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هل تمارس المعارضة

في اسرائيل دورها 

المفترض في النظام 

الديمقراطي؟

تغطية خاصة حول 

االصطفافات

الحزبية عشية االنتخابات 

االسرائيلية

كتب بالل ضـاهـر:

أعل����ن زعيم حزب الليك����ود ورئيس الحكومة اإلس����رائيلية، 

بنيامي����ن نتنياه����و، ورئيس حزب »إس����رائيل بيتن����ا« ووزير 

الخارجية، أفيغدور ليبرمان، قبل أسبوعين تقريبا، عن توحيد 

حزبيهما في قائمة واحدة، باس����م »الليك����ود بيتنا«، لخوض 

االنتخابات العامة المزمع إجراؤها في 22 كانون الثاني 2013، 

من خاللها. وواجه تش����كيل هذه القائمة اليمينية انتقادات 

شديدة، وحتى أن محللين وصفوها ب� »تحالف الحرب«.

 وي���رى السياس���يون والمحللون اإلس���رائيليون أن ما دفع 

نتنياه���و إلى اإلقدام عل���ى تحالف كهذا م���ع ليبرمان هو 

تخوفه من هبوط شعبية حزب الليكود وتزايد شعبية حزب 

العمل خصوصا، حسبما أظهرت استطالعات رأي تم نشرها 

في األسابيع القليلة الماضية.

وف���ي ه���ذه األثن���اء، تراج���ع وزي���ر االتص���االت والرفاه 

اإلسرائيلي، موشيه كحلون، عن محاولته االنشقاق عن حزب 

الليكود وتأسيس حزب جديد. 

وأش���ار سياس���يون إلى أن محاولة كحلون هذه سببها أنه 

أراد ممارس���ة ضغوط عل���ى نتنياهو من أج���ل تعيينه في 

منصب وزاري رفيع، مثل وزير المالية، في الحكومة المقبلة 

التي يتوقع أن يشكلها نتنياهو.

وأثار تشكيل »الليكود بيتنا« حراكا في الحلبة السياسية 

اإلس���رائيلية، تمثل في تعال���ي دع���وات لتحالفات داخل 

معس���كر أحزاب الوس���ط - اليس���ار، كما تعالت أصوات بين 

األقلية العربية تطالب بتوحي���د األحزاب العربية وخوضها 

االنتخابات بقائمة واحدة، أو اثنتين. لكن على ما يبدو فإنه 

لن يتحقق شيء من جميع هذه الدعوات. 

من جانبه أعلن مؤس���س ورئيس حزب »يوجد مس���تقبل«، 

يائي���ر لبي���د، في خطاب ألق���اه في »المرك���ز الجامعي« في 

مس���توطنة »أريئيل«، األس���بوع الماضي، وافتتح من خالله 

حملت���ه االنتخابية، أنه لن يوافق على االنضمام إلى حكومة 

برئاس���ة نتنياهو إال ف���ي حال عودة حكومة إس���رائيل إلى 

طاولة المفاوضات مع الفلس���طينيين. لكن لبيد ش���دد في 

المقابل على أنه يعارض االنس���حاب من القدس الش���رقية 

وع���ودة الالجئين، وبدت أقواله مش���ابهة إلى حد ما ألقوال 

نتنياهو بهذا الخصوص.

ويلف���ت االنتب���اه في المعرك���ة االنتخابية اإلس���رائيلية 

الحالية التطورات الحاصلة في حزب ش���اس، وبشكل خاص 

عودة رئيس الحزب السابق والوزير السابق، أرييه درعي، إلى 

قيادة الحزب. ويعتبر درعي معتدال من الناحية السياس���ية 

قياس���ا برئيس الحزب ووزير الداخلية ايلي يش���اي. وليس 

واضحا بعد كيف س���يكون أداء هذا الحزب بعد االنتخابات، 

وما إذا كان سيحدث تغير في مواقفه.

وف���ي خلفي���ة االنتخاب���ات العام���ة اإلس���رائيلية، هناك 

انتخابات الرئاس���ة األميركية، التي ستجري اليوم الثالثاء. 

وتش���ير توقعات، متفائلة إلى حد ما، إل���ى أن فوز الرئيس 

ب���اراك أوباما بوالية ثانية، س���تؤدي إل���ى تحريك العملية 

السياسية لحل الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني.

وأجرى »المش���هد اإلس���رائيلي« مقابلة ح���ول المواضيع 

المذكورة أعاله مع المحلل السياسي في صحيفة »هآرتس«، 

عكيفا إلدار.  

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: كيف تنظر إلى الوحدة بين 

حزبي الليكود و«إس���رائيل بيتنا«؟ لم���اذا بادر نتنياهو إلى 

هذه الوحدة، ما الذي أخافه؟

إل����دار: »أعتق����د أن نتنياه����و أصي����ب بالهلع بع����د أن رأى 

استطالعات الرأي، التي تنبأت بزيادة قوة حزب العمل وتراجع 

ق����وة الليكود، نس����بيا. وهناك س����بب آخر دف����ع نتنياهو إلى 

هذه الوحدة ويتعلق بالتخ����وف من تقديم الئحة اتهام ضد 

ليبرمان، وتفكك حزب ’إس����رائيل بيتن����ا’ وابتعاده عن كتلة 

أحزاب اليمين. وقد أراد نتنياهو أن يضمن خوضه االنتخابات 

على رأس الحزب األكبر، ما يمنحه قوة سياس����ية أكبر من أجل 

اتخاذ القرارات، وبش����كل خاص في الموضوع اإليراني. وهناك 

سبب ثالث، وهو أنه بواس����طة ليبرمان سيتمكن نتنياهو من 

إدخال مرشحين ال يمكنه إدخالهم بواسطة الليكود«.

)*( هل وج���ود ليبرمان كوزير في الحكوم���ة المقبلة، في 

حال ش���كلها نتنياهو، س���يقلل من احتماالت توجيه الئحة 

اتهام ضده؟

إلدار: »ال أعتقد ذلك. حتى أني لس���ت واثقا من أن حقيقة 

وجود انتخابات قريبة ستؤثر على تقديم الئحة اتهام. وأنا 

على قناعة بأنه يوجد عدد كبير يش���ارك في اتخاذ قرارات 

كهذه، أي تقدي���م الئحة اتهام أو ع���دم تقديمها، ولذلك 

فإنه ال يمكن إنهاء القضية في غرفة مغلقة من أجل خدمة 

أهداف سياسية. ال أعتقد أننا وصلنا إلى حضيض كهذا«.

)*( ه���ل تعتقد أن هذه الوحدة، بي���ن نتنياهو وليبرمان، 

وفي حال ش���كلت الحكومة المقبلة، س���تقود إسرائيل إلى 

الحرب، حسبما يقدر قسم من المحللين في إسرائيل؟

إل���دار: »ال أعتق���د أن هذه الوحدة س���تقود إلى حرب، ألنه 

ب���دون دعم دولي فإن ش���ن ح���رب هو أمر جنون���ي. وعندما 

تك���ون هنا حكومة مؤلفة كلها من أحزاب يمينية ومتطرفة 

س���تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على دعم كهذا. لذلك 

فإني ال أعتقد أنه يوجد خطر لنش���وب حرب، لكن يوجد بكل 

تأكيد احتم���ال بفقدان األمل األخير للتوصل إلى تس���وية 

مع الفلس���طينيين. وهذا األمر قد ي���ؤدي إلى حرب، أي إلى 

انتفاض���ة، وتدهور الوض���ع. لكن إذا كن���ت تقصد حربا مع 

إيران...«.

)*( ليس مع إيران حصرا، وربما ليس بمقدور إس���رائيل أن 

تبادر إلى حرب ضد إيران.

إلدار: »أتفق معك على أن نتنياهو وليبرمان هما متطرفان 

لكنهما ليسا مجنونين«.

)*( هذا يعني أن إسرائيل ستشن حربا ضد الفلسطينيين، 

في حال بقاء الجمود السياسي وتوقف المفاوضات؟

إلدار: »من الجائز أن تندل���ع انتفاضة، وأبو مازن ]الرئيس 

الفلس���طيني محمود عباس[ لن يكون جزءا منها، كما صرح 

ف���ي المقابلة م���ع القناة الثاني���ة للتلفزيون اإلس���رائيلي، 

وسيس���تقيل. وقد تتدهور األوضاع على أثر ما نس���ميه ب� 

»الربيع العربي’ إلى درجة حدوث مواجهة إقليمية«.

)*( في م���وازاة الوحدة في اليمين، تت���ردد أنباء، مؤخرا، 

ح���ول مبادرة للوحدة بين أحزاب الوس���ط - اليس���ار، وحتى 

أن هن���اك دعوات تتعالى وتطالب رئيس الدولة، ش���معون 

بيريس، بالتنحي عن الرئاس���ة وترش���يح نفس���ه على رأس 

وحدة كهذه. هل هذا واقعي؟

إل���دار: »ال أعتق���د أن هذا هو أم���ر واقع���ي. وبيريس هو 

ش���خصية محترمة بالتأكيد، لكن أن يرشح نفسه وقد قارب 

على بلوغ س���ن التس���عين عاما، هو أمر ينطوي على مبالغة. 

كذلك ف���إن بيريس يعلم أنه في اللحظ���ة التي يخلع فيها 

بدلة الرئيس س���تعود الشعارات ضده لتتردد مجددا، مثل 

’ال لمجرمي أوس���لو’ و’بيريس سيقس���م القدس’، وستهبط 

ش���عبيته. وهو يول���ي أهمية كبيرة جدا ألن يكون ش���خصا 

يتمتع بشعبية كبيرة ولذلك فإني ال أؤمن بأنه سيقدم على 

خطوة كهذه. كذلك فإني ال أرى أن أحزاب اليس���ار والوسط 

متفقة على مرش���ح مش���ترك. ولهذا فإن���ي ال أتوقع حدوث 

وحدة في معسكر الوس���ط - اليسار. ومن الصعب أن يحدث 

أمر كهذا في الوضع الحالي«.

)*( لم���اذا برأيك اخت���ار رئيس حزب »يوجد مس���تقبل«، 

يائي���ر لبيد، أن يطلق حملته االنتخابية من مس���توطنة؟ ما 

هي الرسالة التي أراد أن يوجهها؟

إلدار: »أعتقد أن رس���الته هي وح���دة الجمهور العلماني 

ض���د الجمه���ور الديني، وهو يقول إنه لن يس���عى من أجل 

التن���ازل عن كل المناط���ق ]الفلس���طينية المحتلة[ لصالح 

الفلس���طينيين، وق���د أثبت ذل���ك من خالل الب���دء بحملته 

االنتخابية من مستوطنة أريئيل بالذات، والتي يوجد حولها 

في إس���رائيل إجماع بشأن بقائها ضمن حدود إسرائيل في 

أي اتفاق سالم في المستقبل«.

)*( يب���دو م���ن خ���الل البرنامج السياس���ي ال���ذي طرحه لبيد 

وتضمن العودة إلى مفاوضات مع الفلس���طينيين، ولكنه شدد 

على رفض االنسحاب من القدس الشرقية وعدم عودة الالجئين 

الفلسطينيين، أنه قريب جدا مما يقوله نتنياهو. ما رأيك؟

إلدار: »في اللحظة التي قال فيها إنه يوافق على تقس���يم 

وس���يبقي أريئيل في إس���رائيل، ف���إن الف���روق بينه وبين 

نتنياهو ليس���ت كبيرة، رغم أنه لم يتطرق إلى غور األردن. 

لذلك فإن الفروق ليست كبيرة، وهو أبقى الباب مفتوحا كي 

يكون جزءا من حكومة نتنياهو المقبلة«.

)*(هل محاولة الوزير كحلون، خالل األس���بوعين األخيرين، 

االنش���قاق عن حزب الليكود وإقامة ح���زب جديد، ورغم أنه 

تراجع عن ذلك في نهاية األس���بوع الماضي، ألحقت أضرارا 

انتخابية بقائمة »الليكود بيتنا«؟

إل���دار: »أعتق���د أن كحل���ون وم���ا فعله خالل األس���بوعين 

الماضيين سيكون منسيا عندما يحين يوم االنتخابات. لقد 

كانت هذه عاصفة وانتهت. وحتى االنتخابات سوف نسمع 

ونش���هد الكثير من الخدع السياس���ية - اإلعالمية، واالسم 

كحلون س���يتم نس���يانه. وأعتقد أنه لو أق���ام كحلون حزبا 

ورشح نفسه بشكل مس���تقل لربما حصل على عدة مقاعدة 

في الكنيس���ت وبعد ذلك سينضم مجددا إلى الليكود. لكن 

األمر األساس هو أن كحلون يميني متطرف«.

)*( ه���ل ما زال حزب ش���اس، بعد ع���ودة أرييه درعي إلى 

قيادت���ه، موجود في كتل���ة أحزاب اليمين، أم أنه س���تطرأ 

تغيرات على مواقفه؟

إلدار: »ف���ي اللحظة التي تحالف فيها ليبرمان مع الليكود 

نشأ توتر بين الحزب الموحد، ’الليكود بيتنا’، وشاس، وذلك 

ليس بس���بب المواقف السياس���ية وإنما بسبب الخالف بين 

شاس وإسرائيل بيتنا بخصوص العالقة بين الدين والدولة. 

ولذلك قد ينشأ وضع يضع فيه ليبرمان شروطا من أجل ضم 

ش���اس إلى التحالف الحكومي المقبل. لكن السؤال األساس 

في هذا الس���ياق هو ما إذا كان الوس���ط - اليس���ار سينجح، 

س���وية مع األح���زاب العربية، في الفوز بس���تين مقعدا في 

الكنيست. وإذا لم يحدث أمر كهذا فإنه سيكون صعب جدا 

على شاس أن ينضم إلى كتلة الوسط واليسار«.

)*( ما الذي س���يتغير بعد االنتخابات ف���ي كانون الثاني 

المقبل، من الناحية السياسية وخاصة على صعيد العالقات 

اإلسرائيلية - الفلسطينية؟

إل���دار: »أعتقد أنه ينبغ���ي أن نضيف إلى س���ؤالك، ماذا 

س���يحدث في أعق���اب االنتخابات في الوالي���ات المتحدة؟. 

وهذا هو األمر الحاسم. إذا فاز في االنتخابات الرئيس باراك 

أوباما، فإنه س���يكون هن���اك أمل بأن يتحرك ش���يء ما إلى 

األمام، فيما يتعلق بحل الصراع اإلس���رائيلي - الفلسطيني. 

وفي حال فوز منافس���ه الجمهوري ميت رومني فإني أعتقد 

أن التوقعات متكدرة للغاية. ألنه حتى لو كان رومني معنيا 

بتقدم العملية السياس���ية فإنه س���يحتاج إلى وقت طويل 

لمعرفة كيف تس���ير األمور هنا، وهو م���ا فعله أوباما خالل 

واليته األولى«.   

مقابلة خاصة مع المحلل السياسي في صحيفة »هآرتس«

عكيفا إلدار لـ »المشهد اإلسرائيلي«: احتمال حدوث وحدة في معسكر الوسط- اليسار ضئيل للغاية!
*الفروق بين لبيد ونتنياهو ليست كبيرة* في حال فوز أوباما سيكون هناك أمل بأن يتحرك شيء ما إلى األمام فيما يتعلق بحل الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني*

المش���هد االس���رائيلي: اعتبر رئيس الكنيس���ت، رؤوفين 

ريفلين )ليكود(، أن إع���ادة انتخاب الرئيس األميركي، باراك 

أوبام���ا، لوالية رئاس���ية ثانية في االنتخابات التي س���تجري 

اليوم الثالثاء تعتبر مشكلة بالنسبة إلى إسرائيل. 

وقال ريفلين، في البؤرة االس���تيطانية العشوائية ومعقل 

غالة المس���توطنين المتطرفين »حفات غلع���اد«، خالل جولة 

في المس���توطنات في منطقة نابلس، يوم الثالثاء الماضي، 

إن »الحكومة اإلسرائيلية المقبلة ستستمر في التنسيق مع 

اإلدارة األميركية بش���أن عدد كبير من المواضيع، لكن إعادة 

انتخاب أوباما ستضع صعوبات كثيرة أمام إسرائيل«.

وأضاف ريفلين أن »سياس���ة أوبام���ا معروفة لنا جيدا، وفي 

تقديري أن���ه إذا ما تم انتخ���اب اإلدارة األميركي���ة الحالية 

مج���ددا، ف���إن الحكوم���ة س���تواجه صعوبات ف���ي الجانبين 

السياسي واألمني في كل ما يتعلق بتحصين االستيطان«. 

وتطرق ريفلين إلى »تقرير إدموند ليفي« بش���أن تش���ريع 

البؤر االستيطانية العشوائية والذي اعتبر أن الضفة الغربية 

»منطقة غي���ر محتلة«، وتعّرض لحملة تنديد دولية، فقال إن 

الحكومة اإلس���رائيلية الحالية لن تتمك���ن من إقراره وتبينه 

»ألنن���ا في فترة انتقالية وال يمك���ن للحكومة أن تدفع حلوال 

مناسبة، لكن التقرير س���يكون مطروحا على أجندة الحكومة 

المقبلة« بعد االنتخابات اإلس���رائيلية ف���ي 22 كانون الثاني 

.2013

في المقابل قالت صحيفة »هآرتس«، في مقال افتتاحي، إن 

إعادة انتخاب أوباما ستكون أمًرا جيًدا بالنسبة إلى إسرائيل.

وكتبت تقول: اليوم الثالثاء س���يتوجه عش���رات الماليين 

من األميركيين إل���ى صناديق االقتراع النتخاب رئيس جديد 

للب���الد ونائب رئيس. ويع���ّد هذا اليوم مهمًا بالنس���بة إلى 

الديمقراطية وإل���ى األميركيين دون س���واهم، مع أن نتائج 

هذه االنتخابات س���يكون لها تأثيرها في العالم أجمع. وعلى 

الرغم من أهمية العالقات األميركية - اإلس���رائيلية، فإن هذا 

األمر ال يعدو كونه، بالنس���بة إلى األميركيين عامة واليهود 

األميركيي���ن خاصة، تفصياًل ضمن موضوعات أخرى تش���مل 

السياسات الداخلية والخارجية واألمنية واالقتصادية. 

تبعات الدعم العلني لرومني
وقد أدى دعم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 

العلني للمرش���ح الجمهوري ميت رومني، الذي يحظى بدعم 

رجل األعمال شلدون أدلسون، إلى تحويل سياسة أوباما تجاه 

إس���رائيل إلى جبهة من الجبهات التي فتحها رومني ضده. 

هم أوباما بأن عالقته باردة وعدائية تجاه إس���رائيل فيما 
ُّ
فات

يتعلق بعدد من المسائل، بدءًا من إيران وانتهاء بفلسطين. 

ف���ي المقابل تعه���د رومني بأنه س���يكون أكثر ح���رارة مع 

إسرائيل وأكثر تأييدًا لها.

وأضافت الصحيفة: مما ال شك فيه أنه يمكننا أن نتوقع أن 

تؤدي مرونة رومني إلى الدفع قدمًا بالعالقات بين واش���نطن 

والقدس، مثلما كان يحدث في ظل اإلدارات الس���ابقة كافة. 

لكن النظرة العميقة والموضوعية إلى المس���ائل األساس���ية 

التي تعتمد عليها العالقات بين الدولتين تظهر عدم صحة 

كل الحديث عن العالقة السلبية بين أوباما وإسرائيل.

فلقد س���اهم الرئيس الس���ابق جورج بوش في تعزيز أمن 

إس���رائيل من خالل إطاحته بنظام صدام حس���ين، ومن خالل 

ردع إيران، لفترة محدودة، ومنعها من امتالك س���الح نووي، 

كما أنه س���اعد أيض���ًا، ولو جزئيًا، في المحافظة على س���المة 

إس���رائيل، وذلك من خالل تبنيه حل الدولتين، ولقد ش���جع 

موقفه هذا على إخالء المستوطنات في غزة وشمال الضفة. 

وواص���ل الرئي���س أوباما عمل���ه على هذين المس���ارين أي 

إيران ومش���كلة الدولة الفلس���طينية. فقد قامت إس���رائيل 

ألول م���رة، ونتيجة الضغ���وط التي مارس���ها عليها الرئيس 

األميرك���ي بتجمي���د البناء في المس���توطنات لفترة محددة. 

كذلك لم يس���بق أن كانت العالقات بين الجيشين األميركي 

واإلس���رائيلي على هذه الدرجة من التنس���يق. ويمكن القول 

خب للمرة 
ُ
إن التحدي األكبر الذي س���يواجه أوباما في حال انت

الثانية هو قيادة المنطقة نحو تسوية مستقرة تؤمن السالم 

واألمن.

وختم���ت قائلة: إن ما يجب أن يحس���م االنتخابات هو رغبة 

الناخبي���ن الذي���ن عليهم أن يخت���اروا بين المرش���حين. أّما 

بالنس���بة إلى الذين ال يزالون مترددين، ويتس���اءلون عّما إذا 

كان أوباما رئيس���ًا جيدًا بالنسبة إلى إس���رائيل، فإننا نقول 

لهم: نعم، أوباما جيد إلسرائيل. 

التزام عميق من كال المرشحين
وتحت العنوان »أوباما أفضل بالنس���بة إلى إسرائيل« كتب 

محل���ل الش���ؤون األمنية ف���ي الموقع اإللكترون���ي لصحيفة 

ا 
ً
»يديعوت أحرونوت« رون بن يش���اي أول أمس )األحد( تعليق

ق���ال في���ه إن فوز أوباما أو رومني ف���ي االنتخابات الرئاسية 

األميركية لن يكون له تأثير كبير عل���ى إسرائي���ل  نظرا  إلى 

التزام المرشحين العميق بدولة إسرائيل وبشعبها. 

وأض���اف: لكن مع ذلك يب���دو ل���ي أن مصلحة إسرائيل في 

المرحلة الراهنة الراهنة تقتضي أن يفوز أوباما بوالية ثانية 

ال أن يفوز رومني. ومم���ا ال شك فيه أن الرئيس األميرك���ي 

ف���ي واليته الثانية سيكون أقل تأثرا بالصوت اليهودي مما 

كان عليه ف���ي واليته األول���ى، لكن هذا األمر ينطبق بصورة 

جدا  يهمهم  الذين  الجمهوريي���ن  الرؤساء  على  خاصة 

الصوت اليهودي، أما بالنسبة إلى الرئيس الديمقراطي فهو 

سيحاول أال يخسر تأييد األغلبية اليهودية التقليدي للحزب 

الديمقراطي، وهذا ما سيفعله أوباما ف���ي حال فوزه بوالية 

جديدة. لذا فمن المرجح أن تتأثر سياسته في الشرق األوسط 

تأثرًا كبيرا بمواقف يهود الواليات المتحدة المؤيدين للحزب 

الديمقراطي. 

وتابع ب���ن يش���اي: من خالل تجربت���ي كمراسل للصحيفة 

)يديع���وت أحرون���وت( ف���ي الواليات المتح���دة تكون لدي 

انطباع بأن الرئيس الذي يملك خبرة هو أفضل بالنسبة إل���ى 

إسرائيل من رئيس حديث العهد وال خبرة لديه. صحيح أن 

أوباما ارتكب أخطاء فادحة ف���ي معالجته للموضوعات الشرق 

أوسطية خالل فترة واليته األول���ى لكنه استخلص وإدارته 

الدروس من ذلك وطبقها بنجاح على كيفية تصرفه تج���اه 

إيران، وعلى معالجت���ه لألزمات الناجمة عن »الربيع العربي«، 

وعلى الموضوع الفلسطيني. ف���ي المقابل يبدو رومني قليل 

يمر  وقد  أوسطي،  والشرق  الدول���ي  الصعيد  على  التجربة 

الحي���ل  وقت طويل قبل أن يتعلم وإدارته كيفية مواجهة 

اإليرانية، واللغة المزدوج���ة التي يستخدمها السعوديون، 

والمطام���ع العثمانية الجدي���دة ألردوغان. ومن المنتظر في 

حال فاز رومني أن يعين ف���ي إدارت���ه مسؤولين كباًرا عملوا 

مصلحة  ف���ي  تماما  يصب   ال  وهذا  االبن،  بوش  إدارة  مع 

إسرائيل، فسياسة الرئيس بوش في الشرق األوسط جعلتنا 

نخسر ثمانية أعوام ثمينة من الصراع ضد المش���روع النووي 

اإليراني، ضيعها بوش على الحرب ضد العراق. 

السياسة الخارجية لن تختلف
كما ساهمت إدارة بوش مساهمة كبيرة ف���ي سيطرة حركة 

ا على 
ً

»حماس« على غزة وف���ي تهديد الحركة بالسيطرة أيض

الضفة الغربي���ة. وتدل التجربة على أن دعم أغلبية الجالي���ة 

اليهودية في الواليات المتح���دة التقليدي للديمقراطيين، 

بما تريده إسرائيل،  تأثرا  أقل  الجمهوري���ة  اإلدارات  يجعل 

والدليل على ذلك عدم موافقة بوش االبن على بيع إسرائيل 

حين  ف���ي  إيران،  بمهاجمة  لها  تسمح  عسكرية  منظومات 

باعنا أوباما منظومات السالح الج���وي المطلوبة. ويمكن القول 

البيت  ف���ي  رومني  وجود  من  ثالثة  أو  عامين  مرور  بعد  إنه 

األبيض فإن سياسته ف���ي الشرق األوسط لن تكون مختلفة  

كثيرا عن سياسة أوباما، باستثناء تلك المتعلق���ة بالموضوع 

ف���ي  سيتصرف  أميركي  زعيم  كل  بأن  ذلك  الفلسطيني، 

أن تكون  المحتم���ل  للمصالح األميركية. ومن  النهاية وفقا 

سياسة رومني تج���اه طهران أقل تشددا من سياسة أوباما 

الذي تعهد بعدم السماح إليران بامتالك سالح نووي. 

وتابع بن يش���اي: إن المساع���دة العسكرية التي تقدمها 

الواليات المتحدة إلسرائيل تشكل عنصرا من مجمل المساعدة 

األميركية العسكرية للدولة اليهودية، لكنها ليست العنصر 

األهم. ذلك بأن العنصر األكثر أهمية بالنسبة إل���ى إسرائيل 

وسكانها هو الحل���ف غير المكت���وب بين الشعب األميركي 

وبين الشعب في إسرائيل، والذي يشكل األساس الذي تقوم 

عليه السياسة الخارجية لواشنطن التي تتصدى بنجاعة لكل 

مساعي نزع الشرعية عن إسرائيل على الساحة الدولية. فمن 

دون »القبة الحديدي���ة السياسية« التي قدمتها لنا الواليات 

المتحدة، كنا لنصبح اليوم عرضة لفرض عقوبات دولية علينا 

بسبب االستيطان ف���ي المناطق )المحتلة(، ولتضررت قدرتنا 

على استخدام القوة العسكرية ف���ي الدفاع عن أنفسنا. إن 

هذا الحل���ف غير المكت���وب بين الشعب األميركي والشعب 

الزعماء  بين  والكراهية  الح���ب  اإلسرائيلي ال يتأثر بمشاعر 

واإلدارات، ما دام العالم الغربي ينظر إلينا كدولة ديمقراطية 

للكراهية  كبيرة  أهمية  نعطي  أال  علينا  هنا  من  حقيقية. 

الشخصية بين نتنياهو وأوباما، والناجم���ة عن التدخل الفظ 

لرئيس الحكوم���ة اإلسرائيلية لمصلح���ة المرشح الجمهوري 

ميت رومني في االنتخابات، فبالنسبة إلى العالقات الواقعية 

بين إسرائيل والواليات المتح���دة ليس هناك فرق كبير ين 

سياسة أوباما وبين سياسة رومني . وف���ي اإلجمال يجب أن 

نعترف بأن الرئيس األميركي الجي���د بالنسبة إل���ى الواليات 

���ا بالنسبة إلى إسرائيل. ولذا يجب أن 
ً

المتحدة هو جيد أيض

يكون همنا أن ينقذ الرئيس الجدي���د الواليات المتح���دة من 

األزمة االقتصادية، وأن يعزز موقعها السياسي ف���ي الشرق 

األوس���ط بعد الضعف الكبير الذي أل���م به. ويبدو أن حظوظ 

نجاح أوباما على هذا الصعيد أكبر من حظوظ رومني.

أيضا على  ما ينطبق على االقتصاد ينطبق  ف���إن  وبرأي���ه 

عقوبات  أوباما  فرض  فقد  أوسطية.  الشرق  السياسة 

جيدة  بصورة  ويعالج  مصر،  وكبح  إيران،  على  استثنائية 

األزمة في سورية. في المقابل فإن كل ما صدر عن رومني هو 

شعارات فارغة، باستثناء ما يتعلق بالمسأل���ة الفلسطينية، 

إذ يبدو أن رومني سيحاول دفن هذه المسأل���ة، األمر الذي 

ينسجم مع سياسة نتنياهو وليبرمان وشيلدون أدلسون )من 

كبار رجال األعمال األميركيين الداعمين لرومني ونتنياهو(، 

وخصوصا أن ما قاله عن الموضوع الفلسطيني سيقضي على 

حظوظ التوصل إلى تسوية دائمة أو حتى إلى تسوية موقتة 

للنزاع اإلسرائيلي - الفلسطيني. ف���ي المقابل سيحاول أوباما 

القيام بمحاولة حذرة من أجل كسر الجمود السياسي والدفع 

نحو تسوية تحول دون قيام دولة ثنائية القومية بين النهر 

والبحر. ولهذا السبب فإن أوباما أفضل من رومني.

عشية انتخابات الرئاسة األميركية

تحليالت صحافية: إعادة انتخاب أوباما ستضع صعوبات كثيرة أمام إسرائيل!

اوباما أم رومني؟ السؤال الساخن في اسرائيل.
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قالت منظم���ة »بتسيلم« )مرك���ز المعلوم���ات اإلسرائيلي 

 االنتهاكات 
ّ

لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة( إنه في ظل

الالحقة بحقوق اإلنسان الخاصة بالفلسطينيين والناتجة عن 

إقامة الجدار الفاصل وفق مساره الحالّي، يجب على الحكومة 

اإلسرائيلية تفكيك جمي���ع المقاطع التي أنشئت حتى اآلن 

في داخل مناطق الضفة الغربية، وعدم االستمرار في بنائها 

هن���اك. وإلى حين تفكيك الجدار، على إسرائيل أن تعيد إلى 

الفلسطينيي���ن جميع األراضي التي ص���ودرت لغرض إنشاء 

الجدار ف���ي األماكن التي ل���م ُيبَن عليها بع���د، وإلغاء نظام 

التصاري���ح في مناطق التماّس والسم���اح بحرية الوصول إلى 

هذه المناطق لجميع الفلسطينيين. 

وأضافت أنه إذا كانت إسرائيل راغبة في إقامة ُمعّوق مادّي 

على األرض بينها وبين مناطق الضفة، يجب عليها أن تشّيده 

عل���ى الخط األخضر أو ف���ي داخل مناطقه���ا السيادية. وفي 

ا، يتوّجب عليها االمتن���اع عن إقامة الجدار 
ً

ه���ذه الحالة أيض

بالشك���ل الذي يقطع أوصال المجموعات السكانية ويفصلها 

عن بعضها البعض.

جاء ذلك في تقرير جدي���د أصدرته المنظمة هذا األسبوع 

تح���ت العنوان »الحياة ف���ي ظل المضايق���ات- تأثير الجدار 

الفاصل على المدى البعيد«. 

ومما جاء في ملخصه التنفيذي: 

بدأ الجهاز األمنّي اإلسرائيلّي ببناء الجدار الفاصل قبل عشر 

سنوات، وهو مشروع البنى التحتية األكبر واألبهظ تكلفة من 

بين المشاري���ع التي أنجزتها دولة إسرائيل منذ بناء مشروع 

المي���اه القطري ف���ي سنوات الخمسي���ن والستين. وقد جرى 

التشديد في جميع القرارات والمستندات ذات الصلة على أّن 

هذا الجدار ال ُيرّسم حدوًدا سياسية مستقبلية، إال أّن الجدار 

ّيد على هيئة جدار ح���دودّي، كما أّن مساره تقّرر، 
ُ

الفاصل ش

من ضمن سائر االعتبارات، وفق مواقع المستوطنات والسعي 

إلى توسيعها.

ويقع 85% من مسار الجدار في داخل مناطق الضفة الغربية. 

وق���د أعلن الجهاز األمنّي عن 74% من المناطق التي ظلت في 

الجانب »اإلسرائيلي« من الجدار، والتي يسكنها قرابة 7500 

فلسطين���ّي، على أنها »مناطق تماّس«، وأخضعتها لمنظومة 

تصاري���ح قاسية تشت���رط على الفلسطينيي���ن الراغبين في 

المك���وث في هذه المناط���ق أو المرور عبره���ا، الحصول على 

 للمواطنين اإلسرائيليين 
ّ

تصاريح من اإلدارة المدنية. ويحق

 لهم الهجرة إلى 
ّ

أو اليهود الذين ليسوا مواطنين )لكن »تحق

إسرائيل وفق قانون الع���ودة«(، الدخول إلى منطقة التماّس 

بشكل حّر.

المدني���ة  اإلدارة  تصدره���ا  الت���ي  التصاري���ح  أّن  كم���ا 

للفلسطينيي���ن تكون سارية لفترات تت���راوح بين يوم واحد 

وسنتين، بحسب ن���وع التصريح. ويجري االنتقال إلى مناطق 

التم���اس عبر معابر »نسيج الحياة« أو عب���ر البوابات الزراعية 

ّيدت في داخل الجدار وبم���ا يخضع للفحص األمنّي. 
ُ

الت���ي ش

ن من الدخول إلى حّيز منطقة 
ّ
مك

ُ
كما أّن اإلدارة المدني���ة ال ت

ا. 
ً
التم���اس إال وفق قائمة من االحتياجات الت���ي تقّررها سلف

ويؤّدي هذا األمر إلى تقليص إمكانيات سكان الضفة الغربية 

بالُمكوث في مناطق التماس ويلزمهم بمالَءمة برامجهم وفق 

الظ���روف العينية الت���ي تعترف به���ا اإلدارة كسبب شرعّي 

لدخول هذه المناطق.

ومنذ تشييد الجدار فقد الفلسطينيون إمكانية استخدام 

أراضيه���م واستغاللها بشكل مربح، وه���ي المورد األساسّي 

الذي تبقى لهم. واآلن، وبعد استكمال بناء قرابة ثلثي مسار 

الج���دار، تقلص النشاط الزراعّي- االقتصادّي الفلسطينّي في 

عتبرت ف���ي السابق مستق���ّرة، كما أّن قدرة 
ُ
المناط���ق التي ا

 
ّ

السك���ان الفلسطينيين على تحصيل قوتهم بشكل مستقل

ق���د تآكلت. أضف إلى ذل���ك أّن الفصل الحّي���زّي الذي خلقه 

الجدار بين المجموع���ات السكانية المتجاورة وبين أراضيها، 

ُيضع���ف من قدرة ه���ذه المجموعات في حربه���ا على البقاء 

 أّي إمكانية إلحداث تنمي���ة مستدامة. وفي قسم من 
ّ

ويشل

األماكن أّدى هذا الفصل إلى التقليل من الوجود الفلسطيني 

في المناطق التي ظلت عبر الجانب »اإلسرائيلي« للجدار وفي 

رة بالجدار. كما أّن إقامة الجدار تقّيد العالقات  المناطق الُمسوَّ

التجارية التي نشأت خالل السنوات بين البلدات الفلسطينية 

المجاورة للخط األخضر وبين مواطنين إسرائيليين.

وتم���ّس إقامة الجدار في داخل مناطق الضفة وفرض نظام 

التصاريح الصارم بسلسلة طويلة من حقوق اإلنسان الخاصة 

بالفلسطينيي���ن. ومن ضمن ذل���ك، انتهاك حقهم في حرية 

الحرك���ة، ونتيجة لهذا انتهاك حقهم ف���ي العمل والتربية 

والعناي���ة الطبي���ة والحياة األسرية وكسب ال���رزق ومستوى 

الحياة الالئق. كما ُينتهك ح���ق الفلسطينيين الجماعي في 

ع 
ّ
تقرير المصي���ر، كون المسار الذي صّدقت���ه الحكومة يقط

أوص���ال الضفة: فإذا ُبني الجدار ح���ول »أصبع« المستوطنات 

ف���ي منطقة معالي���ه أدوميم كما ه���و مخطط له، ف���إّن هذا 

األمر سيقطع التواصل الجغراف���ي القائم بين شمال الضفة 

وجنوبها وسيعزل القدس عن سائر أرجاء الضفة.

 االنتهاكات الالحق���ة بحقوق اإلنس���ان الخاصة 
ّ

وفي ظ���ل

بالفلسطينيي���ن والناتجة ع���ن إقامة الج���دار الفاصل وفق 

مساره الحالّي، يجب على الحكومة اإلسرائيلية تفكيك جميع 

ّي���دت حتى اآلن ف���ي داخل مناطق 
ُ

المقاط���ع التي سبق وش

الضفة وعدم االستمرار في بنائها هناك. وإلى حين تفكيك 

الج���دار، على إسرائي���ل أن تعيد إل���ى الفلسطينيين جميع 

األراض���ي التي ص���ودرت لغرض تشييد الج���دار في األماكن 

الت���ي لم ُيبَن عليها بعد، وإلغاء نظ���ام التصاريح في مناطق 

التم���اّس والسماح بحرية الوصول إل���ى هذه المناطق لجميع 

الفلسطينيين. 

وقّدم التقرير نماذج وحاالت تتعلق بالوضع الذي يعرضه، 

ومنها ما يلي:

حالة برطعة الشرقية
يحص���ر مسار الجدار الفاصل في منطق���ة برطعة الشرقية 

في داخله قراب���ة 32000 دونم، تقع في داخلها قرية برطعة 

الشرقي���ة وسبع ق���رى صغيرة أخ���رى، يعي���ش فيها 5348 

فلسطينًيا، 4575 شخًص���ا منهم من برطعة الشرقية. ويقوم 

الجدار بفصل سكان هذا »الجيب« عن مدينة اللواء جنين وعن 

بل���دات يعبد الواقعة في الشرق وقفين الواقعة في الجنوب. 

وقد وفرت هذه البلدات للسكان المذكورين الموادَّ الغذائية 

والبضائع األخرى إل���ى جانب الخدم���ات التربوية والصحية، 

والت���ي يستصعب السك���ان تلقيه���ا اليوم. وف���ي تشرين 

األول 2003 أخضع الجي���ش اإلسرائيلي هذه المنطقة لنظام 

التصاريح.

المعبر المركزي الذي يسمح بتنقل وحركة الناس والبضائع 

إلى داخل هذا »الجيب« وخارجه هو معبر »ريحان«، الذي جرت 

خصخصت���ه في أي���ار 2007. وتستمر عملي���ة فحص الناس 

والسيارات الم���ارة في معبر ريحان زمنا طويال، وقد يصل في 

ساعات الضغط - في الصباح وبعد الظهر- إلى قرابة الساعة. 

ك���ل من يرغب في الدخول إلى منطقة »الجيب« - ومن بينهم 

المرض���ى المزمن���ون والمرض���ى المتعافون بع���د العمليات 

الجراحي���ة والنساء الحوامل والمعوقون واألطفال- يضطر إلى 

الخض���وع لفحوص أمنية متش���ّددة تشتمل على عدة مراحل 

فح���ص وتمتد على مسار يصل طوله إلى قرابة 200 متر. وقد 

فرض���ت اإلدارة المدنية قي���وًدا على كمي���ات البضائع التي 

ا للفحوصات 
ً

ا، بما يخضع أيض
ً

تسمح بإدخالها إلى القرية، أيض

المتشّددة. وتزيد القي���ود المفروضة على نقل البضائع إلى 

القري���ة من تكلفة نقلها وتؤدي إل���ى ارتفاع أسعار البضائع 

في القرية، بما فيها المواد الغذائية األساسية، حيث ترتفع 

أسعارها بمئات النسب المئوية عن أسعارها في جنين.

حالة قلقيلية
أّدى ع����زل مدينة قلقيلية بواسط����ة الجدار الفاصل، وهي 

رابع أكبر م����دن الضفة الغربية، إلى سّد أّي إمكانية لتطوير 

المدينة بشكل حقيقّي. ومنذ منتصف العقد الماضي جرى 

استنف����اد غالبية المساحة المخصص����ة للبناء في المدينة: 

4200 دون����م فقط. وبلغت مساح����ة المنطقة التي صدقتها 

بلدي����ة قلقيلية للبن����اء الجديد بين تشري����ن الثاني 2010 

ا من بين مدن الضفة: 
ً

وتشرين الثان����ي 2011 األكثر انخفاض

5ر1% من مجمل البن����اء المصّدق في سائر مدن الضفة. كما 

ا من تطوير 
ً

أّن استنفاد إمكاني����ات البناء يمنع البلدية أيض

مؤسسات ومنشآت بلدية، كالمدارس والمؤسسات التربوية 

وإستاد.

وقد أّدى عزل المدينة في أعقاب القيود الصعبة المفروضة 

عل���ى حرية التنقل إبان االنتفاضة الثانية وفصلها عن سائر 

مناطق الضفة بواسطة الج���دار الفاصل، إلى أن تتأخر نسبة 

الزي���ادة السكانية في المدينة عن نس���ب الزيادة السكانية 

في سائر م���دن الضفة، رغم أنها المدينة الرابعة في الضفة 

الغربية من ناحية كبرها )ال تشمل القدس الشرقية(. وهكذا، 

ق���ام قرابة 10000 شخص قدموا من م���دن أخرى في الضفة، 

وسكنوا قلقيلية بسبب قربها من أماكن العمل في إسرائيل، 

بت���رك المدينة نتيج���ة لهذا الواقع. كم���ا أّن تشييد الجدار 

وع���زل المدينة بواسطة الحاجز الواق���ع غربها أّديا إلى إغالق 

أكثر م���ن 600 متجر ومشغل ومحطة وق���ود ومصالح تجارية 

أخرى في المدينة، وغالبيتها في المناطق التجارية الواقعة 

غربّي المدينة، والمالصقة للخط األخضر.

حالة بير نباال
خلق الجدار الفاصل في منطقة رام الله ُمسّورة ريفية مغلقة 

ومحاطة بالجدار من جميع أنحائها. ويبلغ طول الجدار المحيط 

بالُمس���ّورة 3ر18 كيلومتر. وقد ُسجنت في داخل المسّورة أربع 

قًرى، بير نب���اال أكبرها. وقبل االنتهاء م���ن تشييد الجدار بلغ 

ان، إضافة 
ّ
عدد سكان القرية 6090 شخًصا كانوا مسّجلين كسك

إل���ى قرابة 4000 شخص من سكان الق���دس الشرقية، بحسب 

تقديرات المجلس المحلي، كانوا يسكنون في شقق مستأجرة 

أو شق���ق بملكيتهم لكنه���م حافظوا عل���ى عناوين سكنهم 

ف���ي القدس. ومنذ سن���وات السبعين شكل���ت القرية ضاحية 

مديني���ة للقدس الشرقي���ة. وفي سن���وات التسعين تمتعت 

القري���ة بازدهار اقتصادّي نتيجة لموقعها المركزّي ولحقيقة 

أنه ك���ان باإلمكان الوصول عبرها إل���ى رام الله وأحياء القدس 

الشرقية بسهولة، ومن هناك إل���ى مدن المركز في إسرائيل. 

وقد حّول ه���ذا الموقع المركزّي القرية إل���ى نقطة التقاء بين 

تجار فلسطينيين م���ن الضفة وبين تجار إسرائيليين وساهم 

في ازدهار عمل المصالح التجارية في القرية.

وقد ف����رض الجدار الفاصل على القري����ة انفصااًل عن القدس 

الشرقي����ة، وبعد تشييده ج����رى ربط القري����ة وبشكل حصرّي 

بمدينة رام الله عبر ش����ارع »نسيج حياة« جديد. كما أّن الجدار 

قام وبشكل شبه تاّم بقطع جميع العالقات التجارية التي كانت 

قائم����ة بين سكان القرية وبين سائر م����دن الضفة ومع جهات 

تجارية ف����ي إسرائيل، إل����ى جانب قطع العالق����ات المتشعبة 

بين سكان القدس الشرقية والقري����ة. وفي أعقاب عزل القرية 

ق����ام قرابة نصف سكانها بتركها: ف����ي العام 2011، وبعد مرور 

خم����س سنوات عل����ى تشييد الّج����دار، بلغ عدد سك����ان القرية 

5140 شخًص����ا، جميعهم من سكان الضفة. كما أّن حّي المواحل 

الذي يق����ع شرقي القرية، والذي سكنت����ه قرابة 250 عائلة من 

الق����دس الشرقية ونش����ط فيه قرابة 30 مشغ����ال، فرغ بالكامل 

تقريًبا من سكانه، وهو اليوم حّي مهجور. وعلى امتداد الشارع 

الرئيسّي في القرية، اللط����رون، والذي شكل في الماضي مركز 

مواصالت رئيًسا، تجد اليوم عشرات المصالح التجارية المغلقة 

والمباني العالية التي تحوي طوابق كاملة فارغة والمباني التي 

لم ُيستكمل بناؤه����ا. كما أّن الهجرة الكبي����رة لسكان القدس 

الشرقية أّدت إلى هبوط كبير وساحق في حجم البناء في القرية 

ا على أسعار الشقق، بيًعا واستئجاًرا.
ً

وإلى هبوط كبير أيض

»بتسيلم« في تقرير جديد: 

على الحكومة اإلسرائيلية تفكيك جميع مقاطع الجدار الفاصل التي أنشئت داخل مناطق الضفة الغربية

بقلم: تسفي مازائيل )*(

نش���رت الجمعية الوطنية التأسيسي���ة في تونس مؤخرا 

الصيغة الكاملة للدستور الجديد وذلك تمهيدا للمصادقة 

النهائية عليه من قبل الجمعية ذاتها قبل أن يعرض على 

استفتاء عام. 

وقد كان من المقرر أن تكون ه���ذه لحظة ابتهاج وسرور، 

ذلك ألن الدستور سيشك���ل، حسب ما يفترض، تعبيرا عن 

تونس الجديدة والديمقراطية بعد اإلطاحة بالدكتاتور زين 

العابدين بن علي.

غي���ر أن اآلم���ال تبددت، فالواق���ع مغاير تمام���ا. وهناك 

خالفات جوهرية تفص���ل بين اإلسالميين والعلمانيين في 

تونس فيما يتعلق بمستقبل هذا البلد، والتي تجد تعبيرا 

لها في عدد من البنود المهمة في الدستور، تتعلق بالقيم 

الديمقراطي���ة األساسية مثل حقوق النساء، حرية التعبير، 

مبدأ عدم التمييز وحرية العبادة.  

محاولة لفرض قواعد الشريعة الدينية
وجدت الخالفات ف���ي الجمعية التأسيسي���ة تعبيرا لها 

ف���ي تبادل االتهامات بين األحزاب، وفي مظاهرات مضادة، 

تتخلله���ا أحيان���ا أعمال عن���ف أيضا. ويح���اول إسالميون 

استم���دوا التشجي���ع من ف���وز حزب »النهض���ة« اإلسالمي 

)حرك���ة »اإلخوان المسلمي���ن« التونسية( ف���ي االنتخابات 

البرلماني���ة التي جرت في تشرين الثاني من العام الماضي 

فرض قواعد وقوانين الشريعة الدينية بالقوة واإلكراه على 

سكان تونس.  كذلك نظم هؤالء اإلسالميون مظاهرات ضد 

عرض الفيل���م السينمائي اإليران���ي« فارسبوليس«، وضد 

حظر ارت���داء النقاب في مؤسسات التعلي���م العالي، الذي 

طبق في عهد النظام الساب���ق، وقد رضخت عدة مؤسسات 

لضغوط هؤالء.  كذلك ج���رت مظاهرات مماثلة ضد عروض 

فنية مختلفة بدع���وى أنها تمس بالدي���ن اإلسالمي،  كما 

نظمت الجماعات السلفية مظاهرات ضخمة دعت إلى إرساء 

الدستور عل���ى الشريعة اإلسالمية. وقد تول���د انطباع بأن 

الجماعات السلفية تحاول خلق وإشاعة أجواء الخوف وإرغام 

المواطني���ن على القب���ول بتطبيق قواع���د الشريعة، وذلك 

انطالق���ا من فرضية فحواها أن الح���زب الحاكم، »النهضة«، 

سيواجه صعوبة في كبح ه���ذه الجماعات وأنه سيتغاضى 

عن نشاطها ومطالبها، على اعتبار أنها تعمل من أجل دفع 

األجندة  اإلسالمية لهذا الحزب ذاته )النهضة(.

»النهضة« والسلفيون صعدا 
نشاطهما ضد القوى العلمانية

لقد تبين في األيام األخيرة بأن السلفيين ليسوا وحدهم 

م���ن يعمل ض���د العلمانيين في تونس، وإنم���ا أيضا حزب 

»النهض���ة« الحاك���م، وإن ك���ان ذلك بص���ورة مموهة. فقد 

نظمت حركة تعمل تحت اسم جميل في الظاهر: »الجمعية 

الشعبية لحماي���ة الثورة«، مظاهرة حاش���دة جابت شوارع 

مدينة طاطوين في جنوب تونس، وسارت في اتجاه مكاتب 

االتحاد )الجمعية( الزراعي ف���ي المحافظة وخالل ذلك قام 

المشارك���ون في المظاهرة باالعت���داء بالضرب حتى الموت 

على رئيس االتحاد سابقا ومنسق »الحركة من أجل تونس« 

لطف���ي نقد.  وق���د تبي���ن أن »الجمعية الشعبي���ة لحماية 

الثورة« هي  من ناحي���ة عملية ائتالف يضم عدة منظمات 

إسالمية تؤي���د حزب »النهضة«، في حي���ن أن »الحركة من 

أجل تونس« هي حزب علماني ليبرالي أقيم في صيف هذا 

الع���ام )2012( بزعامة رئيس حكوم���ة تونس سابقا، الباغي 

السبس���ي، وذلك بعد سقوط بن عل���ي.  ووفقا الستطالعات 

ال���رأي فإن شعبية هذه الحركة آخ���ذة في االزدياد ويتوقع 

له���ا أن تحقق نجاحا كبيرا في االنتخاب���ات المقبلة المقرر 

إجراؤه���ا ف���ي حزي���ران 2013، وعليه ف���إن الحركة تشكل 

منافسا جادا لحزب »النهضة«، ويتهم هذا األخير »الحركة 

من أجل تونس« بأنها »تسعى إلى إعادة بقايا نظام بن علي 

إلى السلطة« وقد حاولت الحكومة تمويه ظروف ومالبسات 

الحادث، إذ ادعى وزير الداخلية، عضو حزب »النهضة«، بأن 

لطفي نقد مات جراء نوبة قلبية.  غير أن الرئيس المنصف 

المرزوقي، اضطر تحت ضغط أح���زاب المعارضة، لالعتراف 

بأن لطفي قتل بالفعل في مواجهة مع اإلسالميين.  

مواقف زعيم حركة »النهض���ة« راشد الغنوشي  اتسمت 

طوال ه���ذه الفترة باالزدواجية إل���ى إن اتضح في النهاية 

بأنه يؤيد السلفيين الذين يساهمون في تحقيق نظريته 

وأجندت���ه.  وكان���ت حرك���ة »النهضة« بزعام���ة  الغنوشي 

ق���د أقامت حزبا سياسيا فاز بنسبة 41 م���ن مقاعد البرلمان 

التونس���ي، وتمكن بالتحال���ف مع حزبيي���ن يساريين من 

تشكيل حكومة بزعامة الحزب، رئيسها ومعظم وزرائها من 

المنتمين إلى حركة النهضة. 

الدستور الجديد يقيد حقوق اإلنسان 
ويدخل الشريعة من الباب الخلفي

على أرضية الخالفات الت���ي نشبت حول صيغة الدستور  

بي���ن اإلسالميين والعلمانيين، وتح���ت ضغوط من األحزاب 

الليبرالي���ة وبعض ال���دول العربية، أعل���ن الغنوشي أنه لن 

يطالب بتطبيق الشريعة وأنه سيكتفي بصيغة البند األول 

في الدستور، كما وردت في الدستور السابق من العام 1959.  

وبالفعل، ففي المسودة األولى للدستور الجديد التي أطلع 

عليه���ا الجمهور في شهر آب، ورد في البند األول أن تونس 

هي دولة مستقلة وذات سي���ادة، اإلسالم دينها والعربية 

لغتها ونظام الحكم فيها جمهوري. 

وعل���ى الرغم م���ن أن ه���ذه الصيغة ال تشم���ل الشريعة 

الديني���ة كمص���در للتشريع، إال أن هذا اإلع���الن يحدد بأن 

تون���س هي دولة ذات هوية إسالمي���ة- عربية، وبذلك فقد  

وضعت األسس إلدخال الشريعة الدينية وتطبيقها. 

فض���ال عن ذلك فق���د اتضح كما أسلفنا أن���ه تم في بنود 

أخرى تقيي���د حقوق اإلنسان.  ففي البند )17( من الدستور  

ذكر أن المواثيق والمعاهدات  الدولية سوف تحترم طالما 

أنها ال تتعارض مع الدستور.  ووفقا لمنظمة حماية حقوق 

اإلنس���ان HRW فإن ه���ذه الصيغة تفتح الب���اب أمام خرق 

حقوق اإلنسان ع���ن طريق جهاز القضاء، وبضمن ذلك خرق 

معاه���دات دولية وقعت في حينه م���ن قبل تونس.  وذكر 

ف���ي البند الثالث أن الدولة تضمن حرية العقيدة والعبادة، 

لكنها سترى في أي مس ب���� »المقدسات« جرما، وذلك دون 

تحديد لما هو »مقدس«.  وتهدف هذه الصيغة إلى تمكين 

الزعماء اإلسالميي���ن للدولة من محاكمة كل من يوصف من 

قبلهم على أن���ه يسيء للنبي أو الل���ه، وهي جريمة تعني 

تجدي���ف المقدسات ف���ي اإلسالم، وتشك���ل سببا العتقال 

المعارضي���ن السياسيين والمسلمين الذي���ن يرتدون عن 

اإلس���الم أو يتحول���ون إلى تبن���ي العلماني���ة وكذلك أبناء 

الديانات األخرى. 

ف���ي هذا البند وصف بالجرم شكل من أشكال التطبيع مع 

الصهيونية والدولة الصهيونية. وعلى ما يبدو فإن تونس 

ستك���ون الدولة األولى في العال���م التي سيحظر دستورها 

االتصال م���ع إسرائيل.  وال يدور الحدي���ث هنا على قانون 

يمك���ن تغيي���ره أو السماح باستثناءات في���ه،  بل سيكون 

ذل���ك بندًا في الدست���ور يلزم السلط���ات دون أية إمكانية 

لالعتراض أو  االستئناف. 

في البند 28 المتعلق بحقوق النساء، ال حديث عن مساواة، 

وإنم���ا فقط ع���ن أن ال���زوج والمرأة »يكم���الن بعضهما في 

العائل���ة«، بمعنى أن كل واحد منهم���ا سيحاسب بناء على 

دوره أو وظيفت���ه في العائلة، وبالتال���ي ال توجد للمرأة أية 

حقوق ما عدا القيام بدورها كزوجة. 

تل���ك هي فقط عدة أمثلة تشير إل���ى أن راشد الغنوشي 

ك���ذب حين قال بأنه لن يطال���ب بتضمين الدستور تطبيق 

الشريعة، فقد أدخلها من الباب الخلفي. 

إلى ذلك فقد قال الغنوشي في تصريحات لوسائل اإلعالم 

إن تشويه صورة السلفيين )المقصود هجمات العلمانيين 

على السلفيين والمظاه���رات التي ينظمونها ضدهم( هو 

خطأ يشجعهم على االستيالء على السلطة مستقبال.  وقال  

الغنوش���ي في مقابلة مع صحيف���ة »لوموند« الفرنسية إنه 

يجب تشجيع بعض العناصر السلفية على العمل في إطار 

القان���ون وتمكينهم م���ن االعت���راف بالديمقراطية.  وفي 

تسجيل أذي���ع مؤخرا عبر االنترنت سم���ع الغنوشي يشور 

عل���ى السلفيين بشأن كيفية زي���ادة تأثيرهم في مجاالت 

مختلفة. 

االقتصاد التونسي بعد الثورة
في الوقت ال���ذي تشهد فيه العالق���ات بين اإلسالميين 

والعلمانيين في تونس المزيد من التدهور، نجد أن الحكومة 

التونسية ال تعمل إال القليل من أجل إصالح االقتصاد الذي 

لحقت ب���ه أضرار  شديدة بعد الث���ورة. فقد ارتفعت نسبة 

التضخم المالي واحتاجت موجة إضرابات مرافق اقتصادية 

مختلفة أدت إلى شل الخدم���ات العامة، في الوقت ذاته ما 

زالت السياحة- التي كانت تشكل المصدر الرئيس للعملة 

األجنبي���ة- تمر في أزم���ة شديدة، كذلك تشه���د البطالة 

تفاقم���ا متزاي���دا.  ووفقا لمعهد اإلحص���اء التونسي، فقد 

بلغ���ت نسبة البطالة قبل الث���ورة 13% من قوة العمل، وفي 

أثن���اء أحداث الث���ورة ارتفعت إلى 19%، لتص���ل حاليا إلى 

6ر17%.  وتصل نسبة البطالة في صفوف الشباب إلى %25، 

م���ا يشكل كارثة من ناحية اجتماعي���ة- اقتصادية، ويرغم 

خي���رة الشباب على الهرب من الدول���ة بحثا عن فرصة عمل 

في الخارج.  

آالف الشب���ان الذين كان���وا شرارة الثورة، فق���دوا األمل، 

واخ���ذوا يغادرون بأعداد كبيرة مبحرين في قوارب مهلهلة 

إلى جزيرة لمبدوزا اإليطالية التي تشكل النقطة األوروبية 

األق���رب إل���ى تونس عل���ى الطرف اآلخ���ر للبح���ر األبيض 

المتوس���ط، وذلك على أمل إيجاد حي���اة جديدة في أوروبا.  

وبحس���ب معطيات المنظمة الدولي���ة للهجرة، فإن 27 ألف 

مهاج���ر من بين 60 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى هذه 

المدين���ة اإليطالية خالل الفترة األخي���رة من مختلف دول 

إفريقي���ا السوداء وليبي���ا، أتوا من تونس وق���د أعيد قسم 

منهم إلى دولتهم. 

طريق بال مخرج
في تونس بدأ الربيع العربي الذي ألهب خيال العالم الذي 

اعتق���د للوهلة األولى بأن ال���دول العربية تقف على أعتاب 

تغيي���ر جوهري من شأن���ه أن يقودها إل���ى الديمقراطية 

والتط���ور والنم���و.  غير أن���ه سرعان ما اتض���ح أن هذا كان 

مج���رد وهم زائف.  لقد خطفت الثورات من قبل اإلسالميين 

المتطرفي���ن، ودخلت ال���دول العربية ف���ي أزمات سياسية 

واجتماعية، بينما يهدد التدهور االقتصادي استقرارها.  

من هنا نحن أمام فت���رة انتقالية طويلة، ستكون على ما 

يبدو مصحوبة بالعنف، إل���ى أن يجد العالم العربي مجددًا 

توازنه المفقود.  ولعل م���ن الالفت أن تونس، التي دشنت 

الطري���ق وأعطت األمل للعالم العربي،  تجد اآلن نفسها في 

طريق بال مخرج، سوية مع باقي »دول الربيع العربي«: مصر، 

ليبيا وسورية.

__________________________

)*( سفير إسرائيل األسبق في القاهرة.

»الربيع العربي«: فشل التجربة التونسية!
)وجهة نظر إسرائيلية حول طريق الثورات العربية(

تونس: تحديات جديدة بعد الثورة.
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تغطيــة خاصـــة

كتب برهوم جرايسي:

ال تذك���ر الحلبة السياسية ف���ي إسرائيل مث���ل هذا الكم 

من من���اورات االصطفافات ف���ي االنتخاب���ات البرلمانية، في 

م���دة زمنية تقل عن ثالثة أشهر، حت���ى أنها طالت سيناريو 

استحض���ار رئيس الدولة شمعون بيري���س الذي شارف على 

التسعي���ن من عم���ر، ليترأس تكت���ال »وسطي���ا«، إلى جانب 

 م���ن »المتنافرين« إيهود 
ّ

االستمرار ف���ي التلويح بعودة كل

أولمرت وتسيبي ليفن���ي إلى الحلبة معا، ولكن فوق كل هذا، 

فإن ق���درة بنيامين نتنياهو وأفيغ���دور ليبرمان، على فرض 

السري���ة الكاملة على مفاوضاتهم���ا التي أفضت إلى تحالف 

انتخاب���ي، لها مدل���والت كثيرة، على شكل سي���ر األمور في 

األحزاب الكبيرة.

فحتى انتخاب���ات الكنيست ال� 18 السابق���ة، كانت تظهر 

أح���زاب كثي���رة، القليل منها ك���ان ينجح ف���ي الدخول إلى 

الكنيست ل���دورة برلماني���ة وربما أكثر بقلي���ل، ثم يختفي 

عن الوج���ود، ليبقى الوجود األساس ف���ي الكنيست لألحزاب 

التقليدي���ة، وق���د اتسعت ظاه���رة األح���زاب المرحلية في 

العقدين األخيرين، وهذا كان وال يزال يعبر عن حالة التخبط 

في الشارع اإلسرائيلي، ال���ذي نسبة عالية منه ال تجد عنوانا 

سياسي���ا ثابتا، يتجاوب مع طموحه���ا الحياتية والسياسية، 

للخروج من سلسلة األزمات التي تواجهها إسرائيل.

ورأينا في الفترة السابقة كيف أن أحزابا كانت تظهر فجأة 

وتحص���ل على عدد ال يستهان به من المقاعد، ومنها ما وصل 

إل���ى 15 مقعدا، ليختفي ع���ن الوجود في ضرب���ة واحدة في 

االنتخابات التالية، ورأينا مشهدا كهذا في انتخابات 1977، 

ولكنه تكرر أكثر من مّرة في انتخابات العقدين األخيرين.

فقاعات مرحلية
في نهاية األسبوع الماضي، أس���دل الوزير موشيه كحلون 

من ح���زب »الليكود« الست���ار على المن���اورة اإلعالمية األكبر 

التي شهدتها الحلبة اإلسرائيلية في األسبوعين األخيرين، 

ل الئحة انتخابية 
ّ
بعد أن اتس���ع الحديث عن احتمال أن ُيشك

منفصل���ة عن حزب »الليكود«، لتمنحه عدة استطالعات الرأي 

ه���ا يقتطعها من تحالف حزبه 
ّ
م���ا بين 13 إلى 20 مقعدا، جل

»الليكود« مع »إسرائيل بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان.

فق���د أعلن كحلون يوم السبت األخي���ر أنه باق في الليكود، 

وأن���ه لم يفكر ف���ي اقامة حزب جدي���د، وأنه ل���م يبادر إلى 

اجراء أي استطالع لفح���ص قوته االنتخابية في الشارع. ومن 

المؤكد أن كحلون لم يك���ن في َحْجٍر صحي معزول عن الناس 

والعالم كله، على مدى أسبوعين، سرت فيهما كل الشائعات 

المتعلق���ة به، حت���ى يخرج و«يتفاجأ« ويعلن م���ا أعلنه، فمن 

لديه هذه القناعة، ك���ان بإمكانه أن يصد الباب في وجه كل 

الشائعات في اللحظة األولى لظهورها.

ولهذا ف���إن االعتقاد األقوى هو أن كحل���ون مّد يده إلطالق 

بال���ون اختب���اري لفح���ص امكانيات���ه، وم���دى شعبيته في 

الش���ارع، من دون أن يكون في نيته فعال االنشقاق، ومن أجل 

رف���ع أسهمه في حزب���ه الحقا، رغم أنه أعل���ن أنه لن يخوض 

االنتخابات البرلمانية المقبلة.

واستنادا إلى ما نشر قبل ايام من إعالن كحلون األخير، فإن 

كحل���ون أوضح أن���ه سيجري محادثة مع زعي���م حزبه ورئيس 

حكومت���ه بنيامين نتنياهو، قبل أن يص���در الموقف األخير، 

ولهذا فإن تكشف حقيقة ما جرى يتطلب أياما أخرى، أو لربما 

حتى بعد االنتخابات.

أم���ا ف���ي الحلب���ات السياسية األخ���رى، فألول م���ّرة بدأت 

استطالع���ات الرأي تط���رح فرضية غياب ح���زب »كاديما« عن 

الحلبة السياسية كليا، كما كانت الحال في استطالع صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« االخير الذي ظهر يوم الجمعة الماضي، 

م���ا يعني أن 28 مقعدا لحزب »كاديم���ا« اليوم، ستكون كلها 

معروض���ة للتوزيع على أحزاب تتخطى نسبة الحسم، علما ان 

استطالعات ال���رأي التي تصدر تباعا منذ شهر آذار الماضي، 

وخاصة بعد فوز شاؤول موفاز بزعامة »كاديما«، تحدثت عن أن 

»كاديم���ا« سيخسر 20 مقعدا وأكثر من قوته، في االنتخابات 

المقبل���ة، أي سيهبط من مكانة الكتلة األكب���ر برلمانيا، إلى 

كتلة صغيرة نسبيا، حتى جاء استطالع »يديعوت أحرونوت« 

ليتنبأ زوال الحزب كليا عن الخريطة البرلمانية.  

وبطبيع���ة الح���ال، فإن���ه أم���ام مشه���د كه���ذا، تكث���ر 

السيناريوه���ات التي تطرح في الحلب���ة اإلعالمية أساسا، من 

أج���ل انقاذ ما يسمى ب� »معسك���ر الوسط« في إسرائيل، ومن 

أبرزها استمرار االتص���االت بين الخصمين السابقين، إيهود 

اولمرت وتسيب���ي ليفني، رئيسي »كاديم���ا« السابقين، من 

أج���ل بحث احتماالت خوضهما االنتخاب���ات المقبلة، وفي أي 

طار ممكن، ووصل األمر إلى حد طرح اسم الرئيس اإلسرائيلي 

شمعون بيريس، الذي على ش���ارف على التسعين من عمره، 

ليتولى رئاس���ة الئحة واسعة، تهدف إل���ى إسقاط بنيامين 

نتنياهو عن رأس الحكومة.

م���ا بات واضحا، ه���و أن الصحف اإلسرائيلي���ة ومعها باقي 

وسائ���ل اإلعالم، »تتسلى« بأنباء كه���ذه، تمتد على صفحات 

وساع���ات عديدة في الي���وم الواحد، ولكن عل���ى األرض، فإن 

ال منطقي���ة لطروحات كهذه، خاصة في م���ا يتعلق بالرئيس 

بيري���س، الذي وصل إل���ى القمة التي طمح له���ا منذ سنين 

طويلة، وهي رئاسة الدول���ة، كونها المنصب الفخري األعلى 

ف���ي إسرائيل، ليظهر ك� »أبو السياسة اإلسرائيلية« فوق كل 

االعتبارات الحزبية، وهذا عدا عن عمره المتقدم جدا.

أما في ما يتعلق بأولم���رت وليفني، فإنهما كانا متنافرين 

طيل���ة وجودهما في حزب »كاديما« ومنذ اللحظة األولى التي 

ل فيها أريئيل شارون الحزب، في منتصف شهر تشرين 
ّ
شك

الثان���ي العام 2005، ورغم أنه ال مكان للعاطفة في السياسة، 

واحتماالت التحالفات والتناف���ر واردة في كل لحظة، بدوافع 

شخصي���ة اكثر منها سياسي���ة، فإن العم���ل المشترك بين 

هذين االثنين، لم يكن ناجحا في أي مرحلة.

إل���ى ذلك، فإن أولمرت خاصة، لن يحظى بأذرع مفتوحة في 

حال قرر العودة إلى السياس���ة، خاصة بسبب ملفات الفساد 

التي الحقته، رغ���م انه تمت تبرئته من غالبيتها، كذلك فإن 

تقلبات تسيبي ليفني السياسية، وإسراعها لترك الحزب فور 

خسارتها رئاسته، لن يصب في صالحها.

ولك���ن األهم من ك���ل هذا، أن���ه كلما تقدم���ت األيام نحو 

االنتخابات، فإن فرص نجاح اية قائمة جديدة، عدا تلك التي 

بات���ت معروفة، تتقل���ص كثيرا، إال إذا حدث���ت مفاجأة فعال، 

وقرر ش���اؤول موفاز التنح���ي كليا، فاتحا الب���اب أساسا أمام 

ليفن���ي، ولكن أيضا أمام أولمرت، فإن هذا قد يعيد بعضا من 

ق���وة »كاديما«، ولكن هذا الحزب لن يع���ود إلى الصدارة، ألن 

الخسارة باتت تحصيل حاصل له.

»مفاجأة« نتنياهو وليبرمان وداللتها
»فوجئت« الحلبتان اإلعالمية والسياسية قبل نحو أسبوعين، 

بقرار زعي���م الليكود بنيامي���ن نتنياهو، وزعي���م »إسرائيل 

بيتن���ا« أفيغدور ليبرمان إقامة التحال���ف االنتخابي بينهما، 

وه���ذه ليست »المفاجأة« األولى الت���ي يحدثها نتنياهو في 

غضون ستة أشهر، فقب���ل ذلك كانت هناك مفاجأة انضمام 

ح���زب »كاديما« إلى حكومته، ف���ي »الدقيقة التسعين« لحل 

الكنيست، والتوجه إل���ى انتخابات مبكرة، كان من المفترض 

أن تتم قبل نحو شهرين.

وفي ظل التغلغل اإلعالمي وتره���ل االنضباط الحزبي، فإن 

»المفاجأة« بحد ذاتها، تشير إلى قدرة نتنياهو أساسا، وطبعا 

ليبرم���ان، على فرض هيمنة مطلقة على الدائرة الصغيرة من 

حول ك���ل واحد منهم���ا، تمنعهما م���ن أي تسريب لوسائل 

اإلعالم، وحتى لقيادات في »الليكود« إذا ما عرفنا أنه فعليا ال 

مكان لمصطلح »قي���ادات« في حزب »إسرائيل بيتنا« الخاضع 

لسيطرة مطلقة من شخص ليبرمان.

والسؤال الذي يط���رح نفسه هو: كي���ف استطاع نتنياهو 

أن يبق���ي مفاوضات، قيل إنها استم���رت على مدى شهرين 

حتى أثمرت هذا التحالف االنتخابي، بعيًدا عن عيون قيادات 

ضالعة في الحزب، ولم تخف معارضتها للتحالف فور اإلعالن 

عنه؟.

لك���ن هناك من يعتقد أن الوزير موشي���ه كحلون كان على 

علم مسبق به���ذه المفاوضات، ما دفعه إلى إعالن قراره عدم 

الترش���ح في االنتخاب���ات المقبلة، كي ال يتخ���ذ الخطوة بعد 

اإلعالن عن تحالف م���ع ليبرمان، لن يشجع أوساطا واسعة من 

مناورات غير مسبوقة في االصطفافات الحزبية عشية االنتخابات البرلمانية!
يسدل  *كحلون  المقاعد  من  به  يستهان  ال  عددا  تحصد  جديدة  انتخابية  ولوائح  تحالفات  عن  تتحدث  وسيناريوهات  *فرضيات 
الستار على سيناريو انشقاقه عن حزب »الليكود« *الخصمان أولمرت وليفني يواصالن اتصاالتهما وكلما مّرت األيام تتقلص فرص 
اتساعها* حيث  من  جديدة  ظاهرة  وهذه  أحزابهم  على  قبضاتهم  يشددون  البارزة  األحــزاب  *رؤســاء  الحلبة  إلى  عودتهما  نجاح 

اليه���ود الشرقيين على دعمه، وقد يلجأون إلى بيت سياسي 

آخر، وفي هذه الحالة حزب »شاس« األصولي.

نشير هن���ا إلى أن كل استطالعات ال���رأي التي نشرت بعد 

إع���الن نتنياهو وليبرمان، توافقت على أن الحد األقصى لهذا 

التحالف هو الحفاظ على عدد المقاعد التي بحوزتيهما حاليا، 

وه���و 42 مقعدا، ولكن ثالثة استطالعات تنبأت خسارة جدية 

لهما، بهبوطهما إلى 35 مقعدا، ولكن هذه نتيجة من السابق 

ألوانه حسمها.

ومسألة سيطرة رؤساء األحزاب الكلية على مقاليد األمور ال 

تقتصر على نتنياهو وحده، بل إن التطورات في حزب »العمل« 

تشير إلى سيطرة رئيسة الح���زب شيلي يحيموفيتش، على 

الحزب، رغ���م أنها تواجه معارضة ومنافس���ات داخلية، فقد 

سع���ت إلى الغاء نه���ج ضمان مقاعد متقدم���ة لقطاعات في 

الح���زب، باستثناء الع���رب، وهذا ما أثار غض���ب قطاع القرى 

التعاوني���ة، الذي كان له على مر السنين مقاعد مضمونة في 

الئحة الحزب.

كذل����ك، فإن ح����زب »يوجد مستقبل« ُيثبت مج����ددا أنه حزب 

الرجل الواحد، فرئيس الحزب يائير لبيد، الذي أقام الحزب، قرر 

بنفس����ه أساسا أسماء المرشحين على الئحة الحزب، من دون أي 

وزن ألي هيئة واسعة قد يكون أقامها إلقرار هذه الالئحة.

وه���ذه السيط���رة المطلقة لرؤس���اء األحزاب الب���ارزة على 

الساحة هي مؤشر إلى تط���ورات جديدة في الحلبة الحزبية، 

ونحتاج إلى وقت أكبر لمراقبة تطور هذه الظاهرة وتفسيرها 

ومعرفة انعكاساتها.

باإلضافة إلى ذلك ال ب���د من القول إن كثرة طرح الفرضيات 

والسيناريوه���ات على أشكالها تزيد من حالة البلبلة القائمة 

في الش���ارع اإلسرائيلي، وهذا ما ينعك���س في استطالعات 

الرأي، التي يظهر من تحليلها أن أكثر من 25% من المصوتين 

ه���م أصوات عائمة، لم تستقر بعد، وهذه تبقى نسبة عالية، 

وق���د تتقلص النسبة مع التقدم نح���و يوم االنتخابات، ولكن 

كم���ا علمت التجربة فإن قسما من األصوات العائمة قد يتقرر 

مصيره في األي���ام األخيرة قبل االنتخاب���ات، وحتى في يوم 

االنتخابات ذاته.

وبما أن الحديث يجري عن أغلبية متوقعة لمعسكر اليمين 

المتش���دد ال تتجاوز 65 مقع���دا من أص���ل 120 مقعدا، وفق 

االستطالع���ات، فإن كل تنقل لمقعد من معسكر إلى آخر، من 

شأن���ه أن يحدد طابع الحكومة المقبلة. ويبدو أن الالعب الذي 

سيك���ون له دور رئيس في حسم النتيجة النهائية هو نسبة 

التصوي���ت في يوم االنتخابات، فمعسك���ر اليمين المتشدد 

سجل أعلى النس���ب الممكنة في االنتخاب���ات السابقة، وقد 

ينجح في تسجيل زيادة طفيفة أخرى، بينما نسبة التصويت 

ف���ي المعسكر اآلخ���ر، وبين الع���رب أيضا، ال ت���زال متدنية، 

وبالتال���ي فإن كل زيادة في هذي���ن القطاعين من شأنها أن 

تنعكس على النتيجة النهائية.

كشف رئيس الحزب اإلسرائيلي الجديد »يوجد مستقبل« 

يائي����ر لبي����د، في خطاب ألق����اه في »المرك����ز الجامعي« في 

مستوطن����ة أريئيل، ي����وم الثالث����اء الفائت، ع����ن برنامجه 

السياسي الذي سيخوض بموجب����ه االنتخابات العامة التي 

ستجري ف����ي 22 كانون الثان����ي 2013، وأعل����ن أنه يشترط 

انضمامه إلى أي حكومة مقبل����ة باستئناف المفاوضات مع 

الفلسطينيي����ن، لكنه في الوقت نفسه رفض االعتراف بحق 

الع����ودة لالجئي����ن الفلسطينيين، وانسح����اب إسرائيل من 

القدس الشرقية.

وق����ال لبيد إن »يوج����د مستقبل لن يجل����س في حكومة ال 

تع����ود إلى طاول����ة المفاوضات السياسي����ة، ولن يجلس في 

حكومة تحاول مرة أخرى، بذرائع مختلفة وبدوافع سياسية 

ضيق����ة، أن تمّي����ع التزامنا تجاه المستقب����ل وتجاه الحاضر 

أيض����ا، ويحظر علينا أن نفقد األغلبي����ة اليهودية في دولة 

إسرائيل«. 

وأض����اف لبيد أن »اليس����ار المتطرف واليمي����ن المتطرف 

يدفعان دون توق����ف، وكل واحد ألسباب����ه الخاصة، الفكرة 

الكاذب����ة والخطي����رة للدول����ة الثنائية القومي����ة، ومن دون 

اتف����اق )مع الفلسطينيين( فإن هوي����ة إسرائيل اليهودية 

والصهيونية موجودة في خطر«. 

واعتبر لبيد أنه »يحظر علينا تكرار الخطأ التاريخي لليسار 

اإلسرائيلي الذي كان يعلن مسبقا عن ماذا سيتنازل ويجعل 

الفلسطينيي����ن يريدون أكثر فأكثر وحس����ب، وليس هكذا 

يتم إجراء مفاوضات وخاصة في منطقتنا«.

وتابع أن����ه »ال ينبغ����ي المجيء إلى المفاوض����ات فقط مع 

غصن زيتون مثلما يفعل اليسار وال مع بندقية مثلما يفعل 

اليمين، وإنما يجب أن نأتي إليها من أجل التوصل إلى حل، 

ونح����ن ال نبحث عن زواج سعيد م����ع الفلسطينيين وإنما عن 

اتفاق طالق يمكن العيش معه«. 

وانتقد لبيد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو بشأن إيران 

وقال إن »قص����ف المنشآت النووية اإليراني����ة ال ينبغي أن 

ينزل عن الطاولة، لكن����ه الخيار األخير... وال يتعين علينا أن 

نح����ل المشكلة من أجل العالم وإنما علين����ا دفع العالم إلى 

حل المشكلة من أجلنا، وعلينا أن نكون القوة المحركة خلف 

تحالف دولي برئاسة الوالي����ات المتحدة لكي يخنق النظام 

اإليراني حتى انهياره«. 

ورأى لبي����د أن »ادع����اء نتنياه����و بأن����ه ال يوج����د شري����ك 

)فلسطين����ي( هو محاول����ة للتهرب من الواق����ع، فأي شريك 

ينتظر؟ هل يختبئ في أنح����اء السلطة الفلسطينية شركاء 

محب����ون إلسرائيل ويتبرع����ون للصندوق الدائ����م إلسرائيل 

ومعجب����ون خفيون ب� )رئي����س الحكوم����ة اإلسرائيلية األول 

دافيد( بن غوريون؟«.

وأردف أن »األمر الوحي����د الذي فعلته ’سياسة عدم وجود 

شريك’ ه����و إضعاف مكان����ة إسرائيل في الحلب����ة الدولية 

وتقوية حماس«، وأشار إلى أن إسرائيل حظيت بدعم دولي 

خ����الل الحرب على غزة بسبب جل����وس الحكومة اإلسرائيلية 

حينذاك إلى طاولة المفاوضات.

ورأى ألوف بن، رئيس تحري����ر صحيفة »هآرتس«، أن لبيد 

هو الممثل الحقيقي لتيار الوسط السياسي في إسرائيل.

وكتب يقول: باألمس أظهر يائي����ر لبيد شجاعة سياسية 

كانت حتى اآلن مفقودة في المعركة االنتخابية الحالية. فقد 

ذهب إلى أريئيل، ودعا من هناك إلى استئناف المفاوضات 

م����ع الفلسطينيين، واضعًا نفسه في الموقع ذاته الذي كان 

في����ه كل من إسح����ق رابين وإيهود ب����اراك وإيهود أولمرت، 

جامعًا بي����ن االعتدال السياسي والق����وة العسكرية اللذين 

طبعا نهج الزعماء الثالثة، ومكنهم من التغلب على اليمين 

في االنتخابات. واليوم يأتي لبيد ليماًل الفراغ الذي نشأ بعد 

انهيار كاديم����ا، وبعد االضمحالل السياس����ي لباراك. ولقد 

ح����اول خصوم لبيد في االنتخابات، وشركاؤه المحتملون في 

االئت����الف المقبل، مثل بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان 

وشيلي يحيموفيتش، أن يمح����وا من ذاكرة الجمهور وجود 

الفلسطينيين، ورم����وا موضوع التسوية السياسية في سلة 

المهم����الت. وحتى لبيد نفسه ركز حملت����ه االنتخابية على 

مشكالت التعليم وأسلوب الحكم، لكنه من اآلن وصاعدًا بات 

لديه نهج سياسي من شأنه أن يثير غضب اليسار من خالل 

رفعه شعار ع����دم تقسيم القدس، وغضب اليمين من خالل 

دعوته إلى إخالء جزء من المستوطنات، وبذلك يكون قد قدم 

نفسه باعتباره الممثل الحقيقي لتيار الوسط السياسي في 

إسرائيل.

وأض����اف: أّما فيما يتعلق بالخ����الف التاريخي بين اليمين 

واليس����ار بشأن ما هو األه����م بالنسبة إلى دول����ة إسرائيل: 

السيطرة على المناطق )المحتلة( أو الدعم الدولي، فإن لبيد 

يقف بوضوح في هذه المسألة إلى جانب اليسار. ففي رأيه 

يتعين عل����ى إسرائيل السعي لتسوية م����ع الفلسطينيين 

تشمل انسحابًا من جزء م����ن الضفة الغربية، وذلك من أجل 

المحافظة على األكثري����ة اليهودية ضمن هذه الدولة ومن 

أج����ل ضمان الحصول عل����ى تأييد الغرب. كم����ا أن األهمية 

الت����ي يوليها لبي����د للدعم الدولي هي الت����ي تحدد موقفه 

إزاء المواجهة مع إيران. فه����و يعارض الهجوم اإلسرائيلي 

على المنشآت النووي����ة اإليرانية )كخيار أخير(، ويعتقد أن 

على إسرائي����ل أن توظف كل قدراتها الدبلوماسية من أجل 

تشكيل ائت����الف دولي بزعامة الوالي����ات المتحدة من أجل 

»خنق إيران«، وك����ي يدرك الحكام اإليرانيون أن بقاء النظام 

رهن بالتخلي عن السالح النووي. ويرى لبيد أن أداة إسرائيل 

األساسي����ة لتجني����د العالم للوقوف إل����ى جانبها هي إبداء 

المرونة السياسية إزاء الفلسطينيين.

وختم بن قائاًل: مما ال شك فيه أن موقف لبيد هذا يتعارض 

مع موقف نتنياهو الذي ال يؤمن بالدعم الدولي، والذي يريد 

أن تهاج����م إسرائيل وحدها إيران، كم����ا أنه ليس مستعدًا 

ألن يدفع ثمن الموقف األميركي المتشدد إزاء إيران بإخالء 

مستوطنات.

موفاز: نتنياهو سيورط
إسرائيل في حرب نووية

من ناحية أخرى قال زعيم المعارضة اإلسرائيلية ورئيس 

ح����زب كاديما عض����و الكنيست شاؤول موف����از إن فكرة شن 

هجوم عسك����ري على إيران تستحوذ عل����ى رئيس الحكومة 

بنيامي����ن نتنياه����و، وإن ه����ذا األخير ال يب����دو مهتمًا على 

اإلطالق بأي موضوعات أخرى مثل أوضاع الطبقة اإلسرائيلية 

الوسط����ى، أو أوض����اع األزواج الشاب����ة، أو أوض����اع إسرائيل 

االقتصادية - االجتماعية، أو مستقبل العالقات الخاصة مع 

الواليات المتحدة.  

وج����اءت أقوال موفاز هذه في اجتم����اع عقد في مقر حزب 

كاديما في مدينة بيتاح تكف����ا )وسط إسرائيل( مساء يوم 

الخمي����س الفائ����ت، وخصص الفتت����اح الحمل����ة االنتخابية 

للحزب، وق����د رفع فيه موفاز الستار ع����ن ملصق تظهر فيه 

صورة سحابة دخان تشبه تل����ك التي يخلفها تفجير نووي 

وكتب عليه »بيبي )بنيامين نتنياهو( سوف يورطنا«.

وأض����اف موفاز أنه كان لدى رئي����س الحكومة في الصيف 

الفائ����ت تحالف حكومي يستند إلى تأييد 94 عضو كنيست 

)يقصد حكوم����ة الوحدة الوطنية مع كاديم����ا( بما يتيح له 

إمكان استئن����اف المفاوضات )مع الفلسطينيين(، والحؤول 

دون إقامة دول����ة ثنائية القومية، وتغيي����ر طريقة الحكم، 

واعتماد ميزانية عامة اجتماعية، لكنه من هذا كله اختار أن 

يتمسك بهدف شن هجوم عسكري على إيران.  

كم����ا وصف موف����از التحالف الذي تم قب����ل نحو أسبوعين 

بين حزب الليكود بزعام����ة نتنياهو وحزب »إسرائيل بيتنا« 

بزعامة وزير الخارجية أفيغ����دور ليبرمان بأنه بالغ الخطورة 

على مستقبل إسرائيل، وقال: »إن ليبرمان اقترح في السابق 

قصف سد أسوان، ونتنياهو يعد العدة لربيع نووي ويرغب 

يائير لبيد يشترط انضمامه إلى أي حكومة إسرائيلية مقبلة باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين
*رئيس تحرير »هآرتس«: لبيد هو الممثل الحقيقي لتيار الوسط السياسي في إسرائيل*

في أن يورطنا في حرب جديدة، ولذا فإن مطلب الساعة اآلن 

هو استبدال كليهما«.

وأضاف موفاز أن كاديما لن يتفكك وسيحقق انتصارًا في 

االنتخاب����ات العامة المقبلة، وعلى كل من نتنياهو وليبرمان 

أن يذهبا إلى البيت.  

المؤتمر العام لحزب الليكود يصادق بأغلبية ساحقة 
على االتفاق مع »إسرائيل بيتنا«

وك����ان المؤتم����ر العام لح����زب الليكود ال����ذي عقد في تل 

أبيب مساء االثنين الفائت ق����د صادق بأغلبية ساحقة على 

االتف����اق الذي توص����ل إليه كل من رئي����س الحكومة وحزب 

الليكود نتنياهو، ووزي����ر الخارجية ورئيس حزب »إسرائيل 

بيتنا« ليبرمان، والقاضي بخوض الحزبين االنتخابات العامة 

المقبلة في قائمة واحدة باسم »الليكود- بيتنا«.

ون���ص القرار ال���ذي صوت علي���ه أعضاء المؤتم���ر على منح 

نتنياه���و صالحي���ة تحديد توزي���ع األماكن ال���� 42 األولى في 

القائمة االنتخابية المشتركة للحزبين بصورة تضمن 27 مكانًا 

لليكود و15 مكانًا ل� »إسرائيل بيتنا«، وذلك وفقًا لعدد المقاعد 

التي حصل عليها كل حزب في االنتخابات العامة الفائتة. 

وألقى رئي����س الحكومة خطابًا في مسته����ل المؤتمر دعا 

فيه المندوبي����ن إلى تأييد التحالف م����ع »إسرائيل بيتنا«. 

وقال: »إن أهم التحديات الماثلة أمامنا هي الحفاظ على أمن 

دولة إسرائيل، والحفاظ على أماكن العمل، وبذل الجهود من 

أجل خفض غالء المعيشة، وأن����ا مؤمن أن ثمة أهمية بالغة 

ف����ي هذه الفترة لتوحيد القوى في المعسكر القومي، وهذا 

هو السبب الوحيد الذي جعلني أطلب من ليبرمان أن نخوض 

االنتخابات في قائمة مشتركة«.

وأض����اف أن الليك����ود سيبقى حزبًا مستق����اًل، وأن الوحدة 

)مع »إسرائيل بيتنا«( ستتي����ح إمكان أن يستمر في قيادة 

الدولة بقوة من خالل االستناد إلى كتلة كبيرة في المعسكر 

القومي الموحد.

وتط����رق نتنياهو إلى اتهام����ات وجهت إلي����ه من داخل 

الليكود فحواها أنه اختار أن ي����ورث زعامة معسكر اليمين 

اإلسرائيل����ي إلى ليبرمان، وأن يعين����ه خليفة له، وأنه اتفق 

معه على التناوب في رئاسة الحكومة، فقال مخاطبًا مندوبي 

المؤتمر: »بودي أن أزف إليكم بشرى مفادها أنني عازم على 

أن أقود دولة إسرائيل ألعوام كثيرة، وأن الليكود سيستمر 

في قيادة الدولة فترة طويلة مقبلة«!.

يائير لبيد: مالمح لم تتضح بعد.

نتنياهو وليبرمان: صفقة اليمين.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

زيادة العجز في الميزان 
التجاري بنسبة %38

تبي���ن من معطي���ات مكتب اإلحصاء المرك���زي اإلسرائيلي 

أن العج���ز في الميزان التجاري ف���ي إسرائيل، بين االستيراد 

والص���ادرات، سجل في األشه���ر التسعة األول���ى من العام 

الج���اري ارتفاعا حادا بنسبة 38% مقارنة مع نفس الفترة من 

العام الماضي 2011.

وبحس���ب تلك المعطيات، فإن العج���ز في األشهر التسعة 

األول���ى بلغ 3ر72 مليار شيكل، وهذا ما يعادل قرابة 19 مليار 

دوالر، بموج���ب معدل صرف الدوالر ف���ي الفترة إياها، مقابل 

2ر52 مليار شيك���ل في نفس الفترة من العام الماضي 2010، 

ونحو 29 مليار شيكل في نفس الفترة من العام 2010.

وكان شهر أيلول الماضي قد شهد المعدل األدنى من بين 

األشهر التسعة في الميزان التجاري، إذ بلغ 6ر1 مليار شيكل، 

مقابل مع���دل 83ر8 مليار شيكل في ك���ل شهر من األشهر 

الثمانية األولى من العام الجاري.

وكان استيراد البضائع في الربع الثالث من العام الجاري قد 

سجل ارتفاعا بنسبة 4% بحساب سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 

4ر3% ف���ي الرب���ع الثاني بحساب سنوي، أم���ا الصادرات فقد 

سجلت في الربع الثال���ث ارتفاعا بنسبة 8ر12% مقابل ارتفاع 

بنسبة 1ر11% في الربع الثاني من هذا العام.

أوباما يمدد الضمانات 
المالية إلسرائيل

وقع���ت إسرائيل والواليات المتح���دة األميركية في األيام 

األخي���رة عل���ى اتفاقي���ة ضمان���ات مالية أميركي���ة جديدة 

إلسرائيل بقيمة 8ر3 ملي���ار دوالر تستمر حتى العام 2016، 

ويجري الحديث عن الضمانات المالية التي تقدمها الواليات 

المتح���دة إلسرائيل منذ سنوات، وجاء االتفاق الجديد ليمدد 

الفت���رة، ولكن ك���ان في رمزيته أن���ه جاء قبي���ل االنتخابات 

األميركية.

وكان االتفاق السابق قد تم توقيعه بين الجانبين في العام 

2003، بقيمة 9 ملي���ارات دوالر، ويستمر لمدة عشر سنوات، 

إال أن إسرائي���ل استخدمت جزءا من ه���ذه الضمانات، كما أن 

الواليات المتحدة منحت في ذل���ك العام مليار دوالر إضافي 

إلسرائيل كي تواجه االنتفاضة الثانية التي كانت دائرة في 

حينه.

ويشترط االتف���اق أن تستخدم إسرائيل الضمانات المالية 

في مسارات اقتصادي���ة يحددها االتفاق وهي: الحفاظ على 

سق���ف العجز المحدد للميزانية العامة في إسرائيل، وخدمة 

لتموي���ل مصاريف تتعل���ق باإلصالح���ات االقتصادية، وهي 

مسارات حددها أيضا االتفاق السابق.

وقال وزير المالية اإلسرائيلية يوفال شتاينيتس إن تمديد 

االتفاق مع الوالي���ات المتحدة لمدة أربع سنوات اضافية، هو 

داللة على العالق���ات االقتصادية الخاصة بين دولة إسرائيل 

والوالي���ات المتح���دة األميركية، وإنه سعيد به���ذا التعاون 

المتنامي.

ارتفاع حاد في نسبة المسنين 
المنخرطين في سوق العمل!

تبي���ن من تقرير جدي���د صادر عن منظم���ة التعاون للدول 

المتطورة OECD أن���ه طرأ في إسرائيل ارتفاع حاد في نسبة 

المتقدمي���ن في السن الذي���ن ما زال���وا منخرطين في سوق 

العمل، فقد تبين أن نسب���ة العاملين بين الشريحة العمرية 

م���ن 55 عاما إلى 64 عاما، كانوا يشكلون نحو 6ر46% في العام 

2000، وقف���زت النسبة في العام الماض���ي 2011 إلى 2ر%61، 

وهذا أعلى من المعدل ف���ي دول OECD، إذ كان المعدل في 

العام 2000 حوالي 6ر47% وفي العام 2011 فإنه تجاوز بقليل 

نسبة %54.

أم���ا بالنسبة للشريحة العمرية من 65 عاما إلى 69 عاما، فإن 

نسب���ة المنخرطين في العمل ارتفعت م���ن 4ر14% في العام 

2000 إلى 29% في الع���ام 2011، وهذا ايضا أعلى من المعدل 

القائ���م في الدول األعضاء في منظم���ة OECD، إذ أن النسبة 

هن���اك ارتفعت من 3ر17% في الع���ام 2000 إلى 8ر22% في 

العام 2011.

ويق���ول البروفسور يسرائي���ل دورون، المختص في أبحاث 

س���ن الشيخوخة، إن هناك ثالثة أسباب تحدد هذه الظاهرة: 

أوال، ه���و »الطابع الذي يح���دد شكل حياتن���ا، فالصهيونية 

كرس���ت عمال لكل شريحة جيل«، حس���ب تعبيره، وثانيا، رفع 

سن التقاعد ابتداء من العام 2005، إذ بات 67 عاما للرجال بدال 

من 65 في السابق، و62 للنس���اء بدال من 60 عاما في السابق. 

وثالث���ا، حسب تفسير الدكتور دورون، ه���و تغيير احتساب 

التقاعد، من مخصصات راتب شهري، إلى توفيرات تراكمية، 

وعلى أساسها يج���ري احتساب التقاعد. إلى ذلك فإن دورون 

يلفت االنتباه إلى كثرة الحديث عن أوضاع توفيرات التقاعد 

وحجم المخصصات، ما يدفع الكثير من المتقدمين في السن 

إل���ى سوق العم���ل، أكثر مما مضى، من أج���ل ضمان مستوى 

حياتي الئق لهم.

وتنشغ���ل إسرائيل في السن���وات األخيرة في مسألة قدرة 

مؤسسة الضم���ان االجتماعي الرسمي���ة، وصناديق التقاعد، 

على االيف���اء بالتزاماتها المالية تج���اه المؤمنين، على ضوء 

ارتف���اع معدالت الحي���اة في إسرائيل بشك���ل مستمر، إذ أن 

المعدل حاليا نحو 84 عاما للنساء، وحوالي 81 عاما للرجال.

وعلى الرغ���م من كث���رة التقارير التي زعم���ت أن مؤسسة 

الضم���ان والتقاعد ستواجه عجزا مالي���ا، فإن بحثا جديدا في 

وزارة المالي���ة نشر في االيام األخيرة، بّين حالة عكسية، وهو 

أن ارتفاع معدل األعمار في إسرائيل، من شأنه أن يزيد حجم 

التوفيرات في صناديق التقاعد بنسبة %2.

ويذكر أن الكنيست أقر في اآلونة األخيرة تغييرات جذرية 

ف���ي إدارة صناديق التقاعد، فبعد أن كانت شركات صناديق 

التقاع���د حتى وقت قريب تجبي عمولة إدارة حسابات بنسبة 

15%، فق���د بدأت عملية تخفيض ه���ذه النسبة تدريجيا إلى 

نحو 5% في العام 2017، وهذا ما سيرفع من قيمة التوفيرات 

الباقية للمؤمنين.

وج���اء هذا التغيي���ر القانوني بع���د أن تناقصت توفيرات 

العاملي���ن في صنادي���ق التقاع���د، التي يت���م تداولها في 

البورصة، بسبب خسائر البورصة من جهة، وعموالت الشركات 

بقلم: ميراف أرلوزوروف )*(

اندلعت األزمة المالية العالمية بكل قوتها في شهر 

أيل���ول من الع���ام 2008، مع انهيار بن���ك االستثمارات 

األميرك���ي »ليهم���ان ب���رذرس«، وحتى لحظ���ة األزمة 

الرهيبة هذه، أدير االقتص���اد اإلسرائيلي بنجاح خارج 

عن المألوف. فقد نجحت حكومة إيهود أولمرت، مع وزير 

ماليتها روني بار- أون، في أن تنهي العام 2007، بتوازن 

في الميزانية العامة، وبدأت العام 2008 مع فائض في 

الميزانية... نعم مع فائض في الميزانية.

وبطبيعة الح���ال فقد احترقت ك���ل األوراق في شهر 

أيلول 2008، وتحول فائ���ض الميزانية في مطلع العام 

2008 إلى عجز صغير بنسبة 2ر2%، وبالتأكيد فإن العجز 

كان مرضيا على ضوء حاالت العجز الضخمة التي ظهرت 

في ميزانيات دول أخرى في العالم.

وه���ذه ه���ي التركة الت���ي تلقتها حكوم���ة بنيامين 

نتنياهو، التي بدأت واليتها في شهر نيسان من العام 

2009. دولة كان فيها عجز مال���ي رسمي قليل، ولكنها 

أدارت ميزانيتها كما لو أن لديها فائضا ماليا. 

ومع انتهاء أربع سنوات، ف���إن حكومة نتنياهو تعود 

طالبة الثقة من الناخب، مع مشهد في الميزانية مقلوب 

ب���� 180 درجة عما كان لدى توليها الحكم: فحتى نهاية 

أيلول 2012، أدارت الحكومة الميزانية بعجز بنسبة أكثر 

م���ن 4%، ويج���ري الحديث على عجز بل���غ ضعفي العجز 

الذي وضعته الحكومة الحالي���ة لميزانية العام الحالي 

2%، وهو العجز األكبر ف���ي العقد األخير، رغم انه ليس 

عام أزمة، وفقط ف���ي عامي األزمة االقتصادية القاسية 

2003 و2009 كان العجز أكثر من %4.

تعالوا نسمي الولد باسم���ه: بنيامين نتنياهو تسلم 

دول���ة مع انضب���اط باهر ف���ي إدارة الميزاني���ة العامة، 

وأعادها مع غياب انضباط وانفالت في إدارة الميزانية. 

فالسي���د االقتص���ادي )نتنياه���و( نج���ح ف���ي توجيه 

االقتصاد اإلسرائيل���ي إلى الخلف، وبهذا فإن السياسة 

االقتصادي���ة المثي���رة لالنطباع اإليجاب���ي تحولت إلى 

سياسة ميزانية فاشلة.

بشكل ح���ازم نقول إن ه���ذا هو الفش���ل االقتصادي 

األكبر لحكومة بنيامين نتنياهو، وبعد أربع سنوات من 

الحك���م، ما من شك في أن مسؤولي���ة الفشل تقع فقط 

على عاتق الحكومة الحالية.

ثر، ولك���ن في هذه الحالة فللفشل أيضا 
ُ
للنجاح آباء ك

ث���ر، فقبل كل شيء، علين���ا أن ننسب فشل إدارة 
ُ
آباء ك

الميزاني���ة ل���وزارة المالي���ة، التي وقعت ف���ي العامين 

األخيرين في سلسلة من األخطاء المهنية الفظة، التي 

سمحت بأن تظهر الميزانية بهذا الشكل.

وأح���د األخطاء كان تقدي���رات ال أساس له���ا، بزيادة 

مداخيل الضريبة المتوقعة للعام الجاري 2012، ويجري 

الحديث على خطأ بأكثر من 20 مليار شيكل )3ر5 مليار 

دوالر(، وخط���أ آخر، ه���و بالتأكيد، الق���رار الذي اتخذته 

الحكومة ف���ي شهر كانون الثان���ي 2012، فقد صادقت 

الحكوم���ة على أقس���ام من تقري���ر تراختنب���رغ )الذي 

حاول ال���رد على مطالب حملة االحتجاج���ات الشعبية(، 

مث���ل تطبيق يوم تعليم طوي���ل وتقديم دعم لروضات 

أطفال، وصادقت عل���ى اتفاقيات رواتب جديدة لألطباء 

والمعلمي���ن، وقدم���ت ه���ذه الميزاني���ات، اضافة إلى 

زيادة ميزاني���ة وزارة الدفاع بقيم���ة 5ر3 مليار شيكل 

)900 مليون دوالر(، وكل ه���ذا مقابل اجراء تقليص في 

الميزانية العامة.

وفي وقت متأخ���ر، اتضح ألحد ما في وزارة المالية أنه 

أخطأ في الحساب، وعمليا فإن هذه القرارات جاءت على 

حساب العجز ف���ي الميزانية العام���ة، بمعنى أن وزارة 

المالية اخطأت مرتين، فقد طرحت تقديرات مبالغا بها 

للمداخيل، وقللت في تقديراتها من حجم المصاريف. 

إلى ذل���ك، فإن الخط���أ المهني ال���ذي ارتكبته وزارة 

المالي���ة نابع م���ن الخط���أ الواضح ف���ي السياسة التي 

اتبعتها الحكومة ذاتها، فإن حكومة نتنياهو تتباهى 

بنجاح إسرائي���ل في مواجهة األزم���ة المالية، والنجاح 

يج���ب ان يكون منسوب���ا للتركة الرائع���ة التي تلقتها 

حكومة نتنياهو من حكومة أولمرت.

وهي تتباه���ى أيضا بأنها واجهت األزمة المالية، في 

الوقت الذي كانت تواجه فيه ضغط حملة االحتجاجات 

الشعبية، وأنها اضطرت إل���ى اتباع سياسة اقتصادية 

واسعة ومتنوعة، وكان الشعور بأن كل شيء يسير على 

ما يرام، فنح���ن على متن الخيل، واألزم���ة االقتصادية 

تسمح بتوسيع الميزانية العامة، ونحن نسمح ألنفسنا 

أن نوسع الحزام قليال.

لي���س ه���ذا فحسب، ب���ل إن أح���دا لم يج���ر حسابا 

دقيق���ا لحجم األم���وال التي اضافه���ا نتنياهو خالل 

هذه السنة لجهاز األمن، وأكث���ر مما أقرته الميزانية 

العامة. فصحيح أنه في كل عام يقرون ميزانية لوزارة 

الدفاع، ث���م يضيفون للوزارة مبال���غ معينة بمليارات 

الشواكل، ولكن في هذا العام، وبسبب الشعور بالرخاء 

االقتصادي والشعور بالتهديدات األمنية، فقد كانت 

الزي���ادات لميزاني���ة األمن كبيرة ج���دا، وهكذا تحول 

توسي���ع الميزانية إل���ى مغامرة اقتصادي���ة. ونذكر 

أن بن���ك إسرائيل أنذر بأن هذا النه���ج الثابت خاطئ 

وخطير.

ولصالح رئي���س الحكوم���ة ووزارة المالية نقول إنهم 

يفهمون اآلن أنه���م أخطأوا، وهذا خطأ يلزم التصحيح. 

فقد أق���دم رئيس الحكومة على اج���راء مهم، وهو رفع 

الضرائ���ب، وبالذات رفع ضريبة المشتريات، في محاولة 

ثّمن الشجاعة 
ُ
لتقلي���ص قليل ف���ي العجز، وعلين���ا أن ن

الت���ي أبداه���ا نتنياهو، وه���ي خطوة ليس���ت شعبية، 

واألهم أن���ه اتخذها عشية انتخاب���ات. وعلى الرغم من 

ذلك، فإن رفع الضرائب لم يكن كافيا، لذا فإن التقليص 

الضخم متوقع أن نراه في ميزانية العام 2013، وبسببه 

تم تقدي���م موعد االنتخابات، وهن���اك مؤشرات إلى أن 

التصحيح األكبر للخطأ في الطريق.

ال تتوهم���وا، فإن تصحي���ح الخطأ سيك���ون مؤلما جدا، 

وهو مؤلم على شكل نص���ف عام من اللجم في الميزانية 

العامة: فاألشهر األربعة األول���ى من العام المقبل 2013، 

ستك���ون أشهر لجم، بسب���ب تقديم موع���د االنتخابات، 

وإدارة الميزاني���ة في هذه األشه���ر على أساس ميزانية 

الع���ام 2012، والعجز المالي المتفاق���م، والذي كما يبدو 

سيتج���اوز نسبة 4%، سيلزم وزارة المالية بإجراء لجم في 

الصرف في الشهرين األخيرين من العام الجاري تشرين 

الثاني، كانون األول، وه���ذا اللجم يعني أن وزارة المالية 

ستبدأ بالتنكيل بباقي ال���وزارات، وتمنعها من الصرف، 

ف���ي محاولة ته���دف إلى لج���م العجز المال���ي المتراكم 

بالقوة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن أي���دي وزارة المالية مقّيدة 

قضائي���ا، فهن���اك مصاريف كثي���رة: الرواتب والديون 

والفوائد، واتفاقي���ات مبرمة، والتي ليس لدى الحكومة 

مفر من تنفيذه���ا. ولهذا فإن الحكوم���ة ستضطر في 

النص���ف األول من الع���ام المقبل إل���ى تقليص بنسبة 

النصف ف���ي البنود التي فيها مرون���ة، وهي باألساس 

المشتري���ات التي ل���م يتم التوقيع عليه���ا مع القطاع 

الخاص.

إن كل المقاولين الذين يعملون مع الحكومة، وكل من 

يبيع معدات وخدمات للحكومة، من شأنهم أن يواجهوا 

ف���ي النصف األول من العام المقب���ل انخفاضا حادا في 

مداخيله���م، وإذا ال يكفي التباطؤ ف���ي االقتصاد، فإن 

الحكوم���ة ستزيد من وتيرة التباط���ؤ في النصف األول 

من العام المقبل.

وال ُب���د من االعت���راف أن فائدة بن���ك إسرائيل ال تزال 

25ر2%، وعل���ى األق���ل ف���إن لسياس���ة الفائ���دة أدوات 

للتخفيف من الضائقة االقتصادية المتوقعة.

_____________________________

)*( محللة اقتصادية في صحيفة »ذي ماركر«.

الفشل االقتصادي األكبر لحكومة نتنياهو كامن في سياسة الميزانية!

قال تقرير جديد لمكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي إن 

31% م���ن المواطنين في إسرائيل كانوا في العام 2010 في 

دائرة الفقر، أو على حافة دائرة الفقر، وهذا تقريبا يساوي 

ضعفي المع���دل القائم ف���ي الدول األعض���اء في منظمة 

التعاون للدول المتط���ورة OECD، في حين أن النسبة في 

إسرائيل كانت في العام 2000 نحو 27%، واالرتفاع الحاصل 

.OECD أيضا أعلى من وتيرة االرتفاع في دول

وبحس���ب المقياس ال���ذي يتبعه مكتب اإلحص���اء، فإن 

الشخص الذي يكون عند حافة دائرة الفقر، هو الذي تكون 

حصت���ه في العائل���ة 60% وأقل من مع���دل حصة الصرف 

للفرد الواحد في العائل���ة، وكانت المعدل في العام 2010، 

حوالي 1050 دوالرا، وف���ق معدل الصرف في ذلك العام، ما 

يعني ان حافة الفقر تبدأ من معدل 630 دوالرا، بينما دائرة 

الفقر تبدأ من 522 دوالرا وما دون.

وبلغ���ت نسب���ة المواطنين ف���ي دول OECD الذين هم 

ف���ي دائرة الفقر أو عند حافتها 16%، ويقول التقرير، إنه 

حتى في دول طالتها أزم���ة اقتصادية حادة كانت فيها 

النس���ب اقل بكثير من إسرائي���ل، 20% في اليونان و%21 

في اسبانيا.

ويق���ول التقري���ر إن نس���ب الفق���ر آخ���ذة باالرتفاع في 

إسرائيل، فف���ي العام 2010 كان 20% م���ن المواطنين في 

دائرة الفقر، و11% كانوا عن���د حافة الفقر، كذلك فإن %43 

من العائالت أحادية الوالدين تواجه الخطر الدائم للسقوط 

في دائرة الفقر، ومنها من هي في دائرة الفقر، بينما هذه 

النسبة في الدول األوروبية %37.

كذلك ف���إن نسبة األوالد المعرضي���ن للسقوط في دائرة 

الفق���ر عالية في إسرائيل، وبلغ���ت 40% بينما المعدل في 

الدول األوروبية %20.

وم���ن الجدي���ر ذكره، أن نس���ب الفقر ف���ي إسرائيل بين 

القطاع���ات المختلفة ليست متساوي���ة، ففي حين يشكل 

العرب في إسرائيل نسبة تقل عن 18% من السكان، فإنهم 

يشكلون نح���و 40% من الفقراء في إسرائيل، كون أن نسبة 

الفق���ر بينهم تصل إلى 53%، وبي���ن األوالد وحدهم تصل 

إلى %62.

والشريحة الثانية هي اليهود األصوليون، الذين تختلف 

تقدي���رات نسبته���م من بي���ن المواطني���ن، ولكنهم على 

األغلب يشكلون ما بي���ن 12% إلى 13% من السكان، ونسبة 

الفق���ر بينهم هي أيضا تتراوح ما بين 40% إلى 45%، ولكن 

هذه الشريحة بالذات تتبع إراديا نمط حياة تقشفيا.

وأمام ه���ذه المعطيات، ف���إن نسبة الفقر بي���ن اليهود 

وحدهم، ومن دون األصوليين تقل عن %10.

كذل���ك تطرق التقري���ر إلى وضعية االنخ���راط في سوق 

العم���ل في العام 2011، وبحسب تلك المعطيات، فإن نسبة 

المنخرطي���ن في سوق العمل من الشريحة العمرية 25 عاما 

إل���ى 64 عاما، بلغت في العام الماضي 1ر72%، مقابل معدل 

.OECD بنسبة 8ر70% في دول

ويق���ول التقرير إن نسبة الحاصلين ع���ن شهادة تعليم 

عال ف���ي إسرائيل، من الشريحة العمري���ة السابق ذكرها، 

ت إسرائيل 
ّ
بلغ���ت 31% مقابل 22% ف���ي دول OECD، وحل

ف���ي المرتبة الثالثة من الدول  ال���� 34، إذ سبقتها النرويج 

بنسبة 35% والواليات المتحدة األميركية بنسبة 32%، أما 

الدول التي فيها ادنى نسب من الشهادات الجامعية فهي 

إيطاليا وتركيا وسلوفانيا والنمسا.

ويقول محللون للتقرير إن في إسرائيل ظاهرة متناقضة، 

فعل���ى الرغم م���ن االرتف���اع في نسب���ة الحاصلي���ن على 

الشه���ادات الجامعية، إال أن نسب الفقر ه���ي عالية جدا، 

وبحسب تفسيرهم فإن هذا يع���ود إلى غالء المعيشة في 

إسرائيل.

ويقول تقري���ر مكتب اإلحصاء »إن الرات���ب المتدني هو 

عامل هام ومؤث���ر على اقتراب العاملين م���ن دائرة الفقر، 

فالعاملون من دون تحصي���ل علمي، ومن دون استقرار في 

مكان العمل، يواجهون خطر االنزالق إلى دائرة الفقر«.

31% من مواطني إسرائيل في دائرة الفقر أو على حافتها!
إسرائيل  في  األوالد  من  و%40  الوالدين  أحادية  العائالت  من   %43*  %16 هي   OECD دول  في  *النسبة 
يواجهون خطر الفقر *إسرائيل تحتل المرتبة الثالثة من حيث نسبة الحاصلين على شهادات تعليم عال*

فاجأ بنك إسرائي���ل المركزي الحلب���ة المحلية بقراره 

في األسب���وع الماضي ف���رض تقييدات عل���ى القروض 

اإلسكانية، بحيث ال يتج���اوز القرض الواحد نسبة %75 

م���ن ثمن البيت، وه���ذا بعد سلسلة تحذي���رات أطلقها 

محاف���ظ بن���ك إسرائيل المرك���زي ستانل���ي فيشر، من 

احتمال أن تنشأ في إسرائيل »فقاعة عقارية« على شكل 

تلك التي نشأت في الوالي���ات المتحدة األميركية، في 

العام 2007، وكانت أح���د األسباب الرئيسة التي فجرت 

أزمة اقتصادية طالت دوال كثي���رة في العالم، في حين 

ب���ادر البنك، وبعد خمسة اشهر، إل���ى تخفيض الفائدة 

البنكية بنسبة 25ر0%، لترسو عند %2.

وتضمن قرار بنك إسرائيل بأن ال يتجاوز حجم القرض 

اإلسكانية من البنوك، نسبة 75% من سعر البيت، وهذا 

لم���ن يشتري أول بيت له، في حين أم���ر البنك أن يكون 

حجم القرض اإلسكاني أكثر م���ن 50% من قيمة البيت، 

في ح���ال كانت الصفق���ة مخصصة لالستثم���ار وليس 

للسكن الخاص.

وبموج���ب تقديرات بن���ك إسرائيل، ف���إن التقييدات 

الجديدة ستقلص حجم القروض اإلسكانية بنسبة %20، 

ولكن ف���ي المقابل، فإن البنك لم يقّدر كيف سينعكس 

قراره على اسعار البيوت، خاصة وان قراره تزامن مع قرار 

آخر له، وهو تخفيض الفائدة البنكية بنسبة 25ر%0.

وق���ال مراقب البن���وك في بنك إسرائي���ل إن قرار بنك 

إسرائي���ل لتقييد الق���روض اإلسكانية ج���اء في اعقاب 

ارتف���اع اسعار البيوت في اآلون���ة األخيرة، وما تبعه من 

ارتفاع حاد ف���ي حجم الق���روض اإلسكانية التي حصل 

عليها المواطن���ون، إذ أن اقبال الجمه���ور الشديد على 

م حجم القروض اإلسكانية إلى 
ّ
الق���روض اإلسكانية ضخ

مستوى غير مسبوق.

وكان بنك إسرائيل قد قال في تقريره الصادر األسبوع 

الماض���ي إن 40% من القروض والكف���االت البنكية التي 

تواجه خطرا، هي في العقارات، ويجري الحديث عن 450 

مليار من أموال وأمالك البنوك.

وق���ال تقرير آخ���ر، صدر بع���د يومين من ق���رار بنك 

إسرائيل، أعده عدد من الخبراء، إن قرار بنك إسرائيل من 

شأنه ان يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار إيجار البيوت 

ف���ي إسرائي���ل، نظرا لك���ون الكثير م���ن األزواج الشابة 

ستضطر إلى تأخي���ر شراء بيتها، ف���ي أعقاب تقليص 

حجم القروض اإلسكانية.

تخفيض الفائدة البنكية
وكما ذكر، فقد قرر بن����ك إسرائيل في األسبوع الماضي 

تخفيض الفائدة بالبنكية بنسبة 25ر0% لترسو عند %2، 

وبذلك تكون الفائدة قد انخفضت منذ مطلع العام بنسبة 

75ر0%، وانخفض����ت ف����ي األشهر ال� 15 األخي����رة بنسبة 

25ر1%، وهذا في إطار محاولة مقاومة التباطؤ االقتصادي.

وق���ال بنك إسرائيل ف���ي بيانه إن تخفي���ض الفائدة 

البنكي���ة جاء في اط���ار سياسة الفائ���دة البنكية التي 

يتبعها، وتهدف إلى جعل التضخم المالي السنوي في 

داخل اإلطار الذي حددته السياسة االقتصادية المتبعة 

في العق���د األخير، وهي أن تتراوح م���ا بين 1% إلى %3 

سنويا، وفي االشهر التسعة األولى من العام الجاري بلغ 

التضخ���م نسبة 1ر2%، في حين يتوق���ع خبراء أن يرتفع 

التضخم ف���ي االشهر الثالثة األخي���رة مجتمعة بنسبة 

3ر0%، ليرسو عند اقل من 5ر%2.

وعلى الرغم م���ن أن نسبة التضخم االجمالية، من دون 

تخفيض الفائدة البنكية، هي في المجال الذي حددته 

السياس���ة االقتصادية، إال أن لجم التضخم يعود اساسا 

إلى حال���ة التباطؤ االقتصادية التي يشهدها االقتصاد 

اإلسرائيلي في العام الجاري، على وجه الخصوص.

وق���ال البنك في تقريره إن م���ن األسباب التي دفعته 

لتخفي���ض الفائ���دة البنكي���ة، انخفاض نس���ب النمو 

االقتصادي في إسرائيل إلى مستوى %3.

وق���ال البنك إن قرارات���ه الالحقة بخص���وص الفائدة 

البنكية ف���ي إسرائيل ستكون مرتبط���ة أساسا بنسبة 

التضخم المالي، ووضعية االقتص���اد اإلسرائيلي ككل، 

ونسب الفائ���دة البنكية في العال���م، اضافة إلى نسب 

النمو محليا وعالميا.

بنك إسرائيل يفرض قيودا على القروض اإلسكانية ويخفض الفائدة
*بنك إسرائيل يقرر تقييد القروض اإلسكانية بنسبة 75% من سعر البيت لمن يشتري أول بيت و%50 

لمن يشتري بيتا لغرض االستثمار* الفائدة البنكية ترسو عند 2% بانخفاض 25ر1% خالل 15 شهرا*

طابور أمام أحد مراكز توزيع المساعدات على المحتاجين التي ازداد أعدادها في اآلونة األخيرة في ضوء ارتفاع نسبة الفقراء في إسرائيل
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من نشاطات
»مركز مدار«

ندوة تناقش »العالقات 
الصينية - اإلسرائيلية بين 

الماضي والحاضر« 
نظ���م المرك���ز الفلسطين���ي للدراسات 

اإلسرائيلي���ة - م���دار في مق���ره في رام 

الل���ه أول أم���س )األح���د( ن���دوة بعنوان 

»العالق���ات الصيني���ة - اإلسرائيلية بين 

الماضي والحاضر«، بمشاركة مدير معهد 

الدراسات اإلقليمية ف���ي جامعة القدس 

د. سامي مسل���م، والمحاضر ف���ي العلوم 

السياسية والعالقات الدولية في الجامعة 

العربية األميركي���ة د. أيمن يوسف. وقد 

افتتحتها وتولت إدارتها المديرة العامة 

لمركز »مدار« د. هنيدة غانم.

وقد شكك الباحثان في إمكانية زيادة 

حج���م الحض���ور والتأثي���ر العربي في 

العالقات الصينية � اإلسرائيلية في ظل 

المعطي���ات الحالية، الت���ي تغيب فيها 

عوامل التأثير، وربما تقتصر على النفط.

واعتبر سامي مسلم أن���ه حتى يكون 

للع���رب حض���ور أكبر ف���ي عالقتهم مع 

الصين، يجب أن يكونوا مجموعة أو كتلة 

واحدة.

ش���يء  الع���رب  ل���دى  لي���س  وق���ال: 

يستخدمون���ه سوى البت���رول، وكونهم 

سوق���ا للمنتج���ات الصيني���ة، وبالتالي 

هن���اك حاجة لتوحي���د جهودهم حتى 

يكون لهم حضور اقتصادي، ثم سياسي 

في منطقة جنوب شرق آسيا. ولفت إلى 

الحضور اإلسرائيل���ي الكبير خاصة على 

المست���وى التجاري ف���ي الصين، ما دلل 

علي���ه بوج���ود 1000 شرك���ة إسرائيلية 

تعم���ل هن���اك، بينما الحض���ور العربي 

المماثل ضعيف، ويمثله عدد من التجار 

الفلسطينيين، خاصة من الخليل.

وق���دم نب���ذة ع���ن تط���ور العالق���ات 

اإلسرائيلي���ة - الصيني���ة، موضحا أنها 

م���رت بع���دة مراح���ل، لكنه���ا تطورت 

بشكل ملح���وظ خالل حقبة الثمانينيات 

من الق���رن الماضي. وأوض���ح أن الصين 

بات���ت أكبر شريك تجاري إلسرائيل على 

مستوى آسيا، وأصبحت هدفا للصادرات 

اإلسرائيلي���ة خاص���ة العسكرية منها. 

وبّي���ن أنه لم تكن هناك عالقات رسمية 

بين الجانبي���ن حتى الع���ام 1985، لكن 

كان هن���اك تعاون في بع���ض الجوانب 

ف���ي بعض المجاالت قب���ل ذلك التاريخ، 

بيد أنه لف���ت إلى أنه بحلول العام 1992، 

توسعت أواصر التعاون بينهما لتشمل 

كافة جوانب الحياة.

بي���ن  التب���ادل  ك���ان حج���م  وأردف: 

الطرفي���ن 50 ملي���ون دوالر العام 1992، 

بينما وصل العام الماضي إلى نحو سبعة 

مليارات دوالر، معظمها أسلحة متطورة 

تعتبر الصين بحاجة إليها.

م���ن جهته، رك���ز أيم���ن يوسف على 

غياب األدبي���ات العربية الت���ي تتناول 

عالق���ة إسرائيل مع الدول الصاعدة مثل 

الصين، وتركيا، والهن���د وغيرها. وبين 

أن إسرائيل عمدت في إطار عالقتها مع 

الصين إلى عدم التركيز على السياسة، 

بل على حقول أخ���رى مثل التكنولوجيا، 

والزراعة، وغيرهما.

وق���ال: ل���م تكن هن���اك فت���رة ميتة 

ف���ي العالقات الصيني���ة - اإلسرائيلية، 

وباعتقادي فإن إسرائيل استغلت بشكل 

كبير الحروب الت���ي خاضتها الصين مع 

جيرانها، مثل الهن���د وغيرها، وبالتالي 

كانت تروج نفسها على أنها قوة تقنية 

ق���ادرة على مساع���دة الجيش الصيني. 

ولف���ت إل���ى أن إسرائيل بذل���ت جهودا 

كبيرة لتوطيد عالقته���ا بالصين، حتى 

وصل���ت العالقات بينهم���ا إلى مستوى 

متقدم من التعاون االستراتيجي.

ونوه إلى وجود عدة متغيرات ساهمت 

ف���ي تقوي���ة العالق���ات بي���ن الصي���ن 

وإسرائيل، مبين���ا بالمقابل أن إسرائيل 

للصين،  الثاني لألسلح���ة  الم���ورد  هي 

حيث بلغ حجم الص���ادرات اإلسرائيلية 

على هذا الصعيد للصين العام الماضي 

نح���و خمس���ة ملي���ارات دوالر. وقال: إن 

حج���م التب���ادل التج���اري بي���ن الصين 

وإسرائيل في العام 2011 بلغ 10 مليارات 

دوالر، إضافة إلى خم���س مليارات دوالر 

م���ن األسلحة. ولف���ت إل���ى الحاجة إلى 

توج���ه عربي فاع���ل لتج���اوز التنسيق 

االستراتيج���ي بين الصي���ن وإسرائيل، 

مضيفا »لقد استف���ادت إسرائيل كثيرا 

من عامل اللعب على أوتار الخالفات بين 

الدول، خاصة عندما نسجت عالقتها مع 

الهند والصين«.

وكانت المديرة العام���ة لمركز »مدار« 

استهل���ت الن���دوة باإلشارة إل���ى أنها 

تتن���اول موضوع���ا مهم���ا، لجهة فهم 

كيفي���ة تط���ور العالق���ات الصيني���ة - 

اإلسرائيلي���ة، والخط���وات الت���ي يمكن 

اتخاذه���ا، بم���ا يخدم مصال���ح الشعب 

الفلسطيني وقضيته الوطنية.

هل تمارس المعارضة في إسرائيل دورها المفترض في النظام الديمقراطي؟
)أفكار وهواجس حول العالقة بين المعارضة والبيروقراطية ومبدأ فصل السلطات كما تتبدى في الحالة اإلسرائيلية( 

بقلم: ياعيل باردا )*(

المعارضة والبيروقراطية  وفصل السلطات
المعارض���ة موج���ودة دائم���ا تقريبا. فهي موج���ودة في كل 

األنظم���ة حتى في ظل أسوأ أشكال القمع، وفي ظروف االغتراب 

واالنغالق والفقر واالستغالل. والسبب البسيط القابع خلف ذلك 

هو أن الزعامة تنشأ في ك���ل مكان توجد فيه إمكانية أساسية 

للتنظيم. كذلك يمكن للمعارضة أن تقوم في كل الظروف نظرا 

ألن وجودها ال يتوقف على وجود نظام ديمقراطي.  في المقابل 

فإن النظام الديمقراطي يستوجب وجود المعارضة حتى يكون 

له مبرر للوجود بهذه الصفة.

والمعارض���ة ضرورية وحيوية في النظ���ام الديمقراطي بغية 

المحافظة على عالقة خاصة- طوعية بين الجهاز السلطوي وبين 

المواطنين. وم���ن دون المعارضة ال يوج���د ألعضاء المجموعات 

السياسية حق االنتخاب، أو االختيار، وبذلك تصبح الشراكة في 

اتخاذ القرارات المتعلقة بالحي���اة نافلة وفارغة من المضمون. 

وألن المعارض���ة ال تمس���ك بمقاليد الحك���م  وال تسيطر بشكل 

مباش���ر على السلط���ة التنفيذية، فإنها تتي���ح بذلك ممارسة 

الرقاب���ة والسير السلي���م للبيروقراطية الدوالني���ة.  صحيح أن 

العملي���ة النقدي���ة التي تقوم به���ا المعارض���ة تضعها أمام 

االستيالء المباشر عل���ى السلطة كمصدر للقوة، ولكنها تشكل 

بذل���ك أيضا مص���درا للشرعية بالنسبة للسلط���ة ذاتها.  بدون 

معارض���ة تتي���ح إمكانية حقيقية لت���داول السلط���ة، تتحول 

البيروقراطي���ة إلى وسيلة انتهازي���ة هدفها تقوية المجموعة 

الحاكمة.  وفي وضع من هذا القبيل، تفقد البيروقراطية القدرة 

على اتخاذ القرارات بصورة مستقل���ة ومهنية بموجب قوانين 

معروفة وواضحة ومستقرة. 

إن وجود عملية منظمة التخاذ الق���رارات يشكل أحد الشروط 

األساسي���ة لوج���ود وعم���ل جه���از بيروقراطي وف���ق النموذج 

المنطقي - الشرع���ي الذي وضعه عالم االجتم���اع ماكس فيبر، 

وال���ذي اعتبر بمثابة عالمة ممي���زة للبيروقراطية الدوالنية في 

الديمقراطيات الليبرالية. 

إن االدعاء المركزي ال���ذي أطرحه في هذا المقال هو أن غياب 

معارضة جدية ذات وزن يؤدي إلى انهيار مبدأ فصل السلطات 

ويخلق حيز قوة هائل بالنسب���ة لألجهزة البيروقراطية للدولة، 

ك���ل ذلك لم يكن ليشك���ل مشكلة لو كان الحدي���ث يدور على 

نظام حكم ملكي، بمعن���ى أن السلطة المهزومة ميزت الشعب 

ك� »حوت«.  

ف���ي إسرائيل تشكل الق���وة الحوتي���ة للبيروقراطية العامل 

الموح���د لقوة السلطات الث���الث في الظاه���ر.   وفي مثل هذه 

الحالة فإن القوة البيروقراطية تقضي على اإلمكانية الحقيقية 

لوجود وعمل الديمقراطية.. لماذا؟

إن غي���اب معارضة حقيقية وذات وزن يخلق مفارقة سلطوية:  

فهو، من جهة، يحول األجهزة البيروقراطية للدولة إلى منظمات 

غنية بالقوة والسيط���رة، وذات بصيرة واسعة، مطلقة أو شاملة 

تقريب���ا.  من جهة أخ���رى، فإنه يمكن هذه الق���وة الهائلة من 

تجنيد موارد الدولة لصالح مجموعة مصالح ضيقة.  كذلك يخلق 

غياب المعارضة بيروقراطية من نوع مختلف عن النموذج الذي 

تحدث عنه فيبر: انتقلنا من البيروقراطية التقليدية والعالمية 

التي تنصاع لسلطة القان���ون ومبدأ المساواة أمام القانون، إلى 

البيروقراطية التي تخدم - بواسطة القانون- السلطة التنفيذية 

وتحول - كما كتب فرانتس نويمان في كتابه  »بهائم« )1942(- 

السلطات األخرى، التشريعية والقضائية، إلى سلطات دمية في 

خدمة الحكم. 

انهيار مبدأ فصل السلطات
عندما كنت في الثالث���ة والعشرين من عمري عملت مساعدة 

برلماني���ة في الكنيس���ت. وبعد أن أمضيت بضع���ة أسابيع في 

الوظيف���ة الجدي���دة  قال لي إي���الن غيلئون، عض���و الكنيست 

الذي عملت معه )من ح���زب ميرتس(: »استطعت أن أعمل أكثر 

بكثير حين كنت نائبا لرئيس بلدية أسدود.  هناك كانت تحت 

تصرفي ميزاني���ة وقوة داخل السلطة«.  وق���د احتجت سنوات 

طوال حتى أتمثل المغزى العميق لهذه الجملة التي قيلت في 

الع���ام 1999.  فما قاله غيلئون ه���و أن القوة السياسية إلحداث 

تغيي���رات فعلية كانت- حين عمل نائب���ا لرئيس البلدية- أكبر 

بكثير.  

فيما بع���د، وعندما تحولت إلى باحثة ف���ي شؤون المنظمات، 

أدركت أن الحديث يدور على أكثر من شعور غامض، وأن غيلئون 

كان محق���ا فيما يتعلق ببنية القوة السلطوية والفجوة في قوة 

تأثير أعضاء البرلمان مقابل السلطة التنفيذية،  فهذه األخيرة 

تبرهن على قوة تأثير أكبر بكثير في السلطة المحلية أيضا. 

بعبارة أخرى، كان���ت البيروقراطية في الوزارات الحكومية في 

إسرائيل ه���ي التي تتطلب القوانين، والت���ي تحتاج إليها من 

أجل القي���ام بعملها.  من هنا وألجل تغيي���ر سلوك الدولة في 

أي مج���ال، يتعين على عضو الكنيس���ت، ليس فقط العمل على 

تغيير القان���ون، بل وأن يقر ويهتم بتوفي���ر ميزانية وتمويل 

نظام الرقابة والتطبيق في إطار األجهزة البيروقراطية للدولة. 

فضال ع���ن ذلك، عندما يكون وزن البيروقراطية مهما إلى هذا 

الح���د، تتقلص قدرة عم���ل السلطة التشريعي���ة إذا لم تشغل 

معاق���ل قوة داخل السلطة التنفيذي���ة.  هذا المبنى السلطوي 

يخلق مزيدا م���ن التأكيد على مكانة االئتالف، واستخفافا بدور 

المعارضة في مقابل السلطة التنفيذية.

قانون التسويات يصفي العمل البرلماني
يعكس التشريع اإلسرائيلي بصورة مثيرة، األحالم السياسية 

المتناقضة والعجز الدائم لممثلي الجمهور.  أنا ال أوجه االتهام 

لمنتخبي الجمه���ور أنفسهم، طالما أنهم يعملون في غير مرة 

كأداة ف���ي أيدي مجموعات الضغ���ط البرلمانية والمستشارين 

والمراسلي���ن الصحافيي���ن.  فالمشكلة ال تكمن ف���ي هؤالء، أو 

هؤالء فق���ط، وإنما هي أعمق بكثير، فه���ي راسخة في الذاكرة 

اإلدارية للنه���ج أو الطريقة )في شكل عم���ل البيروقراطية في 

عه���د االنتداب، في ش���ؤون الضرائب وقواني���ن الطوارئ، وفي 

القدرة الهائلة لوزارة الداخلية على اتخاذ القرارات في السلطة 

المحلية(. 

ليس من السهل تمرير قانون ف���ي إسرائيل، ومع ذلك ينجح 

المشرعون، مرارا، في إيجاد تشريع���ات متقدمة بصورة الفتة. 

لكن عل���ى الرغم من المجهود البرلمان���ي، ليست هناك طريقة 

حقيقية لتطبيق معظم ه���ذه التشريعات والقوانين. الغالبية 

العظم���ى منها يم���ر من دون ق���وة سلطوية مباش���رة تمارس 

سلطته���ا عل���ى السلطة التنفيذي���ة، وهذا حتى ف���ي قوانين 

تمرره���ا الحكومة من أجل الحفاظ عل���ى استقرار االئتالف.  أي 

أن المشكل���ة الرئيس���ة للتشريع اإلسرائيلي ه���ي عدم القدرة 

على تطبيقه. فهناك غي���اب آلليات الرقابة والتطبيق والكوادر 

والميزاني���ات، أو معارض���ة أيديولوجية ف���ي وزارات الحكومة 

للتشريعات التي تبادر هي ذاتها إليها.  

إن أحد األمثل���ة على ذلك هو قانون التسويات.  فهذا الصنم 

البيروقراط���ي المكون م���ن طبقات من قوانين الط���وارئ وبقايا 

األنظم���ة الكولونيالية الفظة، حّول الحكوم���ة، والكنيست في 

إثرها، إلى مجموع���ة من الرواة، وحّول القوانين إلى »نثر« بحجم 

ثاب���ت.  يشار إلى أن قانون التسويات ه���و من اختراع شمعون 

بيري���س واسحق موداع���ي، اللذين اقترحا حي���ن نشبت األزمة 

االقتصادية ف���ي العام 1985 »خطة إشف���اء« اقتصادية إلعادة  

االستق���رار االقتصادي وق���د تضمنت ه���ذه الخطة خصخصة 

واسعة لشركات حكومية وخف���ض ملموس لألجور في المرافق 

االقتصادي���ة وتغييرات تشريعية بعيدة األث���ر، باإلضافة إلى 

تعدي���الت للكثير من القوانين ومس شديد بتمويل وميزانيات 

الخدم���ات االجتماعية.  وبغي���ة منع االعتراض���ات على الخطة 

اخترع بيريس )رئي���س حكومة الوحدة أو »الرأسين« في حينه( 

وموداعي )أشغل منصب وزير المالية في تلك الحكومة( قانون 

التسوي���ات- وهو أشبه بأم���ر مشابه ألوامر المف���وض السامي 

البريطان���ي- وال���ذي ألزم أعض���اء الكنيس���ت بالتصويت عليه.  

لقد غير هذا اإلص���الح، من ناحية عملي���ة، طريقة نظام الحكم 

ف���ي إسرائيل، من دول���ة رفاه تتحمل فيه���ا السلطة المركزية 

المسؤولية عن الرفاه واألجراء والمستخدمين، إلى دولة اقتصاد 

نيو- ليبرالي. 

ما هي العالقة بين قانون التسويات واألجهزة 
البيروقراطية للوزارات الحكومية؟ 

من ناحية بنيوي����ة، تبدو العالقة بسيطة: فأعضاء الكنيست 

يمررون قواني����ن، وبصورة عامة فإن القوانين المعتمدة تكون 

مقبولة بهذا الشك����ل أو ذاك لدى كبار الموظفين في الوزارات 

ذات الصل����ة.  قسم من ه����ذه القوانين ين����ال تأييد الحكومة 

بشكل مباشر، ولذلك فإنها )الحكومة( تدعم تمرير القوانين، 

وه����ي بالتأكي����د تدع����م وتسان����د مشاريع قواني����ن عضوات 

الكنيست المنخرطات في االئتالف ولو من باب المحافظة على 

استقراره����ا.  في الغالب، إذا كان الحدي����ث يدور على قوانين 

اجتماعي����ة، ف����إن وزارة المالية تعبر عن رف����ض أوتوماتيكي 

تقريب����ا، حتى في الح����االت التي ينال فيه����ا القانون موافقة 

الحكوم����ة.  بعض تل����ك القوانين يتطل����ب تخصيص ميزانية 

وإج����راء إصالحات وتغييرات بنيوية في عمل الوزارات وجهات 

أخرى في السلطة التنفيذية. 

قان���ون التسويات ذاته ه���و عبارة عن مجموع���ة بنود قانون 

وأنظم���ة توصف ب� »أم���ر الساع���ة«.  وهي تق���وم على أساس 

طارئ ومؤقت، مما يتيح تجمي���د قانون اعتيادي، وهي تتطلب 

تخصيص اعتمادات مالية في ميزانية الدولة.  من هنا فإن »أمر 

الساعة« يتيح تمرير قوانين ولكن مقابل تجميد قوانين أخرى. 

على سبيل المثال تجميد الحقوق واالمتيازات أو االستثمارات 

التي يفت���رض أن يمنحه���ا للجمهور قانون السك���ن العام، أو 

قان���ون التأمين الصحي الحكومي، وقان���ون التعليم المجاني... 

فلق���د تحول »أمر الساع���ة« إلى رافعة تنفيذي���ة هائلة تكفي 

لتمري���ر إصالحات تشريعية في مج���االت كاملة مثل الزراعة أو 

العقارات وذلك بواسطة قان���ون التسويات.  ومن ناحية عملية 

فإن قانون التسويات ال يشكل قانونا على اإلطالق، وإنما هو أمر 

)مرسوم( سلطوي يجمد القوانين من خالل استخدام قوة »حالة 

الطوارئ«، التي لم تقم دولة إسرائيل بإلغائها منذ قيامها في 

العام 1948. 

حي���ن تسعى الحكومة إلى  الحص���ول على ثقة الكنيست في 

التصوي���ت على ميزاني���ة الدولة السنوية، فإنه���ا تربط تمرير 

الميزانية بالعناق المميت لقانون التسويات، الذي يجمد بصورة 

دائمة بالذات تل���ك الحقوق واالمتيازات المرتبطة بالمجموعات 

الضعيفة والفقيرة في المجتمع اإلسرائيلي.  

وبطبيع���ة الحال فإن استخ���دام قانون التسوي���ات في حالة 

طوارئ مستم���رة، يخدم عملية التنظي���م والضبط االجتماعي- 

االقتص���ادي، ويقلص ق���وة الكنيست استنادا إل���ى السيطرة 

البيروقراطية.  وتخدم البيروقراطية هنا بصورة عملية مجموعة 

ضئيل���ة من أصحاب رؤوس األموال والقرار السياسي، خاصة في 

ش���ؤون األمن.  أما العالقة بين البيروقراطية وبين أصحاب القوة 

والنفوذ، فهي تقوم على المرونة اإلدارية والسرية، المكرستين 

بشكل قانوني، ف���ي حالة الطوارئ.  ولقد قل���ت آنفا بأن البنية 

البيروقراطية هي نتاج ذاكرة إدارية ظلت قائمة على حالها منذ 

عهد االنتداب البريطاني. 

من هنا فإن إمكانية عمل عض���وات الكنيست هي إمكانية 

مقي���دة ومحصورة ف���ي إمكانيتي عمل ال تتاح���ان لهن حقا: 

التصوي���ت الجماع���ي ض���د الحكوم���ة وإسقاطه���ا، أو إجراء 

إصالح شام���ل في السلط���ة التنفيذية بغية زي���ادة الفصل 

بي���ن البيروقراطي���ة والسلطة التشريعية. ولق���د أدت البنية 

السلطوي���ة التي نشأت من���ذ عهد االنتداب إل���ى شل قدرة 

العمل ملغية أية إمكانية للخروج أو الخروج على حالة الطوارئ 

الدائم���ة، ومن هنا أيضا الخ���روج على العالق���ة القائمة بين 

البيروقراطية والسلطة. 

ديمقراطية تدافع عن نفسها
كمحامي���ة شابه استمعت م���رارا في أروق���ة المحكمة العليا 

إلى الحجم والتبريرات المتعلق���ة ب� »الديمقراطية التي تدافع 

عن نفسه���ا«. نشاطات وتدابير الديمقراطي���ة التي تدافع عن 

نفسه���ا، إذا ما كانت شرعية، تتم علن���ا، بصورة عامة، بواسطة 

س���ن القوانين وأحك���ام المحاكم، أما في إسرائي���ل 2012،  فإن 

جزءا ضئيال من ه���ذه النشاطات والتدابير، يتم في العلن.  في 

الغالبي���ة العظمى من الحاالت، تعمل الديمقراطية اإلسرائيلية 

ضد المخاطر التي تهددها،  والمتمثلة في الرباعية المقدسة: 

اإلره���اب، الجريمة، الهج���رة والنقد الداخل���ي، وذلك بواسطة 

إجراءات إدارة وتنظيمية خفي���ة عن األنظار.  وال يدور الحديث 

فق���ط على النشاطات السرية ألجه���زة األمن،  وإنما يتناول في 

الغال���ب تعليمات إدارة داخلي���ة،  وتوجيهات شفاهية، ولجان 

وزارية تبقى بروتوكوالتها سرية، فضال عن التعتيم التام على 

أساليب وطرق العمل، وغي���اب إمكانية االعتراض واالستئناف، 

وسحق مبادئ القانون اإلداري. 

إج���راء عرض األدلة السرية من جان���ب النيابة وحدها، في كل 

م���رة يدور فيه���ا الحديث على تهديد أمن���ي أو جنائي، يمكن 

أن يشك���ل استعارة لطريقة العم���ل السلطوية.  وحتى لو قبلنا 

الفرضية اإلشكالية القائلة بأننا نعيش في »ديمقراطية تدافع 

ع���ن نفسها«، فإنه يتعي���ن على السلط���ات أن تبين للجمهور 

ماهية الشيء الذي تدافع عن نفسها حياله.  بعبارة أخرى، فإن 

السلط���ات تشخص هنا ما دعته حنا أرن���دت: »عدوا موضوعيا«، 

والذي ينبغي محاربت���ه دون الحاجة إلى إيضاح األسباب وطرق 

العمل.  ومن زاوية الفصل بين السلطات فإن السلطة التنفيذية 

تحصل هنا على شرعية ودعم غايتهما إبطال تهديدات خفية.  

وهي تحصل على هذا الدعم والغط���اء من السلطة التشريعية 

والقضائي���ة، اللتي���ن تقفان عاجزتي���ن إزاء الحج���ة الكاسحة 

المتمثل���ة ب� » الخطر األمني«، وإلق���اء المسؤولية المطلقة على 

من يجرؤ على انتقاد نشاط وعمل أجهزة األمن، أو يطالب بالحد 

من مي���دان عملها.  في خضم ذلك تأخ���ذ األجهزة األمنية في 

عمله���ا دور السلط���ات الثالث معا: فهي التي تح���دد القواعد، 

وه���ي التي تطبقها، وه���ي التي تحكم المعنيي���ن وهي التي 

تنفذ النشاطات.  وال تقتص���ر هذه األساليب والممارسات على 

المجال األمني فحس���ب، وإنما تمتد لتطال أجهزة إدارية أخرى 

تتبنى المصطلحات واألساليب المرتبطة  بالخطاب األمني، على 

غرار الخط���اب االجتماعي واالقتصادي ال���ذي يوجه النشاطات 

السلطوية. 

أخيرا، ومن أجل فهم الطريقة التي أجهزت فيها »الديمقراطية 

المدافعة عن نفسها« على المعارضة بواسطة البيروقراطية، ال 

بد من فهم اإلج���راء القانوني اإلداري في المحكمة العليا.. هذا 

اإلجراء يحول، بسبب التعتيم التام، تقديم األدلة السرية )التي 

تقدمه���ا النيابة العامة للمحكمة اإلسرائيلية العليا( إلى إجراء 

ال يختلف في جوهره عن توجيه االتهام في محكمة عسكرية أو 

عن المصادقة على اعتقال إداري دون محاكمة. 

إن انهيار التمييز بين عمل السلطات المختلفة ما هو إال نتاج 

للجه���از أو اآللية التي تحدثت عنها،  وأن���ا ال أزعم هنا أن مبدأ 

الفصل بين السلط���ات يضمن نظاما ديمقراطيا، وإنما هو شرط 

أس���اس إلمكانية قيام ووجود مثل ه���ذا النظام. وبدون الفصل 

بي���ن السلطات، ال ولن تمتلك المعارضة قدرة وجود ذات مغزى،  

بمعنى إتاحة اإلمكانية لسكان الدولة لالختيار بصورة يمكن أن 

تشكل خيارا الستبدال السلطة.

إن الدمقرطة الكاملة ألجهزة الدولة البيروقراطية، إلى جانب 

تعظيم القوة السياسية للمجموعات المتعددة على المستويين 

المحلي والقطري وس���ط المساواة التامة، هما شرطان ضروريان 

لقيام معارضة حقيقية ووجود نظام ديمقراطي في إسرائيل. 

________________________
)*( محامية وطالبة بحث في قســـم علم االجتماع في جامعة »برينستون« 

في الواليات المتحدة. ترجمة: س. عياش

إسرائيل: حالة من بؤس المعارضة.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

���ت معطيات جديدة، تم نشرها األسب���وع الماضي، على 
ّ
دل

ارتف���اع نسبة الحريديم، أي اليهود المتزمتين دينيا، الذين 

صادق الجي���ش اإلسرائيل���ي على ع���دم تجنيدهم للجيش 

بموجب النظام المع���روف باسم »توراتهم حرفتهم«، والذي 

يعني السماح لهم بالدراسة ف���ي »الييشيفاه«، أي المعهد 

الديني اليهودي، بدال من أداء الخدمة العسكرية اإللزامية. 

ووفقا له���ذه المعطي���ات الجديدة، فإن نسب���ة الحريديم 

الذي تلقوا إعفاء من الخدم���ة العسكرية، بموجب »توراتهم 

حرفته���م«، بلغت ف���ي العام الحال���ي 8ر13% من بين مجمل 

الرج���ال في إسرائيل الملزمين بالتجند للجيش. ويشكل هذا 

المعطى ارتفاعا بنسبة 8ر0% قياسا باألعوام الثالثة الماضية، 

الت���ي كانت فيها نسب���ة اإلعفاء من الخدم���ة العسكرية قد 

توقفت عن���د 13%. وتشير التوقعات في الجيش اإلسرائيلي 

إلى أن ه���ذه النسبة سترتفع في العام 2013 أيضا، وإلى أنه 

على ما يبدو سترتفع هذه النسبة أكثر في السنوات المقبلة، 

لتصل إلى 20% في الع���ام 2020، في حال عدم بلورة نموذج 

تجنيد جديد يزيد عدد المجندي���ن بين الحريديم )صحيفة 

»هآرتس« – 31 ٫ 10 ٫ 2012(.   

وبموجب معطي���ات الجيش اإلسرائيلي، ف���إن نسبة إعفاء 

الحريدي���م من الخدمة العسكرية في الع���ام الحالي، تشكل 

رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ إسرائيل. فقد كانت نسبة 

اإلعف���اء هذه 4ر8% في العام 2005، و9ر10% في العام 2008، 

و13% خالل األعوام 2009 – 2011. 

ويفس���ر الجي���ش اإلسرائيل���ي االرتفاع الحال���ي في نسب 

اإلعفاء هذه بارتفاع الوالدة بين الحريديم في بداية سنوات 

التسعين. وأوضح الناط���ق العسكري اإلسرائيلي أنه »يتوقع 

ح���دوث ارتفاع آخر في حجم الذي���ن ال يتجندون على خلفية 

توراته���م حرفتهم ف���ي العام 2013«. وأش���ار إلى أن ارتفاع 

اإلعفاء من التجند بنسبة 1% في العام يعني وجود 500 شاب 

ال يؤدون الخدمة العسكرية في العام الواحد، وأن هذا معطى 

يوازي فق���دان كتيبة عسكرية نظامية ف���ي السنة بالنسبة 

لقوات الجيش اإلسرائيلي. 

وك���ان الجيش اإلسرائيلي ق���د سلم، خالل الع���ام الحالي، 

معلومات إلى »مرك���ز األبحاث والمعلومات« التابع للكنيست، 

تبين منها أن نسبة مجمل الرج���ال الحاصلين على إعفاء من 

الخدم���ة العسكرية في العام 2011 ق���د بلغت 1ر25%، بينهم 

13% بموج���ب »توراتهم حرفته���م«، و1ر12% ألسباب أخرى، 

بينها تسريح من الخدمة العسكرية ألسباب صحية وأسباب 

نفسي���ة. وإذا ت���م احتساب نسب���ة التالمي���ذ الحريديم في 

صف���وف األول ابتدائي، في بداية العقد الحالي، فإنه يتوقع 

بموجب نموذج التجنيد المستقبلي للجيش اإلسرائيلي، وفي 

حال عدم اتخاذ إجراءات لزيادة تجنيد الحريديم، أن يحصل 

20% م���ن الشبان في س���ن التجنيد على إعف���اء من الخدمة 

العسكرية بسبب الدراسة في »الييشيفاه«.

عدم سن قانون بديل لـ »قانون طال«
قضي���ة تجني���د الحريديم للجي���ش كانت أح���د األسباب 

المركزي���ة إلنهاء والية حكوم���ة إسرائيل الحالي���ة، برئاسة 

بنيامين نتنياهو. ففي شهر أي���ار الماضي، قررت المحكمة 

العليا أنه بحل���ول األول من شهر آب الماضي ينتهي سريان 

مفعول »قانون طال«، الذي منح الحريديم امتيازات وإعفاءات 

ف���ي الخدمة العسكري���ة، وسط معارضة شدي���دة من جانب 

األحزاب الحريدي���ة، وخاصة حزبي شاس و«يهدوت هتوراة«، 

الشريكين في التحال���ف الحاكم. وعندما انضم حزب كاديما 

إلى الحكومة، أعلن نتنياهو ورئيس كديما، شاؤول موفاز، عن 

أن س���ن قانون بديل هو أحد أربعة أهداف مركزية ل� »حكومة 

الوحدة«، التي ل���م تُدم سوى 70 يوما. وك���ان تشكيل لجنة 

خاص���ة لصياغة قانون بدي���ل، برئاسة عض���و الكنيست من 

كاديما، يوحن���ان بليسنر، إحدى المحاوالت لسن قانون بديل 

ل� »قانون ط���ال«. لكن نتنياهو أفشل ه���ذه اللجنة خوفا من 

انسحاب األح���زاب الحريدية من حكومته. وكانت النتيجة أن 

انسحب حزب كاديما من الحكومة على هذه الخلفية.

ويتوق���ع محللون أن تلعب قضية تجنيد الحريديم للجيش 

دورا مركزيا ف���ي المعركة االنتخابي���ة اإلسرائيلية الحالية، 

خاص���ة وأن موع���د انتهاء سري���ان »قانون ط���ال« قد مضى 

م���ن دون سن قان���ون جديد. وف���ي المقاب���ل تطالب حركات 

إسرائيلية، وأنشطة يق���وم بها جنود في الخدمة العسكرية 

االحتياطية، بف���رض »أعباء متساوية« على جميع المواطنين، 

والمطالبة خصوصا بتجنيد الحريديم. 

ونقل����ت »هآرتس« عن مدي����ر عام »الجمعية م����ن أجل حرية 

الدين والمساواة«، الحاخام المحامي أوري ريغف، قوله إنه »بعد 

انتهاء مفعول قانون طال أصبح الوضع الذي ال يتم فيه تجنيد 

شب����ان الييشيف����وت يشكل انتهاك����ا جماعيا للقان����ون. ورغم 

أن وزارة الدف����اع أمرت بإرسال أوام����ر تجنيد كثيرة جدا لطالب 

الييشيفوت، إال أنه لم يتجند أح����د في الواقع. والجيش يحذر 

مرة تل����و األخرى من أنه إذا لم يتم تجني����د شبان الييشيفوت 

فإنه لن يكون هناك ما يكفي من الجنود في المستقبل«.

العلمانيون هاجموا الحريديم بدال من التحاور معهم
أصدر وزير الدفاع اإلسرائيلي، ايهود باراك، في بداية شهر 

تشرين األول الماضي، تعليم���ات للجيش اإلسرائيلي بإرسال 

أوامر لالمتث���ال لمقابالت في مكات���ب التجنيد شملت حوالي 

15 أل���ف شاب حريدي تت���راوح أعمارهم ما بي���ن 17 - 19 عاما. 

وأوضحت تقارير صحافية أن الحديث ال يدور على أوامر تجنيد 

وإنما على إجراءات، ستمتد لمدة عام، لتصنيف هؤالء الشبان. 

ونص���ت تعليمات ب���اراك للجيش على تقدي���م خطة جديدة 

لتجنيد الحريدي���م تأخذ بالحسبان قرار المحكمة العليا بشأن 

»قانون طال«، واحتياجات الجيش، والمساواة في تحمل األعباء 

ومالءمة المجندين الحريديين للخدمة العسكرية. 

لك���ن المحللين اإلسرائيليين رأوا ف���ي تعليمات باراك، في 

التوقي���ت الحالي، أنها مرتبط���ة باالنتخابات العامة القريبة، 

التي ستجري ف���ي 22 كانون الثاني المقب���ل. وأشار محللون 

إل���ى أن طرح نم���وذج تجني���د جديد، سيعارض���ه الحريديم 

وسيتسب���ب بمواجهة كالمية مع ح���زب »عتسماؤوت«، الذي 

يرأسه باراك، ويصارع على عبور نسبة الحسم.

ورأى دافيد زول���دن، وهو كاتب حريدي خ���دم في الجيش 

اإلسرائيلي، أن باراك حاول ف���ي خطته »إحياء حصان ميت«. 

وأش���ار في مقال في »هآرت���س« )15٫10٫2012( إلى أن االنجاز 

الكبي���ر الذي حققه الجمهور الحريدي في إسرائيل من خالل 

إع���الن رئيس الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، عن تقديم موعد 

االنتخاب���ات، هو م���ن دون شك إزالة موض���وع تجنيدهم عن 

األجن���دة العامة. إذ أنه قبل ثالثة شه���ور فقط، كان واضحا 

للجمي���ع أن الخطوة التي ستشرعن تجنيد الحريديم للجيش 

ه���ي مسألة وقت وحس���ب، وها هي بضع���ة أسابيع قد مرت 

وتبين كأنه تم ِحفظ القضية«.  

وكانت »لجنة بليسنر«، التي قدمت توصيات لصيغة قانون 

بديل ل� »قانون ط���ال«، قد أوصت بتجنيد 80% من الحريديم 

في سن الجندية، في كل عام، للخدمة العسكرية أو المدنية، 

وفرض غرام���ة بقيمة 7500 شيكل على ك���ل من يرفض أمر 

التجنيد، وغرامة بقيمة 75 شيكل لقاء كل يوم ال يمتثل فيه 

المجند للخدم���ة العسكرية. كذلك نصت التوصيات على أنه 

في ح���ال رفض المجند الحريدي تأدي���ة الخدمة العسكرية، 

فإنه ل���ن يحصل على مخصصات الدراسة ف���ي »الييشيفاه« 

ومخصصات ضمان الدخل، وستلغ���ى مكانته كشاب يدرس 

في »الييشيفاه« ويلغى حقه في الحصول على معونة الدولة 

في مجال السكن وقروض اإلسكان وضريبة السلطة المحلية.

وكت���ب زولدن ف���ي هذا السي���اق أن »الحكومة ل���م توافق 

عل���ى التوصيات، ونشبت أزمة بي���ن نتنياهو وشاؤول موفاز، 

والنهاي���ة بحسب استطالع���ات الرأي األخي���رة، هي تقديم 

موع���د االنتخابات الذي يشك���ل فشال مدويا لح���زب كاديما 

ونجاح���ا ساطعا لحزب الليكود برئاس���ة نتنياهو، وهذا ليس 

باألم���ر العجيب، إذ أن محاول���ة تجني���د الحريديم سترتبط 

بشك���ل أوتوماتيكي في الذاك���رة الجماعية للجمهور بفشل 

المحادثات بين نتنياهو وموف���از. فدولة إسرائيل تتجه إلى 

انتخاب���ات من دون ح���ل بديل لقانون ط���ال، والمقاتلون ]أي 

الجن���ود في االحتياط الذين يطالب���ون »بالمساواة في تحمل 

األعباء«[ الذين قادوا الحملة سيعودون مهزومين من الحملة، 

بعد تقل���ص عدد نواب حزب كاديم���ا وانخفاض تأثيره ]ألن 

االستطالع���ات تتوقع انهي���ار هذا الحزب ف���ي االنتخابات[. 

كذلك فإن قوة باراك السياسية آخذة في التضاؤل«.    

وش���دد الكات���ب عل���ى أن »التهدي���د اإليران���ي والوض���ع 

االقتص���ادي سيحتالن الص���دارة في المعرك���ة االنتخابية، 

والحكوم���ة المقبلة التي سيشكلها الليكود ستكون األحزاب 

الحريدية شريكا طبيعيا فيها، وستهتم بإزالة الموضوع عن 

األجندة العامة«. 

وأض���اف زولدن أن »أي���دي الجمهور العلمان���ي، الذي أراد 

أن يرى شب���ان الييشيفوت يرتدون ال���زي العسكري، ليست 

نظيف���ة«. وأشار إلى مقال للمحل���ل السياسي في »هآرتس«، 

أري شفي���ط، في منتصف شهر تموز الماضي، وحذر فيه من 

أنه »إذا كانت الضغوط التي ستمارس على المجتمع الحريدي 

مفاجئة ومبالغا فيها، فإنه ه���ذا المجتمع سيعود ويتقوقع 

ارتفاع نسبة الحريديم الذين يتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي!
*التوقعات تشير إلى أنه في العام 2020 ستصل نسبة الشبان المعفيين من الخدمة العسكرية لكونهم 

حريديم إلى 20%* توقعات بأن تحتل قضية تجنيد الحريديم مكانا مركزيا في المعركة االنتخابية الحالية*

داخل نفسه. وإذا ك���ان الشعور في ]المدينة الحريدية[ بني 

براك هو أنها تحت القصف، فإنه سترد بحرب شعواء«.

ورأى زول���دن أن »ه���ذا ما ح���دث. وبدال من استغ���الل الوضع 

الناش���ئ ]بعد إلغ���اء »قانون ط���ال«[، والتحاور م���ع الحريديم 

ومحاول���ة التوصل إلى حل متفق علي���ه، بدأ هجوم إعالمي وعام 

ضد الجمه���ور الحريدي والتحريض ض���د تهربهم من الخدمة 

العسكري���ة، بمشاركة سياسيين أرادوا إرض���اء الجموع وكسب 

تأييد سياسي. وكانت رئيسة حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، 

الوحي���دة التي لم تشارك في هذه الجوقة، وأدركت أنه من أجل 

التوصل إلى حل حقيقي يجب إنشاء حوار«.   

ورأت »هآرت���س« ف���ي افتتاحيتها، ي���وم 1 تشرين الثاني 

الحال���ي، أن »المتهربي���ن الحقيقيين ه���م السياسيون. إذ 

أنه مري���ح بالنسبة له���م التحدث عن مواضي���ع خارج نطاق 

سيطرتهم، ولذلك هي خارج نط���اق مسؤوليتهم، والتهرب 

من االنشغ���ال بمواضيع يمكن التأثير فيه���ا، ومحاسبتهم 

عليها أيضا. والتجنيد للجميع هو موضوع يجب أن يكون جزءا 

م���ن برنامج أحزاب المعارضة. وفي ه���ذا الموضوع على هذه 

األحزاب أن تهاجم بشكل جدي ومثابر كتلة أحزاب نتنياهو 

– ليبرمان – الحريديم«.  

الجيش يخطط إلقامة وحدات خاصة بالحريديم
ذك���رت تقاري���ر إسرائيلي���ة، قب���ل أسبوعي���ن، أن الجيش 

اإلسرائيل���ي يخط���ط إلقامة وحدة خاصة مكون���ة من الجنود 

الحريدي���م، وذلك ألول م���رة. وستكون هذه وح���دة نخبوية 

وسيت���م ضمها إلى لواء المدرعات ويتم اختيار الجنود فيها 

من كتيبة »هناحال هحريدي«. وهذه الخطة هي إحدى خطط 

ال���درج العسكرية، التي تم إعداده���ا للتنفيذ في حال تمت 

المصادقة على توسيع تجني���د الحريديم. وال يعمل الجيش 

حاليا على تطبي���ق الخطة، بانتظار اتخ���اذ قرار سياسي في 

الحكومة بشأن تجنيد الحريدي���م، والتي يتوقع اتخاذه بعد 

االنتخاب���ات، وذلك في حال تم التداول ف���ي موضوع تجنيد 

الحريديم.

إضافة إلى هذه الوحدة الخاص���ة، يجري العمل على إقامة 

كتيب���ة مشاة مشابهة لكتيبة »هناح���ال هحريدي«، وسرية 

حريدية لمواجه���ة حرب باألسلحة غي���ر التقليدية، وسرية 

هندسية، وإقامة وحدة تعمل في إطار سالح المدفعية. 

وأعل���ن الجيش اإلسرائيلي أن تطبيق ه���ذه الخطط مرتبط 

بالوض���ع القانون���ي لتجني���د الحريديم وق���رارات الحكومة. 

كذل���ك فإن تطبيق هذه الخطط مقرون بتكاليف مالية كبيرة 

جدا، وإقامة بنية تحتية ف���ي القواعد العسكرية لكي يكون 

باإلمك���ان الفصل بين مواقع مباني الن���وم للجنود الحريديم 

وبي���ن المواقع التي تخ���دم فيها مجن���دات. كذلك سيكلف 

تجنيد الحريدي���م الجيش إعداد الطعام الح���الل ]الكاشير[ 

بموجب الشريع���ة اليهودية، ودفع مخصصات مالية للجنود 

الحريدي���م، الذي سيكون قسم كبير بينه���م متزوجا ولديه 

أوالد.

شاب حريدي أمام أحد مراكز التجنيد للجيش اإلسرائيلي في تل أبيب.

كشف����ت وثيقة داخلية تم إعدادها ف����ي مجلس التعليم 

العال����ي في إسرائيل خالل العامي����ن األخيرين، ونشرت في 

21 تشري����ن األول الفائت، بمناسبة افتت����اح العام الدراسي 

األكاديمي، عن أن 11% فقط م����ن طالب الجامعات والكليات 

األكاديمي����ة ف����ي إسرائيل هم م����ن الع����رب. ويعني هذا 

المعط����ى أن نسبة الطالب العرب ف����ي الجامعات هو نصف 

نسبة العرب في إسرائي����ل. وأشارت الوثيقة، أيضا، إلى أنه 

كلم����ا ارتفع مستوى التعليم، للماجيستير والدكتوراه، فإن 

نسبة الطالب العرب تقل بشكل كبير.

وفيما تدل المعطيات على وجود فجوة كبيرة بين اليهود 

والعرب ف����ي مؤسسات التعلي����م العالي ف����ي إسرائيل، إال 

أن مجل����س التعليم العالي يقول إن ظ����روف إعداد الوثيقة 

هدفها إعطاء أمل بالتغيير. وق����د تم جمع المعطيات التي 

تضمنتها ه����ذه الوثيقة لغرض إعداد برامج من أجل زيادة 

توجه العرب إلى التعليم العالي.

والتوجه الظاه����ر في االستعراض الشام����ل في الوثيقة، 

بدءا من نسب االستحقاق ف����ي المدرسة الثانوية لشهادة 

البج����روت )أي التوجيهي( وحتى احت����الل أكاديميين عرب 

مراتب عالي����ة في السلك التعليم����ي األكاديمي، هو توجه 

واض����ح. فالفج����وة الحاصلة بين اليهود والع����رب في كل ما 

يتعل����ق بتساوي الفرص، والوصول إلى التعليم العالي، هي 

فجوات عميقة ومتجذرة. 

وعل����ى سبيل المثال، ف����إن 44% من اليه����ود، في كل عام 

دراسي، يستوفون شروط القب����ول للجامعات، بينما ال تزيد 

ه����ذه النسبة ع����ن 22% لدى العرب. إضافة إل����ى ذلك، فإنه 

م����ن بين أولئك الذين يتسجل����ون للدراسة، حوالي 32% من 

العرب ال يت����م قبولهم مقابل 19% من اليه����ود. وينتج عن 

ذلك أن نسبة اليهود الذين يب����دأون كل سنة في الدراسة 

األكاديمية تصل إل����ى 52%، بينما هذه النسبة لدى العرب 

ال تتعدى %21.

وأش����ارت وثيق����ة مجلس التعلي����م العالي إل����ى أن إحدى 

العقبات الماثل����ة أمام العربي في إسرائيل وتضع صعوبات 

أمام التحاقه بالدراسة الجامعي����ة هي ما يسمى ب� »منتوج 

التعليم الرسمي«. ووفقا للمعطيات فإنه يوجد فرق بنسبة 

20% تقريبا ف����ي التقدم المتحانات البج����روت. إذ أن نسبة 

التالمي����ذ العرب في الم����دارس الثانوي����ة الذين يتقدمون 

لهذه االمتحانات ه����ي 57% بينما نسبة اليهود هي %75. 

كم����ا أن نص����ف المتقدمين الع����رب المتحان����ات البجروت 

ينجح����ون فيها، أي أن 28% م����ن التالميذ العرب يستحقون 

الحصول على شهادة البجروت بينما تصل هذه النسبة عند 

اليهود إلى %51.

وأكدت الوثيقة على أن امتحان البسيخومتري، وهو شرط 

للقبول للجامعات، يشكل عقبة مركزية أمام الطالب العرب، 

خاص����ة وأن الفارق بي����ن متوسط عالمات اليه����ود والعرب 

يصل إلى 100 نقطة. وتبين أن الفرق األكبر كان في امتحان 

اللغة االنكليزية، في امتحان البسيخومتري، ويليه امتحان 

التفكير الكالمي وفي النهاية التفكير الكمي. 

ورأت وثيقة مجلس التعليم العالي أن »هذه النتائج تنبع 

من أن اللغة االنكليزي����ة بالنسبة للعرب )في إسرائيل( هي 

لغة رابعة بعد العربية العامية والعربية الفصحى والعبرية، 

فيما العربية الفصح����ى، وهي لغة االمتحان البسيخومتري، 

هي لغة ثانية«.

إال أن����ه بالنسبة للعربي ال تنته����ي العقبات أمام الدراسة 

الجامعية ب����� »العقب����ات الخارجية«، أي الق����درات البدائية 

لالندم����اج ف����ي الجهاز التعليم����ي األكاديم����ي، إذ تكشف 

الوثيقة ص����ورة محزنة أكثر فيما يتعل����ق بتساوي الفرص 

»األكاديمي����ة الداخلي����ة«. وكلم����ا ارتق����ت درج����ة التعليم 

األكاديمية، تنخفض نسبة الطالب العرب. فإذا كانت نسبة 

الط����الب العرب في الدراسة للق����ب البكالوريوس 3ر11% من 

مجمل الطالب في مؤسس����ات التعليم العالي في إسرائيل، 

فإنه تنخفض نسبته����م إلى 7% فقط من بين مجمل طالب 

الماجستير. بينما ال تتعدى نسبة طالب الدكتوراه 3%. وفي 

السلك التعليمي يوجد 2% من العرب.

نسب تسرب مرتفعة
ويمكن رؤية صعوبات اندماج الطالب العربي في الدراسة 

العلي����ا من خالل نسب تسرب مرتفعة م����ن مقاعد الدراسة، 

إلى جانب ظاهرة امتداد الدراسة لسنوات أطول مما ينبغي. 

وقد تسرب من الدراسة الجامعية في العام الدراسي 2009- 

2010 حوال����ي 4ر15% م����ن الطالب العرب مقاب����ل 8ر10% من 

الطالب اليهود. وفيما كان الفرق بين تسرب الطالب العرب 

واليه����ود بنسبة 2ر4% في الجامعات، ف����إن الفرق ازداد في 

الكلي����ات المدعومة من الدولة، ووصلت نسبة الطالب العرب 

المتسربي����ن منها ما بين 11% إل����ى 25% بينما لدى اليهود 
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كذلك فإن 53% م����ن الطالب اليهود ينه����ون دراستهم 

للق����ب الجامعي خ����الل الفترة المحددة، لك����ن هذه النسبة 

تنخفض لدى الطالب الع����رب إلى 36%. وتتسع الفجوة في 

نسب التسرب م����ن مقاعد الدراسة بين اليهود والعرب بين 

الجامعات والكليات عندما يتبي����ن أن أغلبية الطالب العرب 

تدرس ف����ي الكليات. فم����ن بين مجمل الط����الب العرب في 

مؤسسات التعليم العالي، يدرس 5ر11% فقط في الجامعات 

مقابل 5ر24% في كلي����ات التربية. كذلك هناك فجوات بين 

الجامع����ات، ففي جامعة حيفا تع����ادل نسبة الطالب العرب 

30% ويشكلون ف����ي الجامعة العبرية في القدس 12% وفي 

جامعة تل أبيب أقل من 9% وفيما جامعة بن غوريون في بئر 

السبع أكثر من 5% بقليل وفي جامعة بار ايالن أقل من %3. 

وتبي����ن أن نسب����ة مرتفعة )نسبي����ا( من الط����الب العرب 

يدرسون في االقسام التالية: 42% من طالب الصيدلة، %36 

من طالب التمريض، 22% من طالب الطب. وفي المقابل فإن 

نسبة الط����الب العرب منخفضة في أقسام الهندسة وتصل 

إلى 6% فق����ط، باستثناء الهندسة المدني����ة والكيميائية 

والطبية، وتصل نسبة الطالب العرب في قسم إدارة األعمال 

إلى 5% وقسم الزراعة إلى %3.

محاوالت لمواجهة  اتساع الفجوات
في محاولة لمواجهة اتس����اع الفجوات بين الطالب العرب 

واليهود ف����ي الدراسة الجامعية، صادق����ت لجنة التخطيط 

ورصد الميزانيات على برنامج جديد وضعه مجلس التعليم 

العال����ي، كان ف����ي أساسه وض����ع سلة خدم����ات لمؤسسات 

التعلي����م العالي المختلفة، الت����ي بإمكانها أن تستخدمها 

من أجل دعم الطالب الع����رب. وقالت الوثيقة إن تكلفة هذا 

البرنام����ج تزيد عن 300 ملي����ون شيكل، وسيت����م تطبيقه 

تدريجيا حتى العام الدراسي 2015 – 2016. 

وطال����ب مجلس التعلي����م العالي المؤسس����ات التعليمية 

األكاديمية بإعداد خطط طويلة األمد وذات أهداف وغايات 

واضحة من أجل استيعاب الط����الب العرب، وتنويع مجاالت 

التعليم، واستيعابهم للدراس����ة أللقاب جامعية متقدمة، 

وتحسين نوعية دراستهم، ووفقا لذلك سيتم تحديد دعم 

مجلس التعليم العالي. ويقترح المجلس دعما بقيمة 4666 

شيكل مقابل كل طالب.

وهن����اك برنام����ج آخر بادر إلي����ه مجلس التعلي����م العالي 

ويتعلق بتدري����س الطالب العرب اللغة العبرية قبل افتتاح 

السن����ة الدراسي����ة بشهرين. وتبل����غ تكلفة ه����ذا البرنامج 

1824 شيك����ل لكل طالب. واشترط المجلس دعم المؤسسات 

التعليمي����ة ماليا، بترجمة مواقعه����ا االلكترونية إلى اللغة 

العربية لكي تقرب الطالب العربي من الدراسة األكاديمية. 

وقالت الوثيقة إن مجلس التعليم العالي يسعى إلى توفير 

رد على الفجوات الموجودة قبل مرحلة التعليم الجامعي، أي 

ف����ي المرحلة الثانوية. وتقرر في هذا السياق أنه ابتداء من 

العام الدراسي الحالي سيت����م افتتاح مراكز إعالمية الطالع 

تالمي����ذ المدارس الثانوية العربية على مؤسسات تعليمية 

أكاديمية ومجاالت الدراس����ة فيها لمن لديهم القدرة على 

الدراسة األكاديمية، وتوجيه الطالب لمؤسسات توفر منحا 

تعليمية. 

إلى جانب ذلك يسعى مجلس التعليم العالي إلى تقريب 

الط����الب العرب من بدء دراستهم الجامعية من خالل السنة 

التحضيري����ة. وأش����ارت المعطيات إلى أنه م����ن بين 12300 

طال����ب درسوا في برنامج السن����ة التحضيرية في الجامعات 

والكلي����ات المختلفة في العام الدراس����ي 2010 – 2011، %6 

فقط كان����وا من الطالب الع����رب، وأن 57% من هؤالء الطالب 

الع����رب لم يستم����روا في الدراس����ة الجامعي����ة، بينما هذه 

النسبة بي����ن اليهود كانت 48%. وسيت����م التركيز في هذا 

السي����اق على تحسين اللغ����ة العبرية ل����دى الطالب العرب 

وتمويل السكن في نزل الطالب والسفريات، وتمويل دورات 

اإلعداد المتح����ان البسيخومتري وإعطاء منح دراسية ل� %20 

م����ن خريجي برامج السنة التحضيرية العرب. وسيصل الحد 

األعلى من التمويل إلى 6 آالف شيكل لكل طالب عربي، علما 

أن القسط الدراسي السنوي ف����ي الجامعات والكليات التي 

تتلقى الدعم الحكومي يبلغ 12 الف شيكل تقريبا.

الدراسة خارج إسرائيل
رغ���م كل م���ا جاء في وثيق���ة مجلس التعلي���م العالي 

اإلسرائيل���ي، إال أن قسما كبيرا جدا من خريجي المدارس 

الثانوية العربية لم ينتظر »إصالحات« المجلس من أجل 

س���د الفجوات بي���ن العرب واليهود في مج���ال الدراسة 

الجامعي���ة. إضافة إلى ذل���ك فإن المشكل���ة األساسية 

بالنسب���ة للعرب تكمن ف���ي مناهج التعلي���م الرسمية 

ف���ي الم���دارس العربي���ة، والفج���وة الحاصل���ة مرتبطة 

باألساس في الفج���وة الهائلة في الميزانيات الحكومية 

لجهاز التعليم العربي، وه���ي ميزانيات ضئيلة، مقابل 

الميزاني���ات الحكومية التي ترصده���ا الحكومة لجهاز 

التعليم اليهودي، وهي كبيرة وتبلغ أضعاف الميزانيات 

لجهاز التعليم العربي.

وت���ؤدي هذه الحال إلى نقطة انطالق غير متساوية إلى 

المرحلة الجامعية. كذلك فإن نسب التسرب الرسمية من 

المدارس الثانوية العربية مرتفعة جدا، ناهيك عن نسب 

التسرب الحقيقي���ة وهي أعلى من النسب الرسمية. وفي 

بعض المناطق، كما هي الحال في النقب مثال، تصل نسب 

التسرب من المدارس الثانوية العربية إلى %30. 

وأش���ارت وثيقة مجل���س التعليم العال���ي إلى عقبة 

امتحان البسيخومتري، الت���ي باإلمكان القول إنها أحد 

أساليب التمييز ضد الط���الب العرب. وشددت الوثيقة 

عل���ى أن تدني عالمات الطالب العرب في هذا االمتحان، 

قياس���ا بالطالب اليهود، م���رده إلى »منت���وج التعليم 

الرسمي« في المدارس الثانوية. ويشار في هذا السياق 

إلى أن امتح���ان البسيخومتري ليس معتمدا في معظم 

دول العال���م مثلم���ا ه���و معتمد ف���ي إسرائيل كشرط 

للدراسة الجامعية.

إال أن التح���والت الحاصلة ف���ي مجال التعلي���م العالي 

لدى العرب ف���ي إسرائيل، في السنوات األخيرة، تؤكد أن 

الط���الب العرب ال ينتظرون »إصالح���ات« ليست جوهرية، 

كونها ال تبدأ في المرحلة ما قبل الجامعية. ولذلك تشير 

المعطيات إلى أن أكثر م���ن 18 ألف طالب عربي يدرسون 

ف���ي جامعات ف���ي خارج الب���الد، بينهم حوال���ي 10 آالف 

يدرس���ون في الجامع���ات األردنية، ومئ���ات في جامعات 

فلسطيني���ة، إضافة إل���ى آالف يدرسون ف���ي الجامعات 

األوروبية، وهؤالء الط���الب يتجاوزون بذلك عقبات عديدة 

تضعها إسرائيل أمامه���م، أبرزها امتحان البسيخومتري 

وامتحان اللغة االنكليزية.

فجوات هائلة بين الطالب العرب واليهود في الدراسة الجامعية!
*22% من الطالب العرب و44% من الطالب اليهود يستوفون شروط القبول للجامعات* العقبات أمام الطالب العرب مردها إلى سياسة التمييز اإلسرائيلية تجاه المدارس 

العربية قياسا بالمدارس اليهودية* هذا الوضع يدفع بآالف الطالب العرب إلى التوجه للدراسة خارج إسرائيل، وخاصة في الجامعات األردنية والفلسطينية واألوروبية*
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قضايا وآراء

بقلم: علي حيدر )*(

ِعّد من 
ُ
نش���رت قبل نحو أسبوعين معطيات ونتائج استطالع للرأي العام، أ

ِقَبل أكاديميين وناشطين في مجال حقوق اإلنسان والمواطن في إسرائيل. 

وقد أشارت نتائج االستطالع إلى معطيات صعبة وقاسية ومقلقة جدًا، وإن 

لم نكن قد فوجئنا منها كم���ا سنبّين الحقًا. ومن الضروري محاولة فهمها 

وتحليلها والتفكير في كيفية مواجهتها.

لقد أشارت نتائج االستطالع )اق���رأ تقريًرا عنها في إطار منفرد- المحّرر( 

إلى التوجهات، وكشفت المواقف واآلراء العنصرية لدى المجتمع اليهودي 

في إسرائيل تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل، وتجاه الفلسطينيين 

الذين يعيشون تحت االحتالل اإلسرائيلي. بحسب االستطالع فإن 59% من 

المجتمع اليهودي يريدون أن يحظ���وا بأفضلية في كل ما يتعلق بالقبول 

للعم���ل في القطاع العام، باإلضافة إلى ذلك، فإن نصف المجتمع اليهودي 

ي���وّد ويريد أن تهتم الدول���ة بالمواطنين اليهود أكث���ر، فيما أن 42% من 

اليهود ال يريدون العيش بجوار عرب في نفس المبنى. إضافة إلى ذلك فإن 

ثل���ث المستطلعين يؤيدون ويدعمون قانونًا يمن���ع المواطنين العرب من 

المشاركة في االنتخابات للكنيس���ت، ونسبة عالية جدًا من اليهود )%47( 

تؤيد تهجير ج���زء من العرب لمناطق السلط���ة الفلسطينية، و36% تؤيد 

تهجير ونق���ل عدد من البلدات العربية إلى مناط���ق السلطة الفلسطينية 

مقابل إبقاء عدد من المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن 

الُمعطى المفاِجئ حقًا والجديد هو  أن 58% من اليهود يعتقدون أنه يوجد 

في إسرائيل نظام أبارتهايد )تمييز عنصري(.

م���ن الجدير بالذك���ر أن المعطيات تجاه الفلسطينيي���ن الذين يعيشون 

تح���ت االحتالل كانت أكثر شدة وقس���وة وعدوانًا، ولكننا لم نعد نفاجأ من 

العنصري���ة، فنحن نشهد في العقد األخير توجه���ًا وتصاعدًا كبيَرين في 

ظاهرة التطرف والعنصرية في المجتمع اليهودي، وهنالك انزالق مستمر 

نحو الفاشية، ولم تعد هذه الظاهرة مقصورة على تيار أو مجموعة أو حزب، 

بل أصبح���ت ظاهرة شاملة ومتفشية في جميع مج���االت الحياة، وأصبحت 

هذه الظاهرة تأخ���ذ أشكااًل وصورًا مختلفة سواء على مستوى الرأي العام، 

أو عل���ى مست���وى تصريحات وتفوه���ات الساسة والمربي���ن ورجال الدين 

والمجتمع واإلعالميي���ن، الذين يحرضون ضد المجتم���ع العربي وقيادته. 

فعلى سبيل المثال، ال الحصر، شهدنا قبل فترة وجيزة »كتاب الحاخامين« 

الذي���ن دعوا المجتمع اليهودي إلى االمتناع عن بيع أو تأجير بيوت للعرب، 

إضاف���ة إلى ذلك فقد شكل الكنيست ال� 18 ساحة مركزية لتصنيع وإنتاج 

وتسوي���ق وتروي���ج العنصرية، وقد ض���رب حدًا أقصى في س���ن القوانين 

وتقدي���م مشاريع القوانين الت���ي تحد من حقوق المجتم���ع العربي وتنم 

عن العنصرية الجدي���دة. فمثاًل، سن »قانون المقاطعة« الذي يمس بحرية 

التعبي���ر، و«قانون النكب���ة« الذي يمنع إحياء ذكرى النكب���ة، وإقرار »قانون 

سحب المواطنة« من أي شخص أدين بالتعاون مع جهات تعتبر »معادية«، 

أو المشاركة في نشاطات وصفها القانون باإلرهابية. كما سن »قانون لجان 

القب���ول« الذي ينظ���م مسألة قبول عائالت جدي���دة للسكن في التجمعات 

الجماهيرية الصغيرة والذي يمّيز ضد العرب، وخصوصًا أن هذه التجمعات 

بنيت على أراٍض عربية كانت قد صودرت من أجل تهويد الحّيز.

باإلضافة إلى ذلك، لم تقتصر مظاهر العنصرية على اآلراء والمواقف بل 

انتقل���ت سريعًا إلى حرق المساجد وكتابة الشعارات المسيئة والعنصرية 

على ج���دران الم���دارس واألديرة والكنائ���س، وعالوة على ذل���ك، فقد تم 

االعتداء الجسدي على الكثيرين م���ن الشبان والمواطنين العرب سواء في 

األماكن العامة، أو في الجامعات أو الحوانيت كما حصل في مدينة صفد.

ما من شك في أن الحكوم���ة الحالية، بتركيبتها وبرئيسها وبسياساتها 

لت أرضية خصبة لنمو واتساع الخطاب العنصري، 
ّ
الداخلية والخارجية، شك

كم���ا أن هنالك ع���دم فهم أساس لماهي���ة وأسس النظ���ام الديمقراطي، 

وإج���راءات العملية الديمقراطية، فالديمقراطي���ة ال تعني حكم األكثرية 

فق���ط، بل هي حكم المواطنين، وحكم األغلبي���ة أحيانًا يشكل جورًا وظلمًا 

لألقلي���ة. إذن، فالدولة التي تّدع���ي الديمقراطية يترتب عليها المحافظة 

عل���ى حقوق اإلنسان، وحريات المواطن وتحقي���ق المساواة واحترام حقوق 

األقليات القومية، وخصوصًا األصالنية وصاحبة الوطن. وفي حال عدم إيفاء 

الحكومة والسلطة بهذه الشروط، فمن حق المواطنين التصّدي لها.

إن التمع���ن في نتائج االستط���الع يؤدي إلى نتيج���ة فحواها أن الشارع 

اإلسرائيل���ي يعت���رف بالعنصري���ة أواًل، وم���ن ث���م سقوط الره���ان على 

الديمقراطي���ة، وتعزيز هوية الدولة اليهودي���ة، وهذا ما يتضح أيضًا، من 

تصريح���ات بعض الساسة اإلسرائيليين أمث���ال بنيامين نتنياهو وشيلي 

يحيموفيش، في األيام األخيرة.

وعلى ما يبدو، فإن���ه في الفترة القريبة، إبان الحمل���ة االنتخابية، سوف 

يح���اول العديد من الساسة اليهود استغ���الل الفرصة من أجل التحريض 

ضد المجتمع العربي، جزء منهم من منطلقات أيديولوجية عنصرية والجزء 

اآلخ���ر من منطلقات مصلحية انتهازية به���دف الحصول على أصوات لدى 

المجتم���ع اليهودي الذي يحمل أفكارًا عنصرية تجاه العرب. لذلك، يترتب 

عل���ى المستش���ار القانوني للحكوم���ة أن يعاقب كل من تس���ّول له نفسه 

التحريض ضد المجتمع العربي.

يق���ول الفيلس���وف السياسي أتي���ل باليبار »إن العنصري���ة هي خطاب 

وسلوك سياس���ي اجتماعي يتعل���ق ويحكم في مسأل���ة األخروية«. اآلخر 

والغريب يظه���ران، كما يقول باليبار، في السل���وك السياسي أو في مبنى 

المعرف���ة، والذي يبرز ُدونّيتهم، والعنصرية، بحسب تعريفه، تعتمد على 

ركيزتي���ن: 1. الفصل بين األن���واع؛ 2. مبدأ المنع وهو ال���ذي يلزم بتطهير 

الجسم االجتماع���ي والمحافظة عل���ى الهوية الشخصي���ة والجماعية من 

أي تق���ّرب، أو تداخ���ل أو ولوج. وه���ذا التعريف ينطب���ق، باعتقادنا، على 

 الخط���اب والسلوك السياس���ي اإلسرائيلي تج���اه الشع���ب الفلسطيني.

باإلضاف���ة إلى ذلك، يترتب على المجتمع العربي أن يعمل سوية أمام هذا 

السيل الج���ارف من العنصرية، وأن يطور استراتيجيا مواجهة شاملة، كما 

ا وفّصلنا من قبل في مقالتنا »حول العنصرية ومقاومتها«، لكن، 
ّ
كنا قد بّين

بوّدن���ا التأكيد في هذا السياق أنه، ومن أج���ل وضع استراتيجيا لمواجهة 

العنصري���ة، يترتب على لجنة المتابعة أن تدعو إلى عقد مؤتمر جماهيري 

شعبي واسع، تش���ارك فيه كل القوى الفاعلة داخ���ل المجتمع العربي من 

أج���ل الت���داول والتفكير في وضع خط���ة تحظى بإجم���اع وبتأكيد شعبي 

يشمل كل استراتيجي���ات العمل: االحتجاج واإلع���الم والمرافعة الدولية، 

تنظيم المجتم���ع، التوجه إلى المحاكم، العمل الشعبي والبرلماني، تعبئة 

المجتم���ع وإجراء األبح���اث ووضع برام���ج ومناهج تربوية بديل���ة لتقوية 

ال���ذات وتعزيز االنتماء للقيم واألخالقي���ات الوطنية، الدينية واإلنسانية، 

ومقاوم���ة االستبداد والظلم. كما أن���ه، وعلى ضوء التشاب���ه في المواقف 

تج���اه الفلسطينيين في إسرائيل وفي المناط���ق المحتلة، يجب التنسيق 

المتواص���ل بين أبناء الشع���ب الواحد من أجل وض���ع استراتيجيا موحدة 

للشع���ب الفلسطيني للخروج من المأزق الراه���ن، ألن األمور من الممكن أن 

تتدهور إلى ما هو أسوأ من األبارتهايد. كما يجب تحديد اآلليات واألدوات 

لمخاطبة العالم، والرأي العام العالمي والعربي واليهودي.
__________________________

)*( محام. مدير مشارك في جمعية »سيكوي« للمساواة المدنية في إسرائيل

عن العنصرية واألبارتهايد 
في السياق اإلسرائيلي الراهن

أظه����ر استطالع للرأي الع����ام تم إجراؤه بين اليه����ود في إسرائيل 

أن معظمه����م يؤيد انتهاج نظام أبارتهايد- نظ����ام تمييز عنصري- 

ض����د الفلسطينيين في حال ضم الضف����ة الغربية إلى إسرائيل. وأكد 

أغلبيتهم على أنه في الوضع الحالي، أيضا، يوجد نظام أبارتهايد في 

بعض المجاالت. لكن نتائج هذا االستطالع لم تثر ضجة في إسرائيل.

ونشرت االستطالع صحيفة »هآرتس«، يوم الثالثاء – 23٫10٫2012، 

وتم إجراؤه عشية عيد رأس السن���ة اليهودية، بطلب من »صندوق 

يسرائيال غولدبلوم« بمبادرة »الصندوق الجديد إلسرائيل«. ووضعت 

أسئل���ة االستط���الع مجموعة م���ن األكاديميي���ن ونشيطي السالم 

وحقوق اإلنس���ان اإلسرائيليي���ن. وتبين من االستط���الع أن أغلبية 

اليهود تؤيد بشكل علني وصري���ح التمييز العنصري ضد مواطني 

إسرائيل العرب.

وقال 58% من المستطلعين إن نظام األبارتهايد قائم في إسرائيل 

الي����وم وقبل ضم الضف����ة إليها، وأيد 38% أن تض����م إسرائيل إليها 

المناطق الت����ي توجد فيه����ا مستوطنات في الضف����ة الغربية بينما 

ع����ارض ذلك 48%. وأي����د ثلث المشاركين ف����ي االستطالع سن قانون 

يمن����ع المواطنين العرب في إسرائيل م����ن المشاركة في االنتخابات 

العام����ة، ورفض 68% منح الفلسطينيين ف����ي الضفة الغربية، الذين 

يبلغ عددهم نح����و 5ر2 مليون نسمة، حق التصوي����ت في االنتخابات 

العامة في حال ضم الضفة إلى إسرائيل.

كذل����ك أيد 74% من����ع الفلسطينيين من السير ف����ي الشوارع التي 

يسي����ر فيها اليهود في الضفة الغربية، حيث قال 24% إن هذا »وضع 

جيد« فيما قال 50% إن هذا الفصل في الشوارع »ضروري«. 

وأي����د 47%، أي قراب����ة نصف اليه����ود، القيام بعملي����ة ترانسفير، 

أي ترحي����ل، لقس����م من الع����رب في إسرائي����ل إلى مناط����ق السلطة 

الفلسطيني����ة، بينما أيد 36% نق����ل قسم من البل����دات العربية إلى 

السلطة الفلسطينية مقابل ضم قسم من المستوطنات إلى إسرائيل. 

وهذه فكرة يطرحها وزير الخارجي����ة ورئيس حزب »إسرائيل بيتنا«، 

أفيغدور ليبرمان.

وتبين من االستطالع أن مواقف الحريدي����م، أي اليهود المتزمتين 

دينيا، وليس مواقف من يعرف����ون أنفسهم كمتدينين أو محافظين 

من الناحية الدينية، هي األكثر تطرفا في كل ما يتعلق بالتعامل مع 

الفلسطينيي����ن، إذ قال 84% من الحريدي����م إنهم يعارضون منح حق 

التصوي����ت للفلسطينيين وأيد 83% الفصل في الشوارع بين اليهود 

والعرب كما أيد 71% من الحريديم الترانسفير. 

كذلك أيد 70% من الحريديم منع مشاركة مواطني إسرائيل العرب 

في االنتخاب����ات وأيد 95% منه����م تفضيل اليهود عل����ى العرب في 

القبول للعم����ل. وقال 59% من اليهود بشكل ع����ام إنه يجب تفضيل 

اليهود على العرب في القبول للعمل في الوظائف الحكومية.

ويظهر م����ن االستطالع أن اليه����ود العلمانيين أق����ل عنصرية من 

الحريديم والمتديني����ن. وقال 68% من العلمانيين إنهم ال يكترثون 

إذا كان عربيا يسكن في البناية التي يسكنون فيها. كذلك قال %73 

منهم إنهم ال يعارضون وج����ود عرب في المدارس التي يتعلم فيها 

أوالده����م. واعتقد 50% أنه ليس مناسبا أن يك����ون هناك تمييز ضد 

قبول العرب في الوظائف.

وعقب الصحافي في »هآرتس«، غدعون ليفي، على االستطالع قائال 

إنه »يكشف ص����ورة المجتمع ]اليهودي[، والص����ورة التي تظهر في 

االستطالع مريضة، مريضة جدا. واآلن هؤالء ليسوا منتقدي إسرائيل، 

من داخلها وخارجها، وإنما هم اإلسرائيليون أنفسهم الذين يعرفون 

أنفسه����م، وفي ه����ذا االستطالع ه����م يعرفون أنفسه����م كقوميين 

وعنصريي����ن بدون خجل وب����دون أقنعة، وحتى ب����دون شعور بالذنب. 

ويقول اإلسرائيليون: نحن عنصريون ونحن أبارتهايد وحتى أننا نريد 

أبارتهايد. وإسرائيل هي ما تفكرون فيه فعال«. 

وأض����اف ليفي أنه »كان����ت هناك استطالعات كه����ذا في الماضي، 

لكن يب����دو أن اإلسرائيليين لم يظهروا راضي����ن إلى هذه الدرجة من 

أنفسه����م، حتى عندما يعترف����ون بعنصريتهم أيض����ا. فغالبيتهم 

تعتقد أن الحياة في إسرائيل جيدة ومعظمهم يعتقد أنها عنصرية. 

ويقول معظم اإلسرائيليين إن الحياة في إسرائيل جيدة، وذلك ليس 

عل����ى الرغم من عنصريتها وإنما لكونها كذلك. ولو تم نشر استطالع 

كه����ذا حول التعامل م����ع اليهود في دولة أوروبي����ة، لكانت إسرائيل 

ستهز العالم. لكن هذا مسموح لنا«.

وأشار ليفي إلى شعار »دولة يهودية وديمقراطية«، وشدد على أنه 

ليس حقيقيا، وإنما إسرائيل ه����ي »يهودية أكثر وديمقراطية أقل. 

ومنذ اآلن عليك����م أن تقولوا: دولة يهودي����ة، يهودية فقط، لليهود 

فق����ط. والديمقراطية، أجل، ول����م ال، ولكن لليهود فق����ط. ألن هذا ما 

تريده األغلبية«. 

النواب العرب: االستطالع ليس مفاجئا!
وأكد الن����واب العرب في الكنيست أن نتائج »استطالع األبارتهايد« 

ليست مفاجئة. وقال����وا إن نتائجه تؤكد الشعور لدى االقلية العربية 

ف����ي إسرائيل بأن التطرف لدى اليه����ود يتصاعد وأنه يتم زج العرب 

إلى الهوامش.

وق����ال النائ����ب محمد برك����ة إن نتائ����ج االستطالع أظه����رت »مدى 

استفحال العنصرية في الشارع االسرائيلي، وعليها أن ال تفاجئ أحدا 

ف����ي المؤسسة الحاكمة في اسرائيل، فه����ذا نتاج السياسة المتبعة 

على مدى عقود واستفحلت في ظل الحكومة والكنيست الحاليين«.

م����ن جانبه قال النائب جمال زحالقة إن »االستطالع يدل على نهاية 

عه����د النف����اق، وأزال القناع. فالحدي����ث يدور على عنصري����ة بالغة. 

والنظ����ام في إسرائيل ليس نسخة من األبارتهايد في جنوب إفريقيا 

لكنه من العائلة نفسها بالتأكيد«.

وعقب����ت منظمة »مبادرات صن����دوق أبراهام« عل����ى االستطالع بأنه 

»يوجد تدهور في نظرة اليهود نحو األقلية العربية، كأفراد ومجموعة، 

وتغذي في داخلها االغتراب المتزايد للدولة تجاه المواطنين العرب. 

والسب����ب الرئيس لذل����ك هو غياب سياسة واضحة م����ن جانب الدولة 

من أجل تق����دم واندماج ومساواة اليهود والعرب والفشل في تطبيق 

برامج تعليمية للحياة المشتركة«.

م����ن جانبها عبرت رئيس����ة حزب كاديما السابق����ة، تسيبي ليفني، 

ع����ن دهشتها من نتائج »استط����الع األبارتهايد« ودعت إلى دفع حل 

الدولتين للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

وفي هذا السياق، عب����رت وزارة التربية والتعلي����م اإلسرائيلية عن 

معارضته����ا إجراء نقاش ف����ي المدارس حول ح����ل الدولتين للصراع 

اإلسرائيلي الفلسطيني. وقال����ت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية إن وزارة 

التربية والتعليم ستجري تحقيقا شامال في مصادقة نحو 30 مدرسة 

ثانوية يهودية في أنحاء إسرائيل على عقد ندوات لطالبها بمشاركة 

مندوبين عن حركة »صوت واحد« التي تدعو إلى حل الدولتين للصراع 

اإلسرائيلي – الفلسطيني.

ويشار إلى أن حركة »صوت واحد« هي حركة سياسية غير برلمانية 

وتنشط في صفوفه����ا شخصيات إسرائيلية بينه����ا مدير عام وزارة 

الخارجي����ة األسبق أل����ون ليئيل، وعض����و الكنيست عن ح����زب العمل 

أفيشاي برافرمان، والوزير السابق ميخائيل ملكيور، وعضو الكنيست 

السابقة عن حزب العمل كوليت أفيطال، ورجل األعمال دوف الوطمان.

وذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية أن »صوت واحد« نظمت قرابة 30 

ندوة في م����دارس ثانوية يهودية حول حل الدولتين خالل السنتين 

الماضيتي����ن. وقالت وزارة التربية والتعلي����م إنها لم تصادق على أن 

تمارس حركة »صوت واحد« نشاطا في المدارس.   

نتائج استطالع جديد: إسرائيل يهودية أكثر!
*الصحافي غدعون ليفي من »هآرتس«: غالبية اإلسرائيليين تعتقد أن الحياة في إسرائيل جيدة بسبب عنصريتها* 

بقلم: محمود ميعاري )*(

على الرغم من أن العرب الفلسطينيين في إسرائيل هم سكان البالد 

األصليون، وعلى الرغم من ص����دور العديد من إعالنات األمم المتحدة 

عن����ى بحقوق األقليات والشعوب األصلية، 
ُ
في العقود األخيرة التي ت

والتي كان آخرها إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 

ال����ذي أقرته الجمعية العامة في 13 أيل����ول 2007، إال إن إسرائيل لم 

تعترف بمواطنيه����ا الفلسطينيين كأقلية قومية أصلية ذات حقوق 

جماعية، بل عملت على تجزئته����م، واعتبرتهم »طوائف« و«أقليات«، 

وكثيرا ما أطلقت عليهم في السجالت واإلحصائيات الرسمية مصطلح 

»غير اليهود«.

وكما يوضح رعنان كوهين، وهو عضو كنيست سابق عن حزب العمل 

وابن المؤسسة اإلسرائيلية، في كتابه »غرباء في بيتهم«، فإن سياسة 

الحكومات اإلسرائيلي����ة المتعاقبة تجاه المواطنين العرب، منذ قيام 

الدولة وحتى اليوم، لم تخ����رج عن روح السياسة التي وضعها رئيس 

الحكوم����ة األول دافيد بن غوريون. وه����ي سياسة السيطرة والتحكم، 

وم����ا نتج عنها م����ن تطبيق نظ����ام حكم عسكري جائ����ر عليهم حتى 

الع����ام 1966 ومنع شراكتهم في حياة الدولة. وال تزال هذه السياسة، 

سياسة السيط����رة والتحكم، ونضيف أيضا »اإلقص����اء«، مطبقة على 

الفلسطينيين في إسرائيل حتى اليوم في كل المجاالت، وخاصة في 

السياسة واالقتصاد والتعليم.

التعليم كأداة سيطرة
وتنعك���س سياسة السيط���رة والتحكم واإلقص���اء بشكل واضح 

في مجال التعليم. فجه���از التعليم العربي في إسرائيل، كما يرى 

باحثون ومربون، هو أداة  للسيطرة على األقلية العربية الفلسطينية 

والتحكم بها وإقصائها عن عملي���ة صنع القرار. وقد انعكس ذلك 

في المبنى التنظيمي لجهاز التعليم العربي، وكذلك في األهداف 

الُمضمرة للتعلي���م العربي ومضامينه. فالمبن���ى التنظيمي لهذا 

الجه���از، »قسم التعليم للعرب« في وزارة التربية والتعليم، يتسم 

بالمركزية ويخض���ع بشكل مطلق للحكومة، يدي���ره ويشرف عليه 

يه���ود، وكثيرا ما تتدخ���ل األذرع األمنية )الشاب���اك( في تعيين 

المعلمين والمديري���ن والمفتشين وباقي الموظفين في المدارس 

العربية. أما المواطن���ون العرب فال ُيشَركون بشكل فعلي في ُصنع 

الق���رارات المتعلقة بالتعليم العرب���ي، وإذا ُعين عربي في وظيفة 

إدارية عليا في ال���وزارة، فغالبا ما يتم تهمي���ش منصبه، ويصبح 

تعيينه شكليا وخاليا من أي صالحي���ات حقيقية ومؤثرة. وبشكل 

ع���ام يمكن القول إن مشاركة العرب ف���ي وزارة التربية والتعليم ال 

تتعدى كتابة أو ترجمة تقاري���ر أو كتب بموجب تعليمات واضحة 

ومحددة.

طمس الهوية الجماعية
وبالنسبة لألهداف، فإن جهاز التعليم العربي يعمل على طمس 

الهوية الجماعية القومية ل����دى األقلية العربية الفلسطينية في 

إسرائي����ل. وينعكس ذلك في قانون التعليم الرسمي للعام 1953، 

ال����ذي نص على أن من أهداف التعليم ف����ي إسرائيل التربية على 

قيم الثقاف����ة اإلسرائيلية، وح����ب الوطن وال����والء للدولة ولشعب 

إسرائيل، وعلى وعي »الكارثة والبطولة«. ولقد تجاهل هذا القانون 

وجود العرب الفلسطينيين في إسرائيل ولم ُيِشر إليهم ولو بكلمة 

واحدة.

ل هذا القانون الع����ام 2000، جاء التعديل ُمتخما بالقيم  وعندما ُعدِّ

والمضامي����ن الصهيونية واليهودية، الت����ي يجب غرسها في أذهان 

جميع الطالب، يهودا وعربا )تعليم قيم دولة إسرائيل كدولة »يهودية 

وديمقراطية«، تعليم تاريخ الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، تعليم 

الت����وراة والتقاليد اليهودية ...إلخ(. ومع أن التعديل قد نص في أحد 

بنوده )رقم 11( على »التعرف على اللغ����ة والثقافة والتاريخ والتراث 

والتقالي����د الفريدة للسكان العرب ولجماعات سكانية أخرى في دولة 

إسرائيل، واالعتراف بالحقوق المتساوية لكل سكان إسرائيل«، إال أنه 

من الواضح أن هذا البند لم يتناول حصرا الفلسطينيين في إسرائيل 

وإنم����ا »السكان العرب والجماعات السكانية األخرى«. كذلك، فإن هذا 

البند يركز على الثقافة والتراث والتقاليد، وال يشير إلى انتماء هؤالء 

»السك����ان العرب« إلى الشعب الفلسطين����ي واألمة العربية. وبكلمات 

أخ����رى، ل����م يعترف تعدي����ل قانون التعلي����م الرسمي للع����ام 2000 

بالفلسطينيي����ن في إسرائيل أقلية قومي����ة أصلية في هذه البالد، ما 

يعن����ي أن طمس )أو إضع����اف( الهوية العربي����ة الفلسطينية ال يزال 

يشكل العم����ود الفقري للسياسة التربوية اإلسرائيلية تجاه التعليم 

العربي.

أهداف التعليم العربي
وكرّد إستراتيج���ي على سياسة السيط���رة والتحكم واإلقصاء 

الت���ي تمارسها المؤسس���ة اإلسرائيلية تج���اه التعليم العربي، 

ب���ادرت لجنة متابعة قضايا التعلي���م العربي في العام 2010 إلى 

تأسي���س »المجلس التربوي العربي« كإط���ار مهني يجسد الحق 

الجماعي للمجتم���ع العربي الفلسطيني ف���ي إسرائيل في إدارة 

ذاتية لشؤونه التربوي���ة والثقافية، وكخطوة في اتجاه تحصيل 

االعتراف بالتعليم العرب���ي كتعليم ذي خاصية قومية وثقافية 

جماعية. وبعد عدة اجتماعات ولقاءات، توصل »المجلس التربوي 

العربي« إل���ى صياغة وثيق���ة توضح أهداف التربي���ة والتعليم 

للفلسطينيي���ن في إسرائي���ل، كما يطمح إليه���ا المجلس، وهي 

كاآلتي:

ة بمنجزها 
ّ
تأصيل االنتماء لُهوّية وطنّية عربية - فلسطينية، معتز

الحضارّي، ومتواصلة بفاعلّية مع عمقها العربّي واإلسالمّي واإلنساني. 

حم����ة بين أبن����اء  الشعب 
ّ
تتأس����س ه����ذه الهوّية عل����ى تعزي����ز الل

الفلسطيني الواح����د على قاعدة التعددية والتن����وع، تعزيز الذاكرة 

الجمعّي����ة والرواية التاريخّي����ة الفلسطينّية، التأكي����د على الحقوق 

التاريخي����ة والسياسية للشع����ب الفلسطينّي، واحت����رام التعددّية 

الثقافّية والدينّية والمجتمعّية الداخلّية للمجتمع الفلسطينّي.

توفير بيئ����ة تربوّية - تعليمية آمنة وممتع����ٍة من شأنها مساعدة 

الفرد على تنمية واستكشاف قدراته واهتماماته وميوله ومهاراته، 

وذل����ك بغية تهيئة إنسان حر ومثقف ومبدع وناقد ومنتج ومتفاعل، 

مع مجتمعه وبيئته وواقعه.

تعزيز القيم األخالقّية - اإلنسانّي����ة والمدنّية - التقدمية، وتنمية 

الوع����ي بالحقوق والمسؤولّي����ات الفردّي����ة والجماعّي����ة، نح����و حياة 

مجتمعي����ة تسودها مب����ادئ الحرّي����ة والعدل والتعددي����ة والعطاء  

والمبادرة والمساءلة.

مها 
ُ
ظ

ُ
تهيئة الفرد لمواكبة التط����ورات المعلوماتّية والمعرفّية ون

م والعمل 
ّ
بة وتقنّياتها المتقدّمة، وللمنافسة على فرص التعل

ّ
المرك

م وفي سياقات وأطر متعددة الثقافات والتخّصصات.
َ
في واقع ُمعول

دف����ع الحراك االجتماعي واالقتص����ادي للمتعلمين، من أجل رقّيهم 

وحسن حاله����م. يتضمن ذلك انخراطهم في مجتمعهم بشكل مؤثر 

وخّي����ر ومثمر، والتحاقهم بس����وق العمل بما يت����الءم مع تطلعاتهم 

بمهنية وتميز واستقامة.

تيسير عملّية االلتح����اق بمؤسسات التعليم العال����ي على أنواعها 

والتهيئة للتكّيف االجتماعي الناجح، والتفّوق الدراسّي ضمنها.

ا، على مستوياتها 
ً
تعزيز مكانة اللغة العربية قراءة وكتابة وحديث

المختلف����ة، م����ن أجل التعبي����ر بها كلغ����ة هوّية وانتم����اء وتواصل، 

وكوسيل����ة لإلبداع الثقافّي والبحث العلم����ّي،  وذلك  من خالل توفير 

بيئة لغوّية غنّية وداعمة.

تطوير المعرفة بالبيئ����ة المحلّية، من أجل تنمية مجتمع قادر على 

مواجهة  قضايا العدل االجتماعي. يتضمن ذلك تنمية التواصل مع 

الطبيع����ة واألرض بمكوناتهما المادّي����ة ودالالتهما الرمزّية من خالل 

تربي����ة لالستدام����ة تحفظ لألجي����ال الحالية والقادم����ة حقوقها في 

الموارد الطبيعي����ة والمجتمعية، وفي ما تراك����م من خبرات ومعارف 

أصيلة.

تعزي����ز الحوار مع اآلخر اليهودي � اإلسرائيلي بحثا عن أفق للعيش 

المشترك في  وطن واحد من دون هيمنة وسيطرة ألي جانب. والتربية 

للتطلع للحياة بأم����ان وتعاون ومساواة، وذلك م����ن خالل السعي إلى 

بن����اء مجتمع  يعكس االحترام المتبادل بي����ن  الشعبين الفلسطيني 

واليهودي، وصوال  لمواطنة  كريمة جامعة ومتساوية.

التع����ّرف على تاريخ وموروث وثقافات الشع����وب األخرى والديانات 

المختلفة، واالنكشاف على إسهاماتها وإنجازاتها العلمية والثقافية 

والروحية والفنية الجمالية، والتأكيد على ضرورة استثمارها للمصالح 

اإلنسانية العامة.

وأخيرا، ي����درك »المجلس التربوي العربي« أن ه����ذه األهداف التي 

صاغها للتعليم العربي ال تنسجم مع السياسة التربوية اإلسرائيلية، 

وأن المؤسسة اإلسرائيلية، ممثلة بوزارة التربية والتعليم، لن تتجاوب 

مع هذه المطالب ما لم تمارس القي����ادات السياسية العربية، ممثلة 

بلجن����ة المتابعة العليا للجماهير العربي����ة، واللجنة القطرية لرؤساء 

السلطات المحلي����ة العربية، ولجنة متابعة قضاي����ا التعليم العربي، 

وأعضاء الكنيست العرب، واألح����زاب والحركات السياسية المختلفة، 

والجماهير العربية، ككل ضغوطا كبيرة عليها. وفقط من خالل نضال 

القيادات والجماهير العربية يمكن تحقيق مثل هذه األهداف.

_____________________________

)*( رئيـــس »المجلس التربوي العربي« في الداخل، وأســـتاذ علم االجتماع في جامعة 

بير زيت

في ظل استمرار سياسة جهاز التعليم اإلسرائيلي الرامية 
إلـى طمـس أو إضــعــاف الــهــويــة الـعـربـيـة الـفلسطينية
»المجلس التربوي العربي«- تجسيد لحق فلسطينيي 48 الجماعي في اإلدارة التربوية الذاتية
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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«

كتب إسرائيلية جديدة                           إعداد: سعيد عياش 

حملة االحتجاج االجتماعية 
وفق تسلسلها الزمني 

اسم الكتاب: »روتشيلد: وقائع االحتجاج« 
تأليف: آشير شختر 

إصدار: منشورات »هكيبوتس همئوحاد«، 2012 

يتتبع المؤل���ف، الصحافي آشير شختر، ف���ي كتابه هذا، 

أحداث الحراك االحتجاج���ي االجتماعي في إسرائيل حسب 

تسلسله���ا الزمني، ضمن سرد قصصي مثير، مقرون بمئات 

االقتباس���ات المأخوذة م���ن عشرات المقاب���الت، وذلك منذ 

اللق���اء األول لقادة االحتجاج في شقة الناشطة دافني ليف 

في مطلع تموز 2011 وحتى اعتقالها الذي تم وسط تغطية 

إعالمي���ة واسعة، والمظاهرة الصاخبة التي جرت في أعقاب 

ذل���ك ف���ي 23 حزي���ران 2012.  وتكش���ف التسجيالت التي 

يحتويها الكتاب عن الصورة المنعكسة في وسائل اإلعالم، 

وحت���ى من خيام االحتجاج والش���وارع  ومنابر االحتجاج في 

أنحاء إسرائيل. 

وتتحدث دافن���ي ليف، في فصل خاص من الكتاب، كيف 

عاشت هي ذاتها عام االحتجاج- من صيف 2011 حتى صيف 

2012- الحاف���ل باألحداث والتج���ارب الشخصية، كما يعرض 

الكتاب صورة عن قرب لألشخاص- النشطاء – اآلخرين الذين 

ق���ادوا الحراك االحتجاج���ي، سواء الذين ب���رزوا في وسائل 

اإلعالم أو الذين عمل���وا من وراء الكواليس، وما مروا به طوال 

العام المنصرم. 

ويستند كتاب شختر، وه���و صحافي شاب )مواليد 1985( 

يكت���ب في صحيفة  »ذي ماركر« ) ملح���ق اقتصادي يصدر 

ويوزع م���ع جريدة »هآرتس« العبري���ة(، إلى مئات الساعات 

من المقابالت المسجلة الت���ي أجراها مع عشرات األشخاص 

والنشط���اء الذين شاركوا في االحتج���اج في أماكن مختلفة 

في إسرائيل.

المعضالت الماثلة أمام 
»اإلخوان المسلمين«

اسم الكتاب: »اإلخوان المسلمون- رؤية دينية في 
واقع متغير« 

تأليف: مئير حطينا وأوري كوفبرشميدت 
إصدار: منشورات »هكيبوتس همئوحاد«، 2012

بدأ اإلخ���وان المسلمون طريقهم في مص���ر قبل أكثر من 

ثماني���ن عاما، ك���رد فعل على االنحسار ف���ي مكانة اإلسالم 

وتفاقم الشروخ االجتماعية ف���ي مقابل تحديات العصرنة 

والغربية واالمبريالية.  وم���ع مرور السنوات تمكنت الحركة 

م���ن توطيد مكانته���ا كحركة تكافح ض���د أنظمة مستبدة 

ف���ي  الشرق األوسط أخفقت، من وجهة نظرها،  في تحقيق 

العدال���ة االقتصادي���ة واالجتماعية لمواطنيه���ا.  موجات 

التم���رد واالنتفاضات التي اجتاحت بع���ض الدول العربية 

في العام 2011 ) »الربيع العربي«(، والتي ما انفكت تعصف 

بع���دد من ال���دول األخرى، اندلع���ت على أرضي���ة المطالبة 

بالحري���ات الشخصية واإلص���الح والديمقراطية، وهي التي 

مكن���ت »اإلخوان« م���ن التغلغل كق���وة فاعلة إل���ى مقدمة 

الجبهة السياسية.  ويسعى اإلخوان المسلمون إلى تحقيق 

مبادئهم الدينية وتوسيع قواعدهم الجماهيرية والوصول 

إل���ى مواق���ع الحكم وف���رض الشريع���ة اإلسالمي���ة حسب 

تفسيرهم لها.  

في غالبية الدول العربية، وعلى مدى سنوات طوال، عملت 

حركة »اإلخوان«، التي تستند إلى أيديولوجيا جذابة، بصورة 

سري���ة أو تح���ت طائلة المالحق���ة والمضايق���ات من جانب 

السلط���ات الحاكمة،  غير أنها نجح���ت رغم ذلك في تطوير 

ق���درة تنظيمية مدهش���ة وقاعدة حقيقية ف���ي المجتمع. 

كذل���ك فقد تمكنت بع���ض فروعها من الوص���ول إلى سدة 

الحك���م، مثل »اإلخوان« في الس���ودان أو »حماس« في قطاع 

غزة. وقد شكلت أيديولوجيا الحرك���ة مصدر إلهام النبثاق 

عناصر إسالمية متطرفة من رحم الحركة.

إن صعود »اإلخ���وان« في الفترة األخي���رة كقوة سياسية 

مهمة في الحيز العربي، يتطلب من زعماء الحركة التصدي 

لجملة من المعضالت اآلنية ويتطلب من الحركة التكيف مع 

بيئة متغيرة وديناميكية.

ما ورد آنفا هو جزء من تقدي���م الناشر لهذا الكتاب الذي 

صدر في إسرائيل حديثا باللغ���ة العبرية والذي شارك في 

تأليفه كل من البروفسور مئي���ر حطينا، الذي يترأس مركز 

»نحامي���ا ليفنتسي���ون للدراسات اإلسالمي���ة« في الجامعة 

العبرية في الق���دس وأوري. م. كوفبرشمي���دت، وهو أيضا 

بروفسور في دائرة تاريخ الشرق األوسط في جامعة حيفا. 

عموم���ا فإن هذا الكتاب يتحرى بشكل معمق تاريخ حركة 

»اإلخ���وان المسلمين« ويبسط أمام الق���ارئ العبري مساحة 

واسع���ة من المعرفة ع���ن تاريخ ومسي���رة الحركة ل� »فهم 

إح���دى الظواه���ر البالغة األهمية ف���ي منطقتنا في الوقت 

الراهن«، كما ورد في التقديم للكتاب. 

كتبت هبة زعبي:

افتتح ف����ي جمعية »زوخروت« )ذاكرات( في مدينة تل أبيب في 

الثاني من هذا الشهر معرض تحت عنوان :«نحو أرشيف مشترك« 

سيستمر حت����ى 13 كان����ون األول 2012، ويضم نح����و 30 شهادة 

مصورة ل� »«محاربين صهيونيين« في العام 1948.  

والمعرض ه����و مشروع مشت����رك بين جمعية »زوخ����روت« وبين 

المخرج إيال سيفان والبروفس����ور إيالن بابيه. والشهادات موثقة 

في قرص مدمج يمكن االطالع من خالله على هذه الشهادات كافة. 

ويعلق البروفسور بابيه في الكراس المرفق معها قائال: »إن القدرة 

على جمع شه����ادات ضحايا التطهير العرقي، هي أيضا مثل جمع 

شهادات مرتكبيه، حتى نتمكن من بناء صورة تاريخية كاملة عن 

النكبة، وأيضا حتى يسلط الضوء على المحفز اإلنساني الذي يقف 

وراءها«. 

ويعلق سيف����ان أيضا في هذا الكراس: »ه����م خافوا أن يتكلموا 

وفي سكوته����م كانوا ناشطين فعالين في بن����اء الذاكرة/ نسيان 

جرائم الع����ام 1948 في إسرائيل والعالم، وصورة البالد التي كانت 

وقصة خرابها«.

جندي يعترف بارتكابه مجزرة 
جامع دهمش العام 1948

يعترف يرحمئي���ل كهنوفيتش، وهو جن���دي إسرائيلي 

م���ن »البلماح«، في إحدى هذه الشه���ادات، بقيامه بارتكاب 

مجزرة جام���ع دهمش في اللد الع���ام 1948، واعترف  قبلها 

ف���ي شهادته بمشاركته في معرك���ة »المكنسة«، وقال في 

شهادته: »طردناهم من القرية إل���ى قرية صرفند وطردنا.. 

وطردنا.. هرب���وا إلى بحيرة طبرية ومن هن���اك إلى الجليل«. 

ويعترف باستخدام إطالق النار والقنابل تجاه الفلسطينيين 

لطرده���م من قراهم وأن العملية كانت منظمة واعترف بأنه 

أطلق الن���ار عليهم وه���م يهربون في الق���وارب في بحيرة 

طبرية. 

وانتقل يرحمئيل بعدها إلى بلدة »الشيخ« قرب الياجور، وهناك 

أم����ر يغئال ألون  باستخ����دام الفؤوس، وهو يق����ول في شهادته: 

»فق����ط شخص واحد كان يمكن أن يقول... يغئال ألون. وأعتقد أنه 

ل����م يكن سوء تفاهم بينه وبين بن غوري����ون، وما قاله: اذهبوا إلى 

هن����اك مع فؤوس، حتى يهربوا من هن����اك، وال يبقى هناك أي أثر 

لهم. مهم����ا يكن عددنا لن نستعمل الرصاص حتى ال يذهبوا إلى 

الشرطة )البريطانية( ويختبئوا فيها« . 

انتقل يرحمئيل بعدها الى مدين����ة اللد وهنا يعترف بارتكابه 

المجزرة في مسجد دهمش وإطالقه الرصاص من بندقية »البيات« 

فيق����ول: »ه����ل تعرف ما ه����ذا »بي����ات« )Piat(؟ ه����ل تعرف تلك 

البندقي����ة؟ أنا أطلق����ت الرصاص منها على المسج����د، حيث كانوا 

هن����اك..... تعال ألقول لك ماذا يفعل. أنت تصف ذلك وكأنه رسم 

جمي����ل بريشة فنان. تصّور أن هذا يحدث ثقبًا في الحائط، تقريبًا 

هكذا، )يصن����ع بيده شكل حلق����ة صغيرة(، وف����ي الداخل كلهم 

يسحقون إل����ى الحائط من شدة الضغط ال����ذي يسببه السالح في 

الداخل«...  

واعت����رف في شهادته بأنه أرسل إللق����اء قذيفة »البيات« 

عل����ى من تواجد في داخل المسجد وأنه أطلق قذيفة واحدة 

داخ����ل قاعة المسجد بع����د تلقيه األوامر، وفت����ح الباب مرة 

واحدة ورآه����م ملتصقين بالحيط����ان ... واعترف أن يغئال 

ألون وبن غوريون هم����ا من أمرا بطرد الفلسطينيين لكنهما 

لم يكمال العملية حتى النهاية. واألمر للمثير للسخرية هو 

أن زم����الء هذا المجرم أطلقوا عليه لق����ب »جيفارا« في حينه 

حيث اعتبر »بطاًل«.

مقابلة خاصة مع 
المخرج إيال سيفان

وأجرى ملحق »المشهد اإلسرائيلي« اللقاء التالي مع المخرج إيال 

سيف����ان المبادر إلى الفكرة باالشتراك م����ع البروفسور إيالن بابيه 

وحدثنا عن فكرة »مشروع األرشيف«:

)*( س: كيف بدأت فكرة المشروع؟

جواب: قمت في العام 2004 بإنجاز فيلم »الطريق 181« باالشتراك 

م����ع المخ����رج الفلسطيني ميشي����ل خليفة، وف����ي سياقه صورت 

شهادتين لشخصين، أحدهما م����ن منطقة الشمال تحدث بحرية 

معنا عن »عملية المكنسة« والتي وقعت قبل تاريخ 15 حزيران وتم 

خاللها ط����رد جميع سكان قرى الجليل الشرقي. والشهادة الثانية 

في الفيلم لحالق من اللد طلب منه الجنود الصهاينة بعد المجزرة 

في مسجد دهمش  أن يقوم  بإحراق الجثث. 

وبعد إنجاز الفيلم خطرت ببالي فكرة البحث عن هذه الشهادات 

ومقابلة أصحابها وهم اآلن في أعمار متقدمة، بعدها مباشرة قمت 

بالتع����اون مع رونيت حاخام بإج����راء 20 مقابلة ومن بينها شهادة 

ألحد األشخ����اص ال����ذي أبلغنا بأن����ه شاهد المذبح����ة في مسجد 

»دهم����ش« في اللد، ه����ذا األمر جعلني أالحظ ب����أن الشهادات من 

الجان����ب اإلسرائيلي والفلسطيني ال تتناقض وإنما تكمل بعضها 

البعض. بعده����ا حاولت تجنيد تمويل إلكم����ال مشروع جمع هذه 

الشه����ادات وعلى مدار سن����وات لم أفلح في إيج����اد تمويل لدعم 

المشروع. في هذه القضاي����ا  يكون االهتمام منصبًا على الضحايا 

ولي����س على مرتكبي هذه الجرائم، لك����ن قبل عدة أشهر بدأنا في 

مشروع بحث����ي مع البروفسور إيالن بابيه وذل����ك بعد أن نلنا دعما 

من الجامعتين التي ن����درس فيهما في بريطانيا، وهكذا بدأنا في 

»مش����روع األرشيف المشت����رك بشأن 1948« وال����ذي سنقوم خالله 

بجم����ع ملفات وشهادات وصور على مدار عدة سنوات ستنشر عبر 

االنترن����ت، وقد وظفنا  جزءا من الميزانية في تصوير جزء من هذه 

الشهادات قب����ل عدة أشهر وتوجهنا إلى جمعية »زوخروت« حتى 

يتعاونوا معنا في إقامة المعرض وقبلوا. هذا المعرض هو تدشين 

ل����� »مشروع األرشيف«، ونأمل في أن نستطيع من خالله النجاح في 

تجنيد األم����وال حتى نكمل تصوير شه����ادات الجنود الصهاينة 

قب����ل أن يموتوا وقب����ل أن تضيع هذه الذاك����رة الحية، برأيي هذه 

الذاكرة ليست ذاكرة صهيونية وإنما ذاكرة فلسطينية فشهادة 

مرتك����ب الجريمة هي جزء من القصة الفلسطينية، كما أن شهادة 

الالجئ الفلسطيني هي جزء من الذاكرة الصهيونية.

)*( س: ما الجديد في هذه الشهادات؟

جواب: في فح����وى الشهادات ال يوجد أمر جدي����د فكل ما قالوه 

سمعناه م����ن الفلسطينيين، لكنهم لم يعترف����وا بذلك قط، وكل 

المش����روع ف����ي حد ذات����ه يرتب����ط  بمشروعي األساس����ي »الدولة 

المشتركة »، ففي مرحلة ما يمكن أن نصل فيها إلى نقطة تصالح 

وتسام����ح، والفضاء المشترك واألرشيف المشترك يمكن أن يكونا 

مشتركين بين المجرم والضحية.

)*( س: كيف نجحت في جمع هذه الشهادات؟ وكيف أقنعتهم  

بالموافقة؟ 

جواب: ه����ؤالء أشخاص أجري����ت العديد م����ن المقابالت معهم 

ألغراض متعددة بصفتهم »محاربين« و«أبطاال«، لكنهم  لم يسألوا 

أب����دًا عن هذه األم����ور والجوانب التي تطرقت له����ا. لم أكن بحاجة 

إلقناعهم بالموافقة، فقد توجهت لهم بصفتي يهوديا إسرائيليا 

يريد سماع شهاداتهم عن ذكريات الحرب فيما يخص احتكاكهم 

مع السكان الفلسطينيين دون أن أهتم بقصص المعارك الخاصة 

بهم. األهم هنا الطريقة الت����ي نتوجه لهم فيها باألسئلة والتي 

م����ن خاللها يمكن أخذ المعلومات التي تهمنا، ما يعرض هو مادة 

ممنتج����ة مدتها 7 حت����ى 15 دقيقة اقتطعت م����ن ساعة تصوير 

والت����ي رووا فيها معلوم����ات مفصلة تخص حياته����م. أسماؤهم 

جميعا مدون����ة في أرشيف »البلماح« عل����ى  االنترنت حيث يمكن 

إيجاد أسماء كاف����ة »المحاربين« من أحياء وأم����وات، قمنا باختيار 

»محاربين« من وحدات عسكرية اهتممنا بها وقمنا باالتصال بهم.

س: كي����ف استطعت أن تتمالك نفس����ك أمامهم خالل سماعك 

لشهاداتهم وهم يعترفون بارتكابهم لتلك الجرائم؟

جواب: أنا ال أستطي����ع أن أحاكم أحدا، رأيي ال يهم هنا، يهمني 

بالدرج����ة األولى أن أراهم يدلون  بشهاداتهم ألهميتها تاريخيا. 

ثاني����ا، لم أنس يوما بأن هؤالء »المحاربي����ن« والذين هم اليوم في 

أجي����ال متقدم����ة اقترفوا جرائمهم حين كانوا ف����ي سن  17 أو 18 

عاما، مثل الجن����ود اإلسرائيليين اليوم، وه����م يبررون ويشرعنون 

جرائمهم ألن أدمغته����م غسلت لدرجة معينة ف����ي حينه. لقنوا 

بص����ورة مكثف����ة األيديولوجية الصهيونية وكيفي����ة تبرير هذه 

الجرائ����م وفسروا لهم صدق ه����ذا التبرير ووضعوهم أمام حقيقة 

أنهم في معركتهم يواجهون الموت، أكون أو ال أكون، نحن أو هم 

.. لذا فإنه����م يعترفون بارتكابهم الجرائم ب����دون كراهية.  حين 

أجلس أمامهم ال أحاكمهم كأشخ����اص وإنما كجنود، عدا عن ذلك 

أنا أومن إلى حد ما بأن المجتمع اإلسرائيلي الصهيوني هو مجتمع 

مجنون ألن����ه يعيش مع أشباح في رأسه وه����ي أشباح العام 1948 

وعليه التحرر من هذه األشباح، وهذه الشهادات تساعد في ذلك.

)*( س: وم����ا الذي راودك ل����دى استماعك ساعات طويلة مسجلة 

لهذا الكم الهائل من الشهادات التي يروي أصحابها عن الجرائم 

التي شاركوا فيها؟

ج����واب: هذا األمر ه����و جزء م����ن قصتي الشخصي����ة، وتجربتي 

السينمائية الطويلة والت����ي تمحورت حول القضية الفلسطينية.  

ونشاط����ي السياسي ساعدني ف����ي ذلك، لكن يج����ب توجيه هذا 

السؤال لمساعدي الخاص ال����ذي استمع لكل هذه الشهادات. من 

الناحي����ة النفسية يجب علينا أن نخلق حالة من االنعزال وأنا أدرك 

تماما ب����أن هؤالء األشخاص يتكلمون ع����ن ماضيهم، وأنا شخصيا 

أض����ع نفسي في موقع المسؤولية مثلهم فأنا ال أختلف عنهم وأنا 

ل����م أنس أبدًا بأني أنتمي لهذا الجانب، ومن منطلق هذه الحقيقة 

فرضت علي المسؤولية حتى عن جرائمهم.

)أجاب إيرز ميلر، مساعد ايال، على نفس السؤال قائال: نعم األمر 

صعب، لكنك ال تستطي����ع أن تنفعل طوال الوقت حينما تعمل 12 

ساعة يومي����ا ففي النهاية ستقوم بع����زل مشاعرك، فال يمكن أن 

ندع االنفعاالت تسيطر علينا ألننا لن  ننجز شيئا عندئٍذ(.

)*( س: كيف تجد شهادة يرحمئيل كهنوفيتش المسؤول عن 

تنفي����ذ المذبحة في »مسجد دهمش«، هل تج����ده نادما عليها أم 

مفاخرا بجريمته؟

جواب:ه����و ال يفتخ����ر بها وهو في الوقت ذات����ه ليس نادما على 

ارتكابه لها، لكنني حينما أراقب حركاتهم وطريقة كالمهم، أجد 

أنه����م يدركون بأنهم قاموا بأمر ليس بسوي. لكن أظن أن ثباتهم 

على موقفه����م مرتبط بالجو العام الذي يس����ود بالدنا اليوم حيث 

فقد المجتم����ع اإلسرائيلي خجله، فهو  ال يخجل من كونه عنصريا 

أو من أن يصرح بأننا قمنا بطرد الفلسطينيين وبأنه يجب قتلهم.  

أصحاب هذه الشهادات لم يعربوا عن األسف أو عن ندمهم، يمكن 

إيجاد عدد قليل من ه����ذه الشهادات قام أصحابها باالعتذار. هم 

يعتقدون بأنهم كانوا يواجهون معركة مصيرية ال مفر منها، ومن 

الالفت هنا أن أغلبيتهم تنتم����ي إلى حركات اليسار الصهيوني. 

قلة من الشهادات هي ألشخاص ينتمون إلى اليمين.

)*( س: ه����ل تعتقد أنهم أجابوا بص����ورة كاملة على أسئلتكم؟ 

وهل يوجد بينهم من يعرفون وأخفوا ما يعرفون؟

جواب: هناك العديد ممن لم يجيبوا في بعض األحيان، والعديد 

ممن أدل����وا  بشهاداتهم ل����م يقصوا كل الحقائ����ق، ليس ألنهم 

يكذب����ون وإنما لكونهم رتبوا القصة بصورة أخرى، وأيضا لكونهم 

رأوا جانب����ا واحدا من الحقيقة،  ومنهم م����ن لم ينعشوا ذاكرتهم 

»مقاتلون صهاينة« يدلون بشهاداتهم حول العام 1948 وبعضهم يعترف بجرائمه

المخرج إيال سيفان لـ »المشهد اإلسرائيلي«: هــذه الشهادات
هي جــزء مـن »مـشــروع األرشــيــف الـمـشـتـرك بـشــــأن 1948«

*شهادة مرتكب الجريمة هي جزء من القصة الفلسطينية مثلما أن شهادة الالجئ الفلسطيني هي جزء من الذاكرة الصهيونية*

وتحدثوا معنا لبضع دقائق فقط، أظن أنهم نسوا أيضا ليس ألنهم 

كبروا وإنما ألنهم وضعوا هذه الحقائق جانبا، وهناك أمور لم تذكر 

ألنها برأيهم غي����ر مهمة مع أنه توجد لها أهمي����ة تاريخية، كما 

صادفنا عددا قليال ممن لم يرغب في أن يتحدث.

)*( س: أية شهادات تنقصك حتى تكمل مشروع األرشيف؟

جواب: تنقصنا الكثير من األمور. تنقصنا شهادات نساء، ينقصنا 

الحديث عن فترة قبل النكبة وكي���ف عاشوا معا، وتنقصنا شهادات 

من جان���ب »اليمين«، وهناك وح���دات وكتائب عسكري���ة معينة لم 

نحصل م���ن أي منها على أية شهادة، وه���ي وحدات تعاملت بشكل 

خاص مع قضية ط���رد الفلسطينيين.  تنقصن���ا أيضا شهادات غير 

تابع���ة للبلماح، شهادات م���ن »وحدات الهاغان���اه«، وحدات المشاة، 

و«المستعربي���ن« الذي���ن عاش���وا داخل الق���رى.   لدي شه���ادات ل� 

»مستعربين« لكنهم لم يوافق���وا على أن يصوروا، هؤالء اندمجوا مع 

أفواج الالجئين الفلسطينيي���ن وبقوا معهم عدة سنوات في سورية 

ولبنان. أحاول أيضا العثور على محاربين هم أنفسهم ضحايا النازية.

)*( س: هل تنقصك شهادات من مناطق معينة؟

ج����واب: نعم بالتأكي����د، منطقة القدس ال تتوفر ل����دي منها أية 

شه����ادة، أرغب في الحصول على شهادات من المعركة في »قطم«، 

تنقصن����ي شهادات من منطق����ة الساحل من جنوب����ي حيفا حتى 

»الفلوج« )نتانيا اليوم(.

)*( س: م����ا هو التحدي األهم الذي تواجهونه الستكمال مشروع 

األرشيف؟

جواب:نحن لدينا كحد أقصى الستكمال المشروع سنة أو سنتين 

وإن لم نجد تموي����ال داعما للمشروع من الصع����ب إكماله ونأمل أن 

نحص����ل عليه، والمشكلة هنا أنهم جميع����ا في آخر أيام حياتهم، 

أي طاعني����ن في السن، وقد صلنا إل����ى العديد من األشخاص الذين 

لم تساعدهم صحتهم على الكالم ومنهم من أصيب بمرض فقدان 

الذاكرة. ه����ذا المعرض هو بداية المشروع ونح����ن نأمل بأن نصل 

لوضع تتوف����ر فيه بين يدينا على األق����ل 100 شهادة »لمحاربين« 

صهاين����ة، ويجب علين����ا جمع الشهادات قب����ل أن يموتوا. سنقوم 

بتنظيم ورشات لتلقين شبان كيفية جمع هذه الشهادات وسنقوم  

بجمع شه����ادات لفلسطينيين ويوجد منها الكثير، بعدها سنقوم 

بإنش����اء »األرشيف المشترك« وننشر كافة المعلومات والشهادات 

والص����ور والخرائط في موق����ع انترنت يضمها جميع����ا.  وبالنسبة 

ل����ي أطمح بأن يك����ون مستقبال مبنى خاص لألرشي����ف في »الدولة 

المشتركة« يطلق عليه اسم »األرشيف المشترك« ولدي رغبة أيضا 

في أن أنجح في جمع الجئين فلسطينيين مع »محاربين« يهود وقد  

وافق بعضهم  على الفكرة، لكنها أيضا تحتاج إلى تمويل.

المخرج إيال سيفان وخلفه ملصق المعرض.

يرحمئيل كهنوفيتش من »البلماح« الذي اعترف بارتكاب مجزرة جامع دهمش.

روتشيلد: وقائع االحتجاج اإلخوان المسلمون- رؤية دينية في واقع متغير
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