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»معهد تخطيط سياسة 
الشعب اليهودي«: 
تقرير حول ضرورة 

تدخل الواليات المتحدة 
في الشرق األوسط!

تطبيق »قانون أمالك 
الغائبين« في القدس 
الشرقية ومستقبل 

االستيطان اإلسرائيلي 
في المدينة

إسرائيل و الضربة األميركية: بين الخوف والرغبة.                            )إ.ب.أ(

مع بداية العام الدراس���ي الجديد 2013- 2014 نشرت 

جمعية »عير عميم« وجمعية حقوق المواطن تقريرهما 

الس���نوي لمتابعة أوضاع التعليم في القدس الشرقية، 

 عام - صورة متدهورة وفجوات 
ّ

وكشفتا فيه - كما في كل

كبيرة بين شرقي المدينة وغربها. 

وأظه���ر التقرير الصادر أول من أم���س األحد تقاعس 

بلدي���ة القدس عن االلتزام بق���رار المحكمة العليا الذي 

يجبرها على س���ّد الفجوة في عدد الغرف التدريس���ية 

حتى نهاية العام 2016، وأن البلدية كما تعكس األرقام 

ال تق���وم بجه���د حقيقي وج���دّي من أج���ل القضاء على 

الفجوة الخطيرة المتمثلة بنقص 2200 غرفة تدريسية 

للطالب الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقال التقرير إنه بالرغم عن تصريحات رئيس البلدّية 

الحالي نير بركات المتكررة بأن البلدية تحت رئاس���ته، 

بعكس س���ابقيه، قد فعلت الكثير من أجل سّد الفجوات 

في جه���از التعليم في القدس الش���رقية، إال أن الواقع 

يثبت عكس ذلك. فخالل سنوات رئاسة بركات للبلدية، 

كان معدل بناء الغرف التدريس���ية الجديدة بطيئًا كما 

هي الحال في فترات الرئاس���ة الس���ابقة لبركات، حيث 

بنيت فقط 150 غرفة تدريس���ية جديدة، بينما وضعت 

332 غرف���ة أخرى في طور التخطيط، وهي أرقام ال تذكر 

إذا م���ا قورنت بالنقص الش���ديد التي يعاني منه جهاز 

التعليم في القدس الشرقية. وفي حين تحاول البلدية 

تبرير هذا البطء في تنفيذ ق���رار المحكمة العليا بأنها 

تجد صعوبة في إيجاد أراٍض عاّمة مالئمة للمدارس في 

القدس الش���رقية، نجدها ال تتوانى عن دعم مخططات 

بن���اء إس���رائيلية جديدة عل���ى قطع األراض���ي القليلة 

المتبقية في القدس الشرقية.

كما يتطرق التقرير إلى نسب التّسرب من المدارس في 

القدس الش���رقية، والتي تصل إلى 13% من إجمالي عدد 

الطالب الفلسطينيين في المدينة. وللوقوف على فداحة 

هذا الرقم يمكن مقارنته بنس���بة التسرب للعام 2011 في 

جهاز التعليم الرس���مي اليهودي القط���ري والتي بلغت 

6ر2%، وبنسبة التسرب في جهاز التعليم العربي القطري- 

6ر4%، ونسبته في القدس الغربية التي تبلغ 1% فقط.

ويش���ير التقرير إلى أن نسب التسّرب األكبر في القدس 

الشرقية تقع في مرحلة الثانوّية )الصفوف العاشر- الثاني 

عش���ر(، لكن بوادره تبدأ بالظهور ف���ي المرحلة اإلعدادّية 

)الصفوف الس���ابع- التاسع(. على س���بيل المثال، وبحسب 

معطي���ات مديرية التربية في بلدي���ة القدس للعام 2012- 

2013، فإن 10% من الطالب في جهاز التعليم الرس���مّي في 

القدس الش���رقّية ممن يفترض أن ينخرطوا في الصفوف 

الثامن والتاس���ع لم يلتحقوا بالمدرس���ة، أم���ا في الصف 

العاشر فقد وصلت نس���بة هؤالء إلى 20% من إجمالي عدد 

الطالب في التعليم الرس���مّي. أما في الصف الحادي عشر، 

فقد وصلت نس���بة التس���رب إلى 30%. في نهاية المطاف 

يؤدي التس���رب المتراكم على امتداد السنوات الدراسية 

المختلفة إلى نتيج���ة مفادها أن ما يقارب 36% من طالب 

القدس الشرقية ال ينهون 12 سنة دراسية.

وفي مقاب���ل هذه األرقام المخيف���ة، ال تقوم الجهات 

الرسمية المسؤولة بتنفيذ خطط جدية وكافية لمكافحة 

التسرب، فبحسب معطيات مديرية التربية والتعليم في 

القدس ال يوجد أي برنامج تربوّي لمكافحة التس���رب في 

30% من المدارس الثانوية في القدس الشرقية، بينما 

يوجد برنامج واحد فقط ف���ي 44% من المدارس. وجانب 

آخ���ر من المقارن���ة يمكنه أن يظهر الف���رق في الموارد 

والميزانيات، إذا ما علمنا أنه في السنة الدراسية 2011- 

2012 اش���ترك 225 طالبا يهوديا من القدس في برنامج 

طري لمنع التس���رب، بينما لم يشترك سوى 100 طالب 
ُ
ق

فلسطيني من القدس في نفس البرنامج، هذا على الرغم 

من أن نس���بة الطالب الفلسطينيين الذين يقعون تحت 

مس���ؤولية ه���ذه المديرية تصل إل���ى 56% من إجمالي 

الطالب الذين تدير شؤونهم.

وبما أن العملية التعليمي���ة تتدخل فيها عوامل كثيرة 

أهمها البش���رية، فقد توقف التقرير عند التمييز العميق 

في تخصيص مالكات للقوى العاملة المهنية في المدارس 

بين شقي المدينة. على سبيل المثال، ال يوجد في القدس 

الشرقية سوى 5 مفتشين على المدارس مقابل 18 مفتشًا 

في القدس الغربية. األس���وأ من ذلك أن���ه في كل مدارس 

الق���دس الش���رقية التابع���ة للمديرية ال يوجد س���وى 29 

مستشارًا تربويًا، بينما يوجد في القدس الغربية أكثر من 

250، وه���و فرق يصل إلى 8 أضع���اف. وأكد التقرير أنه »ال 

يغي���ب عن عاقل منا الدور المهم الذي يلعبه المستش���ار 

الترب���وي ف���ي دع���م الط���الب واحتوائهم ومن���ع تركهم 

 األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
ّ

للتعليم، خاصة في ظل

الصعبة التي يعيش فيها سكان القدس الشرقية«.

وعقبت المحامية أوش���رات ميمون، مديرة قسم تطوير 

السياس���ات في جمعية »عير عاميم«، عل���ى هذا التقرير 

قائلة: ونحن على أعتاب االنتخابات المحلية، يؤس���فنا أن 

نجد المرشحين لرئاسة البلدية في سباق متسارع من أجل 

كس���ب وّد وتنفيذ مطالب اليمين اليهودي في القدس. ال 

يمكن للحياة في القدس أن تستمر عندما نجد أن األهالي 

في غرب المدينة يتحمس���ون للي���وم األول ألطفالهم في 

الم���دارس، بينما على بعد أمتار قليلة يعيش األهالي في 

شرق المدينة في حيرة وتوتر وهم يفكرون هل سيجدون 

أص���اًل مكانًا ش���اغرًا ألبنائهم في الم���دارس؟. إن الفجوة 

القائمة تزداد مع مرور السنوات، وال بد من اتخاذ اجراءات 

فورية من قبل البلدية والحكومة.

أم���ا في جمعية حق���وق المواطن، فق���د عقبت رونيت 

سيلع، مديرة قسم حقوق اإلنسان في القدس الشرقية، 

قائل���ة: إن النق���ص الهائ���ل ف���ي الغرف التدريس���ية 

والميزانيات والق���وى العاملة والبرام���ج التربوية يضّر 

بش���كل كبير في الحق في التعليم عند عش���رات اآلالف 

من الطالب الفلسطينيين في القدس الشرقية، ولألسف 

فإن السلطات اإلسرائيلية تعرف أنها فشلت في القيام 

بواجباته���ا وقامت - عبر س���نوات طويلة م���ن اإلهمال - 

بخلق جهاز تعليم���ي مهلهل ذي نتائج متدنية ويكثر 

فيه التس���رب. الحلول معروفة للجميع بال ش���ك، لكن ما 

ينقص هنا ه���و اإلرادة الجدية والجه���د الحقيقي من 

طرف الجهات المسؤولة.

تقرير جديد لـ »عير عاميم« وجمعية حقوق المواطن:

2200 غرفة تدريس ناقصة في القدس الشرقية!
* نحو 36% من طالب القدس الشرقية ال ينهون 12 سنة دراسية *

المشهد اإلسرائيلي: كرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 

بنيامي���ن نتنياهو، أمس االثني���ن، تهديداته بأنه لن 

يس���مح ألحد بالمساس بإس���رائيل، محذرا أن من يفعل 

ذلك يع���رف ماذا ينتظ���ره، وذلك عل���ى خلفية ضربة 

أميركية محتملة ضد سورية.

وق���ال نتنياهو ل���دى افتتاح مفترق ط���رق »غوالني« 

قرب مدينة طبريا، إنه »لن أس���مح ألحد بالمساس بدولة 

اسرائيل، وأطلب منكم )من سكان إسرائيل( أن تخرجوا 

وتتنزهوا خالل عطلة العيد )رأس الس���نة العبرية الذي 

يصادف بع���د غد الخمي���س(، وإذا فكر أح���د باإلخالل 

به���دوء العيد، فهو يعل���م ماذا ينتظ���ره«. وأضاف أن 

»لدينا مهام كبيرة جدا على ضوء ما يحدث في محيطنا 

الواس���ع والقريب. وبينما هم يطلق���ون النار  بعضهم 

على بعض، نحن نبني بعضن���ا لصالح البعض. ودولتنا 

هادئة مطمئنة وتثق بقوة الجيش اإلسرائيلي وبقوتها 

الذاتية ألنها تعلم أن باستطاعتها الدفاع عن نفسها«. 

وكش���فت صحيفة »هآرتس«، أمس، ع���ن أن الرئيس 

األميرك���ي، ب���اراك أوبام���ا، أج���رى اتص���اال هاتفيا مع 

نتنياهو، بعد ظهر يوم الس���بت الماضي، وأطلعه على 

نيته اإلعالن عن قراره بتأجيل توجيه ضربة عس���كرية 

ضد س���ورية وطلب مصادق���ة الكونغ���رس على ضربة 

كه���ذه. ونقلت الصحيف���ة عن موظفين إس���رائيليين 

رفيعي المس���توى قولهم إن أوباما تحدث مع نتنياهو 

بعد ظهر يوم السبت الماضي، بتوقيت إسرائيل، وقبل 

4 ساعات من إعالنه عن قراره. 

وأضافت الصحيفة أن البيت األبيض قرر الحفاظ على 

سرية هذه المحادثة، علما أنه أعلن عن محادثات أخرى 

أجراها أوباما مع زعماء دول أخرى في األيام األخيرة. كما 

أن البيت األبيض ومكتب رئيس الحكومة اإلس���رائيلية 

رفضا التعقيب على هذه المحادثة بين أوباما ونتنياهو.

وقال الموظفون اإلس���رائيليون إن ه���دف المحادثة 

الهاتفية هو إفس���اح المجال أمام إسرائيل بأن تستعد 

أمنيا بما يت���الءم مع القرار ، بعد أن تعهد مس���ؤولون 

أميركيون أمام نظرائهم اإلس���رائيليين، في األس���ابيع 

األخيرة، بإخطار إس���رائيل بحال توجيه ضربة لسورية 

لكي تس���تعد الحتمال شن س���ورية هجمات صاروخية 

ضد إسرائيل. 

وش���دد موظف إس���رائيلي رفي���ع المس���توى على أن 

المحادث���ة الهاتفية بين أوباما ونتنياهو، يوم الس���بت 

الماضي، تدل على التنس���يق العميق بين الدولتين في 

الشأن السوري. كذلك رجحت الصحيفة أن هذه المحادثة 

جاءت لتمنع نتنياهو من توجيه انتقادات ألوباما بسبب 

ق���راره. كما أن ه���ذه المحادثة ش���كلت خلفي���ة لقيام 

نتنياهو بتوبيخ وزير اإلسكان اإلسرائيلي، أوري أريئيل، 

الذي هاجم أوباما على أثر قراره بتأجيل الهجوم.

وكان أريئي���ل قد ق���ال إلذاعة الجيش اإلس���رائيلي، 

أول م���ن أمس، إنه »ال ينبغي انتظار أن يموت عش���رات 

آالف األطف���ال اآلخرين من أجل التدخ���ل في ما يحدث 

في س���ورية. وعندما تلقي الغاز )الس���الح الكيميائي( 

على السكان فهذا يعني أنك تعرف أنك ستقتل آالف 

النس���اء واألطفال ومن دون أية محاولة للتمييز، ويجب 

وقف هذا األم���ر، فهذا أرنب يقت���ل، ويجب معالجته«. 

وق���ال نتنياهو ألريئيل خالل اجتم���اع الحكومة إنه »ال 

مكان لتصريحات خاصة. وأطلب منكم مواصلة التصرف 

بصورة تتحلى بالمسؤولية، وال تتصرفوا بشكل يفتقر 

لترجيح الرأي مقابل حليفتنا الواليات المتحدة من أجل 

الحصول على عنوان في وسائل اإلعالم«.

وف���ي غضون ذلك قالت اإلذاعة العامة اإلس���رائيلية، 

أم���س، إن الجي���ش اإلس���رائيلي ب���دأ بتس���ريح جنود 

االحتياط الذين استدعاهم األسبوع الماضي، على ضوء 

ضربة عسكرية أميركية محتملة ضد سورية. كذلك فإن 

الجيش اإلس���رائيلي سيعيد نش���ر منظومات اعتراض 

الصواريخ، »القب���ة الحديدية« و«حيتس« و«الباتريوت«، 

إل���ى ما كانت عليه قبل رفع حال���ة التأهب فيها. وقالت 

اإلذاعة اإلس���رائيلية إن جهاز األمن اإلسرائيلي فوجئ 

بإعالن أوباما عن قراره بإرجاء توجيه ضربة إلى س���ورية 

وطلبه الحصول على موافقة الكونغرس.

م���ن جه���ة ثاني���ة، نقلت صحيف���ة »معاري���ف« عن 

مس���ؤولين إس���رائيليين تعبيرهم عن تخوفهم من أن 

قرار أوباما من ش���أنه يعزز قوة إيران وح���زب الله، وأن 

إس���رائيل تتخوف من أن تردد أوباما في حالة س���ورية، 

س���يؤدي إلى بقائه���ا وحيدة في المواجه���ة مع إيران 

وبرنامجها النووي.

بيريس: أوباما ال يتأتئ
من جانبه رأى الرئيس اإلس���رائيلي، شمعون بيريس، 

إن أوباما ال يتأتئ بش���أن ضرب سورية، مشددا على أنه 

يثق بالرئيس األميركي بكل ما يتعلق بأمن إس���رائيل. 

وقال بيري���س إلذاعة الجيش اإلس���رائيلي، أمس: فيما 

يتعل���ق بإع���الن أوباما عن إرج���اء اتخاذه ق���رارا بضرب 

س���ورية، األمر الذي اثار اس���تياء في إسرائيل، »إنني ال 

أعتقد أن ترجيح الرأي هو تأتأة. ومسموح أن يرجح الرأي 

وأن يفعل ذلك قبل )الهج���وم( وليس بعده. وقد حقق 

الرئيس أوباما إنجازات مثيرة لإلعجاب، وال يوجد انطباع 

ل���دي بأنه يتأتئ، فرغم كل ش���يء هو أنق���ذ االقتصاد 

األميركي«. وأضاف »أنا أعتمد عليه )على أوباما( بكل ما 

يتعلق بإس���رائيل. وال توجد لدي عينان كونيتان مثلما 

توج���د لديه. والعال���م ال يتأتئ، وإنم���ا يتغير، وهناك 

مشاكل ضخمة جدا وعليه أن يدرسها«.

وتابع الرئيس اإلسرائيلي أنه »من االفضل شن الحرب 

مع دعم الكونغ���رس على أال يكون هن���اك دعم كهذا. 

واعتقد أن لدى أوباما أس���اس لالعتقاد بأنه س���يحصل 

على هذا الدعم، فهو ش���خص منضبط وعقالني ويجري 

الحسابات«. وقال بيريس إن تمهل أوباما في اتخاذ قرار 

بمهاجمة س���ورية »ال يقلل م���ن مصداقيته، كما أنه ال 

يقلل من مصداقيت���ه تجاه تأكيده أنه لن يكون بحوزة 

إيران س���الح نووي« مشددا على أن »الخيار العسكري ما 

زال على الطاولة«.

وأض���اف أن »التعام���ل مع إيران ه���و مصلحة عالمية 

وأوباما لن يسمح بأن يكون هناك سالح نووي في إيران. 

وأعتق���د أن الروس ال يريدون ذلك أيض���ا... وأعتقد أنه 

لن نضطر ألن نك���ون وحدنا في هذه المعركة، ألن هذه 

مصلح���ة أميركية وعالمية« ووجود س���الح نووي بأيدي 

إي���ران »يهدد الس���لم العالمي وليس إس���رائيل فقط، 

وإسرائيل ال يمكنها تحمل ذلك«. 

واعتب���ر بيريس أن الوضع في س���ورية لن يعود إلى ما 

 العسكري ما زال على الطاولة
ّ

بيريس: أوباما ال يتأتئ، والحل

نتنياهو يكرر تهديداته لسورية في حال »مّسها بإسرائيل«
* أوباما أطلع نتنياهو سرا على قراره بتأجيل »الضربة« * الجيش اإلسرائيلي بدأ بتسريح جنود االحتياط الذين استدعاهم األسبوع الماضي*

عب����رت أغلبي����ة الجمه����ور اإلس����رائيلي عن عدم 

تصديق الرس����ائل التي تبثها القيادة اإلسرائيلية 

ب����أن احتمال أن يش����ن النظ����ام الس����وري هجمات 

صاروخي����ة ردا على هجوم أميركي ضد س����ورية هو 

احتمال ضئيل، وقالوا في اس����تطالع تم نشره، أول 

من أمس األحد، إنهم يعتقدون العكس تماما.

ووفقا الس����تطالع أكاديمي يعرف باس����م »مؤشر 

الس����الم« الذي ينش����ر ش����هريا في موق����ع »والال« 

االلكتروني، فإن 45% من اإلس����رائيليين قالوا إنهم 

يتوقعون أن تنفذ سورية تهديدها وترد بمهاجمة 

إس����رائيل في ح����ال هاجم����ت الوالي����ات المتحدة 

وحلفاؤها س����ورية. وقال 42.2% من اإلس����رائيليين 

إنه����م ال يعتقدون أن س����ورية س����تنفذ تهديدا، 

فيما قال 12.6% إنهم ال يعرفون كيف س����تتصرف 

سورية.

وكان رئي����س الحكوم����ة اإلس����رائيلية، بنيامين 

نتنياهو، ووزير الدفاع، موش����يه يعلون، ومسؤولون 

أمنيون وسياسيون  صرحوا بأن ثمة احتماال ضئيال 

بأن ترد سورية بهجمات صاروخية ضد إسرائيل في 

حال تعرضها لضربة أميركية.

 وقال����ت تقاري����ر إن إس����رائيل مررت رس����الة إلى 

س����ورية عبر طرف ثالث مفادها أنها س����ترد بشدة 

بالغة على هجمات صاروخية كهذه.

اإلس����رائيلي  »المرك����ز  ف����ي  الباحث����ة  لك����ن 

للديمقراطي����ة« البروفس����ور تم����ار هيرم����ان، التي 

تش����ارك في إعداد استطالع »مؤشر السالم«، أكدت 

أن »الجمهور اإلس����رائيلي منقس����م«، ونسبت ذلك 

إلى انعدام ثقته برس����ائل قيادته، مش����ددة على 

أنه »رأينا هذا التوجه منذ سنوات. ورأينا ذلك لدى 

الذي����ن وقفوا في طوابير طويل����ة من أجل الحصول 

على األقنعة الواقية من األس����لحة غير التقليدية. 

وهؤالء األش����خاص، الذين يتخوفون من الهجوم لم 

يتحدثوا عن )الرئيس الس����وري بش����ار( األسد وإنما 

احتجوا على أداء قيادة الجبهة الداخلية«.

واضاف����ت هيرم����ان »ن����رى أن القس����م األكبر من 

الجمهور ال يصدق رسائل القيادة. وأحد تفسيرات 

ذلك هو مس����توى الخوف العالي، إذ إن قسما كبيرا 

م����ن الجمه����ور موجود ف����ي حالة خ����وف ويرفض 

تصديق الرسائل المهدئة«. 

أغلبية اإلسرائيليين يتوقعون هجوما إذا هوجمت سورية

كش���فت القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي عن أن 

الوح���دة القطرية للتحقيق في قضايا االحتيال التابعة 

للش���رطة اإلس���رائيلية بدأت تحقيقا في شبهة ضلوع 

رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، في 

قضية فساد تعرف باسم »بيبي تورز«. 

ووفق����ا للقناة التلفزيونية فإن وح����دة التحقيقات في 

قضايا االحتيال بدأت في األسابيع األخيرة بجمع إفادات 

من أش����خاص عملوا إلى جانب نتنياهو في مجال تنظيم 

رحالته إلى خ����ارج البالد خالل العق����د الماضي. وأضافت 

القناة التلفزيونية أن الهدف من هذا التحقيق هو البحث 

ف����ي إمكانية إج����راء تحقيق جنائي ف����ي القضية وما إذا 

كانت هناك قاعدة أدلة لشبهة ارتكاب مخالفة قانونية.

وعقبت وزارة العدل اإلس���رائيلية عل���ى تقرير القناة 

شر في الماضي، فإنه يجري 
ُ
العاشرة بأنه »مثلما قيل ون

التدقيق بأم���ور متعلقة برحالت رئيس الحكومة عندما 

كان عضو كنيس���ت. وع���دا ذلك لي���س بإمكاننا إعطاء 

تفاصيل أخرى حاليا«. 

ويش���ار إلى أن قضي���ة »بيبي ت���ورز« تتعلق برحالت 

نتنياهو الخارجية، في الفترة التي تولى فيها منصب 

وزير المالية، خالل والية رئيس الحكومة األسبق أريئيل 

ش���ارون، وكذلك برحالت وزراء ونواب وزراء خالل واليتي 

برئاس���ة نتنياه���و وايهود  الس���ابقتين،  الحكومتين 

أولمرت. وكانت القناة العاش���رة للتلفزيون اإلسرائيلي 

ق���د بثت تحقيقا قالت في���ه إن متبرعين يهود اهتموا 

بالتقرب من نتنياهو ومولوا العش���رات من رحالته إلى 

خارج إسرائيل.

الشرطة اإلسرائيلية تحقق
في ضلوع نتنياهو بقضية فساد

 أف���ادت دائرة اإلحصاء المركزية اإلس���رائيلية، 

أمس االثنين، بمناسبة حلول رأس السنة العبرية، 

بعد غ���د الخميس، أن عدد س���كان إس���رائيل بلغ 

8.081 مليون نسمة.

وقالت الدائرة في بيان: إن عدد السكان اليهود 

بلغ 6.066 مليون نس���مة ويشكلون نسبة %75.1 

من الس���كان، بينما عدد السكان العرب بلغ 1.670 

مليون نس���مة ويش���كلون نس���بة 20.7%، وعدد 

الس���كان »اآلخرين«، وهم المسيحيون غير العرب، 

والذين لم يسجلوا ديانتهم وغالبيتهم الساحقة 

من المهاجرين الروس ومن المتزوجين من يهود، 

345 ألف نسمة ويشكلون نس���بة 4.2%. والجدير 

باإلشارة أن اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين 

في إسرائيل تشمل س���كان المناطق المحتلة في 

القدس وهضبة الجوالن، والذين يزيد عددهم عن 

300 ألف.

وارتفع عدد س���كان إس���رائيل منذ رأس السنة 

العبرية في العام الماضي بحوالي 142 ألف نسمة، 

وس���جل النمو الطبيعي خالل هذه الفترة نس���بة 

1.8%، وهي نس���بة مشابهة للس���نوات الماضية. 

وولد ف���ي إس���رائيل من���ذ رأس الس���نة العبرية 

الماضي���ة 163 ال���ف طفل وتوفي قراب���ة 40 ألف 

شخص. كذلك أضيف لسكان إسرائيل في ميزان 

الهجرة قرابة 19 ألف شخص.  

عدد سكان إسرائيل 8.081 مليون نسمة

كان عليه قبل نشوب الحرب فيها، وقال إنه »ليس هناك 

سورية بعد اليوم، وس���ورية كما كانت لم تعد موجودة، 

و)الرئيس السوري بش���ار( األسد ال يمكنه توحيدها بعد 

انتهاء الحرب«. ومضى قائال إنه »توجد ثالث او أربع نسخ 

من سورية تحت حكم مختلف، وال أحد بإمكانه توحيدها 

كلها إال إذا فعلت ذلك جامعة الدول العربية«.

وتط���رق بيريس إل���ى المفاوض���ات اإلس���رائيلية – 

الفلس���طينية وق���ال إن نتنياه���و، »اتخذ ق���رارا صعبا 

بالدخ���ول إلى المفاوضات، ونتنياهو قال أمرين، أن حل 

الدولتين هو الحل الوحيد، وأن���ه يعارض دولة ثنائية 

القومية«. وفي ذكرى مرور 20 عاما على توقيع اتفاقيات 

أوسلو قال بيريس إن »عملية أوسلو كانت قرارا صحيحا، 

وبدونها كنا س���نكون في وضع بائس. وتعين علينا أن 

نصرف مليارات من أجل سد احتياجات الفلسطينيين، 

فقد كان هناك معس���كر عربي واحد وس���لبي ولم يكن 

هناك أحد باإلمكان الجلوس معه«.
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افتتحت في األسبوع الماضي الس���نة التعليمية الجديدة 

في إس���رائيل، مع ما تحمله من فجوات في التحصيل العلمي 

وف���ي جهوزية البن���ى التحتية، وتمييز في سياس���ة توزيع 

الميزاني���ات، بينم���ا تؤكد تقاري���ر دولي���ة أن الفجوات في 

عد من األعلى في العالم.
ُ
إسرائيل في إسرائيل ت

وتفيد سلس���لة من التقاري���ر ومن بينه���ا تقرير لمنظمة 

التعاون بي���ن الدول المتط���ورة OECD، أن الفجوات الكبيرة 

ف���ي التحصيل العلم���ي، تعود أساس���ا لسياس���ة التمييز، 

وأن الضحية األولى لهذه السياس���ة ه���م الطالب العرب في 

إس���رائيل، في حين حذر تقرير سابق لمنظمة OECD من أن 

20% من الطالب في إسرائيل سيجدون صعوبة في اندماجهم 

في سوق العمل، بعد تخرجهم من المرحلة المدرسية، بسبب 

وضعية تحصيلهم المتدنية جدا.

وتق���ول صحيف���ة »ذي مارك���ر« االقتصادية إن���ه من خالل 

سلسلة تقارير أعدتها خالل العام الدراسي الماضي، تبين أن 

مبنى أجهزة التعليم في إسرائيل تضرب احتماالت تقليص 

الفجوات االجتماعية في األجيال المقبلة، وبش���كل خاص من 

باب اندماج خريجي المرحلة المدرس���ية في الحياة العملية 

وس���وق العمل بش���كل منتج وجيد، وضمان مستوى معيشي 

مالئم.

وتضيف الصحيفة أنه في جميع المعطيات التي جمعتها 

وجدت فجوات في ش���تى جوان���ب جهاز التعلي���م، من بنى 

تحتي���ة ومبان مدرس���ية ومع���دالت االكتظاظ ف���ي الغرف 

التعليمي���ة، ومناهج التعليم، والبرام���ج الالمنهجية، وأيضا 

بشكل خاص توزيع الميزانيات، وحيث تكون النتائج متدنية 

يرتفع منسوب العنف.

وحس���ب تقارير »ذي ماركر«، فإن هناك رابطا قويا بين 

األوضاع االقتصادية االجتماعية، وبين مس���توى جهاز 

التعلي���م والتحصي���ل العلمي، إذ أن قس���ما من البرامج 

التعليمية، وخاصة البرامج الالمنهجية، التي تس���اهم 

في اث���راء وعي الطالب، ممولة أساس���ا من مس���اهمات 

العائالت، ومن المجالس البلدية والقروية، وحيث توجد 

أوض���اع اقتصادي���ة متدنية، فإن تموي���ل برامج كهذه 

يكون إما متدنيا، أو شبه معدوم، وبالتالي حرمان الطالب 

من مختل���ف األجيال من هذه البرام���ج، وهذا األمر يبرز 

بش���كل خاص في الغالبية الس���احقة ج���دا من البلدات 

العربية. 

المستوطنون ينعمون 
بميزانيات كبيرة

ويظهر من التقارير الرس���مية وشبه الرسمية أن الشريحة 

الطالبية الت���ي تنعم بالميزاني���ات األكبر هي أبن���اء التيار 

»الدين���ي الصهيوني« أو »الديني القومي«، الذين يش���كلون 

جمه���ور الغالبي���ة بين المس���توطنين في الضف���ة الغربية 

والق���دس المحتلة، إذ تصرف الحكومة عل���ى الطالب الواحد 

بالمعدل من هذا التي���ار 7500 دوالر، بينما تصرف الحكومة 

على الطالب اليهودي العلماني 6800 دوالر، أما حصة الطالب 

العربي فتنخفض إلى 5830 دوالرا.

وإذا كان���ت الفجوة البادية بي���ن الطالب العربي واليهودي 

العلماني 15% وبين العربي والمس���توطن 23%، فإنها ترتفع 

بش���كل أكبر، حين تضاف إلى هذا التمويل مساهمة العائلة 

والمجال���س البلدية والقروية، إذ تتس���ع الفجوة بين الطالب 

العربي والطالب اليهودي في بعض الحاالت إلى ما بين %30 

وحت���ى 40%. وهذه الفجوة تبرز بش���كل خ���اص في المرحلة 

المدرسية الثانوية، التي توازي التوجيهي.

وتق���ول صحيفة »ذي مارك���ر« إن التمويل األقل للطالب هو 

من نصيب الط���الب المتدينين المتزمتي���ن »الحريديم«، إذ 

يبلغ معدل حص���ة الطالب من الميزانيات 5 آالف دوالر، ولكن 

هذا ال يشمل المنح المباشرة التي تدفعها الدولة لمؤسسات 

ومعاهد »الحريديم«.

وتقول الصحيفة إنه إذا فّسرت وزارة التعليم تدني تمويل 

طالب »الحريدي���م« المباش���ر، بأنهم ال يلتزم���ون بالمنهاج 

المدرس���ي الكام���ل، فإن فضيح���ة التمييز تب���رز في جهاز 

التعليم العربي، الذي يلتزم كليا بمنهاج التعليم الدراسي، 

ولكنه في ذات الوقت محروم من ميزانيات متس���اوية، وهذه 

حال قائمة منذ عشرات السنين. 

أوضاع الطالب العرب
يش���مل جهاز التعليم العربي نحو 516 أل���ف طالب عربي، 

يش���كلون 26% من إجمالي الطالب في إسرائيل، وهذا العدد 

يشمل عددا قليال من طالب القدس الشرقية المحتلة، الذين 

يتبعون منهاج التعليم اإلسرائيلي. 

وتؤكد معطي���ات لجنة متابع���ة قضايا التعلي���م العربي، 

التابعة للجنة رؤس���اء البلدي���ات العرب، أن جه���از التعليم 

العرب���ي ما زال يعاني من نقص 9 آالف غرفة تعليمية، 6200 

غرفة منها لمراحل التعليم المختلفة، والباقي روضات أطفال.

وتقول اللجنة إنه عل���ى الرغم من كل البرامج التي وضعتها 

وزارة التعليم لبناء الغرف التعليمية، إال أن هذه البرامج كانت 

بالكاد تكفي حاجة التكاثر الطبيعي، ولهذا فإن نقص الغرف 

ما زال على حاله منذ س���نوات، وال تلوح في األفق برامج إلنهاء 

النقص. ويتم سد هذا النقص في الغرف التعليمية، من خالل 

اس���تئجار أكثر من أربعة آالف غرف���ة، نصفها روضات أطفال، 

وجميعها ال تالئم األجواء التعليمية المطلوبة، وباقي النقص 

يكون من خالل ارتفاع االكتظاظ في الغرف التعليمية.

وتؤكد اللجن���ة أن جهاز التعليم العرب���ي بحاجة إلى 10 آالف 

وظيفة لمستش���ارين تربويين وأخصائيين نفسيين وما شابه، 

حتى يتم س���د الفجوة مع جه���از التعليم العب���ري، إضافة إلى 

تشغيل ما ال يقل عن 3 آالف معلم جديد، في حال جرى سد نقص 

الغرف التعليمية، وتخفيف االكتظاظ في الغرف التعليمية.

أما على مس���توى المنهاج، فإن وزارة التعليم اإلسرائيلية 

تخصص لجهاز التعليم العبري ساعات تعليمية أكثر بنسبة 

15% من الجه���از العربي، بالمعدل للطالب الواحد، كذلك فإن 

الوزارة، وخاصة في الس���نوات األخي���رة، صّعدت من تدخلها 

في المنهاج التعليمي العربي، وبشكل خاص حرمان الطالب 

من تعل���م الثقافة واألدب الفلس���طيني الوطن���ي في داخل 

جهاز التعليم، إلى جانب تغييب الهوية الفلس���طينية عن 

الطالب، وفوق كل هذا، إلزام الطالب بدراسة برامج تسعى إلى 

صهينة المجتمع العربي، ومحاولة تدجينه وأسرلته.

وتنعكس ه���ذه الظروف وغيرها على مس���توى التحصيل 

العلمي، فوفق المعطيات الرس���مية تص���ل فجوة التحصيل 

العلمي بين الطالب العرب واليهود إلى نحو 24%، وما يفضح 

أس���باب هذه الفج���وة هو أن تحصي���ل الط���الب العرب في 

المدارس األهلية الخاصة، التي يمول األهالي قسطها األكبر، 

تنافس تحصيل الطالب اليهود.

فعلى سبيل المثال، دلت نتائج امتحان رياضيات دولي في 

الس���نة الدراسية الماضية على أن إسرائيل حلت في المرتبة 

37، م���ن أص���ل قرابة 80 دول���ة، ولكن بعد ف���رز النتائج بين 

اليهود والعرب اتضح أن نتيجة الطالب اليهود وحدهم تضع 

إس���رائيل في المرتبة 16 بينما النتيج���ة لدى الطالب العرب 

تضعهم في المرتبة 51 من بين تلك الدول.

وقالت وزارة التعليم في تقري���ر لها عن نتائج االمتحانات 

النهائية المدرس���ية، ما يوازي »التوجيهي« للعام الدراسي 

الماضي، أن العرب حققوا تقدما في العام الماضي، وارتفعت 

نسبة من لديهم شهادة توجيهي )بجروت( كاملة من %37 

إل���ى أكثر من 42%، من أصل الش���ريحة العمرية، مقابل %66 

بي���ن اليهود، ولكن من الضروري اإلش���ارة إلى  أن الش���ريحة 

العمرية تش���مل طالب القدس المحتل���ة الذين ال يتقدمون 

لالمتحانات اإلسرائيلية، ومن دونهم تكون نسبة من لديهم 

ش���هادة توجيهي كاملة من الط���الب العرب نحو 50%، ولكن 

هذا يبقي فجوة كبيرة بين العرب واليهود.

وقال رئيس لجنة متابعة التعلي���م العربي المربي محمود 

حيادري إن ارتفاع نس���بة الحاصلين على ش���هادة توجيهي 

بي���ن الطالب الع���رب ال يلغي الفج���وة العالي���ة بين جهازي 

التعليم العربي واليهودي، ما يعني ضرورة تصعيد النضال 

من أجل وقف سياسة التمييز ضد جهاز التعليم العربي. 

ال سياسة لسد الفجوات
وفي مقال مطول، يقول المختص في الش���ؤون االجتماعية في 

صحيفة »هآرتس« أور كاشتي إنه في السنوات العشرين األخيرة، 

ومن قبلها أيضا، لم تبلور وزارة التعليم سياسة منهجية واضحة 

وحازمة تهدف إلى س���د الفجوات، باس���تثناء مبادرات أعلن عنها 

بصوت عال وضجة كبيرة، وس���رعان ما ج���رى تجاهلها في غضون 

عام أو عامين، أو على األغلب على أثر استبدال وزراء.

وما يش���ير اليه كاشتي في هذا المجال، هو تقلبات الوزراء 

في س���نوات التس���عين من العام الماضي، فقد عرفت وزارة 

التعليم ثالثة من الوزراء، من ح���زب ميرتس، الذين أحضروا 

معهم برامج واضحة لس���د الفجوات، إال أنه س���رعان ما كانوا 

يفق���دون مناصبهم، لتبقى البرامج متعددة الس���نوات حبرا 

على ورق، وليتم استبدالها بمخططات سوداوية.

والحدي���ث يجري عن الوزير ش���والميت الون���ي، التي تولت 

الوزارة من منتصف العام 1992 ولمدة عامين، حتى أطاح بها 

رئيس الحكومة في حينه إس���حق رابين، إرض���اء للحريديم، 

وتول���ى بعدها أمن���ون روبنش���تاين، من حزبه���ا، إال أنه هو 

اآلخر س���رعان ما فق���د منصبه بعد أقل من عامين، بس���قوط 

الحكومة وتول���ي حكومة الليكود، وعاد المش���هد من جديد 

في منتصف العام 1999، حين تولى المنصب الوزير يوس���ي 

س���ريد، الذي بقي في منصبه 20 ش���هرا فقد، حتى س���قوط 

حكومة إيهود باراك، وصعود حكومة أريئيل ش���ارون، وتولي 

الوزيرة المتطرفة ليمور ليفنات الوزارة لمدة خمس س���نوات 

متتالية، جرى خاللها تقليص ميزانية وزارة التعليم بش���كل 

غير مس���بوق وبموافقتها، وكانت السنوات األكثر سوداوية 

بالنسبة للتعليم العربي خاصة.

ويقول كاش���تي: حينما نتكلم عن 20 س���نة لسد الفجوات، 

فإننا نقصد أساس���ا الفجوات بين الطالب اليهود، ألن البرامج 

بالنسبة لجهاز التعليم العربي تم اهمالها منذ سنوات أبعد 

بكثير، إذ كان يجري وضع خطط خماس���ية، يتم تمديدها من 

حين إلى آخر دون فحص نتائجها.

ويتابع كاش���تي كاتبا إن عدم جاهزية وزارة التعليم لس���د 

الفج���وات لم يك���ن صدفة، والش���عار الذي أطل���ق في حملة 

االحتجاجات الش���عبية قب���ل عامين: »هذا لي���س خطأ، هذه 

سياسة« يسري أيضا على جهاز ووزارة التعليم. فالتعامل مع 

الالمساواة في جهاز التعليم وكأنه مشكلة ثانوية، والتطرق 

إليها ببعض تعابير تمتمة هامش���ية، ي���دل على عدم وعي 

النعكاسات الضعف في جهاز التعليم العام.

ويش���دد كاش���تي على أن قطاع التعليم الرسمي يجب أن 

يتحلى بتس���اوي الفرص بين جميع الطالب، من دون أن يكون 

عرضة لتأثيرات األوض���اع االقتصادية االجتماعية، بما يتيح 

إمكان منح الفرص للطالب كي يحصلوا على مستوى التعليم 

الكفيل بإعدادهم للمستقبل.

سياسة التمييز تخلق فجوات متعددة في جهاز التعليم في إسرائيل!
* التمييز يطال أساسا الطالب العرب ثم الحريديم * تقارير تثبت أن سياسة توزيع الميزانيات تتحمل مسؤولية 

الفجوات في التحصيل العلمي * محلل: منذ سنوات طويلة ال توجد برامج لسد الفجوات في وزارة التربية والتعليم *

تعريف
أص���در »معه���د تخطي���ط سياس���ة الش���عب 

اليهودي« الذي أسسته الوكالة اليهودية ويتخذ 

من القدس مقرًا له أخيرًا تقريره السنوي للعامين 

2012- 2013، وتضم���ن فصال خاصًا حول التطورات 

الجيو- سياس���ية األخي���رة في العال���م ومنطقة 

الشرق األوسط. 

هنا قراءة خاصة وموسعة لهذا الفصل:

توطئة

تمحورت معركة االنتخابات العامة التي جرت في إسرائيل 

ف���ي كانون الثان���ي 2013 حول مواضيع داخلي���ة، اجتماعية 

واقتصادية. وقد أوحى س���لوك الجمهور اإلسرائيلي وغالبية 

زعمائه السياس���يين في هذه الحمل���ة االنتخابية كما لو أن 

البيئة القريبة والبعيدة إلس���رائيل ال تطرح أمامها تحديات 

ومعضالت جس���يمة، تتطلب الحس���م بين بدائ���ل مختلفة. 

ويمكن تفس���ير هذه الظاهرة- الس���لوك- كتعبير عن تنصل 

مقرون بتش���اؤم عميق تجاه قدرة إسرائيل على التأثير على 

سيرورات تمور وتجري حولها. 

هناك من يقول بأن وضع إس���رائيل االس���تراتيجي ش���هد 

تحسنا، ال سيما في ضوء انهماك الدول العربية في مشكالت 

داخلية عويصة تهدد اس���تقرارها، وبالتالي فإن خروج هذه 

الدول إلى ش���ن حرب تقليدية ضد إسرائيل لم يعد احتماال 

أو سيناريو منطقيا، هذا باإلضافة إلى العديد من المعطيات 

اإليجابي���ة األخ���رى المتعلقة بوضع إس���رائيل ف���ي مجاالت 

وس���احات مختلفة، والتي تنطوي كافتها على ما يش���ير إلى 

تحسن وضعها االستراتيجي.  

غي���ر أن هذه المعطي���ات، مهما تكن إيجابي���ة من وجهة 

النظر اإلس���رائيلية، ال تغير حقيقة أن إس���رائيل تعيش في 

قلب منطقة مضطربة وعنيفة، تم���ر بتغييرات دراماتيكية، 

وتش���هد عملي���ات وتحوالت، ربم���ا تنجم عنه���ا تهديدات 

وانعكاسات جد خطيرة على إسرائيل. 

المعضالت الرئيسة
هناك أهمية لتش����خيص وصياغة المعضالت والتحديات 

الرئيس����ة الت����ي تواجهها إس����رائيل في الس����احة الجيو- 

سياس����ية، في ضوء تطورات العام المنص����رم، وذلك بغية 

التميي����ز بوضوح بين مواضيع خارجية ال تمتلك إس����رائيل 

قدرة ملموس����ة للتأثير عليها، وبي����ن مواضيع يمكن فيها 

لالختيارات اإلس����رائيلية أن تس����اهم في تحسين وضعها 

ودفع مصالحها.  ويمكن لحجم المعضالت الواسع والمغزى 

الكبي����ر لتفضيل بديل معين على س����واه، أن يولدا حالة من 

الش����لل واإلتكالية وأن يدفعا نحو إتباع سياس����ة انتظارية 

»إل����ى أن يتبدد غب����ار العاصفة«.  غير أن مث����ل هذا التوجه 

اإلتكالي يمك����ن أن يترتب عليه ثمن باهظ، فضال عن أنه ال 

يلوح في األفق ما يش����ير إلى أن الغبار س����يتبدد قريبا، مما 

يفرض على إس����رائيل واجب اتخاذ قرارات في ساحة جيو- 

سياس����ية متقلبة وحافلة بالمخاطر، وهو م����ا يجعل مهمة 

إدارة سياس����ة الخارجية واألمن تحديا ش����ائكا جدًا في حد 

ذاته. 

وتتناول القرارات الحاس���مة التي تقف إسرائيل بصددها، 

في ضوء التطورات الجيو- سياس���ية، أربع س���احات رئيسة، 

وهي: 

أوال- الساحة العالمية، والتي توارى فيها »النظام العالمي« 

الذي ساد في حقبة الحرب الباردة، ومن ثم في سنوات هيمنة 

القط���ب األميركي الواح���د بعد انهيار االتحاد الس���وفياتي، 

لتحل مكان���ه حالة من »انعدام النظ���ام العالمي«، لم تتبلور 

بعد في بنية مستقرة وفاعلة. 

فف���ي مقابل صعود قوة آس���يا والتحدي الجيو- سياس���ي 

الذي ما زالت روس���يا تطرحه أمام واش���نطن، هناك انحس���ار 

مستمر لنفوذ ومكانة الواليات المتحدة في الساحة الدولية.  

إن امتن���اع الرئيس باراك أوباما حت���ى اآلن عن إظهار زعامة 

حازمة في مواجهة اس���تفزازات كوريا الش���مالية، وتصميم 

إيران على المضي قدم���ا في برنامجها النووي، وما يجري في 

سورية من سفك دماء واس���تخدام للسالح الكيميائي، يعزز 

االنطباع بشأن هذا االتجاه من انحسار الدور القيادي للواليات 

المتحدة في الساحة الدولية. 

ثاني���ا- حلبة الش���رق األوس���ط: لق���د تبي���ن أن مصطلح 

»الربي���ع العربي« ال يع���دو كونه رؤية للمس���تقبل البعيد، 

فاإلطاح���ة بالح���كام الديكتاتوريي���ن ل���م تؤد إل���ى قيام 

أنظم���ة ديمقراطي���ة، ب���ل أدت إلى صعود ق���وى مناهضة 

للديمقراطي���ة والغرب في جوهرها، وخاصة قوى اإلس���الم 

السياس���ي، التي اس���تحوذت على مقاليد الحكم في عدد 

من الدول، غير أن ممارساتها وإنجازاتها بدت مخيبة آلمال 

الق���وى والجماهي���ر المتطلعة للحري���ة والكرامة والتنمية 

االقتصادي���ة واالجتماعية. وفي المحصلة، فقد أدت ثورات 

»الربيع العربي« إلى ضعضعة الركائز التي وفرت استقرارًا 

إستراتيجيا نسبيا في المنطقة، وإلى إثارة توترات طائفية 

وغيرها، وأضعفت األط���ر الدوالنية، بينما ال تلوح في األفق 

القريب إمكانية عودة االس���تقرار والهدوء. إن هذه الصورة 

تقلص التهديدات العس���كرية الدوالنية على إس���رائيل، 

لكنها تعزز ف���ي الوقت ذاته قوة أطر وق���وى غير دوالنية 

معادي���ة لها، وتؤدي إلى مزيد من االضطراب والتعقيد في 

بيئة عمل إسرائيل  في المنطقة. 

ثالثا- حلبة النزاع اإلسرائيلي- الفلسطيني: ما زال غياب 

الحل السياسي يش����كل تهديدًا ألمن إسرائيل وطابعها 

اليهودي- الديمقراطي، ويساهم في رفد وتغذية حمالت 

وظواهر نزع الشرعية الموجهة ضدها. ومن المتوقع، في 

حال فشل الجهود األميركية الحالية الرامية إلى تحريك 

ودف����ع العملي����ة التفاوضية قدم����ا، أن يس����عى الجانب 

الفلسطيني إلى اس����تبدال نموذج »المحادثات المباشرة 

بوساطة أميركية«، بمس����ار بديل، يقوم على نموذج حل 

»شبه مفروض« برعاية متعددة الجنسيات، أو في صيغة 

متطرف����ة تتمثل في »إعادة المفاتيح« والمس����ؤولية عن 

الضف����ة الغربية وقطاع غزة إلى إس����رائيل، وتفضيل حل 

»دولة واحدة لشعبين«. إن تطورات من هذا القبيل يمكن 

أن ت����ؤدي إلى تقويض االس����تقرار األمني إلى حد اندالع 

انتفاضة فلس����طينية ثالثة. في مقابل هذا الس����يناريو، 

ف����إن التقدم نح����و التوصل إل����ى تس����وية دائمة يمكن 

أن ينط����وي على طاق����ة إلحداث تغيير ش����امل في وضع 

إس����رائيل االستراتيجي، وأن يساعدها في توفير إجابات 

وحلول للتحديات الجديدة الناش����ئة على أرضية الثورات 

العربية. 

رابعا- س���احة مثلث العالقات إس���رائيل- واشنطن- يهود 

الوالي���ات المتحدة، والت���ي يتوفر فيها مورد اس���تراتيجي 

حاس���م لقوة إسرائيل والش���عب اليهودي. وقد عبر الرئيس 

باراك أوباما بقوة عن التزام بالده الثابت بدعم إس���رائيل، إال 

أن���ه لم يخف وجود خالفات بين إدارته وبين حكومة بنيامين 

نتنياهو فيما يتعلق بالملفين اإليراني والفلسطيني.  

مكانة الواليات المتحدة 
في العالم ومنطقة الشرق األوسط

تكمن التطورات التي تنعش االدعاء بشأن تراجع االهتمام 

األميركي بالشرق األوسط، في األزمة االقتصادية المستمرة 

التي تمر بها الواليات المتحدة، والتقليص الحاد في ميزانية 

وزارة الدفاع »البنتاغون«، وتحول اهتمام واش���نطن نحو آسيا 

والصين والتوقعات باقتراب موع���د انتهاء اعتماد الواليات 

المتحدة على مصادر الطاقة )النفط( الشرق أوسطية.  

ويدل اس���تمرار اتجاه ابتعاد الواليات المتحدة عن س���احة 

أفغانستان )بعد االنسحاب من العراق( وامتناعها حتى اآلن 

عن التدخل العس���كري في س���ورية، على رغبة واشنطن في 

إنهاء فصل التدخل العسكري الفعال في المنطقة. 

وتزداد من ناحية إس���رائيل حدة المعضلة، ذلك ألن عملية 

سياس���ية ذات مغ���زى تقودها الواليات المتح���دة يمكن أن 

تتطلب تقديم تنازالت مؤلمة، واس���تدعاء ضغوط من جانب 

واشنطن من أجل التوصل إلى تسوية.  

في المقابل فإن ابتعاد الوالي���ات المتحدة يمكن أن يحفز 

أطرافا أخرى أقل تأييدا إلس���رائيل، على الس���عي إلى قيادة 

العملية السياسية، واستبدال صيغتها الحالية )المفاوضات 

المباشرة( بصيغة غير مريحة إلسرائيل. 

إلى ذلك، يتس���اءل الالعبون اإلقليميون إلى متى س���تبقى 

الواليات المتحدة بعيدة عن االستعداد للعمل من أجل وقف 

البرنامج النووي اإليراني، أو الخروج عن سياس���تها الس���لبية 

تجاه ما يحدث في س���ورية؟. مع ذلك يعتقد محللون كثيرون 

بأنه ال يمكن للواليات المتحدة أن تنأى بنفسها عن المنطقة 

بحكم ما تنط���وي عليه من مخاطر واحتماالت بتقويض األمن 

والس���لم العالمي، وإش���عال حرب نووية، والتس���بب بأزمات، 

خاصة في مجال الطاقة، في العالم أجمع.  

يبق���ى هناك س���ؤال مفتوح ه���و: في ضوء مي���ل الواليات 

المتحدة إلى تقليص تدخلها، وفرضية أن هذا االتجاه يعتبر 

سلبيا من ناحية إسرائيل، هل وكيف يمكن إلسرائيل »إقناع« 

الواليات المتحدة بمواصلة تدخلها في المنطقة؟.

تقّدم إيران نحو امتالك 
السالح النووي

عل���ى الرغ���م م���ن العقوب���ات التي تلح���ق ضررا ش���ديدا 

باقتصادها، فقد واصلت إيران في هذا العام دفع قدرتها على 

تطوير سالح نووي. وأكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

)شباط 2013( أن إيران ش���رعت في تركيب حوالي 180 جهاز 

طرد مركزي متقدم في منش���أة لتخصيب اليورانيوم، وبذلك 

ضاعفت قدرتها على تس���ريع إنتاج المواد المش���عة الالزمة 

إلنت���اج القنبلة الذرية. وأعرب رئيس ش���عبة االس���تخبارات 

العس���كرية اإلسرائيلية )»أمان«( األسبق، عاموس يادلين، عن 

تقديره بأن »اإليرانيين س���يجتازون ف���ي صيف العام الحالي 

الخ���ط األحمر الذي حدده رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو 

في خطابه في األمم المتح���دة«، فيما صرح نتنياهو أن إيران 

لم تجتز بعد هذا الخط األحمر، لكنها تقترب من ذلك بصورة 

منهجية.  

وتتباي���ن تقديرات أجهزة االس���تخبارات الغربية بش���أن 

الفت���رة الزمنية التي تحتاجها إيران إلنت���اج القنبلة الذرية 

من لحظة اتخاذ القرار السياس���ي، وق���د أوضح الرئيس أوباما 

أن المخاب���رات األميركية تعتقد أن صن���ع القنبلة األولى لن 

يكون متاحا قبل مرور س���نة أو ربما أكث���ر، منذ اللحظة التي 

يتخ���ذ فيها مثل ه���ذا القرار اإليراني. وعموم���ا فإن فجوات  

التقدي���ر القائمة في هذا المجال ال تلغي أو تغير ش���يئا في 

االس���تنتاج القائل إن إيران تقترب ج���دًا من امتالك القنبلة 

الذرية، وأنها تتقدم نحو بلوغ هذا الهدف في كل مس���ارات 

التطوير الالزمة.  جنبا إلى جنب، تصاعدت لهجة التهديدات 

اإلسرائيلية إليران، إذ جدد رئيس الحكومة نتنياهو تعهده 

بأن إسرائيل لن تسلم بتحول إيران إلى دولة نووية، فيما أكد 

رئيس هيئة األركان العام���ة بيني غانتس مؤخرا أن الجيش 

اإلس���رائيلي يمتل���ك قدرة تمكن إس���رائيل م���ن أن تهاجم 

بمفردها المنش���آت النووية في إي���ران.  غير أن مضي إيران 

قدما نحو عتبة القدرة السريعة على صنع السالح النووي، قد 

يضع إسرائيل قريبا أمام معضلة ما إذا كان يتعين عليها أن 

توجه وحدها ضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانية )وهو 

قرار يمكن أن يتعارض م���ع موقف الواليات المتحدة(، أم أن 

عليها انتظار تحرك عسكري تقوده الواليات المتحدة. عموما 

فإن القرار اإلسرائيلي سيتوقف بشكل رئيس على التطورات 

في المشروع النووي اإليراني، باإلضافة إلى تقدير استعداد 

إدارة الرئيس أوباما الس���تخدام القوة لوقف المش���روع )هذا 

فضال بالطبع عن قدرة إسرائيل على تحقيق الهدف لوحدها 

بواسطة عملية عسكرية(. 

]ترجمة وإعداد سعيد عّيـاش. للبحث صلــة[

تقرير جديد لـ »معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي« حول »إسرائيل والشعب اليهودي: التطورات الجيو- سياسية 2012- 2013«

على إسرائيل أن تستمر في »إقناع« الواليات المتحدة بضرورة مواصلة تدخلها في الشرق األوسط!



3 الثالثاء 2013/9/3 م الموافق 27 شوال 1434 هـ  العدد 315 السنة الحادية عشرة

كتب بالل ضـاهـر:

عبر مسؤولون إس���رائيليون عن مفاجأتهم واستيائهم من 

قرار الرئي���س األميركي، باراك أوبام���ا، تأجيل توجيه ضربة 

عسكرية ضد س���ورية، ووصفه بعضهم ب� »الجبان«، واعتبروا 

أن سينعكس على التعامل مع البرنامج النووي اإليراني.

ونقل���ت صحيف���ة »معاري���ف«، أول م���ن أم���س األحد، عن 

مس���ؤولين سياسيين إس���رائيليين قولهم، في أعقاب إعالن 

أوباما، الس���بت، عن تأجيل الضربة العسكرية ضد سورية، إن 

»أوباما جبان، وواضح أنه ال يريد ش���ن هجوم ويبحث عن دعم« 

من جانب الكونغرس.

وكان أوباما قد أعلن أنه مستعد إلصدار قرار بتوجيه ضربة 

عس���كرية ضد س���ورية لكنه يريد قبل ذل���ك الحصول على 

موافقة الكونغرس، الذي لن يبحث األمر قبل التاسع من أيلول 

الحالي. وقال���ت الصحيفة إن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، 

بنيامين نتنياهو، يؤيد توجيه ضربة عس���كرية محدودة ضد 

س���ورية معتبرا أن من ش���أنها أن تعيد الردع األميركي إلى 

المنطقة.

ورأى المسؤولون اإلسرائيليون أنه »يصعب التصديق بأنه 

بعد أن يرفض الكونغرس طلبه سيشن أوباما عملية عسكرية 

كهذه، من دون دع���م المنظومة الدولية ومن دون دعم الرأي 

العام والكونغرس«، وأن توج���ه أوباما للكونغرس هو محاولة 

لكس���ب الوقت من أج���ل البحث عن حلول دبلوماس���ية تمنع 

الهجوم ضد سورية.

وقالت صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« إن أوباما تراجع عن 

ضرب س���ورية اآلن بع���د أن فقد دعم بريطاني���ا وبعد أن قرأ 

استطالعات الرأي التي دلت على أن أغلبية الجمهور األميركي 

تع���ارض مهاجم���ة س���ورية. ونقلت الصحيفة عن مس���ؤول 

إسرائيلي قوله إن أوباما لم يطلب مصادقة الكونغرس عندما 

قرر تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن.

وقال مس���ؤولون إس���رائيليون للصحيف���ة إن »األميركيين 

فقدوا الزخم، وأي هجوم الحق لن يكون فعاال، وفيما )الرئيس 

الس���وري بش���ار( األس���د يجلس ويفرك يديه مستمتعا، فإن 

اإليرانيين يجلس���ون ويضحك���ون في الطريق إل���ى القنبلة 

)النووية(، فقد منح األس���د الوقت كي يحصن نفسه، وأوباما 

خس���ر عامل المفاجأة منذ وقت طويل«. وأضاف المس���ؤولون 

اإلس���رائيليون أن ق���رار أوباما »يعكس ت���ردده وافتقاره إلى 

القدرة القيادية«.

وكتب رئيس ح���زب »البي���ت اليهودي« ووزي���ر االقتصاد 

اإلس���رائيلي، نفتال���ي بيني���ت، عل���ى صفحته في ش���بكة 

»فيسبوك«، في نهاية األس���بوع الماضي، أن »التردد الدولي 

بش���أن س���ورية يثبت مرة أخرى أنه ليس لدى دولة إسرائيل 

أي أحد يمكنها االعتماد عليه إال نفس���ها. وفي شمالنا تدور 

حرب أهلية قاس���ية للغاية، وإسرائيل ال تريد التدخل فيها، 

كما أننا ال نتوقع أي مس بإس���رائيل حاليا«. وربط بينيت بين 

األحداث في س���ورية والمفاوضات مع الفلس���طينيين، التي 

يعارضه���ا، وكتب أن »األش���خاص نفس���هم الذين يعظون 

لنا بتس���ليم يهودا والس���امرة )أي الضفة الغربية( والقدس 

للفلس���طينيين هم الذين قالوا لنا بثقة لماذا علينا أن نسلم 

الجوالن لألسد. وتخيلوا وضعنا اليوم لو أننا وافقنا معهم«. 

وقال الباحث ورئيس مش���روع الرأي الع���ام واألمن القومي 

ف���ي »معهد أبح���اث األمن القوم���ي« في جامعة ت���ل أبيب، 

الدكتور يهودا بن مئير، ل� »المشهد اإلسرائيلي«، حول إعالن 

أوباما تأجيل قراره بشأن ش���ن هجوم ضد سورية واستشارة 

الكونغرس، إنه »أعتقد أن من يعرف الواقع األميركي بإمكانه 

���ر هنا أنه عندما قرر الرئيس األميركي 
ّ
أن يفهم قراره. وأذك

جورج بوش األب ش���ن عملية ’عاصف���ة الصحراء’ بعد احتالل 

الكوي���ت، طلب موافق���ة الكونغرس، وكانت هناك س���جاالت 

عاصف���ة، علما أنه في مجلس النواب كانت هناك أغلبية أكبر 

مؤيدة للعملية العس���كرية. كذلك عندما شن الرئيس جورج 

بوش االبن الحرب على العراق، في العام 2003، طلب هو اآلخر 

موافق���ة الكونغرس. وهك���ذا فإن طلب موافق���ة الكونغرس 

هو أمر موجود في الواق���ع األميركي، وذلك على الرغم من أن 

جميع الرؤس���اء األميركيين يدعون أنهم يملكون الصالحية 

لشن عمليات عس���كرية من دون مصادقة الكونغرس عليها. 

وأعتقد أن أوباما أراد الحصول على دعم، وإلى جانب ذلك فإنه 

وفق���ا لفهمي للواقع األميركي، ف���إن هذه خطوة خطيرة جدا 

بالنسبة له، ألنه لن يحصل على تأييد أغلبية في الكونغرس 

بس���هولة، وذلك باألس���اس ألس���باب سياس���ية داخلية في 

الواليات المتحدة«.

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: بدا واضحا أن يوجد استياء 
في إسرائيل من قرار أوباما، واالدعاء هو أن تريث أوباما، 
أو تردده، في ضرب س���ورية س���ينعكس على مواجهة 

البرنامج النووي اإليراني. 
بن مئير: »دعني أقول إنني ال أعرف ما إذا كان هناك استياء 

في إس���رائيل، ألن إس���رائيل ل���م تتخذ أي موق���ف في هذا 

الس���ياق. وقد أعلن رئيس الحكوم���ة ]بنيامين نتنياهو[ مرة 

تلو األخرى أن إس���رائيل ليست ضالعة في الحرب األهلية في 

س���ورية وال تريد التدخل فيها. كذلك فإن إسرائيل لم تعبر 

عن موقف حيال العملية العسكرية األميركية المحتملة ضد 

سورية. وال يمكن أن نقول إننا سمعنا كلمة واحدة حول ذلك 

من مسؤول إس���رائيلي رسمي. لكن صحيح أنه توجد مصلحة 

إلس���رائيل، ولدول الخليج، بأن تكون الواليات المتحدة قوية 

في الشرق األوسط وأن تتمتع بمصداقية، ألنها زعيمة العالم 

الح���ر. والمثال حول إيران صحي���ح. فعندما أعلن أوباما عن أن 

الواليات المتحدة س���تمنع إيران من حيازة س���الح نووي، فإن 

العال���م المتنور كله فهم ذلك وفهم المخاطر. والس���ؤال هو 

كيف ستفهم إيران أداء أوباما، وفي حال استخفت بالواليات 

المتح���دة وبأوباما فإن األمور س���تكون س���يئة بالنس���بة لنا 

جميعا«.

)*( لكن على الرغم من ادعاء حكومة إس���رائيل بأنها 
ليس���ت ضالع���ة في الحرب ف���ي س���ورية، فإنها تدفع 
الواليات المتحدة والدول الغربية إلى مهاجمة سورية، 
وقدمت معلومات اس���تخباراتية لهذه الدول وحرضتها 

على الهجوم.
بن مئير: »أنت تقر حقيقة ليس���ت مقبولة علّي. صحيح أنه 

صدرت تقارير تقول إن إسرائيل تدفع باتجاه عملية عسكرية 

ضد سورية. لكني لم أسمع أي تصريح من مسؤول رسمي في 

إس���رائيل، مثل رئيس الحكومة أو وزي���ر الدفاع، يحرض فيه 

الواليات المتحدة على ش���ن هجوم. ووفق���ا لمعرفتي فإنني 

ال أعتقد أن إس���رائيل تدفع بهذا االتجاه، وموضوع مهاجمة 

سورية هو موضوع خاص باألميركيين، وال أعتقد أن إسرائيل 

دفعت البريطانيين أو أوباما. وأوباما هو الذي قال إن استخدام 

السالم الكيميائي في سورية هو خط أحمر، ويتعين عليه أن 

ينفذ قراره، وال أعتقد أن إسرائيل تدفع في اتجاه أي شيء«.

)*( الجمهور في إسرائيل يتخوف من هجمات سورية ضد 

إس���رائيل كرد فعل على هجوم أميرك���ي محتمل، وذلك على 

الرغم من رسائل التهدئة اإلسرائيلية بأنه ال يتوقع أن تشن 

سورية هجمات صاروخية. ما رأيك؟

ب���ن مئير: »أعتقد أن���ه مثلما قدرت الجه���ات المخولة، مثل 

رئيس الحكوم���ة ووزير الدفاع ورئيس هيئ���ة األركان العامة 

للجيش اإلس���رائيلي، فإن شن هجمات ضد إسرائيل يتعارض 

شرت 
ُ
مع منطق األس���د ومصالح س���ورية. إذ أنه وفقا لتقارير ن

في الصحافة األجنبية، فإن إس���رائيل نفس���ها نفذت عمليات 

مس���لحة موضعية ومقلصة في س���ورية، ولم تكن هناك ردود 

فع���ل من جانب األس���د. فهل يريد األس���د اآلن إث���ارة غضب 

إسرائيل ضده؟ هذا أمر غير منطقي. لكني أوافق على أنه يجب 

االستعداد ألي تطور وسيناريو محتمل. وربما يصعب توقع رد 

فعل األسد. فقد أعلن أنه لن يستخدم السالح الكيميائي لكنه 

عاد واستخدمه، وقتل ألف وخمسمئة شخص«.

)*( لم���اذا ال يتدخ���ل العال���م لوقف حم���ام الدم في 
تل أكثر من مليون ش���خص منذ الغزو 

ُ
العراق، حي���ث ق

األميركي، ورغم اس���تخدام سالح كيميائي أيضا، بينما 
ه���و يريد التدخل في س���ورية اآلن، بع���د ادعاءات غير 
مؤكدة خاصة بش���أن الجهة التي اس���تخدمت السالح 
الكيميائي، وسقوط نحو 1500 قتيل في سورية؟ وخالل 
العامين ونصف العام سقط أكثر من 100 ألف قتيل في 

سورية بنيران النظام والمتمردين.
ب���ن مئير: »ف���ي الع���راق دارت حرب ش���اركت فيها جهات 

مختلفة، وهي باألس���اس منظم���ات إرهابية. لك���ن كل دولة 

له���ا قصته���ا الخاصة به���ا. ويمكن الق���ول إنه ف���ي رواندا 

ج���رت عملية إبادة ش���عب. وألس���في فإننا نعي���ش في عالم 

لي���س جيدا، وهن���اك الكثير من أعمال القت���ل وهناك حكام 

مستبدون يعملون بشكل يتعارض مع كافة الشرائع والمبادئ 

اإلنس���انية. وبالنسبة لسؤالك فإن عدم وقف سفك الدماء في 

دول���ة ما ال يعني عدم محاولة وقف س���فك الدم���اء في دولة 

أخرى. والسؤال الذي يجب أن ُيسأل هو لماذا يتم التدخل بعد 

استخدام سالح كيميائي، ولم يتم التدخل بسبب مقتل 100 

ألف شخص في سورية؟. وأعتقد أنه توجد إجابة واضحة على 

ذلك. إن عدم التدخل في س���ورية هو بس���بب الوضع المعقد 

هناك ووجود جهات عديدة تتصارع. وهذه الجهات ال تتميز 

بأنها جيدة أو س���يئة. ومن الجهة الثانية فإن الكثيرين في 

العالم يري���دون أن نعيش في عالم يوج���د فيه حد أدنى من 

القواعد، وإحدى ه���ذه القواعد التي تم وضعها منذ 100 عام 

هي عدم اس���تخدام الس���الح الكيميائي. وحت���ى في الحرب 

العالمية الثانية، لم يتم اس���تخدام الس���الح الكيميائي ضد 

حك���م النازيين، وذل���ك ليس ألن الغرب لم يكن لديه س���الح 

كيميائي وإنما ألن هذا الس���الح كان خارج الحسابات الغربية. 

وعندما يستخدم حاكم السالح الكيميائي ضد شعبه فإن هذا 

يستدعي تدخال خارجيا، وهذا ال يبرر عدم التدخل في حاالت 

مشابهة أخرى. وأنا أعتقد أن الروس يكذبون عندما يقولون إن 

األسد لم يستخدم السالح الكيميائي. وأعتقد أنه يوجد مبرر 

لموقف أوباما في هذا السياق«.

)*( ماذا س���يحدث في س���ورية، وربما ف���ي منطقة 
الشرق األوسط، في حال سقوط نظام األسد في الفترة 

القريبة؟
بن مئير: »أعتقد أن ال أحد يعرف اإلجابة على هذا الس���ؤال. 

هذا س���ؤال جيد، وهو أحد األس���باب، من بين أسباب عديدة 

أخرى، الت���ي تجعل العال���م يمتنع عن التدخ���ل في الحرب 

األهلية في سورية. هناك جهات كثيرة تتصارع في سورية، 

بينها الجيش السوري والجيش السوري الحر واإلرهابيون من 

منظمات الجهاد العالمي. وينبغ���ي أن نأمل بالطبع أن يقوم 

في س���ورية نظام يمثل الشعب الس���وري بشكل حقيقي، وال 

يمثلها من خ���الل القيام بمغامرات وممارس���ة اإلرهاب، وأن 

يك���ون نظاما ديمقراطيا أو ديمقراطيا بش���كل جزئي، لكن ال 

أحد يعرف ما الذي سيحدث«.

مقابلة خاصة مع رئيس »مشروع الرأي العام واألمن القومي« في »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب

ــمــشــهــد اإلســـرائـــيـــلـــي«: مــوضــوع الـــدكـــتـــور يـــهـــودا بـــن مــئــيــر لــــ »ال
ــن وحـــدهـــم! ــي ــي ــرك ــي ــاألم ــل شـــأنـــا خـــاصـــا ب ــظ ـــة ي ـــوري مــهــاجــمــة س

* ال أحد يمكنه أن يتكهن بما ستؤول إليه األوضاع في سورية *

أعلن���ت إس���رائيل أنها س���تطرد نحو 50 أل���ف الجئ من 

السودان وإريتريا إلى أوغندا بعد أن أبرمت صفقات أسلحة 

ومعدات زراعية ستزودها إس���رائيل إلى أوغندا، فيما عبر 

الجئون عن مخاوفهم من نقله���م إلى دولة إفريقية. لكن 

أوغندا نفت، في نهاية األسبوع الماضي، أنها توصلت إلى 

اتفاق كهذا مع إسرائيل.

وكان وزير الداخلية اإلس���رائيلي، غدعون ساعر )ليكود(، 

قد أعلن، األسبوع الماضي، أنه بعد األعياد اليهودية، وفي 

بداية شهر تشرين األول المقبل، ستبدأ إسرائيل بتنفيذ 

عملية طرد واس���عة لالجئي���ن من الس���ودان وإريتريا إلى 

»دولة ثالثة« ستستوعب الالجئين األفارقة على أن تشكل 

محطة لينتقلوا منها إلى دولهم.

وأف���ادت تقارير صحافية إس���رائيلية بأن حغاي هداس، 

مبعوث رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هو 

الذي أبرم الصفقة مع أوغندا، فيما أعلن ساعر أن إسرائيل 

ستتخذ إجراءات ضد من يرفض المغادرة.

ووفقا لصحيف���ة »هآرتس« فإن ع���دد الالجئين األفارقة 

في إس���رائيل، بموجب معطيات دائرة الس���كان والهجرة، 

يقارب 55 ألفا وأن 90% منهم جاؤوا من السودان وإريتريا. 

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل حسنت عالقاتها مع أوغندا 

بش���كل كبير جدا خالل الس���نوات األخيرة وأن هذه الدولة 

كان���ت هدفا لزيارات متكررة لوزير الخارجية اإلس���رائيلي 

السابق، أفيغدور ليبرمان، ونائبه داني أيالون.  

وكان عض���و الكنيس���ت دوف حنين، م���ن قائمة الجبهة 

الديمقراطية للسالم والمس���اواة، قد ذكر في شهر شباط 

الماضي أن حكومة إس���رائيل تخطط لط���رد الالجئين إلى 

أوغندا، لكن الحكومة اإلس���رائيلية فرض���ت تعتيما حول 

اسم »الدولة الثالثة« وسمحت بالكشف عنه يوم الخميس 

الماضي. 

وقال���ت »هآرتس« إنه في مركز العالق���ات التجارية بين 

إس���رائيل وأوغندا صفقات في مجال التكنولوجيا الزراعية 

وصفقات أسلحة شملت وفقا لتقارير أجنبية تزويد أوغندا 

بمدافع وراجمات وعتاد للمراقبة وتحسين طائرات مقاتلة 

قديمة وطائرات صغي���رة من دون طيار إضافة إلى تدريب 

قوات، كما تقدم إسرائيل مساعدات إلى جهاز الصحة في 

أوغندا.

ونقلت الصحيفة عن عمانوئيل يمنه، وهو الجئ إريتري، 

قوله إن »إس���رائيل أعطت بعض المال للدول���ة الثالثة، أو 

بعض المس���اعدة في الزراعة وربما أعطتها س���الحا أيضا، 

وعلى إس���رائيل كش���ف هوي���ة الدولة ألن معظ���م الدول 

اإلفريقية ليس���ت آمن���ة وقد تكون حي���اة المطرودين في 

خطر«. 

لكن تبين ف���ي بداية األس���بوع الحالي أن إس���رائيل لم 

تب���رم اتفاقا مع أوغن���دا حول طرد الالجئي���ن األفارقة إلى 

هذه األخيرة. ونقلت »هآرتس« عن المتحدث باس���م وزارة 

الخارجية األوغندية، إيل���ي كاماهونغاي، قوله إنه »ال علم 

لنا بأي اتفاق كهذا مع إس���رائيل. وال يوجد أي احتمال بأن 

تكون أوغندا قد وافقت على اتفاق كهذا«. 

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل لم توقع اتفاقا ال مع أوغندا 

وال م���ع أي دولة إفريقية أخ���رى لطرد الالجئي���ن األفارقة 

إليه���ا. وعلى ضوء ذل���ك فإنه ليس واضحا لماذا يس���تمر 

هداس والنيابة العامة اإلس���رائيلية والمستشار القانوني 

للحكوم���ة، يه���ودا فاينش���تاين، في اس���تخدام مصطلح 

»اتفاق« في ردهم على التماسات في المحكمة العليا ضد 

الطرد. كذلك انتقدت الصحيفة الوزير ساعر ألنه بحديثه 

عن اتفاق مزعوم كش���ف عن االتصاالت السرية المتعلقة 

بطرد الالجئين.

ونقلت الصحيفة عن موظف إس���رائيلي رفيع المس���توى 

قوله إن إس���رائيل تجري من���ذ فترة طويل���ة اتصاالت مع 

الرئيس األوغندي، يوري موس���يفيني، بش���أن اس���تقبال 

الالجئين األفارقة، لكن هذه االتصاالت لم تسفر عن نتائج 

حت���ى اآلن. وأكد الموظف أنه »تج���ري اتصاالت لكن حتى 

نهاية أيلول لن نعرف إذا ما كانت ستنجح«.

وقال موظف إس���رائيلي رفيع آخر للصحيفة إن تم خالل 

المحادثات، التي أجراها هداس مع مس���ؤولين في حكومة 

أوغندا، التوصل، في أفضل األحوال، إلى تفاهمات شفهية. 

وأضاف أنه ال توجد ورقة أو وثيقة رسمية مكتوب فيها أن 

أوغندا وافقت على اس���تقبال عدد معين من الالجئين وأنه 

في المقابل ستمنح إسرائيل امتيازات ألوغندا، »ولم يوقع 

أي دبلوماسي إس���رائيلي أو أوغندي على وثيقة كهذه، وال 

حتى بالخطوط العريضة«.

وأش���ارت الصحيفة إلى أن إبرام اتفاق لنقل الجئين بين 

دول ينبغي أن يتم اإلعالن عنه وأنه »ليس كل ما يناس���ب 

تفاهمات س���رية بين الموساد وأجهزة استخبارات أجنبية 

يالئم نقل عشرات ألوف البشر من دولة إلى أخرى«. وحتى 

لو تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وأوغندا فإن تطبيقه 

يس���تغرق وقتا طوي���ال، وعندما يحدث ه���ذا األمر فإنه لن 

يغير كثيرا من عدد الالجئين من السودان وإريتريا الذين 

س���يبقون في إس���رائيل. ولفت موظف إس���رائيلي إلى أن 

عدد األفارقة الذين سيتم نقلهم من إسرائيل إلى أوغندا 

سيتراوح ما بين مئات إلى عدة آالف.

ويعود س���بب ذل���ك إل���ى أن الالجئين الس���ودانيين أو 

اإلريتريي���ن الذين س���يوافقون على االنتق���ال إلى أوغندا 

طواعية لن يتمكنوا من البحث عن عمل هناك، ألن المطلب 

األوغن���دي هو تحديد اإلط���ار الذي س���يتم دمجهم فيه. 

وقد اقترحت إس���رائيل أن تقيم في أوغندا مزارع ومصانع 

ليعمل فيها الالجئون. لكن »هآرتس« أش���ارت إلى أن هذه 

المزارع التي تتحدث إس���رائيل عن إقامتها »موجودة على 

الورق فقط« ويصعب توقع نشوء وضع يتم فيه االستجابة 

الحتياجات عشرات ألوف المهاجرين. 

انتهاك خطير للقانون الدولي
ورأى الخبير القانوني، البروفس���ور إيال غ���روس، من كلية 

الحقوق في جامعة تل أبيب، في مقال له، أن إعالن س���اعر عن 

مخطط طرد الالجئين من الس���ودان وإريتريا يصعد سياسة 

تنكر إسرائيل لواجباتها تجاه طالبي اللجوء لديها، »رغم علم 

إسرائيل بأن عملية طرد كهذه ستشكل انتهاكا سافرا لمبدأ 

’عدم اإلعادة’، الذي اعترفت به المحكمة العليا اإلس���رائيلية 

كمب���دأ يتضمن���ه القان���ون الدول���ي والقانون الدس���توري 

اإلسرائيلي، وينص على حظر طرد إنسان إلى مكان تكون فيه 

حياته أو حريته معرضة للخطر«.  

وأشار غروس إلى أن »إسرائيل استغلت حقيقة أنها منحت 

حماية جماعية، ول���م تدقق بالمكانة الفردية لطالبي اللجوء، 

من أجل التنك���ر لمكانتهم كالجئين. وفيم���ا يتم االعتراف 

في العالم بنس���بة كبيرة من طالبي اللجوء من إريتريا بأنهم 

الجئون، فإن إس���رائيل تمتنع بشكل مطلق تقريبا من البحث 

ف���ي مكانتهم. وم���ن دون تدقيق كهذا، س���يكون باإلمكان 

اإلمس���اك بالعصا من طرفيها: من جهة، عدم طردهم وبذلك 

يت���م التورط بانته���اك خطير للواجب���ات المعترف بها على 

المس���توى الدولي، وم���ن الجهة األخ���رى التحريض ضدهم 

والتنكر لكونهم الجئين وعدم منحهم حقوقا اجتماعية«.

وانتقد غروس تعامل إس���رائيل م���ع الالجئين لديها وقال 

إن هذا تعامل مرفوض، إذ تقوم إس���رائيل بس���جن الالجئين 

األفارقة تحت غطاء تعديل قانون التسلل إلى البالد، ما يسمح 

بس���جنهم من دون محاكمة لمدة ثالث س���نوات على األقل. 

كذلك تعمل إسرائيل على الحصول على توقيع الالجئين في 

السجن على موافقتهم على الموافقة لمغادرتها »طواعية«، 

فيم���ا الخيار اآلخ���ر أمامهم هو البقاء في الس���جن لمدة غير 

محددة.

وفيما يتعلق بطرد الالجئين إلى »دولة ثالثة«، أشار غروس 

إلى أن المعاهدة الدولية بشأن الالجئين تنص على حظر نقل 

الجئين من دولة إلى أخرى إال ألس���باب تتعلق باألمن القومي 

أو النظ���ام العام. كذلك فإن نق���ل الجئين إلى دولة ثالثة هو 

أم���ر يمنعه القانون الدولي، إال في حال كانت هناك ضمانات 

بأن الدولة الثالثة ستحمي الالجئ وال تقوم بطرده إلى مكان 

يمكن أن يعرض حياته للخطر.

وخلص غروس إلى أنه »حان الوقت كي تتوقف إسرائيل عن 

التعامل مع طالبي اللجوء على أنهم أش���خاص يجب التخلص 

منه���م، والتعامل بجدية مع واجبات إس���رائيل بهذا الصدد. 

وحقيقة أن إس���رائيل حصرا تتعامل معهم كمجرمين وكمن 

ينبغي قذفهم من البالد، هو أمر مأس���اوي وساخر في الوقت 

نفسه«.

إسرائيل تعتزم طرد 50 ألف الجئ من السودان وإريتريا إلى إحدى دول إفريقيا!
*خبير قانوني: إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتتعامل مع طالبي اللجوء على أنهم أشخاص يجب التخلص منهم!*

الجئون أفارقة في إسرائيل، يحتجون على التمييز.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

تراجع البطالة بشكل طفيف
قال تقري���ر مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي في 

نهاية األسبوع الماضي، إن البطالة في إسرائيل سجلت 

تراجعا طفيفا في شهر تموز الماضي ورست عند 3ر%6، 

مقابل 7ر6% في شهر حزيران الماضي.

وحسب التقرير، فإن عدد المنخرطين في سوق العمل، 

من س���ن 15 عاما وما فوق، بلغ في شهر تموز قرابة 69ر3 

مليون نس���مة، من بينهم 457ر3 مليون منخرطون فعليا 

في س���وق العمل، و232 ألف عاطل عن العمل، واس���تمر 

س���د الفج���وة بين الرجال والنس���اء، إذ بلغ ع���دد الرجال 

المنخرطين في س���وق العم���ل 829ر1 مليون رجل، مقابل 

628ر1 مليون امرأة.

لكن م����ّرة أخرى تظهر بعض أس����باب تراجع البطالة في 

إس����رائيل رغم التوقعات بارتفاعها حتى نهاية العام، إذ 

يقول التقرير إن عدد العاملين في وظائف جزئية، أي أقل 

من 35 س����اعة أس����بوعيا، قد ارتفع في شهر تموز، وحسب 

التقدي����رات فقد بلغ عددهم نح����و 918 ألف عامل، بزيادة 

67 ألف عامل لهم في شهر واحد، أي زيادة بنسبة 3ر%7.

وبحس���ب تقارير س���ابقة، ف���إن غالبي���ة العاملين في 

الوظائف الجزئية يعمل���ون فيها اضطرارا، لعجزهم عن 

إيجاد وظائ���ف كاملة، خاصة وأنه���م يكونون قد أنهوا 

الفترة الزمنية التي تسمح لهم تلقي مخصصات بطالة.

وكانت تقارير المؤسسات المالية واالقتصادية قد توقعت 

أن ترتفع البطالة في الع���ام الجاري 2013 إلى أكثر من %7، 

على أن تهبط في العام المقبل 2014 إلى قرابة 5ر6%، ولكن 

هذه التقديرات، مثل تقديرات أخرى، بدأت تتراجع.

وضع ضوابط لرواتب 
ومكافآت مديري البنوك

ب���ادر مراقب البنوك التجارية في بنك إس���رائيل المركزي، 

دودو زاكين، إلى فرض ضوابط على رواتب ومكافآت المديرين 

العامي���ن للبنوك التجارية، التي تصل س���نويا مجتمعة إلى 

عش���رات ماليين الدوالرات، وهذا في إط���ار المحاوالت لوضع 

ضواب���ط لمصروفات البن���وك التجارية، وبه���دف تخفيض 

العموالت البنكية العالية جدا في إسرائيل.

وكانت تقاري���ر البنوك عن العام الماض���ي- 2012- قد 

أظهرت ارتفاعا حادا في تكلفة رواتب ومكافآت رؤس���اء 

مجالس اإلدارة والمديرين العامين للبنوك، فمثال بلغت 

كلفة راتب ومكافآت رئيس مجلس إدارة بنك »ليئومي«، 

ثاني البنوك اإلس���رائيلية، في الع���ام الماضي 900 ألف 

دوالر، بينما بلغت الكلف���ة ذاتها للمديرة العامة للبنك، 

قرابة 4ر1 مليون دوالر.

وبلغت كلفة رات���ب ومكافآت رئيس مجلس إدارة بنك 

»هبوعلي���م«، أكبر البنوك اإلس���رائيلية، 970 ألف دوالر، 

وبلغ���ت الكلفة ذاتها، للمدير الع���ام للبنك، قرابة 800 

ألف دوالر، ومثله المدير العام لبنك ديسكونت.

وق���ال زاكي���ن في مؤتم���ر صحافي إن غي���اب المنطق 

ع���ن حجم المكافآت التي يتلقاها كبار المس���ؤولين في 

البنوك التجارية دفعه إلى اتخ���اذ إجراءات، في صلبها 

تقليص حجم المكافآت التي تأتي من خالل األسهم في 

البنك ذاته، ومن أهم ه���ذه اإلجراءات منع دفع مكافآت 

تتجاوز نسبة 100% من حجم الراتب.

إال أن زاكين قال إن هناك وضعا اس���تثنائيا غير عادي، 

وهو الس���ماح للبنوك بدفع مكاف���آت أكبر، فقط في حالة 

أن البنك س���جل أرباحا غير عادية وف���وق كل التوقعات، 

وحينها سيكون على البنك الحصول على موافقة مراقب 

البنوك ليزيد حجم المكافأة.

ه���ذا، وتعالت أصوات في إس���رائيل تطالب بس���ريان 

القرار على الش���ركات والمؤسسات الحكومية والرسمية 

الكبرى، الت���ي تدفع فيها رواتب ومكاف���آت عالية جدا، 

وبش���كل خاص ف���ي ش���ركة الكهرب���اء الحكومية، وفي 

الموانئ اإلسرائيلية، وغيرها من المرافق الكبيرة.

الشركات الكبرى تتلكأ حتى
في تسديد الضرائب المخفضة

تبين من تقرير لس���لطة الضرائب نش���ر في األس���بوع 

الماض���ي أن كبرى الش���ركات اإلس���رائيلية التي حققت 

أرباح���ا ضخمة في العام الماضي م���ن صفقات خارجية، 

بلغ مجموعها أكثر من 33 مليار دوالر، تتلكأ في تسديد 

ضرائب بقيم���ة 833 مليون دوالر، رغم أنها حصلت على 

تخفيض ضريبي بنسبة %90.

ويجري الحديث عن الشركات اإلسرائيلية التي تنشط 

في الخارج، وكانت قد حققت أرباحا بقيمة إجمالية تفوق 

33 ملي���ار دوالر، وكان م���ن المفت���رض أن تدفع ضريبة 

بنس���بة 25%، أي 25ر8 مليار دوالر، لكن حكومة بنيامين 

نتنياه���و الس���ابقة منحتها تخفيضا يص���ل إلى %90، 

لتكون مطالبة بتسديد 833 مليون دوالر فقط، في إطار 

ما يسمى تشجيع االستثمارات في إسرائيل. 

لكن عل����ى الرغم من أن التس����ديد كان يجب أن يتم في 

غضون أشهر قليلة، أي قبل انتهاء النصف األول من العام 

الجاري، إال أنه حتى اآلن لم يتم تس����ديد س����وى 20% من 

المبلغ المطلوب. وأعلنت بعض الشركات أنها ستعمل على 

تسديد المستحقات حتى نهاية تشرين الثاني المقبل.

وقد أثار قرار الحكومة في حينه غضبا كبيرا، كونه يقدم 

امتيازات ضريبية تصل إلى مليارات، في الوقت الذي كانت 

تش����كو فيه الحكومة من عجز كبير في الميزانية العامة، 

ومن تراجع كبير أيضا في مدخوالت الخزينة من الضرائب، 

خاص����ة وأن تلك التخفيضات جاءت بموازاة الكش����ف عن 

معطيات بش����أن االمتيازات الضريبية التي تحصل عليها 

الشركات الكبيرة، بشكل عام، في إطار ما يسمى »تشجيع 

االستثمارات«. وأكبر هذه الشركات »طيفع« لألدوية، التي 

حصل����ت في الع����ام 2011 على تخفيض ف����ي الضرائب من 

الحكومة بقيمة ملي����ار دوالر، بينما حققت في العام ذاته 

أرباحا بقيمة أربعة مليارات دوالر.  

تس���عى إس���رائيل ف���ي اآلونة األخي���رة إلى ضب���ط قطاع 

المص���ارف الخاصة، الذي ازدهر في الس���نوات األخيرة، بعد 

أن أجي���ز له العمل بموجب قانون خ���اص في النصف الثاني 

من س���نوات التس���عين، وهذا على ضوء الشكوك بشأن حجم 

تبيي���ض األموال التي تت���م في هذا القطاع، وبش���أن إخفاء 

أم���وال ضخمة عن س���لطة الضريبة، على الرغ���م من القانون 

الملزم بالكشف عن كل صفقة، تتجاوز 13 ألف دوالر. وبحسب 

محللين، فإن التعديالت التي تس���عى وزارة المالية إلدخالها 

على القانون ليست كافية لضبط األمور أكثر، ووضع اليد على 

حركة األموال »الس���وداء« أي تلك التي خارج مراقبة سلطات 

الضريبة.

وقالت أبحاث ف���ي وزارة المالية، عرض���ت على إحدى لجان 

الكنيس���ت في اآلونة األخيرة، إن حجم الت���داول المالي في 

قطاع المصارف الخاصة، بات قرابة 28 مليار دوالر س���نويا، إذ 

أن الحديث ال يجري فقط عن التداول بالعمالت األجنبية، بيع 

وشراء، بل أيضا عن ش���راء شيكات من مصالح تجارية، مقابل 

فوائد عالية، وكذا عن قروض في السوق السوداء، تصل نسبة 

الفائدة فيها إلى أضعاف التي تطرحها البنوك التجارية في 

إسرائيل.

وحس���ب تقرير وزارة المالية، فإن في إسرائيل حاليا 2100 

مكتب للصراف���ة موزعة في جميع أنحاء البالد، مقابل 24 بنكا 

تجاريا في إس���رائيل، لها 1300 ف���رع، ومعدل الدورة المالية 

ل���كل واحد من مكاتب الصرافة يصل إلى نحو 13 مليون دوالر 

سنويا، وهذا الحجم من التداول جعل مكاتب الصرافة تحتل 

حيزا في نشاط قطاع البنوك يصل إلى 10% منه.

ويش���ير التقرير إلى أن نشاط قطاع المصارف في العمالت 

األجنبية نجح في منافس���ة البنوك التجارية الرسمية، أما في 

باقي مجاالت النش���اط البنكي، فإن المص���ارف لم تنجح في 

تحديث البنوك، سوى أنها المهرب الوحيد للسوق السوداء، 

والنشاط االقتصادي »األسود«.

ويزدهر القطاع المصرفي »األسود« في إسرائيل، على الرغم 

من القانون الذي أقر قبل عدة سنوات ويلزم مكاتب الصرافة 

بإبالغ السلطات الضريبية عن كل صفقة مالية يبرمها تفوق 

قيمتها 13 الف دوالر، إال أن تقديرات المؤسسات اإلسرائيلية 

أن ما يتم االفصاح عنه من مكاتب الصرافة أقل من الصفقات 

الحقيقية التي تتم.

وتش���كو س���لطة الضريبة من أن جهاز الرقابة لديها ليس 

كافيا لمتابعة عمل الصرافة، وإجراء جوالت فجائية، إذ يعمل 

في الجهاز 300 موظف، وهذا عدد قائم منذ أن دخل القانون 

إلى حيز التنفيذ قبل 11 عاما. وتقول الس���لطة إنه بتقديرها 

فإن مكات���ب الصرافة تقر ب� 65% من الصفقات الكبيرة التي 

تنفذها، كما أن المكاتب ال تفصح دائما عن ش���راء الشيكات 

التجارية، وحس���ب التقديرات فإن مكاتب الصرافة تستر عن 

سلطات الضريبة نشاطا يقّدر بنحو ملياري دوالر سنويا، وهذا 

ما يؤدي إلى خس���ارة سلطة الضريبة ما بين 555 مليون دوالر 

إلى 833 مليون دوالر سنويا.

ويلف���ت تقري���ر وزارة المالية النظر إل���ى احتمال أن يكون 

حجم الت���داول المالي في قطاع مكاتب الصرافة، أكثر بكثير 

مم���ا يقر به التقرير، إال أنه يبقى م���ن الصعب تحديده كليا، 

كم���ا أن ال أحد م���ن جهاز الرقاب���ة والمس���ؤولين عليه يقبل 

بالمجازف���ة في وضع تقديرات كلية ويدافع عنها، باعتبار أن 

هذه مخاطرة، ولكن ما هو واضح ل���وزارة المالية أن حركة 28 

مليار دوالر سنويا، تبقى خارج سيطرة سلطة الضريبة سنويا.

ويدعو مس���ؤولون في وزارة العدل اإلس���رائيلية إلى زيادة 

ع���دد المراقبين في س���لطة الضريبة حتى يكون���وا قادرين 

على اإلكثار من الزي���ارات الفجائية لمكاتب الصرافة، واجراء 

الفحوص���ات الالزم���ة، إال أن ما يغيب عن أولئك المس���ؤولين 

أن نش���اط »االقتصاد األس���ود«، ليس بالضرورة أن يجري في 

المكاتب، بل في كل مكان ممكن.

يذك���ر أن إس���رائيل تتعقب عم���ل الصرافة منذ س���نوات 

طويلة، وس���عت في النصف الثاني من س���نوات التس���عين، 

إل���ى جعل عمل مكاتب الصرافة ضمن قانون ينظم عملها، ما 

ساعد الكثير من الصرافين على العمل العلني.

يضاف إلى هذا، أن تقارير تظهر تباعا تش���ير إلى جمهور 

اليه���ود المتزمتي���ن - الحريديم- الذي يعتمد في نش���اطه 

المالي عل���ى مكاتب الصراف���ة، خاصة في تحوي���ل األموال، 

وبش���كل خاص جمه���ور الحريديم األكثر تش���ددا، والذي ال 

يتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية الرسمية بتاتا.

المصارف الخاصة تشكل 10% من النشاط البنكي في إسرائيل!
*حجم النشاط المالي السنوي لـ 2100 مكتب صرافة- 28 مليار دوالر، وتقديرات تشير إلى حجم 

أكبر بكثير *القانون القائم ال يستطيع ضبط حجم »السوق السوداء« المزدهرة في قطاع الصرافة*

أشار تقرير آخر جديد إلى أن معطيات االقتصاد اإلسرائيلي 

ليس���ت بتلك الس���وداوية التي ظهرت حتى عش���ية إقرار 

الميزانية العامة التقش���فية للعامين الجاري والمقبل. فبعد 

أن ظهر تقرير رسمي يشير إلى انخفاض حاد في العجز في 

الميزانية، نتيجة ارتفاع كبير في جباية الضرائب، وعرضناه 

في عدد »المشهد اإلسرائيلي« الماضي، فاآلن يتحدث تقرير 

مكت���ب اإلحصاء المركزي عن أن النم���و االقتصادي في الربع 

الثاني من العام الجاري ارتفع بنسبة 1ر5%، مقابل 7ر2% في 

الربع األول، وهذا خارج كل التقديرات، وبذلك يكون النمو قد 

ارتف���ع في النصف األول من العام الجاري بنس���بة 4ر3%، مع 

مؤشر الرتفاعه أكثر حتى نهاية العام الجاري.

وكنا قد أشرنا في العدد السابق من »المشهد اإلسرائيلي« 

إل���ى أن هذه التقارير الوردية باتت تقليدا في ظل الحكومة 

الحالية والس���ابقة، وكالهما برئاس���ة بنيامين نتنياهو، إذ 

تكث���ر الحكومة ف���ي نثر التقاري���ر الس���وداوية، قبل إقرار 

الميزانية، لتنشر تقارير نقيضة بعد إقرارها، وهذا ما حصل 

بعد أيام من إق���رار ميزانية العامين 2009 و2010 في صيف 

2009، وأيضا غداة إقرار ميزانيتي 2011 و2012، وهذا يحدث 

في هذه األيام أيضا. 

النمو االقتصادي
وق���ال مكت���ب اإلحص���اء المركزي ف���ي تقري���ره إن النمو 

االقتصادي ارتفع بش���كل حاد، نس���بيا، في الربع الثاني من 

الع���ام الج���اري بنس���بة 1ر5%، مقابل ارتفاع بنس���بة 7ر%2 

في الرب���ع األول الماضي، و1ر3% في الرب���ع األخير من العام 

الماضي، فيما س���جل االس���تهالك الفردي هو أيضا ارتفاعا 

حادا بنسبة 7ر6%، واالستهالك العام بنسبة 3ر8%، وبذلك 

يك���ون النمو قد ارتف���ع في النصف األول م���ن العام الجاري 

بنسبة 4ر%3.

كذلك يش���ير التقرير إلى أن االستهالك الفردي سجل في 

النصف األول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 1ر5%، في حين 

أنه ارتفع في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 1ر%2. 

ويش���ير تقرير المكتب إلى أن مؤش���ر االستهالك الفردي 

يعد مؤش���را واضح���ا للتغي���رات االقتصادي���ة، وخاصة في 

مس���توى المعيش���ة، الذي ارتفع في النصف األول من العام 

الجاري بنسبة 1ر3%، بعد أن كان قد راوح مكانه، تقريبا، في 

النصف الثاني من العام الماضي بارتفاعه بنسبة 2ر%0.

ومن المتوقع أن تكون هناك تغيرات طفيفة على النس���ب 

المئوية، التي طرحها مكتب اإلحص���اء، الذي عادة ما يجري 

تعدي���الت على هذه المعطيات، بعد اس���تكمال أكثر لكافة 

التقارير، ولكن هذه المعطيات تعكس الواقع إلى حد كبير.

ارتفاع الضرائب
وكنا ف���ي العدد الماضي من »المش���هد اإلس���رائيلي« قد 

نشرنا التقرير »الوردي األول« لموسم ما بعد اقرار الميزانية 

التقش���فية، والمتعلق بزي���ادة مداخيل الضرائ���ب، ما أدى 

إل���ى انخفاض ملحوظ في العجز المالي. وبّين تقرير س���لطة 

الضرائب أن مجموع الضرائب التي جرت جبايتها في ش���هر 

تموز الماضي 2ر23 مليار ش���يكل )5ر6 ملي���ار دوالر( مقابل 

2ر20 مليار ش���يكل في نفس الش���هر من العام الماضي، أي 

بزيادة نحو 15% عن العام الماضي، وزيادة 7ر12% بعد خصم 

تأثيرات التضخم المالي. 

كذلك يظهر أنه في األش���هر الس���بعة األول���ى من العام 

الجاري جرت جباية أكثر بقليل من 140 مليار ش���يكل )24ر39 

مليار دوالر( مقابل 6ر129 مليار ش���يكل في نفس الفترة من 

العام الماضي، وهذا يشكل زيادة فعلية بنسبة 6ر%6.

ويق���ول تقرير س���لطة الضرائب إن جباي���ة الضرائب في 

األش���هر الثالثة الماضية، أي من شهر أيار إلى شهر تموز، 

كان���ت أعلى بنحو 3ر4 مليار ش���يكل )نح���و 2ر1 مليار دوالر(، 

ويظه���ر أن هذه الزيادة ج���اءت من بابين أساس���يين: 920 

ملي���ون دوالر من صفق���ات بيع كبيرة، ولم���ّرة واحدة، و280 

مليون دوالر زيادة في ضريبة الش���راء، بسبب االرتفاع الحاد 

في ش���راء بيوت وس���يارات في شهر أيار، اس���تباقا الرتفاع 

ارتفاع النمو االقتصادي في إسرائيل خالل الربع 
الثاني بنسبة 1ر5% »يفاجئ« الحلبة االقتصادية!

*المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية تستمر في إصدار تقارير اقتصادية وردية بعد إقرار الميزانية التقشفية *ارتفاع النمو االقتصادي 
في النصف األول من العام بنسبة 4ر3%، وارتفاع مستوى المعيشة بنسبة 1ر3% *المحللون متفائلون ولكن يحذرون*

ضريبة المشتريات في الشهر التالي بنسبة %1.

وتقول تقديرات المؤسس���ات المالية الرسمية إنه بسبب 

المداخيل العالية، وأكثر من المتوقع في األش���هر األخيرة، 

مقاب���ل مصروف���ات أق���ل م���ن المخطط له���ا في ال���وزارات 

والمؤسسات الرس���مية، فإن العجز المالي في الميزانية من 

ش���أنه أن يكون ه���ذا العام أقل مما هو مخط���ط له، إذ أقرت 

الحكوم���ة أن يكون العج���ز لهذا الع���ام 65ر4% من إجمالي 

النات���ج القومي، وه���و ما يعادل 6ر45 مليار ش���يكل )77ر12 

ملي���ار دوال(، وقد يتراوح إجمالي العج���ز في نهاية العام ما 

بين 5ر3% إلى 4% من إجمالي الناتج.

وبحس���ب تل���ك التقدي���رات، الت���ي نش���رتها الصحافة 

االقتصادية اإلس���رائيلية، فإن اس���تمرار هذا الوضع، الذي 

وصفته الصحافة ب� »الجيد«، من شأنه أن ينعكس على العام 

المقبل- 2014، بحيث سيكون العجز وفق ما حددته الحكومة 

3%، وبالتالي فإن الحكومة لن تطلب مزيدا من رفع الضرائب 

كما أوحي سابقا.

المحللون متفائلون ويحذرون
يق���ول المحل���ل االقتص���ادي ومح���رر الملح���ق االقتصادي 

»مامون« في صحيفة »يديعوت أحرونوت« س���يفر بلوتس���كر 

»إن هذه بش���رى قاسية لذوي النظرات السوداوية، فاالقتصاد 

اإلسرائيلي سجل في الربع الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 

س���ريعة حوالي 5%، وف���ي تلخيص للنصف األول من الس���نة 

الجارية، نس���تطيع القول واثقي���ن إن اقتصادنا نجا حاليا من 

خطر الركود االقتصادي، وعاد من جديد إلى مسار النمو«.

وتابع بلوتسكر كاتبا »صحيح أن مركبات النمو جيدة بدرجة 

أق���ل من الماضي، ولكن في هذا عزاء لكل من يصرخ من على 

المنابر: إن االقتصاد يش���هد انهيارا والنمو يس���اوي صفرا، 

ومستوى المعيشة في تراجع، وما شابه من حقائق ال نختلف 

عليها، ولكن من ب���اب الدقة، فمن يتجرأ على االعتراض على 

هذا، يتم اعتباره بأنه ش���خص ليس سويًا، وأنه رجل دعائي 

وإعالم في خدمة الحكومة«.

ويقول بلوتسكر إنه يجب إضافة عاملين لمعطيات مكتب 

اإلحص���اء: األول هو أن االس���تيراد تراجع ف���ي النصف األول 

من العام الجاري بنس���بة 3ر2%، مقابل ارتفاع في الصادرات 

بنس���بة 4%، ما يعني أن ميزان المدفوع���ات القتصادنا في 

العالم شهد تحسنا.

إال أن بلوتس���كر يدعو إلى الحذر في التعاطي مع معطيات 

مكتب اإلحصاء، ألنه من ش���أنها أن تتغير ببعض الكس���ور 

المئوية، ولكن بش���كل عام فإنه بات واضحا أننا لس���نا أمام 

مش���هد تباطؤ، ولذا فإن موظفي وزارة المالية كانوا سعداء 

في نشر هذه المعطيات.

ويش���ير بلوتس���كر في تفس���ير للمعطيات إلى أن زيادة 

جباي���ة الضرائب تعني زيادة النش���اط االقتصادي ميدانيا، 

وهذا يس���تدعي محاس���بة النف���س لدى اولئ���ك المكلفين 

بنش���ر التوقعات االقتصادية، إذ أن ال أحد منهم توقع هذا 

االرتف���اع الحاد في النمو، وغالبيته���م تحدثت عن تخوفات 

من انحدار االقتصاد نحو تباطؤ وحتى ركود اقتصادي، وقلة 

قليلة منهم توقعت استقرارا، واالستنتاج المطلوب هو أنه 

ال يض���ر خبراء االقتصاد، إذا ما خرجوا م���ن حين إلى آخر من 

الغرف المكيفة، من أجل لمس ما يجري في االقتصاد بشكل 

حقيقي، وأمام ناظرهم.

إال أن المحل���ل االقتصادي في صحيف���ة »دي ماركر« موطي 

باسوك كان قد قال في مقال سابق له، إن وزارة المالية كانت 

على علم بوضعية االقتصاد قبل إقرار الميزانية التقشفية، 

ولكنها اختارت طرح الميزانية التقش���فية كي تس���ير في 

الطريق اآلمن.

ويق���ول باس���وك في مقال���ه تعليقا على معطي���ات النمو 

األخيرة، إن النمو س���جل في النص���ف األول من العام الجاري 

ارتفاعا بنسبة 4ر3%، أكثر بكثير من معدل الدول األوروبية، 

وأق���ل بكثير من معدل الدول النامية اقتصاديا في الش���رق 

االقص���ى، ويقصد بذلك باس���وك دوال مث���ل الصين والهند، 

حيث تتراوح نسب النمو ما بين 7% إلى 10%، إذ كانت تقارير 

خبراء قد أش���ارت إلى أنه إذا ارادت إسرائيل اللحاق بمعدل 

الف���رد من النات���ج في ال���دول األوروبية، ما يعني مس���توى 

المعيشة، فعليها أن تس���جل نموا اقتصاديا بمعدالت دول 

الشرق األقصى النامية، إال أن ثمن الحرب واالحتالل يمنعها 

من ذلك، بحس���ب تقرير »ثمن االحت���الل« الصادر في العام 

الماضي عن مركز »أدفا«.

وكانت معدالت النمو قد س���جلت ارتفاعا محدودا أيضا في 

بعض الدول األوروبية، فقد المس���ت نسبة النمو في المانيا 

في الربع الثاني من العام الجاري 3%، و8ر2% في تش���يكيا، 

و7ر2% في اليابان، و5ر2% في بريطانيا، و9ر1% في فرنس���ا، 

و7ر1% في الوالي���ات المتحدة األميركي���ة، بينما بلغ معدل 

النمو في دول االتحاد األوروبي في نفس الفترة، نحو 2ر%1.

ولوح���ظ أن عددا من الدول األوروبية س���جل م���ا بين الركود 

واالنكماش االقتصادي، فقد ارتفع النمو في سلوفاكيا بنسبة 

1%، وهنغاريا 4ر0%، بينما تراجع في الس���ويد بنس���بة 2ر%0، 

وفي إسبانيا 5ر0% وفي هولندا 7ر0% وفي إيطاليا %1.

ويحذر باس���وك من أن خبراء االقتصاد ال يفضلون التعامل 

مع معطي���ات اقتصادي���ة لفت���رة قصيرة، مثل ربع س���نة، 

ويفضل���ون نصف س���نة، ألن الكثير من المؤث���رات العابرة 

قد تؤث���ر على فترات قصيرة، وال تعك���س الواقع الحقيقي، 

ويدعي باس���وك أن االقتصاد اإلسرائيلي ما زال بعيدا عن أن 

يكون جيدا، ولكن في نفس الوقت ما زال بعيدا عن أن يكون 

سيئا.

ويق���ول باس���وك إن االقتص���اد اإلس���رائيلي يعان���ي من 

تأرجح���ات كثيرة، فمثال ص���ادرات التقني���ات العالية التي 

تش���كل 43% من إجمالي الصادرات اإلسرائيلية، سجلت في 

األش���هر الثالثة أيار حتى تموز تراجعا بنسبة تقارب %23 

بمعدل س���نوي، وهذا على الرغم م���ن االنتعاش االقتصادي 

ف���ي الواليات المتحدة، التي تعد عنوان���ا مركزيا للصادرات 

اإلس���رائيلية هذه. كذلك، ف���إن ارتفاع إجمال���ي الصادرات 

اإلس���رائيلية ف���ي النصف األول م���ن العام الجاري بنس���بة 

تالم���س 4%، يبقى بعي���دا كثيرا عن مع���دالت االرتفاع في 

سنوات سابقة.

إال أن باسوك يستدرك ويقول إن إسرائيل تدخل حاليا في 

مرحلة استقرار من ناحية الميزانية العامة، وهذا ما سيتعزز 

مع تعيين محافظ جديد لبنك إسرائيل.

في كل موسم أعياد في إسرائيل تزداد طوابير المحتاجين المصطفة أمام مراكز توزيع المساعدات كما في الصورة أعاله، رغم أن التقارير الرسمية تتحدث عن ارتفاع نسبة النمو االقتصادي ومستوى المعيشة!
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تغطيــة خاصـــة

ما هو »قانون
 أمالك الغائبين«

يعتب���ر »قانون أم���الك الغائبين« أح���د القوانين 

األساس���ية التي سارعت دولة إس���رائيل إلى سنها 

في مرحلة مبكرة من حياتها بهدف قوننة وشرعنة 

اس���تيالئها على أكثر م���ا أمكنها م���ن الممتلكات 

الفلس���طينية، بم���ا فيه���ا األراض���ي والعق���ارات، 

التي اضط���ر أصحابها الفلس���طينيون إلى هجرها 

والن���زوح إلى مناط���ق أخرى لم تكن تحت س���يطرة 

الدولة اإلس���رائيلية، أو إلى دول عربية، إبان النكبة 

الفلسطينية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من 

بيوتهم وأراضيهم. 

وقد س���ن الكنيست اإلس���رائيلي هذا القانون في 

العام 1950، ونّص عل���ى أن »كل َمن تواجد في دولة 

معادي���ة أو في أجزاء أرض إس���رائيل الواقعة خارج 

سلطة دولة إسرائيل يعتبر غائبا وتوضع ممتلكاته 

تحت سيطرة الوصي على أمالك الغائبين«!

 وق���د حددت المادة رقم )1( م���ن القانون تعريف 

»الغائب« على النحو التالي:

»الغائب - هو كل ش���خص كان ف���ي الفترة ما بين 

1947/11/29 وحت���ى اليوم الذي أعلن فيه عن انتهاء 

حالة الطوارئ بتاري���خ 1948/5/14، وكان يملك أمواال 

أو عق���ارات في داخل إس���رائيل أو كان ينتفع منها 

أو كانت تحت تصرفه مباش���رة أو بواسطة آخر، خالل 

الفترة المذكورة:

أ - مواطن���ا أو يقي���م ف���ي لبن���ان، مصر، س���ورية، 

السعودية، شرق األردن، العراق، اليمن، أو..

ب - متواج���دا في إحدى ه���ذه الدول أو في أي جزء 

من »أرض إسرائيل« خارج حدود دولة إسرائيل أو..

ج- مواطن���ا فلس���طينيا )»ف���ي أرض إس���رائيل«( 

وانتق���ل من مكان إقامته العادي في إس���رائيل إلى 

أحد المواقع التالية:

1- إل���ى أي م���كان خ���ارج »أرض إس���رائيل«، قبل 

 .1948/9/1

2- إلى م���كان ما ف���ي »أرض إس���رائيل« كان يقع 

تحت سيطرة قوى كانت تعمل على منع إقامة دولة 

إسرائيل أو قوى حاربتها بعد إقامتها«.

وقد أوجد هذا النص نوعين اثنين من »الغائبين«، هما:

- »الغائب���ون الحقيقي���ون«: وهم الفلس���طينيون 

الذين غادروا فلس���طين إلى م���كان يقع خارج »أرض 

إس���رائيل« - أي الذي���ن غادروا فلس���طين قبل يوم 

48/9/1 ولم يعودوا إليها. 

- »الحاض���رون الغائب���ون«: وه���م إم���ا مواطن���ون 

فلس���طينيون تركوا مكان س���كناهم األصلي )قبل 

النكب���ة( وانتقلوا إلى الس���كن في قري���ة أو مدينة 

أخرى في فلسطين كانت تحت سيطرة قوات »جيش 

اإلنقاذ«، والتي أصبحت ضمن حدود دولة إسرائيل، 

الحقا، وإما مواطنون فلسطينيون نزحوا عن فلسطين 

قبل يوم 48/9/1 وعادوا إليها »بش���كل غير قانوني« 

)»متسللون«!( ثم حصلوا على الجنسية اإلسرائيلية 

ضمن عمليات جمع الشمل. 

وقضت الم���ادة الرابعة من القان���ون بوضع جميع 

»أمالك الغائبين« تحت إم���رة »القيم )الوصي( على 

أم���الك الغائبين« فأصبحت ه���ذه »ُملكا له« وله حق 

التص���رف بها، بم���ا في ذلك ما نص���ت عليه المادة 

رق���م )19( من تخويل���ه صالحية بيع ه���ذه األمالك 

أو منحها م���ن دون مقابل إلى »س���لطة تطوير« في 

حالة إقامة س���لطة كهذه. وكانت هذه المادة جزءا 

من مخطط ش���امل لنق���ل جميع ه���ذه األمالك إلى 

ملكية »س���لطة التطوير«، أو ما يعرف باس���م »دائرة 

اإلنش���اء والتعمير« التي تمت إقامته���ا فيما بعد، 

بموجب »قانون دائرة اإلنش���اء والتعمي���ر« )قانون 

س���لطة التطوير لس���نة 1950(. وبالفع���ل، فقد تم 

ي���وم 1953/9/30 نق���ل الغالبي���ة العظمى من هذه 

األمالك إلى »سلطة اإلنش���اء والتعمير«، التي قامت 

بنقلها، الحقا، إلى أيد يهودية وخصوصًا عش���رات 

األلوف من المنازل والوحدات السكنية التي اعتبرت 

بمثاب���ة »أمالك غائبين«، ت���م وضعها تحت تصرف 

المهاجرين الجدد من اليهود. 

وم���ن جهة أخ���رى، أبق���ى القانون عل���ى إمكانية 

مح���دودة ل� »تحرير أمالك الغائبي���ن« وإعادتها إلى 

أصحابها األصليي���ن، أو تعويض »الغائب« بإعطائه 

»أرض���ا بديل���ة«، ولكن بش���رط أن تك���ون األرض قد 

انتقلت إل���ى ملكية »دائرة اإلنش���اء والتعمير« وأن 

يك���ون »الوصي على أمالك الغائبي���ن« قد ألغى عن 

»الغائب« صفته هذه.

وفي العام 1960 أنشئت »مديرية أراضي إسرائيل« 

فُوضعت هذه األمالك تحت إدارتها وتصرفها.

وق���د انتهى العمل بهذه األنظمة في س���نة 1973 

حيث س���ن »قانون أمالك الغائبين - تعويضات لسنة 

1973«، والذي أعط���ى »الغائب« الحق ف���ي المطالبة 

بالتعويضات عن أمالكه، بواسطة طلب خاص يتقدم 

به إلى »لجنة خاصة« لهذا الغرض. وقد حددت الفترة 

ب� 15 سنة من تاريخ سن القانون، أي حتى سنة 1988. 

ورغم األنظمة والقوانين التي منحت الغائب »الحق 

في المطالبة باس���تعادة أرض���ه«، إال أن الحاالت التي 

تم فيه���ا تحرير ه���ذه األمالك، فع���اًل، كانت قليلة 

جدًا، وذلك نظرًا للسياس���ة المعادية التي انتهجها 

»القيم على أم���الك الغائبين« واللجن���ة التي أوكلت 

 في طلبات تحرير 
ّ

إليها مهمة وصالحية النظر والبت

األمالك، إذ اس���تغلت هذه اللجنة صالحيتها فقامت 

بمساومة الكثير من »الغائبين« )الذين توجهوا إليها 

بطلب تحري���ر أمالكهم( بأن يتنازل���وا عن حقوقهم 

مقابل توفير دار س���كنية أو قطع���ة أرض للبناء يتم 

تأجيره���ا لهم لم���دة طويلة. وقد فش���لت محاوالت 

االبتزاز هذه في معظ���م األحيان، مما أدى إلى رفض 

معظم طلبات التحرير المقدمة إلى اللجنة.

كتب سليم سالمة:

تعقد المحكمة العليا اإلس���رائيلية، في العاش���ر من شهر 

أيلول الجاري، جلسة إضافية أخرى لمواصلة النظر في مسألة 

تطبيق »قانون أمالك الغائبين« في القدس الش���رقية، وذلك 

في إطار هيئة موسعة من سبعة قضاة في مقدمتهم رئيس 

المحكمة العليا، آشير غرونيس. 

وكانت المحكمة عقدت جلستها األخيرة في هذه القضية 

في ش���هر أيار األخي���ر، إذ تنظر في التم���اس قدمته إليها 

الدولة )الحكومة( ضد ق���رار صدر عن المحكمة المركزية في 

الق���دس يأمر باالمتناع عن تطبيق ه���ذا القانون في القدس 

الشرقية، إضافة إلى أربعة التماسات قدمها إليها مواطنون 

فلسطينيون من س���كان الضفة الغربية على خلفية مصادرة 

ممتلكات تعود إليهم تقع في القدس الشرقية، بموجب هذا 

القانون. 

وكان قض���اة المحكم���ة العلي���ا ق���د أص���دروا، ف���ي ختام 

مداوالته���م في أيار األخي���ر، أمرا إلى المستش���ار القانوني 

للحكوم���ة، يهودا فاينش���تاين، بالمثول أمامهم ش���خصيا 

لتوضيح موقفه من هذه القضية، مؤكدين على أنها »تنطوي 

على إسقاطات واس���عة، بما في ذلك على الصعيد السياسي 

الخارجي، ما يس���توجب إجراء بحث إضافي آخر موسع يشارك 

فيه المستشار القانوني للحكومة، شخصيا«. 

إشكاليات قضائية وسياسية
وفي قرارها ه���ذا، عبرت المحكمة العليا اإلس���رائيلية عن 

اإلش���كاليات القانونية والسياس���ية العديدة التي يثيرها 

تطبيق »قانون أمالك الغائبين« في القدس الشرقية ويضعها 

أمام السلطات الحكومية في إسرائيل كلما أقدمت عليه. 

ففي العام 1968، وحين أرادت الحكومة اإلسرائيلية اعتماد 

القانون وتطبيقه في القدس الش���رقية، أصدر مستش���ارها 

القانوني آنذاك، مئير ش���مغار )الذي تولى رئاسة المحكمة 

العليا الحقا( أمرا واضحا يمنع تطبيق »قانون أمالك الغائبين« 

في القدس الشرقية. لكن حكومة الليكود عادت والتفت على 

ذلك األمر وش���رعت في تطبيقه في الع���ام 1977. وفي العام 

1992، إبان حكومة إسحق رابين، صدر أمر قضائي مجدد يمنع 

تطبيق القان���ون إياه في القدس الش���رقية، وهو األمر الذي 

أقّر، مرة أخرى، في العام 1997. غير أن حكومة أريئيل شارون 

ف���ي العام 2004، عادت وقررت إعادة تخويل »القّيم )الوصي( 

العام على أمالك الغائبين« جميع صالحيات االس���تيالء على 

الممتلكات في القدس الش���رقية، خالفا لموقف وزارة العدل 

التي أعلنت معارضتها. 

وفي العام 2005، وجه المستشار القانوني للحكومة، ميني 

مزوز، »رسالة ش���ديدة اللهجة« )كما وصفتها بعض وسائل 

اإلع���الم اإلس���رائيلية( تأمرها بالتوقف ع���ن تطبيق »قانون 

أم���الك الغائبين« في القدس، مؤك���دا أن »تفعيل صالحيات 

الوص���ي على أم���الك الغائبين ف���ي القدس الش���رقية يثير 

صعوب���ات قضائية عديدة، س���واء ما يتعلق منها بس���ريان 

القانون ومش���روعية قرارات الوصي، أو م���ا يتعلق بالتزامات 

دولة إس���رائيل تجاه قواعد القضاء الدولي«، ومحذرا أيضا من 

»اإلسقاطات الدولية المترتبة على ذلك«.   

وفي الع���ام 2006، أص���در قاضي المحكم���ة المركزية في 

الق���دس، بوعاز أوك���ون، قرارا قض���ى بالتوقف ع���ن تطبيق 

»قانون أمالك الغائبين« في القدس الشرقية، واصفا محاوالت 

تطبيقه هذه بأنها »خدعة قضائية ال تس���تند إلى أي واقع«! 

وفي أعقاب ذلك القرار، قدمت الدولة )الحكومة( اس���تئنافها 

إلى المحكمة العليا، في نهاية العام نفس���ه، وضمنته جملة 

م���ن االدعاءات من بينها أن »الس���لطة الفلس���طينية تمثل، 

هي أيضا، طرفا سياس���يا أجنبيا ومعاديا، ولذا فإن س���كانها 

يعتبرون، أيضا، غائبين«!

ورأى بعض الحقوقيين المطلعين أن المستش���ار القانوني 

م���زوز »لم يطل���ب إلغاء س���ريان قانون أم���الك الغائبين في 

القدس، وإنما االمتناع عن تطبيقه فقط، وهو ما يس���تدل من 

قراره تقديم االستئناف على قرار قاضي المحكمة المركزية، 

أوك���ون«. وأضاف ه���ؤالء أن المذكرة الجوابي���ة التي قدمها 

المستش���ار القانوني الحالي للحكومة، يهودا فاينش���تاين، 

إلى المحكمة العليا، في أواس���ط آب المنتهي، استجابة ألمر 

المحكمة من ش���هر أيار كما ذكر أعاله، يش���كل »اس���تمرارا 

لموقف مزوز، ال انحرافا عنه«!

»أمالك الفلسطينيين سكان الضفة
في القدس ـ أمالك غائبين«!

عشية انعقاد جلس���ة المحكمة العليا القريبة، في العاشر 

من أيلول الجاري، أصدرت النيابة العامة للدولة، في أواس���ط 

آب األخير، بيانا خاصا أعلنت من خالله إن المستشار القانوني، 

فاينش���تاين، قدم مذكرة جوابية إلى المحكمة يشرح فيها 

موقفه من مسألة تطبيق »قانون أمالك الغائبين« في القدس 

ر القانون ويعتبر 
ّ
الشرقية، مؤكدة أن »المستشار القانوني يق

أنه في الظروف القضائية السائدة تعتبر األمالك الموجودة 

في القدس الش���رقية وتعود إلى فلس���طينيين يقيمون في 

مناطق يهودا والس���امرة )الضفة الغربية( هي أمالك غائبين 

حقا. فهذا ما يس���تدل من نص القانون وم���ن قرارات الحكم 

الصادرة عن المحكمة العليا«!

وبالتزام���ن مع بي���ان النيابة العامة هذا، كش���فت صحيفة 

المحكمة العليا اإلسرائيلية تنظر في المسألة األسبوع القادم

تطبيق »قانون أمالك الغائبين« في القــدس الشــرقية
ومـســتـقـبـل االســتـيـطـان اإلســرائـيـلـي فـي الـمدينة

*إذا ما أقرت المحكمة عدم سريان »قانون أمالك الغائبين« على القدس الشرقية، فسيفتح هذا بابا واسعا أمام دعاوى 

يتم تقديمها بأثر رجعي للمطالبة باستعادة ممتلكات وعقارات يسكن فيها اليوم مستوطنون يهود بعد أن استولوا 

عليها بموجب القانون نفسه. أما إذا أقرت المحكمة سريان القانون، فسيؤدي هذا إلى انطالق المستوطنين في حملة 

مجددة، نشطة وواسعة جدا، لالستيالء على العديد من المباني والعقارات اإلضافية في القدس الشرقية*

»هآرت���س« اإلس���رائيلية النقاب عن »أم���ر إجرائي« أصدره 

المستشار القانوني فاينشتاين »يشكل استمرارا لمذكرته 

الجوابي���ة إل���ى المحكمة العلي���ا، والتي أقر فيها ش���رعية 

تطبيق قان���ون أمالك الغائبين في القدس الش���رقية بغية 

االستيالء على ممتلكات فيها«.  وأضافت الصحيفة أن هذا 

»األمر« يخّول الس���لطات المختصة صالحية تفعيل »قانون 

أمالك الغائبين« في القدس الش���رقية، مشيرة إلى إن »األمر 

يمثل، كما يس���تدل من نصه، أداة لمعاقبة الفلسطينيين 

ذوي الماضي األمني أو ذوي العالقة مع جهة معادية«!

وأوضح���ت الصحيف���ة أن »األمر يتضمن بضع���ة معايير 

لرفع اليد عن عقارات تعود ملكيتها لالجئين فلس���طينيين 

وإعادتها إليهم« بعد وضعها تحت س���لطة »الوصي العام 

على أمالك الغائبين« التابع لوزارة العدل اإلس���رائيلية، من 

بينها »مسألة تأثير رفع اليد عن العقار على ضوء موقعه في 

نسيج األحياء في القدس« )عند النظر في طلب الفلسطيني 

اس���ترداد ممتلكاته(، األمر الذي يتي���ح رفض الطلب وعدم 

رفع اليد عن العقار »بسبب وقوعه بين جيران يهود«! 

وكان ممثلو النيابة العام���ة للدولة قد طرحوا هذا االدعاء 

أمام المحكمة العليا خالل إحدى جلسات النظر في القضية، 

فأوضح محامو الملتمسين الفلسطينيين، ردا عليه، أن الواقع 

العملي يثب���ت أن الدولة اعتمدت هذه الذريعة فنقلت حق 

الس���يطرة على تلك العقارات، في العديد جدا من الحاالت، 

م���ن يد »الوصي على أمالك الغائبي���ن« إلى أيدي »جمعيات 

استيطانية«، مقابل رسوم استئجار رمزية. وبهذه الطريقة، 

تم إنش���اء العديد من المس���توطنات )»األحي���اء«( في قلب 

األحياء الفلس���طينية في القدس الش���رقية. كما تس���اءل 

المحامون، من جهة أخرى، عن مصير العقار الذي يقع لصق 

مستوطنة يهودية لكنه محاط بحّي فلسطيني!

وبموج���ب األمر الذي أص���دره فاينش���تاين، تخول »لجنة 

 بش���أنها، 
ّ

خاص���ة« صالحية النظر ف���ي هذه الطلبات والبت

يقف على رأسها إيهود برافر، نائب المدير العام في ديوان 

رئيس الحكومة لش���ؤون الُحكم والمجتمع، وهو الش���خص 

ذاته الذي ترأس ما يس���مى »لجنة تسوية توطين البدو في 

النقب« الت���ي وضعت المخطط المعروف باس���مه )»مخطط 

برافر«(! 

ومن بي���ن المعايير األخ���رى التي يش���ملها »األمر«: عدم 

إعادة عق���ار لصاحبه إذا ما توفرت ل���دى أجهزة المخابرات 

»مواد أمنية سلبية عنه« و/ أو إذا »كانت لديه عالقة بجهات 

معادية«! وهو، تحديدا، ما اعتبره عدد من الحقوقيين »أداة 

عقابية« يتاح للسلطات الحكومية الرسمية )من خالل »لجنة 

برافر«( اس���تخدامها كما تش���اء، من دون رقيب أو حسيب، 

خاص���ة وأن »ليس ثمة ش���خص واحد، تقريب���ا، في الضفة 

الغربية ال تربطه عالقة ما بجهة معادية ما )وفق التعريفات 

اإلسرائيلية( وليس ثمة عائلة فلسطينية واحدة، تقريبا، إال 

وفيها معتقل أو مطلوب«، كما أكد المحامي س���امي ارشيد، 

الذي يمثل أحد الفلسطينيين الملتمسين.  

وأش���ارت صحيفة »هآرتس« إل���ى أن »المعايير المضمنة 

في األمر الجديد تمت صياغتها بصورة ضبابية تتيح للجنة 

الخاصة مساحة واسعة جدا من القدرة على المناورة« ورفض 

إع���ادة الممتلكات إلى أصحابها الفلس���طينيين. ومن هذه، 

مث���ال، أن »تأخذ اللجنة الخاصة ف���ي االعتبار، لدى النظر في 

طلب اس���ترداد أي عقار، ما إذا كان���ت ثمة حاجة إلى العقار 

ألغراض جماهيرية عامة )بما فيه���ا األغراض األمنية التي 

صدرت بش���أنها التصديقات الالزمة(. ويش���مل هذا، أيضا، 

وج���ود »حاجة محتمل���ة، لم تتبل���ور بع���د«!! ويتنافى هذا 

النص مع المس���ار اإلجرائي الذي يحدده القانون في حاالت 

»مصادرة ممتل���كات ألغراض عامة« وم���ا يتضمنه من آلية 

لتعويض صاحب العقار.  

»عدالة« يطلب االنضمام 
»صديقا للمحكمة«

عش���ية انعقاد جلس���ة المحكمة العليا، األسبوع المقبل، 

قّدم مركز »عدالة« طلًبا لالنضمام إلى االلتماس���ات بصفته 

ا للمحكمة«، وذل���ك بغية تقديم وجهة نظر المركز 
ً
»صديق

في القضّية. وقد قّدمت المحامّية س���هاد بش���ارة، من مركز 

»عدال���ة«، وجهة نظر قانونية توض���ح الموقف القانونّي، إذ 

يرى أن وجهة نظر المستشار القانوني، فاينشتاين، تمس 

بالوضع القائم منذ عشرات السنوات، وهو الوضع الذي أيده 

المستش���ارون القانوني���ون منذ احتالل الق���دس في العام 

ان 
ّ
1967، والذي يقول بأن القانون ال ينطبق على أمالك س���ك

الضفة الغربّية الواقعة في القدس الشرقّية.

ان الضفة هم 
ّ
وأضاف���ت ورقة »عدالة« إن اإلعالن بأن س���ك

بمكانة »غائبين« لم يكن نتاج أي تغيير حصل في مكانتهم 

القانونّية، ب���ل نجم عن قرار من طرف واح���د اتخذته دولة 

إس���رائيل، حين قررت ضم القدس المحتلة إلى أراضيها بما 

يتناقض مع القانون الدولي اإلنساني، وقررت فرض القانون 

اإلسرائيلي على هذه المنطقة. وفي هذا الوضع، ُيعتبر قرار 

ان الضفة الغربّية كغائبين مستهجنا للغاية، إذ 
ّ
إعالن س���ك

ر 
ّ
أنهم سيكونون غائبين رغم أنهم لم يتركوا بيوتهم«. وذك

»عدالة« بم���ا ورد في وجهة النظر التي قدمها المستش���ار 

القانوني السابق للحكومة، ميني مزوز، عن أن »غياب مالكي 

ان الضفة الغربّية هو 
ّ
العقارات في القدس الشرقّية من سك

غياب تقنّي الطابع. فهم ق���د تحّولوا إلى غائبين بقوة قرار 

أحادي الجانب اتخذته دولة إس���رائيل« وأن »الحديث يدور 

عن »غائبين حاضرين« ُسلب حقهم على أمالكهم على ضوء 

الصياغة التقنّية الجارفة للقانون«.

وأكد مركز »عدالة« أن قانون أمالك الغائبين قد ُسّن ل� »هدف 

واضح ومعّرف وفي س���ياق سياس���ي- قضائي محدد، ولذلك ال 

يمكن تطوي���ره بما يتالءم مع الواقع الجيو سياس���ي المتغّير. 

ه هو 
ّ
والموقف الرس���مي الذي أعلنته دولة إسرائيل في إثر سن

 ع���ن حالة الحرب، 
ً
ب���أن القانون هو قانون طوارئ ناتج مباش���رة

ا اس���تثنائًيا، وأنها ال تنوي 
ً
وأن الدولة تعي حقيقة كونه قانون

مصادرة األمالك إلى األبد. وعليه، فإن تفس���ير القانون يجب أن 

ه، وهو السياق التاريخي 
ّ
ا دائًما بسياق سن

ً
يكون تفسيًرا مرتبط

لنكبة 1948، وال يمكن تحويله إلى قانون مثل أي قانون آخر من 

قواني���ن األمالك«، فضال عن أن »تطبي���ق قانون أمالك الغائبين 

على عقارات القدس الش���رقية يتناقض م���ع نصوص القانون 

الدول���ي. فالقان���ون المطبق على س���كان الضف���ة الغربية هو 

القانون الدولي اإلنس���اني، والذي ُيلزم س���لطة االحتالل بعدم 

المّس بأمالك المدنيين من دون حاجة أمنية ملحة«.

قرار ذو أهمية بالغة جدا
ومع اقتراب موعد الحس���م في القضية وإصدار المحكمة 

العلي���ا قراره���ا النهائي بش���أنها، أك���د عدد م���ن الخبراء 

القانونيين في إس���رائيل أن »قرار المحكمة العليا، أيا كان 

منحاه، س���ينطوي على تأثير عميق وحاس���م على مستقبل 

االس���تيطان في قلب القدس الش���رقية وضواحيها. فإذا ما 

أق���رت المحكمة عدم س���ريان قانون أم���الك الغائبين على 

القدس الش���رقية، فسيفتح هذا بابا واسعا أمام دعاوى يتم 

تقديمها بأثر رجعي للمطالبة باستعادة ممتلكات وعقارات 

يس���كن فيها الي���وم مس���توطنون يهود بعد أن اس���تولوا 

عليها بموجب القانون نفسه. أما إذا أقرت المحكمة سريان 

القانون، فس���يؤدي هذا إلى انطالق المستوطنين في حملة 

مجددة، نش���طة وواس���عة جدا، لالس���تيالء على العديد من 

المباني والعقارات اإلضافية في القدس الشرقية«. 

وم���ن المع���روف أن »قانون أم���الك الغائبين« قد ش���كل، 

ط���وال عق���ود طويل���ة، األداة »القانوني���ة« المركزية التي 

استخدمتها »جمعيات« يهودية استيطانية ويمينية في 

مس���عاها المحموم لتهويد القدس العربية، بدعم مباش���ر، 

سياس���يا واقتصاديا، من الحكومة اإلسرائيلية ومؤسسات 

الحرك���ة الصهيونية العالمية المختلف���ة. فقد درجت تلك 

»الجمعيات« على التوجه إلى »الوصي على أمالك الغائبين« 

بطلب���ات لمص���ادرة بيوت وعق���ارات في القدس الش���رقية 

تع���ود ملكيتها إل���ى فلس���طينيين يقيمون ف���ي مناطق 

الضف���ة الغربية. وحال اس���تجابة »الوص���ي« لتلك الطلبات 

� ف���ي الغالبية الس���احقة من الح���االت، إن لم يك���ن كلها � 

يقوم المس���توطنون اليهود »باستئجار« تلك العقارات من 

»الوصي« مقابل »رس���وم اس���تئجار« رمزية جدا، في الغالب. 

وبهذه الطريقة، أقيمت العديد من المستوطنات اليهودية 

في قلب األحياء العربية في القدس الشرقية وضواحيها. 

وتنظر أوساط قضائية وحقوقية في إسرائيل إلى مسألة 

تطبي���ق »قانون أم���الك الغائبي���ن« في القدس الش���رقية 

باعتباره »مش���كلة أخالقي���ة وقضائية«، ذلك بأن »س���كان 

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يخضعون للحكم 

العس���كري اإلس���رائيلي ويقيمون، في العديد من الحاالت، 

عل���ى ُبعد أمت���ار قليلة جدا م���ن البيوت أو العق���ارات التي 

انتزعت منهم، وذلك خالفا لالجئين الفلس���طينيين الذين 

فّروا إبان الحرب إلى دول كانت في حالة حرب مع إسرائيل »! 

وتؤكد هذه األوس���اط أن تطبيق »قانون أمالك الغائبين« 

في القدس الش���رقية »ين���درج في إطار محاوالت رس���مية 

لتهويد أحياء فلسطينية في المدينة، للفصل بين القدس 

وبين بقية مناطق الضفة الغربية، وخاصة بين الس���كان في 

ه���ذه المناطق، وهو م���ا يجري بطرق وأس���اليب أخرى، ومن 

بينها أساسا الجدار الفاصل«!

القدس: مسلسل تفريغ تسارع.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

وجهت المنظمات الحقوقية في إس���رائيل انتقادات ش���ديدة 

لمش���روع »قانون أس���اس: إس���رائيل – الدولة القومية للش���عب 

اليهودي«، الذي طرحته أحزاب اليمين عدة مرات خالل الس���نوات 

األخي���رة، وينص عل���ى أن »أرض إس���رائيل هي موطن الش���عب 

اليه���ودي فقط«. وتؤكد هذه المنظمات أن مش���روع القانون هذا 

عنصري ويميز ضد األقلية العربية في إس���رائيل، وفي حال سنه 

فإنه سيغلق الباب أمام مطلب تحقيق المساواة.

وعل���ى ضوء طرح عدة صياغات لمش���روع القان���ون، قررت وزيرة 

العدل اإلس���رائيلية، تس���يبي ليفني، في 19 آب الفائت، تعيين 

الخبيرة القانونية، البروفسور روت غابيزون، من أجل بلورة صيغة 

متفق عليها بين أحزاب االئتالف الحكومي. 

وكتبت ليفني في رس���الة تعيينها لغابي���زون أنه »حان الوقت 

لصياغ���ة تس���وية دس���تورية تتناول طبيع���ة دولة إس���رائيل 

كيهودية وديمقراطية وترس���ي مركبات الهوي���ة بصورة توازن 

وتدمج هاتين القيميتين اليهودية والديمقراطية«. 

وعب���رت غابيزون ع���ن موافقتها عل���ى التعيي���ن وأعلنت أنها 

س���تعمل »بهدف المس���اعدة في دفع الرغبة في توفير مرس���اة 

دس���تورية لهوية إس���رائيل كدولة يهودي���ة وديمقراطية بروح 

المب���ادئ المفصلة في اإلع���الن عن قيام الدولة«. ويش���ار إلى أن 

قوانين األساس في إسرائيل تعتبر ذات طابع دستوري، وذلك في 

ظل امتناع إسرائيل عن وضع دستور لها وفشل جميع المحاوالت 

للقيام بذلك.

ولفتت تقارير إعالمية إلى أن ليفن���ي اختارت تعيين غابيزون 

لبلورة صيغة لمش���روع القان���ون، وعدم تعيين أح���د الخبراء من 

وزارة العدل للقيام بذلك، العتقادها أنها قادرة على الجس���ر بين 

الصياغ���ات العديدة ووضع اقتراح يك���ون مقبوال على جميع كتل 

االئتالف.

وأعلن���ت ليفن���ي أن تعيين غابي���زون تم باالتف���اق مع رئيس 

الحكومة، بنيامين نتنياهو، لكن مسؤولين حكوميين مقربين من 

األخير عبروا ع���ن غضبهم من هذا التعيين. وقال هؤالء المقربون 

إن »نتنياه���و لم يرحب بهذه الخطوة ولم يعبر عن دعمه لمبادرة 

غابيزون. وليفني أبلغته بنيتها إقامة جهاز للتوصل إلى تسوية 

]بي���ن الصياغات المتعددة[. ورئي���س الحكومة ال يدفع وال يرحب 

بخطوات ال يعرف تفاصيلها الكاملة«.

وكان عضو الكنيس���ت الس���ابق، أفي ديختر، م���ن حزب كاديما، 

أول من طرح مش���روع »قانون أساس: إس���رائيل – الدولة القومية 

للش���عب اليهودي«، خالل الدورة الماضية للكنيس���ت. وس���عى 

مش���روع القانون إلى تغيير تعريف إسرائيل من »دولة يهودية 

وديمقراطي���ة« إلى »الدولة القومية للش���عب اليهودي« وأش���ار 

بش���كل صريح إلى أن النظام الديمقراطي في إس���رائيل سيكون 

خاضعا لتعريفها بأنها »الدولة القومية للش���عب اليهودي«، وأن 

على المحاك���م أن تفضل الهوية اليهودي���ة للدولة على الهوية 

الديمقراطية.

ووقع على مش���روع القانون الذي صاغه ديختر في حينه 20 

عضو كنيس���ت من أصل 28 عضو كنيست كانوا يمثلون حزب 

كاديما، الممثل في الدورة الحالية للكنيس���ت بعضوين فقط. 

ونص أحد بن���ود صيغة مش���روع القانون هذا عل���ى أن اللغة 

العبرية هي اللغة الرس���مية الوحيدة في إس���رائيل، علما أنه 

معت���رف باللغتي���ن العربي���ة واالنكليزية عل���ى أنهما لغتان 

رسميتان أيضا. 

مشروعا قانون حول 
»دولة الشعب اليهودي«

ف���ي إطار االتفاق االئتالفي بين كتلتي »الليكود بيتنا« و»البيت 

اليه���ودي«، قدم رئيس االئتالف في الكنيس���ت، ياريف ليفين، 

ورئيسة كتلة »البيت اليهودي«، عضو الكنيست أييليت شاكيد، 

في 24 حزيران الماضي، صيغة مش���تركة بلوراها لمشروع »قانون 

أس���اس: إسرائيل - الدولة القومية للش���عب اليهودي«، وتهدف 

إلى تعزي���ز الطابع اليهودي إلس���رائيل وتفضيل���ه على النظام 

الديمقراطي. 

ورغ���م أن صيغة مش���روع القان���ون الجديد يعتب���ر أكثر ليونة 

قياسا بمش���روع القانون الذي قدمه ديختر، إال أن مشروع القانون 

الذي يطرحه ليفين وش���اكيد ينص على أن إسرائيل هي »البيت 

القومي للش���عب اليهودي«، وعلى أن »الحق في تطبيق التعريف 

القومي الذاتي في إسرائيل يسري فقط على الشعب اليهودي«. 

وينص مشروع القانون الجديد على أن »أرض إسرائيل هي الوطن 

التاريخي للش���عب اليهودي« فقط، ويرف���ض االعتراف بأن هذه 

البالد هي وطن الفلسطينيين.

ويفض���ل مش���روع القان���ون الجدي���د يهودي���ة الدول���ة على 

ديمقراطيتها بشكل واضح، وذلك من خالل وضع بند خاص بشأن 

النظام الديمقراطي في إس���رائيل. وينص القانون على أن الدولة 

س���تلتزم بالحقوق الشخصية لجميع مواطنيها، ما يعني رفضهم 

لوجود حقوق لألقلية القومية العربية. 

ويدعي ليفين وشاكيد أنهما خففا صيغة مشروع القانون الذي 

قدم���ه ديختر، بأن ألغيا خضوع ديمقراطي���ة الدولة ليهوديتها. 

لكن مشروع القانون الجديد يبرز بشكل كبير، في بدايته، العالقة 

بين »الشعب اليهودي« والدولة والبالد على حساب قوميات أخرى 

ويض���ع البند المتعلق بالنظام الديمقراط���ي في المرتبة الثانية. 

وأزيل من مش���روع القان���ون الجديد البند الذي نص في مش���روع 

قانون ديختر على أن اللغة العربية لن تكون لغة رسمية. 

وجاء في تفس���ير مش���روع القان���ون أنه »ُولد عل���ى أثر الحاجة 

إلجراء توازن بين قسم الدولة اليهودية والديمقراطية، مثلما تم 

التعبير عنه���ا في روح مبادئ اإلعالن عن دولة إس���رائيل«. ونص 

على أن دولة إس���رائيل ال يمكنها أن تقوم في أي مكان غير »أرض 

إسرائيل«.

وفيما ادعى مش���روع القانون أنه يضمن المس���اواة في الحقوق 

المدنية لجميع مواطني إس���رائيل، إال أنه اعتبر أن »هناك جهات 

داخلي���ة وخارجي���ة تحاول الم���س بطبيعة الدولة في الس���نوات 

األخيرة، وتحويلها إلى دولة ’جميع مواطنيها’. ودولة إس���رائيل 

قام���ت كدولة قومية للش���عب اليهودي، وهك���ذا يجب أن تبقى. 

وعلين���ا أن نمن���ع ونقضي عل���ى التراجع المتواصل في األس���س 

اليهودية للدولة«. 

من جانبه���ا، رفضت عضو الكنيس���ت روت كل���درون، من حزب 

»يوجد مس���تقبل«، االنضمام إلى مش���روع قانون ليفين وشاكيد، 

وطرحت، في اليوم نفس���ه، مش���روع قانون حول الموضوع نفسه. 

ويتبنى مش���روع القان���ون الذي قدمت���ه كلدرون بن���ود »وثيقة 

اس���تقالل إس���رائيل« كقانون أس���اس. وينص على تعريف دولة 

إسرائيل بأنها »دولة الش���عب اليهودي« وأن تحافظ على حقوق 

اإلنسان لجميع مواطنيها. 

وقال���ت كل���درون إن »وثيقة االس���تقالل هي وثيق���ة متوازنة 

ويهودية وديمقراطية، تستند إلى مبادئ العدل والمساواة التي 

تبت فيها. 
ُ
ال تزال س���ارية اليوم بش���كل ال يقل عن الفترة التي ك

وقد طلبت أن أدفع مش���روع القانون ألنني مؤمنة بأنه إذا لم نحدد 

المب���ادئ التي نريد أن نحيا بموجبها، فإنه س���يتم تحديدها لنا. 

وثمة أهمية بأن نرس���ي قي���م الدولة اليهودي���ة والديمقراطية 

من خالل س���ن قانون يش���كل أساسا لدس���تور ومن خالل التزامنا 

بالمس���اواة في الحقوق، تماما كما نصت وثيقة االس���تقالل التي 

تش���كل وثيقة المبادئ التي قامت الدولة على أساسها«. وكتبت 

في حيثيات مش���روع القان���ون أنه »بغياب دس���تور، يكون إعالن 

االس���تقالل وثيقة أساس���ية وقانونية معترفا بها لترسي مبادئ 

أساس���ية وهامة جدا تتعلق بهوية الدول���ة. والمحكمة اعتمدت 

هذه الوثيقة على مدار عش���رات الس���نين، لدى حس���مها قضايا 

مختلفة، ولذلك فإن المقترح هو إرس���اء وثيقة االس���تقالل، التي 

تعبر عن مبادئ الدولة والمبادئ األساس���ية الكامنة في أساسها، 

وإعطاؤها مفعول قانون أساس«.  

وين���ص مش���روع قانون كل���درون ه���و اآلخر على أن إس���رائيل 

هي »دولة الش���عب اليهودي«، لكنها اعتب���ر أن »مصطلح الدولة 

اليهودية ال يتعامل مع اليهودية كدين، وإنما مع الدولة القومية 

والثقافة اليهودية، وهي تشكل بيتا لليهود في العالم كله. وإلى 

جانب ذلك، فإن دولة إس���رائيل ملزمة بالحفاظ والدفاع عن حقوق 

اإلنس���ان لجميع مواطنيها وس���كانها، بدون تفرق���ة بين األصل 

والدين والجنس. ويوجد في وثيقة االس���تقالل تعبير واضح، منذ 

قيام الدولة، عن الرغب���ة والنية في إقامة دولة ذات طابع يهودي 

من جهة، والتزام بالمساواة في الحقوق من الجهة األخرى«. 

ووجه مس���ؤولون في الكنيست انتقادات لمشروع القانون الذي 

طرحت���ه كلدرون كونه ال يتطرق بتاتا إلى النظام الديمقراطي في 

إسرائيل. ونقلت تقارير صحافية عن هؤالء المسؤولين قولهم إن 

»كلدرون تدعو إلى تبني وثيقة االس���تقالل كقانون أس���اس، لكن 

وثيقة االس���تقالل ال تذكر كلمة الديمقراطي���ة. ويمكن أن تكون 

لقانون كهذا انعكاس���ات هدامة على أي تفسير يتعلق بالمكانة 

الديمقراطية أو القومية للدولة. والتناقض الحاصل هو أن مشروع 

القانون األكثر تطرفا، الذي يطرحه ليفين وش���اكيد، يعبر بشكل 

واضح عن النظام الديمقراطي للدولة«. 

قانون عنصري
انتق���دت منظم���ات حقوقية نش���طة بين األقلي���ة العربية في 

إس���رائيل محاولة س���ن قانون حول الدولة اليهودي���ة، ومحاولة 

إخضاع النظام الديمقراطي للصبغة اليهودية للدولة. 

وأكد رئيس »المركز العربي للحقوق والسياس���ات - دراس���ات«، 

الدكتور يوسف جبارين، أن مش���روع القانون يمس بشكل خطير 

بحقوق اإلنسان في إسرائيل ويس���مح بانتهاج سياسة تمييزية 

وعنصرية. وأضاف أنه يمس بشكل خاص بمكانة وحقوق األقلية 

العربية، ألن ما يتم طرحه هو إلغاء مكانة العربية كلغة رس���مية 

واالكتفاء بأنه س���تكون لها مكانة خاصة. وش���دد على أن »اللغة 

العربي���ة هي جزء عضوي من الهوي���ة الثقافية والوطنية لألقلية 

العربية كأقلية قومية. وترفرف راية سوداء فوق مشروع القانون 

هذا«. 

ورأى مرك���ز »عدالة« لحقوق األقلية الفلس���طينية في مش���روع 

القانون أنه يش���كل تصعيدا في التميي���ز ضد المواطنين العرب 

وفي السياسة العنصرية تجاههم. 

وأضاف أنه »في حال إقرار مش���روع القانون، فإنه س���يتم إغالق 

الباب بش���كل نهائي أم���ام مطالب المواطنين العرب بالمس���اواة 

الكاملة في الحقوق«. 

وكان »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة« قد حذر من تبعات 

مشروع القانون، الذي قدمه ديختر في حينه. 

وق���ال المعهد في وجه���ة نظر أعده���ا الخبي���ران القانونيان 

البروفسور مردخاي كريمنتسر والمحامي عمير فوكس، إن القانون 

المقترح يقصي األس���اس الديمقراطي م���ن المركز إلى الهامش، 

»وبنظرنا، فإنه يس���عى إلى قلب األس���س الصهيونية نفسها«. 

وأشارا إلى أن مؤس���س الصهيونية وواضع فكرة »دولة اليهود«، 

ثيودور هرتس���ل، ومؤسس التيار التنقيحي اليميني في الحركة 

الصهيونية، زئيف جابوتينسكي، »لم يرغبا فقط في إقامة دولة 

قومية يهودية. وقد أرادا أن يؤسس���ا في إس���رائيل دولة مثالية 

وفقا ألفضل مبادئ التراث الديمقراطية - المبدأ الليبرالي«. 

»لعبة التعريفات«
لفت أس���تاذ القانون في جامعة تل أبيب، البروفس���ور مناحيم 

ماوتن���ر، إلى أن طرح مش���روع »قانون أس���اس: إس���رائيل الدولة 

القومية للشعب اليهودي« يثير تساؤالت، مثل »هل توجد حاجة 

ألن يتم االقرار من خالل قانون بأن إس���رائيل هي الدولة القومية 

للش���عب اليهودي؟ وما هو المكان الذي ينبغ���ي منحه من خالل 

القان���ون للثنائية القومي���ة الديمغرافية ف���ي الدولة، أي لوجود 

أقلية قومية عربية فيها، تبلغ نسبتها 20% من سكان الدولة؟«.

واقتب���س ماوتنر، في مقال نش���ره في صحيف���ة »هآرتس«، يوم 

الجمعة الماضي، من أقوال جابوتينس���كي أمام اللجنة الملكية في 

مجل���س اللوردات في لندن، في العام 1937، حيث قال »ال أعتقد أنه 

مرغوب في أن يش���مل دس���تور دولة ما بنودا خاصة تضمن بصورة 

واضح���ة الصبغ���ة ’القومية’. وأعتق���د أن أحد المؤش���رات الجيدة 

للدس���تور هو إذا لم يتم العثور فيه على بن���ود كهذه. والطريقة 

الطبيعية واألفضل هي أن الصبغة ’القومية’ لدولة، تكون مضمونة 

بمج���رد حقيقة وج���ود أغلبية معين���ة فيها. وإذا كان���ت األغلبية 

انكليزية فإن الدولة انكليزية، وال توجد حاجة ألية ضمانات«.

وأش���ار ماوتنر إلى أن اليهود كانوا يش���كلون أقلية صغيرة في 

فلس���طين حينذاك، »لكن أق���وال جابوتينس���كي تعكس حكمة 

تس���ري اليوم أيضا. فالصبغة القومية لدولة ال يفترض تحديدها 

بقانون، إذ يحددها أسلوب حياة أبناء مجموعة األغلبية فيها. وقد 

هجرت هذه الحكمة إسرائيل عندما بدأت ’لعبة التعريفات’«.

وفي العام 1980 بادرت وزارة العدل اإلسرائيلية إلى سن قانون 

أسس القضاء، الذي نص على إكمال النقص في القانون بواسطة 

»مبادئ الحرية والعدل واالس���تقامة والسالم في تراث إسرائيل«. 

وأش���ار ماوتنر إلى أن تأثير هذه »المبادئ« على قرارات المحاكم 

كان ضئيال. وأك���د على أن »القانون تجاه���ل حقيقة وجود أقلية 

قومية عربية كبيرة في إس���رائيل«. وفي العام 1938 أشار موشيه 

زيلب���رغ، الذي أصبح قاضيا في المحكمة العليا اإلس���رائيلية، إلى 

إشكالية فرض القانون العبري على المواطنين العرب.

كذلك اقتب���س ماوتنر من أقوال أدلت به���ا غابيزون، في العام 

1982، وجاء فيها أنه على ضوء وجود قوميتين في إس���رائيل فإن 

»الجهاز القضائي، الذي يس���تند إلى القوة التي تمارسها الدولة، 

لي���س بحاجة إلى أن يتبنى بش���كل حصري مب���ادئ دين أو تراث 

قومي لقسم من السكان«.

وتمثل���ت الخط���وة الثاني���ة في م���ا يصف���ه ماوتنر ب���� »لعبة 

التعريف���ات« بتبني صيغة »دولة يهودي���ة وديمقراطية«، التي 

تضمنها »قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته« و«قانون أساس: 

حرية العمل«. وقد ش���ملت الصياغات السابقة لهذين القانونين 

عب���ارة »دولة ديمقراطية«، لكن بعد تس���وية مع األحزاب الدينية 

اليهودي���ة أضيف���ت إليها كلم���ة »يهودية«. لكن ماوتنر أش���ار 

إلى أنه خالفا لقانون »أس���س القضاء«، فإن إلدخ���ال عبارة »دولة 

يهودي���ة وديمقراطية« تأثيرا فعليا بالغ���ا. وإدخال هذه العبارة 

إلى قانوني األساس المذكورين »سمح للمحكمة العليا بأن تدعي 

أنه نش���أ دس���تور في إس���رائيل وأن مهمة المحكمة أن تفسره. 

وتحت غطاء التفس���ير بدأت المحكمة تنشغل في كتابة دستور. 

وأصيب أعضاء الكنيست القوميون والمتدينون، وبحق، باإلحباط. 

وكان واضحا أنهم س���يردون، وس���يكون رد فعلهم مؤلما وواسعا 

ومتواصال«. 

وتاب���ع ماوتنر أن العرب في إس���رائيل وجدوا أنفس���هم خارج 

»لعبة التعريف���ات« وخارج عدة معاهدات تم إبرامها بين اليهود 

العلمانيين والمتدينين، في سنوات التسعين، وفي مكان متدٍن 

في مشاريع القوانين التي تم طرحها خالل العقد األخير، »وعندها 

دخل���وا إلى الص���ورة بمبادرتهم. فق���د اقترحت ’وثائ���ق الرؤى’ 

العربي���ة، في العامين 2006 و2007، إلغ���اء تعريف الدولة كدولة 

يهودية وتعريفها كدولة ثنائية القومية لجميع مواطنيها«. 

وكت���ب ماوتن���ر أن الخط���وة القادمة ف���ي »لعب���ة التعريفات« 

كانت مشروع »قانون أس���اس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب 

اليهودي«، الذي بادر إليه ديختر في العام 2011. وتبعه مش���روع 

قانون مش���ابه طرحه عضو الكنيست أرييه إلداد، في العام 2012. 

وبعده مشروع القانون الذي طرحه، العام الحالي، ليفين وشاكيد. 

كر أعاله، فإن ماوتنر أش���ار إلى أن مش���اريع 
ُ
وإضاف���ة إلى م���ا ذ

القوانين هذه نصت على أنه توجد للقانون العبري وتراث إسرائيل 

مكانة خاصة لدى سن القوانين وقرارات المحاكم، »وتوجه مشاريع 

القوانين ليس فقط نحو إنشاء هرمية بين يهودية وديمقراطية 

الدول���ة، وإنما أيضا إلى منع أي اعت���راف بالمواطنين العرب على 

أنه���م ينتمون إلى مجموعة قومي���ة منفصلة«. ولفت الكاتب إلى 

أنه اقترح، س���وية مع الخبير القانوني والوزير السابق، البروفسور 

أمنون روبنش���تاين، والمؤرخ البروفس���ور أليكس يعقوبسون، من 

الجامع���ة العبرية، منح تعبير لوجود المواطنين العرب كمجموعة 

قومية متميزة.

وح���ذر ماوتنر من أن���ه »في حال تبن���ي قانون األس���اس وفقا 

لالقتراحات الحالية، فإنه سيؤدي دورا هاما في الخطاب السياسي 

والخطاب العام. فاليمين اإلس���رائيلي، الذي حس���م في العشرين 

عام���ا األخي���رة حس���ما تاريخيا باتجاه االس���تقرار ف���ي المناطق 

]الفلسطينية[ وضد السالم، يستعد لوضع يتسبب فيه االحتالل 

بوجود ضغط خارجي، سيؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. ومن 

شأن قانون األس���اس أن يشكل أداة لتقليص ش���رعية المواقف 

المعارضة، خاصة إذا ما قالها مواطنون عرب«.

وخلص ماوتن���ر إلى أنه قبل أن تقدم غابي���زون اقتراحها حول 

مش���روع القان���ون، »يجب إجراء نقاش حول المس���ألة األس���اس، 

وه���ي أي نوع م���ن العالقات نريد أن نقيمه بي���ن اليهود والعرب 

ف���ي الدولة، وأية مكان���ة نريد أن تك���ون للمواطنين العرب. وفي 

الظ���روف الحالية، ال يمكن أال نكون متش���ائمين حيال االتجاهات 

التي يتدحرج نحوها النقاش. وهذا سبب آخر إلزالة مشروع قانون 

األساس عن األجندة وإفساح المجال للحياة كي تقوم بعملها«. 

مشروع قانون »إسرائيل دولة الشعب اليهودي« سينزع 
الشرعية عن معارضة المواطنين العرب الستمرار االحتالل!

نش���رت وزارة الدفاع اإلس���رائيلية، أول م���ن أمس األحد 

)2013/9/1(، ش���هادات ضباط في الجيش اإلسرائيلي أمام 

»لجنة أغرانات«، التي تش���كلت بعد حرب تشرين )أكتوبر( 

العام 1973 للتحقيق في اإلخفاقات في هذه الحرب، وتبين 

منها أن قائد س���الح الجو في حينه، اللواء بيني بيلد، اعتبر 

عدم قصف تل أبيب كان صدفة. وقال بيلد في ش���هادته 

»حقيقة أنه لم تس���قط أية قذيفة في تل أبيب من طائرة 

تقليدي���ة هو حالة إحصائية« وأنه ال يعتقد أن إس���رائيل 

كانت مغلقة أمام قذيفة يتم إطالقها من س���ورية أو مصر 

وأنه »كان بإمكان طائ���رات العدو إنزال 10 قذائف على تل 

أبيب«. وكشف بيلد عن أن القيادة السياسية اإلسرائيلية 

منعت سالح الجو من قصف أهداف استراتيجية في عمق 

األراض���ي المصرية، وق���ّدر أن الوالي���ات المتحدة وجهت 

تعليمات إلسرائيل بعدم القيام بذلك. 

كذلك قال قائد س���الح البحرية خ���الل تلك الحرب، اللواء 

بنيامين تيلم، أمام اللجنة إنه »لم تسد أجواء حرب« عشية 

اندالع حرب تش���رين. بينما أوضح قائد الفرقة العسكرية 

»تش���كيلة الجليل«، اللواء أبراهام إيدن، أن فش���ل الجيش 

اإلس���رائيلي في الحرب ل���م ينبع من االس���تعالء وإنما من 

االستخفاف بقدرة الجيوش العربية.

ورأى محللون عس���كريون إس���رائيليون أن شهادات كبار 

الضباط اإلس���رائيليين أم���ام »لجنة أغران���ات«، بعد مرور 

أربعين عام���ا على تلك الحرب، تدل عل���ى أن قادة الجيش 

لم يقدروا األحداث المقبلة بالش���كل الصحيح، وأن الجيش 

يفتقر إلى الطاعة العس���كرية، وأنه جرت س���جاالت داخل 

الجي���ش، وذلك إضافة إلى تقلي���ص ميزانية األمن ووجود 

خلل في العتاد العسكري.

وتشير ش���هادة تيلم إلى فشل االستخبارات العسكرية 

اإلس���رائيلية عش���ية الحرب. وقال تيل���م إن رئيس دائرة 

االس���تخبارات في س���الح البحرية، العقي���د رامي لونتس، 

س���لمه ملخص���ا لتقييم الوض���ع، وجاء فيه أن األس���طول 

المصري يجري مناورة كبيرة، تش���مل تجنيد سفن مدنية، 

األمر الذي يس���مح بانتقال س���ريع من من���اورة إلى حرب. 

وش���دد تيلم على أنه »لم آخذ ذل���ك على محمل الجد« وأمر 

برفع حالة التأهب في سالح البحرية. 

وأض���اف تيلم أن���ه بعد ذل���ك التقى مع رئيس ش���عبة 

االستخبارات العس���كرية )»أمان«(، اللواء إيلي زاعيرا، الذي 

أك���د أمامه بصورة ال لبس فيها أنه ال توجد أي خطوة يقوم 

بها س���الح البحرية المصري تش���ير إلى اندالع حرب. وعلى 

أث���ر ذلك أمر تيلم بإلغاء حالة التأهب، وذلك قبل نش���وب 

الح���رب بيومين. وأضاف تيلم في ش���هادته أنه قبل يوم 

واحد من نش���وب الحرب لم يكن لديه »س���بب لكي يشعر 

بالقلق«. لكن شعوره تغير بعد سماعه نبأ أن المستشارين 

الروس بدأوا بإخالء عائالتهم من مصر.

من جانبه قال قائد س���الح الجو، بيلد، إنه قّدر أن المناورة 

المصري���ة قد تتطور إل���ى هجوم ضد إس���رائيل، لكنه لم 

يعارض تقييمات »أم���ان« بصورة جدية. وقال للجنة »قلت 

إنن���ي أريد أن أضع فرضية وج���ود احتمال ضئيل ]للحرب[ 

على أنها غير صحيحة«. وأضاف أن سالح الجو السوري كان 

بحالة جهوزي���ة عالية منذ أيلول الع���ام 1973، في أعقاب 

معرك���ة جوية بين س���الحي الجو اإلس���رائيلي والس���وري، 

وس���قطت خالله 13 طائ���رة مقاتلة س���ورية. لكن االعتقاد 

الذي كان سائدا في الجيش اإلسرائيلي أن حالة الجهوزية 

الس���ورية نابعة من أس���باب دفاعية. وتابع أنه كان هناك 

شعور بجهوزية بالغة لدى المصريين، ولذلك فإن الجيش 

اإلسرائيلي امتنع عن القيام بطلعات جوية في مصر. 

لك���ن اإلخفاق���ات اإلس���رائيلية ل���م تك���ن ف���ي المجال 

االس���تخباراتي فقط. فقد وصف إيدن الجيش اإلسرائيلي 

بأنه جيش صغير ومتخلف. وقال »إذا أردنا جيش���ا صغيرا 

وشجاعا، فإن علينا أن نكون مسلحين بأسلحة جيدة. ويجب 

أن يكون السالح األوتوماتيكي لدى الجنود أفضل من ذلك 

الذي بأيدي المصريين وليس أسوأ«. 

وق���ال إيدن أمام »لجنة أغرانات« إن المش���كلة اإلدراكية 

لدى الجيش اإلس���رائيلي بدأت بعد االنتص���ار الكبير في 

حرب األيام الستة في العام 1967، موضحا أنه في أعقابها 

اعتق���دت القي���ادة العليا للجيش اإلس���رائيلي أن الجيش 

قادر على مواجهة أية قوات وف���ي أي وضع. وقال إنه »من 

هذه الناحية كانت حرب األيام الستة سيئة بالنسبة لنا«. 

وأضاف أن الجيش اإلس���رائيلي »لم يقدر بالشكل الصحيح 

ق���درات العدو واعتقد أنه س���يتغلب عليه حتى بواس���طة 

قوات مقلصة. وبإمكاني أن أقول إنني لم أكن ش���ريكا في 

هذا االس���تعالء، لكن بالتأكيد أتهم نفسي  باالستخفاف. 

شهادات ضباط إسرائيليين كبار خالل حرب تشرين )أكتوبر(:

القيادة العليا للجيش اإلسرائيلي استخفت بقدرات الجيشين المصري والسوري!

االستخفاف بقدرات العدو القتالية«.

كذلك واجه الجيش اإلس���رائيلي مش���كلة، خالل الحرب، 

تتعلق بنق���ل القوات البرية. وقال إي���دن، الذي قاد فيلق 

المدرع���ات، إن���ه »وجدنا أنفس���نا مرات كثي���رة ضد آالف 

الجنود، جنود مش���اة مصريين، مسلحين بأفضل األسلحة 

األوتوماتيكية وأس���لحة مضادة للدبابات. وقد وقفنا هنا 

في وضع غبي: الس���يارات المجنزرة لم تس���ر مع الدبابات، 

وعنده���ا كان���ت الدبابات بدون س���الح مش���اة، والس���الح 

األوتوماتيك���ي داخل الدبابات كان م���ن أقدم األنواع، ولم 

يك���ن بإمكانه لوح���ده أن يحل هذه المش���كلة«. وأضاف 

أنه في س���الح الجو اإلس���رائيلي كان هن���اك نقص كبير 

في الصواري���خ والمعلومات االس���تخباراتية حول أهداف 

للقصف.

وتح���دث رئيس ش���عبة الق���وى البش���رية ف���ي الجيش 

اإلسرائيلي، اللواء هرتسل شابير، في شهادته، حول مشكلة 

الطاعة العسكرية، وقال إن »الجيش اإلسرائيلي، وفي معظم 

سنواته، لم يكن حريصا على تطبيق الطاعة، والتشديد كان 

على الطاعة القتالية«. 

م���ن جانبه، قال بيل���د إنه »بإمكاني الق���ول إنه طرأ تراجع 

جوه���ري ف���ي نوعي���ة االف���راد الذي���ن يجنده���م الجيش 

اإلس���رائيلي، قياس���ا بالعتاد الذي يش���تريه. يسهل علينا 

ش���راء عتاد جيد، لكن ليست لدينا أية إمكانية لشراء أناس 

جيدين«. وأض���اف أنه توجد وحدات ف���ي الجيش »ال يوجد 

فيها أي نوع من الطاع���ة الحقيقية«. وقال بيلد أمام اللجنة 

إن وحدة كوماندوس النخبة »سرية هيئة األركان العامة« ال 

يوجد فيها أي نوع م���ن الطاعة »والجميع هناك يبدون مثل 

الهيبيز«. 

»لجنة أغرانات« التي حققت في اإلخفاقات اإلسرائيلية خالل حرب تشرين 1973.
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قضايا وآراء

كيف تحّول الفلسطينيون 
إلى أجانب في وطنهم؟!

بقلم: إيلي أمينوف )*(

في بداية العام 2009 غيرت وزارة الداخلية اإلس���رائيلية اس���م دائرة تسجيل السكان في القدس 

الشرقية ليصبح »قسم شؤون األجانب«، وبذلك طمست الوزارة بجرة قلم الفارق بين »أقلية أصالنية« 

وبين »أقلية مهاجرة«، ووضعت بالتالي جميع الفلسطينيين في إسرائيل في مكانة مشابهة لمكانة 

المهاجرين  األجانب. 

ف���ي 14 آب 2013 ذكرت صحيفة »هآرتس« أن المستش���ار القانوني للحكومة اإلس���رائيلية يهودا 

فاينشتاين صادق على االستيالء على أمالك فلسطينيين في القدس بموجب قانون أمالك الغائبين 

م���ن العام 1950، والذي مكن إس���رائيل في الماضي من نهب ممتلكات وعقارات عش���رات اآلالف من 

الفلس���طينيين ف���ي أعقاب حرب الع���ام 1948. وعلل فاينش���تاين قراره بالق���ول إن الهدف منه هو 

»المحافظ���ة على نس���يج األحياء في القدس«، م���ا يعني في الحقيقة الس���ماح بنقل أمالك وعقارات 

فلسطينية إلى أيد يهودية من أجل توسيع المستوطنات في القدس »الموحدة«، وبذلك فقد تجاوز 

المستش���ار القانوني الحالي حدودًا رفض س���ابقوه تجاوزها.  وكانت إسرائيل قد ادعت دائما بأنها 

تطب���ق في القدس قانونا واحدًا على اليهود والعرب، وكررت هذه الكذبة مئات المرات حتى أصبحت 

حقيقة في نظر الكثيرين.  

في نيس���ان من هذا العام أيضا مدد الكنيست اإلس���رائيلي للمرة الحادية عشرة مفعول التعديل 

العنصري ل� »قانون الدخول إلى إسرائيل«، كما مدد الكنيست في نفس الوقت مفعول حالة الطوارئ 

المطبقة في إس���رائيل منذ قيامها. لن نخوض هنا في حالة الطوارئ المستمرة وقوانينها وأنظمتها 

المخزية التي ورثتها إس���رائيل من اإلمبريالية البريطانية، وإنما س���نركز على ذلك القانون )قانون 

الدخول إلى إسرائيل( الذي يمنع جمع شمل عائالت فلسطينية.  

هذا القان���ون مبني على تمييز إثني بين اليهود وغير اليهود، والذي يمكن وصفه بش���كل واضح 

كقانون أبارتهايد.  وتش���كل وزارة الداخلية اإلس���رائيلية الدفيئة التي ينب���ت وينمو فيها قانون 

األبارتهايد الذي يمنع مواطنين إس���رائيليين من أصل فلسطيني من الزواج من فلسطينيين ليسوا 

مواطنين، وأن يكّونوا معهم أسرة في إسرائيل.  ويستند هذا القانون إلى نشرة ديمغرافية عنصرية 

تبنتها وروجت لها وزارة الداخلية اإلس���رائيلية في نيسان 2002، وجاء فيها أن الحق في جمع شمل 

العائالت يش���كل »خطرا ديمغرافيا - أمنيا«، وتضمنت النشرة »معطيات مقلقة« تتلخص في تقرير 

حول »مخرب انتحاري« أحد والديه مواطن إسرائيلي، نفذ عملية تفجير في أحد المطاعم في حيفا.

 وركز معدو النشرة على موضوع وقيمة المخصصات التي تلقتها عائلة منفذ العملية من مؤسسة 

»التأمين الوطني«، ليخلصوا من ذلك إلى استنتاج مؤداه أن إسرائيل ستدفع في غضون عشر سنوات 

3ر3 مليار شيكل لفلسطينيين يجدر، وفقا لرأي وزارة الداخلية، طردهم وإبعادهم من إسرائيل. بعد 

أس���بوعين فقط من عرض هذه »النش���رة المفزعة« على الحكومة، اتخذت األخيرة )في 12 أيار 2002( 

قرارًا بتجميد طلبات جمع ش���مل العائالت الفلس���طينية، وقد تحول هذا القرار فيما بعد إلى قانون 

رسمي في صيغة قانون عنصري فاضح.  ففي أيلول 2003، تحول القرار إلى تعديل ل� »قانون الدخول 

إلى إس���رائيل«، وقد نص التعديل على أن الزواج بين أحد س���كان المناطق )األراضي الفلس���طينية 

المحتلة منذ العام 1967( وبين مواطن أو س���اكن )مقيم( في إس���رائيل ال يش���كل أساسا لمنح إقامة 

لل���زوج المقيم في »المناط���ق«.  ويعني ذلك أنه ال يمكن المرأة تقيم ف���ي الخليل، إذا ما تزوجت من 

مواطن إسرائيلي في حيفا، أن تسكن معه في حيفا إال إذا كانت يهودية.  وإذا كانت هذه المرأة غير 

يهودية، سيضطر زوجها اإلسرائيلي إلى السكن معها في الخليل، أو  يكون متزوجا منها بالمراسلة!

ويلحق قانون األبارتهايد المذكور الضرر بأقس���ام الشعب الفلسطيني الثالثة الخاضعة لسيطرة 

إس���رائيل: المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، وس���كان القدس الشرقية، والفلسطينيون الذين 

يعيش���ون ف���ي غيتوات في الضفة الغربية وقط���اع غزة.  ومن بين هذه األج���زاء الثالثة، يقع الضرر 

والتهديد األشد، جراء هذا القانون،  على الفلسطينيين سكان القدس الشرقية، الذين من المفترض، 

ظاهريا، أن يكون وضعهم أفضل بحكم اعتبارهم س���كانا )مقيمين( دائمين في دولة إسرائيل. غير 

أن المحكمة اإلس���رائيلية العليا اتخذت في العام 1988 قرارًا قضت بموجبه أن تصريح )حق( اإلقامة 

الدائمة الذي يحدد مكانة الس���كان الفلس���طينيين في القدس الش���رقية، يصبح الغيا تلقائيا، دون 

حاجة إللغاء رس���مي، إذا ما تغير واقع إقامتهم، وقد تم اس���تنادا لهذا القرار، منذ ذلك الوقت وحتى 

العام 2012، طرد 13 ألف مقدس���ي، بعدما س���حبت منهم وزارة الداخلية بطاقات الهوية اإلسرائيلية 

)الزرقاء( التي تشكل تصريحا باإلقامة الدائمة للفلسطينيين في مدينة القدس. 

وكما أس���لفنا فقد غيرت وزارة الداخلية اإلس���رائيلية في بداية العام 2009 اس���م »دائرة تسجيل 

الس���كان« التابعة لها في القدس الش���رقية إلى »قسم ش���ؤون األجانب«، كذلك أحال وزير الداخلية 

صالحياته بموجب »قانون الدخول إلى إس���رائيل« إلى رئيس »لجنة اعتراضات وشكاوى األجانب« في 

الوزارة.

وهكذا تحول فلسطينيون أصالنيون من مواليد البالد جيال بعد جيل، إلى غرباء وأجانب في وطنهم.   

والجدير بالذكر أن الفلس���طينيين في إسرائيل لم يوصفوا، لغاية السنوات األخيرة، كأجانب، وعلى 

س���بيل المثال فقد تطرق  تقرير لجنة أور إلى هذا الموضوع بكلمات واضحة، حين تحدث عن األقلية 

العربية في إسرائيل )التي يعتبر الفلسطينيون سكان القدس الشرقية في الظاهر، جزءا منها(،  إذ 

جاء في التقرير: »مجموعة األقلية العربية في إس���رائيل، هي مجموعة أصالنية، ترى نفسها خاضعة 

لهيمنة أغلبية ليست كذلك في جوهرها.  وطبقا للتمييز المألوف في األدبيات المهنية بين أقليات 

أصالنية وأقليات مهاجرة، فإن األقلية العربية في إسرائيل تنتمي بوضوح للفئة األولى«.

صحيح أن التقرير  تحدث عن الفلسطينيين مواطني إسرائيل، ولكن ال جدال في أن الفلسطينيين 

في القدس الش���رقية وباقي المناطق الفلس���طينية التي احتلت في حرب العام 1967، ينتمون أيضا 

إل���ى نفس المجموعة القومية، وها هي وزارة الداخلية تقرر طمس الفوارق بين مهاجرين من الخارج 

وبين س���كان أصالنيين، معتب���رة جميع هؤالء أجانب! علما أن قرارها بش���أن تغيير تس���مية دائرة 

تس���جيل السكان في القدس الشرقية، لم يس���بقه أي نقاش، كما أن مبرراته لم تنشر في أي مكان.  

المكان الوحيد الذي طرحت فيه فكرة تعيين »مفوض لشؤون األجانب« كان لجنة الكنيست لمكافحة 

االتجار بالنساء، في العام 1988.  وقد جرى الحديث وقتئذ عن تعيين قاض متقاعد كي يبت في منح 

تأشيرات إقامة لضحايا تجارة النساء )أي النساء الالئي يجلبن إلى إسرائيل، من دول أوروبا الشرقية 

بش���كل رئيس، الس���تغاللهن في أعمال الدعارة(.  ولكن بعد تعيين »مفوض شؤون األجانب« حددت 

مهمته بمعالجة موضوعين يتعلقان فقط بس���كان القدس الشرقية: تنظيم مكانة األزواج وتسجيل 

األوالد.  

انظروا كيف تحولت فكرة ذات وجه إنساني، كان من المقرر أن تشكل أداة لمكافحة االتجار بالنساء، 

إلى  أداة تصنف فلس���طينيي القدس الش���رقية وأبناءهم كأجانب؟! هكذا أقام���ت وزارة الداخلية 

اإلس���رائيلية لنفس���ها هيئة قضائية خاصة.  إن هذه الوزارة، التي يوجهها  االعتبار الديمغرافي، 

ال تت���ورع عن كش���ف األيديولوجيا التي يتلخص جوهر وظيفتها في الس���عي إلى تطهير المجتمع 

اإلسرائيلي من جميع غير اليهود.  

وعموما فإن ذلك يش���كل نتاجا لنفس وجهة النظر القديمة القائلة بأن تعريف دولة إسرائيل في 

حد ذاته، يتطلب إنكار الوجود الفلس���طيني السابق لوجودها على هذه األرض، وأن جميع مؤسسات 

الدولة يجب أن تخدم الغاية المقدسة المتمثلة في تغريب الفلسطينيين وطردهم من وطنهم.  

وقد امتدت أيضا ذيول وتفرعات الخطاب العنصري، الذي رعته وزارة الداخلية، إلى لجان الكنيست 

التي ناقشت التعديالت القانونية التي اقترحتها الوزارة ذاتها، إذ تناول السجال المركزي في هذه 

اللجان البرلمانية مس���ائل ديمغرافية عرضت في قسم منها كمسائل أمنية، وقد اتضح، مع األسف، 

أن قضاة المحكمة اإلسرائيلية العليا قبلوا أيضا التماثل بين الديمغرافيا واألمن.

فقد رفض القاضي أهارون باراك، في قرار الحكم المتعلق بقانون الدخول إلى إسرائيل، اإلدعاء بأن 

هذا القانون استند إلى خطاب ديمغرافي، وبذلك تبنى القاضي باراك عمليا موقف ممثلي الحكومة، 

ومهد الطريق لتمرير القانون الذي كان هو نفسه قد رفضه في البداية.  

في نهاية العام 2011 اس���تكملت إسرائيل بناء مقاطع جدار الفصل في منطقة ما يسمى ب� »غالف 

القدس«، مما أدى إلى بقاء  حوالي 90 ألف فلسطيني من سكان القدس الذي يحملون بطاقات هوية 

إسرائيلية خارج الحدود التي رسمتها إسرائيل لمدينتهم.  

لم يس���بق أن قام نظام في أية دول���ة ديمقراطية في العالم بتحويل مجموعة س���كانية أصالنية 

إل���ى مجموعة من الغرباء تطبق عليهم قوانين الهجرة.  ولعل الس���ابقة الوحيدة التي يمكن العثور 

عليها لمثل هذه السياس���ة، في التاريخ المعاصر، هي السياس���ة التي اتبعتها وزارة الداخلية في 

عهد الرايخ الثالث )عهد النظام النازي( والتي ألغت مواطنة كل من ال ينتمي إلى العرق اآلري النقي 

في ألمانيا.  بطبيعة الحال، ال يمكن المقارنة كما يقولون لدينا، ولكن س���لوك وأس���اليب عمل وزارة 

الداخلية اإلسرائيلية تشكل تجسيدًا جليا لسياسة التطهير العرقي.

___________________________

)*( صحافي وناشط سياسي راديكالي إسرائيلي. ترجمة خاصة. 

بقلم: رون غرليتس )*(

تش���وب العالقات بي���ن األقلي���ة العربية ودولة 

إسرائيل، وبين المواطنين العرب واليهود، أجواء 

قاس���ية ومش���حونة بصورة عامة. ويدور الحديث 

هن���ا على مجموعتين مختلفتين عن بعضهما في 

كل النواحي والجوانب  الجوهرية تقريبا، كالدين 

واللغة والثقافة والهوية القومية.  ويقطن اليهود 

والع���رب في الغال���ب األعم في بل���دات منفصلة،  

ويتعلمون في مؤسسات وأجهزة تعليم منفصلة.  

إلى ذلك فإن مجموعة األقلية العربية هي مجموعة 

أصالنية، إذ كانت تشكل مجموعة األغلبية قبل أن 

تتحول إلى أقلية في أعق���اب »النكبة« التي حلت 

به���ا في ذروة الص���راع بين الحرك���ة الصهيونية 

والش���عب العربي الفلسطيني، وما زال هذا النزاع  

القومي قائم���ا، والعالقات بين المواطنين اليهود 

والمواطنين العرب- الفلس���طينيين في إسرائيل، 

هي جزء منه. 

يعاني المواطنون العرب في إس���رائيل منذ 65 

عاما من عدم مساواة وتمييز شديدين في مجاالت 

كثيرة، وال سيما في تخصيص الموارد )ومن ضمن 

ذلك نقل وس���ائل إنتاج كثيرة وأراض من العرب 

إل���ى اليهود(، مم���ا أوجد حيزا مادي���ا يتمتع فيه 

المواطنون اليه���ود والبل���دات اليهودية بموارد 

أكب���ر بكثي���ر مما يتمتع ب���ه المواطن���ون العرب 

وبلداتهم، ويش���مل ذل���ك األراضي والتش���غيل 

والمناطق  الصناعية، والميزانيات التي تخصصها 

الدولة في مختل���ف المجاالت.  وفي مجال الموارد 

القومية  والرمزية، فإن الحديث  ال يدور على عدم 

مس���اواة، وإنما على س���يطرة يهودية مطلقة في 

كل ما يتعلق برموز الدول���ة وتعريفها واالمتالك 

الحصري لمفت���اح الدخول إل���ى الدولة والحصول 

على المواطنة. 

والس���ؤال: هل هناك، على الرغ���م من كل ذلك، 

فرصة لتحقيق المس���اواة بين المواطنين العرب 

واليهود في إس���رائيل؟ الجواب هو نعم، بحسب 

م���ا اعتق���د.  قبل أن ننظ���ر إلى المس���تقبل، أريد 

إلقاء نظ���رة على الحاضر، لتش���خيص االتجاهات 

التي تس���م حاليا العالقات بي���ن العرب واليهود، 

وبي���ن العرب والدولة.  وفي اعتقادي فإن التفكير 

المعت���اد ال���ذي ي���رى أن العالقات بي���ن  اليهود 

والع���رب تزداد تدهورا، هو تفكي���ر خاطئ.  فمن 

خالل عملي في الس���نوات الخمس األخيرة كمدير 

عام مش���ارك لجمعية »س���يكوي« )جمعية لدفع 

المس���اواة المدني���ة وتكافؤ الف���رص( وجدت أن 

هناك تش���كيلة واس���عة من المواق���ف والجهود 

واألفعال في مجال العالقات بين اليهود  والعرب 

في إسرائيل. 

تصعيد في الحمالت المناوئة للعرب
صحي���ح أن هناك الكثير م���ن األصوات  والقوى 

للمساواة  المعارضة  والممارس���ات  والسياس���ات 

والش���راكة، وأن التميي���ز ض���د المواطنين العرب 

لي���س باألم���ر الجديد، غي���ر أن االتجاه الس���لبي 

المالحظ على هذا الصعيد، في السنوات األخيرة، 

يتسم بثالث سمات رئيسة وهي، 

أوال- الش���رعية السياسية: قاد أفيغدور ليبرمان 

حملة سياس���ية ش���عواء ضد المواطني���ن العرب 

وعين وزيرا للخارجية في الحكومة السابقة.  وفي 

نهاية العام 2012 تحالف رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو مع ليبرمان في قائمة مش���تركة، وبذلك 

فقد أعطى ش���رعية سياس���ية كاملة لهذا الرجل 

الذي قاد تل���ك الهجمة ض���د المواطنين العرب.  

كذلك ش���اهدنا في الكنيست الس���ابق موجة من 

التش���ريعات والقواني���ن المناوئ���ة للمواطني���ن 

للعرب، والتي بادر إلى دفعها نواب حزب ليبرمان 

»إسرائيل بيتنا« بدعم وتأييد أعضاء كنيست من 

حزب���ي »الليكود« و«كاديما«، وم���ن األمثلة البارزة 

»قانون النكبة« - أحد القوانين المفزعة في كتاب 

القوانين اإلس���رائيلية- والذي يخول وزير المالية 

تقليص وحجب ميزانية حكومية عن أية مؤسسة 

أو هيئ���ة عامة، أو س���لطة محلية عربي���ة، تحيي 

ذكرى »النكبة« في يوم إقامة دولة إسرائيل. هذا 

القانون، الموجه مباش���رة ضد المواطنين العرب، 

أقر )في الكنيست الس���ابق( بتأييد جميع أعضاء 

كتل االئتالف تقريبا.  

ثانيا- أضح���ت مواطنة العرب- الفلس���طينيين 

في إس���رائيل، بش���كل غير مس���بوق، موضع شك 

وتهدي���د، وقد طرحت م���رارا اقتراحات تدعو  إلى 

س���حب وإلغاء هذه المواطنة، مثل مشروع »قانون 

ال���والء والمواطن���ة« واالقتراح الداع���ي إلى تبادل 

أراض ف���ي منطقة وادي عارة )ال���ذي يعني إلغاء 

جماعي���ا لمواطن���ة القاطني���ن في بل���دات وقرى 

المنطق���ة( وغيرهما من مبادرات التش���ريع التي 

أدخلت إلى الخطاب العام فكرة أن مواطنة العرب 

في حد ذاتها مرهونة باالنصياع لإلجماع القومي 

اإلس���رائيلي.  إن الرس���الة الواضح���ة الموجه���ة 

للمواطني���ن العرب من خ���الل كل هذه المحاوالت 

هي: إما أن تصمتوا أو تفقدوا حقوقكم األساسية 

كمواطنين.

 ثالثا- تصاعد الهجمات العنيفة ضد المواطنين 

العرب: يمكن الق���ول إجماال أن الحديث يدور هنا 

على نزاع قومي غير عنيف، يجري في سياق النزاع 

القومي العنيف بين إس���رائيل والفلس���طينيين 

ف���ي الضفة الغربي���ة وقطاع غزة.  غي���ر أن موجة 

الهجمات العنيفة، الت���ي تصاعدت في العامين 

األخيري���ن، ضد المواطنين الع���رب وممتلكاتهم، 

وما تظهره الشرطة اإلسرائيلية من عجز وتقصير 

ف���ي معالجة الموضوع، تش���كل اتجاهات جديدة 

تبعث على القلق. 

باإلضافة إلى هذه السمات الثالث، هناك اتجاه 

مستمر منذ س����نوات طوال، يتمثل في التجاهل 

التام لموقف المواطنين العرب- الفلس����طينيين 

فيما يتعل����ق باالحتالل اإلس����رائيلي الذي يقمع 

أبناء ش����عبهم في الضفة الغربي����ة وقطاع غزة.  

وعلى سبيل المثال، في الحمالت العسكرية التي 

شنتها إس����رائيل على قطاع غزة خالل السنوات 

األخي����رة وقتلت فيه����ا قرابة 1500 فلس����طيني 

)غالبيته����م م����ن المدنيين واألطف����ال( لم يأخذ 

أحد في إسرائيل في الحسبان أن هذه الهجمات 

العسكرية تقع على أبناء ش����عب في الكثير من 

األحيان هم أقارب هؤالء المواطنين العرب. 

ولألس���ف فإن الجهات السياسية واالجتماعية  

الت���ي تعمل من أج���ل المس بحق���وق المواطنين 

العرب تحظى بتأييد واس���ع  وقوة دعم منقطعة 

النظير في الحكومة والكنيست- الحالي والسابق- 

وتحقق أهدافها في مج���االت مختلفة.  مع ذلك، 

توجد في الوقت ذاته، وف���ي نفس الحيز، عناصر 

وجهات أخرى، قوية وذات تأثير، تعمل بال كلل من 

أجل دفع المس���اواة والمش���اركة، وتطوير عالقات 

طيبة، إنسانية وطبيعية، بين اليهود والعرب. 

فف���ي اللق���اءات الت���ي أجريها باس���تمرار، في 

نطاق نش���اط جمعية »سيكوي«، مع موظفين كبار 

ف���ي وزارات الحكوم���ة، فوجئت م���رارا بأن بعض 

ه���ؤالء الموظفين ال يقرون فقط بوجود سياس���ة 

غير متس���اوية، بل ويعملون أيضا من أجل زيادة 

الموارد المحولة للبلدات والقرى العربية، ومن أجل 

تقليص وس���د الفجوات القائمة بين الوس���طين 

اليهودي والعربي.  

وتعمل الحكومة اإلس���رائيلية بوسائل مختلفة 

على تشجيع ودفع تشغيل المواطنين العرب في 

مختل���ف قطاعات وفروع اقتص���اد الدولة.  كذلك 

ف���إن العديد من رج���ال األعم���ال المهمين وكبار 

المس���ؤولين في المراف���ق االقتصادية في جهاز 

الدول���ة واألكاديمي���ا والقط���اع الخ���اص يعبرون 

بش���كل دائم عن دعمهم وتأييده���م، ويعملون  

بصورة منهجية وحثيثة، من أجل دفع تش���غيل 

المواطني���ن الع���رب ودمجه���م ف���ي االقتص���اد 

والمجتمع اإلسرائيليين، هذا باإلضافة إلى جهود 

ونش���اطات منظمات المجتمع المدني التي تعمل 

على دفع المساواة والمشاركة بين سائر مكونات 

وفئات المجتمع.

معطيات واتجاهات
إن هذه النش���اطات والجهود ال تجري في فراغ، 

بل تجد صدى لها في ازدياد التأييد لهذا التوجه 

في صفوف الجمهور. فقد أظهر استطالع مواقف 

ش���امل أجرته جمعية »سيكوي« قبل عدة سنوات 

أن 74% م���ن المواطنين اليهود يق���رون بحقيقة 

وجود تميي���ز ضد المواطنين العرب، وأن 60% من 

اليهود يرون في دفع مس���اواة المواطنين العرب 

مصلحة للدولة.  

وأعرب حوالي 40% من اليهود عن استعدادهم 

لتحم���ل تبع���ات خط���ة لتقليص الفج���وات بين 

الوس���طين العرب���ي  واليهودي، حت���ى لو كانت 

مثل ه���ذه الخطة س���تضر بهم على المس���توى 

الش���خصي.  كذل���ك أظهر االس���تطالع أن أغلبية 

الجمهور اليهودي تؤيد الدمج االقتصادي )%70( 

والسياسي )52%( واالجتماعي )75%( للمواطنين 

العرب في إسرائيل. 

ف���ي الوقت ذات���ه لوحظ في الس���نوات األخيرة 

اتج���اه نحو تقلص الفجوات بي���ن اليهود والعرب 

ف���ي المجال الم���ادي، وإن كان ذل���ك يتم بوتيرة 

بطيئ���ة للغاي���ة.  فقد ط���رأ تحس���ن ملموس في 

السياس���ة المتعلق���ة بتخصي���ص الميزاني���ات  

للبل���دات العربي���ة في ع���دد من المج���االت، مثل 

معونات التوازن للس���لطات المحلي���ة وميزانيات 

التعلي���م والرفاه  والمواص���الت العامة.  إلى ذلك 

فقد ارتفعت نس���بة تشغيل النساء العربيات من 

10% ف���ي العام 1990 إلى 22% في العام 2011، كما 

ارتفعت نسبة المواطنين العرب في جهاز الدولة 

م���ن 5% في العام 2003 إل���ى 8% في العام 2012، 

مما يشكل ارتفاعا بنسبة 60% خالل أقل من عشر 

سنوات. 

عل���ى الرغ���م م���ن واق���ع الالمس���اواة العميقة 

والبنيوي���ة الس���ائدة بي���ن اليه���ود والعرب في 

إس���رائيل، كنتيج���ة مباش���رة لسياس���ة تمييز 

مستمرة حتى اآلن، إال أن ذلك ال ينفي وجود اتجاه 

إيجاب���ي، وأن هناك جهات تق���وم بجهود عملية 

ومثمرة، تس���اهم ف���ي تقليص الفج���وات ودفع 

تحقيق المساواة. 

إذن، هن���اك اتجاهان متناقض���ان في المجتمع 

اإلس���رائيلي: اتجاه يدفع نحو المس���اواة واتجاه 

معارض له، اتجاه يدفع نحو خلق مجتمع مشترك 

ونحو تحس���ين العالق���ات بين اليه���ود والعرب، 

واتجاه معاكس يدفع نح���و االنفصال واالنعزالية 

وتخريب العالقات. هذان االتجاهان يتواجدان في 

العامة والسياس���ية، ويغذي أحدهما  الساحتين 

اآلخر. وفي اعتقادي، فإن القوى السلبية والحمالت 

الموجهة ضد المواطنين العرب، هي نتاج تنامي 

قوة المجتمع العرب���ي، واندماجه في مراكز القوة 

واالقتصاد والمجتمع في إسرائيل.  

في س���بعينيات القرن الماض���ي كان اليهودي، 

الذي لم يتجول في القرى العربية، ال يرى العرب إال 

كعمال يدويين في البس���تنة والبناء.  اليوم تغير 

الوضع كليا.  فالمواطن اليهودي  الذي يدخل إلى 

صيدلية يرى فيه���ا دائما صيدالنيا عربيا، وإذا ما 

اضطر  للذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى 

من المحتمل جدًا أن يتولى طبيب عربي معالجته، 

وف���ي الجامع���ات أصبح هن���اك محاض���رون عرب 

يدرس���ون الطلبة اليهود، وأحيانا رؤس���اء أقسام 

ودوائ���ر، وحتى رؤس���اء كليات، كما س���بق أن كان 

هناك وزي���ر عربي ومدير ع���ام وزارة.. وهكذا، لم 

يعد اليهود في إس���رائيل يحتلون دائما المراتب 

العليا في كل س���لم وفي كل وضع،  مما يش���كل، 

في نظر البعض، قلبا وتغييرا للمعادالت. فاليمين 

)اليهودي( القومي يخشى جدًا من كسر الهيمنة 

المطلق���ة لليهود، وم���ن تنامي ق���وة المواطنين 

الع���رب. وخالف���ا  للكثيرين في صفوف اليس���ار 

والجمه���ور العربي، الذين يس���تخفون باالندماج 

االقتصادي واالجتماع���ي للمواطنين العرب، ربما 

كانت محافل اليمين تشخص بشكل سليم الطاقة 

الكامنة في هذا االندماج، ولذلك فهي تسعى إلى 

كبح ه���ذه العملية  الخطيرة، م���ن وجهة نظرها، 

وإلى تقليص حقوق المواطنين العرب. 

مم���ا ال ري���ب في���ه أن الحم���الت الموجهة ضد 

المواطنين العرب خطيرة وغير ديمقراطية، ولكن 

ش���دتها- وتلك هي النقطة الرئيسة- تدل أيضا 

على الق���وة والنج���اح اللذين أحرزهم���ا المجتمع 

العربي وعلى القوى اإليجابية في مجمل المجتمع 

اإلس���رائيلي، والتي تعمل من أجل دفع المساواة 

والش���راكة، وليس من المفيد التنكر لهذا االتجاه  

اإليجاب���ي. إن هذا االتج���اه يمكن ل���ه، حتى في 

ظل التمييز الواس���ع والمنهجي، أن يؤدي، إذا ما 

اس���تمر وتعاظم، إلى إحداث تغيير بعيد األثر، إذ 

أنه سيشكل أساسا لبناء مجتمع مشترك ومتساو 

للع���رب واليهود، كما أنه س���يعزز ويقوي الوضع 

االقتصادي واالجتماعي للمواطنين العرب بصورة 

تتيح لهم نقطة انطالق أفضل حتى في مواجهة 

المسائل القومية الكبرى. 

يظل الس���ؤال: أي اتجاه من هذي���ن االتجاهين 

سيحدد مس���تقبل العالقات بين اليهود والعرب 

ف���ي إس���رائيل؟ هل نح���ن ماضون نح���و تنظيم 

وتس���وية العالق���ات وتخفي���ف ح���دة التوترات 

وتحقيق المساواة والش���راكة، أم أننا ماضون في 

طريق التصعيد والتصادم؟! لست أدري.

لقد ع���رف التاريخ نزاعات عرقية أش���د صعوبة 

وعنفا، ومع ذلك  أمكن التوصل إلى حل وتس���وية 

لها، ف���ي حين كان���ت هناك نزاع���ات، خيل أنها 

هادئة، تدهورت إلى حمامات دم.   

س���أختم مقالي بهذا االقتباس من مقالة كتبها 

المواط���ن )األكاديم���ي( العربي رائ���ف زريق: »إن 

تفاؤل���ي ال ينبع من االعتقاد بأن���ه يمكن حل لغز 

الخط���ة الخفي���ة للتاري���خ، أو أنه يمك���ن تعجيل 

تطورها، وإنما ينبع من التجربة التاريخية. وهذه 

التجرب���ة تعلمنا بأنه كانت هن���اك أحيانا، أحيانا 

فقط، قصص تاريخي���ة انتهت إلى نهاية جيدة.  

كم���ا تعلمنا التجرب���ة أن هذه النهاي���ة لم تكن 

عفوية، وإنما كان هناك دوما  من عمل وسعى من 

أجل الوص���ول إلى ذلك ... وحري بنا أن نتذكر هنا 

بأن���ه ومثلما أن النجاح غير مضمون، فإن الفش���ل 

أيضا غير مؤكد«.
________________________________

)*( مدير مشـــارك لجمعية »ســـيكوي« لدفع المســـاواة 

المدنية وتكافؤ الفرص في إسرائيل، وخبير في السياسة 

الحكومية تجاه المواطنين العرب. ترجمة خاصة. 

فرصة تحقيق المساواة بين المواطنين اليهود 
والعرب في إسرائيل ليست معدومة!

» صـــــــدر  عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية »

الخارطة السياسية 
في إسـرائيل

انتخابات 2013

برهوم جرايسي
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

تقارير خاصـــة

قال���ت المحامي���ة راوية أب���و ربيعة م���ن »جمعية حق���وق المواطن في 

إس���رائيل« إن قضّية العرب البدو في النقب ليس���ت قضائية، بل بالدرجة 

األولى سياس���ية وذات إس���قاطات كبي���رة على الوجود الفلس���طيني في 

الداخ���ل وعلى الحيز الع���ام في النقب. ولذا ف���إن المعادلة لصياغة الحل 

قب من 
ّ
يج���ب أن تعتمد على مبدأ االعتراف بجمي���ع القرى العربية في الن

دون استثناء واالعتراف بحقوق الملكية الكاملة على األراضي.

وأضافت أبو ربيعة في مداخلة نش���رتها ف���ي الموقع اإللكتروني التابع 

ل� »جمعية حقوق المواطن«، إن »قانون برافر- بيغن« هو قانون إس���رائيلي 

قر في حزيران 2013 بالقراءة األولى، وهو قانون تهجيري 
ُ
عنصري جديد، أ

لمص���ادرة أراضي العرب في النقب وترحيلهم، حيث صّوت لصالح اقتراح 

القانون 43 عضو كنيس���ت و40 عضوا عارضوا المشروع. ويشرعن القانون 

تهجير 40 ألف عربي من س���كان القرى العربية البدوية في النقب وهدم 

وتدمير قراهم، بهدف اقتالعهم من أرضهم. ويعني تنفيذ هذا المخطط 

مص���ادرة 90 في المئة مما تبق���ى من أراض بأيدي ع���رب النقب. وينص 

القانون على تحديد وتقليص المنطقة التي سيتم منح عرب النقب »أراض 

بديل���ة« فيها لمن تعت���رف الدولة بملكيتهم ل���ألرض. ويهدف القانون 

كذل���ك إلى تفكيك المجتمع العربي الب���دوي ووضع أكبر عدد منهم بأقل 

مس���احة على األرض، من خالل فرض نظام حياتي لم يختاروه ألنفس���هم 

بعيدا عن أعمالهم المعتادة، ومصادرة معظم أراضيهم.

ويحدد القانون فترة ثالث س����نوات »لتسوية« مسألة الملكية وفي نهاية 

هذه الفترة س����يتم تس����جيل كل األراضي الت����ي لم يتع����اون مالكوها مع 

الس����لطات على اس����م الدولة. وال يعترف القانون بالحقوق التاريخية لعرب 

النقب على أراضيهم، ويتجاهل كليا حقيقة كون الغالبية الساحقة من هذه 

القرى قائمة في أماكن تواجدها التاريخية قبل قيام الدولة العام 1948. 

وبرأي أبو ربيعة، يش���كل تش���ريع هذا القانون إح���دى أخطر الخطوات 

المتعاقبة والمتزامنة التي أوصى بها طاقم برافر لتس���وية سكن العرب 

في النقب: تس���وية ملكية األراضي من خالل تش���ريعات في الكنيس���ت؛ 

ترتيبات تخطيطية جديدة؛ وإطار مؤسس���اتي وإداري جديد يشمل آليات 

تطبيق وفرض جديدة ومكثفة. وهذا اإلجراء س���ُيغّير على نحو حاٍد الواقع 

ذ بدون إشراك سكان القرى غير المعترف 
ّ
المعيش���ي لعرب النقب وسينف

به���ا، ال ب���ل إن تطبيق الخطة يس���تند إلى حل قس���ري، وتنفيذ إجراءات 

أحادية الجانب. واقتراح القانون ينتهك بش���كل قاٍس حقوق عرب النقب 

والت���ي من بينه���ا الحق في المس���اواة والحق في الكرام���ة والحفاظ على 

أسلوب المعيشة والثقافة والحق في المسكن الالئق.

وتتابع أبو ربيعة، إن مش���روع القانون ه���ذا يحمل في طياته الكثير من 

المعان���اة ألهالي النقب وه���و مجحف بحقهم، وال يص���ادر فقط أرضهم 

وبيوته���م، بل يص���ادر حريتهم في العي���ش الكريم. كم���ا أن الحكومة 

اإلس���رائيلية تثبت وبأذرعه���ا المختلفة أنها تعم���ل بخطى حثيثة على 

إح���داث نكبة ثانية لأله���ل في النقب، عدا عن أنه���ا تتعمد إهمال عرب 

النقب ومنذ عش���رات الس���نين وتمتنع عن تقديم الخدمات األساس���ية 

والبن���ى التحتية الالزم���ة للعيش في أدنى مقوم���ات الحياة في بيوتهم 

بأمان واطمئنان.

إن قضّية عرب النقب ليس���ت قضائية، بل بالدرجة األولى سياس���ية 

ذات إس���قاطات كبيرة على الوجود الفلسطيني في الداخل وعلى الحيز 

العام في النقب. ولذلك فإن المعادلة لصياغة الحل يجب أن تعتمد على 

قب دون استثناء واالعتراف 
ّ
مبدأ االعتراف بجميع القرى العربية في الن

بحقوق الملكية الكاملة على األراضي. ونحن ندرك تماما أننا ال نتحدث 

عن س���ياق حقوقي، والذي من خالله كان من الممكن ممارس���ة الحقوق 

الدس���تورية لعرب النقب كمجموعة قومية أصالنية ذات ميزات خاصة 

يحميه���ا القانون الدولي. هنا يدور الحديث على س���ياق اس���تعماري 

ِينظر إلى المواطن العربي الفلس���طيني بعدوانية ويستهدف إخالءه 

من مكان س���كنه التاريخ���ي وتركيزه في حيز جغراف���ي محدود وذلك 

به���دف إقامة بلدات يهودي���ة على أنقاض الق���رى العربية، وبكلمات 

أخرى تطهي���ر عرقي ونكبة جديدة. لذا فإن اآلليات القانونية محدودة 

التأثير وال تكفي للتصدي لمثل هذه المخططات ويجب إرفاقها بعمل 

سياسي مكثف.

وتختم: إن السؤال الذي يطرح هو هل النضال السياسي يحقق أهدافه 

أم يتعين علينا أن نعيد النظر في آلياته وأساليبه الحالية؟ هناك خطوات 

احتجاجية مختلفة ضد مخطط برافر مثل المظاهرات أو اإلضرابات العامة 

ومن بينها اإلضراب العام الذي جرى إعالنه. وبالرغم عن ذلك فنضالنا غير 

مرئي وال يخلق الحماس الكافي للنضال من أجل هذه القضية في الش���ارع 

العرب���ي )جنوبا وش���ماال(. النضال اآلني هو عبارة ع���ن ردة فعل للخطوات 

الحكومي���ة من حدث إلى ح���دث، ومن مظاه���رة إلى مظاه���رة. وال توجد 

استراتيجيا منظمة ومتعاقبة لنضال طويل المدى. فهل الجماهير العربية 

ت من الذين يمثلون هذه 
ّ
ت من النضال من أجل األرض أم مل

ّ
في الداخل مل

القضايا ومن آليات النضال الكالسيكية، التي نجد فيها نفس المتحدثين 

ونفس الخطابات، الت���ي تعبر عن البنية االجتماعي���ة المحافظة- األبوية 

ب في اغلب الحاالت النس���اء والش���باب من الس���احة السياسية  التي تغيِّ

وم���ن الدور القيادي. إن القيادة الحالية تقوم باستنس���اخ نفس النماذج 

التقليدي���ة دينية كانت أم قومية. والس���ؤال الذي يط���رح هل الجماهير 

العربية ال تدرك كبر المأس���اة أم هي مشغولة باألمور الحياتية اليومية؟. 

لماذا ال ن���رى الجماهير الغفيرة في المظاه���رات واالحتجاجات المختلفة 

كما نراها في األعراس وفي الرحالت المنظمة إلى المس���جد األقصى؟  في 

عهد الث���ورات في العالم العربي وعهد األجيال الش���ابة واألصوات الحرة 

يعتبر نضالنا ضعيفا جدا ألنه ال يخاطب الش���ارع الفلسطيني في الداخل 

وال ينس���جم مع موجة التغيير والتجديد في العالم العربي. إن أس���اليب 

النض���ال المتبعة حاليا تخاط���ب جمهوًرا ضيقا جدا يخاطب نفس���ه في 

أغلب الحاالت. وبدون إعادة النظر في آليات وخطابات النضال السياس���ي 

وممارسة خطاب ليبرالي متحرر يرتكز باألساس على حقوق اإلنسان وينبذ 

العصبي���ة القبلية والطائفية واألبوية والفك���ر الديكتاتوري في األحزاب 

العربية والمؤسس���ات األخرى، ليس بإمكانن���ا أن ننتصر ونتصدى لمثل 

هذه المخططات.

المحامية راوية أبو ربيعة من »جمعية حقوق المواطن«:

قضّية العرب البدو في النقب ليست 
قضائية بل سياسية بالدرجة األولى

كتبت هبة زعبي:

يواجه المواطنون البدو في النقب في هذه الفترة بإصرار وحزم »مخطط 

برافر«، وهو مخطط أقرته الحكومة بادعاء أنها تقوم بتنظيم س���كن البدو 

في النقب. 

ويعارض س���كان النقب البدو هذا المخطط ألنه يس���تهدف تهجيرهم 

واقتالعهم من أرضهم، وقد تزامن إقراره قبل عدة أش���هر أيضا مع حملة 

له���دم عدة قرى غي���ر معترف بها ف���ي النقب، بما في ذل���ك هدم قرية 

العراقيب للمرة ال� 58. 

ويمن���ح ه���ذا المخطط الحكوم���ي 40% فقط من مقدمي طلب تس���جيل 

الملكية والذين سجلوا للتسوية حق الدخول في التسوية، وسيعطي حق 

التسوية فقط للذين استغلوا األرض منذ العام 1979. وإجمالي التعويض 

ال���ذي تقدمه الحكومة أقل من 10% من األرض التي قدمت عليها ادعاءات 

ملكية مس���جلة في التس���وية، والمخطط الحكومي ال يتضمن أي اعتراف 

جديد بأي قرى إضافية وإنما يقوم بتجميع السكان في منطقة معينة. 

وبموجب المخطط من المتوقع أن يكون هناك تصعيد كبير في عمليات 

الهدم والترحيل، حيث سيرحل قرابة ال�50 ألف شخص من قراهم. 

وبينما تش���مل لجنة التعويضات الحكومية ممث���ال واحدا عن البدو فإن 

طواقم التخطيط التي أقامتها الحكومة تخلو من أي ممثل لهم.

ف���ي المقابل قام مجل���س القرى غير المعترف به���ا بالتعاون مع الخبير 

في ش���ؤون التخطيط والجغرافيا السياسية البروفس���ور أورن يفتاحئيل 

وباحثي���ن آخرين بإعداد مخطط بديل لبرافر يقدم حلوال للوضع تتالءم مع 

احتياجات السكان من المواطنين البدو ويحافظ على حقوقهم. 

وإللقاء الض���وء على ذلك قابلنا البروفس���ور يفتاحئيل ليحدثنا عن هذا 

المخطط البديل وأهميته.

)*( سؤال: كيف بدأتم العمل على المخطط البديل؟ 
يفتاحئي���ل: بدأنا العمل على المش���روع الع���ام 2009 بعد الحصول على 

ميزاني���ة خاصة من االتح���اد األوروبي إلع���داد مخطط ش���امل للقرى غير 

المعترف بها، وأعد المخطط طاقم كبير من المختصين، واس���تغرق العمل 

ثالث س���نوات ونصف الس���نة من العام 2009 حتى الع���ام 2012، ونجحنا 

في إعداد مخطط ش���امل ومهني وأساسي، وتستصعب الحكومة التعامل 

مع���ه، وذلك بعد أن ادع���ت دائما أن البدو ال يعرفون م���ا يريدون، لكنهم 

مع المخطط البدي���ل أثبتوا أنهم يعرفون ما يريدون���ه. ويوضح المخطط 

ويبرهن على أنه يمكن االعتراف بكل القرى غير المعترف بها.

)*( سؤال: ما هو موقف الحكومة من مخططكم؟
يفتاحئي���ل: قدم المخطط إلى الوزير )الس���ابق( بيني بيغن خالل لقائه 

مع الرئيس الس���ابق لمجلس القرى غير المعترف به���ا إبراهيم الوقيلي، 

ف���ي صيف العام الماضي. وقد أعرب المس���ؤولون عن تأييدهم للمخطط، 

وكانت هناك تصريح���ات لبيغن هنا وهناك في اإلعالم عنه، لكن ال يوجد 

جدي���د. أبلغونا أكثر من مرة أنهم قرأوه وأن���ه أعجبهم وأنهم يصححون 

خطتهم بموجبه. من الصع���ب تصديق هذا، لكن من المؤكد أنهم قرأوه، 

وال يمكن التأكد ومعرفة إن استخدمته الحكومة  لتغيير خطتها، فالخطة 

الحكومية غير واضحة وغير شفافة، ويبقى أن مخططنا هو المخطط البديل 

الذي يتالءم مع احتياجات الس���كان ويحافظ على حقوقهم. لكن بموجب 

مخطط برافر األصلي س���يقومون بهدم 14 قرية وفعال بدأوا هذا مع قريتي 

العراقيب وعتير.

)*( سؤال: ما رأيك في »مخطط برافر«؟ 
يفتاحئي���ل: أوال هو مخطط غي���ر واضح وظالم، فالحكوم���ة تتعامل مع 

قضايا المواطنين البدو بش���كل س���ري وغير ش���فاف، وبصورة إش���كالية 

كونه���ا ال توضح ماذا تريد، لك���ن من التفاصيل والمس���تندات المتوفرة 

لدينا يمكننا فهم ماذا يريد المخطط، فهو يستهدف تركيز السكان في 

مناط���ق معينة وضيقة، وإفراغ القدر األقصى من األراضي واس���تخدامها 

ألغراض عس���كرية وحكومية أو ألغراض اس���تيطانية. هذا الوضع إشكالي 

وس���يء جدا، ففي العام 2013 ال يمكن طرد س���كان أصليين من موطنهم، 

وخاصة من أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. 

امتل���ك البدو في النق���ب أراضيهم بطريقتين: أوال كانوا يعيش���ون في 

نف���س المكان الذي تواج���دت فيه القبيلة في تلك الفت���رة، وثانيا قامت 

الحكوم���ة بنقله���م إلى األماك���ن التي يتواج���دون فيها حالي���ا. وهاتان 

الطريقت���ان ش���رعيتان، فهم لم يقوم���وا باقتحام األراضي أو س���رقتها، 

والطريقة التي يروجها اإلعالم اإلس���رائيلي عنهم خاطئة وغير صحيحة. 

ويجب إبقاؤهم في موطنه���م وأن تقدم لهم الخدمات هناك. إن »مخطط 

برافر« سيس���رق منهم ثالثة أرباع األراضي، وقس���م من األراضي البديلة 

التي يقترحونها للس���كان موج���ود في أماكن بعي���دة عنهم ال يمكنهم 

السكن فيها. ومخططنا يطالب باالعتراف بالقرى في األماكن التي تتواجد 

فيها، وهو األمر األس���هل واألكثر عدال وإنسانية واألصح، وسيوفر الكثير 

من المال على الحكومة. 

)*( سؤال: ما هي المبادئ األساسية التي تعتمدون عليها في مخططكم؟
يفتاحئي���ل: هدفنا ه���و أن يعيش الس���كان األصليون ف���ي موطنهم. 

ونس���تند في مخططنا على مبدأ االعتراف باألرض والمساواة. بعدها تأتي 

قضي���ة أهمية بناء البل���دات وتنظيمها حتى يكون م���ن الممكن تقديم 

كاف���ة الخدمات لهم، وأهمي���ة المحافظة على األراض���ي الزراعية، وإقامة 

مناطق صناعية بالقرب من القرى حتى نش���جع عمل النس���اء. وراعينا في 

مخططنا خصوصية البلدة البدوية ومتطلباتها، ونمط وطريقة الحياة التي 

ينتهجونها والتي تمتلك ميزاتها الخاصة.

)*( س���ؤال:  ما ه���و حجم األراضي التي س���يتلقاها الب���دو من خالل 
»مخطط برافر«؟

البروفسور أورن يفتاحئيل لـ »المشهد اإلسرائيلي«: 

الحكومة تعاقب بدو النقب فقط على عدم تسجيلهم ألراضيهم!
* 5ر4% فقط من مجمل أراضي فلسطين/ أرض إسرائيل كانت مسجلة في الدوائر الرسمية *

يفتاحئيل: يمتلك السكان البدو اآلن 600 ألف دونم، وهذا ال يكفي، ويجب 

إعطاؤهم أراضي أكثر حتى يصلوا إلى المس���اواة مع س���كان الكيبوتسات. 

ووفق برافر فإن ثالثة أرباع األراضي ستس���تولي عليها الدولة. المسؤولون 

يقول���ون إن النس���بة هي 50% لكن ه���ذا األمر غير صحيح فهناك ش���روط 

مختلفة تجعل حصة البدو تصل إلى ربع األراضي التي يمتلكونها. 

دعاوى الملكية أداة تتبعها الحكومة
 لنهب أراضي السكان البدو

)*( سؤال: هل ما زالت دعاوى الملكية مرفوعة ضد البدو في المحاكم؟
يفتاحئي���ل: كانت هناك المئات من الدع���اوى ووصلت إلى 500 حتى 

600 دعوى، وفش���ل البدو فيها كلها، فالطريقة القضائية المتبعة في 

إدارتها خاطئة بصورة موجهة ومقصودة، وصيغة القانون القائم )وهو 

قان���ون بريطاني من فت���رة االنتداب( تمنع البدو م���ن إثبات ملكيتهم 

على األرض، حيث يلزم إثبات ملكية األرض لمن س���جل ملكيتها العام 

1921 أو العام 1958 فقط، وإن لم يس���جلها فإن ملكيتها تصبح للدولة. 

وتس���تخدم الدولة قانون���ا بريطانيا قديما حتى تس���لب أراضي البدو، 

والدولة تس���تمر حاليا ف���ي الدعاوى التي قدمته���ا لكنها توقفت عن 

تقديم دعاوى جدي���دة، ومع ذلك فإن مئات الدع���اوى ما زالت مرفوعة 

في المحكمة.

لك���ن من الناحية الفعلية فإن أغلب الناس في كل المناطق لم يس���جلوا 

األراضي، وقد أع���ددت بحثا عن الموضوع وتبين لي أنه في العام 1921 في 

كل أرض إس���رائيل/ فلسطين تم تس���جيل 5ر4% من األراضي فقط، أي أن 

أكثر من 90% من األرض لم تكن مسجلة لكنهم اليوم يتهمون البدو فقط 

بعدم تس���جيلهم لألرض، وال يتهمون سكان الشمال والمثلث من العرب 

واليهود بعدم تسجيلهم لألرض. ومن الممكن أن نأخذ تل أبيب مثال أيضا 

فهي لم تس���جل العام 1921. إنهم يستضعفون البدو الذين يسكنون في 

المناطق المهمشة ويستخدمون هذا القانون ضدهم.

)*( سؤال: ما هي مساحة األرض التي سجلتها الدولة على اسمها من 
خالل هذه الدعاوى؟

يفتاحئيل: نجحت الدولة في أن تسجل على اسمها كافة األراضي التي 

وصلت دعاويها إلى المحكمة حيث تقدر مس���احة هذه األرض بنحو 300 

أل���ف حتى 400 ألف دونم، وبق���ي 600 ألف دونم. وقس���م كبير من هذه 

األراض���ي صادرته الدولة، وبقي لديهم المس���احة التي يس���كنون فيها 

والت���ي تقدر ب���� 350 ألف دونم، وباق���ي األراضي الت���ي يطالبون بها وال 

يقيمون عليها أو يفلحونها فإنها ضاعت من أيديهم. وحتى يحافظ البدو 

على أرضهم فقد اس���تمروا بالعيش فيها في ظروف صعبة وقاس���ية جدا 

ألنه بمجرد أن يتركوها فإنها ستضيع منهم.

)*( سؤال: كيف ترى إلى هذا الوضع؟
يفتاحئي���ل: إس���رائيل دولة تدعي أنه���ا ديمقراطية لكنه���ا ال تحترم 

النظام اإلداري الذي س���بقها، فقبل العام 1948 احترم البريطانيون ملكية 

البدو على أراضيهم وحتى أن اليهود أنفسهم اشتروا العديد من األراضي 

منهم والتي وصلت مس���احتها حتى 100 ألف دونم، فهل اش���تروها من 

لصوص؟ هم اش���تروها من أصحاب األرض وحتى أنهم كتبوا عن هذا، كما 

أن اإلمبراطورية العثمانية نفسها اشترت من قبيلة العزازمة 2000 دونم 

إلقامة مدينة بئر الس���بع الحديثة، واش���ترتها منها ألنها صاحبة األرض. 

فقط إسرائيل تلغي كل هذا وتقول للبدو إنه بسبب مشكلة تقنية فإنكم 

لس���تم أصحاب هذه األرض. إن هذا الوضع س���يء للجمي���ع وحتى ليهود 

النقب، فاألفضل بالنس���بة لهم أن يكون وضع يعيش فيه الجميع بسالم 

ومس���اواة وأن يكون احترام متبادل للحقوق. حاليا إس���رائيل تلغي كافة 

الحقوق وتبقي لهم فقط ربع أراضيهم.

)*( س���ؤال: إن نفذ »مخطط برافر«، كيف تتصور أن يصبح وضع البدو 
في النقب؟

يفتاحئي���ل: الدولة تريد أن تحش���رهم في مكان يش���به مدينة رهط، 

وفي هذه الحال س���تنهار الحضارة البدوية، لن تكون هناك زراعة أو عمل، 

وسنش���هد غيتوات سكانية لمس���تويات معيش���ية متدنية، وسنشهد 

حاالت فقر وإجرام. هذا حل غير الئق لهم ولكافة سكان النقب. 

)*( س���ؤال: هل تقدمون حلوال الش���كالية ملكية األرض التي يعاني 
منها السكان البدو؟

ن القرى ب���أن تتطور، نق���وم بتخطيطها وبعدها 
ّ
يفتاحئي���ل: نحن نمك

نبدأ بالمباش���رة في إيجاد حلول لمشكلة ملكية األرض، ونقوم بالتخطيط 

بموجب الملكية األصلية ألصحاب األرض. هذا مخطط تخطيطي. وبش���كل 

ش���خصي، فأنا أرافق العديد من القضايا المتعلقة بملكية األراضي والتي 

يكافح أصحابها للتمسك بملكية األرض. 5% من أراضي النقب هي بملكية 

البدو وتس���عى الدولة لالستيالء عليها من أجل تهويد النقب. يعيش في 

الق���رى واألحياء غير المعترف بها 100 أل���ف مواطن، ومخطط برافر يهتم 

باألراضي فقط وال يهتم بتنظيم سكن البدو كما يدعي.

)*( سؤال: ما هي اإليجابيات الموجودة في مخططكم؟
يفتاحئيل: أوال، إن مخططنا هو لصالح الس���كان ويوفر أفقا مس���تقبليا 

لحياتهم، وقد أعددناه بعد إقامة العديد من ورش���ات العمل، إحداها مثال 

كانت مع نساء بدويات، وحاولنا قدر اإلمكان الخروج منهن بتصور ألفضل 

ما يمكن عمله ألجلهن، وهن���اك العديد من المواضيع التي اهتممنا بها. 

وش���ارك في المخطط باحثون فلسطينيون قدموا مس���اهمات وتصورات 

مختلف���ة. وثانيا، مخططنا يتماش���ى مع العدل ومصلحة الس���كان البدو، 

مقابل أن مخطط براف���ر مجحف بحقوقهم ويركزهم في منطقة واحدة وال 

يقدم لهم أي قدر من المس���اواة، فضال عن أنه سيسلب منهم حضارتهم 

التي يتمس���كون بها وملكيتهم ألراضيهم، ويدخلهم في مواجهات بين 

األقلية واألكثرية. من جهة أخرى فهو إش���كالي أيضا بس���بب لغته، وهي 

لغة محامين قاسية وال تراعي وضعيتهم وتاريخهم.

ومن سينال أراضي بديلة كما يقدمها المخطط، فإنها ستكون في أماكن 

بعيدة في النقب وال يهطل فيها مطر، أي أنهم ما زالوا يحاولون تركيزهم 

في ش���رقي النقب. إن محاولة نقل مجموعات سكانية من موطنها األصلي 

يكون دائما إش���كاليا، والبدو بيدهم أراض بمعدل خمس أو سدس ما بيد 

اليهود.  

)*( س���ؤال: هل حمل���ة النضال ضد »مخط���ط برافر« كافي���ة؟ ما هو 
اقتراحك لتكون مؤثرة أكثر؟

يفتاحئيل: الحملة اإلعالمية الخاصة بن���ا بقيت داخل الغيتو، أي داخل 

المجمع���ات، ولم نس���تطع أن نتواصل بش���كل جيد مع جه���ات يهودية 

وجه���ات أخرى. بدأ اآلن في الفترة األخي���رة القليل من التضامن العالمي، 

لكن ينقصنا تحالف إعالمي وسياسي يهودي- عربي، وإال سيبقى النضال 

والحقيقة معروفين فق���ط داخل المجتمع العربي فقط، وال يعلم عنه أحد 

وه���ذا األمر يمنعنا م���ن التقدم. وصلنا إلى وض���ع أن أغلب من يكتب في 

اإلعالم اإلس���رائيلي هو من يس���عى ألن يهجر البدو، ونحن نسعى إلى أن 

تصل الحقيقة والواقع الذي نرغب في عرضهما إلى هذا اإلعالم بالش���كل 

ال���ذي نريد. كتبت أكثر من مرة عن الموضوع، لكن التوجه الس���ائد ما زال 

بأغلبه يتماشى مع الموقف الحكومي.

مخطط برافر: استئناف على النكبة.
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