ليبرالية على 

نحو سهل نسبّيًا، وبرزت التغييرات على نحو سريع في إسرائيل، 

التي كانت تقع في مصاف االقتصادات التي فاقت أقرانها في 

أن مستوى  )مع  العام 1967  قبل وقوع االحتالل في  املساواة 

املساواة النسبية في الداخل ال ينبغي أن يحجب حاالت انعدام 

املساواة العميقة التي متس حقوق مختلف فئات املواطنني(. 

وفي هذه األيام، يحتل انعدام املساواة في إسرائيل ثاني أعلى 

مرتبة في دول العالم املتقدم )فهي تأتي بعد الواليات املتحدة(. 

وعندما ينظر املرء إلى الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 

على أنهم جزء من الوحدة االقتصادية اإلسرائيلية كذلك )على الرغم 

من أنهم ليسوا مواطنني من رعايا دولة إسرائيل(، فهو يصل إلى 

نتيجة مؤداها أن إسرائيل هي أكبر اقتصاد تنعدم فيه املساواة 

على مستوى العالم. 

لقد وجدت االحتجاجات، التي اندلعت في إسرائيل في نهاية 

املطاف، إلهامها في حركات الربيع العربي واحلركات االحتجاجية 

االحتجاجات  حركة  وجهت  وقد  أوروبا.  جنوب  دول  عّمت  التي 

انتقادات الذعة لسياسات نتنياهو – مع أن هذه االنتقادات كانت 

تنصب على سياساته االقتصادية. ويعتقد الكثير من احملتجني بأنه 

ليس هناك من عالقة بني السياسات »السياسية« )مبعنى احلصار 

إيران  ضد  تساق  التي  والتهديدات  غزة  قطاع  على  املفروض 

وفي  »االقتصادية«.  والسياسات  وغيرها(  املستعمرات  وتوسيع 

هذا السياق، رّكز قادة احلركة االحتجاجية، الذين يخشون وقوع 

شرخ في حركتهم، جهودهم على احليز االجتماعي واالقتصادي 

وجتنبوا األسئلة الصعبة التي تتناول التكلفة التي يرتبها االحتالل 

على االقتصاد اإلسرائيلي. 

وف���ي الواقع، أثبتت احلكومة أنه���ا تنظر إلى القضايا األمنية 

باعتباره���ا وس���يلة مكنة تيس���ر له���ا قمع ح���ركات االحتجاج 

االجتماعي���ة. ففي إحدى املرات، زعمت احلكومة زوًرا وبهتاًنا أن 

الهجوم الذي ُشّن على حافلة إسرائيلية في يوم 18 آب 2011 كان 

من تدبير منظمة تتخذ من قطاع غزة نقطة انطالق لها، وشنت من 

فورها هجوًما أحادي اجلانب على القطاع في محاولة منها لتصعيد 

القتال الذي كان من ش���أنه صرف االنتباه عن املظاهرة الضخمة 

التي كانت مقررة في مطلع ش���هر أيلول من العام نفس���ه. وكانت 

املرة الثانية عندما ُنسب الهجوم الذي تعرض له سياح إسرائيليون 

ف���ي بلغاريا إلى إي���ران )من دون أي دليل يثبت هذا االتهام( من 

أجل تهيئة الرأي العام لشن ضربة ضد إيران. 

لقد دأبت احلكومات اإلس���رائيلية، على م���دى تاريخها، على 

توظي���ف التهديدات األمنية من أجل حتويل االنتباه عن املش���اكل 

أقل من معدل  اإلسرائيلي كان  المحلي  الناتج  نمو  أن  الرغم من  وعلى 

العامين  بين  الواقعة  الفترة  في  األوسط  الشرق  بلدان  شهدته  الذي  النمو 

2003 و2007، وعلى الرغم من زيادة معدالت الفقر وحاالت انعدام المساواة، 

وعلى الرغم من األعداد المتزايدة من اإلسرائيليين الذين لم يعد بإمكانهم 

ل نفقات السكن، فقد شدد كبار الساسة وخبراء االقتصاد في إسرائيل  تحمُّ

على عدم وجود عاقة بين االحتال واالقتصاد اإلسرائيلي
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االجتماعي���ة واالقتصادية التي تعصف به���ا. ففي العام 1951، 

جند رئيس احلكومة بن غوريون قادة النقابات العمالية في اجليش 

ك���ي يتمكن من قمع اإلضراب ال���ذي أعلنته نقابة البحارين. كما 

ا حلركات االحتجاج التي انطلقت  وضع���ت حرب العام 1967 حًدّ

في وادي صليب في حيفا، وأفضت حرب العام 1973 إلى تفكيك 

االحتجاجات التي أثارتها حركة الفهود الس���ود، وهلم جرا. ومع 

ذل���ك، يع���ي القائمون على حركة االحتجاج���ات احلالية احتمالية 

اس���تخدام التهديدات األمنية )س���واء أكانت حقيقية أم مفتعلة( 

بغية تشتيت انتباه العامة عن هذه احلركة. ففي هذا املقام، تشير 

الالفتات التي رفعها املش���اركون في مسيرات االحتجاج إلى أن 

املتظاهرين جاهزون أكثر من أي وقت مضى للمحاوالت التي قد 

تبذلها احلكومة لتحويل املس���ألة من االقتص���اد إلى األمن. ومع 

ذل���ك، فال يكفي هذا الق���در املتزايد من اجلاهزية للوصول بحركة 

االحتجاج إلى مناقش���ة األسباب األصيلة التي تقف وراء حاالت 

انعدام املساواة املستفحلة في إسرائيل. 

فمنذ بداية حركة االحتجاجات، طرحت جماعات مختلفة »حلواًل« 

اإلطار،  هذا  وفي  واالقتصادية.  االجتماعية  للمشاكل  قطاعية 

طالبي  من  ضخمة  أعداد  إبعاد  أن  اليمينية  األحزاب  اقترحت 

اللجوء والعمال املهاجرين من شأنه خفض أسعار العقارات بصورة 

حقيقية. وانضم الكولونياليون إلى احلركة االحتجاجية باقتراحهم 

أن تشييد املزيد من املستعمرات في الضفة الغربية يشكل احلل 

املناسب ملشكلة اإلسكان التي تعاني منها إسرائيل. كما انضم 

املواطنون الفلسطينيون في إسرائيل إلى االحتجاجات على أمل 

اجلماعات  وحاولت  منه.  عانوا  طاملا  الذي  بالتمييز  االعتراف 

الصهيونية اليسارية التشديد على أن املشاكل االجتماعية التي 

الذي يخلفه  للعبء االقتصادي  نتيجة  تعاني منها إسرائيل هي 

احتالل األراضي الفلسطينية. ولم تستطع أي من هذه اجلماعات 

توحيد احملتجني وجمع كلمتهم على دعوة واحدة. 

مع  مواجهة  خوض  معظمهم  في  املتظاهرون  حتاشى  وقد 

التي  العام. وباملقارنة مع االحتجاجات  السلطات ومع اإلجماع 

عمت العالم العربي وجنوب أوروبا، يبدو أن احملتجني اإلسرائيليني 

على قدر كبير من الوداعة. وفي اعتقادي أن السبب في ذلك يكمن 

في أن التنافر املعرفي يقع في صلب الهوية اإلسرائيلية- اليهودية. 

فاملتظاهرون يحملون هوية األشخاص الذين ال يحظون باالمتيازات 

واحملرومني من حقوقهم االقتصادية األساسية والذين يخوضون 

فقد  ذلك،  ومع  وتضطهدهم.  تقمعهم  التي  النخبة  مع  الصراع 

النخبة  باعتبارهم  أنفسهم  إلى  ينظرون  املتظاهرون  هؤالء  بات 

أي باعتبارهم يتمتعون بقدر أكبر من املزايا والتعليم  احمللية – 

واحلقوق باملقارنة مع املواطنني الفلسطينيني األصليني، وباملقارنة 

مع الفلسطينيني من سكان األراضي الفلسطينية احملتلة وباملقارنة 

مع العرب في الدول املجاورة. 

وألن األيديولوجيا الصهيونية هي أيديولوجيا كولونيالية، يركز 

نظام التعليم اإلسرائيلي على املوقف األرستقراطي الذي يتبوأه 

اليهود في املنطقة. ويخاف الكولونياليون في جميع أحوالهم من 

حركات االحتجاج االجتماعية ومن املظاهرات والدعوات التي تنادي 

بإرساء دعائم املساواة واحلرية وترسيخهما. ولذلك، فمن الصعوبة 

بالنسبة لألشخاص الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم يتفوقون 

على الفلسطينيني أن يلعبوا دور املتظاهرين الغاضبني الذين ينادون 

باملساواة واحلرية. فهذا ُيَعّد تناقًضا داخلًيا ال ميكن حله دون فتح 

 الذي يوجب التطرق إلى مسائل النكبة ونظام 
صندوق باندورا4

الفصل العنصري ومعنى »الدولة اليهودية«. 

الواقع، تبقى هذه األسئلة طّي الكبت وتفقد املظاهرات  وفي 

الكثير من الطاقة التي حتركها طاملا لم ُيْبِد القائمون على احلركة 

االحتجاجية في إسرائيل استعدادهم لفتح هذا الصندوق. 

لق���د أص���اب الي���أس الكثير من اإلس���رائيليني م���ن التغيير 

االجتماعي، حيث ينظر عدد ال يستهان به من السكان إلى احلكومة 

على أنها حكومة فاس���دة. وال يؤمن هؤالء بالسياسيني كذلك. كما 

ط���رأ انخفاض متواتر على نس���بة التصويت في االنتخابات على 

أعلى  ثاني  إسرائيل  في  المساواة  انعدام  يحتل  األي��ام،  هذه  وفي 

المتحدة(.  الواليات  بعد  تأتي  )فهي  المتقدم  العالم  دول  في  مرتبة 

وعندما ينظر المرء إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على 

أنهم جزء من الوحدة االقتصادية اإلسرائيلية كذلك )على الرغم من أنهم 

ليسوا مواطنين من رعايا دولة إسرائيل(، فهو يصل إلى نتيجة مؤداها 

أن إسرائيل هي أكبر اقتصاد تنعدم فيه المساواة على مستوى العالم. 
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مدى العقود السابقة. وينتقل العديد من اإلسرائيليني املتعلمني إلى 

دول أخرى بحًثا عن الوظائف والتعليم، وال يعود الكثير منهم إلى 

إسرائيل إذا ما تيسر لهم احلصول على وظائف مستقرة في دول 

أخرى. وتقّدر وزارة استيعاب املهاجرين اإلسرائيلية بأن واحًدا من 

كل عشرة إسرائيليني يعيش خارج إسرائيل. وتشير االستطالعات 

التي تس���تهدف فئة الشباب من املواطنني اإلسرائيليني إلى وجود 

رغبة عارمة في أوساطهم ملغادرة البالد. 

وفي الواقع، تعكس الساحة السياسية التي تسود إسرائيل هذا 

اليأس والشلل السياسي. فجميع األحزاب الصهيونية تتشارك في 

برامج تتقارب بعضها مع بعض. وعلى الرغم من تراجع شعبية 

نتنياهو، فال ينجح أي زعيم سياسي في الفوز بشعبية في أوساط 

اجلمهور اإلسرائيلي. 

العالم بأسره، عقب األزمة االقتصادية التي شهدها  ال ينفك 

العام 2008، يبحث عن بدائل للرأسمالية النيو ليبرالية. وال متلك 

متكنها  التي  الطاقة  أو  السياسية  اإلرادة  اإلسرائيلية  احلكومة 

من االنضمام إلى مصاف الدول الرائدة في هذا املضمار، وذلك 

ذلك  املتظاهرين وتفانيهم، ألن  النظر عن مدى إخالص  بصرف 

على  تهمني  التي  األيديولوجيا  مع  إلى صراع  إسرائيل  يقود  قد 

الواليات املتحدة – أكبر مناصريها ومؤيديها. وعلى هذا املنوال، 

فإن إدراك الكثير من املتظاهرين بأن االحتالل وقمع الفلسطينيني 

يخلّف آثاًرا بعيدة املدى على االقتصاد اإلسرائيلي كذلك ال يكفي 

بحد ذاته إلطالق ثورة. وعلى خالف الشعبني التونسي واملصري، 

فاإلسرائيليون ليسوا وحدهم في إقليمهم وال ميكن لتطلعاتهم نحو 

حقهم  إجناز  نحو  الفلسطينيني  تطلعات  مع  تتنافس  أن  التقدم 

األساس في احلرية.  

]مرتجم عن االنكليزية. ترجمة يا�سني ال�سّيد[

توظيف  على  تاريخها،  مدى  على  اإلسرائيلية،  الحكومات  دأبت  لقد 

االجتماعية  المشاكل  عن  االنتباه  تحويل  أجل  من  األمنية  التهديدات 

واالقتصادية التي تعصف بها. ففي العام 1951، جند رئيس الحكومة بن 

غوريون قادة النقابات العمالية في الجيش كي يتمكن من قمع اإلضراب 

لحركات  ا  حًدّ  1967 العام  حرب  وضعت  كما  البحارين.  نقابة  أعلنته  الذي 

العام  حرب  وأفضت  حيفا،  في  صليب  وادي  في  انطلقت  التي  االحتجاج 

1973 إلى تفكيك االحتجاجات التي أثارتها حركة الفهود السود

الهوامش

خبراء  أحد  وهو   ،)John Maynard Keynes( كينيز  مينارد  جون  طرح   1  

االقتصاد البارزين في بريطانيا، آليات تيّسر للحكومة التدخل في االقتصاد من أجل 

التخفيف من األزمات التي تعصف بها وتشجيع النمو فيها. وقد صاغ كينيز نظريته 

بغية حماية اقتصاد السوق الرأسمالي عن طريق االقتراض واإلنفاق احلكوميني، 

الذي  التقليدي  كالسيكي  النيو  االقتصادي  الفكر  عن  فارقة  نقطة  شكل  ما  وهو 

البلدان  في  املرتفعة  النمو  معدالت  مع  التنافس  أجل  من  ضرورًيا  كينيز  اعتبره 

الشيوعية.  

إلى  االصطالح  هذا  ويشير  العرب«.  »اليهود  بطائفة  كذلك  الطائفة  هذه  وُتعرف   2

اليهود الذين ينحدرون من الدول العربية. وقد تبنت دولة الرفاه التي أسسها حزب 

مباي توجًها مناصًرا لليهود الشرقيني، حيث ُسمح لهم مبوجبه احلصول على فرص 

محدودة في التعليم وامللكية. 

تضم منظمة األمن والتعاون في امليدان االقتصادي 34 دولة، وهي منظمة متثل   3

العالم املتقدم. 

باندورا )Pandora( هي امرأة أرسلها زيوس عقاًبا للجنس البشري، بعد سرقة   4

بدافع  فتحتها،  إن  ما   )Pandora’s Box( علبة  وأعطاها  للنار،  بروميثيوس 

الفضول، حتى انطلقت منها جميع الشرور والرزايا فعّمت البشر، ولم يبق فيها غير 

األمل )امليثولوجيا اإلغريقية(. مالحظة املترجم
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محمود قع�دان )*(

االقتصاد اإلسرائيلي بين دعاة السوق 

الحرة ودعاة تدخل الدولة

مرَّ االقتصاد اإلس���رائيلي منذ إقامة الدولة في العام 1948 بعدة 

محطات، أهمها االنتقال من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي، ومن 

اقتصاد ُمركز إلى اقتصاد ُحر في دولة دميقراطية ترعاها املؤسسات.

التحدي���ات األهم الت���ي رافقت االقتصاد اإلس���رائيلي كانت 

االنتقال الفكري والتطبيقي من مس���ار شبه اشتراكي يهيمن فيه 

القط���اع العام على االقتصاد، إلى مس���ار في���ه اقتصاد مفتوح 

املصراع���ني على القطاع اخل���اص، والتحرر من دوامة العجز في 

امليزانية واملديونية العامة املعيقة إلى نظام امليزانية املتوازنة والذي 

يتوافق إلى مدى ما مع سياسات الدول الغربية املتقدمة.

ف���ي هذه املقالة س���نركز على بعض النش���اطات اإلصالحية، 

وخاصة في س���وق العملة الصعبة، وفي ميزانية الدولة واملديونية 

العامة.  

سادت منذ قيام إسرائيل يد وزارة املالية في تقرير سعر صرف 

العمل���ة الصعبة )الدوالر األميركي مقابل الش���يكل(. ومن آن إلى 

آن، وبش���كل متدرج، كانت وزارة املالية ترفع سعر صرف العملة 

حسب مقتضيات الضرورة.  بشكل عام، كان سعر الصرف ثابتًا، 

وكانت هذه سياس���ة منتهجة لدى ُدَول كثيرة تعاني من ش���ح في 

موارد العملة الصعبة. 

استمرت هذه السياسة حتى العام1975.  وفي 1975- 1976 

مت تبني سياسة سعر صرف زاحفة مبوجبها يرتفع سعر الصرف 

بصورة ثابتة مبقدار 5ر0% كل شهر.

ُمِنَع األفراد آنذاك وبسبب شح موارد العملة الصعبة من حيازة 

حس���ابات بنكية دوالرية بحس���ب ما أملته بنود قسم الرقابة على 

العملة الصعبة.  حتى أنه في العام 1977 اضطر رئيس احلكومة 

إسحق رابني لالستقالة من  منصب رئاسة احلكومة بعدما كشفت 

بعض الصحف أن لدى زوجته حسابا دوالريا في الواليات املتحدة.

االقتصاد وسوق  موضوع  في  يزراعيل«  »عيمق  وكلية  حيفا  جامعة  في  محاضر   )*(

األوراق املالية.
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لقد كان في نشوء النظريات االقتصادية األثر البالغ على تبني 

سياس���ات احلكومة االقتصادية للتمكن من الس���يطرة على زمام 

األمور. بعد أزمة الكس���اد العاملية العام 1928 طلع جون مينارد 

كينيز، وهو أستاذ اقتصاد في جامعة كمبريدج وكاتب في اإلصالح 

االجتماع���ي، بنظرية )نظرية كيني���ز( تتعارض مع مفهوم النظرية 

االقتصادية التقليدية )الكالسيكية(. مبوجب النظرية االقتصادية 

الكالسيكية هناك يد خفية مسؤولة عن خلق التوازن في االقتصاد. 

وبعبارة أخرى، آلية الس���وق، وبضمن ذلك العرض والطلب، كلّها 

مس���ؤولة عن خلق التوازن وتقرير مستوى األسعار األمثل. وحول 

التدخل احلكومي ترى النظرية الكالسيكية أّن تدخل الدولة ينتهك 

التوازن ويخلق التش���وهات التي تضر بكف���اءة االقتصاد. ووفقا 

للفيلسوف واملنّظر آدم سميث، فللدولة دور مهم واحد يقتصر على 

احلفاظ على القانون والنظام العام ألن عدم مراعاة شأن القانون 

والنظام قد يحول دون أداء منتظم للنشاط االقتصادي.

أما ما تقوم عليه نظرية كينيز فهو أن الدولة تستطيع، من خالل 

التدخل في سياسة الضرائب والسياسة املالية والنقدية، أن تتحكم 

مبا يس���مى الدورات االقتصادي���ة. وبذلك فإن نظرية كينيز متّجد 

تدخل الدولة في الشؤون االقتصادية. فعلى سبيل املثال، في حال 

وقوع أزمة اقتصادية وفشل »اليد اخلفية« في حل تلك األزمة ميكن 

للحكومة التدخل من خالل مجموعة متنوعة من التدابير مثل خفض 

أس���عار الفائدة قصيرة األمد، زيادة اإلنفاق احلكومي، وتخفيض 

الضرائب لدفع االستهالك اخلاص إلى حل األزمة.

بعد انتخابات العام 1977 وتنحية حزب العمل، ذي التوجهات 

االشتراكية، وتولي حزب الليكود )التكتل( والية احلكم، وهو حزب 

ذو توجهات اقتصادية ليبرالية حرة، مت ألول مرة التحول من سعر 

صرف زاحف إلى سياس���ة حترير هذه الس���وق وإزالة احلواجز 

واملوانع من حمل وحيازة العملة الصعبة بش���كل حر واالقتراض 

وما إلى ذلك.

لم ُيكتب لهذه السياسة احلرة النجاح في تلك اآلونة لعدم نضوج 

هذه السوق، ال بل أعادت احلكومة في العام 1978 سياسة سعر 

الصرف الثابت للعملة الصعبة ألس���باب منها: تفاقم االس���تيراد 

وارتفاع املديونية الداخلية واخلارجية وتفاقم الصعوبات في متويل 

ه���ذه املديونية الداخلية )ديون احلكومة لصناديق التقاعد وغيرها 

من صناديق التوفير احمللية( واخلارجية )ديون احلكومة ملؤسسات 

ودول أجنبية(. ومن األس���باب لتفاق���م الصعوبات في متويل هذه 

املديونية كان الفائدة العالية على الديون وبسبب كون بعض الديون 

العامة مقترنة ومربوطة مبؤش���ر جدول غالء املعيشة والذي وصل 

في سنوات الثمانني الى 480% للسنة الواحدة.

ُعِرَفت الس���نوات األولى م���ن حقبة الثمانيني���ات بفترة تفاقم 

األس���عار وفقدان السيطرة عليها.  وأحد مظاهر تلك املشكلة هو 

حتويل العملة من ليرة إلى شيكل بنسبة 1:10، أي أن كل شيكل 

يساوي 10 ليرات )1985-1980(.

في هذه الفترة أيضًا تسارعت الوثبات في تغيير سعر صرف 

العملة احمللية مقابل الدوالر.  في العام 1981 حاولت وزارة املالية 

محاربة التضخم بواسطة خطة ال� »5%«، ومفادها أن احلكومة ال 

بد من أن تكبح جماح التضخم )80% في العام 1981( بواسطة 

التأثير على تطلعات expectations اجلماهير املستقبلية لألسعار. 

في تلك اآلونة ظهرت على الساحة الفكرية في االقتصاد نظرية 

ُتعن���ى بتطلعات اجلمه���ور للتضخم وذلك ردًا على فش���ل نظرية 

كينيز في شرح مظاهر التضخم االقتصادي من جهة واالنكماش 

االقتص���ادي من جهة أخرى.  وباألخص الق���ت نظريات ميلتون 

فريدمان وغيره الترحيب في األوساط االقتصادية في العالم وفي 

إسرائيل ومفادها أن أعداء االقتصاد هم اثنان: األول هو االحتكار، 

والثان���ي هو احلكومة التي متنع احلرية االقتصادية وتهدر املوارد 

وتخلق الفس���اد اإلداري.  وبالنسبة للتضخم لفتت االنتباه نظرية 

التطلعات العقالنية »Rational Expectations« والتي مبوجبها يقوم 

اجلمهور بتخمني نس���بة التضخم املرتقبة وبحسبها يقوم اجلمهور 

العريض بتقرير عملياته وتصرفاته االقتصادية.  

حاولت احلكومة كبح جماح التضخم ظنًا منها أن نسبة التضخم 

والت���ي وصلت إل���ى 80%، ُيعزى نصفها إل���ى توقعات اجلمهور، 

والنص���ف اآلخر يقف من ورائه العجز الهائل في امليزانية، ولذلك 

حاول���ت احلكومة من خالل خطة ال� 5% أن ُترّوض هذه التطلعات 

ولكنها لم تنجح في ذلك، ال بل ساهمت اخلطة في انكسار سقف 

نسبة التضخم ال�تي وصلت إلى حد 80% في العام 1981، وُيعزى 

ذلك الفش���ل إلى السبب الرئيس لتفاقم األسعار، أال وهو مشكلة 

العجز في امليزانية.

ومن أهم األس���باب التي أدت إلى تفاقم العجز في سنوات ال� 

70 ه���و ارتفاع فاتورة األمن وخاصة بعد العام 1973، وارتفاع 

أسعار النفط بعد حرب أكتوبر ووصول األسعار إلى قمم قياسية 

إبان الثورة اإليرانية، واندالع احلرب العراقية اإليرانية.  كل هذه 

األس���باب خلقت جّوًا عسيرًا على االقتصاد منعه من النمو بشكل 

كاٍف.  ف���ي العام 1984 وص���ل احتياط النقد للعملة الصعبة إلى 

مستويات حرجة كانت على وشك أن تهوي باالقتصاد إلى مستنقع 

اإلفالس.  ولذلك علت في تلك األثناء أصوات من وزارة املالية ُتنادي 

بدولرة )Dolarization( العملة، أي ربط الشيكل بشكل تام بالعملة 

األميركية، وكان مراد من نادى بهذه الفكرة عمليًا أن يدفع احلكومة 
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إلى الكف عن خلق العجز وطباعة النقود لتمويل العجز. في نهاية  

املطاف لم تخرج هذه الفكرة إلى حّيز التنفيذ.

نسبة التضخمالسنة

1980%133

1981%102

1982%132

1983%191

1984%445

1985%185

1986%19.65

1987%16.13

ه���ذه األمور دفعت إلى جتميد النم���و االقتصادي واإلنتاجية 

االقتصادية، كما أن عدم االلتزام بحل جذري ملشكلة العجز الذي 

أدى إل���ى خل���ق التضخم دفع إلى أزمة انهي���ار البنوك في العام 

1983 وتأميمها بعد ذلك إلى حني.

وإن ُخضن���ا في أزمة انهيار أس���عار أس���هم البنوك احمللية، 

جند أن السبب الفني هو أن البنوك اصطنعت لنفسها قوى طلب 

ألس���همها في سوق األوراق املالية وذلك بواسطة دفع املستثمرين 

الكبار والصغار إلى ش���راء أس���هم البنوك.  وإضافة لذلك، كان 

لدى البنوك ش���ركات تابعة لها تدير بعض أموال العامة في إطار 

صناديق استكمال أو صناديق تقاعد وهي بدورها شركات ساهمت 

في تأجيج الطلب والضغط لرفع س���عر أسهم البنوك منذ اواسط 

السبعينيات من القرن املنصرم.  أما السبب اجلذري النتهاج هذه 

السياس���ة وجذب أموال العامة لالس���تثمار في أسهم البنوك فهو 

املنافسة الشديدة بني قطاع البنوك من جهة واحلكومة ذات العجز 

من جهة أخرى على مصادر التمويل.

فمن جهة تستحوذ احلكومة على قدر كبير من صناديق التقاعد 

النقابي���ة وغيرها والتي بدورها تقدم الق���روض املتوالية والفورية 

للحكومة، وذلك بواسطة إصدار سندات دين ذات نسبة فائدة عالية 

ومرتبطة بجدول غالء املعيش���ة في ُجلِّه���ا.  وباملقابل هناك ُقطاع 

البنوك الذي يخلو من النفوذ السلطوي حلمل أي مؤسسة إلقراضه، 

ولذلك يعاني من ش���ح املوارد بعد أن قامت احلكومة باالستحواذ 

على هذه املوارد. إذن تدور الدائرة وتعود إلى أن نواة األزمة هي 

تظاهرة في حيفا: السوق حّر... الشعب مستعبد



19

العج���ز في امليزانية والذي يخلق التضخم، والذي يؤدي إلى خنق 

املوارد االستثمارية للبنوك وللقطاع اخلاص بشكل عام.

بعد انهيار أس���هم البنوك مت إيقاف التعامل في أسهم البنوك 

مدة أس���بوع في سوق األوراق املالية إلى أن مت رسم خطة انقاذ 

مبوجبها تؤمم الدولة أس���هم البنوك، وذلك بواس���طة سندات دين 

تصدرها احلكومة وبعد 10 س���نوات تق���وم احلكومة بخصخصة 

البنوك مجددًا. 

خطة االستقرار االقتصادية- 1985

في العام 1985 مت االتفاق على تطبيق خطة اقتصادية طويلة 

األمد ُس���ميت بخطة االستقرار االقتصادية.  وضعت هذه اخلطة 

أول مرة على طاولة احلكومة العام 1981، إال أن خالفات سياسية 

حالت دون تبنيها. 

ترأس ه���ذه  اخلطة أكادمييون إس���رائيليون وأميركيون مثل 

البروفسور ميخائيل برونو والبروفسور ستانلي فيشر والذي يشغل 

اليوم منصب محافظ بنك إسرائيل - البنك املركزي.

تخلل هذا اإلصالح نوعان من اخلطوات: خطوات على صعيد 

امليزاني���ة، وخطوات على صعيد السياس���ة النقدية.  فعلى صعيد 

امليزاني���ة نصت اخلطة على أن توازن احلكومة نفقاتها بحس���ب 

مدخولها من الضرائب.  إضافة لذلك مت سن قانون مينع خلق عجز 

أو متويله بواسطة طباعة النقود.  ومت أيضا بناء ُأطر وقواعد لنمو 

سليم في نفقات احلكومة وقواعد إلدارة مديونية الدولة. 

مت على صعيد السياسة املالية بناء خطة تعمل على تذويب املثلث 

اخلالق للتضخم.  هذا املثلث يتركب من ثالثة أضالع: )1( سعر 

صرف الدوالر؛ )2( األسعار؛ )3( رواتب مستخدمي الدولة وغيرهم. 

مت منذ أوائل س���نوات السبعني ربط األجور في بعض املرافق 

االقتصادية مبؤشر جدول غالء املعيشة.  هذا الربط أحدث دوامة 

ال نهائية من التضخم.  ففي كل مرة ارتفعت فيها األجور مس ذلك 

بأرباح الشركات املوّردة )مصدر العملة الصعبة( فتأتي احلكومة 

على أثر ذلك وترفع سعر صرف العملة، فيدفع ذلك أسعار السلع 

املس���توردة إلى االرتفاع ومن ثم إلى ارتفاع مؤش���ر جدول غالء 

املعيش���ة ومن ثم ارتفاع األجور وهكذا دواليك. ولذلك كان ال بد 

من الس���يطرة على إحدى هذه األضالع واتخاذها مرس���اة متنع 

سائر األضالع من االنفالت وخلق التضخم. 

ومن أجل كس���ر هذا املثلث مت تبني س���عر الصرف كمرساة 

للسياس���ة املالية.  بذلك س���يظل س���عر الصرف للعملة الصعبة 

ثابتًا ويترتب على احلكومة ضخ أو شراء العملة الصعبة من أجل 

احملافظة على سعر الصرف ثابتا. 

وفي س���بيل كسر العالقة الثالثية مت فرض الرقابة املؤقتة على 

األسعار ملنع ارتفاع غير مبرر في األسعار ومت أيضا التعاقد مع 

النقابة العامة للعمال )الهس���تدروت( عل���ى منح فترة من الهدوء، 

متتنع مبوجبه النقابات من املطالبة بتلقي عالوات أجور فورية إذا 

ارتفعت األسعار. 

أما على صعيد السوق املالية فقد مت اتخاذ عدة خطوات أهمها:

 حترير الس���وق املالية من س���طوة احلكوم���ة وهيمنتها.  . 1

وم���ن أجل ذلك على احلكوم���ة، كما ُذكر آنفًا، أن تقلص 

من نفقاتها وعجزها، األمر الذي يؤدي الحقًا الى تقليص 

دور احلكومة كمقترض عمالق في سوق املال، وُيتيح ذلك 

مكان���ًا للقطاع اخلاص، ال بل ويؤدي  إلى هبوط س���عر 

الفائدة على اإلقراض،

 كس���ر القيود امللقاة عل���ى القطاع البنكي والوس���اطة . 2

والسمسرة املالية،

 حترير تدريجي لسوق العملة الصعبة،. 3

 خصخصة الشركات احلكومية. . 4

ومن وراء الكواليس قدمت حكومة الواليات املتحدة الدعم لهذه 

اخلطة شريطة أن تقوم احلكومة بتنفيذ كل هذه اخلطوات. 

ضنا في أزمة انهيار أسعار أسهم البنوك المحلية، نجد أن السبب الفني هو أن 
ُ

وإن خ

البنوك اصطنعت لنفسها قوى طلب ألسهمها في سوق األوراق المالية وذلك بواسطة 

دفع المستثمرين الكبار والصغار إلى شراء أسهم البنوك.  وإضافة لذلك، كان لدى البنوك 

شركات تابعة لها تدير بعض أموال العامة في إطار صناديق استكمال أو صناديق تقاعد 

وهي بدورها شركات ساهمت في تأجيج الطلب والضغط لرفع سعر أسهم البنوك منذ 

اواسط السبعينيات من القرن المنصرم.
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تبنت احلكومة خطوات أخرى لم ُتْدرج في إطار خطة  االستقرار، 

للح���د من تأثي���ر الدوالر على التضخم، ومنها االنتقال من س���عر 

الصرف األحادي العملة )شيكل - دوالر( إلى سعر صرف متعدد 

العمالت )سلة عمالت 1987( والذي يعكس بشكل صحيح أكثر قوة 

الشيكل مقابل العمالت األخرى استنادا إلى تكوين امليزان التجاري.

مت في العام 1989 االنتقال من سعر صرف ثابت للعملة الصعبة 

إلى س���عر صرف متذبذب داخل حزام مائل يسمح لسعر صرف 

العملة بالتذبذب بنس���بة 3% + وفي حال اس���تفحال الذبذبة يقوم 

البنك املركزي بالتدخل كبائع أو كش���اٍر للعملة الصعبة.  أما ميل 

هذا احلزام فقد تقرر أن يكون  الفرق بني نسبة التضخم احمللية 

 Real  ونسبة التضخم العاملية على أن يظل سعر الصرف احلقيقي

Exchange rate   ثابت���ًا.  وم���ع جني ثمار اخلطط لوحظ انخفاض 

التضخم في الس���نوات األولى التي تلت اخلطة إلى أقل من %20 

للسنة الواحدة. 

ومع اإلصالحات املوازية في سوق العملة الصعبة التي كسرت 

قيود االقتراض من خارج البالد وسمحت باالنتقال السريع لألموال، 

مت اإلعالن في 2005/6/9 عن االلغاء التام للحزام الذي س���مح 

في تلك اآلونة بالتذبذب حتى 60%+. وبذلك مت االنتقال إلى سعر 

صرف حّر كليا. 

هذا التاريخ ُيّعد مناسبة ُتسطر في تاريخ االقتصاد اإلسرائيلي 

الذي سادته البلبلة والتضخم لعشرات السنوات. 

ف���ي الع���ام 1992 تبنت احلكومة كغيرها م���ن احلكومات في 

الغرب سياس���ة اس���تهداف التضخم Inflation Targeting  وهي 

سياسة تبنتها أغلب دول العالم الصناعية G-7 وأثبتت جدارتها 

في استقرار األسعار. 

ُتظه���ر النقلة النوعية ف���ي االقتصاد اإلس���رائيلي ُمنذ العام 

1985 بش���كل يأبى التأويل على أن مفاهيم ش���يكاغو )اجلامعة( 

باتت مس���يطرة على سير احلياة االقتصادية في إسرائيل.  ومن 

املعروف أن قس���م االقتصاد في جامعة ش���يكاغو األميركية ميثل 

أكثر من أي جامعة أخرى ش���غف املنظرّين إلى »حترير« السوق 

وكبح جماح االحتكار وفتح جميع األسواق للمنافسة وخصخصة 

القطاع العام.  كما أسلفنا الذكر فإن واضعي اخلطط االقتصادية 

للحكومة مثل ستانلي فيشر ويعقوب فرانكل وغيرهما ميثلون خط 

التحرير  االقتصادي – خط شيكاغو. 

برزت مع تسلم بنيامني نتنياهو وزارة املالية العام 2003 مجددا 

امليول الشديدة الس���تمرار تطبيق »تعاليم« السوق احلرة املتمثلة 

في تشجيع فتح األسواق احمللية للمنافسة مع اخلارج وباألخص 

تقليص دور القطاع العام وإعالء ش���أن القطاع اخلاص في دفع 

العجلة االقتصادية لكونه قطاعا أكثر ليونة وجناعة.

إن أحد معالم تطبيق هذه التعاليم هو تقليص متواصل لنفقات 

احلكومة، وتقليص مواز لنسب الضرائب املفروضة على الشركات 

)من 36% العام 2001 إلى 24% العام 2011( وعلى األفراد.

وامللفت لالنتباه أن تخفيض نَِس���ب الضرائب زاد من عائدات 

الضرائب في نهاية املطاف، األمر الذي ساهم في تقليص املديونية 

العامة إلى ما يقارب 70% من الناجت القومي على مدى السنني. 

كانت نسبة الدين املنخفضة شهادة تقدير لإلدارة االقتصادية 

ف���ي البالد من جهة وكاالت التصنيف االئتماني، بل وكانت عامال 

مس���اعدا في عبور أزمة الرهن العقاري العاملية العام 2008 مع 

أدنى األضرار مقارنة بدول أخرى.  

عل���ى الرغم من النج���اح في حتقيق أه���داف اقتصادية مثل 

استقرار األسعار، وزيادة الصادرات، وخفض الدين العام، ورفع  

الناجت احمللي اإلجمالي للفرد ملستوى سمح للدولة باالنضمام إلى 

البلدان OECD املتقدمة، إال أنه في صيف العام 2011 خرج 300 

أل���ف من املتظاهرين إلى امليادي���ن العامة في جميع أنحاء البالد 

لالحتجاج على ارتفاع أس���عار املعيشة. ورفع املتظاهرون أواني 

طبخ معدنية فارغة في إش���ارة إل���ى عمق األزمة. وقد دفعت هذه 

االحتجاج���ات رئيس احلكومة إلى إنش���اء جلنة حكومية وظيفتها 

دراسة واقتراح حلول لضائقة ارتفاع أسعار املعيشة في إسرائيل. 

أوصت اللجنة بسلس���لة من خطوات اإلصالح طالت مجاالت 

عانت لس���نوات طويلة من اإلهمال أو الالمباالة منها: الضرائب، 

اجلمرك، التعليم، اإلس���كان، النقل الع���ام، هرم االحتكار، قطاع 

السيارات وقطاع الغاز. 

إذا أخذن���ا على س���بيل املثال توصيتني م���ن قائمة طويلة من 

التوصيات جند مثال: 

 إعفاءات ضريبية وجمركية للطبقة الوسطى وزيادة الضرائب 

عل���ى األغني���اء ذوي الدخل املرتف���ع ورفع نس���بة الضريبة على 

الشركات. 

بناء وحدات س���كنية للش���راء وللتأجير بأسعار رخيصة معدة 

ألسر الطبقة املتوسطة.

 تشير هذه التوصيات وغيرها بوضوح إلى فشل »اليد اخلفية« 

إل���ى حّد ما في ترتيب الش���ؤون االقتصادية، بل وتدعو احلكومة 

إلى التدخل حلل املشاكل الناجمة. وهذه التوصيات ليست أقل من 

ضربة لدعاة السوق احلرة - أتباع املدرسة الكالسيكية.
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يوآف بيلد )*(

 

من الصهيونية إلى 
الرأسمالّية وبالعكس

االقتصاد السياسي لدولة الليبرالية 

الحربية الجديدة في إسرائيل

كانت سنوات التسعينيات من القرن العشرين مبثابة استراحة 

خاصة في تاريخ االستعمار الصهيوني في فلسطني؛ فمنذ مؤمتر 

مدريد 1991، مرورا بالنجاح الكبير للعمل في انتخابات 1992،)1( 

االستيطان  مشروع  أن  بدا   ،1993 أوسلو  اتفاقيات  إلى  وصوال 

الصهيوني وصل إلى أقصاه، وأن إسرائيل باتت جاهزة إلقامة سالم 

للضفة  اجلزئي  اإلخالء  عن طريق  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  مع 

الغربية وغزة. وقد تضافرت عوامل كثيرة، اقتصادية وسياسية، محلية 

ودولية، خللق هذا االنطباع، الذي نعلم اآلن، مع شيء من اإلدراك، 

أنه كان خداعا بصريا.

السالم«  »عملية  أن  نعرف  األيام،  هذه  منظورنا  خالل  من 

أخرجت عن سّكتها نهائيا، رمبا من قبل إيهود باراك، في متوز 

2000، وأن الواليات املتحدة لم تكتف بأنها لم تفرض السالم، أيا 

كان نوعه، على إسرائيل، كما متنى كثيرون، وإمنا تخلت كليا عن 

زعمها أنها تعمل كوسيط شريف، وانحازت إلى جانب إسرائيل، 

منذ تلك اللحظة. 

في هذه املقالة، سوف أتبنى الدفاع عن نظرية تقول إن القوى 

احمللّية، وأساسا القوى االقتصادية، كانت هي املروجة الرئيسة 

)وفشل  العملية  تلك  لفشل  تفسيرا  كما سأطرح  أوسلو،  لعملية 

والصراع  اإلسرائيلي  للمجتمع  احلالي  وللواقع  لها(  حتليلنا 

اإلسرائيلي الفلسطيني.

تحرير المجتمع اإلسرائيلي )2(

محاولة اإلخالء اجلزئية للمناطق احملتلة في العام 1967 كانت 

عنصرا واحدًا من عملية أوسع لتحرير املجتمع اإلسرائيلي. وقد 

استلزم التحرير تغييرا ملوضع السيادة من الدولة إلى السوق، ومن 

هذا املنطلق، فإن الليبرالية احمللية جعلت إخالء املناطق احملتلة 

* أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب.
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رابين  إسحق  )مثل  الصهيوني  العمل  قادة  من  الثاني  الجيل  كان  وإذا 

وشمعون بيريس( حصلوا على أعمالهم من خال بيروقراطيات عامة متنوعة، 

القطاع  نحو  اتجهوا   ،1967 العام  بعد  ترعرعوا  الذين  الثالث،  الجيل  أبناء  فإن 

ولدمج  واالقتصادية،  السياسية  لليبرالية  الرئيسيون  األبطال  وهم  الخاص. 

والعوائق  التعرفة  تخفيض  خال  من  العالمية  السوق  في  إسرائيل  اقتصاد 

اإلدارية. 

يبدو كعامل بنائي إلزامي. وكما سأوضح ذلك، على أي حال، فإن 

فشل اإلخالء لم يوقف الليبرالية ولكنه منحها شخصية جزئية، هي 

لذلك على وجه اخلصوص شخصية  قاسية.

دولة  رسميا  أنها  عن  بالرغم  إسرائيل،  دولة  فإن  تاريخيا، 

ولديها  مكثفة،  بآليات  مرتبطة  طفيلية،  دولة  أنها  إال  دميقراطية، 

سيطرة على املصادر االجتماعية، إما بشكل مباشر، أو من خالل 

الهستدروت. وخالل توالي السنوات، فإن اقتصاد إسرائيل، الذي 

متّوله إلى حد كبير حتويالت أحادية اجلانب، أضعفت سيطرة الدولة 

والهستدروت لصالح اهتمامات األعمال اخلاصة. )3( وهذا االنتقال 

القطاعي أثر على حظوظ اجليل الشاب من نخبة األشكناز العريقة 

التي تنتمي إلى حزب العمل. وإذا كان اجليل الثاني من قادة العمل 

الصهيوني )مثل إسحق رابني وشمعون بيريس( حصلوا على أعمالهم 

من خالل بيروقراطيات عامة متنوعة، فإن أبناء اجليل الثالث، الذين 

ترعرعوا بعد العام 1967، اجتهوا نحو القطاع اخلاص. وهم األبطال 

الرئيسيون لليبرالية السياسية واالقتصادية، ولدمج اقتصاد إسرائيل 

في السوق العاملية من خالل تخفيض التعرفة والعوائق اإلدارية. 

هذه  فإن   ،1992 العام  في  احلكم  إلى  العمل  عاد  وعندما 

للعمل، بزعامة  الليبرالي  املجموعة، وقد عملت من خالل اجلناح 

ميرتس  بورغ، ومن خالل  بيلني وأبراهام  حاييم رامون ويوسي 

أيضا، بدأت تبذل جهدا مواظبا في جتريد الهستدروت من اقتصاد 

القطاع العام عموما، وفي تصغير شأن دولة الرفاه.

وفي ظّل حكومة العمل )1992 � 1996(، مت تشريع إصالحات 

ليبرالية متطرفة في املناطق الرئيسة لالقتصاد واملجتمع. 

ومن أبرز التشريعات ما يلي:

• خصخصة االقتصاد. وقد مّت جتريد الهستدروت من ملكية 

مصادر اإلنتاج، كما فقد سيطرته على الصندوق الصحي. وجّردت 

االقتصادية،  األصول  من  استطاعت،  ما  بأسرع  نفسها  الدولة 

حتى في الصناعات املتعلقة باألمن، مثل صناعة السالح والبحث 

العسكري والتطوير.

اإلدارة  مسؤولية  الدولة  تسلمت  الصحية.  الرعاية  إصالح   •

خالل  من  إياه  مولة  للمرضى،  الصحية  الرعاية  جلهاز  املالية 

ضريبة صحية، ال من خالل ضرائب عضوية تطوعية في مختلف 

صناديق الصحة )املرضى(. وعلى الرغم من توحيد تغطية الرعاية 

الصحية التي نتجت عن هذا القرار، إال أنه شّكل تراجعا لدولة 

الرفاه، وخطوة واسعة في اجتاه خصخصة جهاز الرعاية الصحية. 

الصحة، وعلى  مختلف صناديق  أخذت  اإلصالح،  هذا  ومع 

رأسها الصندوق الذي ميلكه الهستدروت، توفر اخلدمات الصحية 

على قاعدة من العجز الصعب في امليزانية، مع قيام الدولة بتغطية 

هذا العجز سنويا. 

واآلن، ومع استمرار الصناديق الصحية املوجودة في تقدمي 

خدمات الرعاية الصحية، فإن القانون يطالبها بالعمل في حدود 

ميزانية مقّرة رسميا، مكّونة من الضريبة الصحية، ومساهمة غير 

وزارة  في  بالبيروقراطية  مثلة  الدولة،  الدولة. وألن  من  محّددة 

املالية، حتاول أن تسهم بأقل قدر مكن، فإن هذا يعني بالضرورة 

تدهورا في اخلدمات، في نقص يلتقطه مزّودو الرعاية اخلاصة، 

ألولئك القادرين على الدفع. 

املصادر  مساهمة  نسبة  ارتفعت   2010 العام  ففي  وهكذا، 

 ،The Marker( %35اخلاصة في الرعاية الصحية القومية إلى 5ر

13 و 18حزيران 2012(. )4( ومن الشواهد السياسية الواضحة 

على ذلك أن القانون اجلديد منع الصناديق الصحية من تشكيل 

عضويتها اخلاصة، وجعلها مشروطة بالعضوية في أي منظمات 

أخرى. وقد خدم ذلك القانون الروابط بني الهستدروت وصندوقه 

الصحي، ولكنه حرم الهستدروت من وسائله املهمة جلذب العضوية.

• التعليم. أسقط جهاز التعليم كّل مزاعمه حول توفير تعليم 

نوعّي على قاعدة املساواة وعدم التمييز الداخلّي يهوديا. وحتت املوانع 

األيديولوجية ل� »التميز«، و »اختيار اآلباء«، و»استقاللية املدارس«، 

أصبح اجلهاز في جتزئة مضاعفة، مع تعليم محترم لألطفال الذين 

يستطيع آباؤهم أن يدفعوا، وتعليم دون املستوى لكل شخص آخر. 
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• التغييرات الدستورية. وميكن تصنيف هذه التغييرات حتت 

عنوانني: اإلصالح االنتخابي، وتشريع حقوق اإلنسان. 

االنتخابات  االنتخاب:  نظام  في  مهمان  تغييران  حدث  وقد 

الداخلية األولية، واالنتخاب املباشر والشخصي لرئيس احلكومة 

من قبل مجموع الناخبني )ما يجعل رئيس احلكومة شبه رئيس، 

إضعاف  في  التغييرات  هذه  أثر  برز  األميركية(.  الطريقة  على 

مناقضا، في إضعاف رئيس  يبدو  السياسية، وبشكل  األحزاب 

يستطيعون متويل  الذي  الكبار  املانحني  تأثير  وزيادة  احلكومة، 

احلمالت االنتخابية. لهذا السبب، ألغيت هذه اإلصالحات مع بداية 

األلفية الثالثة: االنتخابات العامة للعام 2002 أجريت على النظام 

القدمي، نظام ما قبل موديل 1996، واالنتخابات الداخلية انتهت 

في الليكود، الذي خرج من تلك االنتخابات حزبًا مسيطرًا بوضوح.

وفي حقل حقوق اإلنسان، سّن قانونان أساسيان )يتمتعان 

بصفة دستورية( عشية انتخابات العام 1992: الكرامة اإلنسانية 

واحلرية، وحرية التشغيل. من خالل بعض التفسيرات، تضمن هذان 

القانونان معًا ما ال يعتبر أقّل من ثورة دستورية، وبذلك سمحا، 

ألول مّرة، باملراجعة القضائية للقوانني األساس. 

على أي حال، فإن احلقوق املضمونة في هذه القوانني يفترض 

يهودية ودميقراطية. وقد  كدولة  البالد  قيم  على ضوء  تفسر  أن 

حصر ذلك تطبيقها في موضوع احلرية الدينية، وموضوع حقوق 

الفلسطينيني من مواطني الدولة، دون ذكر حقوق الفلسطينيني غير 

املواطنني. وليس هناك ما هو أوضح من أن احلقوق التي ضمنها 

هذان القانونان هي حقوق مدنية وسياسية فقط، مبا في ذلك حّق 

امللكية، ودون احلقوق االجتماعية. 

لذلك فإن هذه القوانني ال ميكن أن تستخدم للدفاع عن عالقات 

العمل التقدمية نسبيا، وتشريعات الرفاه االجتماعي التي تعّرضت 

للهجوم في سياق حترير االقتصاد. واملجموعة املسؤولة عن هذه 

التغييرات � الطبقة الوسطى العليا، اجليل الثالث من األشكنازية 

العريقة � وفرت أيضا، وعبر حركة »السالم اآلن«، تعزيزًا رئيسا 

لعملية اإلخالء.  

»رسالة  مع   1978 العام  في  اآلن«  »السالم  تأسست  وقد 

الضباط«، وهي عريضة وجهت إلى رئيس احلكومة مناحيم بيغن 

الرئيس  وفرتها زيارة  التي  السالم  فرصة  تضييع  بعدم  تطالبه 

وقعت  وقد   .1977 العام  في  للقدس  السادات  أنور  املصري 

الرسالة من قبل 348 محاربًا قدميًا من وحدات النخبة العسكرية 

� كلهم مواطنون إسرائيليون، وكلهم يهود، وكلهم ذكور، ومعظمهم 

من األشكناز العلمانيني الذي يحملون رتب ضباط في االحتياط 

حركة  في  أعضاء  أو  طالبا  كانوا  املوقعني  ومعظم  العسكري. 

في  تخرجوا  قد  كانوا  ومعظمهم  الوقت،  ذلك  في  الكيبوتسات 

األعمال أو التخصصات األكادميية والسياسية للنخبة. ومن املثير، 

ولو رمزيا، أن عومري بادان، أحد املؤسسني، وأول رئيس للسالم 

اآلن، ميلك اآلن امتياز ماكدونالد في إسرائيل. )5(

من التحرير إلى تصفية االستعمار

مع التغييرات البنيوية في االقتصاد، وفي فرصهم الشخصية، 

اعتبر أبناء اجليل األشكنازي الثالث الدولة عائقا بدال من معني، 

أمام جناح اقتصادهم. وهم كنخبة أعمال مثقفة، شعروا مبا يكفي 

من ثقة للتنافس في سوق مفتوحة، محليا ودوليا. ولم يعد همهم أن 

يكونوا محميني داخل السوق، بل توسيعه إلى أبعد مدى مكن. 

ولكن الفرص الدولية املتاحة للعمل اإلسرائيلي مبعايير عملياتهم 

أو معايير االستثمار األجنبي في إسرائيل، كانت  في اخلارج، 

محدودة، بسبب الصراع العربي اإلسرائيلي. فاملقاطعة العربية 

الثانوية، واالعتبار العام للمنفعة االقتصادية والسياسية، أحالتا 

التعاون مع املؤسسات اإلسرائيلية إلى مخاطرة، بالنسبة لعديد 

من الشركات األجنبية والدول )6(.  

لهذه األسباب، فإن تسوية الصراع � مبا يعني، بالتالي، تصفية 

استعمار أجزاء من املناطق احملتلة من خالل تفاهمات مع منظمة 

التحرير الفلسطينية � أصبحت ضرورة اقتصادية ملجتمع األعمال 

اإلسرائيلي. وبعد اتفاق أوسلو، انفتحت أسواق أجنبية عديدة كانت 

مغلقة أمام املؤسسات اإلسرائيلية، في الشرق األوسط وخارجه، 

على أي حال، فإن الحقوق المضمونة في هذه القوانين يفترض أن تفسر على 

ضوء قيم الباد كدولة يهودية وديمقراطية. وقد حصر ذلك تطبيقها في موضوع 

الحرية الدينية، وموضوع حقوق الفلسطينيين من مواطني الدولة، دون ذكر حقوق 

الفلسطينيين غير المواطنين. وليس هناك ما هو أوضح من أن الحقوق التي ضمنها 

 الملكية، ودون 
ّ

هذان القانونان هي حقوق مدنية وسياسية فقط، بما في ذلك حق

الحقوق االجتماعية. 
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ما قاد إلى انتعاش اقتصادي غير مسبوق في البالد. وباملنطق 

نفسه، تدفق االستثمار األجنبي إلى االقتصاد اإلسرائيلي بعد 

أوسلو، ولم يكن له وجود تقريبا من قبل.

دعم مجتمع األعمال اإلسرائيلي للعملية السلمية حّركته مصلحتان 

رئيستان: تقليص حجم الدولة، مبا في ذلك شبه الدولة في الهستدروت، 

واالندماج في االقتصاد الدولي. لكن حترير االقتصاد، ما دام يحدث 

حتت ظروف انتعاش نسبي، ال يكتمل إال بتحرير مواز للسياسة. وفي 

السياق اإلسرائيلي، لم يتطلب ذلك سالما مع الفلسطينيني وحسب، 

وإمنا تدويل بنية املواطنة أيضا، من أجل تقليص املعيقات اإلثنية التي 

تتدخل في عملية السوق احلساسة )في وقت كتابة هذه املقالة، كانت 

حكومة نتنياهو تقود حملة موجهة إلقناع أصحاب األعمال اخلاصة 

بتوظيف املختصني من مواطني الدولة الفلسطينيني(. 

حال،  أي  على  تدويلها،  ميكن  ال  اإلسرائيلية  املواطنة  بنية 

فلسطيني  ماليني  ثالثة  � وجود  فيها  تضارب  أسطع  إلغاء  قبل 

غير مواطنني، كلهم محرومون من احلقوق، حتت نظام السيطرة 

اإلسرائيلية. وكان هذا يوفر سببا إضافيا إلنهاء االحتالل. 

معارضة الليبرالية وتصفية االستعمار

قوى  ولدا  االستعمار خصوصا،  عموما، وتصفية  الليبرالية  إن 

معارضة قوية في املجتمع اإلسرائيلي. واملعارضة املعلنة واملفتوحة 

املناطق  في  اليهود  املستوطنني  قبل  من  جاءت  االستعمار  لتصفية 

بحادثني  املعارضة  هذه  توجت  وقد  مؤيديهم.  قبل  ومن  احملتلة، 

مأساويني: مذبحة غولدشتاين في اخلليل في العام 1994، التي أطلقت 

حملة حماس اإلرهابية ضد عملية أوسلو، ثم اغتيال رئيس احلكومة 

إسحق رابني في العام 1995. هذا الفصيل من املعارضة معروف 

جيدا، وال يحتاج إلى حتليل مفصل. )أما عن اآلخر، وهو مصدر 

معارضة أكثر قّوة، فهو � اجليش اإلسرائيلي � الذي عمل بطرق أكثر 

براعة، وصمتا؛ أنظر ما يلي(.

وليس لكونها أقّل أهمية، لكن ألنها أقّل تعّرضا للتفهم، كانت 

معارضة الليبرالية ككل في قطاعات واسعة من اجلمهور اليهودي، 

ألسباب ثقافية واقتصادية معا. على مستوى االقتصاد، كانت آثار 

حتريره ميكن أن تالحظ بوضوح في سرعة منو الفوارق في توزيع 

الدخل، الذي اتسم به االقتصاد اإلسرائيلي منذ منتصف ثمانينيات 

القرن العشرين. وبينما مّت تسكني تدني الدخل إلى حّد ما لدى 

الشرائح املتدنية اقتصاديا، بالدفعات احملّولة، إال أن هذه الدفعات، 

سياسية  لضغوط  صفقات  كانت  عموما،  االجتماعية  واخلدمات 

من قبل داعمي حترير االقتصاد. وكنتيجة لذلك، أفسد التعليم، 

وأفسدت الرعاية الصحية بشكل واضح، بالنسبة ملن ال يستطيعون 

حتّمل االستكمال اخلاص للخدمات املتآكلة التي تقدمها الدولة. 

لم تصب  لكنها  أيضا،  تنكمش  أخذت  الدفعات احملولة  أن  كما 

بضربة قاضية حتى عودة الليكود إلى السلطة في العام 2001.

مرتبطة  تكن  لم  االقتصاد  معارضة حترير  فإن  حال،  أي  على 

من  يجري  ذلك  ثقافية وسياسية. وكان  مبعايير  باالقتصاد، وإمنا 

خالل ثالثة عوامل:

األحزاب  بني  جدل  موضوع  االقتصادية  السياسة  تكن  لم   )1(

السياسية الرئيسة على األقّل منذ ثمانينيات القرن العشرين. 

)7( أول برنامج حترير جاد وناجح هو الذي أطلق في العام 

1985 من قبل حكومة وحدة وطنية مت تقاسم السلطة فيها 

يتعلق  فيما  الصدع  )خط  والليكود.  العمل  بني  بالتساوي 

بالسياسة االقتصادية داخل حزب العمل، يقع بني برملانييه 

وأجنحته في الهستدروت. لذلك، ففي العام 1994، استولى 

الليبراليون اجلدد في حزب العمل على الهستدروت وجّردوه 

من أسلحته(. وفي غياب أي قوة رئيسة، سياسية أو اجتماعية 

فإن  مختلفا،  اقتصاديا  حتليال  تقّدم  املجتمع،  في  مثقفة 

التعبير عن معارضة الليبرالية االقتصادية اجلديدة اقتصر 

على املعايير األخالقية. وفي السياق اإلسرائيلي، كان ذلك 

يعني، بشكل محتوم، أن التعبير عن املعارضة سيتخذ منحى 

اإلثنية اليهودية القومية.

رئيستان:  مصلحتان  حّركته  السلمية  للعملية  اإلسرائيلي  األعمال  مجتمع  دعم 

تقليص حجم الدولة، بما في ذلك شبه الدولة في الهستدروت، واالندماج في االقتصاد 

إال  يكتمل  ال  نسبي،  انتعاش  ظروف  تحت  يحدث  دام  ما  االقتصاد،  تحرير  لكن  الدولي. 

بتحرير مواز للسياسة. وفي السياق اإلسرائيلي، لم يتطلب ذلك ساما مع الفلسطينيين 

التي  اإلثنية  المعيقات  تقليص  أجل  من  أيضا،  المواطنة  بنية  تدويل  وإنما  وحسب، 

تتدخل في عملية السوق الحساسة
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الضحايا  وهم  الشرقيون(،  )اليهود  املزراحيم  كان  بينما    )2(

الرئيسون لليبرالية اجلديدة، مهّمشني في املجتمع اليهودي 

اإلسرائيلي، اقتصاديا واجتماعيا، وسياسيا، وثقافيا، وهم 

في املجتمع اإلسرائيلّي ككل، لم يشكلوا وحدة ملحقة، بل 

مجّرد جماعة شبه ملحقة، فقد كانوا يقعون بني يهود األشكناز 

في القمة، والفلسطينيني، املواطنني منهم وغير املواطنني، في 

القاع. ومع وجودهم في هذا الوضع الوسط، كّيف املزراحيم 

أنفسهم لالصطفاف مع الدولة اليهودية، ومع األشكناز الذين 

معهم  يتقاسمون  الذين  الفلسطينيني،  مع  ال  يحكمونها، 

كثيرًا من السمات االقتصادية والثقافية. وعلى العموم، فإن 

املزراحيم لم يطوروا مفهوما لتهميشهم، ال من خالل الطبقة، 

وال وسط املعايير اإلثنية لليهود، بل باملعايير الثقافية، حيث 

أكدوا يهوديتهم، القيمة الوحيدة التي جتمعهم باألشكناز، 

كقاعدة ملطالبهم للمساواة االجتماعية واالقتصادية.

كّل  وقبل  أوال  الليبرالية،  استلزمت  الثقافية،  اجلبهة  على    )3(

شيء، العلمانية. وقد لقيت جميع عناصر الوضع الراهن، 

املتدينني في  الدولة واليهود  ينب  العالقات  في  التي سادت 

إسرائيل � استقالل احملاكم احلاخامية في مسائل األحوال 

الشخصية، واحترام السبت، واحترام الكاشير في األجواء 

  � العسكرية  اخلدمة  من  اليشيفاه  العامة، واستثناء طالب 

حتديا من قبل اليهود الليبراليني العلمانيني. هذه التحديات 

وجدت لها حلفاء مهمني في احملكمة العليا الليبرالية، وفي 

وعدد  السابق،  السوفياتي  االحتاد  من  مهاجر  املليون 

املتدين.  األرثوذوكسي  بالتعريف  يهودا  ليسوا  منهم  كبير 

يضاف إلى ذلك: حقوق املرأة، والتسامح مع تنّوع السلوك 

اجلنسي، واألمركة الثقافية، وتنامي احملافظة السياسية لدى 

الفلسطينيني من مواطني إسرائيل، كل ذلك ساهم في زيادة 

قلق العناصر األكثر تقليدية في املجتمع، التي تتشكل في 

معظمها من مزراحيم الطبقة الدنيا.

أول محاولة ناجحة لتنظيم املزراحيم سياسيا تزامنت مع بزوغ 

الليبرالية االقتصادية، ولكنها كانت توجه مبعايير ثقافية دينية. 

شاس، التي ظهرت في املشهد القومي في العام 1984، توجهت 

نحو دوائرها االنتخابية من طبقة املزراحيم الدنيا برسالة حول 

التضامن اليهودي وإحياء القيم اليهودية التقليدية التي دنست من 

قبل الثورة الصهيونية األشكنازية العلمانية. وقد استكملت شاس 

هذه الرسالة بخطاب حول العدل االجتماعي، وبخلق منظومة مؤثرة 

رؤية  تطرح  لم  االجتماعية. وهي  للخدمة  بها  لتشريعات خاصة 

اقتصادية بديلة، على أية حال، كما صوتت بثبات، بعد شيء من 

املساومات، لصالح كل إجراء اقتصادي ليبرالي قدمته احلكومة. 

خالل خمسة عشر عاما من وجودها، تظاهرت شاس مبوقف 

السالم اآلن: خلفية اقتصادية
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معتدل نسبيا جتاه الصراع اإلسرائيلي العربي، وعملت على أن 

تكون لها عالقات بّناءة مع الفلسطينيني من مواطني إسرائيل. هذا 

املوقف عكس املرجعيات السياسية ملعظم نخبة احلزب، وخصوصا 

لدى قيادته الروحية والسياسية حتديدا: عوفاديا يوسيف وآرييه 

درعي. وكان ذلك يناقض وجهة نظر الغالبية من مصوتي احلزب، 

ومعظمهم من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى الدنيا من املزراحيم. 

ومع تغير القيادة من آرييه درعي إلى إيلي يشاي، اصطّف موقف 

جانب  إلى  املواطنني،  وغير  املواطنني  الفلسطينيني،  جتاه  احلزب 

جمهوره من الناخبني. )8( وهكذا انسحب حزب شاس من حكومة إيهود 

باراك االئتالفية عشية قمة كامب ديفيد في متوز 2000، تاركا إياه 

مع حكومة أقلية، مبجّرد أن وصلت عملية أوسلو إلى حلظة احلقيقة.

يشكله  الفلسطينيني  من  الدنيا  الطبقة  في  املزراحيم  موقف 

عامالن، إضافة إلى القلق الذي سببته الليبرالية: التنافس في سوق 

العمل، وسياسة الهوية. على مدى جيل، من 1967 حتى 1993، 

عايش املزراحيم تنافسا لصيقا مع الفلسطينيني في سوق العمل 

الثانوية. نتجت عن ذلك مشاعر خوف وعداء، جتاه الفلسطينيني، 

مع رغبة عند عديد من املزراحيم، في إبعادهم عن املجتمع ككل 

و/ أو حتديد حقوق املواطنة بجدية، عند من ال يزالون مواطنني. 

وفي تنافسهم مع العمال الفلسطينيني، وفي سياق االندماج 

جتاه  مهمة  ميزة  املزرحيم  ميلك  عموما،  اإلسرائيلي  بالنظام 

بشكل  معنيني  كانوا  لذلك  اليهودية.  هويتهم  هي  الفلسطينيني، 

أنواع  كل  فوق  الهوية،  لهذه  السياسية  القيمة  بتعزيز  طبيعي 

اخللفية  حتى  أو  الطبقة  أو  كاملواطنة  االجتماعي،  التضامن 

املزراحية. وتعزيز الهوية اليهودية يعني بالضرورة الرهان بها أمام 

آخر معنّي � الفلسطينيني � خصوصا وأن املزراحيم يشتركون في 

العديد من خصائص الثقافة العربية مع الفلسطينيني.  

مع  آريان  آشير  أجراه  املوقف  حول  رأي  استطالع  ومييل 

بداية العام 2002 إلى تأكيد هذه األولويات عند مصوتي شاس. 

فإن 89% من يصوتون لشاس في االستطالع، مقابل 60% من 

مجموع املشاركني فيه )وهم من اليهود اإلسرائيليني فقط(، عارضوا 

السالم مع الفلسطينيني، الذي يقوم على خطة كلينتون )2000(. 

وأكثر من 60% من مصوتي شاس إلى جانب تهجير الفلسطينيني 

غير املواطنني، مقارنة مبا هو أقل بقليل من 46% من املشاركني. 

واملزراحيم عموما أيدوا هذا اخليار بنسبة أعلى بني املشاركني، %48، 

بينما أيده األشكناز بأقّل نسبة � حوالي 42% )آريان 2002(. )9(

االنتفاضة الثانية وما بعدها

إن الظروف التي أحاطت بانفجار االنتفاضة الثانية أخرجت 

إلى النور ذلك الدور الذي لعبه اجليش اإلسرائيلي في تقويض 

عملية أوسلو. وكما أوضح بن كاسبيت في صحيفة معاريف،  في 

الذكرى الثانية النتفاضة األقصى، ففي األسابيع الثالثة األولى 

لالنتفاضة، أطلق اجليش اإلسرائيلي مليون قذيفة في األراضي 

احملتلة )700 ألف في الضفة الغربية، 300 ألف في غزة( ضّد 

متظاهرين معظمهم غير مسلح. ونتيجة لذلك كانت نسبة القتل في 

تشرين األول 2000، سبعة وخمسني قتيال فلسطينيا إلى أربعة 

قتلى إسرائيليني. )10( )الرغبة في موازنة هذه النسبة كانت سببا 

رئيسا وراء قرار الفلسطينيني استئناف التفجير االنتحاري في 

العام 2001(. )11( 

رّد الفعل العنيف هذا، حسب كاسبيت، لم يكن قد صودق عليه 

من قبل مجلس الوزراء املصغر، لكنه عكس سياسة قيادة اجليش 

نفسها. وللتوضيح، ذكر كاسبيت كيف أن نائب وزير الدفاع، إفرامي 

سنيه، أبلغ رئيس احلكومة إيهود باراك في يأس أنه »بدءًا من 

رئيس هيئة األركان، نزوال إلى آخر سيرجنت، ليس هناك من ينفذ 

سياستك«. واستنتج كاسبيت أن: »املستوى السياسي غير قادر 

على اإلطالق على مراجعة العسكري أو فرض النظام عليه«. )12(

يتفق يورام بيري، الباحث البارز في العالقات املدنية احلربية في 

أول محاولة ناجحة لتنظيم المزراحيم سياسيا تزامنت مع بزوغ الليبرالية االقتصادية، 

القومي  المشهد  في  ظهرت  التي  شاس،  دينية.  ثقافية  بمعايير  توجه  كانت  ولكنها 

برسالة  الدنيا  المزراحيم  طبقة  من  االنتخابية  دوائرها  نحو  توجهت   ،1984 العام  في 

الثورة  قبل  من  دنست  التي  التقليدية  اليهودية  القيم  وإحياء  اليهودي  التضامن  حول 

الصهيونية األشكنازية العلمانية. وقد استكملت شاس هذه الرسالة بخطاب حول العدل 

لم  وهي  االجتماعية.  للخدمة  بها  خاصة  لتشريعات  مؤثرة  منظومة  وبخلق  االجتماعي، 

تطرح رؤية اقتصادية بديلة، على أية حال، كما صوتت بثبات، بعد شيء من المساومات، 

لصالح كل إجراء اقتصادي ليبرالي قدمته الحكومة. 



27

إسرائيل، جوهريا مع هذا االستنتاج: »... املستوى العسكري شريك 

مساٍو في العملية السياسية، ويكون في بعض األوقات أكثر قوة من 

ذلك«. وعن سؤال عما إذا كان اجليش يتحدى سياسة باراك، كما 

يعتقد كاسبيت، أم أنه في الواقع ينفذها، يبدو بيري أكثر تشّككا من 

كاسبيت: »ليس واضحا ما إذا كان سلوك باراك نتيجة التفاقه مع 

السياسات العسكرية املتشددة، أو أنه كان أضعف من أن يفرض 

إرادته. وأيًا كان اجلواب، فقد كان واضحا أن باراك تبنى سياسة 

العسكر خالل معظم تلك الفترة«.)13(  ويجب أن يالحظ، في هذا 

السياق، أنه قبل شهور قليلة فقط، وفي أيار 2000، كان باراك 

قادرًا على فرض إرادته على قوات اجليش اإلسرائيلي وإجبارها 

على االنسحاب من جنوب لبنان.

بهذه  الفلسطينيني  جللد  اجليش  لدى  الرئيس  السبب  كان 

من  املتنامي  إحباطه  الثانية  االنتفاضة  املجرمة خالل  الوحشية 

احتمال التخلّي عن املناطق احملتلة. منذ العام 1967، واجليش 

املسيطرة في هذه  القوة  فاعل، هو  اإلسرائيلي، رسميا وبشكل 

املناطق. وإدارة احلياة اليومية للسكان الفلسطينيني في املناطق 

احملتلة تتطلب، إضافة إلى املخابرات والقوات العاملة، بيروقراطية 

نشأت  حيث  مبيزانية ضخمة،  مدعمة  املدنية،  للشؤون  ضخمة 

وظائف عسكرية كثيرة. التخلي عن السيطرة على هذه املناطق، 

مبعنى خصخصتها، كان سيعني تقليصا واضحا في العسكر، 

نحو  تقدم  إي  فإن  ذلك،  الصارمة. وفوق  األعداد  حتى مبعيار 

السالم، بدءا من السالم مع مصر، جلب معه تخفيضا في النفقات 

العسكرية التي لها صلة باجليش، من نقص في العقود العسكرية، 

إلى انكماش في اجليش العامل. 

خالل فترة أوسلو، كان هناك تفكير بإلغاء التكليف، واالجتاه 

العسكرية  الوظائف  خصخصة  أن  حتى  احملترفة،  القوة  إلى 

الكبرى قد طرحت. وفوق ذلك، فإن هيبة اجليش، وحوافز العمل 

فإن  وأخيرا،   )14( الفترة.  تلك  في  ملحوظا  نقصا  واجهت  فيه، 

اجليش كانت له باستمرار عالقات رمزية مع االستيطان اليهودي 

في األراضي احملتلة. وكان للمستوطنني موقف في اختيار كبار 

منهم  وكثير  وتسريحهم،  املناطق  في  العاملني  اجليش  ضباط 

صاروا بأنفسهم ضباطا كبارا. والسؤال عما إذا كان اجليش 

سيقوم بإجالء مستوطني الضفة الغربية من املستوطنات، إذا أمرته 

احلكومة بذلك، يظّل باستمرار مطروحا في النقاش السياسي. )15(

وإذا عدنا اآلن إلى معسكر السالم اإلسرائيلي، فمن خالل 

نظرة مباشرة باملعايير السياسية، ستبدو أسباب حتلله بعد انفجار 

الثانية واضحة متاما. إن رواية باراك ملا حدث في  االنتفاضة 

كامب ديفيد، في متوز 2000، لقيت دعما من حكومة الواليات 

موقف المزراحيم في الطبقة الدنيا من الفلسطينيين يشكله عامان، إضافة إلى 

القلق الذي سببته الليبرالية: التنافس في سوق العمل، وسياسة الهوية. على مدى جيل، 

من 1967 حتى 1993، عايش المزراحيم تنافسا لصيقا مع الفلسطينيين في سوق العمل 

الثانوية. نتجت عن ذلك مشاعر خوف وعداء، تجاه الفلسطينيين، مع رغبة عند عديد من 

المزراحيم، في إبعادهم عن المجتمع ككل و/ أو تحديد حقوق المواطنة بجدية، عند من 

ال يزالون مواطنين. 

عرفات ورابني: مالمسة السالم.
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الزعم  ذلك  كحقيقة  اإلسرائيلي  العام  الرأي  قبل  كما  املتحدة، 

’العرض  ياسر عرفات، رفضوا  الفلسطينيني، وعلى رأسهم  أن 

اإلسرائيلي السخّي’، ومعه فكرة احلّل السياسي للصراع. وانفجار 

استئناف  أكبر  حّد  وإلى   ،2000 األول  تشرين  في  االنتفاضة 

أريئيل  انتخاب  )إثر   ،2001 آذار  في  االنتحارية  التفجيرات 

شارون رئيسا للحكومة(، وّطد فكرة أنه ال يوجد إلسرائيل شريك 

في السالم في اجلانب الفلسطيني. وفي أيلول 2001، مّت تأكيد 

ادعاء إسرائيل أنها جبهة متقدمة في احلرب الكونية بني اخلير 

والشر، بشكل باهر. )16(  والدعم الكامل لشارون ونتنياهو من قبل 

اجلمهوريني والدميقراطيني في اإلدارة األميركية منذ ذلك التاريخ 

محا أّي دافع سياسي حقيقي للوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيني.

والذي ال يزال بحاجة إلى تفسير، على أي حال، هو صمت 

معطى  السالم، رغم  موضوع  في  اإلسرائيلي  األعمال  مجتمع 

أوسلو،  عملية  خالل  اكتسبها  التي  الرائعة  السالم’  ’حّصة 
جّتدد  بعد  إسرائيل  فيها  أقحمت  التي  االقتصادية  واألزمة 

األعمال العدائية مع الفلسطينيني. وفي حني يرى أفيشاي إيرليخ 

أن »مصالح الصناعيني اإلسرائيليني ال يخدمها بالضرورة إنهاء 

الصراع كما يخدمها استمراره وإدارته« )17(، فسوف أجادل في 

أن صمتهم يفّسر باحلرب األخرى التي توجهها حكومة الليكود 

� احلرب االقتصادية على كّل اإلسرائيليني � التي أفادت مجتمع 

األعمال كثيرا. 

حتى عودة الليكود إلى السلطة في العام 2001، أعيق مشروع 

جتريد دولة الرفاه اإلسرائيلية، بسبب التبعية ونقص العزمية من 

الشعبي  السخط  احتمال  من  والقلق  السياسية،  النخبة  ناحية 

الرفاه ظلت إجماال  الهائل. وطبقا مليخائيل شاليف، فإن »دولة 

بعيدة عن أذى اإلصالحات الليبرالية التي حتّولت إلى نزعة تتكرر 

في السياسات االقتصادية اإلسرائيلية منذ االنكماش الناجح في 

ثمانينيات القرن العشرين« كنتيجة لذلك. وبينما ارتفع معامل جيني 

للدخل االقتصادي من 498ر0 في العام 1993، إلى 528ر0 في 

العام 2000، )خصوصا مع االرتفاع احلاد بني 2001 ]509ر0[ 

و2002(، فإن التفاوت في الدخل املتاح )الذي يشمل ضرائب 

أكثر  كانت  االقتصادي(  الدخل  إلى  متنقلة، إضافة  ومدفوعات 

اعتداال، وارتفعت من 339ر0 في العام 1993 إلى 350ر0 في 

العام 2001 و 357ر0 في العام2002  )18(. 

تيك، وتباطؤ  الهاي  فقاعة  انفجار  تسبب  األلفية،  بداية  في 

االقتصاد العاملي، واألكثر أهمية، حتطم عملية أوسلو، في دفع 

الناجت  بقوة نحو ركود عميق. وقد نقص  االقتصاد اإلسرائيلي 

العام 2001، و8ر0%  في  بنسبة 9ر0% في  احمللي اإلجمالي 

العام 2002، مع أن استردادًا حدث في العام 2003، بزيادة 

قدرها 3ر1% في الناجت. 

تلك  فرد في  لكل  بالنسبة  تقلص  الناجت  فإن  على أي حال، 

 ،2002 في  8ر%2   ،2001 في  2ر%3  بنسبة  الثالث  السنوات 

وبنسبة 5ر0% املعتدلة في العام 2003. )19( وقد ترافق الركود 

مع زيادة حادة في اإلنفاق العسكري خالل االنتفاضة، ما تسبب 

في استقطاعات من امليزانية تصل تقريبا إلى 20%. وكان التأثير 

التراكمي لهذه االستقطاعات كبيرًا على مصالح العمال، وبالتدريج 

على الطبقة الدنيا. 

النقابية  وقد انخفضت مستويات التوظيف واألجور واحلياة 

بخطط  اخلاص  الضمان  تآكل  بينما  االجتماعية،  واخلدمات 

التقاعد. وكان ذلك واضحا، من بني أمور أخرى، من واقع أن 

نسبة العائالت التي يكون دخلها املتاح أقّل من خط مستوى الفقر 

)50% من متوسط الدخل( ارتفعت من 7ر17% في 2001 إلى 

3ر20% في 2004. )20(

كانت السياسة االقتصادية اجلديدة مفيدة جدا، على أي حال، 

خال  المجرمة  الوحشية  بهذه  الفلسطينيين  لجلد  الجيش  لدى  الرئيس  السبب   

منذ  المحتلة.  المناطق  عن  ي 
ّ

التخل احتمال  من  المتنامي  إحباطه  الثانية  االنتفاضة 

العام 1967، والجيش اإلسرائيلي، رسميا وبشكل فاعل، هو القوة المسيطرة في هذه 

المناطق. وإدارة الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة تتطلب، 

إضافة إلى المخابرات والقوات العاملة، بيروقراطية ضخمة للشؤون المدنية، مدعمة 

على  السيطرة  عن  التخلي  كثيرة.  عسكرية  وظائف  نشأت  حيث  ضخمة،  بميزانية 

هذه المناطق، بمعنى خصخصتها، كان سيعني تقليصا واضحا في العسكر
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للطبقات العليا من مجتمع األعمال، فقد منحتهم تكاليف عمل أقّل، 

ومرونة أوسع في سوق العمل، وضرائب أدنى. وكمحصلة، تضاعفت 

أرباح الشركات اخلمس والعشرين، العاملة في بورصة تل أبيب، ثالث 

مرات بني 2002 و 2003، بينما تضاعفت أرباح البنوك الرئيسية 

بنسبة 350%. وفي العام 2003 كانت رواتب املديرين الكبار في 

البنوك 50 ضعفا من رواتب أمناء الصندوق لديهم، ومئة ضعف 

من احلّد األدنى لألجور. )21( مبثل هذا احلّظ االقتصادي السعيد 

الذي كانت تقّدمه الدولة، لم يكن غريبا أال يفّضل كبار الرأسماليني 

عدم حتطيم القارب، وأن يقرروا البقاء صامتني في موضوع السالم.

إن تنامي التفاوت في الدخل وتآكل دولة الرفاه، اللذين أضّرا 

بالطبقة الوسطى، أحدثا االحتجاج االجتماعي في صيف 2011، 

»احتلوا  مثل حركة  أخرى،  دول  عدة  في  باالحتجاجات  الشبيه 

التلقائي جنح  املتحدة. واالحتجاج  الواليات  في  وول ستريت«، 

في حتريك أعداد كبيرة من الناس، لكنه فشل في تشكيل نفسه 

كحركة مستمّرة من أجل التغيير، أو في إحداث تغيير حقيقي. 

أسباب هذا الفشل كانت تنظيمية وسياسية معا. على املستوى 

متماسكة،  أيديولوجيا  إلى  يفتقرون  احملتجون  كان  التنظيمي 

وحتى إلى برنامج واضح. في األساس، عبروا )غالبا( عن حالة 

اإلحباط في الطبقة الوسطى، وطالبوا احلكومة بإجابات، دون أن 

يقّدموا إجابات من قبلهم. )22( وعندما استجابت احلكومة، منطيا، 

بتشكيل جلنة، شّكل احملتجون في موازاتها � جلنة تخّصهم. وكما 

هو متوقع، فإن أيا من تقريري اللجنتني لم يعن الكثير. وسياسيا، 

جتنب احملتجون التعامل مع أكثر القضايا ضغطا على املجتمع 

اإلسرائيلي � وجود أقلية ضخمة )رمبا تصل إلى 40%( في مجال 

جهاز السيادة اإلسرائيلي، تفتقر إلى حقوق املواطنة. وقد بدت 

املطالبة بالعدل االجتماعي فارغة، وهي جتيء من أناس يتجاهلون 

أبرز انتهاك للعدل يحدث في وسطهم. )23(

 استنتاج

السالم  معسكر  حتلل  موضوع  شارون  أريئيل  استخدم 

اإلسرائيلي والدعم األميركي الشامل الذي كان يتمتع به في إعالن 

حرب مسّيسة ضد الفلسطينيني. )24( وكانت لهذه احلرب قمتان: 

إعادة احتالل مدن الضفة الغربية في نيسان 2002، وبناء جدار 

الفصل الذي بدأ في 2003. وفي احلالتني، حدث دعم لسياسة 

شارون وإغراء لها من قبل االنتحاريني الفلسطينيني. 

االنتفاضة  شهور  أكثر  تبعت  الغربية  الضفة  احتالل  وإعادة 

دموية بالنسبة إلسرائيل � حيث قتل 127 إسرائيليا، معظمهم في 

التفجيرات االنتحارية، في آذار 2002 � وكانت تلك التفجيرات حجة، 

مقبولة دوليا إلى حد كبير، من قبل الرأي العام اإلسرائيلي، لبناء 

اجلدار. مع ذلك، فإنه حتى رؤساء احلكومة من الليكود وجدوا أن 

التلويح ببعض األمل بحّل سياسّي للصراع أمام  من الضروري 

اجلمهور اإلسرائيلي. ولعل أكثر هذه التلويحات أهمية كان »فك 

االرتباط« مع غزة، الذي خدع اجلمهور الليبرالي في إسرائيل )وفي 

اخلارج( نفسه به، حني صدق أنه إجراء سلمّي. وأدى نتنياهو معادله 

اخلطابي في خطابه في جامعة بار إيالن في حزيران 2009، والذي 

قبل فيه حّل الدولتني لشعبني للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

ولتلخيص كل ذلك أقول إن املجتمع اإلسرائيلّي، منذ االنعطافة 

االقتصادية في العام 1985، دخل في حتّولني عميقني: من مجتمع 

»مشاركّة« ينادي نسبيا باملساواة في صراعه مع جيرانه، إلى مجتمع 

ليبرالي، بعيد جدا عن املناداة باملساواة، ويبحث عن تهدئة مع اجليران، 

ويتطلع بعد ذلك إلى أن يصبح مجتمعا متفاوتا أكثر شراسة، ينخرط 

في حرب مفتوحة مسيسة مع الفلسطينيني. وهذا ما يطرح بالضرورة 

سؤاال عما إذا كان في املرحلة الوسطى � املجتمع الليبرالي، املدني، 

الباحث عن السالم � تطوير أصيل للحقوق الذاتية، أم أنها كانت مجرد 

محطة ضرورية في عملية حترير ملجتمع خاص بجبهة استعمارية، في 

العليا من  السياسة االقتصادية الجديدة مفيدة جدا، على أي حال، للطبقات 

، ومرونة أوسع في سوق العمل، 
ّ

مجتمع األعمال، فقد منحتهم تكاليف عمل أقل

العاملة  والعشرين،  الخمس  الشركات  أرباح  تضاعفت  وكمحصلة،  أدنى.  وضرائب 

البنوك  أرباح  تضاعفت  بينما   ،2003 و   2002 بين  مرات  ثاث  أبيب،  تل  بورصة  في 

الرئيسية بنسبة 350%. وفي العام 2003 كانت رواتب المديرين الكبار في البنوك 
50 ضعفا من رواتب أمناء الصندوق لديهم، ومئة ضعف من الحّد األدنى لألجور.  
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صراع دائم مع ما تخضع له من قضاياها الطبيعية. 

إن اإلجاب���ة عن هذا الس���ؤال، كما أعتق���د، عليها أن تنتظر 

مؤرخي املستقبل، مع مزيد من وجهات النظر في هذه التحوالت، 

أكثر ما منلكه اآلن.  

بكـر[ اأبو  وليد  ترجمة  االنكليزيـة.  عن  ]مرتجم 
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نبيل أرملي )*(

 

»صاحبة الجاللة« في الخدمة!

عن دور وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

في الترويج للفكر االقتصادي النيو ليبرالي

يتحدث هذا املقال عن نشوء الفكر االقتصادي النيو- ليبرالي  

وتطوره في إسرائيل منذ منتصف الثمانينيات وحتى أواخر العقد 

األول من األلفية الثانية، ويتركز في دور وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

على وجه العموم واالقتصادية على وجه اخلصوص في الترويج لهذا 

الفكر وتقدميه ودفعه بصفته النهج الفكري االقتصادي احلصري 

و »املوضوعي« الوحيد املطروح. 

مقدمة

في أحد املؤمترات االحتفالية التي عقدتها يومية »دي- ماركر«، 

وهي امللحق االقتصادي لصحيفة هآرتس، اعترف بنيامني نتنياهو، 

حصل  الذي  الدعم  حجم  من  متفاجئ  بأنه  آنذاك،  املالية  وزير 

ويحصل عليه من امللحق االقتصادي ومن الصحيفة نفسها عندما 

يتعلق األمر بالسياسات االقتصادية التي يعمل على تطبيقها. وال 

املالية، والحقا رئيس احلكومة، من  أن استغراب وزير  شك في 

هذا الدعم هو أمر مفهوم. فالنسبة لهآرتس احملسوبة على اليسار 

الصهيوني، ُيعتبر نتنياهو وحكومته اليمينية قدرا سيئا ملستقبل 

إسرائيل، كما تبني مقاالت التحرير في أحيان متقاربة،  فيما اعتبر 

نتنياهو نفسه، في اجتماع ُمغلق، أن صحيفة هآرتس واحدة من 

أعداء إسرائيل إلى جانب الكاتب الصحافي اليهودي- األميركي 

توماس فريدمان، أحد اشد املنتقدين لسياسة نتنياهو. 

السياسات  من  املذكورة  الصحيفة  موقف  مراجعة  إن 

االقتصادية التي تبناها نتنياهو منذ واليته األولى كرئيس حكومة 

ووزير مالية )1996- 1999(، ثم الحقا كوزير للمالية في حكومة 

أريئيل شارون )2003-2005(، تبني بكل وضوح موقف الصحيفة 

ومحرريها الداعم للسياسات االقتصادية التي سعى نتنياهو إلى 
)*( شريك مؤسس/ رئيس حترير »مالُكم«- مجلة االقتصاد واألعمال العربية الوحيدة 

في مناطق 48.
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ليبرالية متشددة.  نيو-  اقتصادية  تطبيقها وترسيخها، سياسة 

وموقف »دي ماركر« لم يختلف عن موقف بقية وسائل اإلعالم 

الرئيسة في إسرائيل، وخاصة وسائل اإلعالم االقتصادية التي 

تعاملت مع الفكر االقتصادي الذي حمله نتنياهو على أنه الفكر 

واملالية  االقتصادية  املتانة  بضمان  الكفيل  الوحيد  االقتصادي 

إلسرائيل. 

إن الدور الذي لعبته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، عن قصد 

أو عن غير قصد، في الترويج للفكر االقتصادي النيو- ليبرالي 

كان له شديد األثر على ترسيخ هذا الفكر وترجمته إلى أفعال 

وإلى برامج تنفيذية أثرت وتؤثر على سكان الدولة بشكل يومي 

وملموس. 

إسرائيل تتحول

قبل أن نخوض في دور وسائل اإلعالم في ترسيخ السياسة 

االقتصادية النيو- ليبرالية ال بد من تقدمي نبذة حول تطور الفكر 

االقتصادي النيو- ليبرالي في إسرائيل. 

يشير علماء االقتصاد إلى منتصف العقد الثامن من القرن 

املاضي على أنه بداية التحول الرسمي في السياسة االقتصادية في 

إسرائيل. ويتم التعامل مع برنامج »االستقرار االقتصادي« الذي 

انطلق سنة 1985 على أنه نقطة التحول من اقتصاد إسرائيلي 

ذي ميزات اشتراكية، إلى اقتصاد ذي ميزات ليبرالية رأسمالية. 

ثالثة؛  كانت  االقتصادي  االستقرار  لبرنامج  املُباشرة  األهداف 

تخفيض نسبة التضخم املالي )وقد وصلت في مطلع ذلك العام 

الى 400%(، موازنة ميزان املدفوعات واستقرار االقتصاد والعودة 

إلى مسار النمو. وعلى الرغم من ادعاء بعض علماء االجتماع بأن 

السياسة االقتصادية النيو- ليبرالية تغلغلت إلى دوائر صنع القرار 

قبل ذلك بكثير، إال أن هناك إجماعا على أن سنة 1985 هي سنة 

التحول. برنامج اإلصالح االقتصادي أعاد تعريف العالقات بني 

املجموعات املُختلفة في املجتمع اإلسرائيلي، وقد أدى إلى تعزيز 

على  ليبرالية  النيو-  السياسة  من  املستفيدة  املجموعات  مكانة 

حساب املجموعات األخرى. في إطار السياسة اجلديدة أصبح بنك 

إسرائيل العبا مركزيا في االقتصاد وأصبح لرأي كبار املوظفني فيه 

أهمية كبرى في بلورة التوجهات االقتصادية للبالد. فمثال، أصر 

املخططون االقتصاديون في بنك إسرائيل أن على الدولة أن تتبنى 

سياسة »جهة العرض« )Supply Side(، أي السياسة التي تشجع 

النمو االقتصادي من خالل رفع وتشجيع االنتاجية في السوق 

بواسطة رفع احلواجز واملعوقات لزيادة إنتاج البضائع واخلدمات، 

ومن خالل تخفيض نسب الضرائب واالستثمار في البنى التحتية 

وضبط تكاليف اإلنتاج وعلى رأسها األجور وتشجيع خصخصة 

املرافق الصناعية التجارية احلكومية وما شابه من خطوات. 

عمليا، جنح واضعو السياسات في بنك إسرائيل وفي وزارة 

املالية في نقل إسرائيل إلى عهد االقتصاد النيو-ليبرالي من خالل 

وفي  واملالية  النقدية  السياسات  في  البنيوية  التغييرات  إحداث 

االجتماعي.  الدعم  سياسات  وفي  واملالية،  املصرفية  القطاعات 

والباحث داني فيلك أورد في مقال ُنشر في كتاب »سلطة رأس 

املال« التحوالت الرئيسة التي طرأت على السياسة االقتصادية في 

إسرائيل، وقد فصل هذه التغييرات على النحو التالي: 

• مع 	 تتعامل  متشددة  ومالية  نقدية  سياسة  إلى  التحول 

يقبل  ال  كأمر  منخفض  تضخم  مستوى  على  احملافظة 

املساومة، ومتنح البنك املركزي اإلسرائيلي مساحة واسعة 

من االستقاللية واحملافظة على نسب فائدة عالية نسبيا 

في القطاع املصرفي، تضبط نسبة العجر في امليزانية 

مبا ال يتجاوز 3% من الناجت احمللي اإلجمالي. 

• تدخل 	 تقليل  خالل  من  واملالي  املصرفي  القطاع  لبرلة 

السلطة املركزية في أسواق املال. وفي هذا السياق تراجع 

كثيرا دور احلكومة في عملية منح االئتمانات واالعتمادات 

البنكية للمرافق االقتصادية املُختلفة، إذ كان لوزارة املالية 

مبالغ  في حتديد  كبير  دور  الصناعة والتجارة  ولوزارة 

والشركات،  للمصانع  املقدمة  الفائدة  ونسبة  القروض 

وفي كثير من األحيان اقتصر دور البنوك على الوساطة 

بني الدولة واملستفيد. باإلضافة إلى ذلك ُسمح للصناديق 

املالية املختلفة وعلى رأسها صناديق التوفير التقاعدية، 

باالستثمار في سندات الدين وفي أسواق األسهم بعد 

أن كان محظورا عليها االستثمار سوى في سندات الدين 

سوق  مكانة  تعزيز  هذا  أدى  احلال  بطبيعة  احلكومية. 

املال وإلى زيادة حجم التداول في قطاعاته املختلفة، إن 

في سوق األسهم أو في سوق السندات وغيرها. كما مت 

أيضا في هذا السياق رفع الرقابة احلكومية عن نشاطات 

القطاع املصرفي، إذ مت سنة 1980 الغاء احلد األعلى 

لنسبة الفائدة على القروض املرتبطة بالدوالر ومت ايضا 

البنوك  على  املفروضة  السيولة  نسبة  متطلبات  تخفيف 

جوانب  مختلف  في  إضافية  تسهيالت  األخيرة  ومنح 

قامت  االقتصادية،  الليبرالية  سياق  نفس  وفي  عملها. 

احلكومة اإلسرائيلية في مطلع التسعينيات بتطبيق عملية 

إصالح ملسألة تداول العملة الصعبة، إذ ُسمح لألجانب 

في  اإلسرائيلية،  احلكومية  السندات  في  باالستثمار 
اإلعالم اإلسرائيلي: االصطفاف مع النيوليبرالية
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املقابل  البورصة وفي صناديق استثمارية محلية، وفي 

األسواق  من  املالية  األوراق  بشراء  لإلسرائيليني  ُسمح 

العاملية ومت إلغاء كافة القيود التي حددت نشاط املواطنني 

اإلسرائيليني بالعمالت األجنبية ورفع أي قيود على دخول 

األجانب إلى السوق احمللية. 

• الشركات 	 دخول  باب  اإلصالحات  هذه  فتحت  ولقد 

أبوابه  أوسع  من  إسرائيل  إلى  األجنبية  واالستثمارات 

جونسون  مثل  عاملية  شركات  افتتحت  ما  سرعان  إذ 

وجونسون، نستلة، فولسفاغن، يونيليفر وغيرها فروعا لها 

في البالد، األمر الذي رفع حجم االستثمارات األجنبية 

مسبوقة.  غير  مستويات  إلى  إسرائيل  في  املباشرة 

ويجدر بالذكر في هذا السياق أنه كان لسياسة تشجيع 

االستثمارات األجنبية التي تبنتها احلكومة اإلسرائيلية 

دور حاسم في تعزيز هذه النزعة، وقد كان املستفيد األكبر 

منها بطبيعة احلال قطاع الصناعات التقنية املتطورة التي 

استقطبت كبرى الشركات في هذا املجال مثل »إنتل«، 

»غوغل«، »مايكروسوفت« وغيرها الكثير. وأخيرا مت في 

إطار لبرلة االقتصاد اإلسرائيلي حترير التجارة بشكل 

ورفعت  واالستيراد  التصدير  باب  فتح  إذ  كامل،  شبه 

احلمايات اجلمركية عن العديد من الصناعات وعلى رأسها 

مثال صناعة النسيج، فارتفع حجم التصدير بنسب كبيرة 

لم  مستوردة  بضائع  اإلسرائيلية  األسواق  إلى  ودخلت 

يسبق لقدمها أن وطئت هذه األسواق من قبل. 

• تراجع دور احلكومة في حتديد مستويات األجور ومنح 	

التأثير على مستويات  الدور األساس في  السوق  قوى 

األجور في املرافق االقتصادية املختلفة. 

• خفض نسبة الضرائب على الشركات واملُشغلني لتشجيع 	

تطور القطاع اخلاص من خالل خفض تكاليف عمل هذا 

مت  املثال  سبيل  فعلى  له.  االستثمارات  وجذب  القطاع 

تخفيض نسبة الضرائب على أرباح الشركات من %61 

سنة 1986 إلى 36% سنة 1966 ثم إلى 25% سنة 2012. 

ومن املنطلقات نفسه مت أيضا خفض حصة املُشغل في 

مقتطعات رسوم التأمني الوطني بنسب غير قليلة.

• التغيير اجلوهري األخير الذي يذكره فيلك في مقاله هو 	

إذ مت في ظل  الشركات احلكومية والعامة.  خصخصة 

هذه السياسة حتويل ملكية أكبر الشركات في االقتصاد 

إلى  صناعة(  اتصاالت،  طيران،  )بنوك،  اإلسرائيلي 

القطاع اخلاص. ونتيجة لعمليات اخلصخصة هذه ارتفع 

دور القطاع اخلاص في الناجت احمللي في مطلع األلفية 

الثانية من 47% إلى 62%، فيما تراجع إسهام القطاع 

العام واحلكومي من 53% إلى %38. 

في نهاية مقالته املطولة حول لبرلة االقتصاد اإلسرائيلي منذ 

منتصف الثمانينيات، ال ُيخفي فيلك موقفه السلبي من هذه السياسة 

ومن تأثيراتها االقتصادية واالجتماعية املؤملة، فيقول »إن تفاقم عدم 

املساواة والفقر وإقصاء الطبقات املُستضعفة« الذي نتج عن اتباع 

هذه السياسة في دول أخرى، »ظهر وبكل وضوح في إسرائيل 

أيضا، لكن بصورة أكثر حدة. فمن بني الدول الغنية تعتبر إسرائيل 

من الدول املتصدرة فيما يتعلق بنسب الفقر واتساع الفجوات بني 

الطبقات العليا والطبقات الدنيا في املجتمع«. ويضيف فيلك أن 

نيو-  التحول إلى سياسة اقتصادية  املُستفيدين األساسيني من 

ليبرالية هم طبقة رقيقة جدا تضم أصحاب رأس املال واملديرين 

التنفيذيني الكبار وبعض الُنخب املهنية والتكنوقراطية. وجميع هذه 

النخب تنتمي إلى الدائرة االجتماعية نفسها فغالبيتها املطلقة من 

الرجال اليهود األشكناز من سكان مركز البالد. أما األكثر تضررا 

بحسب املقال فهم، بترتيب تنازلي، العمال الفلسطينيون من املناطق 

احمُلتلة، العمال األجانب، العرب مواطنو إسرائيل، واليهود الشرقيون 

العالقون في مناطق األطراف والذين ال يستطيعون اخلروج من 

دائرة العمل الرخيص، على فرض أن مكان عملهم ال يزال قائما 

على الرغم من السياسات االقتصادية النيو- ليبرالية.

ِمن »نحن« إلى »أنا« 

أدت التحوالت االقتصادية املذكورة أعاله إلى حدوث تغيير 

جوهري في البنى االجتماعية واالقتصادية في الدولة، متاما كما 

حصل في دول أخرى عديدة مرت بالتحول نفسه من اقتصاد شبه 

اشتراكي- دميقراطي إلى نظام اقتصادي ليبرالي/ نيو ليبرالي 

على النمط التاتشري والريغاني. حتى منتصف الثمانينيات لم 

يكن للفرد في إسرائيل موقعه املركزي في االقتصاد. فاإلنسان 

املتوسط كان جزءا من منظومة اجتماعية – اقتصادية حافظت 

عليه وحمته من املخاطر املُختلفة. ومن أشهر هذه املنظومات طبعا 

منظومة القطاع العام ومنظومة االحتادات العمالية القوية. الغالبية 

إلى  انتمت  املجتمع اإلسرائيلي  العاملة في  القوى  العظمى من 

واحدة من هاتني املنظومتني. أما األمر األساس الذي وفرته هذه 

املنظومات للفرد فقد كان األمان الوظيفي واالقتصادي، إن أثناء 

مرحلة العمل أو في مرحلة التقاعد. ومن هذا املنطلق كان انشغال 

الفرد املتوسط باألمور االقتصادية محدودا للغاية، إذ لم يكن أصال 

بحاجة إلى فهم ما يعمل على حتديده وتطبيقه اآلخرون »فوق«. 
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ليبرالي  النيو-  االقتصاد  مرحلة  إلى  إسرائيل  دخول  وأدى 

عديدة،  أخرى  أمور  بني  من  الثمانينيات،  منتصف  من  ابتداء 

العام واالحتادات  القطاع  املذكورتني-  املنظومتني  إلى إضعاف 

العمالية� وإلى خروج الفرد املتوسط من دائرة حمايتها لُيصبح 

املسؤول األول عن وضعه االقتصادي اآلن وفي املستقبل. ففي 

إطار  اخلطة االقتصادية اجلديدة قلصت إسرائيل إلى حد بعيد 

خدمات الرفاه والرعاية االجتماعية للمواطنني ونقلت هذه املسؤولية 

إلى األفراد أنفسهم. وفي سوق العمل على سبيل املثال، تراجعت 

منذ تلك املرحلة قوة »اتفاقيات العمل اجلماعية« التي كفلت شروطا 

متشابهه جلميع العاملني في قطاع معني، وزاد انتشار »اتفاقيات 

العمل الشخصية« والتي حتدد، من الناحية املبدئية، شروط عمل 

كل ُمستخدم على ِحدة دون عالقة بباقي املستخدمني في القطاع 

نفسه. وفي السياق نفسه مت تغيير منظومة احلقوق التعاقدية حيث 

أدى دخول صناديق التوفيرات التقاعدية إلى االستثمار في أسواق 

املال إلى نشوء حالة جديدة ال يعرف فيها العامل العادي ماذا 

سيكون مصير مدخراته التقاعدية عندما يخرج إلى التقاعد بسبب 

تقلبات السوق واحتماالت الربح واخلسارة. قبل هذا التغيير كان 

العامل يعرف كم سيكون راتبه التقاعدي حتى وهو في سن الشباب. 

وفي السياق نفسه أدى حترير ضوابط العمل في أسواق املال 

أمام  املجال  احللبة وإفساح  إلى هذه  كثر  ودخول العبني جدد 

البنوك التجارية والصناديق االستثمارية احمللية واألجنبية للعب 

دور أكبر في أسواق املال، إلى زياده اهتمام هذه املؤسسات ب� 

»املستثمر الفرد«، فأصبحت تسعى لتطوير »منتجات« استثمارية 

مختلفة ميكن تسويقها له، كاألسهم وسندات الدين وما شابه، 

وأصبحت تنظر إلى الفرد- العميل بصفته إنسانا ذا وعي ومعرفة 

ليكون مسؤوال عن مصيره ومستقبله  تؤهله  متطورة  اقتصادية 

االقتصادي واملالي. 

دور اإلعام

لم يكن لديناميكية التحول االقتصادي واالجتماعي املذكورة 

هذا  يواكب وُيغذي  إعالم  دون وجود وتطور  تتواصل  أن  أعاله 

التحول ويتفاعل معه. إن خروج الفرد من »حماية« منظومة القطاع 

العام ومنظومة االحتادات العمالية وحتوله إلى املسؤول األول عن 

إلى نشوء حالة جديدة احتاج  مصيره االقتصادي واملالي أدى 

فيها هذا الفرد إلى املعلومات االقتصادية واملالية التخاذ قراراته 

بشكل صحيح. واإلصالحات التي طالت أسواق املال حولتها إلى 

حلبة فعالة ومتفاعلة ُيشارك في أعمالها اليومية آالف املواطنني 

ويتأثر بنتائج تداوالت أسواقها عشرات اآلالف وأكثر. 

وبعد وقت قصير أدركت وسائل اإلعالم أن الشارع يبحث عن 

أخبار ومعلومات اقتصادية يومية، فبدأت الصحف اليومية الرائدة 

وبدأت  والعاملية.  احمللية  االقتصادية  لألخبار  تغطياتها  بتوسيع 

بتعيني محررين متخصصني في مجال الصحافة االقتصادية وفي 

تغطية أخبار البورصة بشكل يومي وأصبحت لقصص وشخصيات 

قطاع األعمال مساحة متزايدة في وسائل اإلعالم، بل وظهرت في 

منتصف الثمانينيات أول صحيفة يومية متخصصة في اإلعالم 

االقتصادي وهي صحيفة »غلوبس« التي ال تزال تصدر حتى يومنا 

هذا. وبطبيعة احلال لم يقتصر مد اإلعالم االقتصادي النامي على 

برامج  ليشمل  بل تطور الحقا  فقط،  املطبوع  الصحف واإلعالم 

تلفزيونية وإذاعية متخصصة والعديد من مواقع اإلنترنت التابعة 

لدور إعالم كبيرة أو مستقلة. 

الصحافة  شهدتها  التي  الكبرى  الطفرة  أن  القول  وميكن 

االقتصادية حدثت في مطلع األلفية الثانية حيث مت تأسيس عدد 

من وسائل اإلعالم االقتصادية املتخصصة مثل صحيفة وموقع  

»دي ماركر«، وصحيفة وموقع »كالكاليست«، وغيرهما من املواقع 

املتخصصة التي لم تصمد طويال. 

التحول إلى سياسة اقتصادية نيو-  الُمستفيدين األساسيين من  أن  ويضيف فيلك 

ليبرالية هم طبقة رقيقة جدا تضم أصحاب رأس المال والمديرين التنفيذيين الكبار وبعض 

خب المهنية والتكنوقراطية. وجميع هذه النخب تنتمي إلى الدائرة االجتماعية نفسها 
ُ
الن

تضررا  األكثر  أما  الباد.  مركز  سكان  من  األشكناز  اليهود  الرجال  من  المطلقة  فغالبيتها 

بحسب المقال فهم، بترتيب تنازلي، العمال الفلسطينيون من المناطق الُمحتلة، العمال 

األجانب، العرب مواطنو إسرائيل، واليهود الشرقيون العالقون في مناطق األطراف والذين 

ال يستطيعون الخروج من دائرة العمل الرخيص، على فرض أن مكان عملهم ال يزال قائما 

على الرغم من السياسات االقتصادية النيو- ليبرالية.
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فمن الذي بادر إلى بلورة وتطوير وسائل اإلعالم االقتصادية، 

وهل هناك عالقة بني خلفية املؤسسني واملالكني لوسائل اإلعالم 

هذه وبني اخلط التحريري التي تبنته منذ البداية؟  

إن مراجعة خريطة اإلعالم اإلسرائيلي وتطوره منذ ثالثة عقود 

تقريبا وحتى يومنا هذا تكشف للقارئ مدى عمق العالقة بني هذا 

اإلعالم وبني القطاع اخلاص ومجتمع األعمال في إسرائيل. إن 

الغريب،  باألمر  ليس  املال  برأس  الصحافية  املؤسسات  ارتباط 

فاملؤسسات الصحافية هذه هي في السواد األعظم من احلاالت 

شركات جتارية تسعى للكسب املادي وحتقيق األرباح ألصحابها. 

مع ذلك جند أن األمر في حالة اإلعالم اإلسرائيلي مختلف بسبب 

من  محدودة  مجموعة  في  املركزية  اإلعالم  ملكية وسائل  حصر 

جتارية  شركات ومؤسسات  ميلكون  الذين  املال  أصحاب رأس 

مختلفة في قطاعات اقتصادية أخرى. وفي بحث أعد سنة 2011 

وتقاطع  لتركيز  االقتصادية  االسقاطات  »حتليل  عنوان  حتت 

األبحاث  مركز  عن  صدر  والذي  اإلعالم«  وسائل  على  امللكية 

التابع للكنيست، ورد أن درجة املركزية املرتفعة في سوق اإلعالم 

اإلسرائيلي تظهر من خالل تقاطعات امللكية على وسائل اإلعالم 

االقتصاد  منها  يعاني  التي  املفرطة  املركزية  ظل  املُختلفة، وفي 

اإلسرائيلي جند أن غالبية وسائل اإلعالم الرئيسة تتبع ملجموعات 

اقتصادية ناشطة في مجاالت أعمال مختلفة، األمر الذي يحول 

مسألة النزاهة الصحافية واملعايير املهنية واملوضوعية إلى حتديات 

يواجهها الصحافيون واحملررون صباح كل يوم. كما ويذكر البحث 

نفسه أن »االقتصاد اإلسرائيلي هو اقتصاد مركزي نسبيا، ففي 

سوق االئتمان اإلسرائيلي نسبة عالية من املركزية، لذلك ُيصبح 

عائدا  إسرائيل،  في  اإلعالم  في وسائل  االستثمار  على  العائد 

منخفضا نسبيا، بل وفي بعض األحيان يكون العائد سلبيا. هذه 

املعطيات قد تدفع إلى متلك الصحف ووسائل اإلعالم، ليس من 

العتبارات  إمنا  مهنية،  بهدف خلق صحافة  أو  منطلقات ربحية 

اخرى تتعلق بالنشاط التجاري اإلضافي املالكني أنفسهم، أو من 

منطلق الرغبة في التأثير على الرأي العام وعلى النقاش العام في 

سياق هذا النشاط«.

أعاله حصل  االقتباس  في  ورد  الذي  الكالم  على  دليل  خير 

مؤخرا في صحيفة »معاريف« اليومية. فلقد عانت الصحيفة منذ 

عائلة  أصحابها،  وكبدت  مالية  ضائقة  من  التسعينيات  أواخر 

منرودي، خسائر بعشرات ماليني الشواكل كل سنة، وأصبحت 

مثاال حيا لألزمة االقتصادية التي ُتهدد قطاع الصحافة املطبوعة 

في إسرائيل. في مطلع العام 2011 قررت مجموعة »ديسكونت« 

االستثمارية التي تعود ملكيتها لرجل األعمال نوحي دانكنر، شراء 

الصحيفة وضخت فيها ما يقارب 400 مليون شيكل في أقل من 

سنتني. وأثارت هذه الصفقة االستغراب لسببني رئيسني؛ السبب 

األول هو انعدام اجلدوى االقتصادية في استثمار كهذا على ضوء 

األزمة التي يعاني منها قطاع اإلعالم بشكل عام، والثاني قيام 

دانكنر بهذه الصفقة فيما تعاني مجموعة شركاته من ضائقة مالية 

أجمعت  اخللفية  هذه  األسواق. وعلى  في  بقاءها  تهدد  متفاقمة 

بشراء  دانكنر  قيام  وراء  األساس  السبب  أن  على  التحليالت 

على  تساعده  إعالمية  وسيلة  على  للسيطرة  سعيه  هو  معاريف 

حتسني صورته أمام الرأي العام وتتصدى ملوجة االنتقادات التي 

لها على صفحات وشاشات وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  تعرض 

لم  وفعال  اخلاسر.  واالستثماري  اإلداري  نهجه  بسبب  املختلفة 

يتأخر ظهور الدليل على صدق رأي احملللني في النية احلقيقية 

لصفقة معاريف بعد أن عارضت الصحيفة وبشدة توصيات إحدى 

اللجان الرسمية التي أوصت بضرورة تقليص مستوى املركزية في 

االقتصاد اإلسرائيلي عبر تفكيك املجموعات االستثمارية الهرمية 

التي تسيطر على عدد كبير من الشركات في مجاالت عمل ُمختلفة، 

وأدى دخول إسرائيل إلى مرحلة االقتصاد النيو- ليبرالي ابتداء من منتصف الثمانينيات، 

من بين أمور أخرى عديدة، إلى إضعاف المنظومتين المذكورتين- القطاع العام واالتحادات 

العمالية� وإلى خروج الفرد المتوسط من دائرة حمايتها لُيصبح المسؤول األول عن وضعه 

االقتصادي اآلن وفي المستقبل. ففي إطار  الخطة االقتصادية الجديدة قلصت إسرائيل إلى 

حد بعيد خدمات الرفاه والرعاية االجتماعية للمواطنين ونقلت هذه المسؤولية إلى األفراد 

أنفسهم. وفي سوق العمل على سبيل المثال، تراجعت منذ تلك المرحلة قوة »اتفاقيات 

وزاد  معين،  قطاع  في  العاملين  لجميع  متشابهه  شروطا  كفلت  التي  الجماعية«  العمل 

انتشار »اتفاقيات العمل الشخصية«
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وعلى رأسها مجموعة نوحي دانكنر االستثمارية. لقد كان واضحا 

أن املوقف النقدي للصحيفة من توصيات اللجنة يتناسب جدا مع 

مصالح أصحاب الصحيفة اجلدد. 

إجماع على النيو- ليبرالية

ذكرنا أعاله أن تطور الصحافة االقتصادية في إسرائيل ارتبط 

االقتصادية  السياسة  على  طرأت  التي  بالتحوالت  وثيق  بشكل 

في إسرائيل منذ منتصف الثمانينيات مع التحول إلى النموذج 

االقتصادي النيو- ليبرالي. ومن هذا املنطلق كان من الطبيعي 

أن تتحول وسائل اإلعالم االقتصادية إلى آلية الترويج األهم للفكر 

االقتصادي اجلديد. وهكذا جند كيف تبنت وسائل اإلعالم املبادئ 

النيو- ليبرالية األساسية بصفتها إطارها الفكري الوحيد. وبناء 

تقليص  مثل  ليبرالية،  النيو-  النظر  وجهات  أصبحت  ذلك  على 

اخلدمات، وتغيير  األسواق، وخصخصة  عمل  في  احلكومة  دور 

شابه  وما  العمالية  االحتادات  وإضعاف  العمل،  عالقات  منط 

من أمور، فرضيات شبه »علمية« ال تقبل النقاش ومتثل حقائق 

اقتصادية موضوعية ومحايدة، وليس بصفتها وجهات نظر مُتثل 

منظومة قيمية محددة من بني منظومات وآراء أخرى. أما النتائج 

ليبرالي،  النيو-  النموذج  تبني  عن  الناجمة  السلبية  االجتماعية 

كارتفاع مستويات الفقر، واتساع الفجوات بني طبقات املُجتمع، 

عرضتها  فقد  واالجتماعية،  الصحية  اخلدمات  مستوى  وتراجع 

في سبيل  منها  مفر  ال  عواقب  أنها  على  االقتصادية  الصحافة 

النمو االقتصادي العام. 

ميكن اإلشارة إلى ثالثة أسباب مركزية أدت إلى حتول الصحافة 

واإلعالم االقتصادي في إسرائيل إلى مرّوج أساسي وفعال لألفكار 

النيو- ليبرالية التي وجهت السياسات االقتصادية في إسرائيل 

منذ منتصف الثمانينيات.

العامل األول هو النموذج التجاري الذي تقوم عليه وسائل 

جتارية  اقتصادية-  ملجموعات  املُطلقة  وتبعيتها  هذه  اإلعالم 

نتاج مباشر لإلصالحات والتحوالت  رأسمالية، قسم منها هو 

التي شهدها االقتصاد اإلسرائيلي في العقود الثالثة األخيرة. 

في  االقتصادية  الصحف  لعبته  الذي  الدور  حول  مقال  وفي 

األزمة االقتصادية العاملية التي ضربت اقتصادات العالم العام 

2008 يقول الباحث االجتماعي يوسي داهان إنه »في السنوات 

الثالث األخيرة، شكل الفكر النيو ليبرالي إجماعا علميا وقيميا 

على  تعتاش  التي  الصحافة  هذه  االقتصادية.  الصحافة  في 

مدخوالت احلمالت اإلعالنية للمؤسسات املالية والتي تتبع غالبية 

السوق  قوى  مينح  الذي  التوجه  دعمت  الغنية  للطبقات  قرائها 

حرية العمل. وفي إسرائيل دعمت الصحافة االقتصادية السياسة 

النيو- ليبرالية التي تبناها صّناع القرار وعلى رأسهم بنيامني 

نتنياهو«. وفي مكان آخر يعرض كاتب املقال كيف جنحت وسائل 

اإلعالم االقتصادية في حتويل جزء كبير من العاملني في الشركات 

واملؤسسات املالية، كاملديرين واحملللني والوسطاء، الذين ميولون 

بإعالناتهم،  اإلعالم هذه  مباشر وسائل  غير  أو  مباشر  بشكل 

إلى جنوم إعالميني، وكيف جنح هؤالء في السيطرة على احللبة 

اإلعالمية ليصبح لهم تأثير واضح على حتليل األحداث وتفسير 

الظواهر االقتصادية واالجتماعية من منظور نيو- ليبرالي بحت 

يظهر وكأنه املنظور الوحيد القائم.  

أما العامل الثاني فيرتبط باملشهد السياسي اإلسرائيلي الذي 

شهد، منذ منتصف التسعينيات حتديدا، تراجعا ملحوظا في قوى 

اليسار، وتخلي ما تبقى منه عن التوجه االقتصادي التقليدي في 

إطار الفكر االشتراكي- الدميقراطي، ليصبح شريكا فعاال في 

ترسيخ الفكر االقتصادي النيو- ليبرالي. وفي هذا السياق يؤكد 

عالم االجتماع اإلسرائيلي داني غوتفاين على مساهمة اليسار 

يومنا  وحتى  تقريبا  عقود  ثاثة  منذ  وتطوره  اإلسرائيلي  اإلعام  خريطة  مراجعة  إن 

ومجتمع  الخاص  القطاع  وبين  اإلع��ام  هذا  بين  العاقة  عمق  مدى  للقارئ  تكشف  هذا 

الغريب،  باألمر  ليس  المال  برأس  الصحافية  المؤسسات  ارتباط  إن  إسرائيل.  في  األعمال 

تجارية  شركات  ال��ح��االت  من  األعظم  ال��س��واد  في  هي  ه��ذه  الصحافية  فالمؤسسات 

تسعى للكسب المادي وتحقيق األرباح ألصحابها. مع ذلك نجد أن األمر في حالة اإلعام 

محدودة  مجموعة  في  المركزية  اإلعام  وسائل  ملكية  حصر  بسبب  مختلف  اإلسرائيلي 

من أصحاب رأس المال الذين يملكون شركات ومؤسسات تجارية مختلفة في قطاعات 

اقتصادية أخرى
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اإلسرائيلي في إجناح »ثورة اخلصخصة« التي هي جزء أساس من 

البرنامج النيو- ليبرالي، ويشير إلى االعتبارات الطبقية التي أدت 

إلى ذلك. فهو يدعي أن الطبقة الوسطى، التي ُتشكل نواة جمهور 

اليسار، تعاملت مع اخلصخصة كآلية لصون قوتها االقتصادية 

واالجتماعية حتى بعد أن سيطر اليمني على احلكم. لقد آمن مصوتو 

اليسار أن اخلصخصة ستقلل من سيطرة احلكومة على االقتصاد 

املؤسسات  في  القوية  مكانتهم  بسبب  النسبية  ميزتهم  وستعزز 

املهنية واالقتصادية. ويدعي غوتفاين أن »اجلشع الطبقي« حّول 

اليسار إلى أحد أهم وأشرس وكالء االقتصاد النيو- ليبرالي. ومنذ 

بداية الثمانينيات كانت النيو- ليبرالية االقتصادية العامل املشترك 

بني جميع احلكومات، اليمينية واليسارية. وفي غياب أي مدافع 

سياسي جدي ومؤثر عن الفكر املضاد للنيو- ليبرالية االقتصادية 

أصبحت الغلبة للفكر اجلديد. 

أما العامل الثالث واألخير فيعود إلى القوى البشرية التي عملت 

في الصحافة بشكل عام واالقتصادية بشكل خاص، حيث نرى 

أن الغالبية العظمى من الصحافيني الكبار في الصحف واملالحق 

االقتصادية تتبنى بشكل أعمى الفكر النيو- ليبرالي بصفته الطريق 

األفضل للنمو والتطور االقتصاديني. في صحيفة هآرتس، على 

سبيل املثال، يشغل نحميا شطرسلر منصب احملرر االقتصادي 

للصحيفة، وكان وال يزال من أشد املؤمنني بالفكر النيو- ليبرالي 

من  تقلل  والتي  له  الداعمة  احلكومية  وبالسياسات  االقتصادي 

برامج الدعم احلكومي للطبقات الضعيفة ومن إنفاق احلكومة بشكل 

من سياسات.  العمال وما شابه  احتادات  إضعاف  عام وتدعم 

واحلال ال تختلف لدى باقي الصحف املركزية التي يشغل فيها 

الصحافيون النيو- ليبراليون مناصب كبيرة كمحررين أو ُكّتاب. 

وفي مقال حول اخلطاب االقتصادي اإلعالمي اإلسرائيلي يكتب 

يوسي داهان أنه »في إطار سياسة تقليص اخلدمات العامة يتوجب 

على وزارة املالية التفكير في إغالق مكتب الناطق الرسمي التابع 

لها، فالوزارة لن جتد ناطقني بلسانها أفضل من غالبية الكتاب 

واحملللني االقتصاديني في الصحافة اإلسرائيلية«.

في  االقتصادية  اإلعالم  وسائل  متترس  على  دليل  خير  إن 

حلركة  الصحافية  التغطية  في  ظهر  ليبرالي  النيو-  الفكر  خانة 

االحتجاجات الشعبية التي هزت الشارع اإلسرائيلي في صيف 

2011. فموجة االحتجاجات التي انطلقت على خلفية األوضاع 

ذلك  في  مبا  إعالمي واسع،  بتعاطف  حظيت  الصعبة  املعيشية 

تعاطف الصحف االقتصادية. لكن على الرغم من وجود إجماع 

بني العديد من علماء االقتصاد واالجتماع على أن أصل املشكلة 

يعود إلى السياسة االقتصادية النيو- ليبرالية املتبعة في البالد 

منذ ثالثة عقود، إال أن وسائل اإلعالم االقتصادية أصرت على 

رأي مخالف يؤمن بأن املشكلة ليست في الفكر النيو- ليبرالي بحد 

ذاته إمنا في »فشل األسواق«، وفي وجود معوقات أخرى ال عالقة 

لها بهذا الفكر. ومن هذا املنطلق دعمت جميع الصحف توصيات 

جلنة تراختنبرغ التي مت تشكيلها في أعقاب موجة االحتجاجات 

والتي نادت بإجراء إصالحات اقتصادية – اجتماعية مختلفة لكنها 

بقيت في اإلطار الفكري النيو- ليبرالي. 

إن مراجعة تاريخ الصحافة االقتصادية في إسرائيل وتطورها 

تؤكد أنه ليس بإمكان هذه الصحافة الدعوة إلى تغيير النموذج 

القائم، لكونها في نهاية املطاف جزءا ال يتجزأ منه.

بكـر[ اأبو  وليد  ترجمة  االنكليزيـة.  عن  ]مرتجم 
 

أما العامل الثاني فيرتبط بالمشهد السياسي اإلسرائيلي الذي شهد، منذ منتصف 

التسعينيات تحديدا، تراجعا ملحوظا في قوى اليسار، وتخلي ما تبقى منه عن التوجه 

في  فعاال  شريكا  ليصبح  الديمقراطي،  االشتراكي-  الفكر  إطار  في  التقليدي  االقتصادي 

ترسيخ الفكر االقتصادي النيو- ليبرالي. وفي هذا السياق يؤكد عالم االجتماع اإلسرائيلي 

داني غوتفاين على مساهمة اليسار اإلسرائيلي في إنجاح »ثورة الخصخصة« التي هي 

جزء أساس من البرنامج النيو- ليبرالي، ويشير إلى االعتبارات الطبقية التي أدت إلى ذلك. 

شكل نواة جمهور اليسار، تعاملت مع الخصخصة 
ُ

فهو يدعي أن الطبقة الوسطى، التي ت

كآلية لصون قوتها االقتصادية واالجتماعية حتى بعد أن سيطر اليمين على الحكم.
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يوسي يون�ا )*(

  

متناقضات المنطق: 

التعليم في إسرائيل في العهد النيو- ليبرالي 

نشر نحميا شطرسلر، وهو محلل اقتصادي في صحيفة »هآرتس«، 

التعلم من  أو  املتعة  أجل  »التعلم من  عنوان  مقالة حتمل  فترة،  قبل 

أجل املهنة«. 

»إن اجلميع يعلم«، كتب هذا احمللل، »أن من يدرس علم الهندسة 

أو علوم احلاسوب أو إدارة األعمال، يتقاضى أجرا أعلى بكثير من 

اجلميع  يعلم  كما  الفلسفة.  أو  التاريخ  أو  السياسية  العلوم  يدرس 

أيضا، أنه في حني تتقاضى املجموعة األولى حوالي 20 ألف شيكل 

في الشهر، فإن املجموعة األخرى تتقاضى حوالي 6000 شيكل فقط«. 

من هذه الفرضية نصل بسرعة إلى النتيجة املرجوة وفق منهج 

شطرسلر: »كل من اختار دراسة موضوع متع وسهل، حيث هو 

في الواقع هواية، بغض النظر عن األجر الضئيل الذي يكسبه إياه، 

من املفترض أن يلوم نفسه فقط. إن من يريد دراسة كتابات أرسطو 

وأفالطون أو مناقشة تداعيات الثورة الفرنسية، ميكنه طبعا القيام 

بذلك، شرط أن يكسب أوال مهنة مربحة ومطلوبة. وإال يكون قد حكم 

على نفسه بتقاضي أجر ضئيل ومبرارة مستمرة«.1

ل���م اخت���ر أن أبدأ مقالتي هذه مبقالة شطرس���لر بفضل األفكار 

الثرية النابعة منها فيما يخص مجال التعليم، وإمنا ألقف عند ظاهرة 

ش���ائعة، وهي: مدى االس���تعداد العالي لدى أوساط اجتماعية بارزة 

لكتابة س���طحية وضحلة عن التعليم وأهدافه. بل إن مقالة شطرسلر، 

احمللل االقتصادي دائم التعظيم واحلديث عن الرأس���مالية ومآثرها، 

تنبئن���ا بدخول اخلطاب االقتصادي حيز خطاب التعليم، وهو خطاب 

يدفع بالتعليم نحو هدف واحد ال غير: إكساب مهارات ومؤهالت وفق 

احتياجات سوق العمل العاملية. فكيف ميكن لكتابة من هذا النوع ان 

تش���ير أيضا الى تراجع الش���رعية اجلماهيرية للمثقفني من يرجون 

ضم���ان نقاش ج���اد وثري حول موضوع مهم كهذا؟ كما س���يتضح 

الحقا، فان محاولة اإلجابة الش���افية عن هذا السؤال ليست بالسهلة 

إطالقا، حيث ان انتش���ار مثل هذا النوع من الكتابة يحظى بالدعم 

)*( أستاذ في جامعة »بن غوريون« في بئر السبع.
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عن���د نهوض ومنو اخلطاب النيو- ليبرالي. وهو خطاب مس���ند بفكر 

متماس���ك ومنطقي إال انه ال يخلو من التناقضات الداخلية اجلذرية. 

إن اله���دف من هذه املقال���ة القصيرة هو اخلطاب النيو- ليبرالي في 

مجال التعليم وتناقضاته. 

الصراع على الهيمنة

أكدت راحيل ألبومي درور، منذ منتصف سنوات الثمانني )1985(، 

في مقالتها املهمة والش���املة - »إقرار سياسة التعليم في إسرائيل« 

- املوقف املتناقض واملزدوج الذي يكنه املجتمع اإلس���رائيلي لرجال 

العلم واملختصني، وهو موقف يتأرجح بني االحترام واالستخفاف، بني 

التقدير واالحتقار، بني الثقة والتشكيك. كما تبدي رأيها حول الشكل 

املمي���ز الذي ينعكس فيه هذا املوقف املتناقض، حيث تدعي بأن هذا 

املوقف يتأرجح ما بني تقدير مبالغ فيه من قبل قيادات جهاز التعليم 

فيما يخص مس���اهمات املختصني ورجال العلم في إقرار سياسات 

التعليم وتنفيذها، وما بني عدم استعداد هذه القيادات لتقبل انتقادات 

املختصني ورجال العلم املهنية على هذه السياس���ات. ثم تضيف أن 

قيادات جهاز التعليم، استعانت بخبرات رجال العلم واملختصني فتقبلت 

مش���وراتهم واقتراحاتهم حول سبل حتسني األداء، إال أنه ولألسف، 

لم يكن الهدف من هذه االقتراحات والس���بل تطوير نهج نقدي بنيوي 

وشامل جلهاز التعليم. من هنا فإن هذه االقتراحات والسبل عنت أن 

مشاركة الباحثني في جهاز التعليم كانت مبحض الصدفة ولغرض ما 

محدد، حيث انها شملت، مثال، تطويرًا وتقييمًا ملشاريع محددة وبناء 

معايير لفحص حتصيل التالميذ العلمي وتطورهم. كما تشير الكاتبة 

في السياق ذاته الى قيام وزراء التربية والتعليم وعلى مر األجيال بدعوة 

رجال العلم واملختصني »للوقوف على رأس األقسام املقرة لسياسات 

وزارة التعليم: فيقوم وزير التعليم بإقحامهم بلجان لإلصالح والتغيير 

بسياسات التعليم، ما مينحه دعما جماهيريا ملقترحاته« )املرجع نفسه، 

91(. إال ان الكاتب���ة جتزم بأن تأثير الباحثني املختصني في التعليم 

على سياس���ات التعليم »تكون على األغل���ب ذات ميزة خاصة، ولكن  

دون أي تأثير مباشر على اجلهاز العام« )م. س(.

الى أي مدى استطاعت أقوال ألبومي هذه وصف الواقع؟. إن من 

يوافقها الرأي يدعي بأن العقد األخير شهد تدهورا آخر في عالقة 

رؤساء جهاز التعليم مع الباحثني املختصني بالتعليم، عالقة ال ميكن 

االستمرار بوصفها باملزدوجة، أي ليست كما كانت بظهور التقدير 

أصبحت  بل  االستهزاء،  جانب  إلى  واالحترام  التشكك  جانب  إلى 

مبنية على ظهور االستهتار والنفي بشكل وقح وواضح. ويظهر عدم 

لطرح  التعليم ودفعهم  مجال  في  الباحثني  إقصاء  في  هذا  التقدير 

أصحاب  التعليم:  في  لإلصالح  احلقيقيني  القادة  عند  مشاريعهم 

املشاريع ورجال األعمال. أسياد البالد هم من سيرسمون الصورة 

املثلى خلريج املدرسة، وللمعلومات والقيم  التي عليه أن يكتسبها. وهم 

أيضا من سيرسمون ميزات املدرسة النموذجية، واخلصائص املطلوبة 

من مديري املدارس واملعلمني ومقدار األجر الذي يتقاضونه. وتقسيم 

املهام التي نتجت عن بلورة اإلصالحات في التعليم – والتي حتمل 

صبغة أوليغاركية مقلقة – هي انه بينما يقوم أسياد البالد بصياغة 

املبادئ األساسية لسياسات التعليم في إسرائيل، وقيمها األساسية 

إلى  يتحولون  التعليم  مجال  في  الباحثني  فإن  اجلوهرية،  وأهدافها 

حاملي أدواتهم هذه وإلى تالميذ مبتدئني عندهم.

التدهور اجلماهيري  أن  التفكير،  لهذا  وفقا  هناك من سيدعي، 

احلاد الذي طرأ على مكانة الباحثني في مجال التعليم، وإقصاءهم 

املشني الى هوامش الفعل التعليمي، هما الى حد كبير نتيجة مباشرة 

ألحد  ووفقا  إسرائيل.  في  الرسمي  التعليم  تاريخ  طوال  لسلوكهم 

التفسيرات، يكمن السبب في تدهور مرتبة الباحثني في مجال التعليم، 

في الفصل لسنوات بني النخبة السياسية وبني النخبة املثقفة، الذي 

املهني  للتطور  مجاال  املثقفة  النخبة  إعطاء  نتائجه  إحدى  من  كان 

 غير أن الكثير 
املستقل مقابل التزامها باحلياد السياسي )م.س(.2

منهم تنازل وبشكل طوعي حتى عن هذه االستقاللية املهنية. وتشير 

ألبومي- درور إلى أهم النماذج ملمارسة »املثقفني« الباحثني في مجال 

التعليم »املوضوعية«، وخصوًصا الى جتندهم للدفع قدما بإصالحات 

تعليمية يتبناها وزراء التعليم ولتنازلهم عن موقف نقدي. كما جتزم 

بأن كثيًرا من الباحثني في مجال التعليم، أبدوا استعدادهم للمشاركة 

هناك من سيدعي، وفقا لهذا التفكير، أن التدهور الجماهيري الحاد الذي طرأ على 

التعليمي،  الفعل  الى هوامش  المشين  التعليم، وإقصاءهم  الباحثين في مجال  مكانة 

هما الى حد كبير نتيجة مباشرة لسلوكهم طوال تاريخ التعليم الرسمي في إسرائيل. 

ووفقا ألحد التفسيرات، يكمن السبب في تدهور مرتبة الباحثين في مجال التعليم، في 

الفصل لسنوات بين النخبة السياسية وبين النخبة المثقفة، الذي كان من إحدى نتائجه 

إعطاء النخبة المثقفة مجاال للتطور المهني المستقل مقابل التزامها بالحياد السياسي 
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بإقرار سياسات التعليم مقابل ان يتولوا مناصب في جهاز التعليم 

»حتى ولو كانت مناصب تتطلب كبح كل من النفس والنقد املوض��وعي« 

)م. س(. أي ان غالبية الباحثني لم تكتف بالتنازل عن إسماع صوت 

مستقل، بل ان مشاركتهم املباشرة في خدمة رؤساء اجلهاز التعليمي 

الباحثني في  الكثير من  قادتهم الرتكاب إخفاق مهني، يطغى على 

الواقع االجتماعي ومجرياته. يتجسد هذا اإلخفاق في إشكالية اخللط 

بني الباحث وبني مواضيع بحثه، والتي كثيرا ما تطرق اليها ماكس 

فيبر. في الواقع قام باحثو التعليم في إسرائيل ببحث ودراسة البرامج 

التي ابتكروها وطبقوها هم بأنفسهم، من هنا كان بحثهم يفتقر إلى 

االبتعاد املطلوب عن مواضيع البحث والى النقد الذاتي.

إن إحدى النتائج املترتبة على هذا السلوك لباحثي املجال التعليمي، 

وفق ألبومي- درور، هي »انعدام النقاش والنقد املمنهج حول سياسات 

ورجال  مثقفون  هناك  يقوم  بريطانيا، حيث  في  التي  كتلك  التعليم، 

علم بنشر ’كتب سوداء’ ردا على ’الكتب البيضاء’ التي تشتمل على 

اقتراحات لإلصالحات في سياسات التعليم احلكومية« )ألبومي- درور 

1985، م.س(. إن أقوال ألبومي- درور هذه تلقي بظالل قامتة على دور 

املثقف في إسرائيل في مجال التعليم. البعض سيدعي بأنه ليس فقط 

ال يعمل وفقا للتعريف األصلي الذي اقترحه سارتر لدور املثقف – »أن 

يتدخل في ما ال يعنيه« – بل إنه أيضا ال يتدخل في ما يعنيه، أي 

في األمور الواقعة في مجال اختصاصه، أال وهي  التعليم الرسمي 

وأهدافه. فهل هو كذلك حًقا؟.

الخطاب النيو- ليبرالي في التعليم

إن أقوال ألبومي- درور ال تعكس متاما مجريات األمور هذه األيام، 

ذلك أن الواقع االجتماعي الذي يدور فيه جهاز التعليم أصبح أكثر 

التقليديني من  املثقفني  عن إضعاف  احلديث  تعقيدا. رمبا ميكننا 

هللوا ألهمية التعليم العام وألهمية وجود رؤيا تربوية تقدمية، إال انه 

ال ميكننا جتاهل ظهور مثقفني ذوي برنامج لقيم وأفكار تختلف كل 

االختالف عن تلك التي كانت موجودة في العقود السابقة. صحيح أنه 

يوجد من يطالب بشرعية احلضور البارز لرجال األعمال في إجراءات 

حتديد أهداف جهاز التعليم بحجة أنهم ميثلون احلياد األخالقي، فهم 

ال يهتمون بتطوير نهج تربوي متماسك يشتمل على تصوراتهم بشأن 

األولويات التي ينبغي ان توجه الفعل التعليمي، وصحيح ايضا أن 

جزًءا كبيرًا من االنتقادات التي شنت، على سبيل املثال، على »تقرير 

دوفرات«، الذي يعتبر فوزا لكبار رجال األعمال  في إسرائيل، قال 

بأنه يقترح »إصالحات من دون سياسات تعليمية«، وبأنها إصالحات 

ال متس أهداف التعليم بل فقط التغييرات اإلدارية الالزمة لتحسني 

جناعته ورفع التحصيل العلمي للتالميذ، إال ان هذا النقد ذو منطق غير 

سليم. فالكثير من اإلصالحات في مجال التعليم تتم وفق مجموعات 

أيديولوجية ال ميكن جتاهلها. إن املقصود هو مجموعات أيديولوجية 

ذات طابع نيو- ليبرالي تسعى لتوفير األسباب األساسية واألخالقية 

من  النوع  هذا  على  مثال  أوضح  اإلصالحات.  هذه  عليها  املرتكزة 

النشاط في إسرائيل هو »مركز شاليم«، بدار النشر النشطة التابعة 

الذي يستقي أصوله من  النطاق،  الواسع  األيديولوجي  له وبحراكه 

احملافظني األميركيني اجلدد.  

بدأت مبادئ هذا الفكر وقيمه حتل محل مفهوم االقتصاد الكينزي 

في الواليات املتحدة ودول أوروبا منذ السبعينات. ولقد بني املفهوم 

الكينزي على أساس وجود عقد اجتماعي بني الدولة، وبني القطاع 

اخلاص وبني النقابات العمالية. ضمن هذا العقد، املرتكز على مبدأ 

العاملية، مت ضمان احلقوق االجتماعية لكافة املواطنني واعترفت الدولة 

للجميع مثل الصحة، املسكن  لتقدمي اخلدمات االجتماعية  بواجبها 

السبعينيات،  أواخر  في  االقتصادية  األزمات  أعقاب  في  والتعليم. 

أخذت شعبية األيديولوجيا النيو ليبرالية بالتزايد، حيث كفرت هذه 

األيديولوجيا بالفرضيات األساسية للفكر الكينزي والتي كانت إحدى 

مؤيدو  فادعى  االجتماعي.  الرفاه  دولة  بإنشاء  التعهد  دعائمه  أهم 

األيديولوجيا النيو- ليبرالية، ان هذا التعهد هو املسؤول عن وصول 

اقتصاد العديد من البلدان الى حافة الهاوية، ما أدى بهم الى املطالبة 

بوجوب احلد من دور الدولة في الشؤون االقتصادية، والى تخفيض 

امليزانيات  تقليص  والى  املهنية  النقابات  إضعاف  وإلى  الضرائب، 

االقتصادية  بالنجاعة  تتعلق  االجتماعية. وألسباب  للخدمات  العامة 

أيديولوجية  مجموعات  وفق  يتم  التعليم  مجال  في  اإلصاحات  من  فالكثير 

ال يمكن تجاهلها. إن المقصود هو مجموعات أيديولوجية ذات طابع نيو- ليبرالي 

اإلصاحات.  هذه  عليها  المرتكزة  واألخاقية  األساسية  األسباب  لتوفير  تسعى 

النشر  بدار  شاليم«،  »مركز  هو  إسرائيل  في  النشاط  من  النوع  هذا  على  مثال  أوضح 

الذي يستقي أصوله من  النطاق،  الواسع  األيديولوجي  له وبحراكه  التابعة  النشطة 

المحافظين األميركيين الجدد
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تعادي  النيو- ليبرالية  األيديولوجيا  فان  السياسية،  وباالختالفات 

أي تدخل للدولة في املجتمع واالقتصاد، وتطالب بنقل جزء كبير من 

مسؤولية تأمني االحتياجات األساسية مثل التعليم والصحة والرفاه 

االجتماعي من مسؤولية الدولة إلى الفرد. وتسعى هذه األيديولوجيا 

إلقحام فكر وآليات السوق واملنافسة الى داخل اخلدمات االجتماعية 

بذريعة تعزيز األرباح االقتصادية واملسؤولية الشخصية.

عند محاولة إخضاع أجهزة التعليم بشكل عام وفي إسرائيل بشكل 

خاص، للمنطق النيو-ليبرالي، فان هذه األجهزة مطالبة بتحقيق ثالثة 

أهداف أساسية.

مواطنني  ليبراليني،  نيو-  أفراد  بإنشاء  ملزمة  األجهزة  هذه  أواًل،   

االجتماعي  املجال  في  االندماج  لقيمها ومبقدورهم  مخلصني 

واملهني وفقا ملؤهالتهم ومهاراتهم. ووفقا ملا كتبه فوكو، في كتابه 

الرغم  ليبرالي على  النيو-  الفرد  فإن  البيو- سياسة«،  »والدة 

من امتالكه لصفات فريدة، إال أن اجلهد إلنشائه يعكس اجلهد 

املتواصل لبناء وصقل الفرد الغربي. في هذا الكتاب يقدم فوكو 

يقول  »أعتقد«،  ليبرالية.  النيو-  للفكر والفلسفة  جذريا  حتليال 

فوكو، »أنه إذا رغب أحد ما بتحليل علم األنساب )اجلينولوجيا( 

للفرد في الثقافة الغربية، فعليه ان يأخذ باحلسبان ليس فقط 

تقنيات السيطرة وامنا أيضا تقنيات الذات. أي عليه ان يأخذ 

باالعتبار التفاعالت التي بني هذين النوعني من التقنيات... عليه 

من جهة ان يأخذ باعتباراته النقاط التي بها تقنيات السيطرة 

على الفرد، الواحد على اآلخر، ترتكز إلى إجراءات تسمح للفرد 

بالتصرف من تلقاء ذاته. ومن جهة أخرى، عليه ان يأخذ باالعتبار 

النقاط التي بها تقنيات الذات تكون مدمجة داخل تركيبة وبنية 

اإلكراه والسيطرة. نقطة االلتقاء التي يكون فيها األفراد منقادين 

ومساقني )driven( من قبل آخرين تكون مرتبطة بالطريقة التي 

بها ينشئون ذاتهم. أعتقد ان هذا ما نسميه احلكومة. التحكم 

للكلمة... ليس املقصود الطريقة  باألشخاص، باملعنى الواسع 

التي بواسطتها يجبرونهم على فعل رغبات احلاكم، انها دائما 

توازن متنوع لعالقات التكامل والتناقض ما بني تقنيات القهر وما 

بني إجراءات تقوم الذات من خاللها ببناء نفسها وبتغيير نفسها 

بنفسها« )Foucault 1993, 203�4, فيLemke 2000, ص 5�4(. 

بناء على ما ورد سابقًا، واستنادًا على شرح فوكو الناجح، فان   

للذات النيو- ليبرالية ميزات فريدة من نوعها، إلى حّد ما. ان 

 .)homo economicus( املقصود هو إنشاء اإلنسان االقتصادي

هذه الذات تعكس برأي فوكو تغيرا حقيقيا في كيفية بناء العالقة 

بني الليبرالية وبني منطق الدولة. ان مظاهر احلكم النيو- ليبرالي 

مروا  قد  مختلفة  بأنواع حكم  تنعكس  ملا  ونظم شرعيته وفقا 

الثامن  القرن  في  الليبرالية  مع  مقارنة  حقيق��ية  »طف��رة«  ب 

الفرد  الفرد،  إلنشاء  جديدة  أمناطا  معها  جلبت  طفرة  عشر، 

الدولة  إلنشاء  املطلوب  الفرد   ،)117 س،  )م.  ليبرالي  النيو- 

الكبح  ملبدأ  التقليدية  الليبرالية  روجت  فبينما  ليبرالية.  النيو- 

الداخلي – التدخل فقط عندما ال ميكن االمتناع عن التدخل – 

كانت النيو- ليبرالية تدعم التدخل املكثف للدولة، تدخل من اجل 

خلق الظروف املثلى لعمل اقتصاد السوق. ميثاق احلكم لم يعد 

يسأل عن األفعال التي على الدولة اجنازها أو تلك التي على 

الدولة االبتعاد عنها، وإمنا عن الطريقة التي عليها أن تعمل بها، 

أي نوع من احلاكمية عليها أن تقيم )Foucault 2008,134(. لقد 

عبرت عن هذا التغيير في الفكر االقتصادي النيو- ليبرالي في 

القرن العشرين، مدرستان نيو- ليبراليتان رئيستان – مدرسة 

فرايبورج األملانية ومدرسة شيكاغو األميركية – هذا على الرغم 

من وجود فوارق واختالفات كبيرة بينهما. تعبر هاتان املدرستان 

عن ميثاق احلكم الليبرالي الذي يدمج ما بني أساليب للتدخل 

العيني وما بني أمناط لتمثيل الدولة في الفكر، ما بني تقنيات 

القوة وما بني العقالنية السياسية القائمة في أساسها، ما بني 

حاكمية تنعكس بأساليب عينية وما بني حاكمية كخطاب مؤسس 

لسلطة احلق واملصداقية والشرعية )Lemke 2003(. ومبظاهره 

املتطرفة، فان »الفرد النيو- ليبرالي« ال يطالب باي إقرار بحقوق 

مخلصين  مواطنين  ليبراليين،  نيو-  أف��راد  بإنشاء  ملزمة  األجهزة  هذه 

وفقا  والمهني  االجتماعي  المجال  ف��ي  االن��دم��اج  وبمقدورهم  لقيمها 

البيو-  »والدة  كتابه  في  فوكو،  كتبه  لما  ووفقا  ومهاراتهم.  لمؤهاتهم 

سياسة«، فإن الفرد النيو- ليبرالي على الرغم من امتاكه لصفات فريدة، إال أن 

الجهد إلنشائه يعكس الجهد المتواصل لبناء وصقل الفرد الغربي
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اجتماعية، فهو يتحمل مسؤولية رفاهيته االجتماعية بشكل كامل. 

بل وأكثر من هذا، هو مطالب وفقا للروح النيو- ليبرالية، بتثمني 

وتقدير تصرفاته كلها وفي كل مجاالت حياته، حتى ولو تعلق 

األمر بأكثر املجاالت خصوصية مثل العثور على شريك أو شريكة 

حياة، وإجناب األطفال، وخلق الظروف العائلية املثلى لتربيتهم، 

وإطعامهم، واختيار األطر الرسمية وغير الرسمية لتعليمهم. 

ليبرالي  النيو-  ان املؤهالت والتدريبات املرتبطة بإنشاء الفرد   

حتظى مبعنى خاص في السياقني االقتصادي والعاملي احلاليني. 

إن أهداف جهاز التعليم في هذا السياق مستمدة من السياسات 

االقتصادية، التي يكون أحد أهم أهدافها هو زيادة قدرة البالد 

املهارات  فان  هنا  من  العاملي.  االقتصاد  في  املنافسة  على 

واملؤهالت التي يطالب جهاز التعليم بتطويرها لدى تالميذه تكون 

مشتقة من هذا الهدف وخلدمته )Hursh 2001(.3 إن لسياسات 

التعليم والتأهيل املهني، في زمن الرأسمالية العاملية، مساهمة 

كبيرة ومتزايدة لقوة الدولة االقتصادية ولرؤوس أموالها. يعتبر 

التعليم املوقع األساسي الذي تكون الدولة فيه العبا أساسيا 

فعاال وذا أهمية كبيرة، )Hatcher 2001(. هكذا مثال فان كتاب 

التعيني ل«فريق العمل لتعزيز التعليم« الصادر من قبل رئيس 

التعليم ينص على ان »دولة إسرائيل بحاجة  احلكومة ووزيرة 

جلهاز تعليم قادر على الوصول للمراتب العاملية األولى من حيث 

اإلجنازات: ميكن من خالله الوصول ألفضلية نسبية طويلة املدى« 

)وزارة التعليم 2005، 278(.  

ثانيا، إن قيام سلطة اقتصادية واجتماعية نيو- ليبرالية تلزم جهاز 

التعليم بالعمل وفقا لقواعده وقيمه. ان وجود جهاز تعليم يعمل 

السوق  آليات  على  ترتكز  مبادئ  ليبرالية،  نيو-  مبادئ  وفق 

وقوانني املنافسة، يتطلب وجود معايير موحدة وواضحة توجه 

ووجود  والتالميذ،  واملعلمني  املدارس  ومديري  املدارس  عمل 

أساس معلوماتي واسع ودقيق مشتمل على معلومات عن حتصيل 

التالميذ العلمي واجنازات املدارس، إضافة لقيم مشتركة مستمدة 

من الفكر النيو- ليبرالي التي يعمل مبوجبها جميع الالعبني في 

املجال التعليمي. إن هذه كلها مجتمعة تشكل شروطا ضرورية 

لقيام سوق تعليمي تنافسي. وهكذا فبينما الدولة النيو- ليبرالية 

خاص  بمعنى  تحظى  ليبرالي  النيو-  الفرد  بإنشاء  المرتبطة  والتدريبات  المؤهات  ان 

السياق  هذا  في  التعليم  جهاز  أهداف  إن  الحاليين.  والعالمي  االقتصادي  السياقين  في 

الباد  زيادة قدرة  أهدافها هو  أحد أهم  التي يكون  االقتصادية،  السياسات  مستمدة من 

على المنافسة في االقتصاد العالمي. من هنا فان المهارات والمؤهات التي يطالب جهاز 

التعليم بتطويرها لدى تاميذه تكون مشتقة من هذا الهدف ولخدمته 

نتنياهو )أبو النيوليبرالية االسرائيلية( يخاطب صفًا مدرسيًا.
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تقلص من دورها في متويل جهاز التعليم وتقلص من دورها في 

تزويد اخلدمات التعليمية، إال انها تشارك وبشكل مهم بوضع 

 Apple 1997,( القواعد واملعايير والقيم األساسية جلهاز التعليم

2004(. وجهاز تعليم العامل وفقًا لوجهة النظر النيو- ليبرالية 

 )commercialization( يتميز بنهجني مكملني متسارعني: التسويق

واحلوسلة- حتويل الشيء الى وسيلة )instrumentalization( في 

التعليم العام. اي لم يعد يكفي ان ينظر للتعليم على انه واحد 

من أنواع السلع املتداولة في السوق، بل أصبح أيضا يخضع 

وبشكل حصري لألهداف والغايات االقتصادية.

ثالثًا، ان إنشاء الفرد النيو- ليبرالي يفترض رؤية »ذرية- جتزيئية« 

االجتماعي  وللتعاضد  اجلماعية  للقيم  هامشية  مساحة  تفرد 

تكون  ليبرالية،  معارضي النيو-  وفق  الرؤيا،  )Hatcher(. هذه 

االقتصادية-  السياسات  نتائج  مع  التعامل  الى  مضطرة 

اي  الناجت،  من  احلكومة  وزن  تقليل  الى  الداعية  االجتماعية 

والنقل  االجتماعية  اخلدمات  على  احلكومي  اإلنفاق  تخفيض 

تزيد  السياسة  هذه  الفرد.  الى  التمويل  لتكاليف  التدريجي 

من الفوارق والثغرات بني الطبقات االقتصادية املختلفة، وهي 

فوارق مالزمة لالختالفات القومية والعرقية واالثنية واجلنوسة. 

لذا فإن توريث وجهة النظر النيو- ليبرالية مفروض عليها تبديد 

االنتقادات االجتماعية جراء منو هذه الثغرات.

دولة قوية مقابل دولة ضعيفة

تعتبر أمناط إنشاء الفرد النيو- ليبرالي حتديًا للتقسيم الثنائي 

القائم أحيانا بني »الدولة الضعيفة« وبني »الدولة القوية«. هذه األمناط 

تشير الى أن مظهري الدولة هذين متواجدان الواحد بجانب اآلخر: 

»دولة ضعيفة« – تقلص من نشاطها وتنزع عنها مسؤوليتها في كل 

ما يتعلق بالنشاط االقتصادي، إلى جانب »دولة قوية« – احلائزة على 

Evalu�( »أو »دولة تقييمية )Regulatory State(  لقب »دولة تنظيمية«

ative State(. ان التمييز بني »الدولة القوية« وبني »الدولة الضعيفة« 

يعكس اكتشافني مكملني للدولة النيو- ليبرالية يقيمان عالقات جدلية 

تيارين رئيسيني في  التمييز ميثل  ان هذا  الواقع  في  بينهما.  فيما 

»نيو- ليبرالية« و »احملافظني اجلدد«. ان  الفكر احملافظ اجلديد – 

النيو- ليبرالية املوصوفة مبعارضتها وعدائها للدولة الكينزية التدخلية، 

ترتكز على السوق احلرة ومتنحها صفة املبدأ التأسيسي املتحكم في 

احلياة االقتصادية واالجتماعية. وعلى النقيض فان تيار احملافظني 

اجلدد في اليمني اجلديد ال ينفي قيام الدولة القوية الى جانب السوق 

أجل  للدولة ميكن استعماله من  أوال، جهازا  بها،  يرى  فهو  احلرة. 

تأسيس هيمنة للفكر االقتصادي النيو-ليبرالي في املجتمع. ثانيا، 

التماسك االجتماعي  بواسطتها ضمان  آلية ميكن  أنها  أيضا  يرى 

االجتماعية  والفوارق  املساواة  عدم  بنمو  يتميز  واقع  في  والثقافي 

واتساع دوائر الفقر بسبب سيطرة األيديولوجيا النيو- ليبرالية على 

النشاط االقتصادي االجتماعي للدولة )Thompson 1990(. إن استعمال 

مصطلح »النيو- ليبرالية« في املقالة هنا، يتطرق للمعنى الواسع لهذه 

األيديولوجيا: هذا املعنى يربط هذين التيارين الفكريني سوية. من دون 

التاريخ والظروف احمللية على تطبيق األيديولوجيا  تأثيرات  إغفال  

النيو- ليبرالية في بلدان مختلفة، إال اننا نعتقد ان احلالة اإلسرائيلية 

متثل بوضوح العالقات املركبة بني هذين التيارين. فإضافة إلى حتويل 

السوق احلرة ملبدأ مؤسس موجه للنشاط االقتصادي- االجتماعي، 

فان احلالة اإلسرائيلية تعطينا مثاال للطريقة التي تنشط بها الدولة 

لتأسيس الهيمنة النيو- ليبرالية، من خالل صياغة هوية وطنية مشتركة 

وضمان التكافل االجتماعي املرتكز على هذه الهوية. 

والواقع، ان الرأي القائل إن الدولة الضعيفة والدولة القوية هما 

جتل ل� »الظاهرة احلكومية« نفسها، يتعارض أيضا مع اآلراء التقليدية 

التي تضح حدودا واضحة بني الدولة واملجتمع. فبحسب تيموتي ميتشل 

مثال، يجب التعامل مع الدولة على انها نتاج مجموعة من اإلجراءات 

ووظائف  آليات رقابة ومتابعة  بواسطة  املساحة والزمن  تنظم  التي 

تتطلب خبرات محددة. هذه اإلجراءات التي تظهر جليا في مؤسسات 

مثل اجليش واملدارس ومؤسسات بيروقراطية، تنتج مظهرا لدولة ذات 

كيان حقيقي منفصلة عن املجتمع املدني. ومع ذلك، وفقا مليتشل، هذا 

االنفصال هو فقط باملظهر، الدولة ليست كيانًا متماسكًا ومنفصاًل 

الكينزية  للدولة  وعدائها  بمعارضتها  الموصوفة  ليبرالية  النيو-  ان 

التدخلية، ترتكز على السوق الحرة وتمنحها صفة المبدأ التأسيسي المتحكم 

المحافظين  تيار  فان  النقيض  وعلى  واالجتماعية.  االقتصادية  الحياة  في 

الجدد في اليمين الجديد ال ينفي قيام الدولة القوية الى جانب السوق الحرة.
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عن املجتمع. إن اخلط الذي يفصل بني الدولة وبني املجتمع، يقول 

ميتشل، »يخط داخليا، داخل )التشديد من املصدر( شبكة من اآلليات 

املؤسساتية التي من خاللها يتم احلفاظ على نظام اجتماعي وسياسي 

ما« )Mitchell 1991, 90(. أي ان وجود النظام االجتماعي واحملافظة 

وإمنا،  املجتمع،  خارج  من  قوتها  متارس  الدولة  ان  يعني  ال  عليه 

يدعي ميتشل، في أعقاب فوكو، متارسها عن طريق قوتها التأديبية- 

االنضباطية )disciplinary power(. »االنضباط«، كما يقول، »ميارس 

إلى اإلجراءات االجتماعية،  ينفذ  في املؤسسات واملجاالت احمللية، 

يجزئها لوظائف منفصلة ثم يعيد ترتيب األجزاء من جديد، عن طريق 

زيادة جناعتها ودقتها وإعادة ربطها من جديد لهياكل إنتاجية أكثر 

قوة. تشكل هذه األساليب القوة املنظمة للجيوش، واملدارس، واملصانع، 

ومؤسسات متميزة أخرى في الدول القومية احلديثة« )93(. يعتبر 

التعليم موقعا مركزيا فيه تؤسس الدولة نفسها داخل املجتمع املدني، 

مبا فيه من استخدام إلجراءات انضباطية.

ولكن وكما ذكرت، يجب القول أيضا إن املظاهر املختلفة للدولة 

غالبا ما تتجاوز منطق النيو- ليبراليني اخلالص، حتى عندما يتعلق 

األمر بدول نيو- ليبرالية. في الوقت الذي شغل فيه نتنياهو منصب 

وزير املالية في حكومة شارون، قال إن »إصالحات دوفرات« تعتمد 

إسرائيل  تاريخ  تعزيز   – مشتركة  قيم   .1 رئيسة:  قيم  ثالث  على 

واليهودية وأرض إسرائيل وأسباب قيامها. 2. قيم عاملية – مواضيع 

العاملية. إن  املعايير  الرياضيات واالنكليزية والهندسة وحتقيق  مثل 

أن  هاتني القيمتني، وفقا لنتنياهو هما األساس. والقيمة الثالثة – 

القيمتني  يتناسب مع  املعلمني وإقالتهم، وذلك مبا  يتم تعزيز مكانة 

األساسيتني ومع حتصيل التالميذ العلمي.4

كما يتضح  ان هذه األمناط من نشاط الدولة النيو- ليبرالية – 

من إصالحات دوفرات ومن إصالحات تعليمية نيو- ليبرالية في بلدان 

القومي  الدولة والسوق، بني  تشير الى وجود توترات بني   – أخرى 

 Whitty( والعاملي وبني املغزى العلني واملغزى املبطن للخطة التعليمية

91�90 ,1997(. فبينما تقوم الدولة بتشجيع قيم التضامن اجلماعية، 

والتعاون والهوية الوطنية، بواسطة املناهج الدراسية األساسية، إال 

انها من الناحية األخرى تقوم بتعزيز الفكر النيو- ليبرالي الذي يهلل 

 Torres( لقيم فردانية متناقضة، للمنافسة وللتنوع االجتماعي الثقافي

10 ,2000(. هذا التناقض كان واضحا أيضا لباسيل برنسطاين، الذي 

ادعى أن سياسات التعليم القائمة على أيديولوجية السوق تنتج أفراًدا 

عامليني، بينما تريد سياسات تعليم احملافظني اجلدد، إعادة إنشاء 

أفراد قوميني. اخلطة األولى، خطة التعليم العلنية، تشدد على أهمية 

الفعلي  املجتمع  في حني مير  املاضي،  من  متخيلة«  »جماعة  وجود 

 .)Bernstein 1997 (   بعمليات انحالل وجتزئة

الى أي مدى ميكننا حتليل سلوك جهاز التعليم املعقد مبا يتفق 

املنطق  ملتناقضات  ميكن  مدى  أي  الى  ليبرالية؟  النيو-  منطق  مع 

هذه – جتزيئية نيو- ليبرالية مقابل قيم جماعية – أن تكمل الواحدة 

تسعى  ليبرالية  النيو-  فان  كالمي،  بداية  في  ذكرت  كما  األخرى؟ 

االقتصادي.  عن رفاههم  الكاملة  املسؤولية  يتحملون  أفراد  إلنشاء 

إنشاء هؤالء األفراد من املفروض به ان يتغلب على أزمة تهدد شرعية 

األزمة  وتفاقم  والفقراء  األغنياء  بني  املتزايدة  الفجوة  بسبب  الدولة 

االقتصادية في املجتمع. وفقا لهابرماس فإن الدولة النيو- ليبرالية 

– الداعمة لسياسات تراكم رأس املال )capital accumulation( –عليها 
هذه  بقيام  تسمح  التي  االجتماعية  االقتصادية-  الشروط  توفير 

)Habermas 1984(. تشمل  السياسات ومتنحها شرعيتها الشعبية  

هذه السياسات تخفيض أجور العمال، تخفيض الضرائب وإعطاء 

وتخلق عدم مساواة، فقرا،   – لرؤوس األموال  التسهيالت  قدر من 

تهديدًا  تخلق  فإنها  وبالتالي  أخرى،  اجتماعية  غير  وظواهر  غربة 

محتماًل للشرعية اجلماهيرية للحكم. بعبارة أخرى: عدم رغبة الدولة 

لسياستها،  االجتماعية  غير  النتائج  إلصالح  بخطوات  القيام  في 

تخلق اضطرابات وقلقا اجتماعيا يعكس »نقصا في شرعية الدولة 

رفاهيته  ملسؤولية  الفرد  حتمل  من  املفترض  ان  النيو-ليبرالية«. 

فيه  مبا  القائم،  االجتماعي  للنظام  معارضته  تذوب  ان  االجتماعية 

من عدم مساواة كبيرة ومساوئ أخرى.  في ظاهر األمر، يبدو ان 

الدولة النيو- ليبرالية ومن أجل بسط شرعيتها، ليست بحاجة لوسائل 

أخرى، غير تلك التي تستلهمها من الفكر النيو- ليبرالي. ولكن كما 

ان هذه األنماط من نشاط الدولة النيو- ليبرالية – كما يتضح من إصاحات دوفرات ومن 

إصاحات تعليمية نيو- ليبرالية في بلدان أخرى – تشير الى وجود توترات بين الدولة والسوق، 

 Whitty 1997,( بين القومي والعالمي وبين المغزى العلني والمغزى المبطن للخطة التعليمية

الوطنية،  والهوية  والتعاون  الجماعية،  التضامن  قيم  بتشجيع  الدولة  تقوم  فبينما   .)90�91

النيو-  الفكر  بتعزيز  تقوم  األخرى  الناحية  من  انها  إال  األساسية،  الدراسية  المناهج  بواسطة 

ليبرالي الذي يهلل لقيم فردانية متناقضة، للمنافسة وللتنوع االجتماعي الثقافي
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رأينا، يبدو أن هذا ال يكفي، فهي مطالبة بشكل عام باستلهام قيم 

من خارج ترسانة اخلطاب النيو- ليبرالي. إنها مطالبة بتوريث، وفقا 

لوزير املالية السابق، »قيم مشتركة – تعزيز تاريخ إسرائيل واليهودية 

وأرض إسرائيل وأسباب قيامها«. مرة أخرى، ال ميكن تبرير توريث 

هذه القيم من القيم النيو- ليبرالية فقط، ألن هذه القيم تعتمد على 

اعتبارات مستقلة� تأسيس تراث قومي مشترك للمجتمع )وهو هنا 

املجتمع اليهودي(. مع ذلك، فهي تعكس خرقا للدولة النيو- ليبرالية، 

دولة تسعى من جهة، جلعل مواطنيها مجموعة من األفراد تقوم بينهم 

عالقات متبادلة فقط، ومن جهة أخرى مواطنني لديهم قيم وأهداف 

قومية مشتركة. هذا التوتر نراه في احلالة اإلسرائيلية، فهي من جهة، 

عبارة عن مجتمع يخضع إلجراءات متسارعة من تنازل الدولة عن 

مسؤوليتها عن رفاهية مواطنيها االجتماعية، وإلقاء هذه املسؤولية 

مجتمع  عن  عبارة  أخرى،  جهة  كاهلهم، ومن  على  تدريجي  بشكل 

)يهودي( يرى ان من واجبه تكثيف اجلهود املتواصلة في مشروع 

بناء األمة من أجل تعزيزه ومن أجل إضفاء الشرعية اجلماهيرية عليه.

عودة إلى بداية املقالة، إن فكر شطرسلر- وهو املؤيد الكبير للفكر 

والفلسفة النيو-ليبرالية- ال يخلو أيضا من التناقضات الداخلية التي 

نشبت ما بني النيو- ليبرالية اخلالصة وما بني فكر احملافظني اجلدد. 

انه يشعر بالقلق إزاء مصير املجتمع اإلسرائيلي أمام تعزيز مكانة 

التعليم  فبرأيه فقط نضال من أجل  األرثوذكسية.  الدينية  املجموعة 

الرسمي ومبدأه العلماني، ميكنه إنقاذ »الهيكل الثالث«. ويتابع بان 

مشروع اإلنقاذ هذا يجب أن يتم »ليس من داخل التبعية الليبرالية 

االنتحارية، وإمنا من داخل صراع من أجل قيم الدميقراطية واإلنسانية 

واملساواة«.5 كل ما تبقى دراسته هو إلى أي مدى تتفق القيم النيو- 

ليبرالية، التي يرى شطرسلر انه مبوجبها سوف يتم حتديد قيمة الناجت 

التعليمي، مع هذه القيم الثالث. بل أكثر من هذا، فليست هناك حاجة 

لتحليل دقيق للخطط التعليمية للمدارس في إسرائيل ملعرفة ان قيادة 

جهاز التعليم ال تضع آمالها فقط على القيم النيو- ليبرالية من أجل 

بجدول  برنسطاين،  بحسب  مطالبة،  هي  بل  الثالث«.  »البيت  إنقاذ 

بني  متماسك  بشكل صارخ وغير  يتأرجح  تربوي  أعمال سياسي- 

نظرية تربوية مؤسسة على فكرة السوق، من جهة، وبني نظرية تربوية 

لفكر احملافظني اجلدد تهلل للقيم القومية، من جهة أخرى. كما يواصل 

برنسطاين ويصف التوتر القائم بني خطة التعليم العلنية التي تؤكد 

أهمية »اجلماعة املتخيلة« من املاضي وبني خطة التعليم املبطنة التي 
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داني فيلك )*(

  

التوجه النيو ليبرالي في تحرير نظام 

الرعاية الصحية في إسرائيل

 1( مقدمة 

العام 1994  الوطني في  الصحي  التأمني  قانون  مّهد سّن   

السبيل أمام إنشاء نظام الرعاية الصحية الذي يفوق ما سبقه 

في أفضليته ومراعاته املساواة بني املواطنني في إسرائيل. فمن 

بني اإلجنازات البارزة التي حققها هذا القانون أنه دمج ما نسبته 

في  الصحي  بالتأمني  يحظوا  لم  إسرائيل، من  7% من سكان 

السابق، ضمن نظام الرعاية الصحية العام )وال سيما بالنسبة 

للمواطنني الفلسطينيني من سكان إسرائيل، الذين كان ما نسبته 

25% منهم يفتقرون إلى خدمات التأمني الصحي(. 

الرعاية  في خدمات  احلق  على فصل  القانون  هذا  عمل  كما 

الصحية عن اشتراط القدرة على دفع املستحقات لقاء احلصول 

عليها، وتوزيع املخصصات املالية على أساس متساٍو على صناديق 

املرضى العامة األربعة التي تعمل في إسرائيل، واستخدام املوارد 

على نحو يتسم بقدر أكبر من النجاعة والفعالية. ومع ذلك، فسرعان 

ما تقوض العديد من اآلثار احملمودة التي أفرزها القانون املذكور 

بسبب اإلجراءات العامة التي أفضى إليها التوجه النيو ليبرالي 

منتصف  في  اسُتهلت  والتي  اإلسرائيلي،  املجتمع  حترير  في 

األحزاب  جميع  كانت  فبينما  املاضي.  القرن  من  الثمانينيات 

السياسية اإلسرائيلية الرئيسة شريكة في التوجه النيو ليبرالي في 

حترير املجتمع اإلسرائيلي، ُيعتبر بنيامني نتنياهو أبرز السياسيني 

النيو ليبراليني الراديكاليني في إسرائيل. فبعد سنة من انتخابه 

رئيًسا للحكومة، وجهت حكومته الضربة القاصمة األولى إلى نظام 

الرعاية الصحية العام، وذلك عندما ألغت في العام 1997 »الضريبة 

املوازية«، وهي املساهمة التي كان أرباب العمل يدفعونها لتمويل 

أدخلت حكومة  العام 1998،  العام. وفي  الصحية  الرعاية  نظام  )*(   أستاذ في قسم العلوم السياسية وأنظمة احلكم، جامعة بن غوريون- بئر السبع.

ي 
 ف

ـة
ديـ

صــا
قت

اال
ت 

ـــا
س

يــا
سـ

 ال
ص-

خـا
ور 

ح
مـ

ية
رال

يب
و-ل

ني
 ال

يا
ج

لو
يو

يد
األ

 و
ل

ئي
سرا

إ



47

نتنياهو تعديالت جوهرية على قانون التأمني الصحي الوطني، حيث 

ن عليهم في تغطية التكاليف  نصت هذه التعديالت على مشاركة املؤمَّ

املترتبة على زيارة االختصاصيني والتصوير الطبي، وهو ما أسهم 

في زيادة نسبة املصاريف التي يدفعونها لتغطية تكاليف األدوية 

التي يصفها األطباء لهم، وسمح لصناديق املرضى العامة بتسويق 

أشكال من التأمني الصحي »التكميلي« شبه اخلاص. وكانت تلك 

هي اخلطوات األولى التي استهلت عملية اخلصخصة اجلزئية لقطاع 

الرعاية الصحية، وهي عملية تشكل تهديًدا حقيقّيًا لنظام الرعاية 

الصحية العام وتتسبب في تدهور هذا النظام وتراجعه من ناحية 

مساواته بني املواطنني اإلسرائيليني ومن ناحية فعاليته وكفاءته. 

ولكي نتوصل إلى فهم أفضل لعملية اخلصخصة اجلزئية التي 

يخضع لها قطاع الرعاية الصحية، ينبغي لنا أن نسلط الضوء على 

ثالثة مستويات متباينة: خصخصة التمويل، وخصخصة امللكية 

وإزالة احلدود الفاصلة بني القطاعني اخلاص والعام، ونشر ثقافة 

ترتكز على إدارة قطاع األعمال في أوساط مؤسسات القطاع العام.

 

2( نظام الرعاية الصحية في إسرائيل: نظرة عامة

تاريخه،  الرعاية الصحية في إسرائيل، على مدى  يتسم نظام 

خه وتعقيده. فالقطاعات املختلفة التي يتألف منها هذا النظام  بتفسُّ

العيادات  في  املقدمة  األولية  الصحية  والرعاية  الوقائي،  )الطب 

العيادات اخلارجية،  في  املتخصصة  الصحية  اخلارجية، والرعاية 

التي  تفتقر  املستشفيات(   – الثالثة  الفئة  من  الصحية  والرعاية 

الترابط فيما بينها. كما تتولى عدة مؤسسات متويل نظام الرعاية 

الصحية وتقوم على ملكيته )وسوف نستعرض هذه املسألة باملزيد 

من التفصيل في ثنايا هذه املقالة(، حيث يضطلع القطاعان اخلاص 

والعام بتمويل نظام الرعاية الصحية )من خالل برامج التأمني اخلاص 

واإلنفاق »املباشر«(، بينما تتملك الدولة واملجالس البلدية واملؤسسات 

التي ال تهدف إلى الربح والقطاع اخلاص مرافق الرعاية الصحية. 

تتمثل املؤسسات الرئيسة التي تؤلف قطاع الرعاية الصحية في 

إسرائيل في وزارة الصحة واملستشفيات التابعة لها، وصناديق 

املرضى، واملنظمات التطوعية )الدينية منها وغير الدينية(، واملجالس 

البلدية واملنظمات غير احلكومية. وتتولى وزارة الصحة املسؤولية 

املستشفيات  إدارة  إلى  إضافة  واإلشراف،  اخلطط  إعداد  عن 

ومراكز الرعاية الصحية الوقائية ومراكز العالج النفسي. وتشكل 

عن  باملسؤولية  تضطلع  ربحية  غير  منظمات  املرضى  صناديق 

توفير اخلدمات الصحية التي يقررها القانون ألعضائها. وتعمل 

هذه الصناديق، بصورة أساسية، باعتبارها منظمات غير ربحية 

تختص في احملافظة على الصحة العامة. وتتعهد هذه املنظمات 

وتوفر كافة خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية تقريًبا، كما 

متّول خدمات اإليواء في املستشفيات )وتقدم هذه اخلدمات في 

بإدارة  الربحية  غير  التطوعية  املنظمات  احلاالت(. وتقوم  بعض 

املستشفيات )مستشفى هداسا، واملستشفيات املسيحية(، أوتقدمي 

خدمات الطوارئ )منظمة جنمة داود احلمراء( أو تنسيق األعمال 

أو  السرطان  قبيل  )من  معينة  أمراض  مواجهة  تستهدف  التي 

بعض  تقدمي  املسؤولية عن  فتتولى  البلدية  املجالس  أما  السل(. 

خدمات الرعاية الصحية الوقائية واخلدمات الصحية العامة، وهي 

تدير املستشفيات كذلك )كما هي احلال في مستشفى إيخيلوف 

في تل أبيب(. وتشارك املنظمات غير احلكومية في تنظيم جملة من 

القضايا املتصلة بقطاع الصحة، من قبيل حقوق املرضى، وحقوق 

اإلنسان، ومصالح املرضى الذين يعانون من أمراض معينة، ودعم 

اأُلسر، وغير ذلك من القضايا. 

الصحية  الرعاية  نظام  العام واخلاص متويل  القطاعان  ويتولى 

في إسرائيل من مواردهما اخلاصة. وفي هذا السياق، ينص قانون 

التأمني الصحي الوطني على تخصيص ثالثة مصادر عامة رئيسة 

لتمويل نظام الرعاية الصحية، وهي »ضريبة الصحة« التي يرصد لها 

بند خاص، و«الضريبة املوازية« التي يدفعها أرباب العمل، واملوازنة 

العامة التي تتكفل بتمويل مجاالت معينة كالصحة العامة وخدمات 

العالج النفسي. وتتألف املصادر اخلاصة، في جانب كبير منها، من 

النفقات املباشرة، والتأمني اخلاص، والتأمني الصحي »التكميلي« الذي 

شرعت صناديق املرضى العامة في تسويقه منذ مطلع العام 1998. 

وبينما عمل قانون التأمني الصحي الوطني في بدايات عهده على 

تعزيز قطاع الرعاية الصحية العام، كما ذكرنا ذلك أعاله، فقد يّسر 

هذا القانون مباشرة إجراءات اخلصخصة اجلزئية لهذا القطاع خالل 

العام 1997، وال تزال هذه اإلجراءات قيد التنفيذ حتى هذا اليوم.

 

3( خصخصة التمويل

مع الشروع في تنفيذ قانون التأمني الصحي الوطني في العام 

1995، تولى القطاع العام متويل ما نسبته 75% من اإلنفاق العام 

على قطاع الصحة، في حني عمل القطاع اخلاص على متويل النسبة 

املتبقية )25%( من هذا اإلنفاق. وفي العام 1997، أي بعد سنتني 

فقط من سن القانون املذكور، أصدرت احلكومة قانون تسوية املوازنة 

الذي نص على إلغاء مساهمة أرباب العمل في متويل نظام الرعاية 

الصحية. كما أصدرت احلكومة، خالل العام 1998، قانوًنا آخر 

لتسوية املوازنة. وقد أضاف هذا القانون األخير زيادة معتبرة على 



48

النفقات التي يساهم بها املواطنون لتغطية تكاليف الرعاية الصحية 

التي يحصلون عليها، كما نص على إعمال اختبار األحوال املادية 

للمواطنني بغية دراسة مدى استحقاقهم للحصول على املساعدات 

الهوة  بجسر  التزامها  من  تتنصل  أن  للحكومة  وأتاح  احلكومية، 

القائمة بني تكاليف برامج الرعاية الصحية واألموال التي يرصدها 

قانون التأمني الصحي الوطني. ومنذ ذلك احلني، لم تزد احلكومة 

عن تأدية مبلغ زهيد يتم حتديده في كل سنة، ما تسبب في حتويل 

املسؤولية عن العجز في املوازنة إلى صناديق املرضى. وبالتالي، 

طرت مؤسسات صنادق املرضى إلى رفع مستوى »كفاءتها« في  اضُّ

العمل، مبعنى أنه بات يتعني عليها اقتطاع التكاليف وحتميل بعض 

النفقات على املرضى. ونتيجة لذلك، طرأت زيادة معتبرة منذ العام 

1997على حصة التكاليف التي تتحملها صناديق املرضى، والتي 

يجري متويلها من النفقات التي يساهم بها املواطنون في تغطية 

تكاليف خدمات الرعاية الصحية املقدمة لهم. وفي هذه األيام، متثل 

هذه النفقات ما يزيد عن 10% من دخل صناديق املرضى. 

ومنذ العام 1998، تراجعت حصة احلكومة في اإلنفاق على 

قطاع الصحة الوطني، حيث مت حتميل التكاليف ألفراد اجلمهور 

في صورة دفع نفقات »مباشرة« أو االشتراك في برامج التأمني 

لنفقات  العام  التمويل  انخفض   ،2008 العام  وبحلول  اخلاص. 

بلغت  حيث  مسبوق،  غير  مستوى  إلى  العامة  الصحية  الرعاية 

نسبته 3ر54%، في حني وصلت نسبة اإلنفاق املباشر إلى %29 

األمن  )منظمة  الوطني  الصحة  قطاع  على  اإلنفاق  إجمالي  من 

والتعاون في امليدان االقتصادي، 2011(.1

نفقات قطاع الصحة الوطني في إسرائيل 
حسب قطاع التمويل )المكتب المركزي لإلحصاء 

اإلسرائيلي، 2009(

النسبة املئوية للمساهمة في اإلنفاق العام

اأُلسراحلكومةالسنة

19957525

199674.525.5

199970.529.2

200165.530.8

200265.731.5

200359.429.8

200457.830.8

200555.932.4

200654.533.5

200754.333.4

200854.332.1

نتنياهو: النيوليبرالي األول في إسرائيل



49

4( خصخصة الملكية 

ترتبط طريقة اخلصخصة الثانية مبلكية موارد الرعاية الصحية. 

وفي الواقع، تعمل خصخصة امللكية على نزع الصفة احليادية التي 

تسم جوهر تقدمي الرعاية الصحية. فخدمات الرعاية الصحية متثل 

بالنسبة للقطاع اخلاص سلعة أو منتًجا يتاجر به من أجل حتقيق 

األرباح، بينما تشكل هذه اخلدمات من وجهة نظر القطاع العام 

خدمة ينبغي عليه أن يقدمها للمواطنني )وهذه اخلدمة عادة ما 

تكون فائدة من الفوائد التي ترتبها املواطنة أو اإلقامة في الدولة(. 

أما في إسرائيل، فقد ارتفعت نسبة مشاركة القطاع اخلاص في 

اإلنفاق على نظام الرعاية الصحية الوطني من 9ر18% في العام 

1984 إلى 3ر23% خالل العام 1993 )املكتب املركزي لإلحصاء 

اإلسرائيلي، 2003(. وارتفع عدد املستشفيات اخلاصة من 57 

مستشفى في العام 1980 إلى 94 مستشفى في العام 1993، مع 

العلم بأن حصة هذه املستشفيات من إجمالي عدد املستشفيات 

بقيت ثابتة لم تتغير. ومع ذلك، طرأ ارتفاع على حصة القطاع 

اخلاص من األَِسّرة في املستشفيات العامة، حيث ازدادت نسبتها 

من 9ر2% إلى 6ر3% بني العامني 1980 و1989، ووصلت نسبة 

هذه األسّرة في العام 1993 إلى 4% من مجمل عددها في تلك 

املستشفيات. وفضاًل عن ذلك، ارتفعت نسبة األسرة املخصصة ملن 

يعانون من أمراض الشيخوخة من 29% إلى 34% في الفترة نفسها 

)Bin Nun and Chinitz, 1993(، ووصلت نسبة هذه األسرة 

إلى 37% في العام 1993. ويشير عدد األسرة في املستشفيات 

إلى معدل النمو الذي شهده القطاع اخلاص. ففي الوقت الذي 

ارتفع فيه عدد األسرة في مستشفيات القطاع العام بنسبة 4ر%14 

في الفترة املمتدة بني العامني 1980 و1993، ازداد عدد األسرة 

كانت  كما   2.%50 نسبته  اخلاص مبا  القطاع  مستشفيات  في 

اخلصخصة هي التوجه املفضل في مجاالت أخرى كالتمريض، 

حيث جرى تركيز جانب كبير من خطط بناء الوحدات اجلديدة على 

القطاع اخلاص – وال يزال هذا التركيز قائًما على هذا القطاع.3 

وفي السنوات التي سبقت صدور قانون التأمني الصحي الوطني، 

منت حصة القطاع اخلاص من 8ر18% من إجمالي النفقات التي 

بلغت 800 مليون شيكل في العام 1985 إلى 3ر23% من النفقات 

الكلية التي سجلت 646ر28 مليون شيكل خالل العام 1993. 

طر القطاع العام، بسبب خصخصة امللكية في قطاع  لقد اضُّ

التي  األرباح  لرفد  املالية  اإلعانات  تقدمي  إلى  الصحية،  الرعاية 

تأمني  قانون  يشكل  املقام،  هذا  وفي  اخلاص.  القطاع  يحققها 

الرعاية الطبية طويلة األمد، الذي يتيح للشركات اخلاصة تقدمي 

الرعاية الصحية التي متولها مصادر القطاع العام، أحد األمثلة 

القطاع  شركات  أرباح  لرفد  م  تقدَّ التي  العامة  األموال  على 

اخلاص. فقبل إنفاذ هذا القانون في العام 1988، لم يكن هناك 

تقدم  ربحي(  غير  وبعضها  ربحي  )بعضها  مؤسسة   13 سوى 

خدمات التمريض املنزلي، ولكن هذا العدد ارتفع إلى 84 مؤسسة 

بحلول العام Gal, 1994( 1991(. ولم تفتأ احلكومة تعمل، منذ 

منتصف العقد املاضي، على خصخصة اخلدمات املقدمة ألمراض 

الشيخوخة املستعصية وخدمات املختبرات الطبية. 

وقد استمر العمل على حتويل تقدمي خدمات الرعاية الصحية 

إلى سلعة عقب سن قانون التأمني الصحي الوطني. فخالل الفترة 

الواقعة بني العامني 1995 و1997، كانت اخلدمات الصحية التي 

على  اإلنفاق  من  نسبته %23  ما  اخلاص متثل  القطاع  يقدمها 

قطاع الصحة الوطني. أما بعد صدور قانون تسوية املوازنة في 

العام 1998، فقد شهدت حصة القطاع اخلاص في تقدمي خدمات 

الرعاية الصحية زيادة مطردة وصلت إلى 27% خالل العام 2003. 

ل املكتب املركزي لإلحصاء اإلسرائيلي  وفي هذا العام نفسه، عدَّ

تعريف  تبّنى  حيث  القطاعات،  ملختلف  يعتمده  الذي  التصنيف 

نظام احلسابات القومية الذي يعتبر جميع املؤسسات التي تبيع 

منتجاتها بالسعر الكامل السائد في السوق مبثابة »منتجني في 

السوق«. كما مت، خالل العقد املاضي، حتويل الكثير من املرافق 

التي متلكها احلكومة إلى صناديق ائتمان، مبعنى مؤسسات شبه 

الواقع،  وفي  الصحية.  الرعاية  م��وارد  بملكية  الثانية  الخصخصة  طريقة  ترتبط 

تقديم  جوهر  تسم  التي  الحيادية  الصفة  نزع  على  الملكية  خصخصة  تعمل 

سلعة  الخاص  للقطاع  بالنسبة  تمثل  الصحية  الرعاية  فخدمات  الصحية.  الرعاية 

أو منتًجا يتاجر به من أجل تحقيق األرباح، بينما تشكل هذه الخدمات من وجهة 

نظر القطاع العام خدمة ينبغي عليه أن يقدمها للمواطنين
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جتارية. ومنذ العام 2004، طرأ انخفاض ملحوظ على مساهمة 

احلكومة في تقدمي خدمات الرعاية الصحية، بينما شهدت حصة 

التغيير  هذا  ويعكس  ذلك.  في  معتبرة  زيادة  اخلاص  القطاع 

اإلجراءات التي نستعرضها في القسم التالي من هذه املقالة. 

النسبة المئوية لإلنفاق العام على قطاع الصحة 
في إسرائيل حسب القطاع المشغل )المكتب المركزي 

لإلحصاء اإلسرائيلي، 2009(

صناديق احلكومةالسنة

املرضى

املنظمات 

غير الربحية

الشركات 

التجارية

19952243.112.322.6

199622.242.312.323.2

1999214111.926.1

2001204111.327.7

200220.240.211.328.3

200321401227

20046.934.25.953

20056.634.55.453.5

20066.434.55.353.8

20076.233.35.455.1

20085.833.35.355.6

5( إزالة الحدود الفاصلة 

     بين القطاعين العام والخاص 

يتمثل أحد التجليات األخرى التي أفرزها حتويل تقدمي خدمات 

الرعاية الصحية إلى سلعة جتارية في تبّني ثقافة التجارة في أوساط 

مؤسسات الرعاية الصحية في القطاع العام، ناهيك عن إزالة احلدود 

الفاصلة بني القطاعني العام واخلاص. فقد »استوردت« صناديق 

املرضى العامة واملستشفيات العامة الثقافة واملنهجيات التنظيمية 

املرعية في تنظيم العمل من قطاع األعمال. وبذلك، حتّول »املرضى« 

أو »األعضاء« إلى »زبائن« أو »مستهلكني«، كما تبّنى القطاع العام 

هذه األشكال النيو ليبرالية النمطية في تنظيم أعماله، مبا شمله ذلك 

من االستعانة مبصادر خارجية لتأدية الوظائف املوكلة إليه وتعيني 

املوظفني لفترات محدودة. وفضالً عن ذلك، تدير املستشفيات العامة 

اخلدمات الطبية اخلاصة، من قبيل معاهد عمليات التجميل، وتبيع 

التأمني الصحي اخلاص وتدير  العامة خدمات  صناديق املرضى 

مراكز تشخيص األمراض. وقد ساهم عامالن رئيسان في »حتويل 

القطاع العام إلى قطاع جتاري«. بالنسبة للعامل األول، أسهم حتويل 

املسؤولية املالية من الدولة إلى املستشفيات وصناديق املرضى في 

دفع هذه املستشفيات والصناديق إلى التفكير بنفس العقلية التي 

يفكر بها قطاع األعمال. وكما رأينا فيما تقدم من هذه املقالة، فقد 

قلصت احلكومة ما تقدمه من متويل للمستشفيات ولم تسمح بربط 

حصة القطاع العام في موازنات صناديق املرضى على نحو حقيقي، 

التوجه العام الذي اعتمدته في اخلصخصة اجلزئية  وذلك ضمن 

لقطاع تقدمي خدمات الرفاه وتقليص التكاليف التي تتحملها في 

هذا اجلانب. وقد َحَدت القيود املفروضة على املوازنة باملستشفيات 

وصناديق املرضى إلى البحث عن مصادر دخل بديلة ترتبط بالسوق، 

واعتماد منهجيات تنظيمية استوردتها من قطاع األعمال )وتطبيقها 

على العاملني فيها وجتاه املستفيدين من خدماتها في الوقت ذاته(. 

ويتمثل العامل الثاني من العاملنيْ املذكورْين في »أمركة« الثقافة 

التحديد. فقد  اإلسرائيلية بعمومها، والطب اإلسرائيلي على وجه 

تسبب التأثير الذي أفرزته الثقافة األميركية على إسرائيل )وهي 

ثقافة ترتبط بالتحالف اجليو- سياسي القائم بني الدولتني( وكثرة 

طر القطاع العام، بسبب خصخصة الملكية في قطاع الرعاية الصحية، إلى تقديم 
ُّ

لقد اض

اإلعانات المالية لرفد األرباح التي يحققها القطاع الخاص. وفي هذا المقام، يشكل قانون 

تأمين الرعاية الطبية طويلة األمد، الذي يتيح للشركات الخاصة تقديم الرعاية الصحية التي 

م لرفد أرباح شركات  تمولها مصادر القطاع العام، أحد األمثلة على األموال العامة التي تقدَّ

القطاع الخاص. فقبل إنفاذ هذا القانون في العام 1988، لم يكن هناك سوى 13 مؤسسة 

)بعضها ربحي وبعضها غير ربحي( تقدم خدمات التمريض المنزلي، ولكن هذا العدد ارتفع 

.)Gal, 1994( 1991 إلى 84 مؤسسة بحلول العام
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األطباء اإلسرائيليني الذين يعملون على أساس برامج الزمالة في 

مستشفيات الواليات املتحدة، في رفع أسعار الوسائل التكنولوجية 

املتقدمة املستوردة من الواليات املتحدة إلى مستويات باهظة، ناهيك 

النظام الطبي املخصخص، في جانب كبير منه، إلى  عن حتويل 

منوذج يعتمده املشتغلون في مهنة الطب في إسرائيل. 

وقد أدرجت املستشفيات العامة وصناديق املرضى العامة على 

أجندة عملها تقدمي خدمات طبية خاصة تسّوقها بالتوازي مع خدمات 

الرعاية الصحية التي تقدمها بصفتها مؤسسات عامة. فقد ُأجبرت 

صناديق  تشبه  مؤسسات  إلى  حتولها  نتيجة  العامة،  املستشفيات 

االئتمان في عملها، إلى تولي املسؤولية عن تنظيم موازناتها وحدها، 

أسلوب  العتماد  نفسها مضطرة  املستشفيات  هذه  وبالتالي وجدت 

 Shirom and Amit,( الرعاية الصحية  جتاري في تقدمي خدمات 

1996(. وفي هذا اإلطار، ال تزال األهداف املعلنة للسياسة اجلديدة 

التي تبنتها احلكومة منذ مطلع التسعينيات من القرن املاضي ترمي 

إلى تقليص التكاليف، وتعزيز عمل مؤسسات الرعاية الصحية ورفع 

اشتُرط  كما   .)Shalom and Harrison, 1996( كفاءتها  مستوى 

على املستشفيات العامة التي متلكها احلكومة بيع »منتجاتها« بالسعر 

الكامل السائد في السوق. وقد متت عملية حتويل املستشفيات العامة 

التي متلكها احلكومة إلى »منتجني في السوق« )بحسب تعريف املكتب 

املركزي لإلحصاء اإلسرائيلي( على نحو تدريجي، حيث مت تنفيذها 

على مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية. وفضالً عن ذلك، عملت 

املستشفيات العامة التي متلكها احلكومة على تطوير خدمات صحية 

التي تقدمها  الطبية الشاملة والروتينية  الفحوص  جديدة )من قبيل 

ملديري الشركات الكبيرة، وتعلن عنها ألفراد اجلمهور كذلك(، وزيادة 

النشاطات التي تدر األرباح عليها، كعمليات املجازة األبهرية- اإلكليلية 

cardiac catheteriza�( القلب  وقسطرة   )coronary by�passes(

tions(، إضافة إلى منح املكافآت املالية لألطباء الذين يشاركون في 

 .)Chinitz and Rosen, 1991( هذه النشاطات

وقد أدرجت املستشفيات هذه املبادرات اخلاصة وشبه اخلاصة 

ضمن جملة النشاطات الروتينية التي تؤديها من خالل ثالث أدوات 

رئيسة تتمثل في نظام »شاراب« )وهو اختصار عبارة اخلدمات الطبية 

الطبية  عبارة اخلدمات  )وهو اختصار  اخلاصة(، ونظام »شاران« 

العامة.  املستشفيات  داخل  اخلاصة  املرافق  وتشغيل  اإلضافية(، 

وفي هذا السياق، ميثل نظام »شاراب« نظاًما يستطيع املرضى فيه 

اختيار األطباء الذين يعاجلونهم في مستشفى عام عن طريق دفع 

رسوم إضافية. وقد مت تطبيق هذا النظام في مركز هداسا الطبي في 

أول األمر، ثم جرى طرحه في مستشفيات أخرى على مدى السنوات 

القليلة املاضية. أما نظام »شاران« فهو نظام تقوم املستشفيات العامة 

من خالله ببيع اخلدمات، التي ال يغطيها التأمني الصحي الوطني، 

لصناديق املرضى أو شركات التأمني في القطاع اخلاص أو األفراد. 

وفضالً عما تقدم، عملت املستشفيات العامة وصناديق املرضى 

على افتتاح مراكز خاصة – وحتى مستشفيات خاصة – بغية تقدمي 

اخلدمات الطبية التي تدر األرباح عليها، وكان ذلك من جملة الوسائل 

التي سلكتها لرفع مستوى دخلها. وفي هذا السياق، افتتح مركز شيبا 

الطب���ي، الذي متلكه وزارة الصحة، عيادة خاصة لعمليات التجميل 

وجناًح���ا خاًصا للتوليد. كما افتتح مركز سوارس���كي الطبي، الذي 

ميلكه مجلس بلدي مدينة تل أبيب، معهد الفحوص الطبية املتخصصة 

الذي يقدم خدمات طبية تشمل عالج الغدد الصماء، والعالج النفسي، 

وبرامج احلمية الغذائية، واجلراحة وعمليات التجميل. 

وفيما يتصل باخلدمات التي تقدمها املستشفيات، تتمثل اخلطوة 

األخيرة التي اتُّبعت في إزالة احلدود الفاصلة بني القطاعني العام 

افتتاح مستشفى جديد في مدينة أسدود، والذي  واخلاص في 

أسوتا. ويتم متويل ما  يشّغله مركز اخلدمات الطبية اخلاص – 

يقرب من ثلثي تكلفة هذا املستشفى من األموال العامة. 

القطاعني  بني  الفاصلة  احلدود  إزالة  على  العمل  يقتصر  وال 

العام واخلاص على قطاع املستشفيات وحده، بل يسير هذا األمر 

على قدم وساق داخل صناديق املرضى العامة  كذلك. فقد دأبت 

هذه الصناديق، وعلى مدى سنوات، على بيع تأمني صحي خاص 

التي  الطبية  التأمني مصمم لتحسني اخلدمات  و»تكميلي«. وهذا 

يقدمها برنامج الرعاية الصحية العام وتوسيع نطاقها. وقد طرأ 

توسع سريع على ملكية التأمني التكميلي، بحيث بات يشكل أحد 

العوامل الرئيسة التي تفسر زيادة التمويل الذي يضخه القطاع 

ترعاه  الذي  الصحي  الرعاية  قطاع  على  اإلنفاق  لرفد  اخلاص 

احلكومة. ففي حني لم تكن نسبة املواطنني الذين يشتركون في خدمة 

التأمني التكميلي تتجاوز 35% في منتصف العقد التاسع من القرن 

املاضي، ارتفعت هذه النسبة إلى 80% خالل العام 2007. وتعمل 

صناديق املرضى األربعة على بيع خدمات التأمني الصحي اخلاص 

ضمن برنامجني مختلفني، أحدهما محدود واآلخر شامل يقدم عدًدا 

أكبر من اخلدمات الطبية. ومنذ العام 1998، شهد برنامجا التأمني 

اخلاص املذكوران توسًعا في عملهما، بحيث باتا يقدمان ما يقرب 

 Barmeli�Greenberg( من 130 خدمة مختلفة في هذه اآلونة

أمور،  جملة  من  اخلدمات،  هذه  وتشمل   .)and Gross, 2011

الرعاية  برنامج  تندرج ضمن  التي  التكنولوجية واألدوية  األجهزة 

الصحية العام، إضافة إلى االختبارات اجلينية املعقدة، وإمكانية 

اختيار اجلّراحني واخلضوع للعمليات اجلراحية في املستشفيات 

اخلاصة )وبالتالي تفادي انتظار من سبقهم من املرضى للخضوع 
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لهذه العمليات( وااللتقاء بخبراء مختصني لالطالع على »رأي ثاٍن« 

منهم. وتتسبب برامج التأمني اخلاص، التي تسّوقها املؤسسات 

داخل  الصحية  الرعاية  من  متباينني  مستويني  بتشكيل  العامة، 

القطاع العام، وذلك ألن أصحاب التأمني اخلاص يتمتعون بالقدرة 

على احلصول على قدر أكبر من اخلدمات، بل وعلى مستوى أفضل 

منها في بعض األحيان. وفي هذا السياق، يتناول أحد األبحاث 

 Barmeli�Greenberg( بارميلي-غرينبرغ وغروس  أعدها  التي 

and Gross( حتليل أهمية املساهمة التي تقدمها برامج التأمني 

التكميلي في جودة خدمات الرعاية الصحية. وقد توصل الباحثان 

إلى نتيجة مفادها أن هذه املساهمة ُتعتبر مهمة وال يستغنى عنها 

في بعض املجاالت، كعالج احلاالت اخلطيرة، والطب الوقائي وتولُّد 

األورام )onco�genetics(. وفي اإلجمال، يسهم تسويق خدمات 

العام، في خلق  الرعاية الصحية  التكميلي، داخل قطاع  التأمني 

التأمني وتلك  يتلقاها حاملو هذا  التي  فجوة في جودة اخلدمات 

اخلدمات التي يحصل عليها املواطنون اآلخرون الذين ال يشتركون 

املصدر   ،Barmeli�Greenberg and Gross( التأمني  هذا  في 

السابق(. وعالوًة على ما تقدم، يتسبب التأمني التكميلي اخلاص 

بانعدام التوازن في االستفادة من موارد نظام الرعاية الصحية 

الذي يرعاه القطاع العام، ويعزز ازدواجية اخلدمات ويلحق الضرر 

املرضى  يغري  اخلاص  القطاع  ألن  وذلك  العامة،  باملستشفيات 

ويتيح لهم اخلضوع للعمليات اجلراحية التي متولها برامج التأمني 

التكميلي، كما يستقطب األطباء الذي يجرون هذه العمليات. 

التأمني  قانون  فيه  سعى  الذي  الوقت  ففي  احملصلة،  وفي 

الصحي الوطني إلى ضمان حصول املواطنني على خدمات الرعاية 

الصحية على قدم املساواة فيما بينهم، تسبب فتح قطاع الرعاية 

الصحية أمام قوى السوق بتقويض اإلجنازات التي حققها هذا 

القانون وأسهم في إنشاء قطاع صحي يفتقر إلى املساواة في 

تعامله مع املواطنني وإلى الكفاءة والنجاعة في عمله. 

وفي هذا اإلطار، لم تفلح التدابير املجتزأة، والصائبة، التي 

اتخذتها وزارة الصحة على مدى العامني املنصرمني )من قبيل 

إدراج عالج األسنان لألطفال ضمن برنامج الرعاية الصحية(، 

في تعديل هذا التوجه أو تغييره. 

بدوره  االضطالع  إلى  الصحية  الرعاية  نظام  يعود  ولكي 

الوطني  الصحي  التأمني  قانون  التي رسمها  األهداف  وإجناز 

إنفاذ جملة من اإلجراءات اجلذرية: أولها زيادة حجم  له، يتعني 

املوارد العامة )كأن يكون ذلك بإعادة فرض الضريبة التي يؤديها 

أرباب العمل(، وثانيها حتديث برامج الرعاية الصحية بغية إتاحة 

الفرصة أمام إدراج العالجات واألجهزة التكنولوجية املستخدمة 

في تشخيص األمراض، والتي متتاز بفائدتها وبجدواها من ناحية 

تكلفتها، من أجل تقليص احلاجة التي تدفع املواطنني إلى شراء 

خدمات التأمني الصحي »التكميلي« اخلاص. ويتمثل األمر الثالث 

في الفصل الواضح بني القطاعني العام واخلاص من أجل تفادي 

تضارب املصالح ومن أجل تقليص انعدام املساواة في احلصول 

على خدمات الرعاية الصحية.

عن االنكليزية. ترجمة يا�سني ال�سّيد[ ]مرتجم 

الهوامش
 1  وقد انعكس تقليص متويل احلكومة على شكل زيادة ملا تنفقه اأُلسر على خدمات 

الرعاية الصحية. ففي العام 1997، وصل اإلنفاق على خدمات الرعاية الصحية إلى 

ما نسبته 8ر3% من إجمالي نفقات األسر. وارتفعت هذه النسبة إلى 9ر4% بحلول 

العام 2001، وإلى 1ر5% في العام 2009. وقد ألقت هذه الزيادة التي طرأت على 

نفقات الرعاية الصحية بظاللها على املساواة في احلصول على تلك اخلدمات. فقد 

كانت املصاريف التي تنفقها األسر على خدمات الرعاية الصحية في أوساط األسر 

املوسرة، التي تشكل ما نسبته 20% من مجموع عدد السكان، أعلى بكثير ما تنفقه 

األسر الفقيرة التي متثل 20% من إجمالي عدد السكان كذلك – حيث تضاعفت هذه 

الزيادة من 9ر2 مرة في العام 1997 إلى 5ر3 مرة في العام 2001 وإلى 6ر3 مرة 

 .)Horev and Keidar, 2010( 2008 في العام

العامني  املمتدة بني  الفترة  العامة، على مدى  املستشفيات  ارتفع عدد األسّرة في   2

باملقارنة مع ما نسبته 35% من أسرة املستشفيات  1993 و2000، بنسبة %16 

التي يديرها القطاع اخلاص )املكتب املركزي لإلحصاء، 2003(. 

جانب  في متويل  تسهم  العامة  األموال  أن  إلى  املقام،  هذا  في  اإلش��ارة،  3  جتدر 

تعنى  التي  العامة  –فاملؤسسات  اخلاص  القطاع  يرعاها  التي  التنمية  برامج  من 

باحملافظة على الصحة تشتري ما يقرب من ثلث اخلدمات التي تبيعها املستشفيات 

اخلاصة.

بانعدام  الخاص  التكميلي  التأمين  يتسبب  تقدم،  ما  على   
ً
وع��اوة  

القطاع  الذي يرعاه  الرعاية الصحية  التوازن في االستفادة من موارد نظام 

العامة،  بالمستشفيات  الضرر  ويلحق  الخدمات  ازدواجية  ويعزز  العام، 

للعمليات  الخضوع  لهم  ويتيح  المرضى  يغري  الخاص  القطاع  ألن  وذلك 

الجراحية التي تمولها برامج التأمين التكميلي، كما يستقطب األطباء الذي 

يجرون هذه العمليات. 
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أجرى المقابلة:  رائف زريق وبال ض�اه�ر

صة
خا

ة 
ابل

مق

الوزير دان مريدور: أؤيد حل 

الدولتين ألنني مهتم بمصلحتي! 

* أخشى من أن يختل التوازن في العالم اإلسامي   كله بسبب صعود اإلسام السياسي *

* إسرائيل بحاجة إلى خط أخضر مختلف

يعتبر دان مريدور، الذي يش���غل حالًيا منصب »وزير ش���ؤون 

االستخبارات« في حكومة بنيامني نتنياهو، أحد أبرز وجوه حزب 

الليكود واليمني اإلس���رائيلي الذي ميثله هذا احلزب، وهو منخرط 

في احلياة السياس���ية في إسرائيل منذ أن تولى منصب سكرتير 

احلكومة اإلس���رائيلية في حكومة مناحي���م بيغن الثانية في أوائل 

ثمانينيات القرن الفائت، وبعد ذلك أصبح عضًوا في الكنيس���ت، 

وتولى عدة مناصب وزارية لعل أبرزها منصب وزير العدل.

ويتمثل الهدف األساس من إجراء هذه املقابلة اخلاصة معه في 

محاولة التعّرف على آخر املواقف التي يتبناها اليمني في إسرائيل، 

وخصوًصا الليكود، إزاء الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني. 

وس���يالحظ القارئ أن مريدور أعلن خ���الل املقابلة أن اليمني 

الذي ميثله، ويش���مل برأيه رئيس احلكومة نتنياهو، يؤيد التقسيم 

أو ما يس���ميه »حل الدولتني«، لكنه حرص على أن ينّوه أن س���بب 

تأييده هذا يعود قبل أي شيء إلى أنه »مهتم بنفسه ومصلحته«. 

في الوقت نفسه أكد أن الرؤية املتعلقة بتنفيذ هذا احلل تفتقر 

إلى »التناسب املطلوب بني سياسة السالم وإقامة دولة فلسطينية 

وبني سياس���ة االستيطان«، وأنه يعتقد أنه ال ُبد من توفر تناسب 

كهذا، وشّدد على أنه في هذا الشأن يتحدث باسمه فقط ال باسم 

احلكومة، وعلى أن »إخالء املستوطنات هو مسألة صعبة«. 

كما كّرر االدعاءات اإلسرائيلية املمجوجة التي حتمل الفلسطينيني 

املسؤولية الكاملة عن عدم التوصل إلى تسوية منذ رفضهم مبادرات 

التقسيم قبل 1948، وصواًل إلى رفضهم آخر املبادرات اإلسرائيلية 

التي عرضت عليهم، ورفضهم احلديث عن نهاية الصراع.        

)*( سؤال: من هو دان مريدور. كيف تود أن تعرف نفسك؟
مري���دور: »من بني جمي���ع األوصاف التي ل���دي، مثل الوزير 

والضاب���ط، ليس برتبة عالية، واحملامي، أفضل صفة اجلد، فلدي 

س���بعة أحفاد. وجميع األحفاد في القدس. قس���م من أوالدي في 

القدس والقسم اآلخر في تل أبيب«.
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)*( سؤال: لقد ترعرعت في إسرائيل في سنوات الستين. 
نريدك أن تحدثنا عن أحداث أو أشخاص كانوا مؤثرين 
في وعيك السياسي. هل تقول لنفسك أحيانا: »حسنا، 
ما زلت أؤمن بفكرة ما منذ تلك الفترة، أو ما زلت تحت 

تأثير كتاب قرأته في حينه، في سن 16 عاما مثال«؟

مريدور: »بكل تأكيد توجد لدي أفكار تبلورت بشكل واضح جدا، 

وحصلت عليها من بيت العائلة واحلياة وعالم القانون. وعنوان هذه 

األفكار هو الرؤية القومي���ة الليبرالية. وهذا مزيج لعقيدتني، ليس 

العقيدة القومية فقط وإمنا العقيدة الليبرالية أيضا، وليس العقيدة 

الليبرالية فقط وإمنا العقيدة القومية أيضا. وعموما، بطبيعة احلال، 

ف���إن املزج بني عقيدتني أصع���ب من تبني عقيدة واحدة. يصعب، 

مثال، جتني���د األفراد إلى تأييد عقيدتني في وقت واحد. لكن هذه 

الفك���رة، وال أعرف كيف أبدأها، هي فكرة مثيرة لالهتمام وعميقة 

في نظري، وقد تربيت عليها. تقول هذه الفكرة إن ثمة أهمية للشعب 

والدولة، وإن ثمة أهمية ال تقل عن ذلك للفرد، أو لإلنسان. فالهدف 

من الدولة هو أن تساعد األفراد. واألفراد ليسوا موجودين من أجل 

خدمة الدولة، وإمنا الدولة موجودة من أجل خدمة األفراد. والفكرة 

الصهيونية، القائلة بأن اليهود يستحقون دولة خاصة بهم، طرحت 

بطبيع���ة احلال الفكرة القومية التي تطلبت نضاال كبيرا في خارج 

البالد، أي في الش���تات، وفي البالد، ضد البريطانيني واجلمهور 

العربي ]أي الفلسطينيني[، وضد الدول العربية. وينبغي على هذا 

النضال الكبير، املتمثل في الفكرة القومية، أن يكون مجندا وهاما 

للروح القومية. ومن السهل جدا االجنراف في هذا املوضوع، ألن 

الدولة القومية هي األساس. ولذلك فإن هذا مييز هذه الرؤية. وعلينا 

أن نتذكر في الوقت نفس���ه أن الدولة ليس���ت الهدف. فدور الدولة 

هو خدمة األفراد. والهدف هو مصلحة اإلنسان وليس املؤسسة«.

)*( سؤال: اإلنسان أم المواطن؟

مريدور: »أقول اإلنسان، ألنه يوجد أفراد ليسوا مواطنني. ويوجد 

هنا مقيمون ليسوا مواطنني. واجلانب الليبرالي يتعلق بهذا األمر. 

وهناك عدة قيم أساسية مرتبطة بالرؤية الليبرالية. ومنها أن اإلنسان 

حر وليس ملزما بشيء، سوى بتلك األمور التي يلتزم بها من أجل 

احلياة املشتركة مع اآلخرين. فاإلنسان يولد غير مدين بشيء ألي 

كان. إنه يولد حرا متاما. والدولة تفرض أمورا معينة، مثل احلدود 

اجلنائية. وأن يكون هناك مجتمع حضاري هو أمر أساس. ويبدو 

أن ه���ذا أمر طبيعي من الناحية النظرية، لكن في الواقع هذا أمر 

يراف���ق نضاالت كبيرة. وف���ي حالتنا، يتمثل هذا في نضال العرب 

ضد اليهود، املتدينني ضد العلمانيني. وكل طرف يرى أن احلق إلى 

جانبه وال يرى احلرية والعدالة واملساواة، وهذه قيم تعتبر ثانوية«.

)*( سؤال: هل أنت من مواليد القدس؟

مريدور: »نعم. ولدت هنا في العام 1947، ولدي شهادة ميالد من 

حكومة فلسطني االنتدابية. وهي مكتوبة بالعربية والعبرية واالنكليزية«.

)*( سؤال: وهل واقع أنك ولدت في هذا المكان قبل قيام 
الدولة يمنحك شعوًرا خاًصا؟

مريدور: »ال. هذا محض صدفة. ال يوجد لدي شعور خاص. ال 

أشعر مثال أنني ولدت حتت احلكم البريطاني، فأنا ال أتذكر هذا«. 

)*( سؤال: من أين جاء والداك؟
مريدور: »هاجر والداي من أوروبا في منتصف سنوات الثالثني. 

وبعدما وصال إل���ى البالد انخرطا في محاوالت طرد البريطانيني 

من هنا. وق���د اعتقل البريطانيون والدي، الذي قضى وقتا طويال 

في معس���كرات اعتقال بريطانية، في إفريقيا والبالد. فلقد اعتقل 

في املس���كوبية في الق���دس، وفي عكا واللط���رون، وفي إفريقيا، 

ف���ي إريتريا والقاهرة. وكان والدي سياس���يا. وأصبح عضوا في 

الكنيس���ت عن حزب حيروت. كما كان عضوا في منظمة اإليتسل 

ونشط في القدس. وكان مثقفا. وقد توفي جراء مرض عندما كنت 

جنديا في العشرين من عمري.

»وأمي تبلغ اليوم 89 عاما. وهي بروفسور في اجلامعة العبرية 

ومتخصص���ة في اليونان القدمية. وكما تريان فقد جئت من عائلة 

صهيوني���ة بامتياز، ومن عائلة مقاتلة، مع الكثير من الثقافة. وقبل 

ثالثني عاما دخلت عالم السياس���ة. وفي الواقع كنت راغبا في أن 

أكون رجال سياس���يا منذ أن مت تس���ريحي من اجليش، بعد حرب 

األيام الستة في العام 1967. وفي العام 1982 دخلت إلى السياسة 

كسكرتير للحكومة. وعينني مناحيم بيغن سكرتيرا حلكومته بصورة 

مفاجئة. كنت حينها نش���طا، لكن لس���ت محترفا السياسة، وكنت 

أعمل محاميا«. 

)*( سؤال: هل عينك بيغن سكرتيرا للحكومة بسبب قرب 
والدك منه؟

مري���دور: »والدي لم يكن حين���ذاك على قيد احلياة، فقد توفي 

قبلها بس���نوات طويلة. وال أريد أن أحتدث عن نفس���ي، لكن بيغن 

كان يعرفني حينها واقترح علّي أن أكون س���كرتيرا للحكومة. وقد 

سمعت في الراديو عن تعييني قبل أن يبلغني بيغن بذلك. وأنا في 

احلياة السياس���ية منذ ذلك احلني. خرجت من احلياة السياس���ية 

ملدة ست سنوات، عدت خاللها إلى عملي في احملاماة واألكادمييا 

وأعمال أخرى. وقبل أربع س���نوات، طل���ب بنيامني نتنياهو مني 

أن أعود بش���كل فّعال إلى السياسة. وأنا هنا منذ أكثر من ثالث 

سنوات ونصف السنة. وسنرى كيف تسير األمور في املستقبل«.
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 )*( سؤال: إذا كان هناك صراع قومي، لماذا يجب منح 
الدولة؟  قيام  ضد  حاربوا  الذين  للعرب،  المساواة 
إسرائيل.  في  العرب  المواطنين  عن  نتحدث  ونحن 
ويمكننا أن نفهم المزج بين القومية والليبرالية، لكن 
إلى  ينتمون  الذين  األفراد  أولئك  الليبرالية تخص 
قومية بعينها- إذن باإلمكان فهم معادلة القومية 
والليبرالية على أنها ليبرالية ومساواة لجميع أولئك 
األفراد الذين ينتمون إلى القومية نفسها، وعندها 
ال يوجد فرق بين األشكنازي والشرقي، بين العلماني 
لكن  الجدد-  والمهاجرين  القدماء  بين  والمتدين، 
لماذا عليك أن تمنح المساواة لعربي من الناصرة ال 

يقبل الصهيونية أبدا؟

مريدور: »أنا ال أمنحه املس���اواة. فقد ولد متس���اويا. األفراد 

املتساوون يولدون متساوين. وليس مهما إذا كان من األسكيمو أو 

الهنود احلمر.. إنهم يولدون مع حقوق متساوية. والسؤال، برأيي، 

يجب أن يكون معاكس���ا. تسأالني ملاذا ال نسلب املساواة منهم. 

وأنا أقول إنهم متس���اوون. ودعونا نبدأ من كونهم بشرا. واألمر 

ليس أن الدولة ال متنحهم املساواة. فالدولة ال متنح املساواة ألحد، 

ال للعربي وال للدرزي وال للحريدي وال لألش���كنازي وال للمهاجر 

اجلديد. وهي تقوم بشيء غير أخالقي وأنا أريد أن أكون أخالقيا. 

وفكرة الدولة مختلفة عن فكرة اجلالية. يوجد، مثال، جالية مسلمة 

في لندن. وهناك جالية يهودية في بولندا. وتعيش اجلاليات حياة 

أفرادها. والدولة ليست جالية. إنها مكونة من البشر، وفي بعض 

احلاالت االستثنائية ينتمي جميع املواطنني إلى قومية واحدة، لكن 

كما قلت فإن هذه حالة شاذة واستثنائية، إذ أنه في معظم الدول 

توجد أغلبية وأقلية أو عدة أقليات. لنأخذ، مثال، دولة إس���رائيل، 

التي قامت كدولة يهودية. فقد تقرر في قرار التقسيم، من العام 

1947، إقامة دولة يهودية ودولة عربية. ليست يهودية كدين وإمنا 

كقومية. وعندما يشكل اليهود، اليوم، 80% في هذه الدولة، فإنه 

عندما تكون هذه دولة فإنها ليست جالية. وجميع مواطنيها، العرب 

واليهود، متس���اوو احلقوق. وعندما تكون هناك أغلبية كبيرة فإن 

العلم لها. علم سويس���را مرسوم عليه الصليب، مثال، وذلك على 

الرغم من وجود يهود ومسلمني في الدولة، لكن يوجد صليب في 

العلم ألن األغلبية هي مس���يحية. والدولة بإمكانها أن تس���تخدم 

رموزا كهذه، ولكن حتى حد معني. وهكذا فإن دولة إسرائيل هي 

دولة يهودية ألن اليهود يشكلون أغلبية كبيرة فيها. وألن الشعب 

ال يس���كن وحده في هذا اإلقليم، وإمنا هناك أقليات من شعوب 

أخرى، فإنه ينبغي التعامل مع اجلميع مبساواة. واليهود، الذين 

لم تكن لديهم دولة طوال ألفي عام يس���تحقون دولة. وقد أقيمت 

هذه الدولة. أين اقيمت هذه الدولة وأين تقع حدودها هما موضوع 

للنقاش، لكن قسما من العالم الذي يعارضنا يدعي ادعاء أعمق 

وهو أن اليهود ليسوا شعبا«.

الوزير دان مريدور
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 )*( سؤال: نعتقد أن هذا نقاش سياسي. نريد أن نتوقف 
عند الجانب القومي. ولدينا سؤاالن من العيار الثقيل. 
السؤال األول هو لكونك صهيونيا، وليس كمن ينتمي 
إلى حركة »حيروت«. كيف كان بإمكان دولة إسرائيل أن 
تقوم كدولة قومية من دون أن تطرد العرب؟ إن شئت 
أال تستخدم كلمة »طرد«، فلنقل التسبب بوضع تكون 
التسبب  أي  يهودية،  وأغلبية  عربية  أقلية  هنا  فيه 
بتحول ديمغرافي جذري؟ هل كان هناك احتمال بأن 
ينجح المشروع الصهيوني من دون نقل سكان بشكل 

مكثف؟

مري���دور: »هذا يتعل���ق بالعام���ني 1947 و1948. وقد قامت 

الصهيونية في نهاية القرن التاس���ع عش���ر، من أجل ستة ماليني 

يهودي أرادوا املجيء إلى هنا وقتلوا«.

)*( سؤال: وباإلمكان االدعاء أيضا أنه لو لم تكن المحرقة 
لما كانت هناك هجرة إلى إسرائيل.

مريدور: »الصهيونية قامت باألساس من أجل إنقاذ يهود أوروبا 

الذين كانوا يواجهون خطرا وجوديا. وقد فشلت الصهيونية فشال 

ذريعا. فلو قامت الدولة اليهودية في العام 1938 ملا حدثت احملرقة. 

لق���د أراد األملان النازيون أن تكون أوروبا نظيفة من اليهود. وقد 

بدأوا بطرد اليهود. ولم يكن أحد على اس���تعداد الستقبالهم. ولو 

كانت الدولة اليهودي���ة موجودة جلاء جميع اليهود من أوروبا إلى 

هنا بالتأكيد، ولكان لديهم ملجأ«.

)*( سؤال: لكن منذ بدء الهجرات اليهودية إلى فلسطين 
في نهاية القرن التاسع عشر وحتى سنوات الثالثين 
تجنيد  في  الصهيونية  تنجح  لم  الماضي،  القرن  من 

أعداد كبيرة من اليهود للهجرة إلى البالد.

مريدور: » أنت على حق. فقط جزء صغير من الشعب اليهودي 

هاجر إلى البالد. وعندما كان الس���يف مسلطا على رقاب اليهود 

منذ صعود النازيني إلى احلكم، في العام 1933، وحتى نش���وب 

احلرب العاملية الثانية، في العام 1939، لم يكن أمام اليهود مكان 

يهرب���ون إليه. والقصة املزعزعة هي أنه كان يتم إعادة اليهود إلى 

أملاني���ا م���ن كل مكان هربوا إليه. ولذلك فإن���ي أقول إنه لو قامت 

الدولة في الوقت املناس���ب ملا حدثت احملرقة. والصهيونية بنظري 

ه���ي قصة جناح هائل، لكننا لم ننجح في إقامة الدولة في الوقت 

املناسب، ألنه لم يكن هناك جتند كاف.

»واآلن أعود إلى الس���ؤال حول العام 1948 وخروج االنتداب 

البريطان���ي واإلعالن عن الدولة واحلرب. ومبا أننا نتناول فرضية، 

أي ’ماذا كان سيحدث لو...’، فإنه من الناحية النظرية، وال ميكنني 

أن أثبت أي ش���يء هنا، لو وافق العرب على قرار اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة، من يوم 29 تش���رين الثاني العام 1947 ]أي قرار 

تقسيم فلسطني[، وقد وافق اليهود على هذا القرار، لقامت الدولة 

اليهودية في منطقة أصغر«.

المخصصة  المنطقة  )*( سؤال: كان سيعيش فيها )في 
للدولة اليهودية( 600 ألف يهودي و600 ألف عربي 

تقريبا.

مريدور: »ال أذكر األعداد بالضبط. لكن املنطقة التي ُخصصت 

للدول���ة اليهودية، كانت من دون يافا والقدس وقس���م من اجلليل، 

وم���ن دون النقب، بينم���ا في الدولة العربية توج���د أغلبية عربية. 

والقي���ادة الصهيونية أيدت التقس���يم. لكن بعد ذلك وقعت احلرب 

وتطورت األمور بالش���كل الذي نعرفه. ورمبا لو وافق العرب على 

قرار التقسيم كان سيقوم احتاد كونفدرالي بني الدولتني. ال أعرف 

ماذا كان ميكن أن يحدث«.

)*( سؤال: هل كنت ستوافق على هذا التقسيم لو كنت 
مع  البالد  تقاسم  على  كنت ستوافق  فلسطينيا؟ هل 

أناس جاؤوا إلى وطنك؟

مريدور: »إذا كان الفلس���طيني يعتبر أن الوطن كله هو وطنه، 

فإنه سيقول ال. وإذا كان اليهودي يرى بأن الوطن كله له، واحلركة 

التي جئت منها تدعي أن أرض إس���رائيل تشمل ضفتي األردن، 

فإنه س���يقول ال أيضا. في العام 1937 لم يوافق الفلس���طينيون 

عل���ى خطة التقس���يم التي طرحتها جلنة بيل. بع���د ذلك، وعندما 

تتق���دم في العمر تصبح أكثر عقالنية تقول لنفس���ك إنه بإمكانك 

االعت���راف بالبالد كوحدة واحدة، أو تقس���يمها إلى وحدتني ألنه 

ال ميك���ن جتاهل الطرف اآلخر. أو أن يطرد أحد الطرفني اآلخر. 

وهذه ليست طريقي. هذه طريقة غير طبيعية وأنا ال أوافق عليها. 

وأنا ال أتواجد منذ س���نوات عديدة في املدرس���ة التي تتحدث عن 

العيش املشترك لليهود والعرب، وعن أرض إسرائيل واحدة. ومثلما 

يرى الفلس���طيني أن بيت حلم هي مثل حيفا، فإنني أش���عر أنني 

في بيتي في أماكن مثل القدس أو الضفة الغربية أكثر ما أشعر 

ذلك في بالد أجنبية. وعندما كنت في س���يناء، خالل حرب األيام 

الستة، ش���عرت أنني منتصر في احلرب، ألن الشعور باالنتصار 

أفضل من الش���عور بالهزمية. وكنت حينذاك قائد دبابة في اللواء 

السابع وحاربنا ضد املصريني. وأذكر أنه كان يوم األربعاء، وأنني 

أس���مع أن القدس احتلت أو حررت، وأذكر احلزن الذي كان في 

القلب ألنني في سيناء وليس في القدس. وعندما عدت إلى البيت، 
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وكان قد حل عيد العرش عندنا، وعندها فتحوا الطريق إلى البلدة 

القدمي���ة ألول مرة، وكان هناك مر مليء بالغبار يؤدي إلى حائط 

املبكى. وكان يس���ود عائلتي تأثر هائل. لذلك أنا أعتقد أن غالبية 

اليهود يرون فعال أن هذه البالد هي بالدهم، والعربي يرى فعال هذه 

البالد أنها له. رمبا هذا الشعور أقوى عند البعض، ألن الكثيرين 

م���ن اليهود قدموا من بلدان أخ���رى والكثير من العرب قدموا من 

بلدان أخرى. وكان بيغن قد قال في خطاب ألقاه في الكنيست في 

العام 1977، وكان يتحدث عن خطة احلكم الذاتي، إن أي عربي 

يرغب في احلصول على اجلنس���ية اإلس���رائيلية سيحصل عليها. 

وأضاف أنه إذا لم نفعل ذلك فإنه س���نصبح مثل روديس���يا ]أي 

كي���ان البيض العنصري في زمبابوي الذي قاطعته األمم املتحدة 

وفرض���ت عليه عقوب���ات[. وإذا كانت البالد كاملة فإن كل مواطن 

س���يكون متس���اوي احلقوق. وفي العام 1967 كانت هناك أغلبية 

يهودية حت���ى مع املناطق ]احملتلة[. وأنا كنت في هذه املدرس���ة 

ولكني انتقلت إلى مدرسة أخرى«.

)*( سؤال: في أي مدرسة أنت اليوم؟

مريدور: »في املدرسة التي تدعو إلى تقسيم البالد. وسبب ذلك، 

قبل أي شيء، يعود إلى أنني مهتم بنفسي. وهذا األمر مهم بالقدر 

نفسه بالنسبة للجانب اآلخر. وسبب آخر هو العامل العددي، إذا 

حسبنا النسبة بني أغلبية وأقلية. وأعتقد أنه في ظل وجود أسوار 

الكراهية واخلوف على مدار سنني طويلة مضت، فإنه ال يبدو لي أن 

العيش املشترك مكن في هذه املرحلة. ليت الوضع كان مختلفا. 

وفي الواقع فإن احلل الوحيد املمكن هو حل الدولتني، وباملناس���بة 

هذا هو احلل املقبول على األغلبية اليوم«.

على  مقبول  الحل  هذا  أن  لك  غريبا  يبدو  أال  س��ؤال:   )*(
األغلبية تقريبا في إسرائيل، من حزب الليكود وحتى 
مقبول  وهو  والمساواة،  للسالم  الديمقراطية  الجبهة 
فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  الفلسطينيين،  أغلبية  على 

هذا الحل ال يتحقق؟ 

مريدور: »ال أريد أن أنتقل إلى توجيه االتهامات. لكنني أقول دعك 

م���ن نتنياهو وخذ أوملرت، وهو رئيس حكومة كان ينوي التوصل إلى 

حل وليس متش���ددا مثلنا. ففي العام 2008، وخالل املفاوضات مع 

أبو مازن، وفي جلسات طواقم املفاوضات بني اجلانبني، قدم أوملرت 

اقتراحا للتوصل إلى اتفاق سالم. والتفاصيل منشورة في كتاب صدر 

مؤخرا من تأليف وزيرة اخلارجية األميركية السابقة، كوندوليزا رايس. 

وأن���ا آخذ أوملرت وأبو مازن كمثال. أومل���رت يقترح على أبو مازن، 

ورايس أبلغت أبو مازن، وفقا لكتابها، أن أوملرت يعتقد أنه ينبغي إنهاء 

الصراع. وفيما يتعلق بالضفة فإن تبادل األراضي سيشمل 6% من 

مساحة الضفة، وهذا يحل قضية احلدود. وبالنسبة للترتيبات األمنية 

فإن أوملرت قال لرايس أن تساعد اجلانبني وسيكون باإلمكان التوصل 

إلى حل. وبقيت قضيتان، القدس والالجئون. واقترح أوملرت تقس���يم 

القدس. األحياء العربية للدولة الفلسطينية واألحياء اليهودية إلسرائيل. 

وكل احل���وض املقدس يكون حتت إدارة دولية. وحول الالجئني، قال 

أوملرت إنه يقترح ش���يئا رمزيا بعودة الجئني إلى إس���رائيل والبقية 

يذهبون إلى فلسطني. وكتبت رايس أنها فهمت أنه يوجد اتفاق. لكن 

إجابة أبو مازن، بحسب كتابها، كانت: ’كيف ميكنني أن أقول ألربعة 

ماليني فلسطيني إنكم لن تعودوا إلى موطنكم؟’. وعندها أدركت أنه 

لن يكون هناك اتفاق. وفي تقديري أنه لو مت التوصل إلى اتفاق كهذه 

فإنه كان سيحظى بتأييد اجلمهور رغم الصعوبات«. 

)*( سؤال: هل ترى إمكانية أن تزيل إسرائيل مستوطنات؟ 
أن تخلي المستوطنات في الخليل؟ 

مريدور: »أوال أنا رأيت أمرا كهذا. وكنت في حينه س���كرتير 

احلكومة. وفي 25 نيس���ان من العام 1982 أزالوا املستوطنات 

األخيرة في سيناء. وفي غزة أيضا، وهي جزء من أرض إسرائيل، 

ج���اء أريئيل ش���ارون وأخلى جميع املس���توطنات من غزة. إذا 

توصل���وا إلى اتفاق، وقالوا لليهود الذين يس���كنون في املنطقة 

التي س���تقام فيها الدولة الفلسطينية، إن هذه هي احلدود، ومن 

يرغب في البقاء فإن بإمكانه أن يفعل ذلك ويتعني عليه أن يحترم 

القانون، ومن يريد العيش في إسرائيل فإن عليه االنتقال للسكن 

في إس���رائيل، فأنا أعتقد أن األغلبية الكبيرة من املس���توطنني 

ستنتقل إلى إسرائيل«.

الضفة  احتالل  تواصلون  أنكم  يعني  هذا  س��ؤال:   )*(
الغربية لغرض المفاوضات؟ وهل حقا أنتم مستعدون 

للتوصل إلى اتفاق استنادا إلى هذه المناطق؟
مريدور: »االنسحاب سيكون من معظم املناطق. وبرأيي، وهذا 

ما ال يوافق عليه اجلميع لكن األغلبية في الليكود توافق عليه وكذلك 

نتنياهو، فإن الدولتني هما احلل. رأي الليكود تغير. ومسألة إخالء 

املس���توطنات هي مس���ألة صعبة. هل تعتقد أن من السهل إخالء 

يهودي فقط ألنه يهودي؟«.

)*( سؤال: بل ألنه محتل.
مريدور: »الفرد شخصيا ليس محتال. وأعتقد أن عددا قليال من 

اليهود سيرغب في البقاء في مناطق الدولة الفلسطينية«. 

مستوطنة  في  جامعة  تقيم  إسرائيل  لكن  س��ؤال:   )*(
»أريئيل« وتمد خطوط سكة حديدية في عمق الضفة.
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مريدور: »س���أقول رأيي وال أحتدث هنا باسم احلكومة. أعتقد 

أنه ينبغي أن يكون هناك تناس���ب بني سياسة السالم وقيام دولة 

فلسطينية وبني السياسة االستيطانية. ال أعتقد أنه يوجد تناسب 

كهذا اليوم. نحن نعتقد أن الكتل االستيطانية الكبرى ستبقى حتت 

حكم إس���رائيل. ويوجد منطق اآلن في االستثمار في االستيطان 

ولك���ن ليس ف���ي األماكن التي لن تبقى بيد إس���رائيل. وأنا أقول 

بصوت مرتفع إن إسرائيل بحاجة إلى خط أخضر مختلف. الكتل 

االس���تيطانية الكبرى يجب أن تبقى بيد إسرائيل وبهذا يكون من 

املنطق االس���تيطان هناك. وال أعتقد أن على إسرائيل أن تشجع 

االستيطان في أماكن أخرى واالستثمار في مناطق تقع وراء هذا 

اخلط، الذي باإلمكان تس���ميته خط اجل���دار. وأعتقد هنا أن من 

الصواب، بالنسبة إلسرائيل، خلق بنية حتتية لتفكيك املستوطنات 

وراء اجلدار. وهذا سيكون جيدا إلسرائيل من الناحية اإلعالمية. 

وأنا معني جدا بأن تكون هناك صالحيات للس���لطة الفلسطينية، 

وباإلمكان وصفهم بأنهم خصوم لكنهم أشخاص باإلمكان التوصل 

إلى اتفاق معهم«.

)*( سؤال: إسرائيل تستغل الماء والهواء في الضفة اآلن 
وتتصرف هن����اك وكأن األرض ملك لها، وليس ثمة ما 
يعيق استمرار الوضع القائم، فلماذا تتوصل إسرائيل 

إلى تسوية مع الفلسطينيين؟

مريدور: »سأجيبك. أوال، الوضع احلالي هو وضع غير طبيعي. 

وال يوجد مبرر لفترة خمسة وأربعني عاما أخرى كالفترة التي مّرت. 

وف���ي الواقع توجد هنا وحدتان منفصلتان، وحتويلهما إلى وحدة 

واحدة سيؤدي إلى وجود نظام متييزي. وأنا ال أوافق على وجود 

نظام كهذا. واحلل هو التقسيم. ويجب حتقيق التوازن الصحيح. 

فلماذا الفلس���طينيون ليس���وا مس���تعدين لتحقيق هذا التوازن؟. 

صحي���ح أنه توجد خالفات. وموضوع القدس ليس س���هال للحل. 

وس���أقول أمرا صعبا، هو أن حكومة إسرائيل ومعظم الشعب في 

إس���رائيل يؤيدان حل الدولتني. كذلك توجد موافقة فلسطينية على 

هذا احلل. وحتى أن قس���ما من حماس يوافق على ذلك. والنقاش 

يدور حول أمر واحد، وهو أننا لم نس���مع الفلسطينيني يتحدثون 

عن نهاية الصراع«.

)*( س���ؤال: س���نطرح عليك نظري���ة: توجد أم���ور بإمكان 
إسرائيل أن توافق عليها، ولكن توجد أمور ليس بإمكان 
الفلس���طينيين اقتراحه���ا. ففي جن���وب إفريقيا جاء 
نيلسون مانديال وقال لهم »شخص واحد، صوت واحد«، 
و«أن���ا موجود في زنزانتي وعندما توافقون اتصلوا بي«. 
وال توجد إمكانية ألن يقول الفلسطينيون إن هذه هي 
مواقفنا وعندما توافقون عليها اتصلوا بنا. ألن طبيعة 
الصراع اإلسرائيلي - الفلس���طيني صعبة جدا وبضمن 
ذلك أنك تطالبنا بالتنازل عن حق العودة. إسرائيل هي 
دولة قوية، فلماذا ال تقول »هذه هي الحدود، اقبلوها أو 
ال تقبلوها، وهذا ما نحن مستعدون لتنفيذه«. واقترحوا 
هذا على العالم كله وتحدثوا مع الش���عب الفلسطيني، 

وقولوا له إن هذا ما يمكنكم أن تقترحوه.

مريدور: »سأقس���م إجابتي إلى قسمني. القسم األول هو أن هذا 

لي���س مؤدبا حت���ى أن منلي حال. وإذا أملينا احل���ل فإننا لن نتحرك 

مليمت���را واحدا. بينما عندما تكون هناك مفاوضات فإنك تطرح أكثر 

من أجل أن حتصل على أقل. األمر الثاني هو أن إسرائيل فعلت ذلك. 

وأنا كنت ضالعا عن قرب في كامب ديفيد العام 2000، فقد كنت في 

الوفد اإلس���رائيلي. والتقى هناك باراك وعرفات وكلينتون. وأنا كنت 

الغبي الوحيد الذي اعتقد أنه يوجد اتفاق. وقلت إن ياس���ر عرفات ال 

ميكنه أن يقول ال. وقد بحثنا هناك في كل شيء وبضمن ذلك القدس. 

وال أعت���زم الدف���اع عن باراك اآلن. فقد اراد أن يفحص األمور حتى 

نهايتها وأن يقترح كل شيء ويرى ما إذا كانت هناك إجابة. وبرأيي 

ه���و اقترح أكثر ما أراد أن يقترحه عندما ذهب إلى هناك. واتضح 

أنه اقترح، بواسطة كلينتون، تقسيم القدس. وكان رد عرفات أال يتم 

إنه���اء األمر ورفض التوقيع عل���ى اتفاق. وأنا ال أبحث عن اتهامات، 

 أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تناسب بين سياسة السام وقيام دولة 

كهذا  تناسب  يوجد  أنه  أعتقد  ال  االستيطانية.  السياسة  وبين  فلسطينية 

اليوم. نحن نعتقد أن الكتل االستيطانية الكبرى ستبقى تحت حكم إسرائيل. 

ويوجد منطق اآلن في االستثمار في االستيطان ولكن ليس في األماكن التي 

لن تبقى بيد إسرائيل. وأنا أقول بصوت مرتفع إن إسرائيل بحاجة إلى خط أخضر 

يكون  وبهذا  إسرائيل  بيد  تبقى  أن  يجب  الكبرى  االستيطانية  الكتل  مختلف. 

من المنطق االستيطان هناك
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لكن باراك فعل ما تقترحه أنت تقريبا. وأوملرت فعل أمرا مشابها في 

العام 2008، ولم يكن هناك رد إيجابي من جانب الفلسطينيني«. 

)*( سؤال: لكن أولمرت كان منتهيا في حينه. كان الجميع 
في إس����رائيل يطالبه باالس����تقالة من رئاسة الحكومة 
بعد االش����تباه بارتكاب����ه مخالفات فس����اد وبعد فترة 

قصيرة استقال من منصبه.

مريدور: »لم يكن منتهيا، وكان س���يضمن اتفاقا كهذا كل من 

الرئيس بوش )الواليات املتحدة( والرئيس ميدفيديف )روسيا(«. 

)*( س����ؤال: لم تكن إس����رائيل س����تلتزم باتف����اق كهذا. 
والفلس����طينيون خبروا إس����رائيل وتوقيع االتفاقيات 
معها بشكل كاف. فقد حدث األمر نفسه مع اتفاقيات 
أوس����لو، وعندما كان يرأس حكومة إسرائيل شخصية 
قوية وتتمتع بشعبية واسعة، وهو إسحق رابين. لكن 
إسرائيل خرقت هذه االتفاقيات ولم تنفذ االنسحابات 
م����ن الضفة وكذلك خرقتها في العام 2000 وبعد ذلك 
أع����ادت احتالل الضف����ة الغربية. وإس����رائيل تنتهك 
اليوم اتفاقيات جديدة نسبيا، مثل اتفاق باريس. لكن 
أنت ترس����م صورة جميلة للسياسة اإلسرائيلية وهي 
ال تتالءم مع الواقع. وإذا كانت حكومة إس����رائيل، وأنت 
تقول إن نتنياهو أيضا، تؤيد تقسيم البالد، فما الذي 
يمنعه من مواصلة المفاوض����ات والتوصل إلى اتفاق. 
لماذا تواصل الحكومة البناء في المس����توطنات، وليس 
في الكتل االس����تيطانية، وإنما في المستوطنات التي 

تسمى »معزولة«؟

مريدور: »س���أكمل إجابتي على الس���ؤال السابق ثم أجيب 

على س���ؤالك. أعتقد أنه عندما يس���مع أبو مازن هذا األمر ]أي 

اقتراح أوملرت[، فإنه يدرك أن موافقته تاريخية. وخالل يوم واحد 

س���يأتي العالم كله إلى هنا، وإلى رام الله، ولن يتمكن أحد من 

التهرب من ذلك. وال أعرف ما إذا أوملرت كان قويا أ و ضعيفا، 

فأنا لم أكن في حزبه. لكني أتس���اءل ملاذا لم يوافق أبو مازن. 

رمب���ا ألن منظمة التحرير لم تقم من أجل املناطق ]احملتلة منذ 

الع���ام 1967[. وميثاقها كتب في العام 1965 وليس بعد ذلك. 

ولذلك فإني أعتقد أن مشكلة أبو مازن ليست الدولة الفلسطينية، 

إذ أنه س���يحصل دائما على اقتراح في هذا االجتاه. واملس���ألة 

تتعلق مبنح الش���رعية للدولة اليهودية. وتقس���يم البالد هو أمر 

صعب لكني ال أعتقد أنه لهذا السبب هو قال ال. ومن اجلائز أن 

هناك سببا آخر وهو أن حماس تقول ألبو مازن إنه ليس املمثل 

الوحيد للفلس���طينيني وإن حم���اس متثلهم أيضا. واآلن يتحدث 

اجلميع عن دولة منزوعة السالح. وأعتقد أننا بذلنا جهدا كبيرا 

من أجل التوصل إلى اتفاق. واحلكومة احلالية حاولت عدة مرات 

استئناف املفاوضات.

»واآلن مع صعود اإلس���الم السياسي في العالم العربي كله، 

فإنني أخشى من أن معنى ذلك هو اختالل التوازن في كل العالم 

اإلسالمي. وآمل أال يحدث مثل هذا األمر هنا وأال تسيطر حماس 

على منظمة التحرير الفلس���طينية. فهذا سيكون عاملا مختلفا ولن 

يكون فيه حل للصراع. ولذلك فإن الوقت ال يعمل في صاحلنا وال 

في صالح الشعب الفلسطيني«.

»في العام 2000 ح���دث أمر خطير عندما بدأ إرهاب مروع. 

ومن حق أبو مازن علينا أن نقول إنه عارض اس���تخدام الس���الح 

]في االنتفاضة الثانية[ منذ البداية. وقد قتل ألف فلسطيني، وسقط 

قتلى في اجلانب اآلخر. وأنا اذكر كم كانت األجواء صعبة عندما 

قررت احلكومة تنفيذ عملية السور الواقي ]الجتياح الضفة[«.

في  الحق  الفلسطينيين  منح  على  توافق  )*( سؤال: هل 
الحصول على الجنسية اإلسرائيلية؟

مريدور: »احلق ليس املش���كلة. لكن هذا سيلغي صبغة الدولة 

اليهودية. في العام 1948، بعد احلرب، اتخذت حكومة إس���رائيل 

قرارا بأن جميع س���كان املناطق التي أضيفت إلى دولة إسرائيل 

بإمكانه���م أن يكونوا مواطنني إس���رائيليني. وبعد حترير القدس 

أيضا، في العام 1967، اقترحنا على سكان القدس احلصول على 

اجلنسية، وكان هذا حقا، ولم نفرض اجلنسية على الفلسطينيني 

في القدس. لكن لم تضم أية حكومة إسرائيلية منذ العام 1967 

أي س���نتيمتر واحد من يهودا والسامرة ]أي الضفة[ وأعتقد أن 

دولة مختلطة ستؤدي إلى انفجار ولن تنجح. وفيما يتعلق بتقرير 

إدموند ليفي فإني ال أوافق عليه، وهو عبارة عن وجهة نظر يتعني 

على املستشار القانوني للحكومة أن يعبر عن رأيه بشأنه«. 

)*(  سؤال: ما هو تعقيبك على ما يحدث في العالم العربي. 
إسرائيل ليست معنية بأن تكون الدول المحيطة بها 
ديمقراطية ولذلك ال يهمها إذا من كان من يقف في 
رأس الهرم تم انتخابه ديمقراطيا أم ال، وإنما تريد أن 

يكون هناك أشخاص يخدمون مصالحها.

مري���دور: »الدميقراطية هي قيمة كونية. وال تنبع الدميقراطية 

من الدول وإمنا من القيمة بأن جميع االفراد هم أحرار وجميعهم 

متساوون. وإسرائيل تؤيد بالتأكيد أن تسود أنظمة دميقراطية في 

العالم كله، وفي الدول العربية. وقد انتشرت الدميقراطية في أماكن 
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كثي���رة جدا في العالم، لكنها لم تصل إل���ى العالم العربي. وبعد 

الثورات أو ’الربي���ع العربي’ دخلت األفكار الدميقراطية وتغلغلت 

إلى العالم العربي عن طريق الفيس���بوك والتلفزيون، وهؤالء الذين 

تظاهروا في ميدان التحرير هم أش���خاص مثلي. لم يصرخ أحد 

هناك بش���عار ’اذبح اليهود’ أو ’املوت ألميركا’. لقد طالبوا بحرية 

التعبير وبنظام غير فاسد. وقد جنح هذا. وإحدى قيم الدميقراطية 

هي أن األغلبية تقرر وليس احلاكم العسكري أو الديكتاتور. لكن 

لدي س���ؤال مثير وهو ماذا سيحدث عندما ال تريد أغلبية الشعب 

الدميقراطية؟ ال يريدون أن تنتقد امرأة احلكومة أو الدين. هنا توجد 

مصيدة. قد يسود حكم األغلبية لكن أحيانا تكون األغلبية مستعدة 

للتعايش في ظل نظام يظلم األقليات. وبرأيي فإنه يوجد في العالم 

العربي اليوم صراع كبير جدا بني االفكار الغربية واالفكار احملافظة 

الس���لفية. وأغلبية اجلمهور تعود إلى الدين. وهذا يقلقني كإنسان 

وكإس���رائيلي. وإذا ما تزايدت األفكار الظالمية في نهاية املطاف 

والتي ال توجد فيها حريات وكل األمور التي نراها في الغرب، فإن 

هذا سيجعل الوضع أسوأ. وأمتنى ملصر، كدولة مركزية، أن يسود 

فيها التوازن الصحيح وأن تسود فيها حرية صحافة وقضاء وحرية. 

إن ظاه���رة العودة إلى الدين في الدول العربية، وهي موجودة في 

هوامش اليهودية واملسيحية، هي ظاهرة مقلقة. وكذلك االعتقاد أن 

الهروب من العصرنة والعودة إلى املصادر الدينية سيحل املشاكل. 

وأنا لست ضد الدين ولكن الدين هو أمر شخصي. وأعتقد أن هذا 

الصراع لم يحس���م بعد في العالم العربي. وآمل اال تؤيد األغلبية 

في العالم العربي احلرب ضدنا«.

)*( سؤال: ربما الصهيونية هي آخر من يحق لها التحدث 
عن الدين والسياسة.

مريدور: »الصهيونية نشأت على النضال ضد الدين«.

البالد  هذه  على  سيطرتكم  تؤسسون  إنكم  س��ؤال:   )*(
باسم الله.

مريدور: »ليس الله وإمنا التوراة، ألن تاريخنا وثقافتنا موجودان 

هنا. والصهيونية ليست ضد الدين، لكننا ال ننتظر املسيح«.               



61

سليم سامة *  

قراءة استعراضية في »تقرير لجنة إدموند ليفي« 

حول »المستوطنات غير القانونية«

»الوجود« اإلسرائيلي في »يهودا والسامرة«

 ليس احتالال.. وال يوجد استيطان »غير قانوني«!

رفع����ت »جلنة ليفي« ف����ي احلادي والعش����رين من حزيران 

املاض����ي تقريرها إل����ى رئيس احلكومة اإلس����رائيلية، بنيامني 

نتنياهو، عن البؤر االس����تيطانية ف����ي األراضي احملتلة العام 

1967، وذلك بعد أربعة أشهر من تعيينها )في شباط 2012(، 

بقرار من نتنياهو ووزير العدل في حكومته، يعقوب نئمان. وقد 

تش����كلت هذه اللجنة من: قاضي احملكمة العليا سابقا إدموند 

ليفي )رئيس����ا(، وقاضية احملكمة املركزية في تل أبيب س����ابقا 

حتياه ش����ابيرا، واملستشار القانوني الّسابق لوزارة اخلارجية 

احملامي إيالن بيكر )عضوين(. 

فيما يلي، نقدم قراءة اس���تعراضية له���ذا التقرير، الذي أثار 

ردود فعل عديدة ومتباينة س���واء في داخل إس���رائيل نفسها أم 

في خارجها.  

الخلفية والمهّمات

يستفاد من »كتاب التعيني« أن قرار تعيني هذه اللجنة ولّد على 

خلفية امل���داوالت التي كانت جتريها احملكمة العليا اإلس���رائيلية 

آنذاك حول »البناء في منطقة يهودا والس���امرة« )الضفة الغربية( 

والبالغ الذي قدمته احلكومة )بواس���طة النيابة العامة للدولة( إلى 

احملكمة، في إطار تلك املداوالت، وقالت فيه: »بشكل عام، األبنية 

غي���ر القانونية املقامة على أراض خصوصية س���وف تتم إزالتها. 

وفي املقابل، صدرت التعليمات إلى اجلهات املهنية املختصة بالعمل 

بغي���ة حتديد الصفة التنظيمية لألبنية املقامة على أراضي الدولة، 

ف���ي املواقع التي يتقرر إجراء ه���ذا التحديد فيها، وكل ذلك طبقا 

العتبارات أخرى ذات صلة، تتصل بخصوصية كل موقع وموقع«. 

ولك���ن في صورة اخللفي���ة، أيضا، ميك���ن أن نضيف حقيقة 

معروفة للمتابع، لم تأت هذه اللجنة على ذكرها، ومؤداها أن قرار 

نتنياهو وحكومته تش���كيل »جلنة ليفي« جاء استجابة لضغوطات  )*( صحافي وحقوقي فلسطيني- املكر، اجلليل.
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تبرئة  استباقية،  دفاعية  تبدو  خطوة  وفي  البداية  منذ  اللجنة،  وحاولت 

باسم  فقالت،  سياسية«  توجهات،  أو  ميول،  »أي  إلى  ارتهانها  من  نفسها 

السياسية  الحكمة  بشأن  موقف  اتخاذ  عدم  ألنفسنا  قررنا  »وقد  أعضائها: 

التي ينطوي عليها الفعل االستيطاني، بشكل عام، بل أن نتصرف كحقوقيين 

يتوجب عليهم إصدار أحكامهم استنادا إلى القانون، ال غير«!

مارس���ها املس���توطنون وقادتهم، على مدى س���نوات غير قليلة، 

مطالبني بوضع »تقرير قانوني« مواز ومناقض للتقرير الذي كانت 

وضعته احملامية طاليا ساس���ون )املديرة السابقة لوحدة املهمات 

اخلاص���ة في النيابة العامة للدولة( في العام 2005 حول »املواقع 

االس���تيطانية غير املرخصة« وقدمته إل���ى رئيس احلكومة آنذاك، 

أريئيل ش���ارون، وتوصلت في منتهاه إلى أن »إنشاء هذه املواقع 

يش���كل خرقا متواصال، فظا ومؤسساتيا، للقانون، يقّوض أسس 

سيادة القانون« )ويبدو جليا، خالل قراءة تقرير هذه اللجنة، أنها 

قد خصصت أجزاء واس���عة منه لتفنيد توصيات »تقرير ساسون« 

املذكور ودحضها(.  

وعل���ى هذه اخللفية، ُطلب���ت احلكومة من ه���ذه اللجنة تقدمي 

توصياتها بشأن ثالث مسائل مركزية )كما حددتها اللجنة ذاتها، 

في مستهل تقريرها(: 

اإلجراءات الت���ي يتعني اعتمادها لتنظيم البناء، إن كان . 1

ذلك مكنا، أو إزالته – طبقا للسياسة املذكورة. 

ضم���ان وجود واعتماد تدابير إجرائية جديرة ومناس���بة . 2

للنظر في قضايا األراضي في املنطقة، مبا ينس���جم مع 

مبادئ العدل واإلنصاف املعتمدة في نظام القضاء واحُلكم 

اإلسرائيليني، مع األخذ باالعتبار القانون الساري هناك، 

مبا ذلك النظر في ما إذا كانت احلاجة تس���تدعي إجراء 

تعديالت معينة لضمان الشفافية، املساواة، إزالة العوائق 

وتنجيع التدابير اإلدارية واإلجرائية. 

البح���ث والتقصي، ثم تقدمي التوصيات، في أي مس���ألة . 3

أخرى تتصل باملسألتني املذكورتني، طبقا ملا تراه اللجنة 

وما ترتئيه. 

ونوهت اللجنة بأن »املهّمات املشار إليها كبيرة وواسعة جدا، ولو 

قررنا اخلوض في جميعها الستغرق األمر أشهرًا طويلة. ومع ذلك، 

فإن املس���ألة التي حتتل احليز املركزي في كتاب التعيني – مكانة 

االس���تيطان اليهودي في يهودا والسامرة، بوجه عام، وتوسيعه، 

بوجه خاص – تشكل موضع خالف حاد بني اجلمهور في إسرائيل، 

كما تشكل ذريعة النتقادات دولية عديدة. وعليه، فقد ارتأينا تقدمي 

توصياتنا إلى اجلهة التي عّينتنا في أس���رع وقت مكن. ولهذا، 

فسنركز بحثنا في تلك املسألة املركزية، بشكل أساس«!

وحاولت اللجنة، منذ البداية وفي خطوة تبدو دفاعية استباقية، 

تبرئة نفس���ها من ارتهانها إلى »أي ميول، أو توجهات، سياسية« 

فقالت، باس���م أعضائها: »وقد قررنا ألنفس���نا عدم اتخاذ موقف 

بش���أن احلكمة السياسية التي ينطوي عليها الفعل االستيطاني، 

بش���كل عام، بل أن نتص���رف كحقوقيني يتوج���ب عليهم إصدار 

أحكامهم استنادا إلى القانون، ال غير«!

ثم أوضحت اللجنة، في مقدمة تقريرها، أنها س���عت، من أجل 

تنفيذ مهمتها، إلى إتاحة املجال »إلسماع آراء متنوعة، فنشرنا في 

وس���ائل اإلعالم نداء خاصا باللغات العبرية، العربية واإلنكليزية، 

ودعونا أصحاب ش���أن للظهور أمامنا أو لتقدمي مواقفهم مكتوبة، 

كما بادرنا بالتوجه، مباش���رة، إلى جه���ات وهيئات مختلفة. وفي 

هذا التقرير، نقدم حصيلة كل ما تقدم، وفي مركزه: مسألة إقامة، 

واس���تمرار بقاء، نقاط اس���تيطانية يعتبرها البعض مستوطنات 

جديدة، بينما يس���ميها آخرون »أحياء« في مستوطنات قائمة من 

قبل. وكان قد مت تعريف هذه النقاط، س���ابقا، بأنها »غير ُمصّرح 

بها«، نظرا ألن إنش���اء البعض منها لم يسبقه قرار حكومي. لكن 

بعض هذه النقاط يتسم، أيضا، بأنه غير قانوني، نظرا ألنه قد مت 

إنش���اؤها من دون احلصول على التراخيص الالزمة من سلطات 

التنظيم املخولة«.

مكانة الضفة الغربية في منظور القانون الدولي

يشير التقرير، في مستهل هذا املبحث، إلى »اختالف وجهات 

النظر حيال مكانة دولة إس���رائيل وأنشطتها في يهودا والسامرة 

)الضفة الغربية(« وإلى أن »بحث موضوع األراضي واالستيطان 

فيها« يس���تدعي، بداية وعلى ضوء هذا االختالف، توضيح مسألة 

»مكانة هذه املنطقة من منظور القانون الدولي«. 

ويقول: ثمة من يعتقدون بأن اجلواب بشأن مسألة االستيطان 
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س���هل، م���ن حيث كونه يتعارض م���ع القانون الدول���ي وبالتالي، 

فه���و محظور طبقا له. وهذا هو موقف منظمات »الس���الم اآلن«، 

»بتس���يلم«، »ييش دي���ن - منظمة متطوعني حلقوق اإلنس���ان«، 

جمعية حقوق املواطن في إس���رائيل و«عدال���ة – املركز القانوني 

حلقوق األقلية العربية في إس���رائيل«. وجتس���د وجهات نظر هذه 

املنظمات، عمليا، املوقف الذي تتبناه القيادة الفلسطينية وأوساط 

من املجتمع الدولي، التي ترى أن مكانة إسرائيل تتمثل في كونها 

»قوة احتالل عس���كري« وأن االستيطان ميثل ظاهرة غير قانونية، 

مبجمله���ا، وتنف���ي وجود أي حق إس���رائيلي أو يهودي على هذه 

املناطق. وفي اإلجم���ال، تدعي هذه املنظمات بأن مناطق »يهودا 

والسامرة« هي مبثابة »مناطق خاضعة لالحتالل« طبقا لنصوص 

وتعريفات القانون الدولي، منذ مت احتاللها وانتزاعها من س���لطة 

اململكة األردنية في العام 1967. وتأسيس���ا على هذا، تدعي هذه 

املنظمات بأنه تس���ري على دولة إس���رائيل، بوصفها قوة احتالل 

عسكري، نصوص وتشريعات القانون الدولي اخلاصة باالحتالل، 

أي: أنظمة الهاي اخلاصة بقوانني وأعراف القتال على اليابس���ة 

م���ن العام 1907، والتي تنظم عالق���ة قوة االحتالل مع اخلاضع 

لالحتالل، وكذلك معاهدة جنيف الرابعة اخلاصة بحماية السكان 

املدنيني في حالة احلرب )1949(. 

فطبق���ا ألنظمة الهاي، يتحتم على قوة االحتالل إدارة املنطقة 

احملتل���ة وضم���ان النظام فيه���ا، إلى جانب احل���رص على تلبية 

احتياجات املنطقة األمنية واحتياجات السكان املدنيني، حتى يتم 

إنه���اء االحتالل. وحتظر هذه األنظم���ة، مبدئيا وجذريا، أي مس 

باملمتلكات اخلاصة، فيما جتيز استخدام متلكات الدولة/ املنطقة 

اخلاضعة لالحتالل واملمتلكات العامة، بل وحتى االستفادة منها، 

دون تغيير طابعها الدائم. 

وتضي���ف هذه املنظمات، أيضا، أن املادة رقم 49 من معاهدة 

جنيف الرابعة حتظر على قوة االحتالل نقل أجزاء من سكانها للسكن 

في املنطقة احملتلة. ومن هنا، فإن إنش���اء املس���توطنات من جانب 

إس���رائيل قد مت من خالل خرق هذا البند، وحتى من غير احلاجة 

إلى حتديد نوع أو مكانة األرض التي أنشئت عليها املستوطنات.  

وفي هذا السياق، عرضت أمام اللجنة وجهة نظر بعض . 1

تلك املنظمات، والقاضية برفض الفرضية األساس القائلة 
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بأن األراضي التي هي ليست أمالكا خاصة هي »أراضي 

دولة«. وقد ادعت تلك املنظمات بأنه في غياب التس���جيل 

املنظم لغالبية األراضي في »يهودا والسامرة«، وفي غياب 

التسجيل الدقيق حلقوق السكان احملليني، فإن االحتمال 

األرجح هو أن من حق السكان احملليني االستفادة، أيضا، 

من األراضي غير املعّرفة، أو غير املسجلة، بأنها أراض 

خاصة. وانطالقا من هذا، فإن اس���تغالل هذه األراضي 

إلنشاء مستوطنات إسرائيلية يشكل مسا بحقوق السكان 

احملليني، الذين يفترض أن يكونوا مشمولني ضمن مبادئ 

العدل واإلنصاف املتضمنة في نظامي القضاء واإلدارة 

اإلس���رائيليني، ومع األخذ باحلس���بان منظومة القوانني 

الس���ارية في املنطق���ة، مبا في ذلك النظر في الس���ؤال 

م���ا إذا كانت ثمة حاج���ة إلى إجراء تغيي���رات محددة 

لضمان الشفافية، املساواة، إزالة املعوقات وتنجيع تنفيذ 

اإلجراءات، طبقا للحاجة. 

»كما ُمنحنا، أيضا، صالحية البحث وتقدمي التوصيات، 2. 

حسب وجهة نظرنا ورؤيتنا، في أي مسألة أخرى تتصل 

بالقضايا الوارد ذكرها أعاله«، كما أوضحت اللجنة.

وقد س���جلت اللجنة، في مس���تهل تقريرها، مالحظة تكش���ف 

حقيقة املهمة األساس���ية التي أنيطت بها، والتي رمبا كان يتعني 

بذل جهد إضافي والغوص في ما وراء الس���طور وحتت الكلمات 

لتبيانه���ا بالصورة اجللي���ة التي صاغتها اللجن���ة، إذ قالت: »إن 

املهمات املذكورة هي واسعة ومتشعبة، ولو أردنا البحث فيها كلها 

الحتجنا إلى أش���هر عديدة. ومع ذلك، فإن املس���ألة املركزية التي 

تش���كل ُصلب كتاب التعيني هذا هي – مكانة االستيطان اليهودي 

في يهودا والس���امرة، بوجه ع���ام، و)مكانة( محميني وآمنني طبقا 

لنصوص معاهدة جنيف الرابعة، ومن واجب إس���رائيل، بوصفها 

ق���وة عظمى محتلة، صون هذه احلقوق وحمايتها وعدم س���لبها، 

بواسطة استغاللها لفائدة سكانها هي«.

وفي ختام عرضها لوجهة النظر هذه، تقول اللجنة في تقريرها: 

»إذا كانت وجه���ة النظر القضائية هذه صحيحة، فإنه لزام علينا 

أن ننهي هنا مهمتنا، التي أوكلها إلينا كتاب التعيني، ذلك أننا لن 

نس���تطيع - في هذه الظروف - تقدمي أي توصيات بشأن تنظيم 

مكانة املس���توطنات. ال بل، س���يكون لزاما علين���ا التوصية أمام 

السلطات املختصة بالعمل من أجل إزالتها«!

 لكن األمر ليس كذلك )حلس���ن احل���ظ!!!(. فقد ُعرضت أمام 

اللجنة »وجهة نظر قضائية مغايرة« قدمها، بني من قدمها،  »حركة 

رغافيم« و«املجلس اإلقليمي مطيه بنيامني«. وتقول وجهة النظر هذه 

بأن إس���رائيل ليست »قوة عظمى محتلة«، طبقا لتعريفات القانون 

الدولي، وذلك اس���تنادا إلى »حقيقة أن مناطق يهودا والسامرة لم 

تكن، في أي يوم من األيام، جزءا شرعيا من أي\ دولة عربية، مبا 

فيه���ا اململكة األردنية. وعليه، فإن تلك املواثيق واالتفاقيات الدولية 

التي تعالج مقتضيات إدارة املناطق اخلاضعة لالحتالل، والسكان 

اخلاضعني لالحتالل، ليست ذات عالقة، أو أهمية، بالنسبة للوجود 

اإلسرائيلي في مناطق يهودا والسامرة«.  

ويق���ول أصحاب وجهة النظر ه���ذه إنه حتى لو كانت معاهدة 

جني���ف الرابعة ذات عالقة وس���ارية املفعول، فإن البند 49 منها، 

حتديدا، غير نافذ املفعول في ظروف االستيطان اإلسرائيلي. ذلك 

أن هذا البند قد صيغ، أصال، بواسطة الدول العظمى في أعقاب 

احلرب العاملية الثانية، بغية منع ظواهر النقل اإلجباري )اإلكراهي( 

للسكان، كما حدث في نقل السكان املدنيني من أملانيا النازية إلى 

داخل بولندا، هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا، في مسعى لتغيير التركيبة 

الدميغرافية والثقافية للمجموعات السكانية فيها. فليست هذه هي 

الظروف القائمة هنا، في سياق االستيطان اإلسرائيلي. وباستثناء 

االلت���زام املبدئي املنبثق من األعراف واملعايير اإلنس���انية الدولية 

بش���أن احترام حقوق امللكية اخلاصة باألفراد، وااللتزام بتطبيق 

منظومة القوانني التي كانت سارية في املنطقة قبل دخول اجليش 

اإلس���رائيلي إليها، فليس ثمة أي حتفظ مبدئي على حق إسرائيل 

في استغالل األراضي ومتكني سكانها من السكن فيها، طاملا لم 

يتم املس بحقوق امللكية الفردية للس���كان احملليني، وطاملا لم تقرر 

حكومة إسرائيل خالف ذلك، في إطار عملية تفاوضية نحو حتقيق 

سالم في املنطقة. 

وبعد هذا العرض، تطرح اللجنة السؤال )املركزي، األساس( 

بكامل الوضوح: »هل مكانة دولة إسرائيل هي، حقا، كمكانة »قوة 

احتالل عس���كري«، على كل ما يس���تتبع ذلك ويترتب عليه، وفقا 

للقان���ون الدولي؟«، ثم تقدم اإلجابة على الفور، مباش���رة وبكامل 

الوضوح أيضا: » في رأينا، اجلواب على ذلك هو النفي«!

ثم تقدم تسويغها ملا »توصلت إليه« عند هذا احلّد فتقول: »بعد 

أن نظرن���ا ومتعّنا في وجهتي النظ���ر اللتني عرضتا أمامنا، يبدو 

لن���ا أن التحليل املنطقي لنص���وص القانون الدولي املعنية هو أن 

مصطل���ح »احتالل« بصيغته املتداولة واملقبولة، على كل ما يترتب 

علي���ه من التزامات وينبع من���ه من مقتضيات، إمنا قد أعّد ليكون 

ناف���ذا في فترات قصيرة من احتالل منطقة تابعة لدولة س���يادية 

إل���ى حني انتهاء النزاع بني األط���راف وإعادة املنطقة احملتلة، أو 

التوصل إلى أي اتفاق آخر بش���أنها. أما التواجد اإلسرائيلي في 

يهودا والس���امرة فهو مختلف، بصورة جوهرية: االس���تيالء على 
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املنطقة مستمر منذ عشرات السنني، وال أحد يستطيع توقع موعد 

انتهائه، إْن كان ذلك س���يتم أص���ال. هذه املنطقة مت احتاللها من 

يدي دولة )اململكة األردنية( لم حتظ س���يادتها عليها، مطلقا، بأي 

إس���ناد قانوني � قضائي متني، فيما هي قد تخلت � في األثناء � 

حتى عن املطالبة بالسيادة على املنطقة. وفي املقابل، تطالب دولة 

إسرائيل بحقوق السيادة على املنطقة«.

وتضيف: »أما بالنس���بة للمادة رق���م 49 من معاهدة جنيف 

الرابع���ة، فلقد تداعى كثيرون إلى تفس���يرها وحتليلها، ويبدو أن 

الرأي الس���ائد ه���و ذاك القائل بأن هذا البند ق���د ُوضع، حقا، 

لتقدمي جواب مناس���ب للواقع القاسي الذي فرضته بعض الدول 

إب���ان احلرب العاملية الثانية، حينم���ا قامت بتنفيذ عمليات إخالء 

وتهجير قس���رية بحق بعض سكانها ونقلهم إلى مناطق كانت قد 

احتلتها للتو، وهي عمليات ترتبت عليها إساءة، حقيقية وحادة، في 

أوضاع املجموعات الس���كانية التي وقعت حتت االحتالل«! )ومن 

امللف���ت للنظر أن اللجنة حتيل، في تدعيم توجهها هذا، إلى مقال 

كان نش���ره أحد أعضائها، ألن بيكر، في كانون الثاني 2011، 

حتت عنوان: »تزوير معاهدة جنيف واتفاقيات أوسلو«!!(.

وتقول اللجنة إن حتليلها هذا يحظى بدعم جملة من املصادر، 

م���ن بينها التحليل املعتمد ال���ذي وضعته اللجنة الدولية للصليب 

األحمر )ICRC(، واملخولة صالحية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة.  

وتقول بأنه »ال ميكن اس���تخدام هذا الن���ص القانوني ومبتغياته 

وإسقاطها على وضعية األشخاص الذين أرادوا االستيطان في 

يهودا والسامرة، ال ألنه مت »طردهم« أو »نقلهم« إلى هناك عنوة، 

بل انطالقا من فلس���فتهم احلياتية بشأن توطني أرض إسرائيل«. 

ث���م تضيف قولها: لم تغب عن ناظرنا رؤية أولئك الذين يعتقدون 

بضرورة تفس���ير معاهدة جنيف الرابعة بكونها حتظر على دولة 

االحتالل تش���جيع، أو دعم، نقل أجزاء من س���كانها للسكن في 

املنطقة اخلاضعة لالحتالل، حتى لو لم تكن هي نفس���ها املبادرة 

إلى ذلك. ولكن، حتى لو كان هذا التفسير صحيحا، فلم يكن في 

ذلك ثمة ما يدعونا إلى تغيير اس���تنتاجنا بأنه ال يجوز االشتقاق 

من املادة رقم 49 في معاهدة جنيف الرابعة وإسقاطه على مسألة 

االستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، وذلك استنادا إلى مكانة 

هذه املنطقة مبوجب القانون الدولي. 

التاريخ ... لمن يدّونه!

وهنا، تتوقف اللجنة لتقدم اس���تعراضا تاريخيا موجزا إلثبات 

ما ذهبت إليه أعاله، يتضمن اآلتي:

 في يوم 2 تش���رين الثاني 1917 نش���ر اللورد جيمس 1. 

بلف���ور، وزير اخلارجية البريطاني���ة، إعالنا جاء فيه أن 

»حكوم���ة جاللته تنظ���ر بعني العطف إل���ى إقامة وطن 

قومي للشعب اليهودي في أرض فلسطني«. وقد اعترفت 

بريطانيا، من خالل هذا اإلعالن، بحق الشعب اليهودي 

ف���ي أرض إس���رائيل، بل وأب���دت اس���تعدادها لتقدمي 

كل ما من ش���أنه الدفع باملس���يرة التي س���تفضي، في 

مآله���ا، إلى إقامة بيت قومي للش���عب اليهودي في هذا 

اجل���زء من العالم. ثم عاد ه���ذا اإلعالن وظهر، بصيغة 

أخرى مختلفة، في بيان مؤمتر الس���الم في س���ان رميو 

)إيطاليا(، والذي وضع أس���س االنتداب البريطاني في 

أرض إسرائيل وتضمن االعتراف بالصلة التاريخية التي 

تربط الشعب اليهودي بأرض فلسطني االنتدابية )معاهدة 

س���ان رميو، هي التي مت التوقيع عليها في العام 1920 

وحددت مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في املشرق 

العربي – س. س.(. 

وينبغي هنا التشديد على أن صك االنتداب )كما إعالن 

بلفور، أيضا( حتدث عن  احلقوق »املدنية والدينية« فقط 

التي ينبغي صونها لسكان فلسطني االنتدابية، بينما لم 

يرد فيه أي ِذكر إلحقاق حقوق قومية للشعب العربي. 

ف���ي ش���هر آب 1922 صادقت عصب���ة األمم على صك . 2

االنتداب البريطاني، فش���كل ذلك إقرارا بحق الش���عب 

اليهودي في إنشاء بيته القومي في أرض إسرائيل، وطنه 

التاريخي، وإقامة دولته فيها باعتباره )هذا احلق( قاعدة 

مثبتة في القانون الدولي. 

والس���تكمال الصورة نضيف أنه مع إنشاء منظمة األمم 

املتحدة في العام 1945، مت في املادة رقم 80 من وثيقتها 

تثبيت مبدأ االعتراف باستمرارية نفاذ احلقوق التي كانت 

تتمتع بها الدول والش���عوب من قب���ل، والتي حظيت بها 

بفضل االنتدابات املختلفة، مبا فيها بالطبع حقوق اليهود 

في االستيطان في مناطق أرض إسرائيل، وهي احلقوق 

التي ضمنتها املعاهدات املدونة أعاله.

في شهر تش���رين الثاني 1947 تبنت اجلمعية العمومية . 3

لألمم املتحدة توصية قدمتها اللجنة اخلاصة التي كانت 

قد ش���كلتها، وقضت بتقسيم أرض إسرائيل في ما غرب 

)نه���ر( األردن إلى دولتني: دولة عربية ودولة يهودية. لكن 

هذا البرنامج لم يخرج إلى حيز التنفيذ، ولم يحَظ بالتالي 

مبشروعية القانون الدولي، نظرا ألن الدول العربية رفضته 

وشّنت حربا ملنع تطبيقه ومنع إقامة الدولة اليهودية. وقد 
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حددت نتائج تلك احلرب الواقع السياسي الالحق: ضمن 

اخلط���وط )احلدود( التي حتّصل���ت عليها خالل احلرب، 

قام���ت دولة يهودية. وفي املقاب���ل، لم تقم الدولة العربية، 

فيما سيطرت مصر واألردن على املناطق التي احتلتاها 

)قطاع غزة، يهودا والس���امرة(. وفي وقت الحق، طالبت 

الدول العربية، التي ل���م تعترف بنتائج احلرب، بتضمني 

اتفاقية وقف إطالق النار إعالنا بأنه ال يجوز، وال في أي 

شكل من األشكال، اعتبار خط وقف إطالق النار حدودا 

سياس���ية أو إقليمية. وعلى الرغم من ذلك، قامت األردن 

بض���م مناطق يهودا والس���امرة إل���ى نفوذها، في العام 

1950، خالفا ملصر التي لم تطالب بأي س���لطة سيادية 

على قطاع غزة. لكن الضم إلى األردن لم يحظ مبشروعية 

قانونية، بل عارضت���ه غالبية الدول العربية، حتى أعلنت 

األردن في العام 1988 أنها ال ترى لنفسها مكانة قانونية 

في تلك املنطقة )فك االرتباط - س. س.(. 

وبهذا، متت إعادة مكانة املنطقة إلى وضعيتها القانونية 

األصلي���ة، أي: منطقة أعدت لتكون بيتا قوميا للش���عب 

اليهودي، الذي كان إب���ان احلكم األردني »صاحب حق 

حيازة« اضطر إلى الغياب عن املنطقة لعدة سنوات جراء 

احلرب التي ف�ُرضت عليه، وها هو قد عاد إليها.

إل���ى جانب التزامه���ا الدولي ب���إدارة املنطقة واالهتمام . 4

بحق���وق الس���كان احملليني والنظام الع���ام، فقد متتعت 

إسرائيل، إذن، باحلق الكامل في املطالبة بالسيادة على 

هذه املناطق، وهذا ما كانت حكومات إسرائيل املتعاقبة 

عل���ى قناعة تامة به، لكنها ارتأت عدم ضم هذه املناطق، 

بل اعتماد نهج براغماتي بغية إفساح املجال أمام إجراء 

مفاوضات لعقد الس���الم مع مثلي الشعب الفلسطيني 

والدول العربية. وعلى ذلك، فإن إسرائيل لم تعتبر نفسها، 

يوم���ا، »قوة ُمحتلة« )قوة احتالل( باملعنى التقليدي، كما 

أنه���ا لم تتعهد يوما، قط، بتطبيق معاهدة جنيف الرابعة 

حيال مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة. 

صحيح أن إسرائيل قد أقرت املعاهدة في العام 1951، 

لكنها لم تش���ملها في منظومة القوانني احمللية بواسطة 

تش���ريع خاص في الكنيست، بل اكتفت بتصريح حول 

التطبيق الطوع���ي للتوجيهات واملقتضيات اإلنس���انية 

ال���واردة في هذه املعاهدة. وف���ي أعقاب ذلك، اعتمدت 

إس���رائيل سياسة تتيح إلس���رائيليني السكن الطوعي، 

بإرادته���م احل���رة، ف���ي تل���ك املناطق، طبق���ا للقواعد 

واألنظمة التي حددتها الس���لطات اإلس���رائيلية وحتت 

رقابة اجلهاز القضائي اإلسرائيلي، مع التأكيد على أن 

تواجدهم املتواصل هناك منوط بنتائج عملية املفاوضات 

السياسية. 

وبناء على ما تقدم، فليس ثمة ش���ك يراودنا، مطلقا، بأن 

إنش���اء املستوطنات اليهودية في منطقة يهودا والسامرة 

ال تش���وبه أي شائبة قانونية، من منظور القانون الدولي. 

ولذا، فإن باإلمكان االنتقال إلى بحث هذه املس���ألة من 

منظور القانون احمللي.  

الضرورات )األمنية( تبيح المحظورات!

وفي هذه النقطة، تنتقل اللجنة إلى استعراض قوانني التنظيم 

)التخطيط( والبناء اإلسرائيلية ذات الصلة، مبا في ذلك السيرورات 

اإلجرائية لوضع مخططات املشاريع اإلنشائية، الهيئات املختصة 

املخولة صالحيات بحث تلك املخططات، التصديق عليها وإصدار 

تراخيص البناء الالزمة، إضافة إلى الس���بل اإلجرائية في مجال 

تق���دمي االعتراضات، النظر والبّت فيها، واألوامر اإلدارية بش���أن 

الهدم، االس���تئنافات وما إلى ذلك. وتق���ول اللجنة إنه طبقا للبند 

رقم 2 من منشور أنظمة احلكم والقضاء )يهودا والسامرة( }رقم 

2{ – 1967، فق���د أعل���ن أن القانون الناف���ذ في تلك املنطقة هو 

القانون نفسه الذي كان ساريا في شهر حزيران 1967، ومن تلك 

اللحظة فصاعدا أصبح يقوم على مجموعة من املرتكزات: القانون 

األردني، التشريعات االنتدابية والعثمانية التي كانت سارية حتى 

ش���هر حزيران 1967، التشريعات األمنية على تعديالتها املختلفة 

وقرارات احلكم الصادرة عن احملاكم )اإلس���رائيلية – س. س.(. 

أما القانون الذي كان س���اريا ف���ي مجال التنظيم والبناء في يوم 

1967/6/7، فه���و »قان���ون تخطيط املدن، الق���رى واألبنية رقم 

79 لس���نة 1966« )»قانون التنظيم )التخطيط( األردني«(. وإزاء 

احلاجة إلى تنفيذ أنش���طة تخطيطية وعمرانية في املنطقة املُدارة، 

وانسجاما مع تعهدات إسرائيل الدولية بشأن حفظ النظام العام، 

فقد مت إصدار األمر اخلاص بشأن تخطيط املدن، القرى واألبنية 

)يهودا والس���امرة( }رقم 418{ لس���نة 1971، والذي جاء لتعديل 

تعليم���ات قانون التخطيط األردني ومالءمة قوانني التنظيم والبناء 

للواقع القائم في املنطقة. ونش���ير هنا إلى أن القانون اإلسرائيلي 

)في مجال التنظيم والبناء – س. س.(، مبس���توياته املختلفة، هو 

أكثر تقدما من القانون الس���اري في يهودا والسامرة، لكنه ميّثل 

مصدرا ُمقاِرنا فقط، ال قاعدة ملزمة. 

وتوض���ح اللجنة في هذا الس���ياق أن الصالحية األولى ملعاجلة 
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القضايا اخلاضعة لس���لطة اللجان احمللية )للتخطيط والبناء، وهي 

جلان تابعة، قانونيا، للس���لطات احمللية، أي الس���لطات احمللية في 

املس���توطنات ذاتها، هنا – س. س.( منوحة لهذه اللجان ذاتها. 

وعليه، فإن أي تدخل في شؤون البناء على الصعيد احمللي، باحللول 

مكان جلنة محلية مخولة، يشكل استثناء ال يجري اللجوء إليه، بوجه 

عام، إال في توفر ش���رطني اثنني، مجتمعني معا،: قصور من جانب 

الس���لطة احمللية في تأدية واجباتها طبقا للقانون، أو اإلسهام في 

نش���اط يشكل خرقا لهذه الواجبات ومسا حقيقيا باملصالح العامة، 

أو الشخصية.

ثم تذهب إلى تلخيص هذا اجلانب فتقول: الصورة املرتس���مة 

من الوارد ذكره حتى اآلن هي أن ثمة في منطقة يهودا والسامرة 

مؤسسات تنظيم وتخطيط مخولة الصالحيات في مجاالت املبادرة 

والنظ���ر في مخططات البناء التفصيلية، ث���م إقرارها والتصديق 

عليها بع���د أن تلبي )هذه املخططات( املتطلب���ات القانونية. كما 

خُولت تلك املؤسسات، أيضا، صالحيات النظر في االعتراضات، 

إصدار تراخيص البناء املناس���بة والعمل ملنع البناء غير القانوني 

)»وه���و - كما هو مع���روف - عملية البناء التي تتم دون ترخيص 

صادر عن س���لطات التخطيط والتنظيم«، كما تؤكد اللجنة(. ولكي 

يتم احلصول على ترخيص كهذا، ينبغي على الشخص أو اجلسم 

املعني به تقدمي تخطيط )خريطة( يتم النظر فيها، موضوعيا، من 

جانب سلطات التنظيم والبناء، بعد أن يثبت صاحب الطلب ملكيته 

على األرض وعدم تعارض التخطيط مع اخلريطة املفصلة للمنطقة. 

هذا ما يقتضيه القانون في إسرائيل، وهكذا هو )تقريبا( القانون 

الس���اري في يهودا والسامرة. لكن مكمن االختالف األساس هو 

في حقيقة أن دولة إس���رائيل تس���يطر على هذه املنطقة منذ حرب 

األيام الستة، وحيال رغبة وإرادة أجزاء من سكانها في االستيطان 

هناك، من جهة، ومن جهة أخرى رغبتها وواجبها في تطبيق الرقابة 

على أعمال البناء، فقد أقيمت املس���توطنات حتى العام 1979 ك� 

»ضرورة أمنية«، بعد أن مت االس���تيالء على األراضي املعدة لذلك 

ب� »السيطرة العس���كرية«، دون متييز ما إذا كانت األرض أرض 

دول���ة أم أرضا خصوصية. وهكذا، مث���ال، رفضت محكمة العدل 

العليا مد يد العون للملتمس���ني، م���ن أصحاب حقوق امللكية على 

األراض���ي، الذين اعترضوا على عملية االس���تيالء على أراضيهم 

لغرض إقامة مس���توطنات يهودية، نظ���را ألن إقامتها انبثقت من 

ضرورات عسكرية، على الرغم من كونها مستوطنات مدنية.  وتدعي 

اللجنة، اس���تطرادا، بأن »املفهوم االستيطاني في هذه املسألة قد 

تبّدل في نهاية الس���بعينيات في أعقاب قرار محكمة العدل بشأن 

قضية »ألون موريه« الذي أكدت فيه أنه ال يجوز االس���تيالء على 

أراض تعود ملكيتها اخلاصة لفلسطينيني لغرض إقامة مستوطنات 

يهودية، إال إذا كان األمر نابعا من ضرورات أمنية«!!

وف���ي أعقاب هذا القرار، أصدرت احلكومة اإلس���رائيلية، في 

شهر تشرين الثاني 1979، قرارا )رقم 145( نص على: »توسيع 

االس���تيطان في يهودا، السامرة، غور األردن، قطاع غزة وهضبة 

اجلوالن، بواسطة إضافة سكانية إلى املستوطنات القائمة وبواسطة 

إقامة مستوطنات إضافية جديدة على أراض تعود ملكيتها للدولة«!

ثم تبع ذلك القرار قرارات أخرى اعتمدتها احلكومة اإلسرائيلية 

بشأن االستيطان، كان أبرزها )كما يسجلها التقرير(:

في أيار 1984، قررت اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان . 1

)قرار رقم 640( أن »توسيع منطقة متتابعة )جغرافيا( في 

إطار نفوذ مستوطنة قد أنشئت، أو يجري إنشاؤها، مبوجب 

تصريح )تصديق( من جلنة االستيطان، ال يحتاج إلى قرار 

خاص من جانب اللجنة، بل هو مشروط بالتصاريح املهنية 

التي تصدرها وزارة العدل في كل ما يتصل بامللكية على 

األرض، وكذلك وزارتا البناء واإلسكان والدفاع واجلهات 

املختصة بالتوطني في املنظمة الصهيونية العاملية«. 

في متوز 1992، قررت احلكومة )قرار رقم 13( أن »تنفيذ . 2

القرارات السابقة بشأن إنشاء مستوطنات، والتي لم يتم 

تنفيذه���ا حت���ى اآلن، يتطلب تصديقا مج���ددا من جانب 

احلكومة«.

في ش���هر تش���رين الثاني 1992، تقرر )قرار رقم 360( . 3

وقف أعمال البناء في املستوطنات اليهودية، باستثناء البناء 

اخلاص للس���كن في نطاق املس���توطنات القائمة، مبوجب 

خريطة هيكلية مفصلة، وش���ريطة أن ال يتم متويل تكاليف 

البنية التحتية والبناء من ميزانية الدولة.

ف���ي كانون الثاني 1995، مت بقرار حكومي )رقم 4757( . 4

تشكيل جلنة وزارية ملراقبة أعمال البناء ومصادرة األراضي 

في يهودا والسامرة وقطاع غزة. 

في ش���هر آب 1996، قررت احلكومة )ق���رار رقم 150( . 5

»اش���تراط أي بناء أو تخصي���ص أراض باحلصول على 

مصادقة من وزير الدفاع« واعتبار هذه املصادقة »شرطا 

للبحث في أي خريطة هيكلية وإلقرارها«. 

في آذار 1999 اتخذت احلكومة القرار رقم 175 الذي جاء . 6

ليس���تبدل القرار رقم 640 )البند 1 أعاله( ونص على أن 

»توس���يع مستوطنة مت إنشاؤها، أو سيتم إنشاؤها، طبقا 

لقرار حكومي، أو مستوطنة معترف بها حسب القانون، ال 
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يحتاج إلى قرار حكومي. لكن توسيعا كهذا ملستوطنة في 

منطقة يهودا والس���امرة وقطاع غزة يحتاج إلى مصادقة 

من وزير الدفاع، مبوافقة رئيس احلكومة«.

ف���ي 2003/5/25، صادقت احلكومة )قرار رقم 292( . 7

على بيان رئيس���ها بأن إسرائيل ستعمل بروح »خريطة 

الطري���ق« وبأن���ه »لن يتم التطرق، إطالقا، إلى مس���ائل 

ترتبط بالتسوية النهائية، مبا فيها االستيطان في يهودا 

والس���امرة )باستثناء جتميد االس���تيطان والنقاط غير 

القانونية(، مكانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها 

في القدس أو أي مسألة أخرى تشكل، في جوهرها، شأنا 

للتسوية النهائية«.

ترخيص بأثر رجعي

تؤك���د اللجنة أن���ه »حتى بعد التغلب على مس���ألة امللكية على 

األراضي املنوي إنش���اء مس���توطنة عليها، تبق���ت أمام املبادرين 

العوائق ذاتها« التي أشارت إليها احملكمة العليا في أحد قراراتها، 

وهي: »ترخيص املوقع االستيطاني يستوجب إمتام اإلجراءات في 

املس���توى السياسي )قرار حكومي بش���أن إقامة مستوطنة – أو 

حّي – جديدة(، املستوى البلدّي )إصدار أمر من القائد العسكري 

بش���أن تبعية املستوطنة من الناحية البلدية(، واملستوى التنظيمي 

)إيداع خارطة هيكلية والتصديق عليها واحلصول على تراخيص 

البناء املالئمة من سلطات التنظيم املختصة(«. ثم تضيف: »بالنسبة 

لألبنية التي ُطلب مّنا التطرق إليها لم يتم، ظاهريا، استيفاء جميع 

الش���روط املذكورة هذه، بل وثمة حاالت لم تس���توف أيا من هذه 

الش���روط، وعليه فإن االس���تنتاج املرجح هنا هو أن أعمال البناء 

هناك قد متت بدون تصاريح، أو بشكل غير قانوني«. 

وهنا، تبادر اللجنة إلى طرح التس���اؤل التالي: »هل باإلمكان 

ترخي���ص هذه األبني���ة بأثر رجعي؟ وس���نحاول اإلجابة عن هذا 

السؤال الحقا«!

وفي س���عيها احلثيث إلى اإلجابة عن هذا الس���ؤال، تخوض 

اللجنة طويال في اس���تعراض املمارس���ات احلكومية الرسمية في 

هذا الش���أن، مبا في ذلك ما تس���ميه »الوعود اإلدارية« التي كان 

يقطعها مس���ؤولون حكوميون مختلفون للمس���توطنني ومثليهم، 

وكذلك »منهجية تخصيص األراضي للمس���توطنات« و«سياس���ة 

بناء املستوطنات في يهودا والسامرة«، املتبعة لدى اإلدارة املدنية، 

الوزارات احلكومية املختلفة واملنظمة الصهيونية العاملية، سوية مع 

»العودة املقارنة« إلى ما ورد في »تقرير طاليا ساسون« )املذكور 

آنفا( حول هذه القضايا، ثم محاولة »التمييز« ما بني »مس���توطنة 

جديدة« أو »حّي« )جديد تابع ملس���توطنة قائمة(، حتى تصل إلى 

الق���ول إن���ه على الرغم من كل القرارات احلكومية )املش���ار إليها 

سالفا( والتصريحات العلنية التي صدرت عن مسؤولني سياسيني 

وحكوميني رس���ميني، إال إنه »أقيمت، من غير مصادقة احلكومة، 

عش���رات »األحياء« اجلديدة، بعضها على بعد مسافة كبيرة )من 

املستوطنة »األم« – س. س.(، بل وأحيانا من دون حتقق تواصل 

جغرافي مع املستوطنة األم، ال بل خارج منطقة نفوذها املقررة«. 

ثم تضيف اللجنة: »هذه الظاهرة كانت واس���عة بصورة ملحوظة 

وتطلب���ت ميزانيات كبيرة للتمويل. وبوصفها كذلك، فإننا جند من 

الصع���ب أن نصّدق بأنها كانت خافية ع���ن أعني وزراء احلكومة 

ورؤس���ائها، إذ ليس فقط أن بعض تلك الوزارات قد س���اهم بذلك 

بصورة مباشرة، بل إن توسيع االستيطان شكل موضوعا لتحذيرات 

عديدة ومختلفة صدرت على الصعيد احمللي، مبا في ذلك من مراقب 

الدولة، وكذلك على الصعيد الدولي الذي اس���تغلت أوساط واسعة 

منه توس���يع االستيطان ملهاجمة دولة إسرائيل. وإذا كانت مديرية 

االس���تيطان )في املنظمة الصهيونية العاملية( ووزارة اإلسكان قد 

واصلت���ا بناء تلك »األحياء«، عل���ى الرغم من تلك التحذيرات، فال 

مناص من أن نقّر بأن التفس���ير الذي اختارته مديرية االستيطان 

لقرارات احلكومة إمنا ينسجم، متاما، مع التطلعات احلقيقية لدى 

كثيرين من هم في عداد »املستوى السياسي« الرفيع«. 

ثم تعتبر اللجنة أن »هذه املس���لكية اكتس���بت مشروعية على 

املستوى القضائي. والقصد هو الطريقة التي كان يتعني بها على 

املس���توطنني في يهودا والسامرة فهم تلك املس���لكية وتفسيرها. 

ومن وجهة نظرنا، فقد جاز لهؤالء االفتراض بأن توسيع املشروع 

االستيطاني، أيا كان تعريفه )»حّي جديد« أو »مستوطنة جديدة«(، 

هو مس���ألة ترغ���ب احلكومة فيها وتش���جعها، بدليل مارس���ات 

وأنشطة مديرية االستيطان التي جرت )مبوجب اتفاقيات التخويل 

مع املس���ؤول ع���ن املمتلكات احلكومية واملهجورة( بدعم مباش���ر 

م���ن وزارات حكومية مختلفة. ولكن، بس���بب الُبعد اجلغرافي عن 

املستوطنات األم واالحتياجات املتغيرة للمستوطنني اجلدد، فقد كان 

من الصعب االس���تمرار في تعريف بعض تلك املوقع االستيطانية 

باعتباره���ا »أحياء«، بل أصبح م���ن الضروري - في نقطة زمنية 

معينة - تعريف الواقع كما هو على حقيقته«.

و»الواقع كما هو على حقيقته« الذي تراه اللجنة هو، ببس���اطة 

شديدة: ليس ثمة بناء استيطاني »غير قانوني« أو »غير شرعي«، 

وم���ن هنا ضرورة ترخيص جميع األبنية، األحياء واملس���توطنات 

اجلديدة التي لم يتم ترخيصها حتى اآلن، بأثر رجعي. 

وف���ي ه���ذا تقول اللجن���ة، بش���كل واضح متاما: »بالنس���بة 
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و »الواقع كما هو على حقيقته« الذي تراه اللجنة هو، ببساطة شديدة: ليس 

ثمة بناء استيطاني »غير قانوني« أو »غير شرعي«، ومن هنا ضرورة ترخيص 

جميع األبنية، األحياء والمستوطنات الجديدة التي لم يتم ترخيصها حتى 

اآلن، بأثر رجعي. 

للمس���توطنات التي أقيمت في يهودا والسامرة على أراضي دولة 

أو على أراض مت استمالكها بأيدي إسرائيليني، مبساعدة جهات 

رسمية مثل مديرية االستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العاملية 

أو وزارة اإلس���كان، والتي مت اعتباره���ا »غير مرّخصة« أو »غير 

َهد إلقامتها بقرارات حكومية رسمية، فإن  قانونية« نظرا ألنه لم مُيَ

االس���تنتاج الذي خلصنا إليه هو اآلتي: إنش���اء تلك املستوطنات 

مت بعلم وبتش���جيع املس���توى السياسي األعلى – وزراء احلكومة 

ورؤسائها – ولذا، ينبغي النظر إلى هذه املسلكية باعتبارها تشكل 

موافقة ومصادقة ضمنيتني، ما يتيح االنكباب على تنظيم مكانة هذه 

املستوطنات من دون حاجة إلى أي قرار آخر، سواء من احلكومة 

نفسها أو أي من وزرائها«!

وفي هذه األثناء، وإلى أن يتس���نى إمتام إجراءات الترخيص 

وإصدار تصاريح البناء الالزمة قانونيا، وكله بأثر رجعي، توصي 

اللجنة بأن »متتنع الدولة عن تنفيذ أي أوامر هدم، ألنها هي التي 

خلقت هذا الوضع، بنفسها«! وتضيف: »ملنع أي شك أو التباس، 

نؤكد أن جميع املس���توطنات، مبا فيها تلك التي سيتم ترخيصها 

وفق مقترحنا، تس���تطيع في املستقبل توسيع حدودها بغية تلبية 

احتياجاته���ا، مبا في ذلك التكاثر الطبيعي، دومنا أي حاجة إلى 

قرارات إضافية، سواء من احلكومة أو أي من وزرائها«!! منوهة إلى 

أن »التوس���يع املقترح ينبغي أن يتم ضمن منطقة نفوذ املستوطنة 

وضمن حدود خريطة هيكلية مصادق عليها من جانب مؤسس���ات 

التنظيم والبناء املختصة«.

حق الملكية � البناء على أرض خاصة 

حتت هذا العنوان، تفرد اللجنة الصفحات التالية من تقريرها 

للبح���ث في موضوع امللكية على األراضي في الضفة الغربية، من 

خالل عرض للقوانني الس���ارية في هذا اخلصوص، مرتكزة بشكل 

أساس على مبدأ صاغته على النحو التالي: » لقد أحسنت الدولة 

التصرف حينما أوضحت أمام محكمة العدل العليا أنها ال تعتزم 

ترخيص مس���توطنات يهودية أنشئت على أراض خاصة ميتلكها 

فلسطينيون. ذلك أن حق اإلنسان على متلكاته مكفول في القانون 

الدولي. ومع ذلك، فمن الواضح واملفهوم أن حق امللكية ليس حقا 

مطلقا، بل نسبّي. وعليه، فهو معرض للمّس، مبا يراعي التقييدات 

احملددة في البند رقم 8 من قانون األساس )املّس بواسطة قانون، 

ينس���جم مع قيم دولة إسرائيل بوصفها دولة يهودية ودميقراطية، 

لغرض جدير وبدرجة ال تزيد عن املطلوب(«. وفي س���بيل توضيح 

حدود هذا النص ومقتضياته، ال بد من أن نستذكر إقدام الكنيست 

اإلسرائيلي على تش���ريع العديد من القوانني العنصرية واملعادية 

للعرب الفلسطينيني في شتى املجاالت وامليادين، والتي حظيت بختم 

الشرعنة من جانب محكمة العدل العليا اإلسرائيلية باعتبارها )تلك 

القوانني( »تراعي التقييدات« الس���الفة الذكر. ومن هنا، فإن هذا 

»التحف���ظ« الذي تضعه اللجنة هنا على »حق امللكية« الذي »أقرته 

الدولة اإلسرائيلية« للفلسطينيني على أراضيهم اخلاصة في الضفة 

الغربية إمنا يشكل، عمليا، األرضية الالزمة والبوابة الواسعة لضرب 

هذا احلق وخرقه، بل والدوس عليه.

وهذا بالضبط ما تذهب إليه اللجنة بقولها، في هذا الس���ياق، 

الحقا: »وها يتضح أمامنا أنه ليس مفروغا منه أن يكون ُحكم كل 

من يس���يطر على أرض الغير إخ���الءه وهدم ما بنى، إذ قد تتوفر 

لدي���ه حجج دفاعية جديرة، بل قد يكون لديه احلق في تس���جيله، 

رس���ميا، صاح���ب األرض ومالكها«!! وفي مثل ه���ذه احلاالت، 

»يتمثل العون األس���اس الذي ميكن تقدميه )ألصحاب األراضي 

ومالكيها الفلسطينيني، حينما يلتمسون أمام احملاكم اإلسرائيلية 

ضد مصادرة أراضيهم، س���لبها، الس���يطرة عليها والبناء عليها 

للمستوطنني اليهود( هو دفع رسوم االستخدام والتعويضات«!

ثم تعالج اللجنة موضوع تسجيل حقوق امللكية على األراضي 

في الضفة الغربية فتعتبر أن »غياب هذا التسجيل املنظم واملتاح 

الطالع اجلمهور الواسع هو السبب املركزي وراء غالبية النزاعات 

على األراضي في يهودا والسامرة«! وتقترح اللجنة حال من لدنها 

لهذه »اإلشكالية« )اإلجرائية!( يتمثل في قولها: »انطالقا من الرغبة 

في إحالل االس���تقرار ومنع الغموض وااللتباس، نعتقد بأنه من 

احلكمة مبكان تشجيع السكان في يهودا والسامرة، فلسطينيني 

وإسرائيليني على حد سواء، على املبادرة إلى تسجيل حقوق امللكية 



70

خاصتهم على األراضي في غضون فترة زمنية محددة )يبدو لنا أن 

4 � 5 سنوات هي فترة معقولة(، وكل شخص لم ينجز التسجيل 

حت���ى انتهائها يفقد حقوق امللكية عل���ى األرض، أيا كانت«!! ثم 

تتطرق اللجنة إلى »اإلج���راءات البيروقراطية، املتعددة واملنهكة، 

التي يواجهها أي إس���رائيلي يرغب ف���ي امتالك أرض في يهودا 

والس���امرة، والتي يبدو لنا أن مبعثها هو الرغبة في منع امتالك 

أراض لألغراض االس���تيطانية في مواقع قد تنطوي على متاعب 

سياس���ية أو أمنية«! وتؤكد، عل���ى الفور: »إن نقطة االنطالق في 

موقفن���ا هذا تتلخص في أنه من حق اليه���ودي � طبقا للقانون � 

االستيطان في أي جزء من أجزاء يهودا والسامرة، أو على األقل 

في املناطق اخلاضعة للس���يطرة اإلس���رائيلية، طبقا لالتفاقيات 

املوقعة مع السلطة الفلسطينية«.

الحسم في نزاعات األراضي وتوسيع 
»المستوطنات العسكرية«

تخص���ص اللجنة هذا الب���اب من تقريرها لتبي���ان »خطيئة« 

مؤسس���ات »اإلدارة املدنية« في طريقة فّضها النزاعات الناش���ئة 

ف���ي الضف���ة الغربية حول ملكية األراض���ي، والتي تعرضها على 

النحو الذي يوحي بأن »اإلدارة املدنية« وأذرعها منحازة متاما إلى 

جانب الفلسطيني: »يستدل من الوثائق العديدة التي ُعرضت علينا، 

كم���ا من إفادات ُقدمت أمامنا، بأن نقطة االنطالق التي اعتمدتها 

هيئات اإلدارة املدنية املختصة بفرض القوانني تتمثل في أن لدى 

املستوطنني اإلسرائيليني نزعة لتجاوز حدود جيرانهم الفلسطينيني، 

وعليه فهم ُمطالَبون بإثبات قانونية تواجدهم على أرض معينة، وإال 

فإن احُلكم بحقهم هو اإلخالء. ولو كان هذا اإلثبات مطلوبا لعرضه 

أمام هيئة قضائية ملواجهة دعوى قدمها من يّدعي حق امللكية، لقلنا: 

ليك���ن! .... وليس أقل خطورة من ه���ذا، حقيقة أن أذرع اإلدارة 

املدنية ال تعتمد معايير موحدة ومتطابقة في كل ما يتصل بنوعية 

الدليل الذي يتوجب على املسيطر على األرض تقدميه. وفي هذا، 

نحيل إلى أقوال رئيس اإلدارة املدنية احلالي، اجلنرال موطي أملوز، 

أمامنا: »إن الوضع الراهن هو في صالح الفلسطيني، إذ تقضي 

التعليمات بأنه يس���تطيع تقدمي أي دليل )إيصال، أيا كان - دفع 

ضريبة أو سواه(، بينما إذا لم يقدم اإلسرائيلي ورقة )أي: عقد( 

فيتم إخراجه من املنطقة. الوضع االفتراضي هو أفضلية الطرف 

الفلسطيني«!! وهو ما تعتبره اللجنة )وهو يبدو كذلك، حقا، في مثل 

هذا العرض!!!( »انعدام املساواة )بحق املستوطن اليهودي – س. 

س.( أمام اجلهة صاحبة القرار«!

وللخروج من هذا »املأزق«، تقترح اللجنة طريقا بديال للحس���م 

في »نزاعات األراضي« يبدأ من »تبني سياس���ة تقضي بأن تصّر 

الدولة - قبل حتديد موقفها من االلتماسات املطاِلبة بتنفيذ اإلخالء 

أو الهدم - على إحالة مهمة اس���تيضاح النزاع والبت به وبحقوق 

امللكي���ة على األرض إلى هيئة قضائية. وإل���ى أن يتم البّت، بهذه 

الطريق���ة، يتوجب إصدار األوامر والتعليمات إلى الهيئات املنتدبة 

م���ن قبل الدول���ة باالمتناع عن حتديد أي موقف بش���أن أي من 

هذه النزاع���ات واالمتناع عن اتخاذ أي إجراءات غير قابلة للرد، 

مث���ل اإلخالء أو الهدم. ولهذا الغرض، ومن أجل تس���هيل وصول 

الس���كان احمللي���ني إلى الهيئات القضائية املش���ار إليها، نوصي 

بفحص إمكانية إنش���اء محاكم خاصة في يهودا والسامرة للنظر 

في نزاعات األراضي«!

وتتطرق اللجنة إلى وضعية املس���توطنات العديدة التي أقيمت 

على أراض »مت االستيالء عليها بأوامر عسكرية«، إذ »في البدء، 

مت إنش���اؤها كجزء من خطة دفاعية عن املنطقة ومبا يس���تجيب 

الحتياجات س���كانها األولية... ولكنها تصل، بطبيعة احلال، إلى 

مرحلة حتتاج فيها إلى التوسع والتطور لتلبية احتياجات التكاثر 

الطبيعي أو إنش���اء مؤسس���ات جماهيرية حيوية، مثل روضات 

األطفال اإلضافية واملدارس املختلفة، التي لم تكن ثمة حاجة إليها 

في مراحل التأس���يس. لكن الطلبات التي يجري تقدميها لتوسيع 

الغربية  الضفة  في  األراض��ي  على  الملكية  حقوق  تسجيل  موضوع  اللجنة  تعالج  ثم 

فتعتبر أن »غياب هذا التسجيل المنظم والمتاح الطاع الجمهور الواسع هو السبب المركزي 

لدنها لهذه  اللجنة حا من  والسامرة«! وتقترح  األراضي في يهودا  النزاعات على  غالبية  وراء 

ومنع  االستقرار  إحال  في  الرغبة  من  »انطاقا  قولها:  في  يتمثل  )اإلجرائية!(  »اإلشكالية« 

والسامرة،  يهودا  في  السكان  تشجيع  بمكان  الحكمة  من  بأنه  نعتقد  وااللتباس،  الغموض 

فلسطينيين وإسرائيليين على حد سواء، على المبادرة إلى تسجيل حقوق الملكية خاصتهم 

على األراضي في غضون فترة زمنية محددة )يبدو لنا أن 4 � 5 سنوات هي فترة معقولة(، وكل 

شخص لم ينجز التسجيل حتى انتهائها يفقد حقوق الملكية على األرض، أيا كانت.
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هذه املستوطنات، أو حتى للبناء في نطاق حدودها، يتم رفضها من 

جانب اإلدارة املدنية ..... إن هذا النهج الذي تعتمده اإلدارة املدنية 

غير مقبول من طرفنا. وعلي���ه، فنحن نوصي بإصدار التعليمات 

إل���ى اإلدارة املدني���ة بأنه ليس ثمة أي مانع يحول دون املصادقة 

على إنش���اء أبنية إضافية في منطقة حدود أي مستوطنة أقيمت 

على أراض مت االس���تيالء عليها بأوامر عس���كرية، ويتعني فحص 

مثل هذه الطلبات من الوجهة التنظيمية/ التخطيطية فحسب«!

المحميات الطبيعية والمتنزهات

الباب قبل األخير م���ن تقريرها هذا، تفرده اللجنة للتأكيد على 

أهمي���ة احملافظة على الطبيعة وعل���ى البيئة ومواردهما في »يهودا 

والس���امرة«، حيال »انتشار العديد من الظواهر السلبية مثل تدفق 

املياه العادمة، نثر الس���موم، تدمير مزارع، س���ّد أروقة بيئية وما 

ش���ابه، والت���ي تترتب عليها إس���قاطات وآثار مدم���رة على الثروة 

احليواني���ة والنباتي���ة يؤدي عدم معاجلتها إل���ى نتائج وخيمة تبكي 

األجيال القادمة«.

وتقول اللجنة إنه »بغية منع وتالفي مثل هذه الظواهر املؤسية 

واحملافظة على قيم الطبيعة والتراث على أفضل وجه، تولي سلطة 

الطبيعة واحلدائق أهمية قصوى لقدرتها على اإلعالن عن محميات 

طبيعي���ة ومتنزهات عامة في مناطق يهودا والس���امرة اخلاضعة 

لسيطرة إسرائيلية. مثل هذا اإلعالن ُيخضع املنطقة املعلنة جلملة 

من القواعد الس���لوكية واألنظمة اإلدارية التي ترمي إلى حمايتها 

واحملافظ���ة عليها، كما مينح اجلهات املختصة صالحيات وأدوات 

تنفيذية ناجعة لفرض القانون«. 

أما السبب الذي أدى إلى جتميد صالحية اإلعالن عن محميات 

طبيعي���ة ومتنزهات عامة فيكمن في »موقف اإلدارة املدنية القائل 

بأن اتفاق أوس���لو ال يتيح اإلعالن عن محميات طبيعية ومتنزهات 

في املنطقة C، خارج حدود املس���توطنات اإلس���رائيلية واملواقع 

العسكرية، من دون تنسيق مع اجلانب الفلسطيني )»يقوم اجلانب 

اإلسرائيلي بالتنس���يق مع اجلانب الفلسطيني بشأن أنشطة في 

منطقة C، خارج حدود املستوطنات اإلسرائيلية واملواقع العسكرية، 

إن كان يترتب عليها تغيير في املكانة احلالية لهذه املنطقة« – كما 

ينص االتفاق(. وقد اُدعي بأن إس���رائيل ال حتظى بالتعاون، ولذا 

فليس في مقدور اإلدارة املدنية دفع هذا املوضوع قدما«.

وحلل هذه املعضلة، تقدم اللجنة تفس���يرا التفاق أوس���لو بهذا 

الصدد تعتبر، من خالله، أن »اإلعالن املذكور ليس فيه ما يغّير من 

مكانة املنطقة، ولذا فنحن ال نرى أي تبرير قانوني لوقف عملية تنظيم 

احملمي���ات الطبيعية واملتنزهات في مناط���ق C عامة، وفي نطاق 

املستوطنات اإلس���رائيلية واملواقع العسكرية خاصة. ونوصي 

باس���تئناف عملي���ة التنظيم واإلعالن ه���ذه ودفعه���ا قدم���ا«.

تلخيص: »أرض إسرائيل« حق لكل إسرائيلي!

حتت هذا العنوان، في الباب األخير من تقريرها، تضع اللجنة 

»اس���تخالصات واستنتاجات« هي في جوهرها ومحصلتها تأكيد 

للمواقف التي كانت س���جلتها في السياقات املختلفة والتوصيات 

التي أتبعتها بها.  وقد اس���تهلت اللجنة هذا الباب ب�ما تس���ميه 

»االستنتاج األساس« الذي صاغته بالكلمات التالية: »من منظور 

القانون الدولي، فإن أحكام وقوانني »االحتالل«، كما تتجس���د في 

املواثيق واملعاهدات الدولية ذات العالقة، ال تس���ري على الظروف 

والشروط التاريخية والقضائية الفريدة من نوعها اخلاصة بالتواجد 

اإلسرائيلي في يهودا والسامرة، واملستمر منذ عشرات السنني. كما 

أن نصوص معاهدة جنيف الرابعة بشأن نقل السكان ال تسري، 

هي األخرى، على استيطان مثل االستيطان اإلسرائيلي في يهودا 

والسامرة. وعلى ضوء ذلك، وطبقا للقانون الدولي، فإن لإلسرائيليني 

حقا قانونيا في االستيطان في يهودا والسامرة. وعليه، فإن إنشاء 

املستوطنات، في حد ذاته، ال تشوبه أية شائبة قانونية«!  

تخصص اللجنة هذا الباب من تقريرها لتبيان »خطيئة« مؤسسات »اإلدارة المدنية« في 

ها النزاعات الناشئة في الضفة الغربية حول ملكية األراضي، والتي تعرضها على 
ّ

طريقة فض

النحو الذي يوحي بأن »اإلدارة المدنية« وأذرعها منحازة تماما إلى جانب الفلسطيني: »يستدل 

دمت أمامنا، بأن نقطة االنطاق التي 
ُ

من الوثائق العديدة التي ُعرضت علينا، كما من إفادات ق

اعتمدتها هيئات اإلدارة المدنية المختصة بفرض القوانين تتمثل في أن لدى المستوطنين 

بإثبات  بون 
َ

ُمطال فهم  وعليه  الفلسطينيين،  جيرانهم  ح��دود  لتجاوز  نزعة  اإلسرائيليين 

قانونية تواجدهم على أرض معينة، وإال فإن الُحكم بحقهم هو اإلخاء.
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وبالتأس���يس على هذا »االستنتاج األس���اس« وانطالقا منه، 

تضع اللجنة جملة من التوصيات التي ترمي إلى »توضيح سياسة 

احلكومة في مس���ألة االستيطان اإلسرائيلي في يهودا والسامرة، 

بغي���ة احلؤول دون أي تفس���يرات مس���تقبلية مغلوطة لقراراتها«، 

ومبا يضمن الترخيص املس���بق ألي أعمال استيطانية مستقبلية، 

لتالفي تكرار ما حصل سابقا من حيث التشكيك بقانونية أي أبنية 

استيطانية جديدة، س���واء أكانت »أحياء جديدة« في مستوطنات 

قائمة أم مستوطنات جديدة، ووصفها بأنها »غير قانونية«. 

أما بشأن املستوطنات التي »مت تعريفها بأنها »غير مرّخصة« 

أو »غير قانونية« )رغم أنها أنش���ئت بدعم جهات رس���مية، مثل 

مديري���ة االس���تيطان في املنظم���ة الصهيونية العاملي���ة ووزارة 

اإلس���كان( بدعوى أنه لم يسبق إنش���اءها صدور قرار حكومي 

رسمي، فإن استنتاجنا هو إن إقامة هذه املستوطنات قد متت، 

على مدى السنني الطويلة، بعلم وقبول وتشجيع املستوى السياسي 

األرفع - وزراء احلكومة ورؤس���ائها، األمر الذي ينبغي اعتباره 

موافقة ضمنية«. 

وبناء على هذا االس���تنتاج، توصي اللجنة ب� »تسريع إجناز 

جميع اإلجراءات الناقصة الضرورية إلصدار التراخيص املالئمة«، 

مب���ا في ذلك إزالة »العوائق البيروقراطي���ة« املختلفة التي كانت 

اللجنة أوردتها، تفصيليا، في منت تقريرها. وإلى أن يتحقق ذلك، 

»حُتس���ن الدولة صنعا إن هي امتنعت عن تنفيذ أي أوامر هدم، 

ألنها هي التي سببت نشوء هذا الوضع«.

وتع���ود اللجنة، مرة أخرى، إل���ى التأكيد على أنه »منعا ألي 

التباس وأي شكوك، ينبغي أن يكون واضحا أنه مبستطاع جميع 

املستوطنات، مبا فيها تلك التي مت وسيتم ترخيصها وفق املسار 

املقترح من جانبنا، توسيع حدودها لتلبية احتياجاتها، مستقبال، 

مبا في ذلك التكاثر الطبيعي، دومنا حاجة إلى قرار إضافي من 

جانب احلكومة، أو أي من وزرائها، شريطة أن يتم التوسيع في 

نطاق منطقة نفوذ املس���توطنة، في حدود خريطة هيكلية مصادق 

عليها وأن يحصل على ترخيص قانوني من مؤسس���ات التنظيم 

املعنية«.

ومن بني التوصيات األخرى، تدعو اللجنة إلى »وضع تشريع 

أمن���ي يؤكد حق أي إس���رائيلي ف���ي امت���الك أرض في يهودا 

والسامرة، حتى ولو بصورة فردية شخصية، وليس فقط بواسطة 

جمعية )منظمة( مت تسجيلها في املنطقة«. 

كما تدع���و، أيضا، إلى »إصدار التعليم���ات الالزمة لإلدارة 

املدنية بحيث توضح لها عدم وجود أي مانع يحول دون املصادقة 

على أعمال بناء إضافية في نطاق املستوطنات التي أقيمت على 

أراض مت االستيالء عليها بأوامر عسكرية«.

وتختتم اللجنة تقريرها بالقول: »في اخلتام، نؤكد أن الظاهرة 

التي اتضحت أمامنا في مسألة االستيطان اإلسرائيلي في يهودا 

والس���امرة ال تليق بنهج دولة نقش���ت على رايتها ش���عار سلطة 

القانون وسيادته باعتباره غاية يتعني التطلع إليها ومنهجا ينبغي 

تطبيقه. وإذا كان هذا التقرير قد وّجه رسالة توضح للجميع بأن 

»أيام السور والبرج« )»حوماه ومغدال«: وصف يطلقه اليهود على 

سلسلة عمليات إنش���اء املستعمرات الزراعية اليهودية احملصنة 

في فلس���طني التاريخية، إبان الثورة الفلسطينية الكبرى 1936 

- 1939 وبع���د ذلك بوقت قصير � س. س.(، التي كانت مقبولة 

في عهد سيطرت فيه ُسلطة أجنبية على أرض إسرائيل، قد ولت 

منذ زمن طويل، فهذا يكفينا ويرضينا«! 

وتتطرق اللجنة إلى وضعية المستوطنات العديدة التي أقيمت على أراض »تم االستياء 

عليها بأوامر عسكرية«، إذ »في البدء، تم إنشاؤها كجزء من خطة دفاعية عن المنطقة وبما 

يستجيب الحتياجات سكانها األولية... ولكنها تصل، بطبيعة الحال، إلى مرحلة تحتاج فيها 

إلى التوسع والتطور لتلبية احتياجات التكاثر الطبيعي أو إنشاء مؤسسات جماهيرية حيوية، 

مثل روضات األطفال اإلضافية والمدارس المختلفة، التي لم تكن ثمة حاجة إليها في مراحل 

التأسيس. لكن الطلبات التي يجري تقديمها لتوسيع هذه المستوطنات، أو حتى للبناء في 

الذي تعتمده اإلدارة  النهج  ..... إن هذا  المدنية  نطاق حدودها، يتم رفضها من جانب اإلدارة 

المدنية غير مقبول من طرفنا.
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كلمة أخيرة
تبنّي الق���راءة املتأنية لتقرير »جلنة إدموند ليفي«، مبا ال يدع 

مجاال ألي ش���ك، أن هذه اللجنة قد أخذت مطاعن املس���توطنني 

و«تظلماتهم« / مطالبهم العديدة ضد »الدولة« وما متارسه أذرعها 

من »تضييق« مزعوم عليهم وعلى أعمالهم االستيطانية التوسعية 

في أنحاء الضفة الغربية املختلفة، ثم حاولت )اللجنة( أن توضح 

ل� »الدولة« مكامن أخطائها، أس���بابها وجتس���يداتها احلية على 

األرض قب���ل أن تضع، بالتالي، مقترحاتها هي إلخراج »الدولة« 

من ورطاته���ا املّدعاة تلك، مبا يضمن حتقي���ق قاعدة االنطالق 

األساس وصونها، في كل مستوى وإجراء: »حق اليهودي � طبقا 

للقانون � في االستيطان في أي جزء من أجزاء يهودا والسامرة«!   

ولئ���ن كنا ق���د قلنا، ف���ي التقدمي لقراءتنا االس���تعراضية 

له���ذا التقري���ر هنا إن »قرار نتنياهو وحكومته تش���كيل »جلنة 

ليفي« جاء اس���تجابة لضغوطات مارس���ها املستوطنون وقادتهم، 

على مدى سنوات غير قليلة، مطالبني بوضع »تقرير قانوني« مواز 

ومناقض للتقرير الذي كانت وضعته احملامية طاليا ساسون حول 

»املواقع االس���تيطانية غير املرخصة« وتوصلت في منتهاه إلى أن 

»إنش���اء هذه املواقع يش���كل خرقا متواصال، فظا ومؤسس���اتيا، 

للقانون يقّوض أس���س س���يادة القانون«، فإن حصيلة القراءة في 

ه���ذا التقرير تثبت أن���ه لم يكن في مالحظتنا تلك أي افتئات على 

احلقيقة – وهي احلقيقة التي لم تبذل اللجنة أدنى جهد إلخفائها 

أو متويهها، بل بذلت أقصى ما في وس���عها لتلبية ما هو مطلوب 

منها وإجناز املهمة التي أنيطت بها: تأكيد حق اليهود في »كامل 

أرض إس���رائيل«، مبا يتضمن نف���ي أي صبغة أو صفة احتاللية 

عن »الوجود« اإلسرائيلي في املناطق الفلسطينية، ثم تأكيد »حق 

اليهود« في االس���تيطان في أي بقعة على األرض الفلسطينية في 

الضفة الغربية، مبا يتضمن نفي أي »اتهام« يوجه إلى أي تواجد 

استيطاني )سواء أكان »حيا جديدا« أم »مستوطنة جديدة«( بأنه 

»غي���ر قانوني«، وما يترتب على هذا كله م���ن »واجب الدولة« في 

ضمان وتسهيل وتأمني وشرعنة أي تواجد استيطاني كهذا، سواء 

في املستقبل أم بأثر رجعي!

تضع اللجنة »استخاصات واستنتاجات« هي في جوهرها ومحصلتها تأكيد للمواقف 

التي كانت سجلتها في السياقات المختلفة والتوصيات التي أتبعتها بها.  وقد استهلت 

اللجنة هذا الباب ب�ما تسميه »االستنتاج األساس« الذي صاغته بالكلمات التالية: »من منظور 

والمعاهدات  المواثيق  في  تتجسد  كما  »االحتال«،  وقوانين  أحكام  فإن  الدولي،  القانون 

الدولية ذات العاقة، ال تسري على الظروف والشروط التاريخية والقضائية الفريدة من نوعها 

أن  كما  السنين.  عشرات  منذ  والمستمر  والسامرة،  يهودا  في  اإلسرائيلي  بالتواجد  الخاصة 

نصوص معاهدة جنيف الرابعة بشأن نقل السكان ال تسري، هي األخرى، على استيطان مثل 

االستيطان اإلسرائيلي في يهودا والسامرة.
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يوسف جبارين )*(

مخطط شارون وبناء 

»الوطن اليهودي«

م�سائل  خالله  تتحول  الذي  »الن�ساط  هو  التخطيط 

اإىل خطط. وهذه اخلطط  ال�سيا�سية  الأجندة  مطروحة على 

الأفكار  بوا�سطتها  تتحول  تغيري  عمليات  هي  ذلك  على  بناء 

وامل�سكالت ال�سيا�سية اإىل �سيا�سة وخطوات �سيا�سية«

 )Healy, 1985:27(

التاريخية  في الفترة  العصري  الصهيونية والتخطيط  ظهرت 

العصرية  في  تكمن  متشابهة  نظر  إلى وجهات  استنادا  نفسها 

)احلداثة( ذاتها، وفي الكولونيالية التي تشكل جزءا منها.  وتنسب 

الكتابة النقدية، التي ترى في الصهيونية حركة حداثية جتسدت 

كمشروع كولونيالي، إلى الوثيقة املفصلة للمخطط الرئيس لدولة 

إسرائيل، الذي يعرف أيضا باسم »خطة شارون« )نسبة إلى آرييه 

شارون(، دورا مهما في إنشاء جهاز »بناء األمة« الصهيونية.  

في  املادي  »التخطيط  كتاب  في  املعروض  املخطط  ويفصل 

إسرائيل« )1952(، خطة العمل املؤسسية األكثر شموال وملموسية 

في تاريخ احلركة الصهيونية ودولة إسرائيل.

على  األكبر  التأثير  فقط  ليس  هذه،  كان خلطة شارون  وقد 

»صورة البالد«، وإمنا أيضا كان لها دور مهم في بناء األساطير 

القومية وتكريسها عن االستيطان في املناطق احلدودية، وإحياء 

القفر، والروح اجلماعية االستيطانية والسياسية، وأسطورة »شعب 

بال أرض ألرض بال شعب«، وما شابه.

رمبا يكون التخطيط اإلقليمي مجاال مسيسًا لرسم السياسة 

أكثر من املجاالت األخرى، نظرا ألنه عالم مصغر للعالقات بني 

الدولة واملجتمع، وال سيما في إسرائيل التي تكتسب فيها السيطرة 

.)Forman & Kedar 2003( على احليز واألرض مغزى خاصًا

ويشكل التخطيط اإلقليمي جنبًا إلى جنب مع سياسة األراضي 

أداة مركزية في ضمان ملكية األراضي وتخصيصها، وكذلك في 

تشكيل احليز )يفتاحئيل وكيدار 2000: ص73(.  من جهة أخرى فإن 

)*( بروفسور في تخطيط املدن في معهد »التخنيون«- حيفا   
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كان هناك مبدأ عصري آخر تمثل في التطلع إلى ضبط الفوضى وفرض النظام.  وقد شكل هذا 

المبدأ، جنبا إلى جنب نظرية التطوير، مبررًا لهدم مناطق كاملة صنفت على أنها مناطق وأحياء 

تطوير«،  إلى  »يحتاج  مشهدًا  األصاني  المشهد  اعتبر  الكولونيالية  للرؤية  ووفقا  »عشوائية«، 

والتطوير هنا يعني ترويض وتهذيب الطبيعة ذاتها، وإشاعة النظام في الفوضى االجتماعية 

)ومن هنا سرعان ما تحول تعبير »مدن جديدة« إلى »بلدات تطوير«(. كذلك اعتبر أن الحق على 

الحيز المادي واالجتماعي يعود لمن يقوم بتطوير هذا الحيز، وعليه فقد استخدم التطوير في  

المستعمرات كمبرر للسيطرة على أراضي السكان األصليين

مجمل أجهزة السيطرة- مثل أجهزة ومؤسسات القضاء واالقتصاد 

واجليش والثقافة وتسجيل السكان- واجلهاز املنظم مللكية األراضي 

واستعمالها، تعكس مبجموعها نظام القوة في املجتمع )يفتاحئيل 

.)Forman & Kedar 2003 وكيدار 2000: 69؛

وقد اقترحت جهات التخطيط، منذ ثالثينيات القرن املاضي، 

أفكارا مهنية من قبيل توزيع السكان وحتويل مناطق واسعة إلى 

غابات ومناطق حرجية، وإقامة مستوطنات بأحجام هرمية متتد 

على مساحات شاسعة كجزء من »تطوير« البالد«؛ هذه األفكار بات 

مكنا، بعد العام 1948، ترجمتها إلى سياسة تهويد البالد.  ولم 

يكن من باب الصدفة ان يتم العثور في مستودع موديالت التخطيط 

العصري، وخاصة املوديالت التي تطورت خالل العالقات املتبادلة 

بني التقاليد وبني السيطرة الكولونيالية، على مناذج مالئمة للسيطرة 

على أراضي البالد ومحاولة إنشاء نظام اجتماعي ناجع وفعال. 

قبعت  احليزي،  اإلقليمي-  التخطيط  موديالت  صلب  في 

مبادئ التصنيف والفصل، وهي الوظائف التخطيطية التي أمكن 

استغاللها بغية إيجاد فصل على أساس إثني وطبقي دون اإلعالن 

صراحة عن )نظام( أبارتهايد.  أحد األمثلة على ذلك، استخدام 

فكرة »املنطقة«، والتي مكنت من إيجاد فصل في املدن املستعمرة 

بني السكان احملليني والسكان األوروبيني بواسطة قوانني بناء جعلت 

من الصعب على السكان احملليني االندماج في أحياء املستعمرين 

.)Abu Lughod 1980( األوروبيني

التخطيط  املنطقة في  في إسرائيل ميكن رؤية استخدام فكرة 

الداخلي للمدن اجلديدة، والذي قسمت مبوجبه إلى مناطق استعماالت 

مختلفة )سكنية، جتارية، زراعية، صناعية ومناطق خضراء(، وإلى 

وحدات- أحياء- متجاورة، تفصل بينها شوارع عريضة ومناطق 

منها  كل واحد  بطريقة جتعل  األحياء  خضراء.  وقد شيدت هذه 

وحدة قائمة بذاتها توفر احتياجات سكانها )شارون 1952،8(.  هذا 

التخطيط شكل أساسا مريحا للفصل بني املجموعات السكانية على 

أساس إثني، كما جرى مثال في تخطيط إحدى »املدن اجلديدة« التي 

أقيمت على أراضي بلدة »املجدل«، ثم جرى فيما بعد تغيير اسمها 

إلى »أشكلون« )عسقالن( نسبة إلى اسم تلة قدمية ورد ذكرها في 

التوراة.  إذن فقد خطط في »أشكلون« إلقامة فصل بني حي »أبريدر« 

الذي كانت أغلبية سكانه من األشكناز، وبني األحياء التي كان معظم  

سكانها من اليهود الشرقيني )غوالن 71�86 ،2009(.

باإلضافة إلى ذلك فقد كان هناك مبدأ عصري آخر متثل في 

التطلع إلى ضبط الفوضى وفرض النظام.  وقد شكل هذا املبدأ، 

جنبا إلى جنب نظرية التطوير، مبررًا لهدم مناطق كاملة صنفت 

الكولونيالية  للرؤية  ووفقا  »عشوائية«1،  مناطق وأحياء  أنها  على 

اعتبر املشهد األصالني مشهدًا »يحتاج إلى تطوير«، والتطوير 

في  النظام  وإشاعة  ذاتها،  الطبيعة  وتهذيب  ترويض  يعني  هنا 

»مدن  تعبير  حتول  ما  سرعان  هنا  )ومن  االجتماعية  الفوضى 

»بلدات تطوير«(. كذلك اعتبر أن احلق على احليز  إلى  جديدة« 

املادي واالجتماعي يعود ملن يقوم بتطوير هذا احليز، وعليه فقد 

استخدم التطوير في  املستعمرات كمبرر للسيطرة على أراضي 

 .)Bauman 1991,8( السكان األصليني

إن أحد التجليات امللموسة لهذا املفهوم يظهر في إحدى اخلرائط 

التي أعدها قسم التخطيط، والتي يبدو فيها البلد بأكمله مليئا بنقاط 

ملستوطنات جديدة، ريفية وحضرية، وفي تخطيط عصري واضح 

)مسافات متساوية ومنهجية من دون مراعاة لظروف املنطقة(.

 يعكس التخطيط العصري صورة توزيع السكان وفقا ملا يراه 

املخططون مناسبا، وذلك »في نهاية املرحلة األولى للتخطيط، حني 

يصل تعداد سكان الدولة إلى 2,650,000 )ومن ضمنهم أقليات( 

بينهم 6ر22% مزارعون« )شارون 1952،17(.

وفي الوقت الذي يعزو فيه باومان اخلوف من الفراغ إلى ميل 

الدولة العصرية نحو التوسع، فإن االقتباس اآلتي يساعد في إرجاع 

منشأ هذا اخلوف إلى وضعية استعمارية ملموسة:

»إذا نظرمت إلى اخلريطة سترون أنه يوجد في اجلنوب الكثير 

من األماكن الفارغة.  ليس هناك شيء يخيفني مثل هذا الفراغ، 
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ليس ألن الطبيعة ال حتتمل الفراغ، وإمنا ألن الناس ال يحتملون 

ذلك، وألن السياسة ال حتتمل الفراغ« )دافيد بن غوريون، جلسة 

احلكومة.  1949/5/3(. 

هذه املفاهيم املتعلقة بالنظام والتطوير، انضفرت في مبررات 

صلب  في  ووقفت  التقدم،  باسم  و»الصحي«  »العقالني«  البناء 

التسويغ العصري للتدخل التخطيطي الفوقي واملمارسات القمعية 

األحياء  وهدم  سكانية  مجموعات  وترحيل  اقتالع  في  املتمثلة 

 .)Yeoh  ،1996( »العشوائية«

في إسرائيل وفرت هذه املفاهيم جزءا من التبرير لهدم أحياء عربية 

)Levine 2001(، وكذلك لهدم أحياء يهودية فقيرة، شكل الشرقيون 

املمارسات  هذه  كانت  وقد   .)2005 )نوريئيلي  سكانها  أغلبية 

االنتداب  حكومة  إليها  بادرت  »تطوير«  خلطط  مباشرا  استمرارا 

في عدد من املدن العربية، غير أن تنفيذها فعليا كان مرتبطا على 

سبيل املثال، بهدم أجزاء من مدينة يافا القدمية في العام 1936. 2

متثَّل اجلانب املكمل لعمليات الهدم في املستعمرات في أعمال 

احلفظ والصيانة، والتي استهدفت حماية املظهر الشرقي »األصلي« 

للمدن وفقما حدده املخططون.  وعلى سبيل املثال، في النصف 

األول من القرن العشرين أعد الفرنسيون عدة خطط لصيانة حي 

)العاصمة(، شملت  القدمية( في مدينة اجلزائر  )البلدة  القصبة 

ب�  وصفت  أجزاء واسعة  هدم  جانب  إلى  الفخمة  املباني  ترميم 

املتعلق  الكولونيالي  اخلطاب  مركز  في  »العشوائية«.  وقد وقف 

على حي  احملافظة  أيدت  جهات  بني  باحلفظ والصيانة، صراع 

القصبة ألسباب واعتبارات تاريخية وسياحية، وجهات أخرى أيدت 

القيام بعمليات هدم واسعة ألسباب منطقية سياسية وعسكرية.  

نطاقها  في  اقترح  التي  التسوية  من  نوعا  اخلطط شكل  معظم 

 Celik( هدم جزء من املباني وحتويل باقي القصبة إلى متحف

التطوير  بني  مشابه  صراع  دار  إسرائيل  في   .)1997,40�46

والصيانة لعدد من املدن العربية، أفضى في شباط 1950 إلى 

إقامة »جلنة عليا لألماكن املقدسة والتاريخية«.  وقد تخللت مداوالت 

اللجنة نقاشات حادة بني توجه مثل وزارة  الدفاع، الذي طالب ب� 

»التقليل قدر اإلمكان من كل ما يذكرنا بوجود العرب في البالد«، 

وبني مثلي قسم التخطيط الذين أيدوا إبقاء أحياء وحارات ذات 

طابع »شرقي« )باز 1988،132(. 

في نهاية املطاف اعتمدت اللجنة احلل الوسط الذي تضمنته 

مذكرة كتبها ل. إدلر من قسم التخطيط:

»ينبغي لتخطيط املدن أن يحافظ على ما هو قائم قدر املستطاع، 

من دون اإلضرار باملصالح اآلنية، أي الوقاية الصحية والصحة 

واملواصالت« )املصدر السابق، ص120(. 

شارون:  الهندسة في خدمة الكولونيالية
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وعلى غرار خطط البريطانيني والفرنسيني، فإن خطة شارون 

تقترح أيضا في أماكن كثيرة احملافظة على املباني األصالنية، 

املفصلة  اخلطط  من  العديد  في  إسرائيليون  مخططون  ويقترح 

استخدام هذه املباني إلقامة متاحف مختلفة.  

الكثير من  كذلك فإن خطة شارون تبقي، إلى جانب أسماء 

املدن اجلديدة، على االسم العربي السابق، مثل اخلالصة )كريات 

شمونة(، املجدل )مغدال غاد(، موراسس، بيسان )بيت شآن(، 

يهود )يهوديا(، وكذلك أسماء »احلدائق الوطنية«: حديقة »الفالق« 

)ناحل بوالغ(، حديقة »اجلرمق« )هار- جبل- ميرون(. 

وهكذا فقد بدأت، جنبا إلى جنب هدم املعالم العربية وتدميرها، 

عملية حلفظ وصيانة مبان اعتبرت ذات قيمة تاريخية.  وبعبارة 

أخرى متت احملافظة على املدهش والغريب طاملا كان ذكر السكان 

األصليني مغيبا. 

الثنائي الذي يبديه  للموقف  ويقترح مركوفيتش ويونا حتليال 

املشروع الصهيوني جتاه احليز احمللي، وذلك وفقما عبر )املوقف( 

عن نفسه في املخطط الرئيس لدولة إسرائيل.  وبحسب رأيهما 

فإن هذا املوقف يستتر خلف اجلهد املستمر الرامي إلى تخيل 

احليز احمللي كحيز أوروبي ظهر »من العدم«.  هذا املوقف الثنائي 

احليز  جتاه  الصهيوني،  املشروع  ولقادة  للمخططني  املتناقض 

األصالني، والذي وجد تعبيرا له في رفض وقبول هذا احليز في 

آن واحد، يخلق روابط متبادلة ال تنفصم، ورمبا أيضا غير قابلة 

للحل، في تخطيط احليز وفي تصميمه الهندسي.  فهو يفضي، 

من جهة، إلى فرض تصاوير ومعالم غربية وميحو بصورة منهجية 

املاضي التاريخي واملعماري وسط متلك احليز العربي من أجل 

تهويده، ويتبنى من جهة أخرى وجهة النظر الداعية إلى احملافظة 

على املواقع الفلسطينية.  وقد استخدمت العالمة الفلسطينية ك� 

»إشارة« ذات داللة مضاعفة، للتأكيد على األصالة املتجسدة في 

األصالني العربي. أدى هذا املنطق إلى احملافظة على قرى وبيوت 

ومبان عامة ومساجد وكنائس.  غير أن كلمة »حفظ« تنفي في هذا 

السياق معناها احلرفي املعجمي، ذلك ألن السبب الرئيس لإلبقاء 

إعادة  أجل  من  او  األثرية،  قيمتها  هو  الفلسطينية  املباني  على 

توطينها مبهاجرين يهود )مركوفيتش ويونا 2008(. 

لقد سعت هذه النظرة الثنائية إلى محو املظاهر املزعجة للمشهد 

األصالني الفلسطيني من احليز، وفي الوقت ذاته إلى دمج هذا املشهد 

في إطار األشكال التوراتية للمشهد: رمبا أن السكان أنفسهم، مثلما 

فكر بن غوريون، ليسوا سوى »الييشوف العبري الذي بقي في بلده 

على الرغم من كل اإلضطهاد واملالحقات«،3 ولذلك فقد مت جتنيد 

املشهد الفلسطيني، على الصعيدين األخالقي واجلمالي، من أجل 

احلفاظ على مشهد العصور القدمية الذي ميز أحيانا أقاليم التناخ،4 

وفي غياب مشهد فلسطيني أصلي، اضطر املخططون )الصهيونيون( 

إلى اختالقه، متاما مثل املشروع الصهيوني ذاته )مركوفيتش ويونا 

2008(. أحد األمثلة على ذلك هو اخلربة الفلسطينية املفبركة، التي 

أقيمت كنوع من الزخرفة البيئية، على جانبي طريق - شارع- بيغن 

العابر ملدينة القدس )أبرامسون 2003(. 

لقد انطوت أمناط الثقافة الغربية على أمل بقيام نظام اجتماعي 

جديد، نظام عصري، وظيفي ومتقدم.  في هذا السياق شكل اجتاه 

مرتكزا  خطته،  في  شارون  آرييه  عرضه  الذي  السريع  التطور 

لالزدهار والتقدم اللذين متثلهما الفكرة الصهيونية في نظر نخبة 

اليهودي، وحتول النظام اجلديد إلى منظومة فكرية  »الييشوف« 

متبلورة تعمل في خدمة األمة وتشكل تعبيرا جليا لها. 

يتحدث آرييه شارون في الفصل األول من الكتاب عن أسس 

الثالثة  األبعاد  على  بناء  وذلك  إسرائيل«  في  املادي  »التخطيط 

للتخطيط: األرض )البلد( والشعب والزمن.  ويعبر بعد البلد عن 

نفسه باألساس في وصف املميزات والصفات  املادية للبلد وما 

يربط بني ثالث  بكونها جسرا  تنطوي عليه من مزايا وحتديات، 

قارات، وتنوع الظروف املناخية ضمن مسافات قصيرة إضافة 

 لم يتطرق شارون في خطته نهائيا إلى وجود عرب في دولة إسرائيل، حتى أن كلمة 

»عربي« لم ترد مطلقا في الكتاب، الذي استخدم فقط تعبير »أقليات« المجرد من الهوية، 

نفسها  لتخيل  إسرائيل  سعي  بين  التناقض  لجسر  محاولة  أي  من  الخطة  خلت  كذلك 

كمشروع عصري- غربي وبين محاولتها استلهام هويتها من تراث قديم أصاني.  فالتوجه 

الذي تبناه شارون في مجال التخطيط، والذي أيد بموجبه االندماج في الحيز عن طريق فرض 

أشكال ونماذج هندسية عصرية تؤكد الطابع المتجدد لألمة، يتطرق بصورة ضمنية فقط 

للطريقة التي تجند فيها »مشاهد مستعارة« في ترجمة الميثولوجيا المحلية إلى مشهد 

هندسي حديث.
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إلى التركيبة اجليولوجية والظروف الطوبوغرافية. في بعد الشعب، 

يتطرق شارون إلى التركيبة االجتماعية ل� »الييشوف«، والتحدي 

الكامن في إنشاء »نسيج اجتماعي متجانس« على أرضية ظروف 

عن  مريحة ومشجعة، وأنه ميكن،  مادية واجتماعية واقتصادية 

طريق إقامة مدن جديدة وتعزيز ما هو قائم، إيجاد إطار تخطيطي 

يساهم في حث وتعزيز عمليات الذوبان وتوحيد أجزاء »الييشوف«، 

القدمي واجلديد، في وحدة واحدة منتجة. 

شارون،  قول  حسب  الدولة،  من  تطلب  فقد  الزمن  بعد  أما 

مضاعفة عدد سكانها ثالث مرات في غضون بضع سنوات، ما 

يعني أيضا مضاعفة ماثلة لعدد املستوطنات الزراعية واحلضرية، 

وبناء عدد وفير من املساكن واملؤسسات العامة وشق شبكة طرق 

جديدة. وقد اضطر رجال التخطيط للقبول باملعسكرات واملساكن 

املؤقتة التي أقيمت للمهاجرين )اليهود( وكذلك املستوطنات التي 

أقيمت على عجل حتت ضغط عامل الزمن، ولكن مع وجود نية 

ألن  ذلك  أسرع وقت مكن،  في  الوضع  هذا  كل  بتغيير  لديهم 

وظيفة التخطيط هي تشكيل صورة الدولة مبستوطناتها ومدنها 

وتغيير شبكة اخلدمات القطرية من أجل األجيال املقبلة )إفرات 

2002(. لم يتطرق شارون في خطته نهائيا إلى وجود عرب في 

دولة إسرائيل، حتى أن كلمة »عربي« لم ترد مطلقا في الكتاب، 

الذي استخدم فقط تعبير »أقليات« املجرد من الهوية، كذلك خلت 

اخلطة من أي محاولة جلسر التناقض بني سعي إسرائيل لتخيل 

نفسها كمشروع عصري- غربي وبني محاولتها استلهام هويتها 

من تراث قدمي أصالني.  فالتوجه الذي تبناه شارون في مجال 

التخطيط، والذي أيد مبوجبه االندماج في احليز عن طريق فرض 

أشكال ومناذج هندسية عصرية تؤكد الطابع املتجدد لألمة، يتطرق 

بصورة ضمنية فقط للطريقة التي جتند فيها »مشاهد مستعارة« 

في ترجمة امليثولوجيا احمللية إلى مشهد هندسي حديث. 

وفي الواقع فإن التخطيط املادي بأبعاده الثالثة، يعمل مبوجب 

هذه اإلمالءات، غير أنه ما لبث أن شكل  حالة خاصة، ذلك ألنه ملزم 

على  الزمن وتناقض  محور  على  تناقض  مزدوج:  تناقض  مبواجهة 

محور احليز.  وحني تواجه الدولة القومية مسألة تشكيل احليز فإن 

هذا التناقض القائم في جذور القومية احلديثة، يلتفت بوجهه املنقسم 

إلى قسمني، نحو املاضي واملستقبل على حد سواء.  وينطوي املشروع 

املستوطنني  مجتمعات  عمل  أشكال  مع  تشابه  أوجه  على  احمللي 

)Settler societies( األخرى، الذين هاجروا إلى بقاع أرض جديدة 

أنه وخالفا  غير    .)Yiftachel & Kedar 2004( عليها  واستولوا 

لهذه املجتمعات، يدعي أيضا وجود رابطة عميقة ترتبط مبكان موطنه 

القومي.  نتيجة لذلك احتضن املشروع الصهيوني احليز األصلي، ولكنه 

بيت عربي في اللد
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نفاه في الوقت ذاته أيضا استنادا لهذه السمات )شابيرا 2007(. 

هذه النظرة الثنائية، املنطوية أيضا على إشكاليات وتناقض، 

مبا يترتب عليها من مظاهر »جذب وصد، متلك وهدم، محاكاة 

وجتاهل« )شارون 2006(، تسعى إلى إرساء توازن »قومي« دقيق 

بني تبني رابطة أصالنية داخل احليز احمللي وبني صد املطالب 

اإلقليمية لألصالني الفلسطيني.  ولعل املفارقة هنا هي أن التبني 

اجلارف للثقافة احمللية ميكن أن يساعد في إرساء وتعزيز املطلب 

اإلقليمي للمجموعة الفلسطينية، ذلك ألن الفلسطينيني، في احملصلة 

النهائية، هم احلاملون األصليون للثقافة احمللية،  واملمثل احلي 

لالمتداد التاريخي.  في املقابل فإن خطوة معاكسة، تتمسك بالذات 

برفض مطلق للمكان وسماته الرمزية، بصيغة »ضعوا اجلديد مكان 

القدمي«، من شأنها أن تهدد حدود االنتماء السابقة )القدمية( التي 

أرستها مجموعة املستوطنني اليهودية، بل وأن تصوغها كحدود 

انتماء كولونيالية مصطنعة و »غير أصلية«. 

خلفية نظام األراضي اإلسرائيلي

كان الهدف األس���اس للمكّون املركزي في نظام األراضي الذي 

اتبع في إسرائيل، هو منع عودة الالجئني الفلسطينيني، في مقابل 

الرغبة واحلاجة إليجاد حلول س���كنية معقولة ملوجات الهجرة التي 

أدت إلى مضاعفة عدد الس���كان اليهود في السنوات الثالث األولى 

لقيام الدولة.  

جرى توطني معظم املهاجرين اليهود الذين وصلوا إلى إسرائيل 

حتى العام 1953 في أرض كانت سابقا في حوزة السكان العرب، 

كذلك فقد شيدت 350 مستوطنة تقريبا، من بني 370 مستوطنة 

عربية  مبلكية  كانت  أراض  على  الفترة،  تلك  في  أقيمت  يهودية 

.)Falah 1996,Golan 1995(

حدثت في فترة حرب العام 1948، وبعدها مباشرة، عمليات نزوح 

وتغييرات سكانية واسعة النطاق في احليز اإلسرائيلي/ الفلسطيني، 

حددت مصير مسألتني مركزيتني: طابع النزاع اليهودي- العربي، 

والتقسيم اإلثني والطبقي داخل املجتمع اليهودي.  

وقد جتلت العالقة املتبادلة بني هاتني املسألتني بوضوح في 

التنظيم اإلقليمي لدولة إسرائيل في تلك الفترة، التي شهدت تغييرا 

إقليميا ودميغرافيا هائال في املناطق العربية التي جرى ضمها 

إلى حدود الدولة اجلديدة )إسرائيل(.  ففي أثناء املعارك أقتلع 

معظم السكان العرب من بيوتهم، وحتولت مئات القرى والبلدات، 

وحتى أحياء املدن وضواحيها، إلى أماكن فارغة، أو شبه فارغة 

من البشر )غوالن 2009(.

لم يبق هذا الفراغ على حاله لوقت طويل، ففي خضم القتال 

مناطق   بهدم  اليهودي  االستيطان  من  عناصر  واملعارك شرعت 

مبنية في القرى العربية، وقامت بفالحة أراضي هذه القرى. في 

املناطق احلضرية حدثت عملية ذات طابع مختلف: فقد جرى خالل 

فترة قصيرة - بعد أشهر أو أسابيع، وأحيانا بعد أيام معدودة 

من احتاللها- توطني املباني والبيوت املهجورة مبستوطنني يهود، 

سواء مببادرة جهات مؤسسية أو مببادرة »من أسفل« من جانب 

معوزي سكن، أو أفراد يسعون لتحسني ظروف سكنهم.  معظم 

السكان الذين وطنوا أو توطنوا في البيوت العربية، أتوا من الطبقات 

الضعيفة في صفوف السكان اليهود احلضريني، وال سيما من 

أخذوا  الذين  العربية-  الدول  املهاجرين اجلدد- قسم منهم من 

يتدفقون على دولة إسرائيل عقب إعالن قيامها في أيار 1948.  

ففي السنوات الثالث األولى )1948-1951( هاجر إلى الدولة 

الوليدة 700 ألف يهودي من أوروبا )جزء كبير منهم ناجون من 

الدول اإلسالمية.  قبل احلرب كان هناك ما بني  احملرقة( ومن 

800 ألف و900 ألف عربي يقيمون في املنطقة التي أصبحت بعد 

احلرب دولة إسرائيل، وقد بقي من هؤالء السكان العرب حوالي 

160 ألفا فقط، حصلوا على جنسية الدولة. 

منطقة  على   1948 حرب  نهاية  مع  إسرائيل  دولة  سيطرت 

مساحة  من   %76 تشكل  دومن،  مليون  6ر20  حوالي  مساحتها 

فلسطني االنتدابية، غير أن األراضي التي كانت مبلكية رسمية 

ألفراد أو منظمات يهودية، شكلت حوالي 5ر8% فقط من مساحة 

التي ورثتها إسرائيل  الدولة.5  وإذا أضفنا إلى ذلك األراضي 

من االنتداب البريطاني، فسوف جند أن املساحة اإلجمالية التي 

كانت حتت سيطرة احلكومة اإلسرائيلية ال تزيد عن 8ر2 مليون 

دومن، تشكل حوالي 5ر13% من مساحة الدولة )املصدر السابق(.  

وكانت املؤسسات القومية )اليهودية( في عهد ما قبل الدولة، قد 

صاغت نظام امللكية اجلديد في إسرائيل كنظام مشاعية قومية 

حتى يجسد بسرعة املبادئ اإلثنوقراطية للتوسع والسيطرة اإلثنية 

اإلقليمية )يفتاحئيل وكيدار 2000(.

يوسف فايتس، وهو شخصية مركزية في مؤسسة األراضي 

األراضي في  لشعبة  مديرا  الصهيونية، حيث عمل  واالستيطان 

اإلسرائيلي، وفيما  كييمت(  )الكيرن  القومي  الصندوق  مؤسسة 

العام  في  قائال  إسرائيل، صرح  أراضي  لدائرة  مدير  أول  بعد 

1950: »ثمة مفكرون في أوساط اجلمهور العبري يعتقدون بأن 

قيام  الدولة يعني امتالكها للبلد بأكمله... وأن مشكلة األراضي 

حلت تلقائيا، وأن األرض هودت.. صحيح أن األرض هي أرض 

حكومية، غير أن هناك شائبة واحدة تشوبها: فاحلقوق عليها تعود 
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لكل مواطني الدول، مبا في ذلك العرب.. انطالقا من هذا الوضع، 

من الضروري جعل هذه األرض تعود مبعظمها لليهود.. وبالتالي 

يجب االستمرار في تهويد األرض«  )فايتس 1950، 145-143(.

في نهاية هذه العملية التي استمرت قرابة عشرين عاما أصبحت 

على،  يسيطران  اإلسرائيلي   القومي  والصندوق  إسرائيل  دولة 

قرابة 93% من مساحة  مليون دومن، تشكل  ويديران، حوالي 19 

دولة إسرائيل )داخل اخلط األخضر(.  وقد استند هذا النظام إلى: 

تأميم وتهويد األرض العربية وأراض أخرى، حيث جرى خالل هاتني 

العمليتني نقل أكثر من 17 مليون دومن مللكية عامة إسرائيلية- يهودية؛ 

هذه  على  اليهودي  الشعب  ومؤسسات  للدولة  املركزية  السيطرة 

األراضي والتخصيص االنتقائي وغير املتساوي للحقوق في األرض. 

وقد جرت عملية مصادرة ملكية األراضي العربية عن طريق 

مارسة الصالحية السيادية بواسطة القوات العسكرية واألجهزة 

احلكومية والقضائية للدولة، في البداية استنادا إلى قوانني الطوارئ 

ومن ثم بواسطة قانون أمالك الغائبني )1950( وقانون شراء ومتلك 

العقارات )إقرار نشاطات وتعويضات - 1953(.  مع نهاية حرب 

فلسطني  في  الكولونيالي  السياسي  املشروع  بات   1948 العام 

مشروعا »مفروغا منه«، ولم يبق أمام احلكومة االنتقالية برئاسة 

دافيد بن غوريون سوى التوجه نحو التطبيق املهني، بإعداد خطة 

رئيسة شاملة للدولة الوليدة. 

مشروع »بناء األمة«، الرؤيا، التحدي والتخطيط

حني أقيمت الدولة كانت غالبية السكان )82%( تتركز في منطقة 

الشريط الساحلي بني تل أبيب وحيفا، 11% في القدس، و7% فقط 

في اجلليل وفي جنوبي البالد.  وفي أعقاب قيام الدولة وتوسيع رقعة 

السيطرة في جميع أنحاء البالد، ازدادت وتيرة التطوير والبناء في 

املناطق غير املأهولة، كما ازداد توجيه السكان إلى هذه املناطق.

أحد العوامل املهمة في تشكيل التجمعات احلضرية املتضخمة 

في املناطق اليهودية في فلسطني، متثل في الظروف السياسية 

التي أتاحت االستيطان اليهودي في جزء صغير فقط من البلد، 

وكذلك أيضا التطوير االستغاللي في مساحات محدودة حول املدن 

أيدي احلكومة  في  األراضي  تركيز معظم  أتاح  الكبيرة.   وقد 

واجلمهور )اليهودي( عقب قيام الدولة، متدد االستيطان احلضري 

والزراعي في كل  االجتاهات وإعادة توزيعه في سائر أنحاء البالد.

السلطة  أمام  مهمان  هدفان  هناك  كان  الدولة  أقيمت  عندما 

اإلسرائيلية: أوال- تهجير أقصى عدد من يهود العالم إلى إسرائيل، 

ثانيا- دمج املهاجرين في دولتهم اجلديدة. باإلضافة إلى ذلك كان 

هناك هدف ثالث بعيد املدى، وهو توزيع املهاجرين في شتى أنحاء 

الدولة وتوفير عمل لهم، وذلك بغية حتقيق مستوى معيشة متساو، 

مبرور الوقت، في كل أنحاء الدولة.  وقد كان حتقيق هذه األهداف 

أيضا إحدى مهام التخطيط املادي.  أما اجلهاز املركزي الذي صاغ 

التخطيط املادي للبالد في السنوات األولى للدولة، فقد متثل في قسم 

التخطيط احلكومي الذي أقيم في متوز 1948، في أوج احلرب.  وقد 

ورث هذا القسم غالبية مهام اجلهاز االنتدابي ووظائفه.  وكانت حكومة 

االنتداب قد أقامت في البالد جهاز تخطيط يغلب على عمله طابع 

»التنظيم« وليس املبادرة، وانصب اهتمامه على احملافظة على حقوق 

ملكية سكان البالد واحملافظة على »النظام العام« وضمان املصالح 

االقتصادية والسلطوية لإلمبراطورية.  كذلك سن البريطانيون دستورا 

تنظيم  بناء مدن( وأقاموا مؤسسات تخطيط )جلان  للتخطيط )أمر 

حضرية ودائرية للمناطق اإلقليمية(، وقسما للتخطيط )مكتب املستشار 

لتخطيط املدن( ومنظومة خطط وخرائط هيكلية )للمدن والدوائر(.  وقد 

عمل كثيرون من مهندسي »خطة شارون« ومن ضمنهم آرييه شارون 

نفسه، كمستشارين وموظفني في مؤسسة التخطيط االنتدابية. وعلى 

الرغم من أن استعدادات املؤسسة االستيطانية في موضوع التخطيط 

بدأت قبل عدة سنوات من قيام الدولة، إال أن فترة طويلة مرت إلى أن 

أقامت الدولة جهاز تخطيط، ولم تكتمل إقامة هذا اجلهاز سوى في 

العام 1965 مع بدء تطبيق قانون التنظيم والبناء )1965(.

عندما أقيمت الدولة كان هناك هدفان مهمان أمام السلطة اإلسرائيلية: 

أوال- تهجير أقصى عدد من يهود العالم إلى إسرائيل، ثانيا- دمج المهاجرين 

في دولتهم الجديدة. باإلضافة إلى ذلك كان هناك هدف ثالث بعيد المدى، 

وهو توزيع المهاجرين في شتى أنحاء الدولة وتوفير عمل لهم، وذلك بغية 

تحقيق مستوى معيشة متساو، بمرور الوقت، في كل أنحاء الدولة.  وقد كان 

تحقيق هذه األهداف أيضا إحدى مهام التخطيط المادي.  أما الجهاز المركزي 

الذي صاغ التخطيط المادي
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عندما شكلت احلكومة املؤقتة في أيار 1948، كانت هناك نية 

إلنشاء وزارة حكومية خاصة للتنظيم والبناء، غير أن اعتبارات 

ائتالفية أدت عوضا عن ذلك إلى إقامة وزارة للعمل والبناء. 

ول���م يك���ن الربط هن���ا بني العم���ل والبناء عفوي���ا أو محض 

صدفة، وذلك ألنهم رأوا في أعمال البناء، وال س���يما بناء مساكن 

للمهاجرين، مصدرا للتش���غيل. وقد أقيم في وزارة العمل والبناء 

قس���م للتخطيط يتألف من خمس شعب وهي: اإلسكان، الهندسة 

املعمارية، التخطيط النظامي، التخطيط املبادر، وش���عبة املس���ح 

والبح���وث. وعندما أقيمت احلكومة األولى ف���ي آذار 1949 نقل 

قس���م التخطيط إلى مكتب رئيس احلكومة، مع اإلبقاء على شعبة 

اإلسكان في وزارة العمل.  وفي آب 1949 قررت احلكومة تقسيم 

قسم التخطيط إلى قس���مني، حيث بقيت شعبة التخطيط املبادرة 

في مكتب رئيس احلكومة، فيما نقلت شعبة التخطيط النظامي إلى 

وزارة الداخلية، غير أن هذين القس���مني واصال فعليا العمل حتت 

سقف واحد وسط تعاون كامل بينهما.  

ولدت »خطة ش���ارون« في ظروف استثنائية غير مسبوقة من 

نواح كثيرة، حيث ش���كلت هذه الظروف، بالنس���بة للمستوطنني 

وأنصار الفكرة الصهيونية في العالم، فرصة لبناء أمة ولتجسيد 

حلم بعث الش���عب اليهودي في وطنه التاريخي.  وقد كانت هذه 

اخلطة مبثابة خطة رئيسة شاملة إلسرائيل، تصوغ تفاصيل الفكرة 

الصهيوني���ة وتعطيها تعبيرا ماديا على اخلرائط.  فقد بات ميكن 

اآلن، حيث لم يعد »الييشوف« مقيدا من جانب سلطات االنتداب 

و»الكتاب األبيض«، ترجمة فكرة »العودة إلى صهيون« و»جتميع 

الش���تات«، في صورة إقامة »مجتمع منوذجي«، يستوعب الهجرة 

ويحي���ي القفر، ويك���ون أفراده موزعني في كام���ل أنحاء البالد، 

يقيمون بينهم خطوط مواصالت وعالقات جتارية وزراعية وصناعية 

عصرية؛ مجتمعا يؤمن تش���غيال نوعيا وحياة صحية ومس���تقبال 

أفضل لكل يهودي، للقدماء واجلدد على حد سواء. 

توزيع السكان وبناء

مجتمع المستوطنين اإلثنوقراطي

الذين رأى  التخطيط،  لرجاالت  بالنسبة  الناشئ  الواقع  كان 

في  التي ظهرت  العصرية«  »الطليعة  أنفسهم جزءا من  معظمهم 

الطيعة«  »العجينة  مثل  العشرين،  القرن  ثالثينيات  في  أوروبا 

املالئمة لتجسيد اخلطاب واملمارسة العصريني.  وقد متتع آرييه 

رواد  من  مرموقا  مهندسا  الوقت  ذلك  في  كان  الذي   - شارون 

وثيق  وتعاون  باستقاللية  البالد-  في  الدولي  الطراز،  األسلوب، 

من جانب الوزارات والدوائر احلكومية املختلفة وأفلح في »ترجمة« 

فرضيات العمل احلديثة التي تبناها، على الصعيد احمللي، وسط 

استخالص دروس االستيطان الكولونيالي في مناطق مختلفة من 

العالم.  والوضع الذي خلقته السياسة الصهيونية، وفر ظروفا مثالية 

لعمله، كما أن رؤيته العقلية - الشمولية للتخطيط تالءمت مع وجهة 

النظر املركزية الدميقراطية التي تبناها حزب »مباي« والهستدروت 

ورئيس احلكومة )بن غوريون(.  كذلك فقد اتسقت أفكاره بشأن 

ضرورة التوزيع السكاني وإيجاد سلم حضري تراتبي، مع السياسة 

احلكومية ومع مصالح معظم اجلهات املهتمة بتطوير البالد. 

في ضوء الهجرة اجلماعية دعي قسم التخطيط إلى مهمة عاجلة: 

حتديد وجهة التوزيع اجلغرافي للسكان.  وقد اقترح املخططون 

استغالل الهجرة لصالح ما أسموه »توزيعا متوازنا« للسكان اليهود 

في أنحاء البالد.  وبغية حتقيق هذه األهداف عكف املخططون على 

إعداد خطط لتوزيع السكان، شكلت إطارًا موجها لتخطيط حكومي 

شامل، وقد أثر قسم التخطيط بشكل رئيس على سياسة التخطيط 

واإلسكان في املدن اجلديدة.  وفيما كان للمؤسسات الصهيونية 

تأثير كبير في تخطيط املناطق القروية، واجه قسم التخطيط في 

املدن القائمة أصحاب مصالح أيدوا توسيع حدود النفوذ البلدي 

لهذه املدن خالفا ملوقفه )غوالن، 2001،13(.  

فكرة توزيع السكان وردت بشكل صريح في محضر اجتماع 

رأى معظمهم أنفسهم جزءا  الذين  التخطيط،  بالنسبة لرجاالت  الناشئ  الواقع  كان 

مثل  العشرين،  القرن  ثاثينيات  في  أوروب��ا  في  ظهرت  التي  العصرية«  »الطليعة  من 

آرييه  تمتع  وقد  العصريين.   والممارسة  الخطاب  لتجسيد  المائمة  الطيعة«  »العجينة 

شارون - الذي كان في ذلك الوقت مهندسا مرموقا من رواد األسلوب، الطراز، الدولي في 

وأفلح  المختلفة  الحكومية  والدوائر  الوزارات  جانب  من  وثيق  وتعاون  باستقالية  الباد- 

في »ترجمة« فرضيات العمل الحديثة التي تبناها، على الصعيد المحلي، وسط استخاص 

دروس االستيطان الكولونيالي في مناطق مختلفة من العالم.
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ملديري وزارة العمل والبناء، عقد في 21 أيلول 1948، شرح خالله 

رئيس القسم، آرييه شارون، أهداف التخطيط.  واستعرض شارون 

خلفية ظهور التخطيط املادي في العالم الغربي، مؤكدا على مشكلة 

الشرور واألمراض في  إنها »مصدر كل  قال  التي  الكبيرة  املدن 

سائر البقاع«.  ولدى حديثه عن الوضع في إسرائيل شدد شارون 

على مشكلة انعدام التخطيط، التي تعبر عن نفسها باألساس في 

االكتظاظ اخلطير، على امتداد الساحل، وقال في عرضه لسياسة 

التوزيع السكاني: »إن هدفنا األول هو.. احلذر قدر اإلمكان من تطور 

املدن الكبيرة وزيادة االكتظاظ السكاني في اجلليل والنقب...«.6

وقد متثل البعد العملي لهذه اخلطوط املوجهة في توجيه السكان 

ففي  األراضي:  بتخصيص استعماالت  تتعلق  قرارات  على  بناء 

العام 1949 أرسل مهاجرون للسكن في مدن »مهجورة«  أو أحياء 

عربية سابقا في املدن املختلطة، ومنذ بداية العام 1950 أقيمت 

مساكن جديدة في هذه املدن، كما أقيمت منذ أواسط العام ذاته 

مناطق  في  »مهجورة«  أراض  على  للمهاجرين  مؤقتة  معسكرات 

مختلفة من البالد.  في الكثير من احلاالت شكل السكان، الذين 

متوضعوا بهذه الطرق الثالث، قاعدة لنشوء مدن التطوير اجلديدة. 

باإلضافة إلى ذلك، أقيمت قرى )مستوطنات( تعاونية للمهاجرين، 

العملية.   لم يكن شريكا مركزيا في هذه  التخطيط  غير أن قسم 

األراضي  نظام  خلق  في  مركزي  دور  التخطيط  لقسم  كان  لقد 

اإلثنوقراطي للدولة.  فسياسة التوزيع السكاني التي قادها أوجدت 

فصال بني السكان القدماء القاطنني في مركز البالد، وبني املهاجرين 

الذين كانوا في صلب عملية التوزيع السكاني. كذلك شارك مثلو 

بشكل  األراضي  »غنائم«  توزيع  تولت  مختلفة  هيئات  في  القسم 

أوجد فصال في املناطق احلدودية بني الكيبوتسات والقرى التعاونية 

القدمية، وبني مستوطنات املهاجرين وبلدات التطوير. 

نشر قسم التخطيط في نهاية العام 1950 اخلطة الثالثة للتوزيع 

السكاني والتي سميت »خطة شارون«. هذه اخلطة الرئيسة، التي 

تضمنها كتاب »التخطيط املادي في إسرائيل« )شارون 1952(، 

حتولت في غضون عشر سنوات من وثيقة تخطيطية إلى مشروع 

والقرى  والبلدات  املدن  عشرات  شمل  النطاق،  واسع  تنفيذي 

خطة  تكن  لم  أنها  من  الرغم  على  الوطنية،  والغابات واحلدائق 

التنفيذية املدهشة تكمن بالذات في حقيقة  سيادية، ولعل قوتها 

أنه لم تسر عليها قيود قانون التنظيم والبناء )إفرات 2002(. 

وذكر في مستهل الكتاب أن هناك حاجة ل� »تخطيط ناجع ودقيق« 

وذلك من أجل القيام ب� »تطوير مكثف وشامل للبالد، ينفذ إلى سائر 

توزيع  سياسة  1952، 5( وقد وضعت  )شارون  وزواياها«  أركانها 

السكان علنا وصراحة في مركز اخلطة التي استهدفت حل مشكلة 

»الشعب«- كان معظم السكان اليهود )82%( يتركزون في املنطقة 

الساحلية بني حيفا وتل أبيب- وحل مشكلة »البالد« في آن واحد: 

»مع قيام الدولة وتوسيع سيطرتنا في كل أنحاء البالد، نشأت مشكلة 

تطوير املناطق غير املأهولة وتوجيه السكان إليها« )املصدر السابق(. 

لشرح  وصحية  وأمنية  اقتصادية  مبررات  قدمت  بعد  فيما 

اإلشكالية الكامنة في اكتظاظ الغالبية العظمى من السكان في 

املدن الكبرى. 

رجاالت  تبناها  التي  التخطيطية  األفكار  مصدر  يكمن  أين 

قسم التخطيط؟ 

معارفهم  جل  اكتسبوا  الذين  اإلسرائيليون،  املخططون  تأثر 

التطرق في  أوال، مت  أوروبا، مبصدرين رئيسني.   وخبرتهم في 

الكتاب إلى شكل اإلعمار في أوروبا وفقما ظهر وتطور في شكله 

»العضوي«، باعتباره منوذجا ينبغي التطلع نحوه، وذلك من ناحية 

توازن السكان القاطنني في أنحاء الدولة وتوزيعهم في مدن كبيرة 

في  سيساعد  الكتاب،   في  ذكر  كما  النموذج،  فهذا  مختلفة.  

لها.   الكبيرة عرضة  املدن  تكون  ما  عادة  اقتصادية  أزمات  منع 

وحذر املخططون من النموذج االستيطاني الذي اتبعته »البلدان 

الكولونيالية« حسب تعبيرهم، والذي تتركز مبوجبه غالبية السكان 

والتي  السكاني  للتوزيع  الثالثة  الخطة   1950 العام  نهاية  في  التخطيط  قسم  نشر 

المادي  »التخطيط  كتاب  تضمنها  التي  الرئيسة،  الخطة  هذه  ش��ارون«.  »خطة  سميت 

في إسرائيل« )شارون 1952(، تحولت في غضون عشر سنوات من وثيقة تخطيطية إلى 

مشروع تنفيذي واسع النطاق، شمل عشرات المدن والبلدات والقرى والغابات والحدائق 

المدهشة  التنفيذية  قوتها  ولعل  سيادية،  خطة  تكن  لم  أنها  من  الرغم  على  الوطنية، 

تكمن بالذات في حقيقة أنه لم تسر عليها قيود قانون التنظيم والبناء )إفرات 2002(. 
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)أي املستوطنني األوروبيني( في املدن الكبيرة على امتداد الساحل 

دون »التغلغل« داخل البالد.  ووصفت التحذيرات من »مخاطر املدن 

الكبيرة« في وسائل الدعاية الرسمية )املؤسسية( في تلك الفترة، 

على أنها شيء يجب وميكن التغلب عليه بسهولة عن طريق تخطيط 

منطقي، وقد كتب شارون في مقدمة خطته: »في إسرائيل، كبلد 

هجرة جماعية، ال توجد عملية توزيع سكاني مرتبطة بنقل السكان 

من مكان إلى آخر، ومصحوبة بخسائر اجتماعية واقتصادية كما 

حصل في انكلترا.. إن توجيه تيار الهجرة املتزايد والدائم إلى 

مناطق زراعية غير مطورة وإلى مراكز حضرية جديدة، هو مهمة 

سهلة نسبيا« )شارون، 1952،6(. 

املخططون  تبنى  السكاني،  التوزيع  سياسة  تطبيق  ألجل 

اإلسرائيليون النماذج األوروبية املعروفة لديهم، وفي مقدمها منوذج 

»مدينة احلدائق« ل� ابن عازار هارفارد )1902(، ومنوذج التخطيط 

اإلقليمي ل� باتريك غيدس، اللذين طورا في مطلع القرن العشرين، 

إضافة إلى مناذج طورت منذ الثالثينيات، عقب تبلور التخطيط 

على  هارفارد  منوذج  ويقوم  بذاته.7  قائم  معرفي  كفرع  احليزي 

تشجيع الهجرة من مدن قائمة إلى مدن حدائق لرفاهية السكان 

املدن  وتقسيم  القروية،  املناطق  في  تقام  التي  األحزمة  وزيادة 

اجلديدة إلى مناطق استعماالت تخدم النجاعة االقتصادية.  في 

أعقاب فكرة مدينة احلدائق طور غيدس النظرية اإلقليمية القائلة 

إن التخطيط ملدينة جديدة يجب ان يكون جزءا من تخطيط شامل 

بلوغ مرحلة  في  املجتمع احمللي  بهدف مساعدة  للمنطقة، وذلك 

أعلى من »التطور التدريجي« )شارون 2006(. 

أما خطة شارون فقد كانت تهدف إلى حتقيق توزيع متوازن 

للسكان احلضريني والفالحني )القرويني( في أنحاء البالد وحتديد 

موقع  الصناعة والبنى التحتية واحلدائق. وقد نصت اخلطة على أن 

الهدف السكاني للمرحلة األولى من تطوير البالد هو 2,650,000 

نسمة، من بينهم 600,000 مزارعني )6ر22%(، بينما يتم تقسيم 

السكان احلضريني )سكان املدن( إلى نوعني: 

املدن  في  احلضريني(  السكان  من   %45( نسمة   930,000

)حيفا،  قطرية ودولية  تطوير  بعوامل  تتمتع  التي  الكبرى  الثالث 

السكان  من   %55( نسمة  و1,020,000  والقدس(،  أبيب  تل 

احلضريني( في مدن متوسطة وصغيرة تتوزع في سائر أنحاء  

البالد وتشكل مركزا خدميا للمحيط القروي.  وقسمت اخلطة البالد 

من حيث التخطيط إلى 24 إقليما أو قضاء، يقوم التخطيط فيها 

بناء على سلم هرمي ألشكال االستيطان.  

وأكدت اخلطة أن توزيع الس���كان سيكون متاحا بفضل سمتني 

ميزتني لهذه البالد:  وجود معظم األراضي مبلكية عامة، و »وجود تيار 

الهجرة املتزايد واملستمر« والذي ميكن توجيهه إلى املناطق الزراعية 

غي���ر املطورة وإلى املراكز احلضرية اجلديدة )ش���ارون 6، 1952(.  

وإضافة إلى اخلطط القطرية املفصلة، ش���ملت خطة ش���ارون أيضا 

خرائط هيكلية بتخطيط عام، للمدن اجلديدة.  واملبادئ، أو القواسم 

املش���تركة، في تخطيط جميع هذه املدن تتمثل في تقسيم احليز إلى 

وحدات متجاورة والفصل بني االستعماالت املختلفة لألراضي.

تخطيط لغرض السيطرة على الحيز 

ال ينبع فش���ل بلدات التطوير فقط من الطريقة التي ترجم بها 

املخططون النماذج املس���توردة إل���ى الواقع احمللي، تلك الترجمة 

التي اتسمت بانحراف كبير عن األصل.  فهناك عامل مركزي في 

الفشل يكمن في النماذج التخطيطية ذاتها، والتي جسدت الشهوة 

العصرية في التصنيف والفرز والتنظيم والفصل، من أجل حتقيق 

السيطرة.  وقد ساهم تبني منوذج مدن احلدائق لهارفارد، في كل 

. )Jacops1961( ما يتعلق باإلنسان واملجتمع

وبحسب ادعاء جايكوبس، فإنه باسم التقدم املكفول للجميع، 

وتكريس الفجوات االجتماعية، أدت أفكار املنطقة والتوزيع السكاني 

والتركيز على البناء »العقالني« و »الصحي«، إلى تعزيز الفصل 

اإلثني واالجتماعي واالقتصادي )Jacops 1961 3�25;) وإلى نقل 

مجمعات سكانية تابعة واملس بالطبقات الضعيفة.  

الذي  »األصاني«،   العربي  المشهد  القديم،  الحيز  الباد-  في  المتطورة«  »غير  المناطق 

يجب تفريغه من أجل »إيجاد مكان« للحيز المتجدد- اقترنت بالسكان العرب.  وقد استهدف 

لبعث  المائم  للمشهد  المنطقة«  »إخ��اء  بغية  ذلك  كل  وإخفاء  طمس  اإلسكان  مشروع 

المشروع االستيطاني الصهيوني.  اما الشرعية لبناء مستوطنات يهودية جديدة فقد تمثلت 

بطبيعة الحال في التقدم والتطوير العصريين. كانت الحجة ان الحيز »القديم«، غير العصري، 

يجب أن يخضع لعمليات تطوير وتنمية حتى يتاءم مع التطور الصناعي والتكنولوجي.
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املناطق »غير املتطورة« في البالد- احليز القدمي، املشهد العربي 

للحيز  الذي يجب تفريغه من أجل »إيجاد مكان«  »األصالني«،  

املتجدد- اقترنت بالسكان العرب.  وقد استهدف مشروع اإلسكان 

طمس وإخفاء كل ذلك بغية »إخالء املنطقة« للمشهد املالئم لبعث 

املشروع االستيطاني الصهيوني.  اما الشرعية لبناء مستوطنات 

والتطوير  التقدم  في  احلال  بطبيعة  متثلت  فقد  جديدة  يهودية 

العصريني. كانت احلجة ان احليز »القدمي«، غير العصري، يجب 

أن يخضع لعمليات تطوير وتنمية حتى يتالءم مع التطور الصناعي 

والتكنولوجي.  ولعل املفارقة املثيرة للسخرية هي ان األداة الرئيسة 

متثلت  البالد وحتديثها،  في  املختلفة  املناطق  عصرنة  عملية  في 

في املهاجرين من البلدان اإلسالمية.  أي ان وكالء العصرنة هم 

املهاجرون اجلدد »القادمون من الصحراء العربية والقبائل  اجلبلية 

في كردستان ومن شمال إفريقيا..« )دارين درفكني 1959، 76(، 

والذين اعتبروا غير عصريني وغير متطورين على اإلطالق.8

والسياسية  املادية  للوسائل  املفتقرة  الفئة  أو  املجموعة  هذه 

والعالقات الشخصية، هي التي استوطنت احليز اجلديد.  

وتبني املعطيات ان معظم املهاجرين الذين جرى توطينهم في 

مدن وبلدات التطوير كانوا من القادمني من شمال إفريقيا، وذلك 

الفترة  املتأخرة، في  الهجرة  العالية في موجات  بسبب نسبتهم 

التي طبقت فيها سياسة »من السفينة إلى القرية«، والتي أرسل 

املهاجرون في نطاقها مباشرة إلى بلدات التطوير )إفرات 1987؛ 

إليميليخ وليفني إفشتاين 1998(.  أما سكان بلدات التطوير ذوو 

األصول األوروبية، فقد رحلوا في أول فرصة سانحة إلى شقق 

أفضل في املدن القدمية الواقعة في وسط البالد، وذلك بفضل 

تقدمهم االجتماعي والسياسي )غيتربرغ 1964، غونني وحسون 

1974(. كذلك تظهر معطيات اإلحصاء السكاني األول الذي جرى 

في العام 1961، والذي اتسم بالتفصيل اجلغرافي، ان املهاجرين 

من أصول أسيوية وإفريقية، شكلوا األغلبية في األحياء واملساكن 

هذا  ملعطيات  ووفقا  املدن.   أطراف  على  أقيمت  التي  الشعبية 

اإلحصاء فقد جرى توطني 62% من مجموع املهاجرين من املغرب، 

و1ر72% من املهاجرين من اجلزائر، في مدن وقرى جديدة، بينما 

وطن فيها 3ر1% فقط من املهاجرين القادمني من أملانيا والنمسا، 

و6ر13% من املهاجرين من بولندا )غونني 1979(.9

واملستوطنات  املدينة  بني  نشأت  التي  العمل  عالقات  جاءت 

العكس من ما متناه املخططون.  فجزء  الزراعية على  )القرى( 

التعاون  بأيديولوجيا  اقترن  السكاني  التوزيع  فكرة  من  مركزي 

اإلقليمي بني املدينة والقرى الزراعية احمليطة بها.  وقد كان من 

املفروض ان تكون أقضية التخطيط »وحدات متوازنة من ناحية 

اجتماعية واقتصادية.  وسط عالقات متبادلة بني املناطق الزراعية 

واملراكز احلضرية« )شارون 1952،13(.  غير أنه لم ينشأ توازن 

بني املدينة اجلديدة واالستيطان الزراعي، وإمنا ترسخت عالقات 

للحصول على  املدينة  إلى  القرية  فبدال من قدوم سكان  تبعية:  

خدمات، وفرت املدينة أيادي عاملة رخيصة للكيبوتسات والقرى 

الزراعية القدمية، التي متتعت بوفرة من األراضي اجلديدة باملجان 

وبعمالة رخيصة مجردة من احلقوق األساسية. 

وادعى املخططون، وفي أعقابهم أيضا الباحثون في شؤون 

التخطيط، أن املصالح االستيطانية أفشلت احملاوالت واملساعي 

واصلت  إذ  اجلديدة،  املدن  في  وجتارية  خدمية  مراكز  إلقامة 

الهستدروتية  التسويق  شبكات  استخدام  الزراعية  املستوطنات 

)مثل »تنوفا« و »همشبير«(، األمر الذي شوش الفكرة التي تطلع 

إليها املخططون.  ولكن يبدو ان هؤالء كانون يدركون منذ البداية 

صعوبة إقامة عالقات انسجام وتكامل بني املدينة والقرية.  ففي 

إلى  املستندة  شارون  خطة  عن  اإلعالن  قبل  أي   ،1949 العام 

رؤيا إقليمية، أكد بروتسكوس ان سياسة التوزيع السكاني ميكن 

ان تتكلل بالنجاح فقط ضمن الشروط اآلتية: »سياسة منهجية 

باجتاه توزيع- فصل- اإلدارة احلكومية واالقتصادية )»تنوفا«، 

»همشبير«، »سوليل بونيه«، البنوك.. إلخ( إضافة إلى - إقامة-  

الثقافة والتعليم والصحة والرفاه  مجاالت  في  قطرية  مؤسسات 

عاقات العمل التي نشأت بين المدينة والمستوطنات )القرى( الزراعية على العكس من ما 

تمناه المخططون.  فجزء مركزي من فكرة التوزيع السكاني اقترن بأيديولوجيا التعاون اإلقليمي 

التخطيط  أقضية  تكون  ان  المفروض  من  كان  وقد  بها.   المحيطة  الزراعية  والقرى  المدينة  بين 

الزراعية  »وحدات متوازنة من ناحية اجتماعية واقتصادية.  وسط عاقات متبادلة بين المناطق 

والمراكز الحضرية« )شارون 1952،13(.  غير أنه لم ينشأ توازن بين المدينة الجديدة واالستيطان 

الزراعي، وإنما ترسخت عاقات تبعية:  فبدال من قدوم سكان القرية إلى المدينة للحصول على 

خدمات، وفرت المدينة أيادي عاملة رخيصة للكيبوتسات والقرى الزراعية القديمة، التي تمتعت 

بوفرة من األراضي الجديدة بالمجان وبعمالة رخيصة مجردة من الحقوق األساسية.
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والعون االجتماعي..« )مقتبس لدى سمدار شارون 2006، 432(. 

لقد كانت العالقات بني االستيطان العامل واملدن اجلديدة عامال 

على  التنافس  أخرى:  ألسباب  نتيجة  األخيرة  تطور  في  حاسما 

األراضي والطريقة التي تعني بها احلدود البلدية.  وقد نقلت أراض 

في محيط بلدات التطوير إلى قرى »االستيطان العامل«  دون ان 

تطوير  بإمكانية  الذي أضر  األمر  تطوير مصادر تشغيل،  يجري 

بلدات التطوير إلى مراكز حضرية، وأبقاها بشكل دائم مستودعات 

لقوة عمل رخيصة ملستوطنات  املنطقة )غوالن 2001: 174-173(.  

البلدية تأثير وانعكاس على دفعات  كذلك فقد كان لرسم احلدود 

ضريبة األرنونا.  ففي الكثير من احلاالت جنح مثلو »االستيطان 

العامل« في اقناع سلطات التخطيط بإعطائهم مناطق  صناعية تقع 

داخل املدن، مع انها مناطق خارج النطاق، تابعة من ناحية إدارية  

للمجالس اإلقليمية.10  وقد أثر قسم التخطيط على هذا املوضوع 

عن طريق مثليه في اللجان اللوائية صاحبة السلطة السيادية في 

رسم وتعيني حدود السلطات احمللية )شختر 134 -135 :1990(. 

كذلك أدى حتديد احليز بواسطة حدود بلدية، إلى فصل في 

مناطق الهامش بني مجالس إقليمية أشكنازية باألساس )شملت 

الكيبوتسات والقرى التعاونية القدمية( وبني مجالس محلية )بلدات 

التطوير( ذات أغلبية شرقية، وسط مصادرة أراضي القرى العربية، 

لهذا الفصل انعكاسات، ليس فقط  املهجرة والباقية.  وقد كان 

في املجال االقتصادي، وإمنا أيضا في مجاالت التعليم االقليمي 

املنفصل، وتزويد خدمات حكومية منفصلة وغير متساوية، ومسارات 

تطوير منفصلة.

وبذلك فإن تقسيم احليز لم يؤد إلى فصل على أساس إثني 

وطبقي فحسب، بل خلق أيضا الظروف واألرضية الستنساخ عدم 

املساواة االجتماعية )يفتاحئيل 90 : 1998، 2000(. 

على الرغم ما متتع به قسم التخطيط من تأثير، ومن قدرة 

تنفيذية عالية، إال أن )رئيسه( آرييه شارون لم يعمل في فراغ، 

فاعتماد منوذجه- املتمثل في إقامة مدن جديدة بعيدة عن املركز 

بشكل سريع ومتزامن- لم يكن أمرا بدهيا أو مسلما به. 

التخطيط من  يتمكن قسم  لم  العامني األولني من عمله  فخالل 

التوزيع  سياسة  على  باملوافقة  املختلفة  احلكومية  الوزارات  إقناع 

السكاني.  ويتضح من مداوالت »جلنة هوبيان«، التي باشرت عملها 

في أواسط العام 1949، وتفحصت في نطاقه خطط قسم التخطيط 

وبدائل اقترحها مخططون آخرون، أن نقاشات اللجنة انصبت على 

مسألتني مركزيتني: توزيع السكان مقابل متركزهم، وطابع التوزيع من 

حيث عدد املراكز احلضرية املخططة.  وعرض في هذا السياق بديالن 

مهمان، األول: خطة ماركوس راينر، والثاني: خطة يعقوب بن سيرا، 

مهندس بلدية تل أبيب.  وكان القاسم املشترك لهذين االقتراحني هو 

الرغبة في مواجهة مشكالت التخطيط بصورة تدريجية وحذرة.  فقد 

)استشرف( كالهما مسبقا املشكالت التي ستنجم عن عملية توزيع 

سريعة للسكان في أماكن نائية تفتقر للبنى التحتية.  غير أن خطتي 

راينر وبن سيرا رفضتا ألسباب وحجج سياسية ومهنية.  فقد جتاهل 

بن سيرا »ضرورة« السيطرة بسرعة على األراضي واملناطق التي 

هجر أصحابها، بينما اقترح راينر في احلقيقة توزيع السكان عن 

طريق التغلغل في عمق املناطق اجلديدة للدولة، في اجلليل والنقب 

لكنه  مستوطنات،  بناء  مبساعدة  احلدود  وتعزيز  القدس،  ومدخل 

»أهمل« مناطق واسعة تقع على جانبي سكة القطار.  

متيزت خطط قسم التخطيط في املقابل ب� »تغطية املنطقة«،  

مبعنى تشييد مستوطنات ونشرها على مساحة قصوى،  وعلى ما 

يبدو فإن اقتراح راينر قوض نقطة التالقي بني املصالح الدوالنية 

وبني أيديولوجيا املخططني )توزيع السكان وفق منوذج هارفارد، 

اإلقليمية تصميما مشابها  الرؤية  بينه وبني  الدمج  والذي يخلق 

خليوط بيت العنكبوت(. 

من بين اإلمكانيات المختلفة للتوزيع السكاني، قدمت خطة قسم التخطيط، التي أتاحت 

السيطرة على مناطق شاسعة، أفضل خدمة ممكنة للمصالح السياسية المتمثلة في تهويد 

الحيز.  وقد تأثر النموذج االستيطاني الذي اقترحه قسم التخطيط ب� »نظرية األماكن المركزية« 

التي طورها عالم الجغرافيا األلماني كريستلر، والذي طبق نموذجه التخطيطي الهرمي في 

منطقة محتلة: فقد خطط »حيز الحياة« األلماني في أراضي بولندا وفق معادلة رياضية بنشر 

أقصى عدد من المستوطنات في منطقة محددة.  ويتعرض كريستلر للشجب واإلدانة في 

البحث الجغرافي الحديث، الذي يرى في نموذجه مثاال على تعاون العلماء مع أنظمة شمولية.
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خطة  قدمت  السكاني،  للتوزيع  املختلفة  اإلمكانيات  بني  من 

قسم التخطيط، التي أتاحت السيطرة على مناطق شاسعة، أفضل 

خدمة مكنة للمصالح السياسية املتمثلة في تهويد احليز.  وقد 

تأثر النموذج االستيطاني الذي اقترحه قسم التخطيط ب� »نظرية 

األماكن املركزية« التي طورها عالم اجلغرافيا األملاني كريستلر، 

الهرمي في منطقة محتلة: فقد  التخطيطي  والذي طبق منوذجه 

خطط »حيز احلياة« األملاني في أراضي بولندا وفق معادلة رياضية 

بنشر أقصى عدد من املستوطنات في منطقة محددة.  ويتعرض 

الذي  احلديث،  اجلغرافي  البحث  في  للشجب واإلدانة  كريستلر 

يرى في منوذجه مثاال على تعاون العلماء مع أنظمة شمولية.  من 

ناحية عملية ميكن اعتبار منوذجه تطويرا تكنوقراطيا ألفكار وصفت 

باإلنسانية، مثل منوذج مدينة احلدائق لهارفارد.  فالتشابه في 

الشكل، الذي يدل على رؤية مبدئية لالستيطان الهرمي )التراتبي(  

من املفروض ان يخلق حيزا موحدا من الناحيتني األدائية واجلمالية 

يظهر بوضوح من اخلطوط العامة لهذين النموذجني، وكذلك من 

منوذج استيطان »أرض إسرائيل«، الذي اقترحه مهندس ومخطط 

املدن يوسف تيشلر في عشرينيات القرن املاضي.

وميكن الوقوف على الصلة الوثيقة بني سياسة التوزيع السكاني 

حتليل  خالل  من  الفلسطينيني،  السكان  إقصاء  عمليات  وبني 

القرارات املتعلقة مبواقع املستوطنات اجلديدة.  فاالعتبار القومي - 

املتمثل في السعي إلى تهويد األرض- كان عامال حاسما في هذه 

القرارات، وتغلب على اعتبارات التخطيط احليزي  واالقتصادي. 

أحد األمثلة على ذلك ورد في مذكرة أعدها قسم التخطيط حتت 

عنوان »مالحظات ومبررات للبحث عن مراكز جديدة في اجلليل«: 

»إن إنشاء مدن جديدة في منطقة جبلية مثل اجلليل يشكل مشكلة 

عويصة.. من ناحية اقتصادية ال يوجد اليوم تقريبا أي مبرر قاطع 

وجلي إلنشاء هذه املراكز... ينبغي عدم جتاهل حقيقة ان تكاليف 

التطوير والبناء في املنطقة اجلبلية مرتفعة أكثر من تكاليف التطوير في 

املنطقة الساحلية على سبيل املثال..  على الرغم من هذه الصعوبات 

فقد وقفت اعتبارات سياسية وأمنية وراء قرار العمل قدر اإلمكان 

على إنشاء مراكز حضرية أخرى في أماكن معينة من اجلليل، ما زال 

معظمها مأهوال بالعرب« )مقتبس لدى سمدار شارون 2006:43(.

وفي تبريرهم لضرورة التوزيع األقصى، أكد املخططون على 

املوضوع األمني:

اجلليل.. مبكرًا في مهداف التهويد
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»إن اقتراحا لتوزيع السكان مرفقا بخطة إقليمية شاملة، حتدد 

اقتراح  هو  واخلدمات،  والصناعية  واملدن  املستوطنات  أماكن 

ضروري من الناحيتني القومية واألمنية، وميكن تنفيذه فقط عن 

طريق سياسة تخطيط وتطوير جريئة ومثابرة تتبناها الدولة.  وفي 

غياب وجود سياسة كهذه فإن قوة ستدفع كثيرين نحو املراكز 

الكبرى القائمة، لتبقي مناطق البالد خالية من السكان واملبادرات« 

)شارون 1952:6(.

رسمية  منشورات  من  املأخوذ  االقتباس،  هذا  مقارنة  عند 

وعلنية، باالقتباس السابق الذي ورد في وثيقة داخلية، فإنه ميكن 

االفتراض ان تعبير »مناطق خالية من الناس« يتطرق للمناطق 

املأهولة بالعرب.  فخطط توزيع السكان التي أعدها قسم التخطيط 

تعكس جتاهل املخططني للسكان احملليني على املستويني الرمزي 

والتخطيطي على حد سواء.  معظم املدن اجلديدة وردت اإلشارة 

لها في اخلريطة فوق )أسماء( بلدات عربية، غير ان اخلطط لم 

تظهر العرب أنفسهم.  فقط اخلطة التي نشرها قسم التخطيط 

في العام 1957، تطرقت بشكل صريح للتوزيع اإلقليمي للسكان 

العرب، وحددت سياسة استمرت في ما تالها من خطط قطرية: 

محاولة اجتذاب العرب من اجلليل إلى مدن الساحل بهدف تقليص 

في  توجه مشابه  تطوير  الشمال.  وقد جرى  لواء  في  متركزهم 

موضوع بدو النقب، حيث مت جتميعهم في بلدات حضرية جديدة 

من أجل منع انتشارهم في املنطقة )خمايسي 1990، 79-78(.

وتعكس اخلطة الرئيس���ة من العام 1952 اجتاه السيطرة على 

املدن العربية سابقا والتهويد التام ملاضيها. ففي الوصف التاريخي 

ل� »املدن اجلديدة« صفد وطبرية والرملة، اختفى كليا املاضي العربي 

لهذه املدن )ش���ارون 1952: 38 ،47 ،52(.  وحتت عنوان »مدن 

جديدة« ورد: 

نقول مدنا جديدة، نقصد أيضا  أننا، حني  باإلشارة  »جدير 

مدنا قائمة )مثل صفد، وطبرية، وعكا.. بئر السبع، اللد، الرملة(  

والتي تعتبر نواة سكانها صغيرة وغير قادرة على التطور بصورة 

حقيقية، دون خطة تطوير جذرية« )املصدر السابق، 8(. 

اللد  اجلديدة«  »املدن  حتولت  اخلطة  من  أخرى  أماكن  وفي 

والرملة إلى »مستوطنات سابقا«:

»في هذه املنطقة الزراعية تأسست مستوطنات متكنت، بفضل 

تطوير فرع احلمضيات، من استيعاب سكان وحتولت إلى بلدات 

املمكن ان  القطرية، من  بعد تطبيق اخلطة  ميسورة ومستقرة.  

لتتحول إلى مدن متوسطة قوية )هرتسليا،  البلدات  تتوسع هذه 

كفار سابا، بيتاح تكفا، اللد، الرملة، ريشون لتسيون، رحوفوت(« 

)املصدر السابق، 11(.

هذه اخلطط لم تتنكر للماضي العربي وحسب، بل تنكرت أيضًا 

للحاضر واملستقبل العربيني.  فاملدن والبلدات العربية التي ظلت 

قائمة )في إسرائيل( بعد احلرب لم يرد ذكرها في اخلطة الرئيسة، 

التي حتدثت فقط عن مستوطنات وبلدات يهودية. كلمة »عربي« 

لم ترد نهائيا في الكتاب، في املرات الثالث التي ورد فيها ذكر 

وجود سكان غير يهود في إسرائيل، دعي هؤالء بتسمية مجردة 

من الهوية- »أقليات«. 

مع ذلك فقد عاد املاضي العربي للظهور كالشبح في اخلرائط 

االنتدابية املرفقة باخلطة، والتي يبدو ان املخططني، الذين كانوا 

في عجلة من أمرهم، لم يتمكنوا من استبدالها، او انهم لم يزوروا 

لم يكونوا مطلعني على ما يحدث في  قط هذه املناطق وبالتالي 

تلك املدن والبلدات، وما إذا كانت ما انفكت قائمة على حالها وما 

الذي حل مبصير سكانها.  في خرائط عدد من »املدن اجلديدة« 

ظهرت قرى لم تعد قائمة في الواقع، وباتت مجرد خلفية جمالية 

خلطط الوحدات السكانية في هذه املدن.  

شكلت املدن املختلطة األماكن التي لم يكن في وسع املخططني 

جتاهل وجود الفلسطينيني فيها في العام 1949.  وخالل فترة 

احلكم العسكري سعت السلطات من أجل الفصل بني السكان 

عاد الماضي العربي للظهور كالشبح في الخرائط االنتدابية المرفقة بالخطة، والتي يبدو 

ان المخططين، الذين كانوا في عجلة من أمرهم، لم يتمكنوا من استبدالها، او انهم لم يزوروا 

قط هذه المناطق وبالتالي لم يكونوا مطلعين على ما يحدث في تلك المدن والبلدات، وما إذا 

كانت ما انفكت قائمة على حالها وما الذي حل بمصير سكانها.  في خرائط عدد من »المدن 

الجديدة« ظهرت قرى لم تعد قائمة في الواقع، وباتت مجرد خلفية جمالية لخطط الوحدات 

السكانية في هذه المدن.  
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في  العرب  جتميع  عبر  املدن،  هذه  في  العرب  والسكان  اليهود 

منطقة محددة ومحاطة بجدران شائكة سميت »غيتو« في وثائق 

تلك الفترة.  وقد شارك رجاالت قسم التخطيط في تصنيف املباني 

العربية متهيدا التخاذ القرار بشأن غايات استعمالها. 

ويتضح على سبيل املثال من وثيقة أعدها ميخائيل كون، أحد 

رجاالت قسم التخطيط، عقب جولة قام بها في املجدل )عسقالن( 

بهدف جمع معلومات »عن إمكانيات االستيطان والتطوير الفورية«:

»مناطق املدينة: هناك حوالي 2600 عربي متقوقعون في احلي 

بيوته  حديث  للمدينة، حي  اجلنوبي  الطرف  في  املزدحم.  القدمي 

جيدة، ذو طراز أوروبي... في محيط املنطقة العربية توجد بيوت 

فارغة، عددها حوالي 200 بيت، تصلح إلسكان العرب املزدحمني 

في الغيتو.  جزء من هذه البيوت يصلح إلسكان يهود« 11 )مقتبس 

لدى سمدار شارون، 2006: 45-44(. 

إلى جانب النشاط التخطيطي، شارك رجاالت قسم التخطيط 

أيضا في عملية مباشرة حملو املاضي العربي.  وقد شملت هذه العملية 

ل� »املمتلكات املتروكة« واتخاذ قرار بهدم مبان أو ترميمها  جردا 

وحتديد وضعية أحياء وقرى استوطن فيها )مهاجرون( يهود.  في 

صيف العام 1949 ظهرت احلاجة الستشارة أشخاص مهنيني فيما 

يتعلق بهدم املباني في القرى، وكان ذلك في اعقاب محادثات الصلح 

التي جرت في لوزان في نهاية شهر نيسان بني مثلني عن إسرائيل 

والدول العربية، والتي مورست خاللها ضغوط على إسرائيل إلعادة 

جزء من الالجئني العرب إلى بيوتهم )غوالن 2001: 245-243(. 

ويتضح من البحث األرشيفي الذي أجرته سمدار شارون أن 

كبار املسؤولني في قسم التخطيط كان لهم ضلع كبير وفعال في 

هذا املجال، وعلى سبيل املثال فقد كتب تسيون هشمشوني، القائم 

بأعمال رئيس القسم، في رسالة موجهة إلى قائد اجلبهة »د« في 

23 حزيران 1949:

»تلقينا أمرا من وزارات احلكومة مبعاجلة مسألة هدم القرى 

املهجورة في اجلنوب والنقب.  وحصر املباني وهياكل البناء التي  

يجب جتنب هدمها.  سنكون شاكرين لك إذا أعلمتنا بأسماء القرى 

املقرر هدمها...« )مقتبس لدى سمدار شارون، 2006: 45(.  في 

املدن العربية أيضا وضع املخططون إمكاناتهم وأدواتهم املهنية 

في خدمة عمليات الهدم.  ففي  طبرية وحيفا، وبعد طرد السكان 

الفلسطينيني من املدينتني، قام اجليش بهدم مبان وبيوت، ملحقا 

خالل ذلك ضررا مبمتلكات يهودية ما اثار احتجاجات تقرر في 

التخطيط.  وقرر رجاالت  أعقابها إحالة املوضوع ملعاجلة قسم 

التخطيط االستمرار في هدم املباني العائدة للعرب وكذلك املباني 

املوجودة مبلكية يهودية والتي ال تصلح للسكن.  في طبرية مت هدم 

القسم األكبر من منطقة البلدة القدمية، وذلك في عملية منظمة 

نفذها سالح الهندسة )املصدر السابق: 165-193(، وفي حيفا 

استمر مسلسل هدم البيوت الفلسطينية حتى يومنا هذا. 

الواسعة  الهدم  عمليات  العام 1950، وإلى جانب  في غضون 

للقرى الفلسطينية، بدأ يتبلور في صفوف املخططني خطاب يدعو 

للحفاظ على البناء احمللي.  فقد عارض قسم التخطيط، على سبيل 

املثال، هدم البيوت احلجرية في قرية »الم«.  وإضافة إلى املبررات 

نبعت  مبررات  للسكن- طرحت  املباني  الوظيفية- بشأن صالحية 

املشهد  في  ترى  التي  االستشراقية،  النظر  وجهة  من  مباشرة 

األصالني حتفة أثرية ملجتمع متخلف: »إن إبقاء املباني احلجرية 

القائمة على هذه التلة اجلميلة  له قيمة من ناحية شكل املشهد«.12 

هذه الرؤية اندرجت ضمن اجتاه االستحواذ على املاضي العربي، 

والذي شكل ركيزة أخرى  في عملية »نزع عروبة« البالد.  فقد اعتقد 

أصحاب هذه الرؤى ان البناء العربي يتسق متاما مع املشهد التوراتي 

ويحافظ عليه.  ومبرور السنوات أخذ السياسيون واملخططون مييلون 

أكثر فأكثر نحو توجيه وتوظيف الطاقة الكامنة في التراث العمراني 

الفلسطيني، في التطوير االقتصادي والسياحي واحلفاظ على املوارد، 

وعلى سبيل املثال فقد جرى حتويل القرية املهجرة »عني حوض« إلى 

قرية فنانني في العام 1954 )جبارين 2006(.

التخطيط أيضا في عملية مباشرة  التخطيطي، شارك رجاالت قسم  النشاط  إلى جانب 

قرار  واتخاذ  المتروكة«  »الممتلكات  ل�  جردا  العملية  هذه  شملت  وقد  العربي.   الماضي  لمحو 

بهدم مبان أو ترميمها وتحديد وضعية أحياء وقرى استوطن فيها )مهاجرون( يهود.  في 

صيف العام 1949 ظهرت الحاجة الستشارة أشخاص مهنيين فيما يتعلق بهدم المباني في 

القرى، وكان ذلك في اعقاب محادثات الصلح التي جرت في لوزان في نهاية شهر نيسان بين 

ممثلين عن إسرائيل والدول العربية، والتي مورست خالها ضغوط على إسرائيل إلعادة جزء 

من الاجئين العرب إلى بيوتهم
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لقد تعرضت خطة شارون النتقادات متكررة،  مبا في ذلك في 

الكتابات الرسمية )املؤسسية( أيضا، أخذت على اخلطة ميلها 

اتضح  اجلديدة،  املدن  من  جدًا  كبير  عدد  إنشاء  في  للمبالغة 

فيما بعد انه كان يجب االكتفاء بإنشاء عدد أقل  من هذه املدن 

والتركيز على تعميق تطويرها االقتصادي.  فتأسيس املدن اجلديدة 

لم يالئم تطوير الصناعة وزيادة مصادر التشغيل، األمر الذي 

أدى إلى حركة نزوح وهجرة متزايدة في صفوف السكان اجلدد 

)إفرات 2002(.  لم يتعمق التخطيط املادي في املشاكل املتعلقة 

مبرحلية التنفيذ، بل عمل من أجل املدى البعيد فقط، ودون نقد 

أو رقابة على مالءمته ملراحل انتقالية. كذلك كانت هناك مبالغة 

في قدرة استيعاب القطاع الزراعي، فسرعان ما اتضح ان طاقة 

األراضي الزراعية محدودة، وان مصادر املياه شحيحة، فضال 

عما تؤدي له املكننة الزراعية من استغناء عن الكثير من األيدي 

التقليدية جلهاز  العاملة في الزراعة.  كذلك اتضح ان الطريقة 

للواقع  مالئمة  تكن  لم  أوروبا،  في  متبعة  كانت  البلدات، والتي 

اإلسرائيلي بأكمله، وان مكانة مدينة املهاجرين كمركز خدمات 

ان  ما زالت موضع شك، فضال عن  زراعية قدمية،  بيئة  وسط 

العالقة بني املدينة وعمقها، ليس لها قيمة تخطيطية كبيرة في واقع 

دولة صغيرة تتسم املسافات فيها بالقصر، كحال إسرائيل. لم 

يكن في نية رجاالت قسم التخطيط قطعا ان تفضي خطة توزيع 

السكان، واملخططات أو التصاميم التي أعدوها للمدن اجلديدة، 

إلى قيام مدن فقيرة ومتخلفة.  وقد أكدوا في كتاباتهم على أهمية 

دمج املدينة في منطقتها، وعلى توزيع الصناعة وإقامة بنى حتتية 

في املدن قبل توطينها. غير أن اختياراتهم التخطيطية- لصالح 

التوزيع السكاني األقصى وليس التدريجي- والطريقة التي نفذوا 

بها التخطيط في إطار عملهم اجلاري، ساهمت في إقامة مدن 

لم يكن لها منذ البداية فرصة في النجاح.  كان هؤالء املخططون 

يدركون جيدا اإلشكاليات الكامنة قي مدن بعيدة عن املركز، تقع 

في قلب مناطق زراعية.  مع ذلك واصلوا التمسك بالرأي الذي 

يرى ان في اإلمكان إرسال مهاجرين إلى مساكن أقيمت في »ال 

مكان« أطلق عليه اسم مدينة. 

الكتابة  من  املستشفة  املعطيات  ضوء  في  االستنتاج  ميكن 

املؤسسية واالنتقادية، وحتليل سائر العوامل والظروف التي أنتجت 

وصانعو  املخططون  وضعها  التي  األهداف  ان  شارون،  خطة 

القرارات على رأسهم اهتمامهم، سواء في مراحل التخطيط أو 

مراحل التنفيذ، كانت األهداف »األمنية« أو بعبارة أخرى التطلع 

للسيطرة على احليز وطرد الفلسطينيني من البالد والفصل بني 

خطة  في  األقل  على  واحد  هدف  هناك  السكانية.   املجموعات 

شارون، وهو هدف رئيس ومهم لكنه غير معلن، حتقق بصورة 

في غضون العام 1950، وإلى جانب عمليات الهدم الواسعة للقرى الفلسطينية، بدأ يتبلور 

في صفوف المخططين خطاب يدعو للحفاظ على البناء المحلي.  فقد عارض قسم التخطيط، 

الوظيفية-  المبررات  إلى  وإضافة  »الم«.   قرية  في  الحجرية  البيوت  هدم  المثال،  سبيل  على 

بشأن صاحية المباني للسكن- طرحت مبررات نبعت مباشرة من وجهة النظر االستشراقية، 

الحجرية  المباني  إبقاء  »إن  متخلف:  لمجتمع  أثرية  تحفة  األصاني  المشهد  في  ترى  التي 

القائمة على هذه التلة الجميلة  له قيمة من ناحية شكل المشهد«

شارون.. انحياز دائم للتوسع
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الفتة: أقصى عدد من اليهود في أقصى مساحة، وحّد أدنى من 

العرب في حّد أدنى من املساحة. 

كان االختالف أو الفرق بني األراضي اخلاضعة مللكية يهودية 

خاصة وبني األراضي العربية، من حيث إمكانيات التخطيط، موازيا 

 Wright( للفوارق بني مناطق دول املتروبولني وبني مستعمراتها

للتجارب،  مريح  حقل  إلى  األخيرة  هذه  .  وقد حتولت   )1991

نظرا ألنه كان ميكن العمل فيها بحرية بقوة الذراع والبيروقراطية 

الكولونيالية.  ويبرهن االقتباس التالي )أدناه( على أهمية املساحات 

الفارغة التي وضعت حتت تصرف رجاالت التخطيط في إسرائيل، 

والتي مكنتهم من جتسيد خياالتهم املهنية:  »النقب منطقة واسعة، 

فإنها  البلد، وألنها منطقة جرداء،  أراضي  تضم معظم مساحة 

تشكل حقال لتخطيط إقليمي ينطوي على إمكانيات كثيرة ومتنوعة.. 

لم تنشأ بعد على أرض النقب وقائع من قبيل مدن مكتظة وبناء 

عامودي أو قسائم مخمنة.  اجلزء األعظم من أراضي النقب مبلكية 

عامة، واملساحات الواسعة مهيأة للتطوير الزراعي والصناعي، كل 

ذلك يشكل بالنسبة للمخطط حقل تخطيط ينطوي على إمكانيات 

كبيرة، ومخاطر جمة« )شارون 1954: 23(.

تلخيص

حتى يكون مكنا حتقيق مشروع تخطيطي طموح، يسعى إلى 

تغيير التوزيع السكاني في أنحاء البالد وفقا لنظريات ومفاهيم 

التخطيط االقليمي »املنطقي« والتي اتسقت مع املصالح الدوالنية، 

كان ال بد من توفر موردين: األرض والعنصر البشري )+ املال(، 

ونشأ في السنوات التي ولدت فيها خطة شارون تضافر ظرف 

املخططني مساحات  فيه حتت تصرف  لم توضع  نادر،  تاريخي 

شاسعة من األراضي »الفارغة« وحسب، وإمنا أيضا كم هائل من 

الناس الذين كان ميكن نقلهم.  وقد نبعت إمكانية نقل  األفراد من 

مكان إلى آخر من دون سؤالهم عن رغبتهم أو اختياراتهم، من تبعية 

املهاجرين للمؤسسات، وكذلك من الرؤية االستشراقية للمخططني 

والسياسيني، الذين تخيلوا )اليهود( الشرقيني كأناس سلبيني غير 

متحضرين، ميكن استخدامهم مثل الطني في يد الفخاري.  عندما 

وجد شارون نفسه مضطرا للحسم بني التوزيع األقصى للسكان 

وبني تخطيط مدينة ذات فرص أفضل في أداء عملها، آثر اغتنام 

الفرصة املهنية النادرة التي أتيحت له، باستخدام املهاجرين في 

استيطان األراضي »الفارغة«، وبالتالي تطبيق النموذج الذي بدا 

له مالئما أكثر.

في نقده للحداثة، بحث ديفيد هارفي )1989( في االنعكاسات 

االجتماعية إلدارة احليز.  ويعتقد هارفي أن ال- كورفوزييه هو 

املمثل األبرز للتخطيط احلديث في مبادئه املركزية: الثقة املطلقة 

باخلبراء الذين يفترض أن ميلوا من فوق اخلطة املفصلة، وتقسيم 

متطرف للمدينة إلى مناطق وظيفية منفصلة، بهدف تعزيز سيطرة 

اخلبراء في املجتمع.  واالحتياجات التي انعكست في التخطيط 

احلديث جتاهلت بخطوط عامة التاريخ ورغبات السكان وعاداتهم.  

وُيشير هذا النقد إلى أن السمات التعسفية كانت جزءا ال يتجزأ 

من التخطيط العصري احلديث. 

ذي  أصيل  نقد  على  اجلزئي  البحث  هذا  إطار  في  أعثر  لم 

أهمية، إزاء نظريات التخطيط التي سادت في تلك الفترة. أبدى 

بعض املهندسني البارزين حتفظهم من احلداثة  و«الوظائف« وفق 

صيغة ال- كورفوزييه والتي اعتبروا أنها فظة أكثر من الالزم، ولكن 

يبدو ان الطليعة العصرية/ »اإلبداع العصري« ملدرسة شارون 

املعمارية، إضافة إلى الظروف التاريخية، جنحا في ترك تأثيرهما 

وسحرهما على رجاالت املهنة في ذلك األوان. مع ذلك فإنني واثق 

من أنه ميكن العثور على نقد جاد، ال سيما لدى أولئك الذين ال 

ينتمون ألنصار ومؤيدي الصهيونية في البالد والعالم.  أما النقد 

الذي وجدته فقد بقي ضمن قواعد لعبة احلداثة، على احملور الواقع 

بني » الغربية املتصلبة« و«الغربية االستشراقية«.  

أخذت األفكار الريادية العصرية في الهندسة املعمارية وبناء 

الهندسي والتخطيطي  املدن حتظى مبكانة مهيمنة في اخلطاب 

اإلسرائيلي منذ ثالثينيات القرن املاضي، غير أنها لم تتحول قط 

إلى إجماع.  وتصف ألونا نيتسان- شيفطان اجلدل الذي نشب 

إبان العشرينيات والثالثينيات بني »محفل املهندسني املعماريني 

في تل أبيب« وبني إريخ ماندلسون، الذي يفوق حجم عمله املبني 

 فقد متاثل 
بكثير انتاجية نظرائه العصريني  إبان تلك السنوات. 13

ماندلسون مع الصهيونية الثقافية التي نادى بها مارتن بوبر، في 

مقابل متاثل محفل املهندسني املعماريني مع الصهيونية السياسية 

التي تبنتها زعامة »الييشوف« االشتراكية، جنبا إلى جنب انتمائه 

لتيارات مختلفة في احلداثة املعمارية، حيث انتمى ماندلسون إلى 

حداثة محلية ذات نزعة استشراقية، فيما انتمت مجموعة »محفل 

العاملية.   اجلديدة«  املعمارية  »الهندسة  مدرسة  إلى  املهندسني« 

ويشير الكشف عن هذه التناقضات إلى كثرة األصوات سواء في 

اخلطاب الصهيوني أو في اخلطاب الهندسي في فترة الثالثينيات.  

فالتطلع نحو ايجاد لغة هندسية مرتبطة بالتاريخ والتراث الثقافي 

للمكان احلقيقي )العربي( نحي جانبا في الغالب، وكذلك أيضا 

الثقافي )»البوبري«(  في الصهيونية والذي تخيل   للتيار  البديل 

إن  القومية وعلمانية في فلسطني.   ثنائية  دولة  إقامة  في رؤيته 

التأثير احلاسم للحركة العصرية احلديثة على مشهد األمة العبرية 



91

التوافق الشديد بني الهندسة  وصورتها، كان وما زال ينبع من 

احلديثة وبني املشروع الصهيوني من الناحية النظرية.  فقد اقترح 

التراث املعماري- الصهيوني على اجلمهور البرجوازي العلماني 

نوعية جمالية متزنة، نقية وسهلة املنال للتآلف اجلماعي فيما بينهم. 

ومن زاوية تاريخية، ميكن مالحظة أن إعالن منظمة اليونسكو 

عن »املدينة البيضاء« لتل أبيب كموقع تراثي عاملي يجب حمايته 

واحملافظة عليه، أعاد إلى السطح مجددًا هذا اجلدل )التناقض( 

وجر وابال من املنشورات واملقاالت األكادميية واأليام الدراسية،  

لكنه رسخ أكثر إلى حد ما، في الوعي اإلسرائيلي، املدني والرسمي 

على  حّد سواء، تفوق »الطراز العاملي« على الهندسة املعمارية 

احلديثة في »أرض إسرائيل« االنتدابية.  فالهندسة املعمارية العاملية 

التي عمل محفل تل أبيب على دفعها قدما، عكست أيديولوجيا 

الزعامة الصهيونية االشتراكية، واتسقت بشكل مدهش مع مصدر 

االلهام الهرتسلي الذي رأى في القومية اليهودية صيرورة  »شعب 

مثل كل الشعوب«.

في املقابل أضفت هندسة ماندلسون صورة ملموسة على رؤية 

مارتن بوبر، التي ترى في اخلصوبة الكائنة بني املعرفة واخلبرة 

الغربية وبني التقاليد الروحية للشرق والدة عهد جديد.  وقد كان 

تطلع ماندلسون نحو إيجاد هندسة معمارية عاملية جديدة، في 

إطار هذا اللقاء، مبثابة صهيونية تشع »نورا لألغيار«، وفق الفكرة 

التي روج لها أحاد هعام.  التفسير الصهيوني االشتراكي الذي 

قدمته مدرسة بن غوريون لنظرية هرتسل تبنى هندسة معمارية 

غير موجهة أو مخصصة لدولة محددة بعينها، وإمنا هندسة بروح 

العصر.  وعقب قيام الدولة، جرى تطبيق هذه النظرية في مجال 

التخطيط االقليمي أيضا.  

املشروع  جناح  رهنت  الفضفاضة  الرئيسة  شارون  خطة 

الصهيوني بالقدرة على ايجاد منظومة عمل مركزية وهرمية واحدة 

بالثقافة   مرتبطة  املنظومة  هذه  مثل  تكون  ال  ان  على  ومتكاملة، 

التي  القومية  الثنائية  والنظريات  للمفاهيم  خالفا  وذلك  العربية، 

رأت في الربط بني الشرق والغرب مسوغا يضفي  الشرعية على 

املشروع الصهيوني. 

أبيب  تل  مهندسي  محفل  ورؤية  شارون  خطة  حني وضعت 

العبري  بالذات  وليس  اجلديد«،  »العبري  الراديكالي  العصري- 

»السامي«،  في مركز الهوية  الصهيونية، فقد اجته مشروعهم 

»ارض  واستيطان  وبناء  تعمير  نحو  الداخل  إلى  الصهيوني 

)العلمانية(.   العبرية  الثقافة   إحياء  جنب  إلى  جنبا  إسرائيل«، 

ومبقدار ما تعززت فكرة األمة احملاصرة بعداء عربي، مبقدار ما 

تراجعت العالقة مع شرق واسع أكثر.  

ل���م تب���د الهيمن���ة الصهيوني���ة- االش���تراكية البنغوريوني���ة 

واأليديولوجيا العصرية- الراديكالية التي تبناها محفل مهندسي 

تل أبيب، والتي وجدت تعبيرا جليا لها في خطة شارون، أي اهتمام  

أو اكتراث باملش���هد والطابع العربيني والثقافة العربية للبالد، بل 

تطلعت نحو طمس كل ذلك من أجل إعادة تشكيل البالد من جديد 

وفقا ألهوائها ورغباتها.

غي���ر أن ه���ذا التوجه ل���م يكن التوج���ه الوحيد ف���ي احلركة 

الصهيوني���ة إبان تل���ك الفترة، وال حتى ف���ي صفوف املخططني 

واملهندس���ني املعماريني.  ففي مطلع القرن العش���رين راجت في 

أملانيا نزعة »الشرق الغامض«،  وعلى هذه األرضية رأى الكثيرون 

من املهاجرين األملان )عبري 102( في الصهيونية جتس���يرا بني 

الش���رق والغرب.  فقد اعتبر مارتن بوبر، وبوحي منه أيضا إريخ 

 أن الشرق والغرب قطبان متناقضان، ولكن بشكل 
ماندلس���ون،14

معاكس لتعريف إدوارد س���عيد املعروف لالستش���راق.  وبحسب 

بوب���ر وماندلس���ون فإن الش���رق والغرب على حد س���واء مبنيان 

كبدائل واضحة املعالم.  ولكن في الوقت الذي يش���ير فيه س���عيد 

إلى الغرب الذي يوطد نفس���ه كنقيض للشرق املتعفن، يطرح بوبر 

الشرق كنقيض  للغرب من أجل الغاء األخير.  في حقبة ما وصف 

ومن زاوية تاريخية، يمكن ماحظة أن إعان منظمة اليونسكو عن »المدينة البيضاء« 

السطح مجددًا  إلى  أعاد  والمحافظة عليه،  تراثي عالمي يجب حمايته  أبيب كموقع  لتل 

الدراسية،   األكاديمية واأليام  المنشورات والمقاالت  )التناقض( وجر وابا من  الجدل  هذا 

لكنه رسخ أكثر إلى حد ما، في الوعي اإلسرائيلي، المدني والرسمي على  حّد سواء، تفوق 

»الطراز العالمي« على الهندسة المعمارية الحديثة في »أرض إسرائيل« االنتدابية.
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ب� »األزمة األس���يوية«، ادعى بوبر أن »التقاليد الروحية العظيمة« 

للش���رق ستوازن مستقبال املادية املفرطة للغرب.  واعتقد بوبر أن 

الشعب سيكون الوسيط في هذه املهمة، وذلك ألنه »بات ميتلك كل 

كفاءات الغرب دون أن يفقد طابعه الش���رقي األصيل«، وفي مقال 

له نشر في العام 1940 حتت عنوان »أرض إسرائيل وعالم الغد« 

عاد ماندلسون ليكرر هذه الرؤية املسيانية، بقوله إن أرض إسرائيل 

هي »املكان الذي تلتقي فيه العقل والرؤيا- املادي والروحي« حقا 

وحقيق���ة في طريقهما للتحول إلى »ج���زء من العالم اجلديد الذي 

س���يحل مكان العالم القدمي«.  ومن هنا بات املشروع الصهيوني 

مؤمتنا على مهمة مقدسة: »فلسطني الساحرة ما زالت هي الديار 

املقدس���ة، ولذلك يقع علينا الواجب املقدس في رعايتها واالعتناء 

بها«.  وفيما كانت فلس���طني في مخاض الوالدة الروحية، س���عى 

ماندلس���ون  إلى حتقيق والدة هندسية/ معمارية، موازية للحظة 

اخلليقة املتجسدة في قلعة أثينا: 

»يتحدث معارضو الصهيونية طوال الوقت عن صغر مساحة 

البالد، وعلى ما يبدو فإنهم  ينسون ان املساحة ليس لها أي أهمية 

فيما يتعلق باجلهد امللموس.  فقد كان األثينيون مجموعة صغيرة 

في بلد صغير، لكن قلعة أثينا ما زالت منتصبة وماثلة كشاهد 

على مجد اليونان« )نيتسان- شيفطان 2005(. 

إخفاقات مشاريع  دوالنية  الذي حلل  يقول جميس سكوت، 

العشرين،  القرن  في  االجتماعية  الهندسة  في  النطاق  واسعة 

إن خبراء في مجاالت مختلفة لعبوا دورا مركزيا في قيادة هذه 

الدولة واخلبراء  رؤساء  في  املشاريع وتسويغها.  ويرى سكوت 

الذين عملوا حلسابهم شركاء في أيديولوجيا ما يسميه »احلداثة 

وهي  النطاق-  واسعة  مشاريع  تنفيذ  على  فالقدرة  املتطرفة«.  

هذه  حملة  إلى  يضاف  حني  تتوفر  بالفشل-  محكومة  مشاريع 

األيديولوجيا ضعف املجتمع الذي يعملون فيه، سواء أكان احلديث 

يدور حول وضع كولونيالي أم حول فترات تشهد تغييرات حادة 

وعمليات من قبيل بناء أمة وحترر من سيطرة كولونيالية أم حول 

فترة حرب.  وقد اتسمت الفترة موضع هذا البحث بتضافر هذه 

العمليات، أو السيرورات، األربع (Scott 1998).  من هنا، وبغية 

فهم سياسة التخطيط في إسرائيل، ال بد إذن من التطرق إلى 

السياق التاريخي لهذه السياسة والوقوف على الدمج بني عمليات 

بناء األمة وبني وجهات النظر االستشراقية والسياسة الكولونيالية.

عّيا�ش[ �سعيد  ترجمة  العربية.  عن   ]مرتجم 

ماحظات وهوامش 

 1 وفقا ل� زيغموند باومان، فإن التعارض بني النظام والفوضى يقف في قلب املشروع 

ال-  كتب  في  م��رارا  التناقض  هذا  ويتكرر   ،(Bauman 1991;1-9) العصري 

القرن  تأثيرا في  يعتبر أحد املخططني األكثر  الذي  كورفوزييه )1923- 1998(، 

العشرين، وهذا إلى جانب التأكيد على االنضباط والنظام والعقالنية. 

البريطانيون على سبيل املثال خططا لطبرية وعكا تضمنت هدم مبان قدمية  أعد    2 

التمرد-  على  كرد  الهدم  عملية  متت  يافا  في  الصحية.   الوقاية  حتسني  بهدف 

العصيان- العربي، ولكن على الرغم من االعتبارات األمنية الواضحة، إال أنه جرى 

التأكيد، حتى في املناقشات الداخلية للبوليس البريطاني، على هدف حتسني  نوعية 

احلياة في بلدة يافا القدمية )سمدار شارون 2006(.

مقتبس لدى غيل أيال »نزع السحر عن الشرق« )2005( ص36.  3

شارون، املصدر السابق ص 45.    4

تشمل هذه املنطقة حوالي 940,000 دومن من أراضي »الكيرن كييمت«، قرابة 193    5

ألف دومن تابعة ل� »اجلمعية اليهودية لالستيطان« ونحو نصف مليون دومن، أراِض 

مبلكية يهودية خاصة.  يقع قسم من هذه األراضي وراء ما يدعى »اخلط األخضر«. 

»تيئوريا  مجلة  القومي«  احليز  وتشكيل  الدولة  املخططون،  سمدار؛  أرشيف  من    6

فبيكورت/ نظرية ونقد« خريف 2006. 

مور  الذي  العمراني  النموذج  عرفوا  املصممني  بأن  االفتراض  ميكن   (CIam)   7

قراراته على  أثرت  والذي  العصرية«،  املعمارية  للهندسة  الدولي  »املؤمتر  إطار  في 

التخطيط في سائر أنحاء العالم منذ ثالثينيات القرن املاضي وحتى الستينيات منه.   

كذلك  استورد املهندسون  الذين تعلموا في الدول الناطقة  باألملانية منوذج »مخطط 

التوزيع الهرمي للمستوطنات«، والذي طوره عالم اجلغرافيا فولتر كريستلر في العام 

 .1932

في الكثير من األحيان يوصف اليهودي- العربي بصورة منطية، كإنسان يعاني من   8

وهن جسدي وأمراض وراثية وفقر وتخلف وبدائية وجهل ودونية أخالقية وميل للعنف 

ليسك 1999؛ 58-62.  ويصف سبيرسكي  بير 1986، 28؛  أنظر  ذلك.   وغير 

متطورة  غير  ثقافية  خلفية  ذوي  كأناس  الشرقيني  تقود  كاملة  أيديولوجية  منظومة 

)سبيرسكي 1981(.

 9 تعكس هذه املعطيات وضعا ساد في العام 1961.  وقد تعززت هذه الظاهرة أكثر 

الرئيسة الفضفاضة رهنت نجاح المشروع الصهيوني بالقدرة على  خطة شارون 

هذه  مثل  تكون  ال  ان  على  ومتكاملة،  واح��دة  وهرمية  مركزية  عمل  منظومة  ايجاد 

الثنائية  والنظريات  للمفاهيم  خافا  وذل��ك  العربية،  بالثقافة   مرتبطة  المنظومة 

القومية التي رأت في الربط بين الشرق والغرب مسوغا يضفي  الشرعية على المشروع 

الصهيوني. 
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في معطيات إحصاء العام 1972.  في فترة الثمانينيات كانت أغلبية سكان األحياء 

في مشروع ترميم األحياء، والذي شمل 70 حيا في مختلف أنحاء إسرائيل- والتي 

شيد معظمها كإسكان عام في السنوات األولى لقيام الدولة- من اليهود الشرقيني، 

هذا في الوقت الذي شكل فيه الشرقيون 45% من مجموع السكان اليهود في تلك 

الفترة )مرمون 1999(.  وميكن الوقوف أيضا على التباين والتمييز في شكل توزيع 

.(KLaFF 1980) املجموعات التي أوردتها كالف

لنزاع  اآلن وهي تشكل مصدرا  قائمة حتى  ما زالت  االنحراف،  أو  التسوية  هذه   10

مستمر بني مجالس إقليمية لبلدات التطوير .  وعلى سبيل املثال، في »سديروت« 

التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 25 ألف نسمة توجد منطقة صناعية تدفع ضريبة 

»األرنونا« للمجلس اإلقليمي الذي يضمها - »شاعر هنيغف«- وهي بلدة يقطنها  

حوالي 4000 نسمة في منطقة مساحتها حوالي 300,000 دومن )حسون، 2004(.

وتطورت   ،)2009 )غوالن  املجدل  في  بقوا  الذي  العرب  طرد   1960 العام  خالل   11

ديناميكية مختلفة في مدنية اللد. بيني نورئيلي )2005( يصف في مقاله العالقات 

بني العرب واليهود- العرب الذين عاشوا معا في »الغيتو« العربي في اللد في فترة 

اخلمسينيات، واحملاوالت احلثيثة من جانب الدولة للفصل بني املجموعتني.  

مقتبس لدى سمدار شارون، 2006، 45-44.  12

13  رسالة من شارون إلى شعبة االستيطان في الوكالة اليهودية )مقتبس لدى سمدار 

شارون، 2006(. 

عمل إريخ ماندلسون في »أرض إسرائيل« بني األعوام 1941-1934.  14
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 هني�دة غ�ان�م )*(

السياسة الحيوية لالستعمار االستيطاني: 

إنتاج المقدسيين كمارقين

يهدف هذا املقال** إلى رصد وحتليل سياس���ات االستعمار 

االستيطانية التي اعتمدتها إسرائيل من أجل تهويد القدس الشرقية 

بع���د العام 1967، حي���ث ُيقصد  بسياس���ات التهويد »مجموع 

مارس���ات احملو واإلحالل الرمزية والفعلي���ة التي اعتمدتها دولة 

إسرائيل من أجل إضفاء الطابع اليهودي على املكان وتغيير طابعه 

وسماته الدميغرافية والطوبوغرافية«. 

ويركز املقال، بشكل خاص، على العالقة املتشابكة بني سياسات 

االس���تيطان اإلحاللية والتهويدية التي اعتمدتها إس���رائيل وبني 

سياس���ات تش���كيل و »إنتاج« الفلس���طينيني في القدس كسكان 

»مارقني« يتموقعون دائما »على حافة اجلنحة«، ويش���كل وجودهم 

مصدرا للخطر املستمر على النظام العام.

وبصورة عملية، انتظمت سياسات اإلحالل واحملو التي اتبعتها 

إسرائيل بهدف »تهويد القدس« في أربعة محاور متشابكة ومترابطة 

ومتفاعلة:

المحور الديمغرافي: من خالل تبني وتنفيذ خطط قومية . 1

اس���تيطانية وتطويرية كبرى مت بواس���طتها اس���تجالب 

املس���توطنني اليهود وتوطينهم في القدس الشرقية، وقلب 

التركيبة الدميغرافية للحيز الذي مت احتالله، مقابل توكيل 

ش���ركات متخصصة إعادة تش���كيل املشهد احلضاري 

للق���دس الش���رقية بغية منح���ه طابعا يهودي���ا- توراتيا 

)مصهينا(. 1

المحور الرمزي: الذي يعمل على احملو الرمزي للس���اكن . 2

األصالن���ي، من خالل اعتبار احلي���ز احملتل حيزا خاليا 

واعتب���ار األراضي احملتلة أراضي ج���رداء »تنتظر من 

يحييه���ا ويعيده���ا إلى احلي���اة« وتنميط الفلس���طينيني 

املقدسيني باعتبارهم »آخ�َر اليهودي العائد« وذوات غير 

مؤهلة للفعل السياسي، غالبا. 

المحور القانوني: شرعنة وجود املقدسيني على أسس من . 3

ال� »وقتية« وال� »عرضية« باعتبارهم »س���اكنني دائمني« 

مقابل فئة »املواطنني الدائمني« )اليهودي- اإلسرائيلي(، 

)*( املديرة العامة للمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- مدار

**أعد املقال بالتعاون مع مركز املعلومات البديلة.
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 بلورت الدولة اإلسرائيلية  خططها القومية الخاصة بمدينة القدس، فسعت بواسطتها 

إلى  اليهود  إثنيا، بحيث يتحول  الديمغرافي والحضاري وإعادة هندسته  المشهد  إلى قلب 

وضمها  االستيطاني  االستعماري-  فعلها  عللت  وقد  فاعلة.  غير  أقلية  إلى  والعرب  أكثرية 

- على لسان كل سياسيها  اعتبرت إسرائيل  إذ  تاريخي«،  بأنه »إحقاق حق  الشرقية  للقدس 

القدس  لم تحتل  أنها   - السياسية  الشاعرية واالنفعال والمسيانية  تقريبا وبلغة تمزج بين 

العام 1967 بل »حررت« المدينة وأن اليهود يعودون إلى مدينتهم التي حلموا بها طوال ألفي 

عام، وأن أي وجود آخر في المدينة طيلة هذه األعوام لم يكن سوى وجود عابر وغير محسوب. 

وه���و ما يعني أن دمج املقدس���يني قانوني���ا في النظام 

السياسي اإلسرائيلي يتم من خالل »إقصائهم« ومتييزهم 

عن املواطنني والتعامل معهم كأنهم »الشاذ النموذجي«. 

 المحور األمني - الجس���دي: يتمثل في اعتبار اجلس���د . 4

الفلس���طيني ف���ي القدس مص���درا للخط���ر والفوضى 

)الدميغرافي���ة واألمنية( يهدد تعمي���م النموذج املرغوب 

»للمواطن«، وهو ما يعني تعريضه للتهديد الدائم الذي تتم 

مواجهته باإلبعاد واإلزالة عن احليز من أجل »احلفاظ على 

الس���المة العامة للجماعة« )للمزيد عن هذه العالقة انظر 

 Wolfe 2001 2008, Rifkin 2009, Mbembe 2003,
  .)Ghanim 2008 ،Scott Lauria Morgensen 2011

1967: السياسة الحيوية لاستيطان االستعماري

ميي���ز لورينزو فيراس���ني )Lorenco Veracini  2011( بني 

االس���تعمار بشكل عام واالستعمار االس���تيطاني بشكل خاص، 

م���ن حيث األهداف التي حتركهما، ويش���ير إلى أن االس���تعمار 

 )exogenous domination( ُيع���ّرف على أنه هيمن���ة خارجي���ة

متت���از مبيزتني إثنتني: األولى، عملية االنتق���ال إلى مكان جديد، 

والثانية، وجود عالقات غير متس���اوية من الس���يطرة والهيمنة في 

األماك���ن اجلديدة. وتش���كل عمليات الس���يطرة والهيمنة والهدف 

الذي يحرك املس���تعمر بدايات التفريق بني أش���كال االستعمار، 

 إذ كما يكتب فيراس���ني ال يتس���اوى القول »اش���تغل من أجلي«

 م���ع الق���ول »ارحل«،2  وهو ما ميكن أن يش���كل عمليا فارقا بني 

االس���تعمار الذي يتأس���س على دوافع اقتصادية، كما حدث في 

جنوب إفريقيا، وبني االس���تعمار الصهيوني لفلس���طني. فقد رأى 

األول في س���كان البالد قوة عمل رخيصة وعمد إلى استخدامها 

لتحقي���ق مصاحله االقتصادية، فيما اعتبر املس���تعمر الصهيوني 

ابن البالد الفلس���طيني عقبة أمام حتقيق أهدافه في إقامة الدولة 

اليهودية فلجأ إلى إبعاده بالقوة، تارة، من خالل سياسات التطهير 

 Ghanim(( 1948 اإلثني التي مورس���ت في البالد خ���الل العام

 2009,  Pappe 2006,Benvenisti,2000, al�Khaldi, 1959,
2005 ,1961  العارف 1956�1951(( وما ش���مله ذلك من هدم 

للقرى وإزالة معاملها من الوجود، أو باللجوء إلى سياس���ات تغيير 

مالمح املكان الدميغرافية واجلغرافية، من خالل مارسة أمناط من 

»القوة احليوية« التي تعمل على الهندسة اإلثنية للتركيبة السكانية 

واجلغرافية وتوزيعها في احليز. 

ويشير مفهوم »القوة احليوية« بحسب فوكو )1976( إلى أمناط 

م���ن القوة التي متارس على األفراد أساس���ا من خالل اعتبارهم 

كائنات حية: سياسات تهتم باألفراد كأعضاء في مجموعة السكان، 

وهو ما يعني عمليا التعامل مع كل املمارسات والسلوكيات الفردية 

اخلاصة، مثل النشاط اجلنسي للفرد وخصوبته، باعتبارها مواضيع 

متصلة بالسياسات القومية والقوة والسلطة السيادية. وقد أوضح 

فوكو، في محاضراته الحقا، أنه »يجب الدفاع عن املجتمع بسيطرة 

الدولة على البيولوجيا« )2003:240(. وفي السياق االستعماري 

االس���تيطاني، الذي يتأس���س أصال على منط���ق اإلحالل واحملو 

)Wolfe 2009(، تصبح »س���يطرة الدولة على البيولوجيا« األداة 

األهّم في رسم املشهد السكاني املرغوب واملراد، حيث تتم صياغة 

اخلطط »القومية« الكبرى ويتم رصد امليزانيات الطائلة بغية التقليل 

من األجساد التي حتسب على الفئات املعادية وغير املرغوبة، مقابل 

االس���تثمار في األجساد املرغوبة التي حُتسب على الفئة املرغوبة 

واملرادة، ثم العمل على زيادتها إحصائيا. 

وفي هذا الس���ياق بلورت الدولة اإلسرائيلية  خططها القومية 

اخلاص���ة مبدينة القدس، فس���عت بواس���طتها إلى قلب املش���هد 

الدميغراف���ي واحلضاري وإعادة هندس���ته إثني���ا، بحيث يتحول 

اليه���ود إلى أكثرية والع���رب إلى أقلية غير فاعلة. وقد عللت فعلها 

االستعماري- االستيطاني وضمها للقدس الشرقية بأنه »إحقاق 

حق تاريخي«، إذ اعتبرت إسرائيل - على لسان كل سياسيها تقريبا 

وبلغة متزج بني الشاعرية واالنفعال واملسيانية السياسية - أنها لم 

حتتل القدس العام 1967 بل »حررت« املدينة وأن اليهود يعودون 
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إلى مدينتهم التي حلموا بها طوال ألفي عام، وأن أي وجود آخر في 

املدينة طيلة هذه األعوام لم يكن سوى وجود عابر وغير محسوب. 

وأصرت، على لسان أرفع قياداتها ومثليها، على أنها لن تسمح 

أبدا بالعودة إلى الوراء وأنها س���تعمل كل ما في وسعها من أجل 

س���د الطريق أمام أي »عودة« إلى م���ا كان، وذلك عبر انتهاج ما 

صار يعرف في القاموس السياس���ي »تهويد املكان«، والذي يعني 

عمليا إحالل املش���هد اليهودي )الذي صاغته احلركة الصهيونية، 

بالطبع( مكان املشهد الفلسطيني األصالني. 

وفي سبيل تطبيق ذلك، قامت إسرائيل أوال بتمييز القدس الشرقية 

عن باقي األراضي الفلس���طينية احملتلة باعتبارها رسميا »أراضي 

مح���ررة تعود إلى أصحابها«، وذلك على العكس من بقية األراضي 

احملتلة التي بقيت العالقة معها، رسميا على األقل، ملتبسة، وامتنعت 

إسرائيل عن ضمها أو االنسحاب منها. وفي مقابل حسم العالقة مع 

األرض على أساس الضم الكامل، حسمت عالقتها مع السكان على 

أساس »دمجهم من خالل إقصائهم«، إذ مت دمجهم باعتماد قانون 

تنظيم دخول األجانب 1952 كمقيمني دائمني، كما مت إقصاؤهم عن 

فئة املواطنني، من جهة، وسلخهم من مكانتهم ك� »سكان أصالنيني« 

في أرض مت احتاللها، من جهة أخرى، وهو ما يعني بالتالي حتويل 

حقهم في الوجود إلى حق مشروط والى واقع مهدد.

سياسات الضم: أرض أكثر وعرب أقل

أقر الكنيس���ت اإلسرائيلي، بعد احتالل الضفة الغربية وقطاع 

غزة العام 1967، مباشرة، تطبيق القانون اإلسرائيلي على القدس 

الش���رقية، وذلك مبوجب مرس���وم 11ب الذي مت���ت إضافته إلى 

»مرسوم أنظمة احلكم والقضاء« للعام 1948 .3 وفي 28 حزيران 

1967 قررت احلكومة اإلس���رائيلية أن »القدس الشرقية هي جزء 

من أرض إس���رائيل، يسري فيها قانون الدولة، قضاؤها ونظامها 

اإلداري«. كما س���ّن الكنيست الحقا، في 30 متوز العام 19804 

»قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل«، الذي حدد أن »القدس 

الكاملة واملوحدة هي مركز مقرات وعمل رئيس الدولة، الكنيست، 

احلكومة ومحكمة العدل العليا«. ثم أضيفت إليه الحقا، في العام 

2001، ثالثة بنود جديدة هدفت عمليا إلى س���د الطريق أمام أي 

اتفاق يترتب عنه »استغناء« عن أجزاء من القدس، إذ حددت البنود 

5 - 7 م���ن القانون أن »حدود القدس هي احلدود التي أقرت في 

حزيران 1967«.5 

ال تشبه حدود القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد العام 

1967 حدودها قبل االحتالل. ففيما امتدت مساحة القدس الشرقية 

خالل احلكم األردني على مساحة ال تتعدى 4ر6 كم مربعة، تعدت 

حدودها اجلديدة التي وضعتها إسرائيل ال� 70 كم مربعا ، ما يعني 

أن 91% من األراضي التي ضمتها إس���رائيل على أساس كونها 

»ج���زءا من القدس« ل���م تكن كذلك قبل االحتالل، وهو ما ضاعف 

مس���احة القدس إلى ثالثة أضعاف حجمها الس���ابق وحّولها إلى 

كبرى املدن اإلسرائيلية. وقد  شملت املساحة اجلديدة أراضي 28 

قرية فلسطينية6 من غير سكانها، جزء منها من قرى القدس التي 

مت اعتباره���ا الحقا جزءا م���ن الضفة الغربية، وأخرى تتبع لبلدية 

بيت جاال وبيت حلم، حيث متت مصادرة أراضي هذه القرى على 

أساس اعتبار أصحابها »غائبني«، بحسب »قانون أمالك الغائبني« 

من العام 1950. وقد بلغ تعداد السكان العرب في حدود املناطق 

التي ضمت إلى القدس بحسب التعداد السكاني األول الذي أجراه 

مكتب اإلحصاء املركزي بعد االحتالل ما يقارب 67 ألف نسمة.7

 خضع���ت عملية ترس���يم احلدود اجلديدة لبلدي���ة القدس، كما 

يستشف من النقاشات التي دارت في اجللسة الوزارية التي عقدت 

في 26 حزيران 1967، إلى االعتبارات الدميغرافية، وهدفت عمليا 

إلى الس���يطرة على أكبر مس���احة مكنة من األرض بأقل عدد من 

السكان8 الفلسطينيني، وذلك بهدف توفير مساحات واسعة لتوطني 

سكان يهود، وهو ما حصل فعال، إذ قامت الدولة اإلسرائيلية، منذ 

الطريق إلى القدس من بيت حلم
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االحتالل، بتوطني ما يقارب 200000 نسمة من اليهود في األراضي 

التي مت ضمها وقلبت بذلك التركيبة االثنية- الدميغرافية بعد أن صار 

املستوطنون اليهود يشكلون نسبة 43% من سكان القدس احملتلة.9  

لقد سبق إقرار مساحة وحجم ونوع األراضي التي سيتم ضمها 

إلى حدود منطقة القدس اجلديدة قيام جلنة عسكرية خاصة برئاسة 

رحبعام زئيفي - الذي كان آنذاك مساعدًا لرئيس قسم العمليات 

في هيئة األركان العامة - بوضع توصيات لشكل احلدود املقترحة 

وامتدادها، ومتت مناقش���ة هذه التوصيات واملصادقة عليها في 

اجللسة الوزارية اخلاصة التي عقدت في 28 حزيران 1967.  

وفيما تباينت اآلراء في داخل اللجنة الوزارية، التي أقيمت من 

أجل مناقش���ة وإقرار توصيات جلنة ترس���يم احلدود، حول حجم 

املساحة التي يجب ضمها، فقد ساد إجماع تام على مبدأ الضم 

وحتميت���ه. فقد أراد زئيفي، مثال - وهو الذي مثل اجليش في تلك 

اللجنة - ضم أكبر قدر مكن من األراضي إلى حدود البلدية، كما 

ش���مل اقتراحه، أيضا، ضم حوالي ثلث أراضي الضفة الغربية، 

والتي متتد من مسجد بالل بن رباح جنوبا، مرورا بالعبيدية ووادي 

القلط وصوال إلى قلنديا. غير أن هذا االقتراح قوبل بالرفض من 

جانب موش���يه دايان الذي عارض ضم بعض املس���احات بسبب 

وجود أعداد كبيرة من السكان العرب فيها قائال:

»أعرف شهية اليهود املفتوحة.... إذن، لن يكون لنا مطار 

في القدس!!. طاملا كانت األرض حتت سيطرتنا فمن املمكن 

مع  ولست  قلنديا،  )ضم(   مع  لست  أنا  هناك.  من  نقلع  أن 

)ضم( عشر قرى إضافية مع 20 ألف ساكن وفصل الضفة 

اجلنوبية عن الشمالية« 100

وقد تردد يغئال ألون في اتخاذ قراره حول احلدود األمثل لبلدية 

القدس »اجلديدة«،  ألنه ظن أن هذه احلدود س���تتحول إلى حدود 

إس���رائيل املستقبلية، لذا فقد س���عى الحقا إلى توسيعها وزيادة 

مس���احتها. ومن أجل التواسط بني رأيه ورأي ليفي أشكول، قام 

بيغن برسم خط حدودي يتوسط خطوط احلدود التي اقترحها كل 

واحد منهما.11

تغيير المشهد الديمغرافي

بعد مأسسة الضم وقوننته، وضعت احلكومة اإلسرائيلية نصب 

عينيها هدف تغيير املش���هد الس���كاني في املساحة التي مت ضمها 

فأعلن���ت أن الهدف بع���د »التحرير« هو »توطني اليهود في القدس«. 

ولتنفيذ ذلك، ش���كلت احلكومة جلنة جديدة أس���متها »جلنة إسكان 

القدس«،12  برئاس���ة ليفي أش���كول، الذي وعد أن يعمل بجدية من 

أجل »توطني اليهود في القدس الش���رقية«، وهو ما يعني عمليا نقل 

جماعات س���كانية يهودية إلى تل���ك املناطق. وقد أعلن يغئال ألون، 

نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في 1969/12/10 ومن على منبر 

الكنيست، أن احلكومة تعمل على أن يصل عدد السكان اليهود في 

نهاي���ة العام 1973 إلى 42 ألف نس���مة، بينم���ا لم يتجاوز عددهم 

حينذاك 3000 نسمة قدموا إليها، أصال، بعد االحتالل. وأضاف أن 

احلكومة ستساعد »كل يهودي يريد أن يشتري أو أن يستأجر أراضي 

في أحياء املدينة«، موضحا أن »القدس املوحدة هي حقيقة أبدية«.13 

وبالفعل، وبعد عدة أش���هر من التخطيط، قامت وزارة اإلسكان 

وإدارة أراضي إسرائيل بنشر خططهما التي تشجع على االستيطان 

في ش���رقي القدس،14 كما مت إعالن القدس الشرقية منطقة تطوير 

)أ( أي ذات أولوية تطويرية، ما يعني إعطاء منحة تساوي ثلث قيمة 

االس���تثمار وإعطاء قروض بفائ���دة منخفضة تصل حتى 80% من 

قيمة االستثمار، مبا في ذلك املنحة.15 وفي املقابل، قامت احلكومة  

مبص���ادرة 24500 دومن، أي أكثر بقلي���ل من ثلث األراضي التي 

ضمتها إلى حدود البلدية، وذلك من أجل إقامة مستوطنات يهودية 

جتعل العودة إلى واقع ما قبل العام 1967 ضربا من املس���تحيل. 

وقد حتولت هذه املستوطنات إلى أحياء ضخمة يعيش فيها عشرات 

اآلالف من املس���توطنني،16 إذ يعيش في مستوطنات القدس اليوم  

العام 1967 حدودها قبل  التي ضمتها إسرائيل بعد  الشرقية  القدس  ال تشبه حدود 

ال  مساحة  على  األردن��ي  الحكم  خال  الشرقية  القدس  مساحة  امتدت  ففيما  االحتال. 

 ، مربعا  كم   70 ال�  إسرائيل  وضعتها  التي  الجديدة  حدودها  تعدت  مربعة،  كم  4ر6  تتعدى 

ما يعني أن 91% من األراضي التي ضمتها إسرائيل على أساس كونها »جزءا من القدس« 

حجمها  أضعاف  ثاثة  إلى  القدس  مساحة  ضاعف  ما  وهو  االحتال،  قبل  كذلك  تكن  لم 

السابق وحّولها إلى كبرى المدن اإلسرائيلية. وقد  شملت المساحة الجديدة أراضي 28 قرية 

فلسطينية6 من غير سكانها،
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حوالي  190 ألف يهودي مقابل  6ر268 ألف مواطن فلس���طيني 

يش���كلون حوالي 35% 17 من العدد الكلي لس���كان القدس بشقيها 

الشرقي والغربي، والذي يصل إلى  760000 نسمة. 

بداية، تبنت إسرائيل خطتني إسكانيتني إستراتيجيتني لتغيير 

املعال���م الدميغرافية واجلغرافية لألراضي التي ضمتها إلى حدود 

بلدية القدس، أهمها »خطة القفل« و »خطة اخلامت«، أس���فرتا عن 

إقامة نوعني من املستوطنات.

خطة مستوطنات القفل- وتضم: التلة الفرنسية، التي أقيمت 

في الع���ام 1971 على األراضي الفلس���طينية التي احتلت العام 

1967 ووصل تعداد سكانها العام 2009 إلى 7320 نسمة، حي 

رامات أش���كول الذي يبلغ عدد سكانه 9421 نسمة، حي معالوت 

دفن���ا الذي أقيم الع���ام 1972 وبلغ تعداد س���كانه العام 2009 

حوالي 4334 نسمة، وحي جبعات همبتار الذي أقيم العام 1970. 

وهذه ال تعتبر في اخلطاب اإلسرائيلي الدارج مستوطنات بل يتم 

تسويقها بوصفها جزءا من املشهد اإلسرائيلي الطبيعي. وعندما 

يجري احلديث عن االستيطان في القدس فإنه يقصد، في العادة، 

البؤر التي يقوم باس���تحداثها وإقامتها مس���توطنو اليمني في لب 

األحياء العربية، مثل سلوان والشيخ جراح أو داخل البلدة القدمية. 

وعل���ى الرغ���م من أن هذه األحياء مقامة عل���ى أراض محتلة منذ 

العام 1967، بل أقيمت بشكل مقصود في إطار خطة »شخونوت 

هباريح - أحياء القفل«، التي هدفت - كما يش���ير اسمها - إلى 

إغالق منطقة هار هاتسوفيم في داخل مساحة الدولة اإلسرائيلية، 

وبالتالي فصلها نهائيا عن أراضي الضفة. 

 ومن املمكن ربط هذا بالتركيبة السكانية لهذه األحياء التي تنتمي 

في غالبيتها للشريحة العلمانية ذات التوجه الصهيوني العمالي التي 

تعكس التركيبة السياسية املهيمنة وتقف على يسار اليمني الوسطي 

الليبرالي، كما تعكس قناعة بإمكانية شرعنة هذه املستوطنات دوليا 

إذا ما متت إعادة إنتاجها كمكان مختلف و »طبيعي«.

مستوطنات اخلامت: تشكل دائرة حول األحياء اليهودية وتضم: 

»النبي يعقوب« ش���مال القدس التي أقيمت العام 1970 وبلغ عدد 

سكانها في العام 2009 ما يقارب 22478 ألف شخص،18 جيلو19 

ف���ي جنوب غرب الق���دس التي أقيمت العام 1971 وس���كن فيها 

العام 2009 نحو 31955 نس���مة، شرق تلبيوت في جنوب شرق 

القدس أقيمت في العام 1973 وبلغ تعداد س���كانها العام 2009 

نحو 14943 نسمة ،20 مستوطنة راموت ألون،21 شمال غرب بيت 

حنينا وأقيمت العام 1974 وكان عدد سكانها في العام 2009 نحو 

47248 نس���مة، مستوطنة بسجات زئيف22 وأقيمت العام 1982 

وسكن فيها العام 2009 نحو 41816 شخصا.

كان الهدف من عملية نقل السكان اليهود إلى األراضي اجلديدة 

واخلطط القومية التي مت تنفيذها من أجل تغيير املالمح الدميغرافية 

للمكان، فرض الوقائع على األرض وتأكيد اس���تحالة العودة إلى 

املشهد السابق. لكن عملية التدخل العنيف من أجل تغيير املشهد 

اإلثني من دون االلتفات إلى وجود س���كان أصالنيني ما كان لها 

أن تت���م دون وجود مخيال اس���تعماري للحيز احملتل كحيز خال، 

على األقل، »من الذوات احملسوبة« وينتظر »من يسكنه«، ومن دون 

توفر رافعة قانونية تسمح ب� »عدم أخذهم باحلسبان«.

المكان الخاوي وبناء المقدسي كذات بيولوجية

يعك���س تعامل الدول���ة احملتلة مع القدس كحي���ز خاٍو ومكان 

فارغ املخيال االستعماري الصهيوني جتاه املكان والذي ال ينكر 

بالضرورة وجود بش���ر في احليز احملت���ل، لكنه ينكر وجود ذوات 

سياس���ية أو »ذوات محس���وبة« في هذا احليز فيمحوها، بالتالي، 

رمزيا من املكان.

تاريخيا، زخرت األدبيات الصهيونية بتمثيالت23 للفلس���طينيني 

بوصفه���م اآلخر املختلف واملغاي���ر24 وهو ما جتلى في التمثيالت 

البصرية واللغوية للعرب���ي في اخلطابات الصهيونية األولى. ففي 

هدف  عينيها  نصب  اإلسرائيلية  الحكومة  وضعت  وقوننته،  الضم  مأسسة  بعد 

»التحرير«  بعد  الهدف  أن  فأعلنت  ضمها  تم  التي  المساحة  في  السكاني  المشهد  تغيير 

أسمتها  جديدة  لجنة  الحكومة  شكلت  ذلك،  ولتنفيذ  القدس«.  في  اليهود  »توطين  هو 

»لجنة إسكان القدس«،12  برئاسة ليفي أشكول، الذي وعد أن يعمل بجدية من أجل »توطين 

اليهود في القدس الشرقية«، وهو ما يعني عمليا نقل جماعات سكانية يهودية إلى تلك 

على  ومن   1969/12/10 في  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  نائب  ألون،  يغئال  أعلن  وقد  المناطق. 

منبر الكنيست، أن الحكومة تعمل على أن يصل عدد السكان اليهود في نهاية العام 1973 

إلى 42 ألف نسمة
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كتابه »الصورة تس���بق األسطورة«، الذي حلل صورة الفلسطيني 

في الس���ينما الصهيونية األولى، أش���ار الباحث الفلسطيني عبد 

اجلعبة إلى أن »السكان األصليني يقدمون كمجموعة من العابرين 

املتوحشني والعدوانيني، واملعتادين على التنقل وعلى التهديد، وهم، 

بعكس املستوطنني الصهيونيني، ال يرتبطون باألرض، وال هم منها، 

ألنهم في الغالب طارئون ال يستحّقونها«.25  هذا، بينما مت النظر 

إلى احليز بوصفه حيزا جغرافيا خاليا من الس���كان )املعتبرين(، 

وهو ما عكس���ته مقولة يسرائيل زانغويل »أرض بال شعب لشعب 

بال أرض« في نهاية القرن التاسع عشر، ومقولة الشاعرة نوعمي 

شيمر »س���وق املدينة خاوية« في قصيدتها »أورشليم من ذهب«، 

التي كتبتها عشية احتالل بقية أراضي فلسطني في العام 1967، 

حي���ث ال يدور احلديث على خواء فيزيائي- جس���دي للمكان من 

البش���ر بقدر م���ا يدور عن خ���واء أنطولوجي للم���كان من ذوات 

إنس���انية معتبرة سياس���يا أو مهيأة للفعل السياسي، مع اإلقرار 

بحضورها كذوات بيولوجية تس���تحضر م���ن خالل صور العربي 

البدائي والهمجي الفج.26 

وعمليا، يشكل النظر إلى احليز املستعمر بوصفه مكانا خاويا 

مركبا مهما في الفكر االس���تعماري الصهيوني، الذي عبرت عنه 

خير تعبير الشاعرة اإلسرائيلية نوعمي شيمر عشية احتالل القدس 

في قصيدتها »أورش���ليم من ذهب« )كتبت القصيدة قبل االحتالل 

بفترة قصيرة ثم أضافت إليها الشاعرة بعض األبيات بعد االحتالل 

لالحتفاء به(. تصف شيمر في قصيدتها هذه سوق املدينة اخلاوية 

وآبارها اجلافة وحالة احلزن والكآبة التي تسيطر عليها، مع أنها 

في احلقيقة كانت تكتظ بالسكان، فتقول: 

يا أورشليم التي من ذهب

من نحاس وضياء

سوف أكون كمانا جلميع قصائدك.

كيف جفت اآلبار.

ساحة السوق تنتصب خاوية

 ما من أحد يؤم جبل الهيكل

داخل املدينة القدمية

وفي الكهوف الصخرية

تنتحب الرياح

وما من أحد يهبط إلى البحر امليت

على طريق أريحا.

ولكي نفهم مقولة اخلواء التي صاغتها شيمر، ومقولة »إسكان 

القدس الش���رقية« التي صكها ليفي اش���كول، من املفيد أن نعود 

إلى إضاءات حنة أرندت  في كتابها »الشرط اإلنساني« )1958(  

ومتييزها بني أنواع املمارسة اإلنسانية، حيث متيز أرندت بني ثالثة 

أنواع من املمارسة اإلنسانية:  »الفعل« )action( الذي يحيل إلى 

الفعاليات التي حتدث  بني البش���ر ويش���كل شرطا مسبقا للفعل 

السياسي )political activity(، و«العمل« ) work( وتعّرفه بأنه 

فعل إلنتاج عالم األشياء، و«الشغل« )labor( الذي يحيل إلى فعل 

موجه لتلبية االحتياجات البيولوجية البشرية )1998: 23�22( . 

يتميز »الش���غل« عن »الفعل« بكونه مارسة يتقاسمها البشر مع 

بقية الكائنات احلية من أجل البقاء. أما »الفعل« فهو املمارسة التي 

متيز البش���ر وتفرقهم عن باقي الكائنات احلية. وبالعودة إلى كلمات 

ش���يمر، فان القصيدة تعكس املخيال االستعماري اإلسرائيلي جتاه 

املكان الفلسطيني عامة، واملقدسي خاصة، وهي ال تعني بالضرورة  

إنكار الوجود الفيزيائي للفلس���طينيني كمجموعة أجساد حية تتناثر 

في خلفية املكان، بل إنكار وجود الفلسطيني كذات سياسية، أي ذات 

قادرة على اخلروج من دائرة حاجاتها الطبيعية والبيولوجية إلى دائرة 

الفعل السياس���ي، إذ ال ينكر أح���د أن املدينة احملتلة كانت مزدحمة 

بالسكان  وأن سوقها كانت مفعمة باحلركة، لكن هذا الوجود بالنسبة 

للمستعمر الذي يطل من خالل شيمر هو وجود غير معدود، وال يحسب، 

ألن الوجود الوحيد الذي ُيحسب هو وجود »اجلماعة – النموذج« التي 

هي اجلماعة اليهودية، وهو ما عبرت عنه شيمر بقولها:

»إن املكان اخلالي من اليهود يعد بالنسبة لي كوكبا ميتا، 

أرض  لي  بالنسبة  هي  اليهود  من  اخلالية  إسرائيل  وأرض 

جرداء خاوية «.27

تقتضي الض���رورة اذن، بحكم املخيال االس���تعماري للمكان 

اخلاوي  إحياء املكان واعادة الروح اليه. هكذا س���توجه سياسات 

االستعمار الى زرع املكان بحياة جديدة تكون محسوبة، هي حتديدا 

احلياة اليهودية التي يجب السعي وبسرعة كبيرة الى جلبها، وكما 

قال دافيد بن غوريون بعد احتالل القدس في العام  1967 28:

»يجب جلب يهود إلى ش���رقي القدس، ب���أي ثمن. يجب 

إس���كان أعداد غفيرة من اليهود خالل وقت قصير. س���يقبل 

اليهود السكن في شرقي القدس حتى في أكواخ. يجب عدم 

االنتظار لبناء أحياء منظمة. املهم أن يكون هناك يهود«.

وم���ن املهم أن نش���ير هنا إلى أن الفلس���طيني لم يظهر فقط 

بوصف���ه »آخر اليهودي الصهيوني ونقيضه«، بل حضر في بعض 

األدبيات الصهيونية الرائدة بوصفه »ذاتا سياس���ية وقومية«. فقد 

كتب زئيف جابوتنسكي، مثال، في مقالته »اجلدار احلديدي«29 إن 
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»الفلس���طينيني أّمة وليسوا همجا«، فيما أبدى بن غوريون تفهمه 

ملعارضة الفلسطينيني للمشروع الصهيوني حني كتب:

اتفاق مع إسرائيل.  أي  على  ملا وافقت  عربيا،  »لو كنت   

وعدنا  الله  إن  بالدهم...نعم،  أخذنا  فنحن  طبيعي،  أمر  هذا 

بهذه األرض ولكن هذا أمر ال يهمهم، فإلهنا ليس إلههم. لقد 

ألفي  أتينا من إسرائيل وهذا صحيح..ولكن هذا حصل منذ 

عام، فما الذي يدعوهم ألن يعيروه اهتماما؟ ]....[ إنهم يرون 

شيئا واحدا فقط: إننا جئنا وسرقنا بالدهم، فلماذا عليهم أن 

يقبلوا بهذا األمر؟«.30

وتكرر املوقف ذاته الحقا عند إيهود باراك خالل مقابلة صحافية 

مع جدعون ليفي، إذ قال: »لو كنت فلسطينيا وفي سن مالئمة لكنت 

انضممت إل���ى منظمة إرهابية«،31 وهو ما يعني تفهما ليس فقط 

ملعارضة الفلسطينيني للمشروع الصهيوني على جتلياته، بل متاهيا 

مع الفلس���طيني واعتباره »يهوديا معكوس���ا« له تطلعات سياسية 

متطابقة مع التطلعات اليهودية القومية )مسعد 2009، 29(. 

غير أن صورة الفلس���طيني كذات قومية سياس���ية تشكل أوال 

الهام���ش وليس امل���نت، واألهم أنها تأتي عادة من أجل تفس���ير 

»العداء املس���تدمي« الذي يكنه الفلس���طيني لإلسرائيلي واليهودي 

الصهيون���ي، هذا العداء الذي حتول بحس���ب عدي أوفير وأرئيال 

أزوالي مع الوقت »إلى س���مة شخصية وجوهرية للفلسطينيني«32 

)2011( م���ا يتيح عمليا تبرير كل سياس���ات القوة والقمع التي 

تقوم بها السلطة جتاههم، وذلك من باب اعتبار الصراع  صراعا 

وجوديا بني »الطرفني«، يغ���دو معه التطهير والطرد نتيجة حتمية 

لهذا الفهم، وضرورة قصوى من أجل »البقاء«.

التصنيف القانوني وإنتاج المقيم المارق

مقاب���ل عملية متثيل الفلس���طيني كذات غير سياس���ية، لعب 

التصني���ف القانوني للس���كان دورا مهما في الس���عي إلى تنفيذ 

املش���اريع االستيطانية االس���تعمارية في القدس الشرقية، حيث 

عملت إس���رائيل، بعد االحتالل مباشرة، على إدماج الفلسطينيني 

املقدسيني في القانون اإلسرائيلي كمختلفني ومتميزين، وذلك من 

خالل تصنيف مكانتهم باالستناد إلى »قانون الدخول إلى إسرائيل« 

من العام 1952 33 والذي اس���تهدف تنظيم دخول األجانب الذين 

يأتون إلى إسرائيل وهم ال يحملون اجلنسية اإلسرائيلية، إذ تتيح 

هذه املكانة »حي���زا للتعامل القانوني املختلف« وحتويلهم املتدرج 

إلى س���اكنني مارقني في وطنهم يهددون، مبجرد وجودهم، وجود 

»املواطن املعياري« الذي  يجب الدفاع عنه واالس���تثمار فيه ومن 

 )Agamben 1998  Foucault 1977 1991  2003( أجله

سوس���يولوجيا، يعّرف »املارق« بأنه اخل���ارج عن اجلماعة وعن 

قوانينها أو ناموسها. ويدمج املروق، بعكس النبذ، بني البعد الزمكاني، 

بكون���ه يحيل إلى واق���ع مؤقت وعابر ومتحرك وغير ثابت، وبني البعد 

القانوني، بكونه يش���ير إلى فع���ل »غير قانوني« من وجهة نظر القوة 

املسيطرة، على األقل، حيث يبادر شخص أو جماعة إلى خرق احلدود 

واخلروج بالتالي إلى خارج  اجلماعة.34 وقد جاء في »لسان العرب«: 

املُروق َأن ُيْنِفذ السهم الرمّية فيخرج طرفه من اجلانب اآلخر وسائرة 

ف���ي جوفها«، وهو ما يحيل إلى ظرفية احلال، ويذكر أيضا  اخلروج 

من شيء من غير مدخله، وهو ما يحيل إلى فعل غير قانوني تتم فيه 

مارس���ة االختراق. ويختلف املارق بذلك عن املنبوذ الذي يظل، رغم 

نبذه ورفضه اجتماعيا ووضع احلدود بينه وبني سائر اجلماعة، جزءا 

م���ن التركيبة االجتماعية للجماعة ومن بنيتها العامة وليس خارجها، 

وان كان جزؤه���ا غير املرغوب فيه واملرف���وض كحال »املنبوذين في 

نظام الكاست الهندي«، أو »حال اليهود في أوروبا« )وإن مت حتويلهم 

الحقا إلى مارقني( كما كتب عنه ماكس فيبر، وإلى حد ما أيضا حال 

الفلس���طينيني في إسرائيل الذين رغم كونهم »غير مرغوب فيهم« في 

الدولة إال إنهم، مع ذلك، جزء من جماعة املواطنني يتم التعامل معهم 

)ولو ش���كليا( كمواطنني، على الرغم من كونهم في منزلة متدنية في 

الدولة ويتم التمييز ضدهم والسعي نحو السيطرة عليهم.  أما املارق 

فارغ  ومكان  خاٍو  كحيز  القدس  مع  المحتلة  الدولة  تعامل  يعكس 

بالضرورة  ينكر  ال  وال��ذي  المكان  تجاه  الصهيوني  االستعماري  المخيال 

وجود بشر في الحيز المحتل، لكنه ينكر وجود ذوات سياسية أو »ذوات 

محسوبة« في هذا الحيز فيمحوها، بالتالي، رمزيا من المكان
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فهو من يتم السعي إلى إخراجه عن اجلماعة أوال واحليز )املستعمر( 

ثانيا، عبر تبني سلسة من األفعال واملمارسات املقصودة.  

بعد ضم القدس الش���رقية بحدودها اجلديدة، قامت إسرائيل 

بإجراء تعداد س���كاني في القدس الشرقية ومنحت كل من تواجد 

في نطاق منطقة نفوذ القدس اجلديدة مكانة »مقيم دائم« )توشاف 

كيفع(.35 ومبوجب ذلك، منح حوالي 66 ألف مقدسي مكانة »املقيم 

الدائم«، بينما اس���تثني من ذلك جميع س���كان القدس الذين لم 

يتواجدوا فيها إبان إجراء التعداد، بغض النظر عن األسباب.

 )أ(  كل م���ن هو ليس مواطنا إس���رائيليا، ميكن أن يدخل . 1

إلى إس���رائيل مبوجب »تصريح عوليه )مهاجر(«، أو مبوجب 

هذا القانون.  

)ب( كل من هو ليس مواطنا إسرائيليا و/ أو كل من ال ميلك   

»تصريح عوليه« أو »شهادة عوليه«، تكون إقامته في إسرائيل 

وفق »تصريح إقامة« مبوجب هذا القانون.

 أنواع تصاريح ورخص اإلقامة 

أ.  وزير الداخلية مخول بإعطاء:. 2

تصريح ورخصة إقامة/ عبور- تصل حتى خمسة أيام.. 1

تصريح ورخصة إقامة/ زيارة - حتى ثالثة أشهر.. 2

تصريح ورخصة إقامة طارئة - حتى ثالث سنوات.. 3

تصريح ورخصة إقامة دائمة.. 4

تصريح مؤقت إلقامة زيارة - ملن يتواجد في إسرائيل من . 5

غير تصريح إقامة وصدر بحقه أمر إبعاد- حتى خروجه 

من إسرائيل أو إبعاده عنها.

ومبوج���ب البند 2.1.4 من القانون أعاله، قام وزير الداخلية 

اإلسرائيلية في العام 1967 مبنح سكان القدس احملتلة تصريحا 

لإلقامة الدائمة في القدس، بحيث يترتب على هذه اإلقامة حصول 

املقي���م على بعض احلقوق التي يتمت���ع بها املواطنون، مثل احلق 

في التنقل بحرية داخل حدود إس���رائيل، ومزايا التأمني الصحي 

واالجتماع���ي، فيما متنع عنهم فقط بعض احلقوق، مثل احلق في 

املشاركة في انتخابات البرملان أو الترشح لهذه االنتخابات. 

يتشكل املعنى السياس���ي والعملي لتصنيف املكانة القانونية 

للمقدس���يني ضمن فئة »اإلقامة الدائمة« من خالل  عالقته بالبنية 

االستعمارية - االستيطانية للدولة، ومن خالل مقاربتها واختالفها 

مع مجموعة الصيغ القانونية التي تسعى إلى تنظيم وجود األجانب 

والراغب���ني ف���ي الدخول إلى هذه الدولة، ف���ي  مقابل كل من هم 

مواطن���ون أو مهي���أون للمواطنة )القصد اليه���ود الذين يحملون 

تأش���يرة عولي���ه(، إذ يتبلور معناها من خالل وضع الفلس���طيني 

املقدسي كاس���تثناء للمواطن )من هو ليس مواطنا.... أو من هو 

لي���س مواطن���ا أو عوليه( ومن خالل وضعه في مقابل  املواطن أو 

»املواط���ن احملتمل - العوليه« ضمن مجموعة من اآلخرين الغرباء 

الراغب���ني في الدخول إلى البالد أو في البقاء فيها، وهو ما يعني 

قولبة األصالني كأجنبي وغريب في وطنه وحتويل املواطن اليهودي- 

اإلسرائيلي املستعمر إلى حالة الوجود الثابتة.  

ويفّصل القانون احلاالت العديدة التي يستطيع فيها وزير الداخلية 

سحب تصريح اإلقامة من حامله، بينما ال يوضح الشروط التي متنح 

مبوجبها اإلقامة الدائمة، وهو ما يعني أن منح اإلقامة، أو سحبها، 

هو حيز ضبابي يدار بحسب توجهات الوزراء وأهوائهم األيديولوجية، 

ما يفتح مجاال لتمرير سياس���ات »متش���ددة« كما يحدث عمليا منذ  

العام 2000، أو أقل تشددا تبعا لرغبة وزير الداخلية وتوجهاته.

ليس ثمة في القوانني اإلسرائيلية تعريف واضح للمقيم. وفيما 

عدا قانون الدخول إلى إسرائيل، الذي يحدد أنواع اإلقامة، ليست 

هناك إش���ارة في القوانني اإلسرائيلية إلى املقيم كفئة قانونية، إال 

في أنظمة ضريبة الدخل والتأمني الوطني، والحقا في تنظيم وجود 

العمال األجانب في إسرائيل )العام 2007( .

وتتق���رر أهلية اإلقام���ة باالعتماد على الواق���ع العيني، وهي 

غير أن صورة الفلسطيني كذات قومية سياسية تشكل أوال الهامش وليس المتن، 

الفلسطيني  يكنه  ال��ذي  المستديم«  »العداء  تفسير  أجل  من  ع��ادة  تأتي  أنها  واأله��م 

لإلسرائيلي واليهودي الصهيوني، هذا العداء الذي تحول بحسب عدي أوفير وأرئيا أزوالي 

مع الوقت »إلى سمة شخصية وجوهرية للفلسطينيين«  )2011( مما يتيح عمليا تبرير كل 

الصراع   اعتبار  باب  من  وذلك  تجاههم،  السلطة  بها  تقوم  التي  والقمع  القوة  سياسات 

الفهم،  لهذا  حتمية  نتيجة  والطرد  التطهير  معه  يغدو  »الطرفين«،  بين  وجوديا  صراعا 

وضرورة قصوى من أجل »البقاء«.
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مشروطة )وبالتالي مؤقتة( »بإثبات حاملها شروطا محددة متكنه 

من احلصول عليها، من بينها إثبات أن »مركز حياته« يقع في حدود 

نفوذ الدولة«. وقد ورد في صفحة التأمني الوطني أن املقيم هو:

مكان  مثاًل  إسرائيل،  في  حياته  مركز  الذي  » الشخص 

فيه  يتلقى  الذي  املكان  العائلة،  مكوث  مكان  الدائم،  السكن 

األوالد تعليمهم، مكان العمل األساسي، مكان التعليم. ينبغي 

على من يدعي أنه مقيم إثبات ذلك«.36

وفي حال فشل املعني في إثبات أن مركز حياته هو في حدود 

إسرائيل تسحب منه مكانة املقيم الدائم ويتحول إلى »ساكن غير 

شرعي« في بلده. لكن، ما هي بالضبط »حدود إسرائيل«؟ ما هي 

منطقة نفوذ هذه الدولة؟ وَمن يحددها وكيف في ظل االس���تيطان 

اليه���ودي املوزع في األراضي احملتلة؟ وكيف يتم حتديد املناطق 

الشرعية لإلقامة وتلك غير الشرعية؟ 

فطبقا للقانون اإلس���رائيلي، تشكل املس���توطنات املوزعة في 

الضفة الغربية مناطق نفوذ إسرائيلية بينما تعتبر الرام أو ضاحية 

البريد، التي تقع حتت الس���يطرة اإلس���رائيلية، »منطقة أجنبية«، 

م���ا يعني أن من يقيم فيها ُتس���حب منه الهوية الزرقاء ومُينع من 

دخول القدس.

تختلف مكانة »املقيم« عن مكانة »املواطن«، إذ إن املواطنة مُتنح 

للفرد مدى احلياة ويكون من الصعب جدا سحبها، إال في إجراءات 

خاص���ة ومعقدة ومذكورة في ن���ص القانون، ناهيك عن أن املواطنة 

ال تسحب من الشخص الذي يحملها إذا ما ترك الدولة التي يحمل 

مواطنتها، سواء بشكل مؤقت لبضع سنوات أم حتى بشكل نهائي في 

حال هاجر منها. لكن من يحمل مكانة »املقيم«، مثل الفلسطينيني في 

القدس الشرقية، تكون مكانته هذه مشروطة وقابلة للسحب بسهولة، 

وخاصة في حال االدعاء بأنه قد كّف عن الس���كن في حدود الدولة 

وانتقل إلى دولة أخرى. لكن مكانة املقيم التي أعطيت للمقدس���يني 

تختلف، في املقابل، عن تصريح اإلقامة الدائمة الذي مُينح لألجنبي 

ف���ي الدول���ة التي يريد أن يندمج فيها، لكونه يدخل مس���ارا باجتاه 

التوط���ن، كما هي احلال في أمي���ركا وأوروبا، بينما يحدث العكس 

متاما مع الس���اكن األصلي، ألن حت���ول املواطن واملقيم األصالني 

في دولة اس���تعمارية محتلة نحو صيغة »اإلقامة« املشروطة )بإثبات 

مرك���ز حياته( يعني عمليا الدخول في االجتاه املعاكس الذي ينتهي 

إلى نزع مكانته الشرعية وإقصائه إلى خارج املكان.

ولتوضيح مسألة الدخول في االجتاه العكسي، من األصالنية 

إلى املروق، نورد القصتني التاليتني:

• في 22 من تش���رين الثاني 2010 تس���لمت سلوى رسالة من 	

مؤسس���ة »التأمني الوطني« تطالبها بتعبئة منوذج حول مكان 

سكنها في السنوات الس���ابقة وتدعيمه باألوراق واملستندات 

التي تثبت مكان س���كنها. وقد ُمنحت س���لوى مهلة 21 يوما 

إلجناز ذلك، وإال فستعّرض نفسها إلجراءات قانونية من باب 

جنود في البلدة  القدمية في القدس
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سحب هويتها، أي سحب األوراق الرسمية التي تعطيها احلق 

في التواجد في القدس. وقد مت وضع قائمة باملستندات التي 

يجب عليها أن توفرها إلثبات مكان سكنها، شملت:

رخصة سياقة، رخصة سيارة.. 1

عقد إيجار البي���ت والفواتير التي تثبت أنها تعيش فيه، . 2

مثل فواتير الهاتف والكهرباء واملاء وضريبة األمالك.

أوراق رسمية تثبت انخراط أوالدها في مدارس في القدس.. 3

أوراق رسمية عن حساب بنكي تديره في القدس.. 4

شهادات تعليمية.. 5

تبلغ س���لوى من العمر 43 عاما وهي أم لثالثة أوالد: حامت ابن 

الرابعة عش���رة، إلهام ابنة الثانية عشرة وأحمد ابن العاشرة. وهي 

مطلقة منذ 9 س���نوات وتتلقى مخصصات التأم���ني الوطني ومبلغا 

ش���هريا إلعال���ة أوالدها من طليقها الذي هاج���ر إلى أمريكا وتزوج 

هناك. خالل األيام التي تلت حصولها على رس���الة التأمني الوطني، 

عملت س���لوى جاهدة من أجل توفير الوثائ���ق املطلوبة كاملة. وبعد 

أن قامت بتس���ليمها يدويا ملوظف التأمني، بدأت تنتظر بترقب شديد 

اليوم الذي سيدق موظف التأمني بابها لكي يتأكد بالفعل من أنها لم 

تفبرك الوثائق، حتى صارت تتجنب اخلروج من البيت كي ال يأتوا في 

غيابها ويعتبروها غير ساكنة، ما يعني عمليا اتخاذ إجراءات قانونية 

بحقها تنتهي بسحب اإلقامة منها ومن أوالدها وحتويلها إلى ساكنة 

غير شرعية في بيتها الذي ورثته عن أجدادها. وبعد عدة أشهر، في 

العاشرة من صباح أحد األيام، دق موظف بلباس مدني باب بيتها. 

وبع���د التحية املؤدبة أبلغه���ا بأنه من طرف التأمني وجاء ليتحقق إن 

كانت بالفعل تس���كن في البيت. دخل إلى البيت، فتح اخلزائن، قلّب 

مالبسها اليومية، سألها عن مكان غياراتها الداخلية، قلّبها ثم أغلق 

اجلارور. دخل غرفة النوم واحلمام، قلّب وفت��ّش، نظر وابتسم ثم خرج. 

س���رية هي امرأة في ال� 67 من عمرها تس���كن في القدس، هي 

وشقيقها في البيت نفسه. في أحد األيام وبينما كانت متواجدة في 

املسجد األقصى، اتصل بها شخص وادعى )كاذبا( بأنه من البريد 

املستعجل وأن عليها احلضور بسرعة من أجل التوقيع على استالم 

ط���رد بريدي. أخبرته بأنها س���تأتي في احلال. كانت س���رية تؤدي 

الصالة في املسجد األقصى، وبالفعل خرجت مسرعة إلى بيتها غير 

أنها حني وصلت لم جتد هناك أحدا. بعد عدة أيام، استلمت سرية 

رسالة من التأمني الوطني تبلغها عدم أهليتها وأحقيتها للحصول على 

مخصصات التأمني ألنها »ال تسكن عمليا ضمن حدود إسرائيل«. 37 

للوهلة األولى، وكما أش���رت س���ابقا، تبدو مكانة املقيم أفضل 

من مكانة الرعية، إذ يتم إسقاط الرعايا من حسابات الدولة، ليس 

ألنهم شيء بل ألنهم وبروح ما كتبه ألتوسير »ال شيء«،38 فيما يتم 

التعامل مع املقيم في إطار اإلدارة البيو- سياس���ية للسكان، ليس 

فقط بوصفه جزءا من املشهد السياسي واالجتماعي العام بل بوصفه 

أيضا محور مارسة السلطة السياسية، وهو ما سيتكشف انه ليس 

وضعا أفضل متاما. فبس���بب كونه كذلك، أي بس���بب كونه بالذات 

جزءا من الفئة الس���كانية التي تقع في حسابات الدولة الدميغرافية 

)البيولوجية، عمليا( بينما هو في الوقت ذاته اجلزء غير املرغوب فيه 

ومكم���ن خطر يهدد صورتها املرادة واملرغوبة كدولة يهودية، تصير 

مهمة الدولة الس���يطرة عليه ومحاصرته وتقليص حضوره وإبعاده 

قدر اإلمكان عن املشهد املراد، حيث تسعى إلى عرقلة تكاثره وكبحه 

والسيطرة على حركته العامة باعتباره حامل »الدميغرافيا« العملي 

ورافعته اجلنسية والعرقية، إذ إن الزيادة السكانية ال تتحقق إال من 

خالل جس���ده،  كما أن اخلطر الدميغرافي ما هو إال نتاج مباشر 

لنش���اطه اجلنس���ي »املفرط« واخلبيث. ولهذا، يتم العمل مبستوى 

امليكرو من أجل ضبط هذا اجلس���د، عبر مالحقته ومطالبته بإثبات 

مرك���ز حياته، فيتحول بذاته إلى أرش���يف ذاتي مكدس باإلثباتات 

والبراهني واألوراق واملستندات وامللفات التي جمعها من املؤسسات 

الحياة ويكون من  للفرد مدى  منح 
ُ

ت المواطنة  إن  إذ  »المواطن«،  »المقيم« عن مكانة  تختلف مكانة 

الصعب جدا سحبها، إال في إجراءات خاصة ومعقدة ومذكورة في نص القانون، ناهيك عن أن المواطنة 

ال تسحب من الشخص الذي يحملها إذا ما ترك الدولة التي يحمل مواطنتها، سواء بشكل مؤقت لبضع 

سنوات أم حتى بشكل نهائي في حال هاجر منها. لكن من يحمل مكانة »المقيم«، مثل الفلسطينيين 

في القدس الشرقية، تكون مكانته هذه مشروطة وقابلة للسحب بسهولة، وخاصة في حال االدعاء بأنه 

 عن السكن في حدود الدولة وانتقل إلى دولة أخرى. لكن مكانة المقيم التي أعطيت للمقدسيين 
ّ

قد كف

تختلف، في المقابل، عن تصريح اإلقامة الدائمة الذي ُيمنح لألجنبي في الدولة التي يريد أن يندمج فيها، 

مع  تماما  العكس  يحدث  بينما  وأوروب��ا،  أميركا  في  الحال  هي  كما  التوطن،  باتجاه  مسارا  يدخل  لكونه 

الساكن األصلي
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املختلفة لكي يرفعها في حال احلاجة إلى إثبات ما يطلب منه إثباته. 

ذلك إن عدم توفير هذه الوثائق أو تعذر إيجادها، ألي س���بب كان، 

يعني ببس���اطة حتويل املقيم إلى »س���اكن مارق« في بلده. وعندما 

يك���ون وجوده أصال »مصدرا للخطر الدميغرافي« وتهديدا للتوازن 

الدميغرافي، فان عدم توفير هذه األوراق ، وإتباع سياسة مستمرة 

من عدم الوضوح والضبابية والتغيير املتواصل للشروط التي يجب 

استيفاؤها يعني حتويل البيروقراطية إلى أداة مركزية لتقليل منسوب 

اخلطر العام احملدق الذي ميثله وجود الفلس���طيني في حيز يطرح 

شعار تهويده كل صباح ومساء.39 

متازمة الجسد الفلسطيني والخطر البيولوجي

عل���ى الرغم من ظهور دراس���ات نقدية وتي���ارات فكرية تنقض 

متثيالت الفلس���طيني االستش���راقية واجلوهرانية، إال أن متثيالت 

الفلس���طيني بوصفه آخر اليه���ودي- الصهيوني لم تختف، بل مت 

حتويرها وتشذيبها وإعادة إنتاجها في صيغ خطابية جديدة تتمحور 

حول اخلطر الدميغرافي والقنبلة الدميغرافية والقنبلة املوقوتة، وتأخذ 

»مشروعيتها« من خالل ربطها بالنظرية العلمية اجليو- دميغرافية 

وحتليلها ضمن متالزمة الدميغرافيا واخلطر القومي.40

وإن كان الفلسطيني قد محي مع بدايات الصهيونية باعتباره 

ذاتا سياس���ية واعتباره مجرد ذات بيولوجية غير محسوبة، إال أن 

فش���ل الدولة في »الس���يطرة« على فعله البيولوجي )أو ما يسمى 

الدميغرافي( س���يؤدي إلى  طغيان البيولوجي، وذلك بالتوازي مع 

فش���ل الدولة في حتقيق أهدافها »الدميغرافي���ة« وتزايد التهديد 

املنبعث من وجود الفلس���طيني كجس���د غير مرغوب فيه. وقد عبر 

ني���ر بركات رئيس بلدية القدس41 عن هذا اخلطر املتصاعد الذي 

ميثله »العربي املقدسي«، بقوله:

»في املاضي كان في القدس 70% يهود و30% عرب، وهذا 

مقابل %65  اليوم هي %35  النسبة  لكن  هو هدف احلكومة، 

وهذا تهديد استراتيجي على القدس«.

تكم���ن أهمية متالزمة الفلس���طيني- اخلط���ر الدميغرافي في 

أنها تش���كل الفلسطيني وتعيد بناءه في سياق البنية االستيطانية 

االس���تعمارية في ثنائيات  اخلطر/ النظام، االنفالت والطبيعة - 

األمن القومي، وحتيل جسده إلى ساحة الفعل التي يجب تنظيمها 

ومراقبتها، حيث يتم ربط البيانات السكانية ودوال سلوكه اجلنسي 

من حيث الوالدة املرتفعة مقابل انخفاض نس���بة الوفيات )وهو ما 

عزل القدس
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يعاد إلى دور الدولة املتطور( مع اخلطر القومي املتربص باجلماعة 

واخلوف من »حتول« مصيري يس���توجب »مقاومته ووضع وتنفيذ 

اخلطط القومية التي تعزز الوجود »النموذجي« واملرغوب للمستعمر 

املستوطن مقابل العمل على كبح اخلطر«. 

وكانت احلكومات اإلسرائيلية املتتالية قد وضعت نصب أعينها 

ض���رورة الوصول إلى هدف دميغرافي دائم في القدس ال تتعدى 

فيه نس���بة الع���رب 30% ، مقابل 70% من اليه���ود. وقد ظل هذا 

ه���دف احلكومات حتى العام 1985. لك���ن عدم قدرة الدولة على 

التحك���م باجتذاب يهود إلى القدس، أوال، وارتفاع نس���بة التكاثر 

عن���د العرب كما تدل الدوال اإلحصائية املتواترة، ثانيا، أديا إلى 

تغيير هذا الهدف. وفي خطة التنظيم القطرية 35، حددت احلكومة 

هدفا لزيادة تعداد الس���كان في منطقة  القدس إلى مليون وستني 

ألفا للعام 2020 دون أن حتدد التقسيمة اإلثنية ، وهو ما مت في 

خط���ة التنظيم 30/1 التي وضعت هدف الوصول إلى 850 ألف 

ساكن في القدس في العام 2020 يشكل فيها اليهود 65% مقابل 

35% من العرب، وهي النسبة القائمة اليوم. لكن التوقعات بتزايد 

السكان العرب، بس���بب نسبة التكاثر العالية، إضافة إلى انتقال 

الكثير من الس���كان العرب إلى القدس بسبب بناء جدار الفصل، 

ناهي���ك عن توقع حصول هجرة يهودية عكس���ية، أدت إلى حتلنة 

هذا الهدف في اخلطة التي تس���مى خطة تنظيم 2000، والتي مت 

إيداعه���ا من قبل جلنة التخطيط اللوائية في العام 2009 وحددت 

950 ألف س���اكن كهدف دميغرافي للعام 2020 منهم 60% من 

اليه���ود و 40% من العرب )نداف ش���رغاي 2009(. ولكن، حتى 

هذا الهدف ال يبدو »مطمئنا » ألن بعض األبحاث التي تصدر عن 

مراكز مختصة في متابعة الشأن الدميغرافي، في القدس حتديدا، 

تتنبأ بأن يتغير امليزان الدميغرافي في القدس خالل بضع سنوات، 

ومن املمكن أن يتحول عرب ش���رق القدس إلى اجلماعة السكانية 

األكبر في القدس.42 ومبعنى أخر، صار الساكن األصلي ومنوه 

وبياناته صنوا للخطر والرعب احملدق باجلماعة، يتم استحضاره 

عبر لغة مش���حونة بالرعب واخلطر والغموض  الواضح فيس���مى 

»العفريت الدميغرافي«، في إشارة ليس فقط إلى خطر متأهب، بل 

إلى خبث وشيطنة هذا اخلطر، فيتناقش العلماء حول مدى حدته 

وقرب حدوثه ويختلفون حول أس���اليب مواجهته )كما يواظب على 

( أو يعمدون إلى تهدئة اجلمهور اخلائف 
الكتابة أرنون س���وفير43

من هذا العفريت باعتباره »مجرد خطر متخيل وغير حقيقي « ،44 

كما يحاجج بروفسور عزرا زوهر، مثال.

لقد حتول وجود السكان األصالنيني في القدس، في ظل عدم 

قدرة الدولة على التحكم متاما بنس���بة منوهم، إلى مصدر خطر، 

ألن اليهود غير قادرين، عمليا، على الثبات على النسبة السكانية 

املطلوبة، ما يعني أن الضرورة تقتضي إتباع سياس���ات حاسمة 

تتدخل في تسيير اخلط البياني السكاني، وهو ما ميكن أن نقرأه في 

حديث لوبالنسكي في جلسة احلكومة اإلسرائيلية مبناسبة الذكرى 

األربعني ل�«توحيد القدس«، والتي عقدت في 2007-5-13 .45

العاصمة،  لتقوية  حاسمة  بخطوات  احلكومة  تقم  لم  »....إذا 

فإن السكان اليهود سيتحولون إلى أقلية في غضون أقل من 

12 عاما«.

ومن أجل التشديد على أن اخلطر الدميغرافي هو خطر وجودي، 

اس���تحضر لوبالنس���كي »حماس« ووضعها في السياق ذاته مع 

»اخلطر الدميغرافي العربي«، قائال:

» من املمكن، ال سمح الله، أن تصبح القدس حتت سيادة 

ليست يهودية. حماس تعرف أنه من املمكن احتالل القدس من 

خالل الدميغرافيا في غضون 12 عاما«.46 

ال ميكن صّد اخلطر الوجودي الذي ميثله الس���اكن األصلي، 

الذي يتم اس���تحضاره بواس���طة »حماس« كرمز له، إال من خالل 

تبني اخلطط القومية الكبرى وإتباع سياس���ات واس���عة لتشجيع 

االستيطان في القدس احملتلة،47 وتشجيع املشاريع اليهودية فيها، 

ومن ثم  إقامة جدار العزل والضم الذي »يطبق« على القدس ويؤكد 

للمستعمر نفسه أوال إن القدس ليست جزءا من األراضي احملتلة 

وأنها »بالفعل« حتت س���يادته، ثم االستمرار أكثر وأكثر في صك 

وتنفي���ذ اخلطط التي تهدف إل���ى تهويد املدينة، والتي كان أخرها 

على س���بيل املثال ال احلصر »خطة تعزي���ز مكانة مدينة القدس« 

ورص���د مبلغ 100 ملي���ون دوالر لها، وهو قرار أعلن عنه في 30 

أيار 2011 في اجتماع للحكومة برئاسة نتنياهو عقد بالقرب من 

قلعة داوود في باب اخلليل في البلدة القدمية بهدف تأكيد سيادة 

إسرائيل على القدس عشية الذكرى 44 الحتاللها. 48 

مقابل اخلطط الكبرى واالستثمار، تتبع الدولة سياسة الترانسفير 

الهادئ، حيث تفيد اإلحصائيات أن وزارة الداخلية اإلسرائيلية قامت 

خالل األعوام 2005 - 2007 بسحب الهويات من 1869 فلسطينيا 

من سكان القدس، من بينهم 91 قاصرا. وتصف مؤسسات ومراكز 

حقوق اإلنس���ان تلك السياس���ة ب�«سياسة الترانس���فير الهادئ«، 

في إش���ارة إلى تطبيقها بهدوء ومن غي���ر القيام بأعمال »درامية«، 

ويقصد بها حتديدا سياس���ة س���حب اإلقامة، أو ما تسمى »الهوية 

الزرقاء« من س���كان القدس الذين تعتقد الوزارة بأنهم قاموا بنقل 

مركز حياتهم إلى خارج البالد، مبعنى اعتبار املناطق التي حتتلها 

إسرائيل والتي يسكنها عرب »مناطق خارج البالد«، إذ يقع ضمن 

هذا التصنيف، على س���بيل املثال، اعتبار رام الله والبيرة »خارج 
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البالد« واعتبار مس���توطنة بيت إيل التي أقيمت مبا يتنافى مع كل 

القوانني الدولية على أراض صودرت من البيرة  بأنها »داخل البالد«. 

وكانت »سياسة الترانسفير الهادئ« قد بدأت في النصف الثاني من 

س���نوات التسعينيات عندما بدأ يتضح ألشخاص أرادوا احلصول 

على خدمات جتديد الهوية أو تسجيل مواليد جدد، أنهم لم يعودوا 

من س���كان القدس، فصودرت منهم بطاقات هوياتهم، في اللحظة 

ذاتها.  وفي العام 1998، تقدمت جمعية »هموكيد – مركز حلقوق 

الفرد«، باس���م سكان سحبت منهم هوياتهم، بالتماس إلى محكمة 

العدل العليا اإلسرائيلية ضد سياسة سحب الهويات، ما دفع وزير 

الداخلية آنذاك، شيرانسكي، إلى إدخال تعديل في هذه السياسة، 

متثل في منح من سحبت هويته فرصة استعادتها في حال استجاب 

لبعض الش���روط.49 وعلى الرغم من  أن سياس���ة سحب الهويات 

كان���ت تتصاعد أحيانا وتتراجع أحيانا أخرى، إال أنها وصلت في 

العام 2006 إلى مس���توى غير مسبوق. ففيما كان عدد البطاقات 

التي مت سحبها خالل العام 2005 )220( بطاقة، وصل عددها في 

العام 2006 إلى رقم قياسي - 1,360 بطاقة. لكن الرقم ازداد من 

جديد بش���كل جنوني في العام 2008 ووصل  إلى 4,577 بطاقة، 

منها 99 لقاصرين، وهو ما يعني أن عدد البطاقات التي مت سحبها 

في ذلك العام بالذات يش���كل 50% من مجمل عدد البطاقات التي 

مت سحبها منذ االحتالل في العام 1967 وحتى العام 2007.50  

الخاتمة

يش���كل االستيطان االس���تعماري املبدأ املنظم واملوجه للحكم 

اإلسرائيلي عامة، وفي القدس الشرقية خاصة. ويرتبط  هذا املبدأ 

بالفكر الصهيوني املؤسس للدولة اإلسرائيلية ومبشروعه إلقامة وطن 

قومي لليهود في فلسطني، من غير االلتفات إلى سكانها الفلسطينيني 

وعدم اعتبار وجودهم، وذلك من خالل متثيلهم وإنتاجهم باعتبارهم 

آخر املواطن النموذجي واملراد، والتعامل معهم من منطلق اعتبارهم 

سكانا مارقني في وطنهم ومصدرا للخطر والتهديد .

يعتمد حتقيق املش���روع االستعماري- االستيطاني، واعتمادا 

عل���ى وول���ف )Patrick Wolfe 2009(، عل���ى مبدأين مترابطني 

هما مبدأ احملو ومبدأ اإلحالل، حيث تس���عى الدولة، معتمدة على 

اس���تخدام القوة احليوية واإلدارة البيو- سياس���ية للسكان، إلى 

محو املش���هد  الفلس���طيني وإبعاد س���كانه من احليز املستعَمر، 

مقابل إحالل مشهد جديد مهّود بسكانه وعالماته من جهة أخرى. 

ويترتب على ذلك تدخل الدولة املباشر في توجيه التركيبة اإلثنية 

السكانية وقمع املسارات والصيرورات احليوية التي ال تخدم مبدأها 

اإلحاللي، مقابل تشجيع املسارات والصيرورات التي تخدمها، وهو 

ما يعني أن السياسة احليوية لالستعمار االستيطاني هي عملة ذات 

وجهني، إذ تشكل إدارة احليز املستعَمر وسكانه الوجه اآلخر للدولة 

االستعمارية واستثناءها الذي يؤسس من خاللها طبيعيته وعاديته.

الهوامش
من   %66 الدولة   متلك    ، حكومية  وهي شركة  الشرقية«،  القدس  تطوير  »شركة   1

أسهمها  و متلك بلدية القدس 33% من األسهم، وقد أقيمت هذه الشركة عام 1966 

من أجل تطوير وإعادة تأهيل شرقي القدس التي ضمت آنذاك منطقة ميني موشيه 

العام  الشرقية في  القدس  بعد ضم  النار، وحتولت  وماميال على حدود خط وقف 

»تنفيذ مشاريع تطوير  القدس من أجل  للدولة ولبلدية  إلى ذراع مشتركة    1967

يتم  بحيث  املوحدة«،  القدس  أنحاء  كل  في  بنى حتتية وسياحية خاصة  وإصالح 

العمل على »اجلانب التاريخي« الذي يتمحور حول التاريخ اليهودي للمدينة . للمزيد  

 .http://www.pami.co.il/profile.html عن الشركة انظر

  كما ميكن النظر، أيضا، إلى ما تقوم به جمعية »إلعاد« التي تسعى »إلى تقوية الرابط 

اليهودي مع القدس خاصة، وتأسيس الوجود اليهودي في ما يسمى عير دافيد،  أي 

/http://www.cityofdavid.org.il سلوان العربية، لالطالع  واالستزادة انظر

Settler colonialism is inherently eliminatory but not invari�«  2

»ably genocidal
http://www.ir�amim. انظر:  االلكترونية  عاميم  عير  على صفحة  نشر  كما    3

org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mishpatminhal.pdf
4  رفضت األمم املتحدة واألسرة الدولية قرار الضم اإلسرائيلي واعتبرته قرارا غير 

دعا  الذي   )2253( القرار  العامة  اجلمعية  أصدرت  4 متوز 1967  وفي  شرعي. 

إسرائيل إلى إلغاء كافة التدابير املتخذة بشأن القدس واالمتناع عن أي عمل من 

شأنه تغيير وضع املدينة، ثم عادت وأكدت على  املضمون نفسه في القرار 2254. 

وفي 21 أيار 1968 أصدر مجلس األمن قرار 252 الذي اعتبر كافة اإلجراءات 

واألعمال والتشريعات اإلدارية التي اتخذتها إس���رائيل، مبا فيها انت��زاع األراضي 

واملمتلكات، والتي من شأنها تغيير الوضع القانوني للق���دس باطلة. وبعد إصدار 

الع��ام   في  األمن  مجلس  أصدر   1980 العام  في  املوحدة  القدس  أساس  قانون 

الفلسطيني وتعيد  أنها تشكل  الديمغرافي في  الخطر  الفلسطيني-  تكمن أهمية متازمة 

بناءه في سياق البنية االستيطانية االستعمارية في ثنائيات  الخطر/ النظام، االنفات والطبيعة 

- األمن القومي، وتحيل جسده إلى ساحة الفعل التي يجب تنظيمها ومراقبتها، حيث يتم 

انخفاض  مقابل  المرتفعة  الوالدة  حيث  من  الجنسي  سلوكه  ودوال  السكانية  البيانات  ربط 

بالجماعة  المتربص  القومي  الخطر  مع  المتطور(  الدولة  دور  إلى  يعاد  ما  )وهو  الوفيات  نسبة 

التي تعزز  القومية  والخوف من »تحول« مصيري يستوجب »مقاومته ووضع وتنفيذ الخطط 

الوجود »النموذجي« والمرغوب للمستعمر المستوطن مقابل العمل على كبح الخطر«. 
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ران غرينشتاين )*(

محاولة فهم السياسات 

اإلسرائيلية الراهنة

)قراءة في أربعة كتب جديدة حول 

المجتمع والسياسات في إسرائيل(

ملخص

ت��راج��ع ه���ذه امل��ق��ال��ة ع����ددا م��ن ال���درا����س���ات ال�����س��ادرة م��وؤخ��را، 

على  ال��رك��ي��ز  م��ع  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  وال�سيا�سات  باملجتمع  واخل��ا���س��ة 

ال�سيا�سية. فهي تنظر يف عدد من  والنزاع واحل��دود  الهوية  اأ�سئلة 

املحاولت الأكادميية التي تت�سدى لهذه الق�سايا، وتتاأمل يف مدى 

�سلتها مبا ميكن اأن ي�سكل معطيات نظرية اأو�سع. وتخل�س بالتاأكيد 

على احلاجة اإىل منهج يجمع بن الركيز على الثقافة والهوية مع 

التحليل للوقائع القانونية واملادية. ول ميكن اإجناز ذلك على نحو 

فاعل ما مل يتم �سم وجهات نظر الفل�سطينين )مواطنن ورعايا 

على حد �سواء( كجزء اأ�سا�سي من هذا  التحليل. 

غاد يائير، شيفرة األسرلة )الكود الخاص باألسرة(، الوصايا العشر للقرن الحادي والعشرين، كيتر، القدس، 2011، ) بالعبرية(	 

ليف لويس غرينبيرغ، السياسة والعنف في إسرائيل/ فلسطين: الديمقراطية مقابل الحكم العسكري، روتليدج: لندن 	 

ونيويورك

يهودا شنهاف، زمن الخط األخضر- مقالة سياسية يهودية، عام عوفيد، تل أبيب، ظهرت باالنكليزية بعنوان: حل 	 

الدولتين، كمبريدج

هنيدة غانم، إعادة بناء األمة: المثقفون الفلسطينيون في إسرائيل، منشورات ماغنس، القدس )بالعبرية( 	 

  )*( أستاذ مشارك في جامعة ويتووترسراند في جوهانسبورغ، جنوب إفريقيا. ألف »جينولوجيا النزاع، الطبقة والهوية والدولة في فلسطني/ إسرائيل وجنوب إفريقيا« )ويسليان 1995(، 

وحرر »منظورات مقارنة عن جنوب إفريقيا« ) ماكميالن 1998(، وهو يعمل حاليا على مخطوطة »أصوات منشقة: منظورات بديلة للنزاع الفلسطيني- اإلسرائيلي«.  
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هل الوعي هو الذي يحدد مصير الكائن االجتماعي أم العكس هو 

الصحيح؟ قبل نحو قرن ونصف قرن من اآلن، قال كارل ماركس بأن 

الواقع املادي هو الذي يشكل األفكار اخلاصة باملجتمع، وليس العكس. 

يحاول غاد يائير، من اجلامعة العبرية في القدس، أن يختلف. ففي 

كتابه » شيفرة األسرلة«، يعود يائير إلى حقبة كانت األفكار فيها هي 

التي حتكم على نحو مطلق، وكان من السهل التعرف على الطابع القومي 

للجماعات، كما كان ميكن التمييز بني الكيانات اجلمعية وتاريخ وثقافة 

وعقلية كل منها. فمثل أي انثروبولوجي تقليدي كان يرى أن  القبائل 

كيفما نظر إليها،  تختلف  بعضها عن بعض بثقافات فريدة تخص كال 

منها، يعتبر عالم االجتماع احملدث أن  اليهود اإلسرائيليني  ميتلكون 

طريقة فريدة ) شيفرة – كود( في النظر إلى العالم.  فمهمة يائير هي 

تقدمي »الوصايا العشر« التي تقولب سلوكهم، والتي متكننا من تفهمه. 

قد تبدو الكثير من اخلصائص التي يتعرف عليها يائير مألوفة لكل 

من يعرف البالد وقضى بعض الوقت بني اإلسرائيليني اليهود فيها: 

إحساس دائب باملصير احملتوم املترابط مع حتد متعجرف للمحددات 

اخلارجية، سلوك وقح وعدواني مترافق مع إحساس حميم باأللفة مع 

أناس أغراب متاما، ثقة مطلقة مبشاعر متلك األرض واحلقوق، والتي 

تتعايش مع اخلوف املتواصل من التعرض لالستغالل )كأن ينظر إليه 

كمغفل(. تلك هي املادة اخلام التي طاملا تعامل معها الكتاب واملعلقون 

والكوميديون على نحو إبداعي على مدى العديد من العقود، والتي 

طاملا شكلت منبعا للكبرياء واالرتباك في آن واحد للكثير من األعضاء 

الكوزموبوليتانيني من املجتمع القومي، بل ولليهود الذين  في مكان آخر.

ال يقوم يائير فقط بتعداد هذه العناصر الثقافية، بل يعمل أيضا 

الوصف  من  فانتقاله  مضاعفاتها.   وتفصيل  أصولها  شرح  على 

تلك  العمل، وبخاصة  النقدية حول  األسئلة  يثير  الذي  هو  للتحليل، 

الطريقة اإلشكالية التي يتعامل فيها مع التاريخ. فتحليله  يدل على 

مراوحة متواصلة بني البيانات اخلاصة باألحداث املادية القريبة نسبيا 

من حياة اليهود )كالهولوكوست وإقامة دولة إسرائيل واستمرارها في 

حال نزاع دائم(، واألساطير املؤسسة التي شكلت الوعي اليهودي 

على مدى القرون )كاخلروج من مصر واحملاوالت الفارسية  إلبادة 

اليهودي املذكورة في سفر إستير(. وبطريقة ماثلة،  فهو  اجلنس 

يراوح بني محاولة شرح الطبيعة اخلاصة بالهوية اإلسرائيلية وهوية 

اليهود بشكل عام، وبني األثر العميق للتطورات التاريخية وعمليات 

االستغالل األخيرة التي متارسها الدولة.

أصيبوا  قد  اإلسرائيليني  اليهود  بأن  القائلة  فكرته  مثال  فلنأخذ 

بندب عقلي بفعل الهولوكوست، وبأنهم لذلك يردون بعدوانية ما بعد 

الصدمة على كل من يقدم لهم أي نصيحة أو انتقاد، حتى ولو كان 

ذلك من فئات صديقة وداعمة. فالشك في اخلارجيني والتضامن مع 

الداخليني هو نتيجة لهذا التكيف العقلي، كما يقول. غير أنه لو كان 

لدى جميع  توقع أن تكون قد تطورت  فينبغي  ذلك هو احلال حقا، 

اليهود وليس فقط يهود إسرائيل ردود الفعل الغريزية هذه، إضافة 

إلى توقع أن يقوموا بذلك تلقائيا بعد الصدمة مباشرة وليس بعد عدة 

عقود كنتيجة للتدخل الفعال للدولة. 

فحني نقارن بني يهود إسرائيل واليهود الذين في مناطق أخرى، 

الغربية  الليبرالية  الدميقراطيات  في  يقيمون  الذين  أن  فسوف جند 

يعبرون عن  مواقف ثقافية وسياسية مختلفة عن أقاربهم اإلسرائيليني، 

ذات  هو  اليهودية  بالصدمات  وعيهم  كون  من  الرغم  على  وذلك 

الوعي. فهل ميكن أن نقارن العقلية الشتاتية اليهودية بعقلية اليهود 

اإلسرائيليني؟ إذا كان اجلواب باإليجاب، فإن االختالف ال ميكن أن 

يكون بسبب ما يشترك فيه اليهود )الوعي التاريخي باالضطهاد(، 

وإمنا بسبب ما يقسمهم: العيش في بلدان غنية وآمنة  مقابل العيش 

في دولة في حالة حرب دائمة، وهي حرب ناجمة عن عملية  استيطان 

وتغيير ملعالم البالد ضد رغبات سكان البالد األصليني، التي  يجب 

أن تكون جزءا من الرواية. فذلك سوف يفسر سبب اإلحساس بالوجود 

احملفوف باملخاطر، وبخطر الغرق يوما في خضم قوى إعادة املاضي.

ال يتطلب هذا التفسير منا أن نتخلى عن التركيز على الوعي والثقافة، 

فقط من أجل تفحص عالقتهما باملضامني االجتماعية والسياسية. ال شك 

في أن يائير يعي ذلك، غير انه يفضل ان يستخلص املواقف اإلسرائيلية 

– اليهودية إزاء الفلسطينيني  من خالل الوعي اليهودي بدال من تفسير 
الوعي اليهودي- في حالته اإلسرائيلية احملددة-  كنتاج لعملية الغزو 

لهذه األرض. وبسبب ذلك،  التي قاموا بها ضد  السكان األصليني 

فهو غير قادر على رؤية األرضية املشتركة بني املواقف الثقافية لكل 

جماعات املستوطنني حيثما يكونون، الذين يواجهون حتديات عمليات 

إخضاع السكان األصليني واالستيالء على األرض.

 فيائير مهتم فوق كل شيء بحل رموز »شيفرة« الثقافة اإلسرائيلية 

وتقدميها جلمهوره اإلسرائيلي بلغة وأسلوب سلسني يتقنهما جيدا.  

وهو غير معني بإنتاج مناذج نظرية فاعلة. ويتضح ذلك حينما يحاول 

اخليام  احتجاجات  هي  معينة  دراسية  حالة  على  حتليله  يطبق  أن 

اإلسرائيلية التي جرت خالل متوز - آب 2011. فهو ينظر إلى قائمته 

اخلاصة ب »الوصايا« ويختار منها ما يبدو أنه يتفق ومواقف احملتجني 

وسلوكهم. غير أنه ال يجد أي مشكلة في العثور على بعض العناصر 

في أي نظرية تتالءم مع احلقائق. فاالمتحان هو ما إذا كان  حتليل 

املاضي يسمح لنا  بتوقع ما الذي سيحدث في املستقبل. الكتاب ال 

يعبر هذا االمتحان: فليس هناك في تعامله مع الثقافة اإلسرائيلية ما 

يهيئنا الحتماالت اندالع غضب جماهيري بذلك احلجم الذي حدث في 

صيف العام 2011. فلو كان مكنا لنظريته أن تقدم تفسيرا للسلبية 

ثم  النشاط،  من  املوجة  تلك  ثم  الفترة،  تلك  قبل  ما  في  االجتماعية 
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التراجع )املؤقت؟( الذي تال ذلك، لكان مكنا أن يكون هناك تفسير 

كبير: فتلك النظرية ال تتعرف على أي تطورات معينة كان ميكن ان 

حتدث بشكل أو آخر، ولذلك فهي تفقد قيمتها التنبؤية.

إن توجه الكتاب نحو التحليل الالتاريخي مييل إلى إخفاء الدور 

االستغاللي الذي لعبته وكاالت الدولة في تشكيل الوعي باالضطهاد. 

هذا ال يعني أن اضطهاد اليهود لم يكن حقيقيا، بل إن مركزيته في 

التعليم اإلسرائيلي والثقافة الشعبية والوعي السياسي، قد انتقلت مع 

الزمن: فقد كان االضطهاد مخفيا جدا خالل اخلمسينيات والستينيات، 

ثم أخذ يحتل  موقعا مركزيا متزايدا منذ أواخر السبعينيات، وذلك مع 

تراجع الشرعية الدولية، التي كانت إسرائيل تتمتع بها، وذلك بفعل 

سياساتها االحتاللية. فالتركيز على ماض مفيد سياسيا ويتمحور 

حول الهولوكوست لم يبدأ باالنتشار في إسرائيل وبني اليهود الذين 

يقيمون في أماكن أخرى إال مؤخرا نسبيا. وفي الوقت الذي يحفل 

فيه كتاب يائير باملالحظات الثقافية العميقة واملهمة، وإذ هو كتاب 

يستحق القراءة بالتأكيد، فهو يحتاج ان يتم إردافه بتحليل سياسي 

مؤسس على التاريخ.  

 إن تقدمي مثل هذا التحليل بالضبط، هو الهدف الرئيس لكتاب  

إسرائيل/  في  والعنف  »السياسات  املعنون  غرينبيرغ،  لويس  ليف 

فلسطني«.  فهو ال ينطلق من الثقافة والوعي، وإمنا من الواقع القانوني 

والسياسي، مع اهتمام خاص بفشل عملية أوسلو 1993 للتسوية 

وردود الفعل العنيفة التي تلت ذلك. ألجل تفهم تلك التطورات، ال بد 

من التركيز على »املشكلة األساس« للنظام اإلسرائيلي، وهي املتمثلة 

في »غياب احلدود املادية والرمزية باعتبارها إطارا حاويا للنزاعات 

واملصالح املتعارضة واآلراء املتنافسة« ) ص 27(. 

وعلى نحو أكثر دقة، فإن املشكلة ال تكمن في غياب احلدود بقدر 

ما تكمن في حقيقة وجود عدة أشكال من احلدود التي يخدم كل منها  

أغراضا مختلفة وكلها  تتعرض للطعن: فالدولة  تشمل الفلسطينيني 

املقيمني في الضفة الغربية وقطاع غزة ألغراض السيطرة العسكرية  

القانون  بحصر  وسياسيا  قانونيا  تقصيهم  ولكنها  واالقتصادية، 

الدميقراطي واحلكومة املنتخبة في نطاق حدود ما قبل العام 1967، 

قيام  هي  ذلك  ونتيجة  العسكري.  للقانون  احملتلة  املناطق  وتخضع 

نظام مزدوج يجمع بني األشكال الدميقراطية والسيطرة االستعمارية 

في آن واحد )ص 22(. 

وألجل حل ذلك التوتر بني هذه األشكال املختلفة من احلكم،  فنحن 

في حاجة إلى  »فضاء سياسي«، وهذا هو  مصطلح غرينبيرغ،  من 

أجل توفير إطار متفق عليه يتيح املجال حلل سلمي للنزاعات. ويتطلب 

هما  التناقض،  إمكانية  تتضمنان  »عمليتني  الفضاء  هذا  مثل  خلق 

الدمقرطة وإنهاء االستعمار« )ص 22(. وهذا هو ما سعت عملية 

أوسلو- التي أوجدت أساسا للتفاوض بني إسرائيل ومنظمة التحرير 

قد  ذلك، فهي  أن تفشل. وبدال من  قبل  إلى حتقيقه  الفلسطينية - 

أوجدت حالة من السالم املتخيل، وليس سالما حقيقيا: »فغياب املقاومة 

الفلسطينية العنيفة قد ساعد إسرائيل على تخيل االتفاقية بأنها توفر 

سالما من غير احلاجة إلى تفكيك جهاز احلكم العسكري والهيمنة 

االقتصادية ودون أن يتم وقف بناء املستوطنات« )ص 99(.. وكانت 

النتيجة هي عدم حدوث أي تقدم في تفكيك االستعمار، وذلك بفعل 

العراقيل التي وضعها اجلناح اليميني اإلسرائيلي والقوات املسلحة. 

أدى ذلك إلى ظهور رد فعل عنيف لدى الفلسطينيني احملبطني، وهو 

ما وفر للعسكرية امتالك شرعية قمعها العنيف للفلسطينيني:  هكذا 

تلت ذلك حلقة مفرغة من العنف ثم انهيار عملية أوسلو. 

 يكمن في جذر هذه التطورات، كما يقول غرينبيرغ، فشل في 

مأسسة الفضاء السياسي الذي يتطلب االتفاق على حدود املجتمع 

الذي يضم األطراف املختلفة: فاحلدود هي العنصر األهم من أجل 

االحتواء السلمي للنزاع من خالل التمثيل والوساطة والتسوية. فاحلدود 

املعترف بها قد تعني االعتراف بسيادة الطرف اآلخر على اجلانب 

اآلخر من التخوم، أو االعتراف بالتمايز املشروع ضمن حدود الدولة 

وتقبل مطالب التمثيل من جانب اجلماعات املخضعة. ففي حالة عدم 

وجود حدود واضحة ومتفق عليها، تظهر مشاعر اخلوف وانعدام األمن 

ويصبح العنف هو التعبير املتكرر عن النزاع بني الفئات االجتماعية 

بسبب عدم إمكانية احتواء هذه اجلماعات عبر التمثيل )ص 203(.

غير أن الوضع في إسرائيل/ فلسطني لم يعرف احلدود املادية 

الثقافية والرمزية  لم تكن احلدود  بل  العرب واليهود.  الواضحة بني 

أمرا مسلما به أيضا. فهي قد ظهرت وترسخت نتيجة عملية خاصة 

بقوى أيديولوجية خارجية: الصهيونية في حالة اليهود والقومية العربية 

في حالة العرب. كان العرب قابلني لالنفتاح على تضمني يهود ضمن 

حدودهم )في البلدان العربية(، غير أن ذلك لم يكن مكنا في فلسطني 

ما قبل العام 1948، وذلك بسبب املوقف اإلقصائي للحركة الصهيونية. 

يعي غرينبيرغ كل ذلك. ومع ذلك، فهو يبدو مهتما فقط في محاولة فتح 

الفضاء السياسي وفشل تلك العملية. فهو ال يتفحص كيف ظهرت 

احلدود املادية والرمزية بني اجلماعتني أصال، وكيف مت إضعافها ثم 

تعزيزها مع مرور الزمن. 

بكلمات أخرى، يوفر غرينبيرغ اختراقات مفيدة ومهمة في مجال 

التطورات التي حدثت خالل عملية أوسلو منذ العام 1993 فصاعدا، 

العنف  بني  ما  متكررة  انتقاالت  من  حدث  ما  مع  بكفاءة  ويتعامل 

واملفاوضات. غير أنه ال يتعمق في التعامل مع العوامل املضامينية  

التي متنح املصداقية  للعملية بأسرها. وهذا يعني تفحص كيف تشكلت 

تباعدت  املختلفة، وكيف  األطراف  قبل  من  تاريخيا  الهويات  حدود 

تعريفاتهما للفضاء السياسي. فبالنسبة للفلسطينيني، كان اإلقصاء 
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الذي مت بحق الالجئني في العام 1948، عمال سياسيا تأسيسيا شكل 

هويتهم منذ ذلك احلني. فشروط االتفاقية التي أصر عليها اجلانب 

اإلسرائيلي واملتمثلة في اإلبقاء على الالجئني مقصيني ماديا ورمزيا، 

لن يكون أمرا مقبوال من جانب القيادة واجلماهير الفلسطينية على 

حد سواء، وذلك بغض النظر عن االستعداد للنظر في حلول عملية 

للمشكلة. فاعتبار هذه املواقف  مواقف »متطرفني«، على النحو الذي 

يبدو أن غرينبيرغ يفعله،  ليس كافيا.

وعلى نحو شبيه، فإن وضع املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل، 

الذين ال يتأقلمون متاما داخل ثنائية النظام الدميقراطي- العسكري، 

هو نتاج عملية رافضة حلدود املواطنية والهوية اإلسرائيلية. فاملشكلة 

ال تقتصر على مجرد فتح »فضاء سياسي«  للتفاوض حول ترتيبات 

مستقبلية سلميا، بل  هو موقف يتضمن االعتراف بأن إلغاء االستعمار 

)انسحاب القوات اإلسرائيلية من املناطق احملتلة( ثم الدمقرطة )منح 

جميع املواطنني اإلسرائيليني حقوقا متساوية( هما عمليتان مترابطتان 

وغير متناقضتني. فما يفكر فيه معظم اليهود اإلسرائيليني، هو أن 

على  قدرتهم  على  القضاء  هي   واحدة  نتيجة  إلى  يؤديان  االثنني 

السيطرة على شؤونهم اخلاصة  من خالل إضعاف الطابع اليهودي 

احلصري للدولة.

 ونظ���را إل���ى أن إنه���اء االس���تعمار والدمقرطة هم���ا عمليتان 

متس���اوقتان، مع اختالف رأي غرينبيرغ في ذلك، فقد ش���كال ما هو 

أكب���ر من أن يهضمه  اليهود اإلس���رائيليون. فالصفقة الوحيدة التي 

ميك���ن أن تكون مقبولة لديهم، هي ضمان متتعهم بس���يطرة يهودية 

سياس���ية ضمن حدود ما قبل الع���ام 1967 وذلك مقابل التخلي عن 

بعض املناطق احملتلة. سوف يسمح هذا بقدر من »إنهاء االستعمار« 

وذل���ك ثمن���ا  لقطع الطريق على أي عملي���ة دميقراطية داخلية وقطع 

الطري���ق أيضا على أي احتم���ال لعودة الجئي 1948، حتى ولو كان 

ذل���ك محدودا ورمزيا. قد تكون مث���ل هذه الصفقة مقبولة  من جانب 

معظم اإلس���رائيليني، وإمنا ليس ألي قطاع من الشعب الفلسطيني. 

فحني رفض الفلسطينيون القبول بترتيبات ماثلة في العام 2000، مت 

وصفهم من قبل القيادة اإلسرائيلية بأنهم »رفضيون« كما مت حتويلهم 

إلى هدف مشروع لقوتهم العسكرية.

ال تكمن املشكلة احلقيقية مع احلدود في عدم وجودها وال في 

تعدديتها. بل تكمن في حقيقة أن القيادة اإلسرائيلية، ومن خلفها الدعم 

الكاسح للناخبني اليهود  لها، تعتبر نفسها بأنها السلطة الوحيدة 

التي مبقدورها أن تقرر، وعلى نحو شرعي متى تفرض احلدود  ومتى 

تزيلها، وأين ينبغي وضعها وعلى من تنطبق وفي أي ظروف.  أما 

العرب الفلسطينيون، فلديهم بالطبع أفكار مختلفة في شأن أين تكون 

احلدود وكيف يتم وضعها. ومن الواضح  أن حدود املواطنة واحلقوق، 

املطلوبة بالنسبة لهم، تتعارض مع تلك التي يفضلها معظم اليهود 

اإلسرائيليني. إن غياب سلطة محايدة عليا يكون مبقدورها التوفيق بني 

رؤى متباينة غير متكافئة إلى حد كاسح  في املوارد املالية والعسكرية 

والسياسية، هو القضية الرئيسة التي يجب أن يتصدى لها أي حتليل.

أما بالنس���بة ليهودا شنهاف، من جامعة تل أبيب، فيرى النقاش 

الذي يدور حول مختلف أس���اليب النظر إلى مس���ألة احلدود، بأنها 

اشتباك بني معطيني متنافسني أولهما املتمثل في معطى 1967، وهو 

املهيم���ن واملعروف أيضا باخلط األخضر، والذي ينتقده، والثاني هو 

معطى 1948 املهمش، وهو الذي يحاول أن يحييه.  ففي كتابه » زمن 

اخلط األخضر: مقالة سياس���ية يهودية«، يتصدى ش���نهاف  للتمييز 

بني إسرائيل ما قبل 1967، واملناطق التي احتلت منذ 1967. فعلى 

الرغم من وقوع الدائرتني  ضمن نظام السيطرة  العسكرية والسياسية 

الش���املة، فقد متسكت إسرائيل بالتمييز القانوني بينهما، وذلك على 

الرغم  من حقيقة أنها قد فرضت سيطرتها على املنطقة بأسرها منذ 

خمسة وأربعني عاما.

يجادل شنهاف في أن التمييز الذي فرضه معطى  اخلط األخضر، 

هو فصل إسرائيل- التي يحددها اخلط كدولة- أمة دميقراطية للشعب 

اليهودي- عن املناطق احملتلة. وهو يعتبر االحتالل عمال شاذا، وذلك 

غير  الفلسطينيني  من  كبير  عدد  إدخال  إلى  أدى  قد  أنه  من حيث 

املواطنني إلى داخل النظام. مع ذلك، فطاملا أن أي قرار نهائي لم 

يتخذ في شأن مستقبل املناطق، فهي ستظل حتت االحتالل، كما تظل 

احلقوق الدميقراطية لسكانها العرب معلقة. إن هذا التعليق املؤقت 

للدميقراطية هو نتاج النزاع الذي لم تتم تسويته، وهو ال ميس الطبيعة 

الدميقراطية إلسرائيل ذاتها. ويتمثل حل هذا النزاع وفقا لهذا املعطى 

بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعيش 

في سالم إلى جانب إسرائيل. ويجادل أنصار هذا احلل املعروف بحل 

الدولتني،  في أنه سوف يؤدي إلى القضاء على الوضع الشاذ املتمثل 

في االحتالل، ويعيد إسرائيل إلى دولة يهودية دميقراطية ويؤدي إلى 

منح الفلسطينيني دولتهم الوطنية.

أين تكمن املشكلة في هذا املعطى؟ يتعرف شنهاف على أربعة 

من  معينة جتعل  مصالح  ذات  بفئات  عالقة  ذات  سياسية«  »عيوب 

الصعوبة اإلبقاء على اخلط األخضر، وهي:

- الالجئون الفلسطينيون الذين جردوا ما ميلكون على يد املؤسسة 

احلكومية اإلسرائيلية في العام 1948. أما بالنسبة لالجئني الذين 

كانوا يقيمون في املناطق احملتلة في حرب العام 1967، فقد يكون 

االحتالل قد وفر درجة من حرية احلركة لهم في وطنهم.

- الفلسطينيون الذين ظلوا في إسرائيل بعد 1948 وأصبحوا مواطنني 

إسرائيليني-  وفر ت 1967 بالنسبة لهم فرصة للوحدة مع شعبهم 

والعالم العربي الذين فصلوا عنهما قسرا مع قيام إسرائيل.
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املستوطنون الدينيون- القوميون اليهود- ال يشكل اخلط األخضر 

لهم من الناحية السياسية أي معنى، وبالنسبة لهم، فإن إسرائيل 

هي دولة يهودية متتد إلى نهر األردن وما بعده.

- املستوطنون املدفوعون بدوافع اجتماعية اقتصادية وليس بأسباب 

األرثوذكس،  واليهود  املزراحيم،  مقدمتهم  وفي  قومية،   – دينية 

واملهاجرون الروس. وبكلمات أخرى، شعب إسرائيل الثالثة الذين 

يشعرون بأنهم مهمشون من قبل النظام السياسي املسيطر. فقد 

شكل االحتالل بالنسبة لهؤالء فرصة للحصول على األرض وعلى 

منافع  مهمة أخرى.

بالنسبة لهذه اجلماعات، يقول شنهاف بأن إسرائيل ما قبل1967 

)التي كان يعتبرها أنصار اخلط األخضر العاطفيون مالذا دميقراطيا( 

قد شكلت بالنسبة لهم مكانا خانقا من الناحية االجتماعية والسياسية. 

ولذلك فإن العودة إليها لن حتسن أوضاعهم إن لم جتعلها أكثر سوءا.  

فعلى الرغم من أنهم  ينتمون خللفيات دينية وسياسية و اجتماعية 

مختلفة، فهم متحدون  في رفض فكرة  أن حل الدولتني سوف يؤدي 

الالجئني  فإن  الفلسطيني. كذلك  للنزاع االسرائيلي  دائم  إلى  حل 

الفلسطينيني سوف ال يستفيدون  من إعادة قيام إسرائيل اليهودية  

التي سيظلون مبعدين عنها. كما أن الفلسطينيني الذين في داخل اخلط 

األخضر سيفترقون ثانية عن العالم العربي وسوف يتم إخضاعهم 

لنفس ما تعرضوا له من إقصاء واضطهاد قبل العام 1967. وسوف 

يعتبرونه  القوميون إخراجهم ما  املتدينون -  يناهض املستوطنون 

وطنا وهبه الرب لهم، كما أن يهود »إسرائيل الثالثة« سوف يكرهون 

العودة بهم إلى حالة الهامشية التي خلصهم االحتالل منها.

األشكنازيون  يكون  قد  الدولتني؟  حل  من  يستفيد  الذي  من 

بالهيمنة  يتمتعون  كانوا  الذين  اإلسرائيلية-   النخب   - العلمانيون 

 ،1967 حرب  قبل  والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 

والذين فقدوا تلك الهيمنة بعد ذلك، هم املستفيدون. فصعود املزراحيم 

وأصوات وحركات املتدينني واملهاجرين والعرب بعد 1967 قد نسف 

هيمنة تلك النخب.  والعودة إلى  إسرائيل الصغيرة »املستنيرة« التي 

كانت  قبل 1967، والتي لم يكن هناك فيها من يتحدى قوتهم، قد 

يسمح لهم  باستعادة موقعهم على حساب الفئات املهمشة سابقا. 

النخب  هذه  من  يجعل  الذي  شنهاف،  يقول  كما  السبب،  هو  هذا 

الداعمني الرئيسيني ملعطى اخلط األخضر، وهم قد جنحوا في جعله 

الرؤية املهيمنة على اخلطاب العام. مع ذلك، فإن التيارات الثقافية 

مجاالت  في  املعطى  هذا  تراجع  إلى  أدت  قد  التحتية  واالجتماعية 

السياسة واملمارسة. فبينما تزايد التأييد الدبلوماسي حلل الدولتني، 

تزايدت كذلك عمليات تشويش احلدود بني إسرائيل واملناطق احملتلة 

أولئك املقيمني في املنطقة لم ميروا  ماديا وقانونيا ورمزيا. فمعظم 

بتجربة أي واقع غير واقع إسرائيل الكبرى. 

البالغي ملعطى اخلط األخضر  االنتصار  فإن  هكذا، وللمفارقة، 

الذي مت التعبير عنه على شكل دعم دولي شامل، مع استدعاء جلميع 

قرارات األمم املتحدة، قد أخفى موته عمليا. فمن خالل التخصيصات 

التوسع، خلقت  على  القائمة  الثابتة  الدولة والسياسة  ملوارد  الهائلة 

بالبنى  املتفرقة واملخترقة  املناطق  من  بقعا  للفلسطينيني   إسرائيل 

من  اآلالف  مئات  فإخراج  اليهودية.  باملستوطنات  اخلاصة  التحتية 

املستوطنني وإعادة اللحمة  ألراضي وحدود ما قبل 1967  هو أمر 

مستحيل فعليا، كما يقول شنهاف، إضافة إلى أن قيام دولة فلسطينية 

مستقلة قابلة للحياة فيها، هو أمر أبعد ما يكون.  لقد مت الفصل بني 

املستوطنني اليهود والسكان احملليني في املناطق احملتلة بواسطة نظام 

متقدم من القوانني واألوامر العسكرية، كما مت دمج املستوطنني قانونيا 

الفلسطينيون كرعايا  يقيم  بينما  وسياسيا في اجلسد اإلسرائيلي، 

ليس لهم دولة. فالفرق احلاسم اآلن هو بني املواطنني وغير املواطنني 

في »إسرائيل الكبرى«، وليس بني مناطق ما قبل 1967 وما بعدها. 

ما هو بديل شنهاف إذن؟  إنه املعطى اخلاص بالعام 1948، الذي 

يقوم على التعامل مع التراب الفلسطيني التاريخي كوحدة جغرافية 

واحدة  تقطنها عدة جماعات تتعايش مع تباين حاجاتها. 

انطالق����ا م����ن منظور فلس����طيني، من الض����روري  معاجلة جذر 

مشكلة  العام 1948- النكبة- مبا مثلته من اقتالع ملئات اآلالف من 

الفلس����طينيني من  بيوتهم ووطنه����م، ومن تدمير ملئات القرى واألحياء 

احلضرية ووضع مهاجرين يهود ومستوطنات مكانهم. كما مت إخضاع 

الفلس����طينيني الذي ظلوا داخل احلدود اإلسرائيلية للحكم العسكري 

وسلبت منهم  أغلب أراضيهم وأحيلوا إلى مواطنني من الدرجة الثانية. 

وقد مسح معظم تراثهم الثقافي  التاريخي بهدف تعزيز االدعاء اليهودي 

احلصري بتملك األرض. خلف كل ذلك آثارا على اليهود أنفسهم أيضا، 

حي����ث واصلوا حياتهم وهم يجهلون قصدا تاريخ بالدهم، ويعيش����ون 

في حالة من اإلنكار لدورهم الفعال في تش����كيل طبيعة الصراع. ولن 

يتم التغلب على الصدمة الهائلة التي تعرض لها الفلسطينيون إال من 

خالل التصدي لتلك اآلثار وتوفير سبل اخلالص منها. ويعني هذا أن 

على اليهود اإلسرائيليني االعتراف مبسؤوليتهم عن الدور الذي لعبوه 

في ما حدث، وهو اعتراف ال يزالون يرفضون اإلقرار به. 

ويجادل شنهاف في أن معطى العام 1948 سوف يسمح لليهود 

اإلسرائيليني والعرب الفلسطينيني بإعادة تشكيل عالقاتهم في فضاء 

مشترك من خالل العمل ضمن مجال واحد. ويعني هذا وضع بداية 

اجلماعتني  بأن  االعتراف  خالل  من  اخلالفات  بحل  خاصة  لعملية 

القوميتني لهما حقوق مشروعة ال ميكن استغاللها إلنكار طرف حلقوق 

وحاجات الطرف اآلخر. فهذه العملية سوف  تتعامل مع ما عاناه 

االستيطاني،  املشروع  ارتكبها  التي  بالتغييرات  وتعترف  الطرفان، 

وتسعى للتوفيق بني االدعاءات الالهوتية املتنافسة أو حتى املتناقضة، 
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وتعيد  توزيع املوارد على نحو عادل بني التجمعات القومية، وخلق  

نظام دميقراطي جديد يتصدى لهموم كل الفئات. 

ال يقدم شنهاف وصفة معينة ملنهج يحل النزاع، ولكنه يقدم ثالثة 

مناذج مكنة. األول هو حل الدولة الواحدة، وهو خيار غير محتمل 

بفعل أنه يقوم على مبدأ السكان املتجانسني والذي يتجاهل االختالفات 

الثقافية والدينية واإلثنية  الكبيرة بني وداخل السكان العرب واليهود. 

الثاني هو حل الدولتني، ولكنه حل يضمن توزيعا أكثر عدالة لألرض 

واملوارد للطرفني. أما الثالث فهو حل الدولة الدميقراطية االحتادية. 

الدولة، ميكن  املدنية على مستوى  يفترض هذا احلل أن  املساواة 

إردافها بصياغات خاصة بحقوق معينة في الوحدات احمللية األصغر 

حجما. فبدال من الفصل بني الدولة والدين واإلثنية على النحو الذي 

يسعى إليه منوذج الدولة الواحدة، فإن هذا الترتيب سوف يقي الطرفني  

على املستوى احمللي، وذلك بتوفير الفرص  للجماعات احمللية للتعبير 

عن هوياتها. ووفقا لوجهة نظر شنهاف، من املتوقع  حدوث بعض 

التغييرات على النموذج الثالث في املطاف األخير. وإلى حني ذلك، فهو 

يرى إمكانية البدء بتطبيق منوذج ثنائي القومية ضمن حدود اخلط 

األخضر، من أجل إيجاد مجتمع ثنائي القومية يضمن املساواة في 

احلقوق بني األفراد والتجمعات  اإلثنية- الدينية.

يعترف منوذج شنهاف االحتادي بحق العودة لالجئني الفلسطينيني، 

وإمنا ليس بالضرورة إلى أماكنهم األصلية،  ويوائم ذلك مع قانون 

العودة لليهود. سوف يؤدي ذلك إلى متكني املساواة املدنية من التعايش 

مع الهويات املتعددة، واحلقوق واملطالب ذات الطبيعة اإلثنية والطائفية 

والدينية، ويفتح بذلك الطريق للتعبير الفلسطيني- اليهودي املشروع 

عن الذات في الفضاء املشترك لفلسطني التاريخية.  من املهم بالنسبة 

لشنهاف أن يؤكد على حق اليهود في التعبير عن هويتهم اجلمعية، لذلك 

كان العنوان الفرعي لكتابه هو »مقالة سياسية يهودية«. غير أنه يؤكد  

على أن اليهود يجب  أن يفعلوا ذلك بطرق غير قمعية:  فقط حني تتغير 

إسرائيل من دولة إثنية إقصائية إلى دولة دميقراطية منفتحة تتسع 

جلميع التعدديات اإلثنية والدينية، ميكن ملثل هذا اخليار أن يصبح 

مكنا. كما يقول بأن مثل هذا التغير ضروري من أجل مستقبل اليهود 

في الشرق األوسط بقدر ضرورة استعادة الفلسطينيني حلقوقهم.  

الدولة«-   يربط منظور شنهاف السوسيولوجي  فكرة »إسرائيل 

اليهودية  بالنخب  االحتالل-  عن  مبعزل  تقوم  التي  الدميقراطية 

األشكنازية ورغبتها في االحتفاظ بالسيطرة االجتماعية االقتصادية 

والثقافية. وهذا يتيح له نقل االنتباه إلى أفراد اجلماعات الهامشية- 

»الشاذة سياسيا« التي مت ذكرها سابقا- والذين، كما يقول، يتحدون 

هذه  فإن  ذلك،  مع  اإلقصائي.  ملعطى 1967  معارضتهم  في  معا  

اجلماعات تقاوم هذا املعطى من اجتاهات راديكالية مختلفة.  يسعى 

البعض منهم إلى مفاقمة االضطهاد للفلسطينيني بفرض املزيد من 

وعملهم  حياتهم  شؤون  ملمارسة  قدراتهم  و  حتركاتهم  على  القيود 

منها.  نهائيا  طردهم  بهدف  وذلك  األرض،  في  البقاء  وإمكانيات 

وهناك آخرون يسعون إلى حترير الفلسطينيني من احلكم األجنبي 

وطرد املستوطنني واجلنود واملوظفني اإلسرائيليني الذين يضطهدونهم. 

فكيف ميكن احلديث عن هدف مشترك  ملثل هذه املشاعر املتعارضة؟

وفي سياق رغبته في الزج باملستوطنني في معسكر 1948، يتجاهل 

ش����نهاف التناقضات الصارخة. فهو يرى أنه من غير األخالقي طرد 

املستوطنني من البيوت التي حصلوا عليها بفعل السياسة اإلسرائيلية 

الرس����مية، كما يجادل في أنه ال يج����وز تصحيح خطأ بارتكاب خطأ 

آخ����ر. غير أنه يفش����ل في إدراك أنه ما لم يت����م االنقالب على العملية 

التي متكن املستوطنون من خاللها من احتالل مواقعهم تلك، فلن يكون 

مكنا للفلس����طينيني اس����تعادة حقوقهم. فحيثما يسيطر املستوطنون 

على املوارد- األرض واملياه واألشجار والطرقات واألبنية- التي تؤخذ 

عنوة أو تبنى على حساب الفلسطينيني، تتكرر عمليات الظلم األصلي 

باستمرار. فاملشكلة بالطبع، ال تكمن فقط في مجرد وجود اليهود، وإمنا 

في وجود املس����توطنات كجيوب إقصائية تقوم مبهام جتريد الس����كان 

احملليني من كل ما ميلكون وترس����يخ احلكم اإلس����رائيلي على أساس 

دائم. إن االستعداد املعلن لبعض املستوطنني » للعيش معا« مع العرب 

» كجيران« في ذات »الفضاء« ال يصل إلى حد االستعداد للتخلي عن 

غنائمهم والعيش كمتساوين في مجتمعات مفتوحة. كما أن حقيقة وجود 

العديد من التجمعات اليهودية اإلقصائية داخل إسرائيل ما قبل  1967، 

كما يصف ذلك على نحو صحيح، ال يجدي في التصدي للقضايا التي 

تطرحها مس����توطنات ما بعد 1967. فاملمارس����ات الصارخة املتمثلة 

في االس����تيالء على متلكات الفلسطينيني بدعم من القوات العسكرية 

واملس����اندة السياسية والقانونية إلى جانب االستثمارات االقتصادية، 

جتعلها مختلفة نوعيا عن املستوطنات اليهودية داخل اخلط األخضر. 

ولهذا السبب، فإن القليل جدا من الفلسطينيني يعتبرون املستوطنني 

شرعيني في األراضي احملتلة أو يعترفون بحقهم في البقاء فيها، بينما 

يتقبل معظمهم حق اليهود في العيش في إسرائيل ما قبل 1967 

)وال يعني هذا بالضرورة قبولهم بإسرائيل كدولة يهودية(. فوفقا لرأي 

 1967 بعد  أقيمت  التي  املستوطنات  معارضة  يجب  الفلسطينيني، 

الفلسطينيون  يتقبل  قد  لها.  تقبل  من  شنهاف  يقترحه  ما  ورفض 

املعطى اخلاص بالعام 1948 الذي يعتبر التراب الفلسطيني وحدة 

واحدة، غير أنهم ال يوافقون على اعتبار املستوطنني حاليا أو الحقا، 

شركاء لهم في إيجاد حل للنزاع. قد يكونون على استعداد لتحمل 

وجودهم إذا ما تبني أن إزاحتهم تشكل أمرا صعبا جدا، غير أن 

ذلك هو أبعد ما يكون عن الترحيب بوجودهم. هكذا يبدو أن اهتمام 

شنهاف الكبير بتعرية  تقلبات اليسار الصهيوني هو الذي يقوده إلى  

التحالف الضمني مع اجلناح اليميني الصهيوني.
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احلوارات  على  شنهاف  تركيز  فإن  اإليجابية،  الناحية  من 

النظر  بني وجهات  الصلة  على  الضوء  يلقي   الداخلية،  اإلسرائيلية 

االجتماعية  1967( واالمتيازات   معطى  عنها  يعبر  )كما  الليبرالية 

االقتصادية، وكذلك  بني  الهويات الدينية واإلثنية وسياسات النزاع 

اإلسرائيلي- الفلسطيني. يقدم شنهاف حتليال منطقيا بديال لألفكار 

املضللة الشائعة في إسرائيل عن »اليسار« و »اليمني«. في اآلن ذاته، 

فإن منهجه يلف بالغموض ذلك الدور الذي يلعبه االحتالل واملقاومة في 

احلوارات الفلسطينية وتفسيراتها، والتي ال يعيرها اهتماما يذكر. فعلى 

الرغم من تبنيه ملعطى يهدف إلى جتاوز االهتمامات احملدودة لليهود 

اإلسرائيليني، فإن شنهاف ينتهي وقد وقع في فخ فرضية أن ما هو مهم 

فقط هو كيفية تعريف اليهود للوضع القائم وما الذي يقترحونه لتغييره. 

في  االهتمام  معظم  لتوجيه  إسرائيل  في  شائع  ميل  هناك   

األدبيات الدراسية لآلراء واملناقشات اإلسرائيلية  التي تركز على 

ما يفعله اليهود ويقولونه، وذلك على نحو يتم فيه التقبل الضمني بأن 

الفلسطينيني هم ضحايا ويستحقون التعاطف، ولكنهم ال يثيرون 

اهتماما اكثر من ذلك. وميكن عزو هذا املوقف إلى التقسيم غير 

الرسمي، وإمنا املتجذر في الساحة األكادميية اإلسرائيلية، واملتمثل 

في أن السوسيولوجيني واملتخصصني في السياسة يدرسون اليهود 

، بينما يدرس األنثروبولوجيون املزراحيم والعرب داخل إسرائيل، 

ويدرس املستشرقون بقية العرب. 

جرت محاولة مهمة للتمرد على هذه التوجهات من جانب هنيدة 

غامن، وذلك في كتابها »إعادة بناء األمة: املثقفون الفلسطينيون  في 

تشترك  الشخصي واملهني- والذي  تاريخها  فمن خالل  إسرائيل«. 

فيه مع القراء- جتسد غامن  ما تسميه  »فضاء العتبة« الذي يشغله 

تقع بني  التي  التخوم  يتحركون على  الذين  الفلسطينيون  املواطنون 

والشعب  جهة،   من  السائد  اإلسرائيلي  لالجتاه  املمثل  املجتمع 

من جهة  وراءها  احملتلة وما  الفلسطينية  األراضي  في  الفلسطيني 

أخرى، والذين ينتمون لكال الطرفني كما ال ينتمون ألي منهما.  يحتل  

مفهوم »العتبة«- وهو أن تكون على العتبة- مكانا مركزيا في حتليلها: 

فهو يقتنص موقفا ووعيا يكونون فيهما داخليني وخارجيني في آن 

واحد،  وذلك بفعل أنهم يشكلون املجموعة الوحيدة  بني الكثير من 

املجموعات الفرعية اإلسرائيلية والفلسطينية، الناطقة بلغتني بشكل 

تام،   التي تشعر باالنتماء لكال الثقافتني، وتشكل أقلية ذات وضع 

غامض، ثم تواصل حياتها في بيئة ال تطيق هذا الوضع الوسطي أو 

»املا- بني« على هذا النحو.  

تركز غامن على املثقفني من حيث أنهم مجموعة اجتماعية جتسد 

على نحو بارز ذلك التوتر القائم بني الهوية القومية واملدنية املشتركة 

إسرائيليا  مثقفا-  تكون  أن  بني  الفلسطينيني،  املواطنني  بني جميع 

وفلسطيني الهوية، ثم تتحرك بني احلداثة والتقاليد، وتشكل كل منهما 

مجموعة من املفاهيم التي تتعرض للطعن، فتقتنص البعض من كل 

منهما  وترفض البعض اآلخر. وإزاء هذه اخللفية، انبثقت ثالث إجابات 

للتعامل مع مسألة احلدود بطرق مختلفة. 

تعتبر اإلجابة األولى »فضاء العتبة« ميزة إيجابية تتيح للمثقفني 

فرصة القيام بدور الوساطة  بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، فيشكلون  

جسرا بني اجلماعتني املتنافستني. وترفض اإلجابة  الثانية هذا الوضع 

وتسعى إلى الوصل بني املواطنني الفلسطينيني والفلسطينيني اآلخرين 

الظروف  أمام  تنازالت  العربية األخرى من غير تقدمي أي  والهويات 

اإلسرائيلية املفروضة عليهم. اما اإلجابة الثالثة، والتي يبدو أن غامن 

تؤيدها، فهي تهدف إلى استعمال موقف املا- بني من أجل نسف الهيمنة 

السياسية واأليديولوجية وإعادة تشكيل املجتمع اإلسرائيلي من الداخل، 

بحيث يتحول إلى فضاء مفتوح وغير إثني وال تتمتع أية جماع فيه 

بامتيازات  مرتبطة بأصول اجلماعات. من الناحية السياسية، يرتبط 

هذا املوقف بالسعي نحو جعل إسرائيل دولة لكل مواطنيها املتساوين، 

كما أن له صالت بفكرة حل النزاع على أساس ثنائي القومية.

تتمتع اإلجابة األخيرة بأهمية كبرى بقدر ما يتعلق األمر بهذه 

املراجعة، وذلك بفعل أنها جتسد حتديا لفكرة احلدود اخلاصة باجلماعة 

على أفضل وجه. فبالنسبة إلى يائير، بدت احلدود طبيعية ألنها تعكس 

الهويات التاريخية ملختلف مجموعات السكان.  وبالنسبة لغرينبيرغ، 

للظروف،  وفقا  وإغالقها  فتحها  وميكن  سياسية  عملية  نتاج  فهي 

وميكن لها أن توفر أساسا حلوار أو لصدامات عنيفة، غير أنها في 

النهاية تكون محددا ملختلف السكان التاريخيني الذين يعتبر وجودهم 

أمرا مسلما به. غير أن شنهاف يسعى إلى إلغاء احلدود السياسية 

بني اجلماعات التي تتداخل مناطقها ويتضافر تاريخها، وهو يطالب 

باملساواة على مستوى الدولة  مع توفير احلكم الذاتي املجتمعي على 

املستوى احمللي. ويشكل هذا خطوة قد جتذر احلدود اإلثنية والدينية 

على نحو قوي. وقد تكون غامن هي الوحيدة التي تؤكد على أن احلدود 

بني اجلماعات اإلسرائيلية والفلسطينية ليست  حدودا قاطعة، وأن 

يتطلب  الذي  األمر  البعض،  بعضها  بني  التداخل  من  درجة  هناك 

استكشافا أكبر.  كما ميكن جتاوزها سياسيا، ليس عن طريق التخلي 

عن الهويات اليهودية والعربية- فهذا غير عملي أو مرغوب فيه- وإمنا 

من خالل تطبيع الدولة بحيث تصبح غير مرتبطة بأي انتماء إثني. 

ولدى اجلمع بني مطلب عاملية احلقوق والتعلق الشديد بخصوصية 

الهويات املتجذرة تاريخيا،  هناك استعداد للتصدي للحدود التقليدية. 

غير أن نتائج مثل هذا التصدي تظل غير موثوقة. كما أنه في ضوء 

ما يحدث من تشوش بسبب اإلصرار على احلدود الدائمة، فقد يكون 

أي بديل لها، أفضل منها.

 ]مرتجم عن االنكليزية. ترجمة �سالفة حجاوي[
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أمين دراوشة )*(

مالمح النظام اإلثنوقراطي في إسرائيل

]قراءة في كتاب حول سياسة إسرائيل 

اإلثنية في مجالي األرض والهوية[

مقدمة

يق���وم الكاتب أورن يفتاحئيل في كتابه هذا بدراس���ة النظام 

اإلثنوقراطي بشكل عام، ويوضح جتلياته في إسرائيل في مختلف 

املجاالت.

ويهتم في دراسته بالنظم اإلثنوقراطية التي تدعي الدميقراطية 

عبر مارسة بعض آلياتها كاالنتخابات، والنظام البرملاني وغيرها، 

والتي حتاول من خالل ذلك تس���هيل عمليات التوس���ع والسيطرة 

على األقليات.

ويوض���ح املؤلف االرتباط العضوي ب���ني القومية والدين الذي 

يتم تأسيسه ومأسسته. ومن خالل منظوره للصراع اإلسرائيلي- 

الفلسطيني من ناحية سياسية- جغرافية، على اعتبار أن الصراع 

ه���و ص���راع على األرض والهوية، فإنه يص���ل في حتليله إلى أن 

اسم الكتاب: »اإلثنوقراطّية- سياسات األرض والهوّية في إسرائيل/ فلسطين«	 

اسم المؤلف: أورن يفتاحئيل	 

الترجمة عن االنكليزية: سافة حّجاوي	 

إصدار: المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- مدار، 2012	 
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الصهيونية هي حركة استعمارية، تهدف إلى االستيالء على األرض، 

وتوطني اليهود فيها ليصبحوا سكانا محليني.

ويتناول في كتابه دور كل من آرييه ش���ارون وأريئيل ش���ارون 

في عملية التخطيط املكاني، وإقامة نظام الفصل في إس���رائيل /

فلسطني. ويسهب املؤلف في حديثه عن بدو النقب، ويدرس وضعهم 

كنموذج لالستعمار، حيث يتم االستيالء على متلكاتهم وتهميشهم 

واعتبارهم جماعة أقل مرتبة من اليهود.

وفي فصليه األخيرين يتناول الكتاب موضوع القدس وأهميتها 

اجلغرافية والسياسية لكل من إسرائيل وفلسطني، ليصل إلى طرحه 

حول إقامة عاصمة واحدة ثنائية القومية. 

وف���ي النهاي���ة يناق���ش نظرته حل���ل الصراع اإلس���رائيلي- 

الفلسطيني، والتي تقوم على »القومية الثنائية التدّرجية« من أجل 

القضاء على احملاوالت اإلثنية التي تهدف إلى السيطرة والتوسع 

عبر احلواجز واجلدران العازلة. 

ويبق���ى أن نقول إن املؤلف أورن يفتاحئيل، وإن ناقش قضايا 

حساسة ومتس دولة إسرائيل في الصميم، وقدم في كتابه أفكاره 

اخلاصة حول اإلثنوقرطية، والطريقة التي تستطيع فيها إسرائيل 

التخلص من االحتالل الذي يهدد كيان الدولة ودميقراطيتها، إال أنه 

لم يكن األول، حيث ناقش العديد من الباحثني اإلسرائيليني قضايا 

الدميقراطية اإلس���رائيلية واإلثنوقراطي���ة والدميوس واالحتالل. 

فالبروفس���ور سامي سموحة س���بق له أن بحث في الدميقراطية 

اإلثني���ة وطبقها على إس���رائيل، واعتبرها تأتي في مرتبة متأخرة 

في س���لم األنظمة الدميقراطية، ووصل في استنتاجاته إلى أنه ال 

ميكن وضع إس���رائيل في خانة ال���دول الليبرالية أو اجلمهورية.. 

وأنها تشبه دوال مثل سلوفاكيا والتفيا، أي تقع فيما سماه األنظمة 

الدميقراطية املشوهة.

وش���لومو س���اند في كتابه »اختراع الشعب اليهودي«، ناقش  

قضي���ة »روابط الدم القائمة ب���ني أفراد العائلة اإلس���رائيلية«1 ، 

والفصل اإلثني، وتعامل إس���رائيل مع مواطنيها العرب بأنهم أقل 

ش���أنا، ويجب أن يرتضوا بفتات الدميقراطية اإلسرائيلية1، التي 

متارس بحقهم اإلقص���اء والتمييز. وطرح رؤيته للحل القائم على 

دول���ة دميقراطية ثنائية القومية، مع حتذير أنه ال يجوز أن يتحول 

اليهودي إلى أقلية في دولته بني عشية وضحاها، وهذا شبيه فيما 

يطرحه يفتاحئيل، الذي يرى احلل للصراع عن طريق انشاء دولة 

ثنائية القومية بشكل تدريجي.

كما ناقش كل من أرئيال أزوالي وعدي أوفير في كتابهما »نظام 

لي���س واحدا« موضوعات الدميقراطية واإلثنية واالحتالل، وحتدثا 

عن النظام اإلس���رائيلي الذي يقيم س���لطة قانون تتضمن قواعد 

اللعبة الدميقراطي���ة، ولكنه ميارس التمييز اإلثني بحق املواطنني 

الع���رب اإلس���رائيليني ويقيم في الوقت ذاته فصال إثنيا للش���عب 

الفلس���طيني الواقع حتت االحتالل في حدود 1967، ويبقيه حتت 

طغيان آلته العسكرية. 

النظام اإلثنوقراطي

يتناول الكاتب في دراسته تعريفا للنظام اإلثنوقراطي، ويعمل 

على توضيح تطبيقاته في إسرائيل في مختلف املجاالت.

فيق���ول إنه نظام ميز وخاص، يعمل على تس���هيل التوس���ع 

والس���يطرة على اإلقليم املتصارع عليه واملبالغة في فرض اإلثنية 

لألم���ة املميزة. و«توصف النظم السياس���ية بأنها أطر ش���رعية، 

وسياس���ية وأخالقية مهمتها إقرار كيفية توزيع السلطة واملوارد. 

وهي جتس���د هوية مجتمع سياسي ما وغاياته، وأولوياته العملية، 

فالدولة هي املشكل الرئيس للنظام« )ص20( حيث توفر له كل ما 

يلزم من مؤسسات وقوانني وآليات تعطيه الشرعية ملمارسة العنف 

من أجل حتقيق املشاريع التي يبتغيها النظام.

والنظم اإلثنية لها أشكالها، فهناك النظم الدكتاتورية، أو التي 

تطبق إس���تراتيجيات عنيفة للتطهير العرقي اإلثني كما حدث في 

صربيا. غير أن املؤلف مهتم بالنظم اإلثنية التي تدعي الدميقراطية 

ومتارس عدة آليات دميقراطي���ة كاالنتخابات والنظام البرملاني.. 

وعلى الرغم من ذلك »فإن هذه األنظمة تس���ّهل عمليات التوس���ع 

غي���ر الدميقراطي لإلثنية املهيمنة، ولذلك ميكن وصفها بأنها نظم 

إثنية مفتوحة« )ص20( أي لديها شره للسيطرة والتوسع. ويعطي 

املؤلف أمثلة على ذلك بدول مثل: صربيا، وسريالنكا، وإسرائيل.

ويتحدث الكاتب عن االرتباط العضوي بني القومية واإلثنية مع 

الدين الذي jمت مأسسته وتسييسه، حيث يتأثر الدين بالنضاالت 

القومي���ة احلديثة، كم���ا يتأثر النضال القوم���ي اإلثني بالروايات 

الدينية. وتكون األنظمة اإلثنية مسلحة بأجهزة أيديولوجية وثقافية 

تعمل على إضفاء الشرعية على الواقع املسخ الذي أنتجته وترعاه. 

حيث يتم تأليف روايات تاريخية مزيفة حول أحقية اجلماعة اإلثنية 

املسيطرة على األرض، وتتضمن التقليل من شأن اآلخر املنافس، 

وتزداد الروايات قسوة عندما يتعلق األمر بصراع بني مستوطنني 

وسكان أصالنيني، كما هو األمر في فلسطني.

ويركز الكاتب على العنصر األكثر مركزية، الذي يحتاجه إقامة 

مجتمع إثنوقراطي، وهو السيطرة على األرض- الوطن. ويلج إلى 

الصراع الصهيوني- الفلس���طيني من منظور جغرافي- سياسي 
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أساس���ه الصراع عل���ى األرض- املكان والهوي���ة. ويتحدث عن 

الصهيونية كحركة استعمارية، هدفت إلى طرد السكان األصليني 

وإح���الل اليهود مكانهم، لذلك عملت الصهيونية على نقاء الفضاء 

الصهيوني، فصكت اجلملة الش���هيرة »شعب بال أرض ألرض بال 

شعب« بهدف »حتقيق أقصى ما ميكن من السيطرة اليهودية ومن 

اليهودية الترابية واالقتصادية واالجتماعية« )ص69(.

ويع���زو الكاتب النجاح ال���ذي حققته الصهيوني���ة إلى تقدمي 

صراعه���ا على أرض فلس���طني على أنه كفاح م���ن أجل التحرر 

من االس���تعمار البريطاني، وبهذا حصلت على الشرعية اليهودية 

والدعم الدولي.

وبع���د اتض���اح أهداف املش���روع الصهيوني، ث���ار الغضب 

الفلسطيني وتوج بثورة 1936، ولكن البريطانيني أخمدوها بقسوة 

وعنف. ثم كانت النكبة ومن بعدها النكسة، والسيطرة الصهيونية 

على كامل األرض الفلس���طينية، إذ عمل���ت الصهيونية على زرع 

املس���توطنات في كل مكان، وبلغ���ت اإلثنوقراطية ذروتها بوصول 

اليميني بيغن إلى احلكم لعام 1977، حيث ش���رعت »السياسات 

اإلس���رائيلية تختلق ’وقائع غير قابل���ة لإللغاء على األرض’ ومنع 

إمكانية إعادة تقس���يم إس���رائيل/ فلسطني« )ص79( عبر حركة 

االستيطان الشامل في الضفة الغربية.

ويتناول أيضا االنتفاضتني الفلس���طينيتني، واتفاقية أوسلو، 

ودور إسرائيل في فش���ل مباحثات السالم، من خالل االستمرار 

في االستيطان وتهويد القدس.

ويناقش املؤلف في الفصل الثالث س���ؤاال مهما: هل إسرائيل 

دولة دميقراطية كما يقول الباحثون اإلس���رائيليون؟  ويتوصل إلى 

أن املس���اواة ب���ني املواطنني التي هي مك���ون رئيس من مكونات 

الدميقراطية والتي تعود إلى اإلجماع الش���عبي، حيث املس���اواة 

واإلجماع مطلبان ال غن���ى عنهما للدميقراطية، وهما غائبان عن 

نظام الدولة. فإسرائيل لم تسع يوما »إلى حتقيق املواطنة املتساوية 

بني العرب الفلس���طينيني واليهود، كما لم تسع إلى احلصول على 

موافقة مواطنيها العرب على ما تقوم به من فرض أيديولوجي لدولة 

يهودية بالقوة« )ص119(. 

ويصل الكاتب إلى أن إس���رائيل ما هي إال دولة إثنية ليس���ت 

دميقراطي���ة إذ تترس���خ في دس���تورها كل االمتي���ازات اخلاصة 

باجلماعة املسيطرة، وذلك عبر »عدد من القوانني األساسية األكثر 

أهمي���ة، من ضمنها قوانني العودة واملواطنة والقانون األس���اس: 

الكنيس���ت )الفقرة 7أ( التي تعرف إس���رائيل بأنها دولة الشعب 

اليهودي، وحتصر حق الترشح لالنتخابات النيابية في أولئك الذين 

يقبلون بكون إسرائيل دولة الشعب اليهودي« )ص120(.

وفي ضوء البقع السوداء في النظام الدميقراطي اإلسرائيلي، 

ف���إن توصيف إس���رائيل كدولة دميقراطية إمن���ا يهدف إلضفاء 

الش���رعية على الوضع السياسي احلالي، »أكثر من االستكشاف 

البحثي املسلّح بالدقة التجريبية أو السالمة املفاهيمية« )ص128(.

وينتقل يفتاحئيل للحديث عن تشكيل النظام اإلثني اإلسرائيلي 

من منظور سياس���ي- جغرافي، وأهمية هذا املش���روع للتهويد، 

ودوره في ازدياد اشتعال الصراع الصهيوني- الفلسطيني، ودوره 

في خلق مناطق مقس���مة على امت���داد الفضاء االجتماعي، حيث 

»أعاد تشكيل العالقات بني الطبقات اإلثنية األخرى، وأطلق عملية 

األبارتهايد الزاحف« )ص164(.

ويقول إنه على الرغم من أن عملية التهويد ال تستطيع توضيح كل 

جانب من جوانب العالقات اإلثنية واالجتماعية في فلسطني- إسرائيل، 

إال أنها عامل رئيس مت جتاهله في أدبيات العلوم االجتماعية.

ومن العوامل املركزية التي تسهم في فهم النظام اإلسرائيلي، 

عامل »تعرية اخللفيات املؤسسية املعقدة التي تقدم نفسها على أنها 

متنّورة ولكنها في اآلن نفسه تعمل على تسهيل استمرار اضطهاد 

اجلماعات املهمشة« )ص165(، ومن الواضح أن الدولة اليهودية 

وضعت أسسا قانونية وسياسية لها تسببت في خلق بنية مشوهة 

تبث صورة دميقراطية ومستنيرة.

وما أن يثبت بناء في مكانه، فإنه »يتحول إلى عاكس لنفس���ه 

إذ  ديمقراطية  ليست  إثنية  دولة  إال  هي  ما  إسرائيل  أن  إلى  الكاتب  ويصل 

عبر  وذل��ك  المسيطرة،  بالجماعة  الخاصة  االمتيازات  كل  دستورها  في  تترسخ 

»عدد من القوانين األساسية األكثر أهمية، من ضمنها قوانين العودة والمواطنة 

والقانون األساس: الكنيست )الفقرة 7أ( التي تعرف إسرائيل بأنها دولة الشعب 

اليهودي، وتحصر حق الترشح لانتخابات النيابية في أولئك الذين يقبلون بكون 

إسرائيل دولة الشعب اليهودي« )ص120(.
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ومجس���د لصورته ومنطقه، فهو يبدو أنه قد حال دون أن يتعرف 

السكان إلى نتائج العملية التهويدية« )ص165(.

ويطالب الكاتب الباحثني اإلس���رائيليني أن ينتقلوا إلى خارج 

اخلط���اب اليهودي اإلس���رائيلي، وأن يعملوا عل���ى حتليل النظام 

منهجي���ا باملقارنة مع املب���ادئ الصحيحة للمواطنة املتس���اوية، 

واالس���تمرارية املجتمعية، والدميقراطية، والطريق إلى هذا األمر 

يكون باستكش���اف أس���س اإلثنوقراطية اإلس���رائيلية، كاألرض 

والثقافة اللذين يبحثهما الكاتب في فصلني كاملني.

أسس اإلثنوقراطية اإلسرائيلية- األرض

يتن���اول الكاتب الكيفية التي تش���كل فيه���ا نظام األراضي 

اإلسرائيلي، ويركز على مشروع التهويد باعتباره حجر الزاوية 

في صياغة القوانني والسياس���ات. فنظام األراضي يعمل على 

دعم املشروع القومي اإلثني لتهويد األرض، وتسهيل عملية توزيع 

األراضي غير املتساوية بني الطبقات اإلثنية اليهودية. وهو يناقش 

»أث���ر االنزياحات الليبرالية اجلديدة في املجتمع اإلس���رائيلي، 

والذي دشن عملية اخلصخصة الهادئة التي مت مبوجبها إعادة 

تصنيف األراضي العامة وإعادة تطويرها على نحو يخدم مصالح 

الفئات املهيمنة« )ص170(، وما أنتجه من تعبئة عامة شاركت 

فيها قطاعات عدة ضد نظام األراضي. ويصل الكاتب في حتليله 

إلى وجود ثالث مراحل لصناعة نظام األراضي: تهويد األراضي 

والتوزي���ع غير العادل لألراضي على الطبقات اإلثنية اليهودية، 

واخلصخصة اجلزئية، وإعادة تصنيف األراضي.

وأدت اخلطوت���ان األولى والثانية إلى زي���ادة الهيمنة اليهودية، 

وخلقت »اصطفافا طبقيا إثنيا قائما على فوارق عميقة بني مجموعات 

املؤسسني واملهاجرين والسكان األصليني/ الغرباء« )ص198(، غير 

أن هذا النظام ومنذ السبعينيات، أخذ يواجه معارضة قوية من قبل 

الفلسطينيني ومن املزراحيم ومهاجرين يقطنون مناطق مهمشة.

ولكن املعارضة لم تكن متعاونة بعضها مع بعض، حيث ولدت من 

خارج الساحات السياسية، أو اإلدارية التقليدية. وفي بعض املراحل 

تش���كلت حتالفات اجتماعية سياس���ية جديدة، متجاوزة اخلطوط 

الطبقي���ة واملناطقي���ة واإلثنية، مثل التي حدثت ض���د إعادة تنمية 

األراضي الزراعية، ولكن املعارضة ما زالت في املهد، وإن إمكانية 

تش���كل حتالفات أخرى من أجل إصالح نظ���ام األراضي قائمة، 

وميكن أن تؤدي »إلى تبلور أجندات مشتركة للعدل االجتماعي بني 

قطاعات ومجموعات متباينة بحيث يؤدي ذلك إلى تآكل الهيمنة الكلية 

للمنطق اإلثني وما تاله مؤخرا من منطق نيو- ليبرالي« )ص199(.

الثقافة- أثننة فلسطين/ أرض إسرائيل
عبر  الموسيقى  الشعبية  العبرية

تلعب الثقافة الشعبية دورا مؤثرا في تطبيع الوطن األسطوري، 

وتقدم لشريحة واسعة من الشعب، ويتم توزيع اإلنتاج الثقافي عبر 

وسائل اإلعالم املختلفة مبساندة وكالء. وتتواجد في عدة مجاالت: 

اإلعالم، واملدارس، واالحتفاالت الوطنية..

واألغان���ي الوطني���ة والقومية توجد لدى أغل���ب اجلماعات في 

العالم، ومت توثيقها منذ عهود الكتاب املقدس وعصور اإلسبارطيني. 

وتتضم���ن ثيمات متكررة، كحب التضحية من أجل الوطن، وتعمل 

على خلق تضامن وكبرياء قائم على املجد القومي، ومتتاز بقدرتها 

على إث���ارة العواطف التي تخترق الزمان وامل���كان »وتترافق مع 

املشاعر الشبيهة بالدينية التي تظهر من خالل األساطير على نحو 

»األراضي املقدسة«، و«شعب الله املختار« أو »احلاجة التاريخية« 

لالنخراط في معارك قومية« )ص209(.

وتس���اهم األغاني في عملية خل���ق جماعة متخيلة ترتكز على 

فرضية االنتماء لألرض والش���عب، أي خلق هوية أزلية وأصلية. 

فالغناء اجلماعي في املناس���بات املختلف���ة، يحدث جتربة ميزة 

باملشاعر الودية والتجانس والتواصل وهي اخليوط الرابطة لألمة. 

على  ويركز  اإلسرائيلي،  األراضي  نظام  فيها  تشكل  التي  الكيفية  الكاتب  يتناول 

مشروع التهويد باعتباره حجر الزاوية في صياغة القوانين والسياسات. فنظام األراضي 

يعمل على دعم المشروع القومي اإلثني لتهويد األرض، وتسهيل عملية توزيع األراضي 

الليبرالية  االنزياحات  »أثر  يناقش  وهو  اليهودية.  اإلثنية  الطبقات  بين  المتساوية  غير 

تم  التي  الهادئة  الخصخصة  عملية  دشن  وال��ذي  اإلسرائيلي،  المجتمع  في  الجديدة 

بموجبها إعادة تصنيف األراضي العامة وإعادة تطويرها على نحو يخدم مصالح الفئات 

المهيمنة« )ص170(
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ولعبت األغاني الوطني���ة الصهيونية دورا مهما في تهويد الوطن 

وخلق قومية يهودية، فاألغاني مأخوذة من األس���اطير املؤسس���ة 

للصهيوني���ة، ولكنها خلقت أيضا أس���اطيرها القومية اجلديدة. 

فاالهتمام املتواصل لألغاني بالرواية القومية يظهر أن هذه األغاني 

تس���تقي كثيرا من املبادئ الصهيونية، ومنها »العودة إلى األرض 

بعد ألفي عام من الشتات« و »استيطان األراضي الفارغة« وغيرها.

وهذا يعني أن الثيمات الرئيسة زرعت في األرض مع بداية بذر 

البذور، »مع عمليات البناء واالس���تيطان وفي جمال الفضاء اآلخذ 

في التغّير كما تراه العيون الصهيونية التي حتب الوطن وال تشبع 

منه« )ص211-212(، وهكذا حتولت األغنية العبرية إلى رمز وطني.

وعندما اكتش���ف املهاجرون اليهود أن فلسطني ليست فارغة، 

بل مأهولة بالس���كان منذ آالف الس���نني، وهؤالء يعتبرون األرض 

إرثهم التاريخي، كان هذا األمر واضحا في األغاني التي تعاملت 

معه بأس���اليب متنوعة، فهذا الشاعر ش. تشيرنيحوفسكي يصور 

العربي على أن وجوده مؤقت، فهو من س���كان اخليام، فيقول في 

قصيدة »الظالل تتمدد«:

»حتى القبر

على الرغم من أن يوم اخلالص يتأخر

تقدم خطوة فخطوة

ال تيأس يا سجني األمل:

فشمسنا سوف تشرق الحقا

على األردن والشارون

حيث يخيم العرب

هذه األرض ستكون لنا!

وتكون أنت بني البنائني!« )ص215(

وكما هو مالحظ فإن الفعل الرئيس في املوسيقى الشعبية هو 

إهمال العربي والتركيز على إيجابية االس���تيطان من أجل إحياء 

القومية الترابية اليهودية.

التخطيط المكاني ونظام الفصل

ويتط���رق الكاتب إلى قضية مهمة هي التخطيط املكاني ونظام 

الفصل، ودور كل من آرييه ش���ارون2  وأريئيل ش���ارون3 في ذلك، 

فهما ميثالن تاريخ التخطيط املكاني اإلسرائيلي ولهما تأثير كبير 

في اجلغرافيات السياس���ية والقانونية إلسرائيل- فلسطني، وذلك 

من خالل »تشكيلهما أمناط االستعمار اليهودي املدني والعسكري، 

وإقام���ة العالق���ات اإلثنية والطبقية، وابت���كار االقتصاد املكاني، 

وبالتال���ي حتقيق الهيمنة املكانية« )ص247(. وعلى الرغم من أن 

الشارونني بينهما اختالفات في توجهاتهما السياسية واملهنية، إال 

أنهما اعتنقا استراتيجيتني مكانيتني متماثلتني وميكن اعتبارهما 

استراتيجية، تتلخص مبختصر هو مجموع احلروف األولى لست 

كلمات هي: »اس���تيطان، أمن، توس���ع، إثنية، سيطرة، تسويق« 

)ص247(. وأعطت هذه اإلستراتيجية إطارا تخطيطيا بعيد املدى 

من أجل تهويد إسرائيل/ فلسطني.

ويتحدث الكاتب عن بدو النقب كنموذج استعماري، حيث يلقي 

الضوء على أبعاد ثالثة ضمن هذا النموذج: املجتمع االستيطاني، 

املجتمع األصلي، املنطقة الرمادية.

ويقول يفتاحئيل إنه ميكن عمل مقارنة بني التجربة البدوية في 

بئر الس���بع وبني مصاعب السكان األصليني الذين يسيرون نحو 

التحضر في مناطق كثيرة في جنوب العالم مثل: آس���يا وإفريقيا 

والشرق األوسط..

التخطيط لعاصمة ثنائية القومية في أورشليم /
القدس- نحو ثنائية قومية اتحادية

يناق���ش الكاتب بإس���هاب قضية الق���دس، ويتطرق إلى احلل 

األمثل وفق وجهة نظره، ويقول إن الصراع اجلغرافي احملتدم حول 

القدس ميتاز بالتعقيد، ألنه صراع على األفكار والصور والتخيالت. 

فالقدس تش���كل مفصل الصراع بني الصهيونيني والفلسطينيني، 

فرضية  على  ترتكز  متخيلة  جماعة  خلق  عملية  في  األغاني  وتساهم 

في  الجماعي  فالغناء  وأصلية.  أزلية  هوية  خلق  أي  والشعب،  لألرض  االنتماء 

والتجانس  الودية  بالمشاعر  مميزة  تجربة  يحدث  المختلفة،  المناسبات 

الصهيونية  الوطنية  األغاني  ولعبت  لألمة.  الرابطة  الخيوط  وهي  والتواصل 

من  مأخوذة  فاألغاني  يهودية،  قومية  وخلق  الوطن  تهويد  في  مهما  دورا 

القومية  أساطيرها  أيضا  خلقت  ولكنها  للصهيونية،  المؤسسة  األساطير 

الجديدة. 
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ويب���ني ما جرى ويج���ري للمدينة من نتائج النظ���ام اإلثنوقراطي 

اإلسرائيلي السياسية واملادية. كما أنها تشكل املركز القومي لكل 

من طرفي النزاع »وتضم طبقات عميقة من معاني وتطلعات وكبرياء 

الشعبني، بحيث حتولت إلى بقرة مقدسة حقيقية« )ص351(.

ويقت���رح أن تصبح القدس عاصمة ثنائي���ة القومية، ألن ذلك 

سيساعد في جتسيد التطلعات والهويات اإلثنية القومية للشعبني. 

ويق���ول إن���ه يعي املش���اق املرتبطة بهذا احل���ل، إال أنه يعتقد أن 

التحول من النظام اإلثنوقراطي إلى التعايش املتس���اوي محتمل، 

بل ضروري، ولكن األمر يتطلب »حتوال رئيس���ا من جانب صناع 

السياس���ة، ورمبا ظهور قيادة شجاعة جديدة« )ص369(، إذ قد 

يؤدي ذلك في النهاية إلى قيام مدينة موحدة، توافق على ما جاءت 

به النصوص املقدسة بالنسبة لوصف القدس، بأنها مدينة السالم، 

وتشكل بذلك منوذجا يحتذى لبقية إسرائيل/ فلسطني.

القومية الثنائية التدريجية

يتن���اول املؤلف في الفصل األخير س���يناريوهات س���تة تدعو 

إليه���ا اجلماعات املتصارعة، باعتبارها املس���تقبل املمكن لليهود 

والفلس���طينيني وهي: ترسيخ االحتالل، دولتان إثنيتان، إسرائيل 

الكبرى، فلسطني الكبرى، دولة واحدة ثنائية القومية، وأخيرا القومية 

الثنائية التدريجية، والتي يتبناها الكاتب، حيث تشكل حال مرحليا 

للص���راع، تبدأ بترتيب أقرب إل���ى الدولتني، و »يتحرك نحو إقامة 

أطر إلدارة األرض اإلسرائيلية/ الفلسطينية الصغيرة املشتركة، 

ولفت���رة من الوقت تبلغ فترة جيل كامل )أي نحو 25-35 عاما(« 

)ص378(، حيث بعد مرور الفترة الزمنية املقترحة، وتوقف العنف 

وتبلور الوعي بالتعايش السلمي، تكون اخلطوة النهائية هي إقامة 

احت���اد كونفيدرالي، أو فيدرالي ش���ديد املركزية. ومن املأمول أن 

يؤدي ذلك إلى حماية حقوق الشعبني في تقرير املصير.

إن م���ا يطرحه الكاتب هو مخطط به���دف إثارة النقاش من أجل 

الوص���ول إلى احلل األمثل لكي تتخلص إس���رائيل من حالة مأزومة 

ومس���تعصية عبر الص���راع الذي ال ينتهي ض���د اجلماعات اإلثنية 

واألقليات، وكي يسمح للفلسطينيني بالتخلص من االحتالل واالستقالل.

خاتمة

ال ش���ك أن الكتاب مهم، ويس���تحق القراءة املتأنية، ملا فيه من 

بحث معمق للصراع اإلس���رائيلي- الفلس���طيني، من وجهة نظر 

الباحثني اإلسرائيليني اجلدد.

ونح���ن كفلس���طينيني ميكننا أن جنادل ونحاج���ج الكثير من 

اآلراء واألف���كار ال���واردة في الكتاب، وخصوص���ا حول املقاومة 

الفلس���طينية التي ينعتها باإلرهاب، ووص���ف إجراءات االحتالل 

بالقتل واالس���تيالء والطرد باإلجراءات غير القانونية، وحديثه عن 

املستوطنات اإلس���رائيلية في قلب اجلسد الفلسطيني في الضفة 

على أنها ستبقى حتت السيطرة االستعمارية.

لكن كما يقول مقدم الكتاب، الباحث أنطوان شلحت، ال يجوز 

أن نهمل حقيقة »أن تشخيصه للحالة السياسية الراهنة من خالل 

وضعها وسط اجلغرافية السياسية املتغيرة إلسرائيل /فلسطني 

حتت وطأة ما أقدم عليه النظام اإلثنوقراطي اإلس���رائيلي على 

مّر األعوام الفائتة، يعتبر تشخيصا مخصوصا جدا« )ص13(.

كما أنه يفتح الطريق إلى آفاق للتفكير املغاير، وكل ذلك من أجل 

وضع حد لالحتالل وملا يتعرض له الشعب الفلسطيني، والسماح 

له بتقرير مصيره.

________________

مقولة للمفكر اليهودي ماكس نورداو.. 1

مهندس مشروع استعماري داخلي واسع خالل السنوات التي أعقبت قيام الدولة . 2

اإلسرائيلية، ينتمي إلى اجلناح اليساري من حزب املبام.

جنرال وسياسي، انتمى إلى احلزب اليميني الليكود قبل أن ينشق ويشكل حزب . 3

كادميا.
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دافي�د بن غوريون

رسالة إلى عاموس ]ابنـه[

لندن، 1937/10/5
عزيزي عاموس،

لم أغضب عليك، ولكني أسفت جدا لعدم تسلمي أي رد منك.

لديك  أن  أعلم  لديك وقت.  ليس  بأن  عذرك  قبول  أستطيع  ال 

الكثير من العمل في املدرسة، وفي احلقل وفي املنزل، كما أني 

سعيد بانشغالك في دراستك. لكن من املمكن دائما العثور على 

قليل من الوقت إذا ما لزم األمر، ليس فقط في أيام السبت بل في 

سائر أيام األسبوع أيضا. 

كما أن ادعاءك بأني كثير احلركة والتنقل من بلد إلى آخر، 

ليس مقنعا. ميكنك مراسلتي في لندن، فهنا يعرفون دائما مكاني 

ويحضرون البريد إلّي دون أي مشاكل.

في حال قابلتك في تل أبيب، عند عودتي، فسوف أشرح لك 

مسألة عضويتي في اللجنة التنفيذية.1 أما هنا فأريد فقط أن أوضح 

لك التضارب بني تفكيرك وبني أحاسيسك فيما يتعلق بقضية الدولة. 

إن األمور السياسية ال تخضع لألحاسيس. علينا فقط أن ن�أخذ 

بعني االعتبار: ما نرغب فيه وما هو جيد لنا، والطريق املؤدية إلى 

الهدف والسياسات التي من شأنها أن تنجحنا أو أن تفشلنا.

أعتقد أنني أملك »أحاسيس« أيضا - فبدون هذه األحاسيس 

لم أكن ألستطيع حتمل عقود من عملنا الشاق. كما أني ال أشعر 

إطالقا باإلهانة بإقامة دولة يهودية حتى وإن كانت صغيرة. أنا 

بالتأكيد ال أرغب في تقسيم األرض. ولكن هذه األرض التي تقسم 

ليست في حوزتنا بالفعل. إنها في حوزة العرب واالنكليز. ونحن 

املقترح إلقامة  فقط، أصغر من اجلزء  منها جزءا صغيرا  منلك 

دولة يهودية عليه.2 لو كنت عربيا لشعرت بإهانة كبيرة. في اقتراح 

التقسيم هذا سوف نحصل على أكثر ما منلك - علما أنه أقل، 

وأقل بكثير، ما نستحقه وما نريده. إال أن السؤال املطروح هو: 

هل سنحصل بطريقة أخرى غير اقتراح التقسيم على أكثر من 

هذا؟ وإذا ما بقيت األمور كما هي عليه اآلن، فهل هذا من شأنه 

أن يرضي »مشاعرنا«؟ نحن ال نريد لهذه األرض أن تبقى كاملة 
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وموحدة، بل نريدها أن تكون أرضا يهودية كاملة وموحدة. فأنا ال 

أشعر بأي رضى عندما تكون أرض إسرائيل كاملة ولكن عربية.

قاتل، ونحن  الراهن عبارة عن سم  الوضع  فإن  لنا  بالنسبة 

نريد تغيير الوضع القائم. كيف لهذا التغيير أن يتم؟ كيف لهذه 

األرض أن تصبح لنا؟

اليهودية تساعد أم  الدولة  والسؤال املصيري هو: هل إقامة 

تعطل حتويل هذه األرض إلى يهودية؟

أنا متحمس جدا إلقامة الدولة- حتى وإن كانت تلزمنا اآلن 

املوافقة على التقسيم - ألني أرى أن الدولة اليهودية املنقوصة 

البداية. نحن نفرح عندما منتلك ألف  النهاية، وإمنا هي  ليست 

دومن أو عشرة آالف من الدومنات، وال نشعر باإلهانة ألننا بهذا 

ما زلنا ال منلك األرض كلها. ألن التملك مهم ليس فقط في حد 

القوة  ذاته، ولكن ألننا بواسطته نزيد من قوتنا، وكل زيادة في 

تساعدنا على حيازة ومتلك باقي األرض. إن إنشاء دولة – حتى 

ولو كانت منقوصة وجزئية – يعتبر أقصى ما ميكن عمله لتعزيز 

قوتنا في املرحلة الراهنة، ويشكل رافعة قوية جلهودنا التاريخية 

لتحرير كامل األرض.

فوفق  اليهود،  من  عدد مكن  أكبر  الدولة  في  نحشد  سوف 

نبني  سوف  مليونني.  من  أكثر  حشد  ميكننا  الراسخ  اعتقادنا 

اقتصادا يهوديا متفرعا،  في الزراعة والصناعة والنقل البحري. 

سوف ننظم قوة دفاعية متفوقة، جيش متميز – وال أشك في أن 

العالم،  جيشنا سوف يكون واحدا من أكثر اجليوش متيزا في 

وعندها أنا متأكد بأنه ما من شيء سيمنعنا من االستيطان في 

كل األجزاء املتبقية من األرض، إما عن طريق االتفاق والتفاهم 

املتبادل مع جيراننا العرب، وإما بطرق أخرى.

من  متكننا  التي  األساسية  احلقائق  نتذكر  أن  دائما  علينا 

ليست  إنها  أو ثالث.  اثنتان  االستيطان في هذه األرض، وهي 

االنتداب البريطاني وال وعد بلفور، فهما عبارة عن نتائج وليسا 

وهما  الصدفة  فقد وجدا مبحض  معروف  هو  وكما  باألسباب، 

زائالن. إن وجودهما لم يكن حتميا، وكان من املمكن عدم حدوثهما 

لو لم تكن هناك حرب عاملية، أو لو لم تنته احلرب بالشكل الذي 

هناك حقائق  لكن  يحدثا.  أن  األمرين  لهذين  كان  ملا  إليه   آلت 

تطبق  ال  الصهيونية  دامت  ما  للتغيير  قابلة  غير  ثابتة  تاريخية 

بحذافيرها، وهي: 

ضائقة املنفى التي تدفع اليهود إلى البالد بعزمية ال تنفد،. 1

كون البالد غير مأهولة بالكامل: توجد امكانيات استيطان . 2

كبيرة كامنة في البالد، وليس للعرب أي حاجة بها، وليس 

لديهم مؤهالت الستغاللها )كونهم ال يحتاجونها(. كما 

ال توجد إشكالية هجرة عربية، فال يوجد منفى وشتات 

عربي، وهم ليسوا مطاردين. فلديهم وطن، وطن واسع،

األول(، . 3 السبب  نتاج  )وهي  االبداعية  اليهود  مواهب 

مقدرتهم على إحياء القفر، إنتاج صناعة، بناء اقتصاد، 

تطوير ثقافة، وعلى اعتالء البحر والسماء بواسطة العلم 

واجلهد الطالئعي.

إن وجود دولة يهودية على جزء من األرض سوف يساعد ويدعم 

تتلقى دعما  الصهيونية  أن  هذه احلقائق األساسية، متاما كما 

ومساندة من قبل كل احتالل، صغيرا كان أم كبيًرا، من قبل كل 

مدرسة، ومصنع وسفينة يهودية وما شابه.

إن قدرتنا على ولوج البالد سوف تكبر في حال وجود دولة. 

البناء والتوسع سوف  إمكانيات  تكبر.  العرب سوف  أمام  قوتنا 

تزداد بسرعة كبيرة. وهكذا فكلما كبرت قوة اليهود في البالد، أدرك 

العرب بأنه ليس من الصحيح أو املمكن لهم الوقوف في وجهنا، 

بل على العكس، أدركوا أن بإمكانهم االستفادة بشكل كبير من 

اليهود، ليس فقط ماديا، وإمنا سياسيا أيضا.

أنا ال أحلم باحلرب وال أحبها. ولكني ما زلت أومن - أكثر ما 

كنت قبل ظهور احتمال قيام الدولة - بأننا ما أن يزداد عددنا ونقوى 

في البالد حتى يفهم العرب بأنه من األفضل لهم أن يتحالفوا معنا، 

وأن يستفيدوا من مساعدتنا، إذا ما وافقوا وبنية حسنة على أن 

نستوطن في كل أجزاء البالد. يوجد لدى العرب الكثير من الدول، 

غير املأهولة بشكل كاف، وغير املتطورة أو احملصنة، وغير القادرة 

على مواجهة العدو اخلارجي مبفردها. فمن دون فرنسا، ال ميكن 

لسورية الصمود ولو ليوم واحد أمام تركيا. واألمر نفسه ينطبق على 

العراق. وعلى الدولة اجلديدة كذلك.3  كلهم بحاجة إلى حماية فرنسية 

أو انكليزية. أن هذه احلماية تعني استغالال وتبعية. أما اليهود فيمكنهم 

أن يكونوا حلفاء متساوين، أصدقاء حقيقيني، وليسوا محتلني أو طغاة.

فلنفترض أن النقب لن يسلم للدولة اليهودية. سوف يبقى عندها 

قاحال. فالعرب غير مؤهلني وغير محتاجني لتطويره أو لبنائه. لديهم 

الكثير من الصحارى - وليس لديهم ما يكفي من القوى العاملة، 

أو النقود، أو األقدام. ومن املمكن جدا أنه مقابل مساعدتنا املادية 

والعسكرية والتنظيمية والعلمية سيوافقون على أن نطور ونبني 

النقب. ولكن من احملتمل أيضا أال يوافقوا. فالشعوب ال تتصرف 

دائما وفق العقل واملنطق واملنفعة الفعلية. فكما تشعر أنت بتناقض 

بني العقل واإلحساس من املمكن أن يتصرف العرب وفق إحساس 

قومي عقيم ويقولون لنا: ال نريد منكم شيًئا، ال خيرا وال شرا، من 
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األفضل أن يبقى النقب قاحال على أن يستوطن فيه اليهود. عندها 

سوف نضطر للتحدث إليهم بلغة أخرى. وسوف تكون عندنا وقتها 

لغة أخرى – لغة ما كانت لتتوفر لوال قيام الدولة. فنحن لن نحتمل 

أن تبقى مساحات شاسعة فارغة وغير مأهولة في حني ميكنها أن 

تستوعب عشرات اآلالف من اليهود، وأن ال يعود اليهود لوطنهم 

فقط ألن العرب ال يريدون لنا أو ألنفسهم استغالل املكان. علينا 

طرد العرب وأخذ مكانهم. إن كل طموحنا قائم على فرضية - مت 

تأكيدها من خالل كل نشاطاتنا في البالد - أن هناك مساحة 

كافية لنا وللعرب في البالد ولكن اذا ما اضطررنا الستخدام القوة 

- ليس ألجل سلب العرب النقب أو شرق األردن، وإمنا من أجل 

ضمان حقنا في االستيطان فيهما - فسوف متكننا قوتنا من ذلك.

واضح أنه عندها سيكون علينا مواجهة ليس فقط العرب في 

أرض إسرائيل، بل ومن املمكن بأن العرب من الدول املجاورة سوف 

يهبون لنجدتهم ضدنا – لكن قوتنا سوف تكون أكبر. ليس فقط 

ألننا سنكون أفضل تنظيما وعتادا، ولكن ألنه تقف خلفنا قوة أكبر 

من حيث النوعية والكمية، لنا يوجد مخزون من املاليني في الشتات. 

كل اجليل الشاب في بولندا، رومانيا، أميركا، ودول أخرى سوف 

والذي أصلي  يتدفق علينا في حال نشوب مثل هذا الصراع – 

ألن ال يحدث إطالقا. الدولة اليهودية لن تعتمد فقط على اليهود 

بل على الشعب اليهودي في العالم أجمع، على  القاطنني بها – 

املاليني الكثر من يريدون ومضطرون لالستيطان في البالد. ال 

توجد ماليني من العرب مضطرة أو تريد االستيطان في فلسطني. 

بالتأكيد من املمكن قدوم مغامرين وعصابات عرب من سورية أو 

العراق أو أي دولة عربية أخرى. ولكن ال ميكن لهؤالء مضاهاة 

عشرات اآلالف ومئات اآلالف من الشباب اليهود، الذين يعتبرون 

أرض إسرائيل ليست مجرد مسالة »أحاسيس« – وإمنا مسألة 

حياة، شخصية وقومية على السواء.

لهذا السبب فأنا أولي أهمية كبيرة لغزو البحر، وإلقامة ميناء 

يهودي وأسطول يهودي. إن البحر هو اجلسر بني اليهود في هذا 

البلد وبني اليهود في الشتات، بني ماليني اليهود في العالم كله. 

نحن علينا تهيئة الظروف التي متكننا عند الضرورة من  إحضار 

عشرات اآلالف من الشباب للبالد بواسطة سفننا، ومالحينا، كما 

علينا تأهيل هؤالء الشباب لكل مهمة محتملة في البالد، حتى وإن 

كانوا ال يزالون في الشتات حتى هذه اللحظة. 

وأنا واثق من أن إقامة دولة يهودية حتى ولو على جزء من 

دولة  قيام  في حال  األمر.  هذا  تنفيذ  من  األرض سوف متكننا 

لنشاطنا  تكون  اإلسرائيلي، وسوف  البحر  على  نسيطر  فسوف 

في البحر إجنازات عظيمة.

العقل  بني  تناقض  أو  شرخ  أي  داخلي  يوجد  ال  لذلك، 

يهودية، حتى وإن  دولة  أقيم  أن  يبلغاني  واألحاسيس. فكالهما 

لم تكن على كامل األرض، والباقي سيأتي مع الوقت، وال بد من 

أن يأتي. 

متى تعود الى خضوري؟

أكتب لي.

حتياتي احلارة،

اعرض هذه الرسالة على والدتك وأخواتك

  والدك.    

]ترجمة خا�سة بـ »ق�سـايا اإ�سرائيلية« 
عن اللغة العربية. اأعدتهـا مهـا اخلطيب[

الهوامش:

في الوكالة اليهودية )املترجمة(.. 1

في إطار توصيات جلنة بيل )املترجمة(.. 2

فلسطني )املترجمة(. 3

إذ  ديمقراطية  ليست  إثنية  دولة  إال  هي  ما  إسرائيل  أن  إلى  الكاتب  ويصل 

عبر  وذل��ك  المسيطرة،  بالجماعة  الخاصة  االمتيازات  كل  دستورها  في  تترسخ 

»عدد من القوانين األساسية األكثر أهمية، من ضمنها قوانين العودة والمواطنة 

والقانون األساس: الكنيست )الفقرة 7أ( التي تعرف إسرائيل بأنها دولة الشعب 

اليهودي، وتحصر حق الترشح لانتخابات النيابية في أولئك الذين يقبلون بكون 

إسرائيل دولة الشعب اليهودي« )ص120(.
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التعرف على فلسطين
 في إسرائيل

اسم الكتاب: حكاية بلد – دليل مسارات

المؤلفون: تومر غاردي ونوغا كدمان وعمر 

إغبارية

ال��ن��اش��ر: ح��رك��ة »زوخ����روت - ذاك���رات« 

وبرديس

ما الذي يس���تتر وراء احلائط احلجري 

الواقع في تقاطع شارع أرلوزوروف وشارع 

اب���ن جبيرول في ت���ل أبيب؟ م���ا هي تلك 

احلجارة الرابضة قرب ش���ارع رقم 1 عند 

منعطف موتس���ا  في الطريق إلى القدس؟ 

وملاذا تتعالى مئذنة مسجد في وسط الشارع 

الرئيس في مدينة يهود؟

دليل   - بلد  »حكاية  الكتاب  هذا  يعرض 

مسارات«، 18 مسارًا جلوالت في أحياء مدنية 

وقرى فلسطينية هجرت خالل النكبة ومت هدم 

أغلبها بيد إسرائيل. »جوالت إلى أماكن كانت 

قائمة هنا، وطاملا نرى أطاللها ولكننا ال نعرف 

شمااًل  الزيب  شاطئ  من  مصدرها.  دائمًا 

السبع في اجلنوب، تكشف هذه  بئر  وحتى 

اجلوالت أمام املتنّزهني واملتنزهات والقراء تلك 

الطبقة املغفلة من املشهد، ومتنح تلك اخلرب 

والبيوت املهجورة واملباني القليلة الباقية حياة 

ومعنى مختلفني عّما نعرف عادة«.

ويدعو الكتاب قراءه اإلس���رائيليني إلى 

التع���رف عل���ى فلس���طني التي ف���ي داخل 

إس���رائيل، وإل���ى التع���رف عل���ى النكب���ة 

الفلسطينية واالعتراف بها. 

وجاء في مقدمة الكتاب أنه »قبل القراءة 

لالعتراف، وقبل حلظة لقاء قراء الكتاب مع 

الكلمات والصور، وقبل الذهاب إلى اجلولة، 

والتجليد  والطباعة  الصدور  قبل  وحتى 

كل  قبل  والبيع،  احلوانيت  على  والتوزيع 

للتعرف،  هو  ذاته  بحد  الكتاب  هذا  ذلك، 

للتعرف على أمور كثيرة من جانب صانعي 

وصانعات هذا الكتاب. وقبل أن يكون قراءة 

للتعرف فإن هذا الكتاب هو فعل اعترافي. 

اعتراف سياسي مدني بالنكبة الفلسطينية، 

بواسطة الصور وطريقة الكتابة«.

األدب في نظر ثقافات متنوعة

اس���م الكت���اب: األدب ف���ي م���دى متعدد 

الثقافات: معلمون يهود وعرب يقرأون مًعا

رمي – بيوس
َ
المؤلفة: ياعيل ز

الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 260 صفحة

القراءة املشتركة إلبداعات أدبية تتناول 

ينطوي  عمل  دائما  هي  اجتماعية  قضايا 

على مقولة سياسية، ألن النقاش احلاصل 

بني املشاركني يتأثر باإلميان والثقافة والسن 

والتعليم وإتقان اللغة وتوازن القوى وما إلى 

عندما  أكبر  بشكل  األمر  هذا  ذلك. ويبرز 

يجري نقاش كهذا بني مجموعات هي عبارة 

فيها  يوجد  دينية   – إثنية  فسيفساء  عن 

»آخرون« كثيرون. 

ويروي كت���اب ياعيل زرم���ي – بيوس، 

»األدب ف���ي مدى متع���دد الثقافات«، قصة 

لقاءات للقراءة والتعلم مبشاركة معلمني يهود 

وعرب في إطار دراستهم املشتركة. وكشف 

النقاش املثير بني عالم اإلبداع األدبي وبني 

عالم كل واحد من القارئني والقارئات وعالم 

عريف���ة اللقاءات، وه���ي مؤلفة الكتاب، ليس 

فقط عن الروابط بني التحليل والثقافة وإمنا 

عن توترات في املجتمع اإلسرائيلي أيضا.  

في  النقاش  حدود  في  الكتاب  ويبحث 

السياق األكادميي والقدرة على دفع دراسة 

في  البحث  جانب  إلى  األدبية،  النصوص 

التحول الشخصي الذي مرت به املؤلفة من 

خالل اللقاءات مع طالبها والكتابة عنهم.

وأثارت قراءة رواية »ويطول اليوم أكثر 

القراء  بني  ايتماتوف،  جلنكيز  قرن«  من 

موِحدة،  وطنية  أساطير  الستيضاح  رغبة 

بذلك  القيام  عن  كشفت  نفسه  الوقت  وفي 

في املجموعات املختلطة. كذلك أثارت رواية 

الطاهر بن جلون، »طفل الرمال«، معضالت 

من  مختلف  تعامل  عن  وكشفت  جنوسية 

هذه  حيال  والعرب  اليهود  القراء  جانب 

على  نفسه  الوقت  في  املعضالت، وشددت 

الصمت جتاه األسئلة حول عالقات القوة بني 

احلاكم واحملكوم في السياق اإلسرائيلي. 

وف���ي املقابل أثارت ق���راءة رواية غابرييل 

غارسيا ماركيز، »وقائع موت معلن«، ارتباكات 

ومواجهات بني اجلنس���ني ل���دى أبناء الثقافة 

القومية نفسها. وتأثر النقاش داخل املجموعات 

من عالق���ات القوة بني األغلبي���ة واألقلية في 
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املستوى اجلنوس���ي والقومي على حد سواء، 

وم���ن إتقان اللغ���ة وعادات الق���راءة واملكتبة 

الثقافية املوجودة لدى كل واحد من الطالب.

هي  بيوس   – زرمي  ياعيل  والدكتورة 

محاضرة في موضوع األدب وتدريسه في كلية 

»أورانيم« – الكلية األكادميية للتربية. وتتناول 

أبحاثها تدريس األدب في سياقات متنوعة.

بدائل لسياسة الحكومة 

االقتصادية - االجتماعية

اسم الكتاب: يمكن أن يكون وضع آخر- 

خطة لتأسيس مجتمع سوّي

تحرير: يوسي يونا وأفيا سبيفاك

الناشر:هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 436 صفحة

مت تأليف هذا الكتاب كرد على »اللجنة 

من أجل التغيير االجتماعي – االقتصادي« 

تراختنبرغ،  عمانوئيل  البروفسور  برئاسة 

احلكومة  لرئيس  االقتصادي  املستشار 

اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو. وقد جاء تقرير 

اللجنة في أعقاب االحتجاجات االجتماعية 

التي عمت إسرائيل في صيف العام 2011.  

وش���ارك في كتابة املقاالت كبار الباحثني 

األكادمييني والعديد من املتخصصني والنشطاء 

االجتماعيني، م���ن أجل التعبير عن مقولة أنه 

باإلمكان أن تس���ير األمور بشكل آخر وطرح 

حلول ألمراض املجتمع اإلسرائيلي. 

ويس���تعرض الكتاب حتليال مهنيا بديال 

يطرحه خبراء في مجاالت االقتصاد والتربية 

والتعليم والصحة واإلسكان واإلدارة العامة 

والقانون والتش���غيل والرف���اه. وغاية هذا 

التحليل إظهار وجود بديل للسياسات التي 

تنتهجها حكومات إسرائيل منذ ثالثة عقود. 

وغاي���ة الكت���اب توفير بنية حتتي���ة ومهنية 

لصناع الق���رار، وزراء وأعضاء كنيس���ت 

ورؤس���اء س���لطات محلية، ولكل من يسعى 

إلى تأسيس مجتمع نزيه وإنساني. 

وفي موازاة ذلك، يهدف الكتاب إلى منح 

اجلمهور توجهات نقدية مفصلة ملواصلة 

النقاش العام. فنقاش كهذا هو جزء من 

اخلطاب الدميقراطي اإلسرائيلي وسيجد 

التعليمية  والدورات  املؤمترات  في  مكانه 

القنوات  وفي  واملظاهرات،  والتظاهرات 

املختلفة لوسائل اإلعالم االجتماعية.

االحتج�اجات االجت�ماعي�ة 

من الداخل

اسم الكتاب: روتشيلد – قصة احتجاج

المؤلف: آشر شخطر

الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 310 صفحات

روتشيلد هو اسم اجلادة في تل أبيب التي 

انطلقت منها شرارة االحتجاجات االجتماعية 

في إسرائيل في صيف العام املاضي، 2011. 

ويرى املؤلف أنه على الرغم من أن اجلمهور 

اإلسرائيلي تابع هذه االحتجاجات من خالل 

التلفزيون والصحف، ورمبا شارك قسم منه 

في مسيرات وتظاهرات، أو حتى نام ليالي 

أو صيفا كامال في إحدى خيام االحتجاج، 

إال أن األمور التي يعرفها اجلمهور عن هذه 

االحتجاجات بإمكانها أن متأل كتابا كامال. 

آشر  الصحافي  الكتاب،  مؤلف  وتابع 

شخطر، بتواصل زمني أحداث االحتجاجات 

واستمزج مئات االقتباسات من خالل عشرات 

املقابالت مع احملتجني، بدءا من اللقاء األول 

ملؤسسي هذه االحتجاجات في شقة دافني 

في  االحتجاجات،  رمز  باتت  التي  ليف، 

بداية متوز من العام املاضي، وحتى اعتقال 

األلوف  اإلعالم ومظاهرة  أمام وسائل  ليف 

االعتقال  أعقاب  في  جاءت  التي  الصاخبة 

وجرت في 23 متوز من العام احلالي. 

ويكشف الكتاب عن صورة مركبة أكثر 

بكثير ما تبدو من خالل وسائل اإلعالم، 

وحتى من الصورة التي تظهر للمشاركني في 

خيام االحتجاج واملتظاهرين في الشوارع 

واملتحدثني من على منصات االحتجاجات 

في أنحاء البالد. 

وتتحدث ليف عن نفسها وعن العام املكثف 

الذي مر عليها. كذلك يتحدث الكثيرون من 

الذين شاركوا في االحتجاجات، وبعضهم 

لم يظهروا في وسائل اإلعالم، لتتكون، في 

الكتاب، صورة شخصية عن كل واحد من 

االحتجاجات  في  شاركوا  من  الكثيرين 

وكانوا في األساس من منظميها. 

ويس���تعرض الكت���اب طبيع���ة حرك���ة 

التي اس���تهلكتها  االحتج���اج، الطاق���ات 

والزمالة والدس���ائس واالنقسامات وجميع 

العوام���ل الداخلية واخلارجي���ة التي تبني 

االحتجاجات وتهدمها. ويرسم الكتاب صورة 

إلس���رائيل في هذه الفترة. ويرى املؤلف أن 

قصة االحتجاجات االجتماعية في إسرائيل 

ما زال���ت بعيدة عن نهايته���ا، وأن الكتاب 
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يروي قصة بداية االحتجاجات وحسب وعلى 

لسان منظميها.

آشر شخطر هو صحافي في صحيفة »ذي 

ماركر«، التابعة ملجموعة »هآرتس«، وشارك في 

األول.  يومها  منذ  االجتماعية  االحتجاجات 

ويستند كتابه إلى مئات الساعات من املقابالت 

املسجلة التي أجراها مع عشرات األشخاص 

مواقع  في  االحتجاجات  في  شاركوا  الذين 

عديدة في أنحاء إسرائيل.

»الفلسطينيون ما زالوا 
يتطلعون لدولة في كل 

فلسطين«

اس��م ال��ك��ت��اب: دول���ة واح���دة، دول��ت��ان: 

إسرائيل وفلسطين

المؤلف: بيني موريس

الناشر: عام عوفيد

يعتبر مؤلف هذا الكتاب أنه في ثالثينيات 

القرن املاضي حدث انفصال في التطلعات 

القومية لدى كال جانبي الصراع اليهودي – 

الفلسطيني. وأضاف أن احلركة الصهيونية 

طالبت في بداية طريقها بإقامة دولة يهودية 

التي يصفها  كلها،  التاريخية  فلسطني  في 

نهاية  في  لكن  إسرائيل«،  »أرض  بأنها 

تدريجيا،   قادتها  تراجع  الثالثني  سنوات 

ومتسكوا بالطموح في تأسيس دولة يهودية 

ذات سيادة في جزء من فلسطني.

ويدعي بيني موريس أن هذا اخلط وجه 

احلركة الصهيونية بني السنوات 1948 – 

1977، ومنذ العام 1922. ويتناول في كتابه 

املقترحات حلل الصراع في إطار دولة واحدة 

وفي إطار دولتني.  

وتابع أن دراسة دقيقة أجراها في وثائق 

الوطني  امليثاق  وبضمنها  اجلانبني،  كال 

الفلسطيني ودستور حركة فتح وميثاق حركة 

احلركة  تشكل  منذ  أنه  على  دلت  حماس، 

العشرين  سنوات  في  الفلسطينية  الوطنية 

فإنها متسكت مبطلب  املاضي،  القرن  من 

إقامة دولة فلسطينية في كافة أنحاء »أرض 

فترة  طوال  املوقف  هذا  وبقي  إسرائيل«. 

 ،1988  –  1920 السنوات  بني  الصراع 

بقيادة مفتي فلسطني احلاج أمني احلسني 

لم  املوقف  هذا  وأن  عرفات،  ياسر  وخلفه 

يتغير خالل سنوات عملية أوسلو أيضا. 

ويعتبر موريس أن مركبات احلركة الوطنية 

الفلسطينية ما زالت تتمسك بهذا املوقف بعد 

وفاة عرفات أيضا، على الرغم من التصريحات 

والتلميحات التصاحلية و«املضللة« املوجهة إلى 

آذان صانعي السالم في الغرب. 

وصفه  في  يستند  إنه  موريس  ويقول 

دقيقة  تاريخية  دراسة  إلى  وحتليالته 

حتى  عنها  ُيكشف  لم  بوثائق  وباالستعانة 

اآلن، مثل رد إسرائيل على مقترح الرئيس 

األميركي األسبق، بيل كلينتون، في كانون 

الثاني من العام 2000. 

ويعرف القارئ العربي عامة والفلسطيني 

خاصة بيني موريس من خالل كتبه السابقة، 

الفلسطينيني  الالجئني  قضية  »والدة  وهي 

العام  في  صدر  الذي   »1949  –  1947

1991؛ »حروب احلدود اإلسرائيلية 1949 

1996؛  العام  في  الذي صدر   »1956  –
»تصحيح خطأ« الذي صدر في العام 2000؛ 

»ضحايا« الصادر في العام 2003؛ »الطريق 

إلى القدس – غلوب باشا« و »أرض إسرائيل 

واليهود« اللذان صدرا في العام 2007.

العيادات التقليدية العربية

اسم الكتاب: العرافات – عيادات تقليدية 

عربية في إسرائيل

المؤلفة: أريئيال بوبر – غفعون

الناشر: جامعة حيفا وبرديس

عدد الصفحات: 332 صفحة

إلى أي���ن تتوجه امرأة ش���ابة تش���عر 

ب���أن زوجها لم يع���د يحبها؟ من يس���اعد 

امرأة يخالف أبناؤها املش���اغبون األصول 

االجتماعية؟ من يرش���د امرأة على مواجهة 

التهدي���د ب���أن زوجها س���يتزوج من امرأة 

أخرى؟ ملن تتوجه عربية مطلقة وفقيرة نبذتها 

عائلتها وتواجه الصعوبات وحدها؟ 

بحثا  يعتبر  الذي  الكتاب،  هذا  يتناول 

طليعيا، عالم العيادات العربية التقليدية في 

للحصول  إليها  املتوجهات  وعالم  إسرائيل 

على املساعدة. ويكشف عن العالم املتميز 

خفية  زالت  ما  التي  للعيادات،  واملثير 

يتم  متميزة  مواجهة  سبل  وعن  بغالبيتها، 

منحها للنساء العربيات في إسرائيل، عند 

خط التماس بني التقاليد والعصرنة. 

وتضطر النس���اء العربيات في إسرائيل 

إلى مواجهة ظواهر قاس���ية في حضارتهن، 

مثل تعدد الزوجات وتوقعات صارمة منهن، 

ومواجه���ة حتديات جدي���دة نابعة من اللقاء 

مع احلضارة الغربية. كيف ميكن اجلس���ر 

بني التوق إلى حب رومانسي وتقاليد العائلة 

الكبيرة القامعة؟ كيف ميكن إدخال مضمون 
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جديد في العالقات التقليدية بني اجلنسني؟ 

ما هي اإلجابة على أسئلة الهوية واالنتماء 

التي تهز اليوم النس���اء العربيات في املدن 

املختلطة في وس���ط البالد والبلدات البدوية 

في النقب؟ 

إن العي���ادات التقليدي���ة العربي���ة التي 

يتناولها هذا الكتاب تساعد النساء العربيات 

في إسرائيل، الواقعات عند خط التماس بني 

التقليد والتقدم، عل���ى مواجهة الصعوبات. 

وه���ذه املواجهة، ب���أدوات الثقافة ومبوجب 

قوانينها، متكن النساء، العرافات واملتوجهات 

إليهن على حد سواء، من حتسني أوضاعهن 

داخل اإلطار الثقافي، ومن دون كسره.

الدكت���ورة أريئي���ال بوب���ر – غفعون هي 

محاض���رة ف���ي الكلي���ة األكادميي���ة »دافيد 

يال���ني« في الق���دس وفي اجلامع���ة املفتوحة 

ومتخصصة في األنثروبولوجيا واجلنوس���ية 

والتاريخ والتربية. 

تساذج اليسار اإلسرائيلي

 – األبيض  الصابرا  حلم  الكتاب:  اس��م 

سيرة ذاتية للصحوة

المؤلف: ميرون بنفينستي

الناشر: كيتر

عدد الصفحات: 356 صفحة

هو  األبيض«  الصابرا  »حلم  كتاب  إن 

البن  بالرأفة  مليء  ولكنه  ثاقب  اعتراف 

دولة  أقاموا  الذين  املؤسسني،  مجموعة 

عن  أقصَي  املطاف  نهاية  وفي  إسرائيل 

احلكم بخيبة وفشل – »جيل الديناصورات، 

الذين ماتوا منذ وقت طويل، لكن أحدا لم 

»القالئل  فإن  للناشر  ووفقا  بذلك«.  يبلغهم 

من املفكرين اإلسرائيليني هم الذين جترؤوا 

ميرون  فعل  مثلما  املرآة  في  النظر  على 

بنفينستي«. 

يعدم بنفينستي أسطورة تلو األخرى 

من األساطير التي ترعرع عليها: احتالل 

القفار التي لم تكن قفارا أبدا؛ الصابرا 

القوي البدن الذي لم يكن سوى انعكاس 

ملخاوف جيل اآلباء في الشتات؛ اشتراكية 

البيض واحملميني املتعالية واملدللة؛ وفوق 

كل هذا، العمى املطلق جتاه سكان البالد 

السابقني.

ومن بني ركام القرى العربية التي أحبها، 

الساذجة  احملاولة  من  بنفينستي  يسخر 

العودة  في  اإلسرائيلي  لليسار  واملتساذجة 

إلى حدود العام 1967، ويطرح احلل الوحيد 

املمكن حتقيقه في نظره.

ميرون بنفينستي من مواليد العام 1934، 

وه���و صحافي وباحث ومحاضر في اجلامعة 

العبرية في القدس وف���ي جامعة بن غوريون 

في بئر الس���بع، وهو باحث زميل في جامعة 

هارف���ارد، وتولى في املاض���ي منصب نائب 

بلدية القدس. 
                                     

من السام إلى الحرب

اسم الكتاب: الحروب الجديدة إلسرائيل 

– شرح اجتماعي – تاريخي

المؤلف: أوري بن إليعازر

الناشر: جامعة تل أبيب

عدد الصفحات: 528 صفحة

يرى مؤلف هذا الكتاب أن وضع إسرائيل 

انقلب خالل س���نوات قليلة رأسا على عقب: 

من اتفاق س���الم مع األردن والفلسطينيني، 

ومن مصافحة تاريخية بني رئيس حكومتها، 

إس���حق راب���ني، ورئيس منظم���ة التحرير 

الفلسطينية، ياسر عرفات، في حديقة البيت 

األبيض ومراس���م مؤثرة ملن���ح جائزة نوبل 

للسالم إلى مهندسي االتفاق، إلى حرب.  

ويعتبر املؤل���ف أن هذه حرب من نوع 

خاص وجديد. ويتس���اءل، هل صدفة هي 

أنه من ناحية الكثير من ميزاتها تش���به 

هذه احلرب اجلديدة حروبا أخرى جرت في 

الوقت نفسه في العالم؟ هل صدفة هي أن 

انتفاضة األقصى كانت حلقة في سلسلة 

مواجهات مسلحة بني إسرائيل ومحيطها 

ووقعت بعد توقيع اتفاقيات أوس���لو، وما 

زالت مستمرة عمليا حتى اليوم؟ 

ويتن���اول الكتاب أس���ئلة مثل: هل حقا 

كان���ت انتفاض���ة األقصى غي���ر متوقعة؟ 

وهل كان باإلمكان منعه���ا؟ وماذا توقعت 

إسرائيل أن حتققه من احلرب؟ وهل حتققت 

التوقعات؟ 

هذا الكتاب عبارة عن حتليل اجتماعي 

والسياسية  والثقافية  االجتماعية  للعوامل 

املسببة للحرب، والتي متنحها شرعية جتعل 

من الصعب إنهاءها.

مؤل���ف الكت���اب أوري ب���ن اليع���ازر 

ه���و محاض���ر في قس���م عل���م االجتماع 

واألنثروبولوجي���ا ف���ي جامع���ة حيفا. وهو 

متخص���ص ف���ي عل���م اجتم���اع احلروب 

والعالقات بني اجليش واملجتمع والسياسة، 

واملجتمع املدني اإلس���رائيلي والدميقراطية 

والعسكرة والعنصرية. 
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تحكم االحتال بحياة 
الفلسطينيين

اسم الكتاب: بيروقراطية االحتالل

المؤلفة: ياعيل بردة

وهكيبوتس  لير  ف��ان  معهد  الناشر: 

هميئوحاد

عدد الصفحات: 190 صفحة

يفتح ه���ذا الكتاب أمام القارئ إمكانية 

االطالع عل���ى نظام تصاري���ح التنقل في 

الضف���ة الغربي���ة واألجه���زة البيروقراطية 

لالحتالل اإلس���رائيلي في الضفة. وتكشف 

املؤلفة بواس���طة اس���تخدام م���واد قانونية 

ووثائ���ق إداري���ة ومقابالت ومش���اهدات، 

عن أجهزة إدارة ش���ؤون الس���كان وأنظمة 

التصاريح والقيود على تنقل الفلسطينيني من 

سكان الضفة الغربية، التي تسير بواسطة 

آلية تنظيمية معقدة ودرامية وخفية عن العني.

وليس على غرار األجهزة البيروقراطية 

في األنظمة الليبرالية، التي صاغ مبادئها 

بيروقراطية  فإن  فيبر،  ماكس  األساسية 

االحتالل اإلسرائيلي تعمل مبوجب منوذج 

إلدارة  لي  وإمبريا لي  كولونيا تنظيمي 

غير  األنظمة  في  الرعايا  السكان  شؤون 

البيروقراطية   هذه  وتتسم  الدميقراطية. 

الدائمة  الطوارئ  بالليونة اإلدارية وقوانني 

التي تستند إلى أمور شاذة في القانون. 

ويت���م التحك���م بحياة الفلس���طينيني في 

املناط���ق احملتلة من خالل مجموعة منظمات، 

بينها الشرطة واإلدارة املدنية وحرس احلدود 

ومنس���ق أعمال احلكومة في املناطق وسلطة 

التش���غيل وجهاز األمن العام )الش���اباك(. 

وه���ذه املنظومة، التي يعتمد نش���اطها على 

أجهزة تشخيص وتصفية البشر على أساس 

تقييم���ات س���رية وسياس���ة متغي���رة وجمع 

املعلومات االس���تخباراتية، هي حالة متطرفة 

جلهاز إدارة ش���ؤون الس���كان ال���ذي تؤثر 

تطبيقاته وطريقة عمله ليس على الضفة الغربية 

وسكانها الفلسطينيني فقط، وإمنا على تصميم 

البيروقراطية السياسية التي تدير شؤون حياة 

املواطنني والسكان في دولة إسرائيل.

ياعيل بردة ه���ي محامية متخصصة في 

القانون اإلداري والدس���توري وطالبة أبحاث 

في جامعة برينس���تون. وب���ني املجاالت التي 

تتن���اول في عمله���ا حقوق اإلنس���ان وحرية 

التنقل. ومثلت فلس���طينيني من سكان الضفة 

الغربية في قضايا عديدة أمام احملكمة العليا 

واحملاكم العسكرية. 

                                

خروج الحريديم في إسرائيل 
من التقوقع

 اسم الكتاب: من صراع البقاء إلى التجذر 

في  الحريدي  المجتمع  في  تحوالت   –

إسرائيل ودراسته

المحرران: كيمي كبالن ونوريت شتيدلر

ومعهد  هميئوحاد  هكيبوتس  الناشر: 

فان لير

عدد الصفحات: 314 صفحة

نشهد في الس���نوات األخيرة حضورا 

متزاي���دا للحري���دمي، رجاال ونس���اء، في 

املجتمع واالقتصاد والثقافة في إسرائيل. 

وهم يرتادون دورات التأهيل املهني ودوائر 

التش���غيل والتجمعات التجارية. وينش���ط 

احلريدمي في الدعوة إلى التدين. ويس���كن 

الكثير منهم في املدن واملستوطنات احلريدية 

اجلديدة في كال جانبي اخلط األخضر. وهم 

حاضرون في وس���ائل اإلعالم والس���ينما 

واملسرح. وهم حاضرون في أجهزة األمن. 

ويطالبون بتغيير أمناط الس���لوك في احليز 

العام في إسرائيل كلها. 

لذل���ك، يرى هذا الكتاب أنه ليس مفاجئا 

أنه في اخلطاب العام وفي مؤسسات احلكم 

واملؤسس���ات العام���ة وبني رج���ال األعمال 

وأصحاب املصالح التجارية، يوجد انشغال 

كبير حول قضية مكانة واحتياجات احلريدمي 

واحلريديات اخلاصة في سياق اندماجهم في 

املجتمع. واألسباب احلقيقية لهذا االنشغال 

ه���و الزيادة الس���كانية للمجتم���ع احلريدي 

وانتشاره اجلغرافي وتأثيره الكبير على املناعة 

االقتصادية للدولة في احلاضر واملستقبل.  

وتس���تعرض األبح���اث الت���ي يجمعها 

الكت���اب، وكل بح���ث بطريقت���ه، عدة نواح 

يتبني من التدقيق فيها أن املجتمع احلريدي 

يزداد قوة وحتى أنه يوسع صفوفه. وخالفا 

للخطاب احلريدي الرس���مي، الذي يستمر 

في بث تهدي���د وجودي، فإن احلديث يدور 

عل���ى انتقال من مجتمع يصارع على بقائه 

إل���ى مجتمع تنبعث منه مناعة داخلية وثقة 

جماعية بالنفس. وترافق االنتقال من صراع 

البقاء إلى التجذر تخبطات كثيرة وتوترات 

داخلي���ة، األمر الذي ينعكس في أش���كال 

النظ���ر إلى ه���ذا املجتم���ع، وبضمن ذلك 

الدراسات حوله وفهمه واالعتبارات املتعلقة 

بكل بحث في سياسة اجتماعية طويلة األمد 

بش���أن املجتمع احلريدي خاصة واملجتمع 

اإلسرائيلي عامة.  



Issue #47 of Qadayya Israelieh (Israeli 
Affairs) Quarterly Journal focuses on economic 
policies and the neo�liberal ideology in Israel. 
Themed articles explore how various walks of 
life in Israel, including the private versus the 
public sector, the education system, taxes and 
land sectors, and the health care system, are 
being transformed by neo�liberal economic 
policies. In addition, attention is paid to the 
effect of economic policies on the Israeli 
political decision making , and the role of the 
Israeli media in the promotion of neo�liberal 
economic thinking. 

The issue includes two studies on different 
aspects of actions to create a dominant Israeli 
national mythology. The first one tracks and 
analyzes the colonial settlement policies that 
Israel produced in order to judaize East Jeru�
salem after the year 1967. The study focuses 
on  the interrelations between the settlement, 
replacement and juidizing strategies and the 
policies of producing Palestinians living in Je�
rusalem as a renegade population, who always 
live on the “margins” where their presence is 
considered a continuous source of danger to 
the regime.  The second study examines the 
state of Israel’s master�plan � known as the 
“Sharon Plan” after its  architect Arieh Sha�
ron, and its role in establishing the “Zionist 
nation” system. This master�plan details the 
institutional action plan that has been the most 

comprehensive and tangible in the history of 
the Zionist movement and the state of Israel. 
The Sharon Plan not only had the greatest 
influence on “the country’s image”, but also 
played an important role in constructing and 
consecrating the national legend. This mythol�
ogy was built around the notion of occupying 
an empty land through settlements in border 
areas, reviving land that was “wasteland”, and 
collective settlement and political spirit, and 
the notion of “people without land for a land 
without people”.  

The journal presents a review of the Ed�
mond Levy Committee report that called for 
legalizing all settlement outposts in the oc�
cupied Palestinian territory, and for not deal�
ing with  the West Bank as an occupied area. 
Furthermore, the journal includes an exclusive 
translation of a letter from David Ben�Gurion 
to his son Amos, in which he revealed the real 
goals of the Zionist movement’s support to the 
Peel commission recommendations for  parti�
tion of Palestine. 

Finally and in addition to the themed ar�
ticles, two studies, and the report review, this 
issue of the journal includes an exclusive in�
terview, a collection of books’ reviews, as well 
as a library.  
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