
20
12

ن 
را

زي
ح

ثمن 
االحتالل 

عالة النزاع
اإلسرائيلي الفلسطيني:
صورة وضع، 2012

شلومو سڤيرسكي



ثمن االحتالل
مركز أدڤا 2012

23

ص.ب 36529، تل أبيب 61364
هاتف: 03-5608871
فاكس: 03-5602205

www.adva.org
advainfo@bezeqint.net

مجلس اإلدارة
الپروفسور يوسي دهان، رئيس مجلس اإلدارة

السيدة چيلبرط فينِكل (ماجستير)، أمينة الصندوق
پروفسور إسماعيل أبو سعد

د. نيتسا بركوڤيتس
الپروفسور يوسي يونا

الپروفسور أوِرن يفتحئيل
الپروفسور يوِبرط لو يون

الپروفسور ريكي صويا
د. يتسحاق سپورطا

الپروفسور داني فيلك
الپروفسور َرحيل قلوش 

الپروفسور أوري رام

لجنة المراقبة
المحامي عوڤاديا چولسطاني

السيدة روتي چور

طاقم العمل
المديرة: باربره سڤيرسكي

المدير األكاديمي: د. شلومو سڤيرسكي
منسقة البحوث: إيتي قونور أطيياس

خبير اقتصادي: َعدي صوِفر 
باحثة: المحامية نوچا َدچان بوَزچلو

باحثة ومنسقة، منتدى نساء من أجل ميزانية عادلة: َيعيل حسون
منسقة السياسة والحكم، منتدى نساء من أجل ميزانية عادلة: َڤليريا سايچلشيفر

مدير إرشاد: َيرون ديشون
مديرة المكتب، القيّمة على االتصال مع الصحافة: ميرا أوفنهايم

www.glocaltrans.com ترجمة: غلوكل – ترجمة وحلول لغوية

ثمن االحتالل
عالة النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني:

صورة وضع، 2012



ثمن االحتالل
مركز أدڤا 2012

45

في شهر حزيران تنقضي السنة ال-45 على الحرب التي 
فرضت إسرائيل خاللها السيطرة على كامل أراضي أرض 

إسرائيل، أي فلسطين االنتدابية. لقد تحّكمت إسرائيل طيلة تلك 
السنوات بمصير األرض ولم يتحقّق أي حل سياسي. صحيح أن 
إسرائيل غير قادرة على تحقيق التسوية السياسية بمفردها، لكنها 

الطرف الذي يمسك بغالبية المفاتيح، وال سيما: السيطرة العسكرية 
على األرض؛ والتحّكم بكافة المداخل والمنافذ من وإلى األراضي 

الفلسطينية؛ فضال عن المستوطنات ومعسكرات الجيش التي تسيطر 
على مناطق شاسعة من األراضي الفلسطينية. من هذا المنطلق، 

يمكن القول بأنه إذا كانت إسرائيل تدفع ثمنا باهظا على استمرار 
النزاع، فإنها إلى حّد كبير تدفع ثمن أفعالها هي.

منذ زمن غير قصير تتنازع إسرائيَل رغبتان متناقضتان: رغبة في 
التوصل إلى تسوية سياسية ورغبة في اإلبقاء على أكبر قدر من 

التحّكم والسيطرة، وفي اآلن ذاته – التقليص إلى أكبر حّد من الحيّز 
الفلسطيني ذي السيادة الذي يقتضيه الحل: الحيّز الجغرافي، والحيّز 

السيادي، وحيّز النمو االقتصادي، والحيّز األمني، وحيّز الهجرة، 

وحيّز التنقّل، وحيّز التجارة، وغيرها.

في غياب الحل السياسي للنزاع الذي طال نيّفًا ومئة عام، يدفع 
الطرفان ثمنا باهظا.

ال شك في أن الفلسطينيين يدفعون ثمنا أكبر: فهم يخضعون 
لسيطرة عسكرية إسرائيلية تتغلغل لكافة المؤسسات والبيوت؛ 

وهم منشطرون بين ”دولة حماس“ و“دولة فتح“؛ وال يفلحون في 
إنشاء مؤسسات سياسية مستقرة تحظى بشرعية فلسطينية جماعية؛ 

ويواجهون العقبات في النهوض باقتصادهم؛ ويعتمدون في وجودهم 
على نيّات المتبرعين؛ أما على المستويين الخاص والعائلي، فهم 

معّرضون لمصادرة أراضيهم، والمّس بممتلكاتهم، وألعمال العنف، 
والسجن والطرد واإلهانة في المنازل والشوارع وعلى الحواجز؛ 

زد على ذلك، فإن عددا كبيرا منهم محروم من الدراسة؛ وهم 
يعانون من معدالت فقر عالية، ومن بطالة واسعة ونقص في األمن 

الغذائي. 

عالة النزاع
في المقابل، تفلح إسرائيل، في أغلب األوقات وعلى معظم أراضيها، 

في إقامة مجرى حياة "عادي" بفضل ستار سميك من االنعزال 
القائم على الفصل الجغرافي – حاليًا، بواسطة جدار – وعلى 

طوق عسكري غليظ. يلعب ستار االنعزال دورا ناجحا جدا في 
حياة اإلسرائيليين إلى حدٍّ تشعر معه غالبيتهم بأنها تعيش في دولة 

"طبيعية" تبعد آالف األميال عن األراضي الفلسطينية. في واقع 
األمر، ليست إسرائيل بلدا "طبيعيا"، فالنزاع يقبع على عنقها كحجر 

الرحى فيضعضع نموها االقتصادي، ويثقل كاهل ميزانيتها، ويقيِّد 
تطورها االجتماعي، ويلطِّخ رؤيتها، ويضر بمكانتها العالمية، 

وينِهك جيشها، ويّدق اإلسفين في حلبتها السياسية، ويهّدد مستقبل 
وجودها كدولة للشعب اليهودي. تدفع إسرائيل ثمنا باهظا جراء 

استمرار النزاع وجراء بطء تحّركها للتوّصل إلى تقاسم األرض بين 
الشعبين بشكل منصف ومتّفق عليه.

تتناول هذه الورقة الثمن االقتصادي واالجتماعي والعسكري 
والسياسي الذي تدفعه إسرائيل.

ال شك أن عددا كبيرا من اإلسرائيليين يجد صعوبة في التفكير 
بالموضوع بمصطلحات الكلفة، أي بكلمات أخرى – بمصطلحات 

السياسة التي يمكن تغييرها. لقد ُولد معظم اإلسرائيليين أو قِدموا 
إلى البالد بعد 1967. إنهم ال يعرفون الخط األخضر، وقد اعتادوا 
على النظر إلى المقاومة الفلسطينية على أنها تعبير عن عداوة ال 

هوادة فيها، ما مبتغاها إال تهديد أمنهم، وليس تعبيرا عن الرغبة في 
التخلّص من االحتالل وتحقيق االستقالل السياسي.

عالوة على ذلك، فإن العديد من اإلسرائيليين، فضال عن أنهم كأفراد 
ال يدفعون أي ثمن عن النزاع، فإنهم يجنون الربح منه، حتى ولو لم 
يكن ذلك بصورة مباشرة وواعية. أي أنه ال يمكن دائما رؤية الثمن 
بوضوح، ال سيما إذا لم يكن الثمن أمرا شخصيا، بل يخص مجمل 

االقتصاد أو الوضع االجتماعي العام. 
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نمو غير ثابت
في ظل النزاع
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إسرائيليون ُكثًر، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو، يعتقدون أنه ليس ثّمة بالضرورة صلة بين وضع 

االقتصاد اإلسرائيلي والنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.1

الپروفسور ستانلي فيشر، محافظ بنك إسرائيل، وهو أحد كبار 
رجال االقتصاد في العالم، يرى غير ذلك:

”يزعم البعض بأن معدالت النمو الجيدة التي شهدها االقتصاد 
اإلسرائيلي في السنوات التي سبقت األزمة [المالية التي اندلعت 

في نهاية 2008؛ ش.س] تؤّكد أن ال صلة بين الوضع الجيوسياسي 
والنمو االقتصادي. أنا على قناعة بأن بوسع اقتصاد إسرائيل في 

ظروف السالم أن يحقّق معدالت نمو أعلى مما ينجزه في ظل نزاع 
غير مسّوى مع جيراننا“.2 

ويستطرد الپروفسور فيشر قائال: ”أنا على قناعة بأن االقتصاد 
اإلسرائيلي قادر في ظروف السالم على تجاوز معدالت النمو التي 

يحقّقها في أوضاع النزاع غير المسّوى مع جيراننا بنسبة تتراوح 
بين 5٪-6٪“.3 

أما الپروفسور تسڤي أكشطين، النائب السابق لمحافظ بنك إسرائيل، 
فيرى هو بدوره أن النزاع يمس باإلمكانيات الكامنة في نمو 

االقتصاد اإلسرائيلي، ويقول: "إن التوّصل إلى اتفاق سالم يحّسن 
االستقرار الجيوسياسي ويخفض األخطار التي تحدق بالدولة، من 
شأنه خالل فترة قصيرة (بضع سنوات) رفع معدل النمو السنوي 

بنسبة تتراوح بين 0٫25 و-0٫75 نقطة مئوية".4   

أما الپروفسور منوئيل طرخطنبرچ، الذي ترأس اللجنة الحكومية 
لدراسة مطالب االحتجاجات االجتماعية التي شهدتها الدولة في 

صيف 2011، فيزعم أنه بدون معالجة القضية الفلسطينية ال يمكن 
تحقيق أي تغيير ملموس في مجاالت السكن والتربية والتعليم 

والصحة.5

النمو االقتصادي في إسرائيل:
طاقات كامنة غير مستَغلّة

بسبب النزاع

النمو في ظل الصراعات المستمرة
مع غياب الحل السياسي وتواصل االحتالل، يتعّرض 

االقتصاد اإلسرائيلي لألضرار وعدم االستقرار.

ال شك في أن أعمال العنف تلحق الضرر بالفلسطينيين أكثر من 
اإلسرائيليين، وبالدرجة األولى ألن هذه األعمال تجري بمعظم 

الحاالت على األراضي الفلسطينية ولِما يصاحبها من تدمير لمباني 
السكن والصناعة والتجارة والبنى التحتية. مع ذلك، فما جاء أعاله 

ال يقلّل من شأن األضرار التي تلحق باالقتصاد اإلسرائيلي - 
باالستثمارات والتجارة والسياحة وأيام العمل – عالوة على الضرر 

الذي يلحق بصورة االقتصاد كاقتصاد مستقر، موثوق به، وآمن.

إذا ألقينا نظرة على العقود األخيرة نجد أنه منذ انتقال المقاومة 
الفلسطينية من خارج البالد – بخطف الطائرات، وقتل الرياضيين 

اإلسرائيليين في أولمپيادة ميونيخ، وغيرها من األعمال – إلى 
األراضي الفلسطينية وإلى الداخل اإلسرائيلي، صارت هذه تشّكل 

تهديدا ثابتا على استقرار االقتصاد في إسرائيل.      

ففي عام 1987 الذي اندلعت في نهايته االنتفاضة األولى، بلغ معدل 
النمو ٪6٫1 - وهو معّدل جميل جدا. أما في السنة التي تلته – التي 
شهدت عام االنتفاضة األولى، فقد انخفض معدل النمو إلى مستوى 
٪3٫6، وتراجع في 1989 إلى ٪1٫4. من جهة أخرى، حالف الحظُ 
االقتصاد االسرائيلي في ذلك العام ألنه شهد موجة الهجرة الكبيرة 

من دول االتحاد السوڤييتي سابقا، ما مّد النشاط االقتصادي بروح من 
االنتعاش.

في المقابل، كانت اتفاقيات أوسلو (1993-1995) واتفاقية السالم 
مع األردن (1994) مفيدة لالقتصاد اإلسرائيلي ألنها فتحت أمامه 
اسواقا جديدة عديدة. لم يحظَ الجانب الفلسطيني بتحّسن مشابه. زد 

على ذلك، فالمجزرة التي ارتكبها باروخ چولدشطاين ضد المصلين 
المسلمين في الحرم اإلبراهيمي احتجاًجا على اتفاقية أوسلو، فّجرت 
سلسلة من أعمال العنف الفلسطينية داخل إسرائيل، ما مّس بسالمة 

الجمهور وألحق الضرر بالنشاط االقتصادي.

مع اقتراب نهاية العام 2000 اندلعت االنتفاضة الثانية، وكان عام 
2000 قد سّجل نموا فريدا من نوعه – ٪9٫2، يعود الفضل الرئيسي 

في ذلك إلى بيع كمية كبيرة من الشركات الناشئة (ستارت أپ) 
العاملة في مجال التقنية المتقدمة. صاحبت السنواِت الثالَث التالية 

أجواُء ركود شديد. بدأ ذلك نتيجة تالشي فقاعة الهاي تِك في العالم، 
وفيما بعد، نتيجة االنتفاضة. وصف بنك إسرائيل ذلك الركود على 

أنه األطول في تاريخ إسرائيل. ولم يتغيّر الوضع إال في النصف 
الثاني من عام 2003.

استمرت موجة النمو حتى نهاية 2008، أي حتى اندالع األزمة 
المالية واالقتصادية العالمية. انضم التأثير السلبي لألزمة العالمية 
إلى ما ألحقته عملية "الرصاص المصبوب" (كانون األول 2008 
– كانون الثاني 2009) من أضرار. تؤّكد األحداث المذكورة أنه 
في غياب الحل السياسي سوف تبقى إسرائيل تتعّرض لخطَرين 

اثنين: خطر األزمات االقتصادية التي تعصف بالدول التي ترتبط 
معها إسرائيل باتفاقيات تجارية، وخطر األزمة الناجمة عن النزاع 

اإلسرائيلي الفلسطيني.

منذ نهاية 2008، صارت األزمة المالية العالمية واالقتصادية 
العالمية تحتل مكان الصدارة في النقاش االقتصادي. فضال عن 

ذلك، أصبحت قضية التسلّح اإليراني النووي تدفع بدورها بالنزاع 
اإلسرائيلي الفلسطيني جانبا. مع ذلك، فالتجربة التاريخية تؤّكد بأن 

هذا النزاع يظل غير بعيد عن مركز الحلبة. 

مالحظة: توقعات النمو تتناول الناتج المحلي اإلجمالي فحسب، ال الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
المصادر: معالجة أجراها مركز أدڤا لمواد صادرة عن دائرة االحصاء المركزية،  التقرير السنوي لإلحصاء في إسرائيل، سنوات عدة؛ دائرة اإلحصاء المركزية، بيان صحافي، حسابات 

إسرائيل الوطنية لعام 2011، 16 آذار 2012؛ بنك إسرائيل، بيان صحافي، توقعات اقتصادية كلية لعاَمي 2012 و-2013، 26 آذار 2012. 
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النمو في إسرائيل، 1987-2011، والتوقّعات للعاَمين 2013-2012
المعدالت السنوية لتغيّر الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي للفرد • بالنسب المئوية
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النمو االقتصادي في إسرائيل ولدى شركائها التجاريين

الناتج المحلي االجمالي
دول ومجموعات دول مختارة، 2001-2011 • معدالت تغيّر متوسطة وفق

الفترة • بأسعار ثابتة وبالعملة المحلية • بتسلسل تنازلي
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الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
دول مختارة، 2011-2001

معدالت تغيّر متوسطة بحسب الفترة •
استناًدا إلى بيانات الناتج المحلي اإلجمالي للفرد • بأسعار ثابتة •

بنسب مئوية • بالعملة المحلية • وفق تسلسل تنازلي

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
دول مختارة عضوة في

• OECD • 2011 

بأسعار جارية، بالدوالر

مالحظة: البيانات الخاصة بإسرائيل تّمت معالجتها بناء على مواد نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية
المصدر: معالجة أجراها مركز أدڤا لمواد نُشرت على اإلنترنت في موقع صندوق النقد الدولي، أيار 2012. 

97,255 النرويج

81,161 سويسرا

65,477 أستراليا

59,928 الدنمارك

56,956 السويد

50,436 كندا

50,355 هولندا

49,809 النمسا

49,350 فنلندا

49,271 سينچاپورا

48,387 الواليات المتحدة

46,878 بلجيكا

45,920 اليابان

44,008 فرنسا

43,742 ألمانيا

38,592 بريطانيا

36,648 نيوزلندا

36,267 إيطاليا

32,360 إسبانيا

31,986 إسرائيل
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تشابُك األزمات االقتصادية العالمية واألزمات الناجمة عن 
الصراعات المحلية يُحِدث فجوة بين نمو االقتصاد اإلسرائيلي 

مقارنةً به في دول أخرى، وتمّس هذه الفجوة بقدرة إسرائيل بلوغ 
مستوى اإلنتاج ومستوى الحياة اللذين تحقّقهما الدول الغربية. فلكي 
تصل إسرائيل إلى هذا المستوى عليها تحقيق نمو بمعدالت مماثلة 
لها في دول كالصين والهند. أما في حقيقة األمر، ونتيجة الصعود 

والهبوط المتالحقَين، فإنها تنمو بمتوسط إجمالي أقل من ذلك بكثير.

يمكننا التحقّق من ذلك بإلقاء نظرة على معدالت ارتفاع الناتج 
المحلي اإلجمالي للفرد.6 في الصين والهند وبولندا على سبيل المثال، 

ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في الفترة 2001-2011 بمعدل 

سنوي متوسط أعلى منه في إسرائيل. يُعزى ذلك بالدرجة األولى إلى 
أن أيًّا من هذه الدول لم تشهد هفوة في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 
كتلك التي حلّت على إسرائيل في فترة االنتفاضة الثانية. صحيح أن 
معدالت االرتفاع في كل من ألمانيا والواليات المتحدة كانت قريبة 
لمعدالت إسرائيل: ٪0٫7 و-٪1٫2 على التوالي، لكن هذا التشابه ال 
يمنح العزاء، فالناتج المحلي اإلجمالي للفرد في هذين البلدين أعلى 

بكثير منه في إسرائيل، وإذا كانت إسرائيل تريد محاكاتهما، يتوّجب 
عليها أن تحقّق نموا بمعدالت تتجاوز معدالتهما لفترة متواصلة. ال 
شك في أن النزاع المستمر مع الفلسطينيين يعيق كثيرا تحقيق هذه 

المهمة.  

G7 الصين  الهند  إسرائيلاالتحاد األوروبي دول   

2003-20011.51.80.25.19.1

2008-20041.92.55.08.511.6

2011-20090.1-0.23.58.19.6

20111.41.64.87.29.2

2011-20011.31.63.37.510.4

الواليات 
المتحدة

الصينالهندبولنداالبرازيلإسرائيلألمانيا

2003-20010.80.3-1.70.22.23.48.4

2008-20041.22.03.03.65.46.911.0

2011-2009-0.40.61.22.43.56.79.1

20111.03.02.51.85.15.88.7

2011-20010.71.21.22.34.05.99.8
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قطاع السياحة من أكثر القطاعات هشاشة أمام انعدام 
االستقرار السياسي، ال سيما على وقع المواجهات 

والصدامات. بسبب النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني المتواصل، تعّرف 
إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية منطقتَي صراع. نتيجةً لذلك 

فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية الغنيتين بمرافق سياحية ال تقل شأنا 
عنها في الكثير من جيرانهما، تستقطبان عددا صغيرا من السياح 

مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة.

عدد السياح الذين وردوا إلى إسرائيل عام 2011 مثال كان 2٫8 

مليون شخص، وهو عدد يقل بكثير عن العدد الذي زار كال من 
تركيا والمغرب والسعودية في السنة عينها. كما وكان هذا العدد 

أقل من عدد من زار كال من مصر وتونس رغم الضربة السياحية 
القاسية التي تعّرضت لها هاتان الدولتان نتيجة األحداث التي رافقت 
"الربيع العربي". حتى األردن يستضيف أكثر من إسرائيل من حيث 

عدد السياح. 

تعاني إسرائيل في الوقت الراهن ما يعانيه لبنان والجزائر اللذان 
يتعّرضان لمواجهات داخلية متواصلة.  

السياحة الوافدة

تركيا السعودية مصر المغرب األردنتونس إسرائيل لبنانالجزائر

السياحة الوافدة إلى إسرائيل وإلى جاراتها
بتسلسل تنازلي في العام المنصرم (2011/2010) • بالماليين

المكانة االقتصادية الدولية في ظل النزاع
يؤثّر النزاع المستمر سلبًا بمكانة إسرائيل االقتصادية العالمية. يمكن االستدالل على 

ذلك من الفجوة القائمة بين التدريج العالي الذي تحظى به إسرائيل في المؤشرات 
االجتماعية واالقتصادية من جهة وتدريجها االئتماني المنخفض نسبيا من الجهة األخرى.

طبقا لمؤشر التطور البشري (Human Development Index) الذي تحّدده وكالة 
التطور التابعة لألمم المتحدة، والذي يضم مؤشرات اجتماعية إلى جانب االقتصادية، تحتل 

إسرائيل (معطى من عام 2011) المرتبة ال-17 من ضمن 187 دولة. ال شك في أن هذه 
المرتبة تثير االحترام.7

في المقابل، يقف التدريج االئتماني إلسرائيل في مكان منخفض جدا. فشركة ستاندرد أند 
پورس (Standard and Poor's) تضع إسرائيل (معطى أيار 2012) في المرتبة ال-32 

بسلّم التدريج االئتماني – سوية مع تشيلي وسلوڤينيا. تجدر اإلشارة إلى أن هذا التدريج 
كان حتى عام 2010 دون المستوى المذكور، لكن األزمة التي تعصف في الوقت الحاضر 

بأوروبا مّست بالتدريج االئتماني لدول كانت طيلة سنوات تحظى بتدريج أعلى من 
الممنوح إلسرائيل، ومن بين تلك الدول إيطاليا وإسپانيا وإيرلندا. 

يرمي التدريج االئتماني إلى توفير المعلومات للمستثمرين المعنيين في التعّرف على 
مدى مصداقية دولٍة (أو شركٍة) ما بكل ما يتعلق بالتزاماتها المالية؛ تتأثر هذه المصداقية 
بدورها باستقرار الدولة السياسي واألمني. يجب التنويه إلى أن قضية التدريج االئتماني 

تثير اختالفا حادا باآلراء، بل هناك العديد ممن ينفر من القوة التي تملكها شركات االئتمان 
العالمية. مع ذلك، فال شك بأن هذا التدريج يلعب دورا كبيرا ويؤثّر على وجه الخصوص 
في مستوى الفائدة المصرفية التي يتعيّن على كل دولة دفعها لتجنيد رؤوس المال بهدف 

تمويل احتياجاتها.

يُذَكر بأن التدريج المنخفض نسبيا الممنوح إلسرائيل يعود بالدرجة األولى إلى فقدان 
االستقرار في المنطقة عموما وإلى النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني خصوصا. التدريج 

االئتماني المنخفض يعني دفع فائدة أعلى عن األموال التي تقترضها الحكومة أو يقترضها 
رجال األعمال اإلسرائيليون في الخارج. في عام 2003 مثال، في فترة االنتفاضة الثانية، 

اضطُّرت إسرائيل إلى طلب 9 مليار دوالر من الواليات المتحدة لتضمن المبالغ التي 
كانت بحاجة إلى تجنيدها. لقد مّكنت هذه الضمانات إسرائيل من تجنيد أموال بفائدة مماثلة 
لتلك التي تدفعها حكومة الواليات المتحدة التي كانت في ذلك الوقت صاحبة أعلى تدريج 

ائتماني. لوال تلك المساعدة، الضطرت إسرائيل إلى دفع ثمن باهظ جراء انعدام االستقرار 
السياسي الناجم أساسا عن النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني المتواصل.

إسرائيل شديدة الحساسية لكل تطّور من شأنه التأثير في تدريجها االئتماني. هكذا عكف 
وزراء المالية في الحكومة خالل فترة االنتفاضة الثانية على إقناع شركات التدريج 
االئتماني في نيو يورك ولندن على عدم خفض تدريج إسرائيل االئتماني. وفي حالة 

أخرى، تجنّبت الحكومة خالل حرب لبنان الثانية اإلعالن عن حالة طوارئ، مع أن هذا 
اإلعالن كان يمكن أن يكون ذا فائدة كبرى لألسر واألعمال التي تضّررت جراء الحرب. 

ويعود قرار الحكومة هذا إلى خشيتها من التأثير المحتمل في تدريج إسرائيل االئتماني.

يمكن القول بأنه في غياب الحل السياسي المستدام مع الفلسطينيين، لن يكون من السهل 
على إسرائيل إقناع شركات التدريج االئتماني برفع تدريجها.

السنة السابقة
السنة المنصرمة

التدريج االئتماني لدوٍل
Standard and Poor’s وفقا لشركة

9 أيار 2012 • بتسلسل تنازلي
للتدريج االئتماني

التدريج االئتماني  الدولة 
 AAA النرويج
AAA أستراليا
AAA هولندا
AAA كندا
AAA الدنمارك
AAA فنلندا
AAA ألمانيا
AAA السويد
AAA هونچ كونچ
AAA ليخطنشطاين
AAA لوكسمبورچ
AAA سينچاپورا
AAA بريطانيا
 AAA سويسرا
AA+ الواليات المتحدة
AA+ النمسا
AA+ فرنسا
AA+ چيرنزي
AA+ جزيرة مان
AA بلجيكا
AA أبو ظبي
AA الكويت
AA نيوزيالندا
AA قطر
AA برمودا
AA الصين
AA التشيك
AA إستونيا
AA اليابان
AA السعودية
AA تايوان
A+ إسرائيل

hsatandandpoors.com/ratings/sovereign :المصدر

مالحظة: البيانات أعاله ال تشمل السياح غير المقيمين ليال.
المصادر: The word Bank,2011Word Development Indicators دائرة اإلحصاء المركزية، التقرير السنوي لإلحصاء في إسرائيل، موقع الدائرة على اإلنترنت.
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على سكان قطاع غزة في كلٍّ من اليابسة والبحر والجو. فازت 
حركة حماس في عام 2006 في انتخابات البرلمان الفلسطيني. لم 

تعترف إسرائيل بالنتائج. سيطرت حماس بعد ذلك بعام على قطاع 
غزة، فرّدت إسرائيل بتشديد الحصار على غزة. ثم تعّزز الحصار 

بعد اختطاف الجندي چلعاد شليط. من جهتهم، فتح فلسطينيو القطاع 
بسلسلة من اإلطالق الصاروخي والمدفعي على إسرائيل، ما أدى 

إلى صرف أموال ضخمة لحماية التجمعات السكانية. وتُذَكر كذلك 
عملية "أمطار الصيف" التي شنّها جيش الدفاع في صيف-خريف 
2006 في أعقاب خطف چلعاد شليط. أما تكاليف العملية، فلم تُنشر 

بعد.

في كانون ثاني عام 2009 شنّت إسرائيل على قطاع غزة حملة 
"الرصاص المصبوب": بلغت تكاليف الحملة 4٫8 مليار ش.ج التي 
يجب أن نضيف إليها مليار ش.ج هي كلفة حماية ما يسمى بـ"بلدات 

محيط غزة" (وزارة المالية، مشروع املوازنة للفترة 2010-2009، 

أسس املوازنة: وزارة الدفاع).

منذ "الرصاص المصبوب" وقعت سلسلة من الضربات، كان آخرها 
في آذار 2012 في أعقاب "االستهداف المحّدد" الذي قضى على قائد 

ا على ذلك، أطلق رجال هذه  منظمة "لجان المقاومة الشعبية". رّدً
المنظمة ومنظمة الجهاد اإلسالمي مئات الصواريخ على األراضي 
اإلسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ورّدت إسرائيل بدورها بالقصف. 

دفعت هذه األحداث بمئات آالف اإلسرائيليين إلى المالجئ حيث 
قضوا بضعة أيام، وتوقفت الدراسة لبضعة أيام في كافة مدارس 
المنطقة. إلى ذلك، تحّدثت وسائل اإلعالم عن "حدوث انخفاض 

بمعدل وصل إلى ٪50 في النشاط التجاري ببلدات الجنوب".8 
وقد استخدم جيش الدفاع للمرة األولى خالل هذه المواجهة أنظمة 

الصواريخ المضادة للصواريخ المسماة "القبة الحديدية" التي 
ساهمت إسرائيل في تطويرها وإنتاجها بمليار دوالر، ما يعادل نحو 

3٫5 مليار ش.ج.

حّول االنتصار العسكري الكبير في 1967 إسرائيل إلى قوة  
عسكرية عظمى في المنطقة. لقد فرضت هذه المكانة على 

إسرائيل عبئا اقتصاديا وأمنيا ثقيال. فعلى خالف الحروب السابقة، 
لم تنخفض ميزانية الدفاع بل ارتفعت، ثم ارتفعت مرة أخرى في 

أعقاب حرب يوم الغفران 1973 إلى أن أصبحت تشّكل حوالي ثلث 
ميزانية الدولة. كان لذلك أثر كبير في إحداث األزمة االقتصادية 

التي واجهتها البالد في منتصف الثمانينات. 

تجدر المالحظة إلى أن االحتالل لم يكن في البداية السبب الرئيسي 
في األعباء االقتصادية واألمنية. إذ أن كلفته لم تشّكل سوى قسط 
بسيط من الميزانية. فالدولة لم تنفق في تلك الفترة األموال على 

التطوير االقتصادي للمناطق المحتلة، أما المقاومة الفلسطينية، التي 
رّكزت في تلك السنوات على التسلّل عبر الحدود وعلى أعمال 

خارج البالد، فلم تستدعي حشد عسكرية قوات كبيرة. عوًضا عن 
ذلك، جنّد الجيش أساسا عددا صغيرا من الوحدات المختارة. العبء 

االقتصادي األساسي في تلك الفترة نجم عن الصراع مع مصر 
(حرب االستنزاف وحرب يوم الغفران) الذي انتهى باتفاق السالم 

عام 1979، إلى جانب الصراع مع سوريا. وقد مّكن اتفاق السالم مع 
مصر إسرائيَل من إحداث تقليص كبير في ميزانية األمن. 

بعد وقت غير طويل من اتفاق الصلح مع مصر أصبح النزاع 
اإلسرائيلي الفلسطيني يحتل مركز الحلبة. ففي عام 1982 غزا جيش 
الدفاع اإلسرائيلي لبنان، واضًعا من جملة أهدافه ضرب المنظمات 

الفلسطينية المسلّحة التي طُردت من األردن إلى لبنان في 1970 
("أيلول األسود"). لكن الجيش بقي على األراضي اللبنانية حتى عام 
2000. وقد أفرزت تلك الحرب والدة حزب هللا، وفيما بعد – حرب 

لبنان الثانية عام 2006.

في 1987، أي بعد غزو جيش الدفاع للبنان بخمس سنوات، بدأ 
الفلسطينيون في المناطق المحتلة انتفاضتهم األولى. رفعت هذه 

االنتفاضة دفعةً واحدةً، وبشكل دائم، الثمن االقتصادي واألمني الذي 
تدفعه إسرائيل. فقد أنشأ جيش الدفاع أطًرا قيادية متميّزة للعمل في 
األراضي الفلسطينية – فرقة غزة وفرقة يهودا والسامرة ووحدات 

عسكرية خاصة للتعاطي مع المقاومين الفلسطينيين من قَبيل 
دوڤدوڤان وشمشون. هذا، إضافة إلى غالبية الوحدات القتالية التابعة 
لجهاز االحتياط والتي تم تجنيدها للخدمة في المناطق. زد على ذلك، 

جهاز الحراسة الذي أنشأته الدولة لحماية المستوطنات والذي شهد 
في الظروف الجديدة تعبئة واسعة جدا.

لم تؤّدي اتفاقيات أوسلو إلى تقليص قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي 
العاملة في المناطق الفلسطينية. في أعقاب هذه االتفاقيات تم تقسيم 

المناطق إلى ثالث فئات – أراضي A التي ُسلِّمت إلى إدارة 
فلسطينية كاملة، وأراضي C التي تم تخصيص اإلدارة فيها بالكامل 
إلى إسرائيل، واألراضي B التي أُخِضعت لمسؤولية مشتركة. في 
 C أعقاب هذا التقسيم وضعت إسرائيل قوات ثابتة على األراضي
وفي الحواجز العديدة التي أقيمت على نقاط التماس بين األراضي 
ذات الطابع اإلداري المختلف. فضال عن ذلك، فإن موجة أعمال 

العنف التي جاءت كرد فعل على المجزرة التي ارتكبها باروخ 
چولدشطاين بحق المصلين المسلمين في الحرم اإلبراهيمي احتجاجا 
على اتفاقيات أوسلو، أفضت إلى إحداث نشاط عسكري متصاعد في 

المناطق المحتلة.

كانت االنتفاضة األولى ذات طابع مدني، أما الثانية فكانت مسلّحة. 
كرد فعل، دفع جيش الدفاع بكل قوته مستخدًما قسما كبيرا من 

القوات النظامية واالحتياطية لقمع االنتفاضتين، وأعاد سيطرته 
خالل ذلك على كافة األراضي الفلسطينية. كما ذكرنا سابقا، فقد 

كانت االنتفاضة الثانية مسؤولة عن الركود االقتصادي األصعب 
واألطول الذي عرفته الدولة منذ نشوئها، عالوة على ما سبّبته من 

إضافات كبيرة على الميزانية األمنية في الفترة 2004-2001.

في عام 2003، بعد االنتفاضة الثانية، شرعت إسرائيل في إقامة 
جدار الفصل حول المناطق الفلسطينية في يهودا والسامرة. يجب 

التأكيد بأن الهيئات الدولية الرئيسية تعتبر أن المسار القانوني ألي 
جدار يجب أن يمر على الحدود المعترف بها – أي الخط األخضر؛ 
لو كان الجدار قد أقيم على امتداد هذا الخط لكان طوله 313 كم. لكن 

الجدار الحالي مقام على نحو يترك في جانبه الغربي، اإلسرائيلي، 
عددا كبيرا من المستوطنات واألراضي الفلسطينية التي ينقلها 

الجدار إلى الجهة اإلسرائيلية من الجدار في إطار ما يسّمى "خط 
التّماس". نتيجة لذلك، سوف يصل طول الجدار بعد إنجازه إلى 790 
كم، وسوف تبلغ تكاليف إقامته، وفقا للجنة برودت، حوالي 13 مليار 

ش.ج. 

في وقت الحق تحّولت غزة إلى مركز للمواجهات. ففي عام 2005 
قررت إسرائيل تفكيك المستوطنات وسحب معسكرات الجيش من 
قطاع غزة في إطار ما أطلق عليه اسم "االنفصال". تقدَّر كلفة نقل 
المرافق العسكرية وبناء المرافق والتجمعات الجديدة بنحو 9 مليار 
ش.ج. لم يقلّص االنفصال نشاط جيش الدفاع الذي فرض حصارا 

العبء االقتصادي األمني
`تكاليف النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني 

منذ االنتفاضة األولى
مواد منتقاة • بمليارات الشواقل • بأسعار جارية

13.0 جدار الفصل

9.0االنفصال عن قطاع غزة

4.8 ”الرصاص المصبوب“

3.5تطوير وإنتاج "القبة الحديدية"۹

تدابير حماية البلدات اإلسرائيلية
1.0المتاخمة لقطاع غزة
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وقفت الحكومة في السنوات العشر الماضية مرات عدة أمام 
االختيار بين زيادة النفقات االجتماعية وزيادة ميزانية األمن.

يُذَكر بأن الحكومة كانت قد قلصت في فترة االنتفاضة الثانية ميزانية 
الدولة بمبلغ تراكمي وصل إلى 65 مليار ش.ج – مسّجلة بذلك 

التقليص األكبر في تاريخ الدولة؛ في مقابل ذلك، رفعت الحكومة 
ميزانية األمن بحوالي 15 مليار ش.ج. كان بوسع الحكومة اعتماد 

طريق آخر، بأن تمّول زيادة ميزانية األمن مثال (وتمنع التقليصات 
الحادة في الخدمات االجتماعية) من خالل رفع الضرائب، وتحديًدا 
تلك المفروضة على ذوي الدخل العالي. كان السبيل الذي اختارته 

الحكومة انعكاسا ألجندة سياسية واقتصادية نيو ليبرالية تهلّل لخفض 
الميزانيات عموما وتقلّص على وجه الخصوص مساهمة الدولة في 

الخدمات االجتماعية والتأمين االجتماعي. 

سنوات النمو الخمس (2004-2008) التي تلت قمع االنتفاضة الثانية 
لم تثمر عن تعويض لكامل الميزانيات التي تم تقليصها، ولم تُعد إلى 

مستويات النفقات االجتماعية لعام 2001.

أنشأت الحكومة في أعقاب حملة االحتجاج التي شهدتها البالد في 
صيف 2011 لجنة طرخطنبرچ. وقد أوصت اللجنة باعتماد نظام 
التعليم المجاني من سّن الثالثة على حساب تقليص ميزانية الدفاع 

بمليارين ونصف المليار ش.ج. صحيح أن الحكومة تبنّت توصيات 
اللجنة، لكنها عند التطبيق تراجعت عن تقليص ميزانية األمن، 

ونفّذت بدل ذلك "تقليصا عرضيا" في الوزارات المدنية، ومعظمها 
وزارات اجتماعية. في النتيجة، لم تشهد ميزانية األمن أي تقليص، 

بل زادت.

يظِهر المخطط أدناه أن وتيرة ازدياد ميزانية األمن، بحساب 
للفرد، كانت في الجزء األكبر من العقد األخير أكبر من وتيرة 

ازدياد الميزانيات االجتماعية، بحساب للفرد. في عام 2009 بلغت 
الميزانيتان مستوى متشابها (مقارنة بعام 2001)، وفي 2010 

ارتفعت الميزانيات االجتماعية أكثر منها األمنية. أما بيانات التطبيق 
لميزانية 2011 فلم تنَشر بعد.

الميزانية في ظل النزاع: فشل 
حركة االحتجاج االجتماعية في تغيير سلّم األولويات

ميزانية األمن والمقاومة الفلسطينية

النفقات االجتماعية واألمنية للفرد الواحد
2001-2010 • مؤشر 2001=100

مالحظات:  1. المبالغ المذكورة ال تشمل تلك التي أضيفت في أعقاب حرب لبنان الثانية.
2. لم نعثر في كتب الميزانيات لعاَمي 2011 و-2012 على مواد تتعلق بالمهمات الخاصة للتعامل مع األحداث في المناطق الفلسطينية.

مصدر: معالجة أجراها مركز أدڤا لمواد صادرة عن وزارة المالية، ميزانية الدولة، أسس الميزانية، سنوات مختلفة.

مالحظات: 
النفقات االجتماعية مرّكبة من نفقات الوزارات التالية: التربية والتعليم (بما في ذلك التطوير)، العلوم، الرياضة والثقافة، الصحة (بما في ذلك التطوير)، التعليم العالي، مخصصات مؤسسة التأمين الوطني 

(التي ترصدها وزارة المالية) والرفاه االجتماعي (بيانات 2001-2004 صادرة عن وزارة الرفاه االجتماعي، لكنها ال تشمل بنود االحتياط ومعطيات عن التنفيذ). 
البيانات أعاله هي بيانات التنفيذ الميزانوي.

بيانات السكان من عام 2008 فصاعدا محتَّلنة على أساس التعداد السكاني لعام 2008 الذي أجرته دائرة اإلحصاء المركزية.
ي 2011-2012، وزارة التربية والتعليم، تشرين  المصادر: معالجة أجراها مركز أدڤا لمواد نشرتها وزارة المالية – المحاسب العام، تقرير مالي، سنوات مختلفة: وزارة المالية، مشروع املوازنة وشروح عن عامَ

ي 2011-2012، التعليم العالي، تشرين األول  ي 2011-2012، وزارة الصحة، تشرين األول 2010؛ وزارة المالية مشروع املوازنة وشروح عن عامَ األول 2010؛ وزارة المالية، مشروع املوازنة وشروح عن عامَ
ي 2011-2012، وزارة العلوم والثقافة والرياضة،  ي 2011-2012، وزارة الرفاه االجتماعي، تشرين األول 2010؛ وزارة المالية، مشروع املوازنة وشروح عن عامَ 2010؛ وزارة المالية، مشروع املوازنة وشروح عن عامَ

تشرين األول 2010؛ وزارة المالية، أُسس الميزانية، سنوات مختلفة؛ دائرة اإلحصاء المركزية، تقرير سنوي لإلحصاء في إسرائيل، سنوات مختلفة؛ دائرة اإلحصاء المركزية، السكان، حسب المجموعات 
السكانية، تقرير سنوي لإلحصاء في إسرائيل رقم 4/2012، الجدول ب/1، أيار 2012. 

من الصعب معرفة الكلفة الميزانوية الكلية للسيطرة العسكرية  
اإلسرائيلية على المناطق الفلسطينية – تكاليف الفرق المتميّزة 

والوحدات الخاصة وتجنيد قوى االحتياط وغيرها بسبب سرية 
المواد العسكرية الخاصة بميزانية األمن.      

مع ذلك، بمقدورنا التعّرف على الحجم العام للنفقات الميزانوية 
العسكرية اعتماًدا على معطى يُنَشر مرة كل عام: المبالغ المضافة 

إلى ميزانية األمن نتيجة نشاط جيش الدفاع في األراضي الفلسطينية. 
فبين العامين 1989 و-2010 مثال، بلغ إجمالي ما تلقّته وزارة الدفاع 

من إضافات حوالي 48 مليار ش.ج (وفق أسعار 2011). تضم 
هذه المبالغ بعض المواد التي ُذكرت أعاله: إقامة جدار الفصل، 

واالنفصال عن قطاع غزة، وعملية ”الرصاص المصبوب“، إضافة 
إلى التدابير المتّخذة لحماية البلدات اإلسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة. 

لكن هذه المبالغ ال تضم تطوير ”القبة الحديدية“. 

ميزانية األمن والمقاومة الفلسطينية
المبالغ المضافة إلى ميزانية وزارة الدفاع والتي أشير إليها بجالء على أنها نابعة عن النشاط المتصاعد 

لجيش الدفاع في األراضي الفلسطينية • 1989-2010 • بمليارات الشواقل • وفق أسعار 2011
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استعرضنا أعاله الكلفة األمنية لسيطرة إسرائيل المتواصلة 
على األراضي الفلسطينية. لكن هناك كلفة إضافية لهذه 

السيطرة، مدنية، هي كلفة إقامة اقامتها، صونها وتأمين سالمتها.

عند حساب كلفة االستيطان، يجب األخذ باالعتبار إلى أن المقيمين 
في المستوطنات كانوا بحاجة إلى سكن حتى ولو قرروا شراء شقة 
سكنية ضمن حدود الخط األخضر. لكن سياسة االستيطان مرتبطة 

بتكاليف إضافية كبيرة. رأينا هنا أن نعرض ثالثة مجاالت من 
التكاليف تجّسد التكاليف الزائدة المذكورة:

مساهمة الحكومة في تمويل
الميزانية البلدية

تساهم الحكومة في تمويل ميزانية السلطات المحلية التابعة 
للمستوطنات بحصة تفوق مساهمتها في تمويل السلطات المحلية 
القائمة في حدود الخط األخضر. يمكن قراءة هذا التمويل الزائد 

على أنه يعبّر عن انحياز سياسي بحت، لكنه قد يغير أيضا نتيجة 
االحتياجات الخاصة، من قَبيل الحراسة وصيانة خدمات التعليم 
والصحة في بلدات قد تكون صغيرة وبعيدة بعضها عن بعض. 

تساهم الحكومة في ميزانيات السلطات المحلية بإسرائيل من خالل 
ميزانية الدولة بثالث طرق:

ع على السلطات المحلية  هبات التوازن (”الهبة العامة“) التي توزَّ
وفقا لمفتاح معين (كالقدرة االقتصادية مثال)، أو التي تمنَح كهبات 

خاصة لخفض العجز المتراكم في ميزانية السلطة.

في عام 2009 حصلت المستوطنات على أكبر حصة من هبة 
التوازن بحساب للفرد: 951 ش.ج – مقارنةً ب-303 ش.ج في 

إسرائيل (دون يهودا والسامرة والجوالن)، و-776 ش.ج في المدن 
والقرى العربية، و-616 ش.ج في بلدات التطوير (بأسعار 2010).

هة لتمويل الخدمات الرسمية  (ب) المساهمة التخصيصية، الموجَّ
المقدَّمة بواسطة السلطات المحلية، كخدمات التربية والتعليم 

وخدمات الرفاه.

في عام 2009 بلغت المساهمةالتخصيصية في المستوطنات2,264 
ش.ج للفرد، و-1,859ش.ج في المدن والقرى العربية، و-1,719 

ش.ج في بلدات التطوير،و-1,378 ش.ج في بلدات ”متندى ال-15“ 
(ال-15 سلطة محلية األكثر يسًرا) (بأسعار 2010).

تجدر اإلشارة إلى أن األفضلية التي كانت تحظى بها المستوطنات 
بحساب للفرد كانت أكبر مما ورد حتى مطلع سنوات األلفين. لكن 

عدد سكان المستوطنات في العقد األخير، بين عاَمي 2000 و-2009، 
ارتفع بوتيرة عالية جدا: فبينما زاد عدد سكان إسرائيل (بدون يهودا 
والسامرة والجوالن) بنسبة ٪18، زاد عدد سكان المستوطنات بنسبة 

.47٪

(ج) المساهمة في الميزانيات غير العادية، التي ترَصد لتمويل 
نفقات البناء والتطوير، كبناء المباني العامة، وشق الطرق، وتمويل 
شراء العتاد واآلالت واألراضي وما شابه ذلك. يأتي التمويل غير 

العادي من المصادر الذاتية التي تجنّدها السلطات المحلية، ومن 
مساهمة أصحاب األمالك ومن القروض التي تجنّدها السلطات، 

عالوة على مساهمة الحكومة.

بلغ متوسط معّدل المساهمة الحكومية في السنوات 2010-2001 
بتمويل الميزانيات غير العادية للمستوطنات ٪60 - مقارنةً 
بمعدل متوسط بواقع ٪29 في السلطات المحلية داخل حدود 

الخط األخضر. بلغ  المعدل الموازي في بلدات التطوير 
٪39، وفي  المدن والقرى العربية ٪47. يستَدل من هذا بأن 

المستوطنات احتاجت أقل من غيرها إلى تجنيد القروض، إذ أن 
حصة القروض من الميزانيات غير العادية لديها شّكلت 10٪ 
فقط، مقارنةً بمعدل متوسط بواقع ٪25 في السلطات المحلية 

داخل الخط األخضر.      

اإلنشاءات السكنية

تنفق الحكومة على تخطيط اإلنشاءات السكنية (تحديد الموقع 
والمعايير والمساحة) وعلى إقامة دور السكن في المستوطنات 

أكثر بكثير مما تفعله في حدود الخط األخضر.

في سنوات 2000-2009 مثال ُشرع في يهودا والسامرة ببناء 
20,933 شقة، باستثمار إجمالي بواقع 14,4 مليار ش.ج 

(بأسعار 2005). تحّملت الدولة المسؤولية عن إقامة حوالي 
٪50 بالمتوسط من بدايات البناء وعن ٪35 من االستثمارات 
اإلجمالية لبناء دور السكن. في المقابل، اقتصرت مسؤولية 
الدولة داخل الخط األخضر على إقامة ٪18 فقط من بدايات 

البناء وعلى ٪10 من إجمالي االستثمار لبناء دور السكن.

ج. اإلضافات المخفيّة في ميزانيات
الوزارات المختلفة 

تحظى المستوطنات كذلك على إضافات مخفيّة في ميزانيات 
الوزارات. في كثير من الحاالت ال ترَصد هذه اإلضافات 

للمستوطنات فحسب، بل وللمدن والبلدات الموجودة داخل الخط 
األخضر. باإلمكان مالحظة ذلك مثال في كتب مشروعات 

الموازنة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. فالوزارة 
المذكورة ترصد إضافات إلقامة مباٍن تعليمية في مناطق 

المواجهة والمناطق الجبلية التي تضم بلدات متاخمة للحدود أو 
المقامة في مناطق جبلية. صحيح أن هذه اإلضافات ال تذهب 
كلها للمستوطنات، لكن هذه األخيرة تحصل على اإلضافات 
المذكورة بفعل وجودها على األراضي الفلسطينية وحاجتها 

إلى حماية الجيش الدائمة، أو بفعل وجودها على تالل وجبال 
يهودا والسامرة. تجدر اإلشارة إلى أن كلفة المباني المعّدة 
لغايات التعليم في البلدات الجبلية أو في البلدات المعرضة 

لألخطار األمنية قد تكون بنسبة ٪37 أعلى من التكلفة الموازية 
فة  في المباني غير المقامة في منطقة جبلية أو في منطقة معرَّ

كمنطقة مواجهة.10

يمكن التكهّن أن إقامة المباني العامة غير المذكورة أعاله 
تقتضي هي أيضا مثل هذه اإلضافات، كمباني الخدمات الطبية 
والدينية، وخدمات التطوير والبنى التحتية – المياه والكهرباء 

والصرف الصحي والطرق.

العبء االقتصادي األمنيتكاليف االستيطان
نظرة على المستقبل

ال ريب في أنه بغياب الحل السياسي، فإن الكلفة الميزانوية للنزاع 
سوف تظل عالية في المستقبل أيضا.

تجدر اإلشارة هنا إلى بعض ما يمكن تسميته نبوءاٍت مما جاء على 
لسان اللجنة لمراجعة ميزانية األمن برئاسة َدڤيد برودت والتي قّدمت 

تقريرها في أيار 2007:

  ”... تتطلّب الجبهة الفلسطينية موارد ضخمة تقيّد جزءا كبيرا 
من القدرات الجارية لألمن الميداني واالستخبارات أيضا...

  ”يبدو أن كال المستَويين العسكري والسياسي لم يستوعبا الكلفة 
البديلة الباهظة الناجمة عن تحويل الموارد على نحو ثابت إلى 

هذه الحلبة... يستَدّل من التوّجه األمني الراهن أن هذه الحلبة 
سوف تظل أساسية وذات وزن أكبر في المستقبل... وأن جيش 
الدفاع سوف يواصل في السنوات القادمة أيضا توظيف موارد 

كبيرة في هذه الحلبة.

  ”بل أكثر من ذلك، يبدو أن ثّمة اتجاهًا جامًحا لرفع هذه 
التكاليف ألن المنظمات اإلرهابية عاقدة العزم على مواصلة ما 
يمكن وصفه بسباق التسلح (أو ميزان الرعب) غير المتوازن. 

فاإلرهاب المتمثّل في االنتحاريين دفع إلى إقامة جدار األمن 
الذي تقدَّر كلفته بنيّف و-13 مليار ش.ج. إنه ال شك مبلغ 

فادح، وال سيما لكونه مخّصًصا للحلبة الفلسطينية. صحيح أن 
الجدار يثبت فعاليته، لكن منظمات اإلرهاب العاملة في غزة 

تعطّل إلى حد ما فعالية الجدار بواسطة القصف عالي المسار 
واألنفاق. يطّور جهاز األمن الردود على هذه التهديدات، 
لكن تكاليف الوسائل الدفاعية والهجومية عالية جدا. أما 

الخيارات الهجومية األرضية، فإنها ترتفع باطّراد نظًرا لقدرة 
المنظمات اإلرهابية في الحصول على أسلحة متطورة مضادة 
للدبابات. النقطة المركزية التي ننّوه إليها هي أن الصراع مع 

الفلسطينيين أصبح مكلفا أكثر بكثير، وخصوصا نتيجة ما 
يجري على نحو متواصل من تخصيص للموارد العسكرية 
المحدودة، كالقوة العاملة والعناية القيادية، دون ظهور أي 
أمل في األفق. إنه أحد التطورات األهم التي جرت... لكن 

هذا التطور لم يتم استيعابه كما يجب، بما في ذلك ألن جزءا 
كبيرا من التكاليف لم يجد انعكاسا تاما وجليًّا في ميزانية األمن 

نفسها...“ (برودت، 15-14).
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 يشهد الفقر في إسرائيل منذ ثمانينات القرن الماضي اتساعا  
ثابتا:

في عام 1985 مثال بلغت نسبة األسر الفقيرة ٪11٫4؛ وفي 
1995 ارتفعت النسبة إلى ٪16٫8؛ أما في عام 2010 فقد بلغت 

٪19٫8، بعدما كانت قد وصلت إلى ما يربو عن 20٪.

ال شك في أن أحد عوامل زيادة نسبة الفقر يعود إلى تلك السياسة 
التي تسعى إلى خفض كلفة العمل من خالل إضعاف النقابات المهنية 

وتشغيل عاملين وعامالت بواسطة شركات المقاولة؛ وسوق العمل 
الذي عاني بطالة عالية في جزء من السنين؛ وسوق العمل الذي 

يُقصي عددا كبيرا من اإلسرائيليين؛ وقدوم مئات آالف المهاجرين 
من دول االتحاد السوڤييتي سابقا ومن إثيوبيا الذين قاسوا من البطالة 

و/أو من عمل بأجور متدنّية.

لكن ازدياد الفقر هو كذلك، وبدرجة كبيرة، نتيجة مباشرة للعبء 
الميزانوي الذي تفرضه السيطرة المتواصلة على األراضي 

الفلسطينية. فقد رأينا أن الحكومة رفعت في فترة االنتفاضة الثانية 
ميزانيةَ األمن، وبقدر كبير، على حساب تقليص مخصصات 

التأمين الوطني، إذ انخفضت مخصصات األطفال في أربع سنوات 
2002-2006 بحوالي ٪45، وانخفضت رسوم البطالة بحوالي 47٪، 
ومخصصات تأمين الدخل بنحو ٪11.25 لقد أسفرت هذه التقليصات 
عن حدوث ارتفاع فوري بنسبة الفقر، األمر الذي يمكن رؤيته في 

المخطط أدناه. وكانت وزارة المالية قد اعترفت بأن التقليصات 

المذكورة ترمي إلى زيادة ميزانية األمن.12

وهكذا نرى أن الدولة تجد صعوبة متزايدة في مواجهة الفقر 
المتزايد: فهي ال تستثمر ما يكفي للتطوير االقتصادي في المناطق 

البعيدة عن المركز، أو لرفع التأهيل المهني للقوة العاملة، أو لتوسيع 
شبكة الحضانات اليومية بهدف تشجيع المزيد من النساء على 

الذهاب للعمل.

إلى ذلك، تجد الدولة صعوبة في لجم الزيادة في الفقر بواسطة 
مخصصات مؤسسة التأمين الوطني:

 في ثمانينات القرن الماضي نجحت المخصصات في تقليص • 
نسبة الفقر بحوالي ٪60 بالمتوسط؛

 في سنوات التسعين، نجحت المخصصات في تقليص نسبة الفقر • 
بنحو ٪56 بالمتوسط؛

 أما في سنوات األلفين، فقد نجحت المخصصات في تقليص نسبة • 
الفقر بنحو ٪53 بالمتوسط.

يقول الخبير االقتصادي مومي دهان في هذا الموضوع: "أي نقاش 
جدي حول العوامل التي تجعل عدد الفقراء في إسرائيل أكبر منه في 

أي دولة متقدمة أخرى، ال يمكنه أن يتجاهل أن إسرائيل تنفق 7٪ 
من ناتجها على األمن، مقارنةً ب-٪1٫5 بالمتوسط في دول متقدمة 

اخرى".13 

النفقات على األمن تمّس بقدرة معالجة زيادة الفقر
تمس المواجهات المتتابعة بكال المجتمعين الجارين. لكن 
المجتمع الفلسطيني هو الضحية األساسية. عبّر محمود 

عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، عن ذلك حين قال عن االنتفاضة 
الثانية بأنها "كانت إحدى أخطاء حياتنا" (هآرتس، 26 أيار 2010). 
إسرائيل تتضّرر أقل، فضال عن أنها اليوم أكثر تطورا وغنى عما 

كانت عليه في 1967. هذا الفارق يخدع عددا كبيرا من اإلسرائيليين 
الذين يعتقدون أن النزاع المتواصل ال يمس أو يّضر بهم. لكن الواقع 

ليس كذلك.

موشيه ديان، الذي كان وزيرا للدفاع في حرب األيام الستة وفي 
السنوات األولى التي تلتها، اعتبر في فترة حرب االستنزاف مع 

مصر أن إسرائيل غير قادرة في نفس الوقت على رفع رايتَين، راية 
األمن والراية االجتماعية. صحيح أنه مع التوقيع على اتفاق السالم 

مع مصر والتقليص الكبير في ميزانيات األمن، بدا وكأن مقولة ديان 
قد فقدت مفعولها، لكن سرعان ما حلّت االنتفاضتان الفلسطينيتان، ال 

سيما الثانية، معيدةً الحياة لتلك المقولة.

ال شك في أن مقولة ديان تفترض وجود لعبة المجموع يساوي 
صفرا: رفع ميزانية األمن منوط بتقليص النفقات االجتماعية، 

ورفع النفقات االجتماعية منوط بتقليص النفقة على األمن. ليس هذا 
الطرح في حقيقة األمر إال تشويها لواقع األمور، إذ ليس حتًما زيادة 
ميزانية األمن عبر تقليص النفقات االجتماعية، بل كذلك بالبحث عن 

مصادر تمويل إضافية، وال سيما فرض الضرائب على الشركات 

واألفراد. فإذا اختارت حكومات إسرائيل تقليص النفقات االجتماعية 
عوًضا عن رفع ضرائب اعلى، وتحديًدا المفروضة على ذوي 

الدخل العالي، فلقد فعلت ذلك ألنها، وعلى األقل منذ 1985 حين 
اعتمدت خطة الطوارئ لتثبيت االقتصاد، تشبّثت بسياسة اقتصادية 

نيو ليبرالية. وهكذا نجد بأن التقليص الكبير في الميزانيات، الذي 
بلغ 65 مليار ش.ج في سنوات االنتفاضة الثانية، ترافَق بتصريحات 

عدة صادرة عن الحكومة تنّدد بسياسة الرفاه االجتماعي. من جهة 
أخرى فإن القرار الحكومي بتقليص الميزانيات االجتماعية بدل 

رفع الضرائب، قد يكون تعبيرا عن استراتيجية اجتماعية اقتصادية 
تسعى إلى الحفاظ في إسرائيل على طبقة رجال األعمال والمبادرين 

واإلداريين، حتى في الظروف األمنية الصعبة، من خالل سياسة 
ضرائبية متهاونة. فعال، فعالوة على أنه لم يجِر رفع الضرائب 

المباشرة في فترة االنتفاضة الثانية، فإنها لم تُخفّض كذلك رغم خطة 
خفض الضرائب متعددة السنوات التي اعتُمَدت في الفترة 2003-

           .2010

على أي حال، ال شك في أنه لوال النزاع المستمر ولوال االنتفاضات 
الفلسطينية، لما احتاجت حكومات إسرائيل لتلك التدابير، وخصوصا 

بشكلها المتطرف.

جدر اإلشارة كذلك إلى أن النزاع المتواصل كثيرا ما يترك ت
تأثيرا مباشرا جدا في السيرورات الداخلية التي يمر بها 

المجتمع اإلسرائيلي. من ذلك مثال، زيادة نسبة الفقر.   

مجتمع في ظل النزاع

المصدر: مؤسسة التأمين الوطني، مسح سنوي، سنوات عدة.

نسبة الفقر
بين إجمالي األسر في إسرائيل • بعد سداد المدفوعات التحويلية والضرائب المباشرة • 2010-1985
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مدافع أم أكاديميون؟
كان جهاز التعليم العالي أحد الميادين التي لحق بها الضرر 

نتيجة التقليصات التي اعتُمدت في فترة االنتفاضة الثانية. فقد 
فقدت الجامعات آنئذ مئات الوظائف التي كان يشغلها المحاضرون. 

في 2006 أُنشئت لجنة حكومية ترأسها وزير المالية السابق بايچا 
شوَحط لمعاينة سياسة الحكومة في مجال تمويل التعليم العالي. 

أوصت اللجنة بعدم رفع ميزانية الحكومة المخصصة للتعليم العالي 
(بل إعادتها بالتدريج حتى عام 2013 إلى مستواها في 2001، 

بحساب للطالب الواحد). في المقابل، أوصت اللجنة المؤسسات 
األكاديمية بالعمل على تعويض المبالغ الناقصة من خالل رفع رسوم 

التعليم وتجنيد المزيد من التبرعات.

في تلك السنة عينها، 2006، أنشأت الحكومة (في أعقاب حرب لبنان 
الثانية) لجنة برئاسة مدير عام وزارة المالية سابقا، َدڤيد برودت، 

لمعاينة ميزانية األمن. وكانت الحكومة عيّنت قبل ذلك بفترة وجيزة 
لجنة ترأسها الوزير دان مريدور، أوصت بعدم اعتماد رفع فعلي 

لميزانية األمن. فإذا حدث نمو اقتصادي، ينخفض وزن هذه الميزانية 
نسبةً إلى إجمالي الناتج المحلي. أما لجنة برودت فقد رأت عكس 

ذلك: أن تُرفع ميزانية األمن على امتداد 10 أعوام بحوالي 100 مليار 

ش.ج في المحصلة، على أن تغطي ميزانية الدولة جزءا منها – 46 
مليار ش.ج (4٫6 مليار ش.ج بمتوسط سنوي)، ويأتي 30 مليار 

ش.ج من زيادة المعونات العسكرية األمريكية. أما المبلغ المتبقي 
فيأتي بفضل رفع الفعالية الداخلية لجهاز األمن .   

اختالف اآلراء بين هاتين اللجنتين، لجنة شوحط ولجنة برودت، 
يعبر بوضوح عن المعضلة التي كثيرا ما تواجه رؤساء الدولة نتيجة 

النزاع المستمر مع الفلسطينيين: بين االستثمار في التعليم العالي 
وسائر الخدمات االجتماعية، أو األمن.

في عام 2007، تلك السنة التي قدمت فيها اللجنتان توصياتهما، بلغ 
إجمالي ميزانية التعليم العالي حوالي 5٫5 مليار ش.ج. نستدّل من 
هنا بأننا سوف نشهد في األعوام المقبلة ارتفاعا في ميزانية األمن 
بمبلغ سنوي قريب من إجمالي ما ترصده الحكومة للتعليم العالي، 

بينما يظل حظ ميزانية التعليم العالي باالرتفاع (وتجاُوِز معدله للعام 
2001، بحساب للفرد) منوطا باألساس بتجنيد التبرعات وبرفع 

رسوم التعليم.   

الجيش
في ظل النزاع
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االحتالل المستمر هو ثمرة لسياسة يضعها رؤساء الدولة، لكن 
من يتولى تنفيذها هو جيش الدفاع اإلسرائيلي. وألن المسألة 

ليست قضية يمكن الحسم بها بواسطة عملية عسكرية، بل إنها 
سياسة يحتدم حولها النقاش اإلسرائيلي السياسي، يجد الجيش نفسه 

مدفوًعا، وعلى نحو يتعارض ومصلحته، ألن يكون عامال في الحلبة 
السياسية. وقد تناول بعض علماء االجتماع وخبراء العلوم السياسية 

عبر السنين تعابير هذا التوّرط وتداعياته.

جيش الدفاع والسياسة اإلسرائيلية
صّرح العالم االقتصادي موشيه ليساك عام 1990، في أعقاب 

االنتفاضة األولى، بأن جيش الدفاع، عند تعاطيه مع االنتفاضة، 
وبخالف حاالت الحرب التي يعرف كيف يتصرف فيها وفقا 
العتبارات عسكرية، غير قادر على التحّرر من االعتبارات 

السياسية واأليديولوجية. إذ يجد الجيش نفسه من جهة في مواجهة مع 
رجال سياسة مركزيين، ومن جهة أخرى مع المستوطنين. من هنا، 
يحذر ليساك من خطر تضعضع قاعدة الدعم الشعبي لقيادة الجيش 

العليا، سواء من اليمين أو اليسار. إلى ذلك، يقول ليساك إن الوضع 
الجديد الذي أنشأته االنتفاضة ينطوي على خطر تهديد شرعية 

الخدمة العسكرية.14

جيش الدفاع واإليمان بصدق الطريق
الباحث في العلوم السياسية يوَرم پيري يشير إلى التداعيات الميدانية 

للتعاطي مع مقاومة وطنية: عدم اليقين القانوني في كل ما يتعلق 
بمحاربة المدنيين غير المسلحين؛ والتوتر بين الجيش والجهاز 
القضائي نتيجة صعوبة تعريف قواعد السلوك المجازة؛ والمّس 
بالنظام التقريري لجيش الدفاع؛ وشعور بعض الضباط بالغدر 

بسبب القيود القانونية التي فُرضت على شكل إدارة الحرب، وبسبب 
كثرة المحاكمات المتعلقة باألنشطة غير القانونية. يقول پيري بأن 

االنتفاضة األولى صّدعت وللمرة األولى المفهوم األمني: فإذا كانت 
هناك في الماضي وحدة في الرأي ترى في حروب إسرائيل حروبًا 

عادلة، فثّمة اآلن من يرى في االنتفاضة نضاال عادال يخوضه 
الفلسطينيون في سبيل تقرير مصيرهم.15

جيش الدفاع والمستوطنات
يخضع موضوع المستوطنات إلى نقاش حاد بين اليمين واليسار. 

ويُذَكر كذلك إلى أن العديد من المستوطنين يعملون بصورة منظّمة 
كمعسكر سياسي يناصر اليمين بكل معنى الكلمة. من جهة أخرى، 

وألن جيش الدفاع جهاز رسمي، يُفتَرض به أن يتجنب اتخاذ موقف 
يدعم أحد المعسكرات السياسية الكبرى في إسرائيل، وال شك في 

أن عليه االمتناع عن خوض نشاط تمليه أجندة أحد المعسكرات 
السياسية. لكن الصراع مع الفلسطينيين يجري على أرض تقوم عليها 
المستوطنات التي تشّكل هدفا رئيسيا للمقاتلين الفلسطينيين. على هذه 
الخلفية، نشأ تقارب ال يمكن تجنبه بين الجنود والمستوطنين، ويلقى 

الجيش نفسه يتصرف كحارس للمستوطنات.16 من جهة أخرى، حين 
يأتي الجيش لتطبيق سياسة حكومية ال تتّسق ومصالح المستوطنين 
– في حالة إخالء البؤر االستيطانية مثال – فإنه كثيرا ما يجد نفسه 

ضحية العتداءاتهم.

جيش الدفاع كأداة سياسية
نظًرا النعدام أي تحّرك في الحلبة السياسية، كثيرا ما يجد جيش 

الدفاع نفسه يلعب دورا سياسيا. في عام 2006 قررت حكومة 
إسرائيل عدم االعتراف بنتائج االنتخابات البرلمانية الفلسطينية التي 
فازت فيها حماس، فقاطعت سلطةَ حماس في قطاع غزة وفرضت 
حصارا محكما على القطاع، ما أسفر عن تبادل متواتر للنار بين 

الطرفين. في كانون األول 2008 أرسلت الحكومة اإلسرائيلية جيش 
الدفاع للقيام بعملية "الرصاص المصبوب" التي قُتل فيها حوالي 

1,400 فلسطيني كان معظمهم من المدنيين. وجد جيش الدفاع نفسه 
على منصة المتهمين في لجنة چولدستون. وفي وقت الحق، أيار 
2010، اختارت حكومة إسرائيل اللجوء إلى العمل العسكري ضد 
أسطول المساعدات المبحر من تركيا إلى غزة. وقد وجد الجيش 

نفسه في صلب انهيار سياسي إسرائيلي.                 

جيش الدفاع والميول االستيطانية
يسلّط عالم االجتماع يچيل ليڤي الضوء على العالقات بين جيش 

الدفاع وأحد مصادره التعبوية - المدارس الدينية العسكرية ”يِشيڤوت 
هَِهسدير“. أُطلق على هذه المدارس اسم ”ههسدير“ (التسوية) في 
أعقاب التسوية التي اعتُِمدت عام 1965 والقاضية بتجنيد خريجي 
المدارس الدينية في إطار وحدات قتالية لقاء مدة تجنيد مختصرة 
والحفاظ على نمط حياة ديني ومرافقتهم على يد كهنة المدارس. 

تعمل في الوقت الحالي أكثر من 50 مدرسة دينية على هذا النحو، 
وهي مؤطَّرة في ما يسمى ”اتحاد يِشيڤوت هَِهسدير“. يحظى 

المشروع االستيطاني في المناطق المحتلة بتعاطف شديد من قبل 
كهنة وتالميذ هذه المدارس، علًما بأن العديد منهم مستوطنون بحد 

ذاتهم. مع مرور الزمن، ازداد اعتماد الجيش على هؤالء المجنّدين 
نظرا إلى نزوع الشبيبة من الطبقة الوسطى العلمانية، التي كانت 

في الماضي تتبّوأ مناصب قيادية في الوحدات القتالية، للبحث عن 
مسارات أخرى في الخدمة العسكرية.

يشير ليڤي إلى اإلشكالية التي تنطوي عليها التسوية المذكورة، ال 
سيما إزاء عدم إخفاء رؤساء تلك المدارس مواقفَهم ”بأن التالميذ 

يأتون إلى الجيش للدفاع عن المشروع االستيطاني، وبأن وجودهم 
بأعداد كبيرة في الوحدات القتالية وفي الصفوف القيادية سوف 
يحّد من قدرة الجيش على إرسال الوحدات إلى مهام إخالء في 

المستقبل“.17 يزعم ليڤي فيما بعد بأن ” الجيش تحّول إلى فريق في 
عقد سياسي يستبدل بموجبه الشباب استعدادهم للتضحية بتوخي 

امتناع الجيش عن العمل ضد المشروع االستيطاني الذي صار رمز 
الهوية الرئيسي في صفوف أجزاء واسعة من الصهيونية المتدينة. 

خالصة األمر، تشرف يِشيڤوت هَِهسدير على سياسة التجنيد وعلى 
التسويات الثقافية في الجيش، بل وعلى مهامه“.18

على هذه الخلفية، فقد جيش الدفاع مكانته كحاكم عملي على المناطق 
الفلسطينية بفعل كونه جيش احتالل. ”لقد تحّول الجيش إلى مستعبَد 
للمستوطنين وتوقف عن لعب دور َمن يدير، بحكم قواعد االحتالل 

العسكري، سكان الضفة“. في حقيقة األمر، ”... تفقد القيادة 
العسكرية جزءا كبيرا من سيطرتها على قواتها في الضفة“.19

أفضل تعبير عن إخضاع إدارة الجيش ألجندة المستوطنين السياسية 

يتمثّل في الخشية من احتمال إصدار القيادة السياسية أمًرا بإخالء 
المستوطنات، في إطار تسوية سياسية، وعدم قدرة جيش الدفاع 

على تنفيذ األمر. ويواصل ليڤي ”الجيش ال يملك القدرة العملية على 
تنفيذ اإلخالء دون االصطدام برفض شديد من طرف المجنّدين [من 

طرف المستوطنين وخريجي يِشيڤوت هَِهسدير؛ ش.س]، وهم – كما 
يرى الجيش – الذين يُعتَمد عليهم لتأمين التعبئة النوعية التي يحتاج 

إليها الجيش في أي حرب مستقبلية. ثمة شك في إمكانية تطبيق اتفاق 
مستقبلي يستدعي إجراء إخالء للمستوطنات بالطريقة ”األنيقة“ 

التي شهدها إخالء غزة“. وفي هذا السياق، يقول ليڤي بأن القيادة 
السياسية، من منطلق إدراكها لتلك القيود، قد تمتنع عن إصدار أمر 
كهذا: ”... مسألة نوع األوامر التي سوف تمتنع القيادة السياسية عن 
إصدارها إلى الجيش على ضوء هذه القيود تنطوي على أهمية أكبر 

من السؤال عن كيفية تطبيق الجيش لتلك األوامر“.20

 أزمة الدافعية للخدمة القتالية
في صفوف الشرائح الميسورة

يتحدث عالم االجتماع يچيل ليڤي عن حالة أخرى هي نتاج لالحتالل 
المتواصل ويسميها بأزمة الدافعية في صفوف الطبقة الوسطى 

العلمانية ذات الجذور الغربية. تتمثّل تعابير هذه الظاهرة، من جملة 
مؤشرات أخرى، في االنخفاض البطيء لكن الثابت بالرغبة العامة 

للخدمة في الجيش وللتجنّد في الوحدات القتالية والتطّوع في دورات 
إعداد القيادات. لقد بدأت أزمة الدافعية في نهاية 1980، وهي تعود 
إلى أسباب مختلفة، منها االنخفاض النسبي بقيمة الخدمة العسكرية 

ودورها في رفع المكانة االجتماعية، بالتوازي مع ارتفاع قيمة 
المسارات األخرى، ومنها ممارسة النشاط االقتصادي. لكن يمكن 

القول أيضا بأن االنتفاضة األولى، التي رافقها شعور عام في وسط 
الشرائح االجتماعية التي يتحدث يچيل ليڤي عنها بأن المهمة التي 
يؤديها جيش الدفاع اإلسرائيلي ال تنسجم والقيم وكذلك المصالح 

السياسية إلسرائيل، لعبت دورا هاما في تبلور أزمة الدافعية.21

الثمن العسكري: تسييس جيش الدفاع 
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منذ أن أصبحت مهمة جيش الدفاع اإلسرائيلي الميدانية فرض 
السيطرة اإلسرائيلية على شعب آخر، صارت الشرعية 

الواسعة التي كان يحظي بها الجيش منذ إنشائه تتصّدع. إسرائيليون 
كثيرون بدأوا يشّكون في المستوى األخالقي الكامن باستغالل الجيش 

لفرض الحكم اإلسرائيلي على الفلسطينيين بدل الدفاع عن الدولة 
ومواطنيها.

لقد تعالت األصوات المحذرة من عواقب السيطرة العسكرية على 
الفلسطينيين بُعيد الحرب في 1976. وكانت أبرز األصوات تلك 

الصادرة عن الپروفسور يشعياهو ليبوڤيتش ويتسحاق بن أهرون 
وپنحاس لِڤون ولوبا إلياڤ. لكن شمعون تسابار ومعه إحدى عشرة 
شخصية كانوا السبّاقين في هذا السياق بنشرهم في 22 أيلول 1967 

– أي ثالثة أشهر بعد الحرب – في صحيفة هآرتس إعالنا يحّذر من 
االسقاطات الخطرة لتحويل جيش الدفاع اإلسرائيلي إلى أداة لفرض 

االحتالل:

اإلبادة أنفسنا من  الدفاع عن  في  حقنا 

اآلخرين؛ قمع  في  الحق  يمنحنا  ال 

أجنبيا؛ حكما  يخلّف  االحتالل 

المقاومة؛ إلى  يقود  األجنبي  الحكم 

قمًعا؛ تجّر  المقاومة 

المضاد... اإلرهاب واإلرهاب  إلى  يقود  القمع 

إعالن، هآرتس، ۲۲ أيلول 1967 

مع مرور الزمن، وجد جيش الدفاع نفسه المرة تلو األخرى أمام 
ظاهرة يرفض فيها بعض الجنود، ال سيما جنود من قوات االحتياط، 

التجنّد للقيام بالمهمات التي فُرضت على الجيش. جرى ذلك مثال 
أثناء مفاوضات السالم مع مصر، حين حاولت الحكومة تجنّب إخالء 
المستوطنات؛ وقد اتسعت هذه الظاهرة إبان حرب لبنان األولى التي 

خيَضت لمحاربة الجهاز المؤسساتي الذي أقامته هناك المنظمات 

الفلسطينية التي كانت قد طِردت من األردن؛ واتسعت الظاهرة بشكل 
كبير في فترة االنتفاضتين.

النقد األكبر على استخدام جيش الدفاع ألغراض االحتالل فّجرته 
النساء. كانت "نساء بالسواد"، وال تزال، الحركة األكبر واألكثر 

ثباتا. "األمهات األربع" حركة أخرى كان لها تأثير سياسي مباشر 
ساهم في اتخاذ الحكومة قرارها باالنسحاب من لبنان بعد 18 عاما 

من التواجد فيه.

المقاومة الفلسطينية بواقع الحال ذات طابع قتالي ينطلق من بيئة 
سكانية. لذلك، يجد جيش الدفاع نفسه متورطا المرة تلو المرة في 

أعمال تثير نقدا أخالقيا في البالد والعالم، فتتلطّخ سمعته جراء 
اضطراره إلى استخدام الوسائل العسكرية في وقت يجب أن تكون 

الوسائل المتبعة ذات طابع سياسي. من مغبة ذلك، التهديد المتربّص 
بعدد من كبار قيادات الجيش بمقاضاتهم في المحاكم العالمية. وقد 

ُسّجل في العقد األخير ما ال يقل عن أربع وقائع بارزة قُتل فيها 
مدنيون فلسطينيون على يد جيش الدفاع اإلسرائيلي، ما أثار نقدا 

دوليا شديدا:

القضاء على بعض الناشطين الفلسطينيين، مع أسرهم وجيرانهم، 
أثناء االنتفاضة الثانية باستخدام طائرات مع طيارين أو بدون. مثال 
على ذلك، القضاء على صالح شحادة في قطاع غزة، وما خلّفه من 

مقتل 15 مدنيا، منهم األطفال؛

مظاهرات التضامن التي يشارك فيها نشيطو سالم من العالم مع 
الفلسطينيين، والتي تقود إلى وقوع الجرحى والقتلى على يد جيش 

الدفاع اإلسرائيلي، كما حدث عند مقتل األمريكية ريتشل كوري في 
غزة عام 2003؛

عملية "الرصاص المصبوب" في كانون الثاني 2009 التي قُتل فيها 
مئات المدنيين الفلسطينيين؛

حادثة أسطول سفن المعونة التركية في أيار 2010 ومصرع 9 
مدنيين أجانب.

الثمن العسكري: ضعضعة الشرعية األخالقية

السياسة
في ظل النزاع
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في معظم السنين منذ 1967، ال سيما منذ اندالع االنتفاضة  
األولى، احتل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني موضع الصدارة 
في حلبة السياسة اإلسرائيلية إلى حدٍّ أزاح جانبًا مواضيع تستحوذ 
عادة، في بلدان أخرى، على اهتمام أولي في النقاش الجماهيري، 

وفي مقدمتها السياسة االجتماعية االقتصادية. ففي بلدان أخرى تلعب 
هذه المواضيع دور الفاصل بين المعسكرات السياسية األساسية. 

أما في إسرائيل، فالخط الفاصل يتمثل في السياسة تجاه الموضوع 
الفلسطيني. فالحكومات في إسرائيل أصبحت منذ زمن غير قريب 
تقوم وتسقط طبقا لموقفها من القضية الفلسطينية؛ في ضوء ذلك، 
نرى أن األحزاب ال تجتهد في تطوير أجندة اجتماعية اقتصادية 

حقيقية.

في فترة العامين األخيرين ُدفع بالنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني جانبًا 
ليحّل مكانه النقاش حول خطر التسلّح النووي اإليراني. مع صعود 
براك أوباما إلى سدة الحكم في الواليات المتحدة، بدا وكأن السعي 
إلى حل سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف يقف في 

مركز حلبة النشاط العالمي، لكن األمر تغيّر بعد فترة وجيزة. هذا، 
وقد ساهم "الربيع العربي" في هذا العزوف بشغله الساحة العالمية 

عموما والعربية على وجه التحديد، ال سيما إثر إسقاطه رئيس مصر 
حسني مبارك، الشريك العربي األكبر في المفاوضات اإلسرائيلية 

الفلسطينية، والذي كان يقف وراء الشرعية العربية الممنوحة لسياسة 
السلطة الفلسطينية.

مع ذلك، فإن القضية الفلسطينية تبقى دائما غير بعيدة عن 
مركز الحلبة. فكما كانت هذه منذ 1967، فإنها ال تزال حتى 
يومنا هذا تسطّر الخطوط العامة للحلبة السياسية الداخلية. ويحدد 
التوجهُ نحو حل النزاع الخطَ الفاصل بين المعسكرين السياسيين 

الرئيسيين في إسرائيل، مع العلم بأن القاسم المشترك األساسي الذي 
يقوم عليه االئتالف الحاكم في الوقت الحالي (أيار 2012) يتمثّل في 

الموقف "الصقوري" من القضية الفلسطينية.

لقد كان للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني تأثير كبير كذلك في 
أجندة حركة االحتجاج االجتماعي غير المسبوقة من حيث 
حجمها التي شهدتها البالد في صيف 2011. في الوهلة األولى بدا 
وكأن هذه الحركة سوف تقود إلى تغيير ساحة النقاش الجماهيري 
في إسرائيل لتضع في مركزها، وألول مرة منذ عشرات السنين، 

المواضيع االجتماعية االقتصادية. في محاولة لتحقيق هذا التغيير، 
توخت قيادات الحركة الحذر من التطرق إلى موضوع النزاع، 

أو بمعنى أدّق – إلى موضوع الثمن االجتماعي االقتصادي الذي 
يفرضه االحتالل، خشية تصديع الصفوف الذي قد يتسبّب به النقاش 

في هذه القضية. وفعال، في وضع يشهد حالة شقاق حاد في الحلبة 
السياسية، فإن تبنّي موقف نقدي من االحتالل، ولو من وجهة 

نظر تداعياته االجتماعية واالقتصادية فقط، من شأنه وصم حركة 
االحتجاج بالحركة "اليسارية".   

منذ 1967 وحتى اتفاقيات أوسلو، كانت الحلول المطروحة  
تتمثّل في ضم المناطق الفلسطينية، أو الحكم الذاتي برعاية 

إسرائيلية، أو إعادة أراضي الضفة الغربية إلى مملكة األردن وقطاع 
غزة إلى مصر. منذ اتفاقيات أوسلو تُجرى مفاوضات حول الحل 
النهائي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الساعية إلى االعتراف 
بها كدولة. لقد شهدت هذه المفاوضات صعودا وهبوطا النهائيين. 
في لحظة كتابة هذه الورقة، المفاوضات معطّلة. وفي هذه األثناء 

تواصل إسرائيل البناء في المستوطنات، وفي المقابل، يسعى ممثلو 
السلطة الفلسطينية إلى الحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية.

في غياب التقّدم السياسي الفعلي، تطَرح اقتراحات تعبّر عن اليأس 
من فرص تحقيق مبدا تقسيم األرض وتسترجع توصيات لجنة فيل 

من عام 1936 وقرار األمم المتحدة من عام 1947.

ثمة اقتراح آخر تتداوله وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بين الفينة 
واألخرى، هو في الوقت الحاضر بمثابة تهديد فقط. صدر هذا 

االقتراح عن السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية - وقد 
انضم إليه مؤخرا يوسي بيلين الذي كان من رواد اتفاقيات أوسلو 
ومبادرة جنيڤ.22 يهدد هذا االقتراح بـ"إغالق" السلطة و"إعادة 

المفاتيح" إلى إسرائيل، ما يعني العودة إلى الوضع الذي سبق 
اتفاقيات أوسلو. يرمي هذا االقتراح إلى ممارسة ضغط كبير على 
إسرائيل، سواء بسبب اضطرارها في هذه الحالة للعودة إلى لعب 

دور القيّم على السكان الفلسطينيين، مع ما يستوجبه ذلك من نفقات 
كبيرة (مع أن الكلفة الميزانوية لالحتالل قبل اتفاقيات أوسلو كانت 

متدنية جدا)، أو ألن مثل هذه الخطوة سوف تضع إسرائيل في 
موضع المحتل والحاكم المباشر، أكثر مما هي الحالة عليه في الوقت 

الحاضر.

يتمثّل االقتراح الثاني في الدعوة إلى إقامة دولة واحدة - إسرائيل/
فلسطين - يحصل فيها الفلسطينيون على مواطنة كاملة. ينطلق 

هذا االقتراح من سياسة إسرائيل المتواصلة في "فرض الحقائق 
على األرض": بناء المستوطنات وشق الطرق واالستيالء على 

األراضي، ما يحّول التقسيم إلى مهمة عسيرة جدا. يقف على رأس 
طارحي هذا االقتراح أكاديميون فلسطينيون وإسرائيليون على حد 

سواء، وهو ينطوي على تنازل كال الطرفين عن طموحاته الوطنية، 
وعليه، فإنه يبدو في الوقت الراهن غير واقعي.

من جهة أخرى، ثمة في اليمين اإلسرائيلي دعوات إلى ضم المناطق 
الفلسطينية أو معظمها.23 نفتالي بِنِط على سبيل المثال، الذي شغل 

 C منصب مدير عام مجلس يهودا والسامرة، يدعو إلى ضم مناطق
التي تشّكل حوالي ٪60 من األراضي الفلسطينية والتي بقيت، وفقا 

التفاقيات أوسلو، تحت سيطرة إسرائيلية كاملة. عملية الضم هذه لن 
تحّول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، فهي تقتضي منح الجنسية 

لنحو 50 ألف فلسطيني. ويقول بنط "لن يعترف العالم بسيادتنا 
هناك، مثلما أنه ال يعترف بسيادتنا على الحائط الغربي وعلى حي 

َرموت وحي چيلو في القدس وعلى هضبة الجوالن أيضا. ال بأس، 
فسوف يعتاد على األمر مع مرور الزمن". أما الفلسطينيون فلن 

يعتادوا طبعا، ففي 1947 كان من المفروض أن يستلموا قرابة نصف 
أراضي البالد، ووفقا لغالبية المسارات التي تم تداولها في العقدين 

المنصرمين، فإنهم يتوقعون استالم كافة أراضي الضفة الغربية لنهر 
األردن وقطاع غزة الذي كان تابعا لمصر حتى حرب 1967. 

يجدر التنويه إلى أن مسار اتفاقيات أوسلو (بمختلف صيغه، ومنها 
"مبادرة السالم العربية"، و"خريطة الطريق" األمريكية، و"مبادرة 

جنيڤ" اإلسرائيلية الفلسطينية ) ال يزال المسار الوحيد الذي يلقى 
قبوال رسميا لدى الطرفين، وهو لم يزل مطروحا على طاولة 

المفاوضات. مع ذلك، في غياب االلتزام العملي للقيادة اإلسرائيلية 
وعزمها على التقّدم في هذا المسار، يتم طرح أفكار شتى، ومنها ما 

ذكرناه أعاله.

دولة واحدة أم دولتانالسياسة في ظل النزاع
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أحد المخاطر التي يتعرض لها شعب يستعبد شعبا آخر، يكمن في 
أن السبل التي تطورها قوات األمن التابعة له بهدف السيطرة على 

الشعب اآلخر، سوف تنفذ إلى حدوده هو أيضا. 

لقد استخدمت حكومة إسرائيل على مدى الزمن وسائل مختلفة 
لقمع مقاومة الفلسطينيين لالحتالل: الوسائل العسكرية، والوسائل 

االقتصادية والتجارية، والوسائل القضائية، وغيرها.

تنشط في إسرائيل منظمات إسرائيلية عدة تعارض االحتالل 
واستمراره. تعمل هذه المنظمات في إسرائيل بصورة قانونية 

بالكامل، وهي تشّكل جزءا من نسيج غني يساهم في النشاط المدني 
الديمقراطي. لقد عانت هذه المنظمات مرات عدة توّجهًا سلبيًا 

من قبل السلطات وبعض وسائل اإلعالم. نذكر مثال مقولة رئيس 
الحكومة السابق يتسحاق رابين في أعقاب التوقيع على اتفاقيات 

أوسلو، بأن الشرطة الفلسطينية سوف تتعلم محاربة حماس ”دون 
االعتماد على محكمة العدل العليا أو بتسيلِم أو أمهات ضد الصمت“ 
– تلك المقولة التي ضمرت انتقادا للمنظمات التي ”شّوشت“ نشاط 
أجهزة األمن اإلسرائيلي في المناطق الفلسطينية. في السنة األخيرة 

ُسّجل عدد كبير من محاوالت البرلمانيين التضييق على نشاط 
المنظمات اإلسرائيلية التي تقاوم االحتالل. تذّكر هذه المحاوالت 

في جوهرها التدابير – األخطر بكثير – التي تستخدمها قوات األمن 
اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية. على هذا النحو، تْنفذ السبل 

اإلسرائيلية المستعملة ضد الفلسطينيين ويُعَمد إلى استعمالها ضد 
اإلسرائيليين الذين يعارضون السيطرة على الشعب الفلسطيني. 

االحتالل يمس بالديمقراطية. 

من جملة ذلك، أقرت الكنيست القوانين التالية:

قانون المقاطعة، الذي يتيح فرض عقوبات مدنية بحق المنادين • 
إلى مقاطعة إسرائيل؛

قانون الكشف عن المساعدات المقدَّمة من الدول األجنبية. يلِزم • 
هذا القانون كل هيئة أو شخص يتلقى المساعدة من دولة أجنبية 

ل لدى مسّجل الجمعيات، والتبليغ الفوري عن كل مساعدة  التسجُّ
يتلقاها، والكتابة على كل مستند والتصريح في مستهل أي قول 

يدلي به بأنه يتلقى المساعدات من دولة أجنبية.

قانون آخر أُقِّر في الكنيست يتيح لوزير المالية فرض غرامة • 
على الهيئات العامة التي تتيح المشاركة في إحياء ذكرى يوم 

النكبة.

فضال عن القوانين أعاله التي تمت المصادقة عليها، تنظر الكنيست 
في مشاريع قانون ترمي إلى المس بحرية الهيئات التي تعارض 

استمرار االحتالل في التعبير وحرية التنظيم:

مشروع لتعديل قانون منع القذف والتشهير الذي يرمي إلى • 
إجازة إقامة الدعاوي ضد المنظمات التي تبلّغ عن حاالت انتهاك 

الجيِش حقوَق اإلنسان وقوانين الحرب، بل ومحاكمتها؛

مشروع تعديل لقانون ضريبة الدخل. يسعى هذا المشروع إلى • 
حرمان المنظمات غير الربحية التي تتلقى األموال من "كيان 

سياسي أجنبي" من الحق الممنوح لها بأن تكون معفية من دفع 
ضريبة الدخل؛ وفرض الضريبة على إيراداتها بنسبة 45٪.

مشروع لتعديل قانون الجمعيات يقّر للجمعيات تلقّي التبرعات • 
من "كيان سياسي أجنبي" على أال يتجاوز إجمالي ما تتلقاه في 

السنة 20 ألف ش.ج؛

مشروع تعديل لقانون سجّل السكان يلِزم كل متقّدم للحصول • 
على الجنسية اإلسرائيلية باإلعالن عن إخالصه إلسرائيل كدولة 

يهودية، ديمقراطية وصهيونية، وبأداء الخدمة العسكرية أو 
المدنية؛

مشروع تعديل لقانون العقوبات يجيز سجن كل من ينشر نداء ال • 
يعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.    

الشعب الذي يستعبد شعبا آخر ال يمكن أن يكون نفسه حرا24 

المكانة الدولية
في ظل النزاع
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1
يضع االحتالل المستمر إسرائيل في حالة خالف، بل 
ومواجهة دائمة، مع أجزاء كبيرة من المجتمع الدولي:

ليس ثمة أي دولة في العالم، بما في ذلك الواليات المتحدة، تعترف 
بسيطرة إسرائيل على المناطق الفلسطينية؛

ليس ثمة أي دولة في العالم، بما في ذلك الواليات المتحدة، تعترف 
بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل؛

ليس ثمة أي دولة في العالم، بما في ذلك الواليات المتحدة، تعترف 
بالمستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية؛

ليس ثمة أي دولة في العالم، بما في ذلك الواليات المتحدة، تعترف 
بمسار جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل. بل إن المحكمة الدولية في 

هاچ قررت، في إطار إصدارها رأيًا استشاريًا، أن إقامة الجدار على 
أراضي الضفة الغربية والقدس ليست قانونية، وأن على إسرائيل فك 

الجدار وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراء بنائه.

النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني عموما، واالحتالل خصوصا، يضعفان 
مكانة إسرائيل الدولية، ويثيران الشكوك بقانونية أعمالها، ويمّسان 
بمكانتها في الرأي العام العالمي كدولة ديمقراطية ملتزمة بالحفاظ 

على حقوق اإلنسان؛

يمكن القول بأنه في غياب الحل السياسي اإلسرائيلي الفلسطيني، 
ستبقى إسرائيل معزولة عن محيطها الجيو-سياسي، وستواصل 

االعتماد على بعض دول أوروبا وشمال أمريكا.

2
طيلة عدة سنوات بعد 1967، كانت إسرائيل ُمقصاة على  

يد بلدان عديدة. وقد ألحق هذا األمر ضررا بالغا، ال سيما 
بالتجارة اإلسرائيلية.

خرجت إسرائيل من عزلتها بفضل اتفاقيات أوسلو واتفاقيتي السالم 
مع مصر واألردن، لكنها ال تزال مبَعدة عن بلدان كثيرة في الشرق 

األوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.

بسبب العزلة الديبلوماسية الطويلة التي تعرضت لها إسرائيل، 
وجدت نفسها تستند أكثر فأكثر على الواليات المتحدة، حتى أصبحت 

في واقع األمر خاضعة لوصايتها. صحيح أن الواليات المتحدة 
هي الدولة العظمى واألقوى في العالم، وعليه فإن لوصايتها مزايا 
عدة؛ لكن لهذه الوصاية سيئاتها كذلك: ومن بين األمثلة على ذلك، 

القيود المتشددة التي تفرضها الواليات المتحدة على تطوير الصناعة 
الحربية اإلسرائيلية.

من جهة أخرى، لم يُعْد الدعم الشعبي الذي تمنحه الواليات المتحدة 
إلسرائيل كما كان عليه في السابق. احد المؤشرات البارزة على ذلك 

يمكن أن نراها في المقال األسبوعي الذي يكتبه توماس فريدمان، 
الصحافي المشهور في نيورك تايمز. لقد شبّه فريدمان إسرائيل في 
أحد مقاالته بالسائق السكير الذي فقد الصلة بالواقع، والذي يظن أن 

 14 ،NYT) بوسعه إرباك حليفه الحقيقي الوحيد دون أن يناله األذى
آذار 2010)؛ وفي مقال آخر شبه إسرائيل بطفل الواليات المتحدة 

المدلَّل (NYT، 20 تشرين األول 2010)، وفي مرة ثالثة انتقد 
 11 ،NYT) إسرائيل على أنها ال تفعل شيئا للتقّدم في عملية السالم

كانون األول 2010).  

على نقيض عالقات إسرائيل الجيدة مع الواليات المتحدة، تتسم 
عالقاتها مع االتحاد األوروبي بالخالفات المتكررة حول القضية 
الفلسطينية. تجدر اإلشارة إلى أن االتحاد األوروبي هو الشريك 

التجاري الثاني إلسرائيل، وقد سبق واستخدم قوته معها عندما أخرج 
منتجات تُصنع في المستوطنات من إطار المزايا الضريبية التي 

يمنحها للمنتجات المصّدرة من إسرائيل.

المكانة الدولية في ظل النزاع

3
يهّدد االحتالل المستمر كذلك الدعم الذي تمنحه إلسرائيل 

المجتمعات اليهودية في أنحاء العالم، هذا الدعم الذي اعتُبر 
لسنين طويلة أمرا مفروغا منه. يُذَكر أن هذا الدعم ساعد على 

ترسيخ التواجد اليهودي في البالد وعلى ترسيخ الدولة في سنواتها 
األولى. وقد اتسع التضامن والدعم أكثر بعد حرب األيام الستة.

لكن النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني ضعضع شيئا فشيئا التضامن شبه 
اآللي لليهود مع السياسة اإلسرائيلية. وقد تضعضع هذا التضامن 

بدرجة أكبر بعد الهجوم على قطاع غزة في عملية ”الرصاص 
المصبوب“.

لقد قامت، وللمرة األولى، في الواليات المتحدة وأوروبا الغربية 
منظمات يهودية صهيونية جديدة تقف ضد الدعم غير المشروط الذي 

تمنحه للسياسة اإلسرائيلية القياداُت التقليدية للمجتمعات اليهودية. 
 J) ففي الواليات المتحدة، أنشئت في عام 2008 منظمة جي ستريت
 .(J Call) وفي أوروبا قامت في 2010 منظمة جي كول ،(Street

تناشد كال المنظمتين حكومة إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية ذات 
سيادة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل. ثمة ظاهرة يُفتَرض أن تكون 
مقلقة أكثر إلسرائيل تتمثّل في عزوف جيل الشباب اليهودي العلماني 

الجديد في الواليات المتحدة عن االهتمام بإسرائيل والتضامن معها 
(نتاشا َمْزچوڤَيا، هآرتس، 30 أيار 2010).
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