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في معرض تنفيس حملة
»الرضى الذاتي«اإلسرائيلية...

بقلم: أنطـوان شلحـت

ف���ي خضم حمل���ة »الرض���ى الذاتي« الت���ي تزخر بها 

وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية ضمن س���ياق التعبير عن 

احتم���ال نجاح رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين 

نتنياهو في أن يحّمل الفلس���طينيين مس���ؤولية األزمة 

األخيرة التي تعتري جولة المفاوضات الحالية، وبذا يدرأ 

عن إسرائيل موجة ضغوط متوقعة من الواليات المتحدة 

وأوروبا في حال أيلولة الجولة إلى االنفجار، كان باإلمكان 

التق���اط بعض التحليالت التي تش���كل ف���ي التحصيل 

العام بمثابة تنفيس له���ذه الحملة، وما تحيل إليه من 

رغبات وميوالت خفية.

مهما تك���ن هذه التحلي���الت فإن أش���دها وقعًا يتمثل 

بتحلي���ل للمعل���ق المع���روف بمواقفه اليميني���ة بن درور 

يمين���ي من »معاريف« رأى فيه أن إس���رائيل ال يمكنها أن 

تحّمل الفلس���طينيين مس���ؤولية رفض الس���الم من جراء 

إصرارها على توسيع االستيطان في مناطق الضفة الغربية.

وعلى ما يبدو فإن ما يعرب يميني عن اقتناعه به، يثير 

القناعة أيضًا لدى أوس���اط سياسية رفيعة في الواليات 

المتحدة وأوروبا. 

ومع ذلك ال يعني هذا أن جميع تلك األطراف باتت على 

عتبة االنحياز للموقف الفلس���طيني. فإن يميني نفسه 

يؤكد في نفس التحليل الذي حمل نزعة اإلنحاء بالالئمة 

على الحكومة اإلس���رائيلية إلى حد وصف سلوكها بأنه 

ينم عن حماقة بّينة، أن الفلسطينيين رافضون للسالم، 

وأنه عندما تصّر إس���رائيل حتى خالل المفاوضات على 

توسيع المستوطنات وبناء »أحياء جديدة« يغدو الرفض 

الفلسطيني ال ش���يء بالمقارنة مع التعنت اإلسرائيلي، 

معتبرًا أن هذا التعنت يش���كل نقطة ضعف إسرائيلية 

تلقي بظلها وتمحو تمامًا الرفض الفلسطيني.

وبرأيه ف���إن »رفض الفلس���طينيين للس���الم« مقرون 

كذلك بحقيق���ة أن مطالبهم غير مقبول���ة من جانب 90 

بالمئة من اإلس���رائيليين بمن في ذلك الذين يصّوتون 

لحركة ميرتس اليسارية الصهيونية. 

وبذا أش���ار من حيث ال يدري إلى الدافع الحقيقي ألزمة 

»التس���وية الس���لمية« المتعددة األع���وام وهو الرفض 

اإلس���رائيلي، على الرغم من أنه تحاشى استعمال هذه 

المفردة.

ويعتقد محللون آخرون أن جول���ة المفاوضات الحالية 

أعادت إنتاج هذا الدافع، وأنها مفاوضات حول التسوية 

م���ن الناحية النظري���ة فقط، لكن ما يج���ري من الناحية 

العملي���ة هو خدعة كب���رى، كما يوض���ح وزراء الحكومة 

اإلسرائيلية مرارًا وتكرارًا، مثبتين أن ال أحد منهم مهتم 

بالتوصل إلى تسوية، وال أحد يعتقد أن التسوية ممكنة 

أو مرغ���وب فيها، كم���ا يقول األس���تاذ الجامعي أفيعاد 

كالينبرغ مش���يرًا إلى أن كل الجدل حول قضية األس���رى 

الفلس���طينيين جدل فارغ، والج���دل الحقيقي الذي كان 

يجب أن يتم ما زال مؤجاًل، وهو ذاك المتعلق بالمشكلة 

الجوهرية وهي السيطرة اإلس���رائيلية المفروضة على 

الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ 1967.

وماذا يعتقد المحللون المقربون من نتنياهو؟

إنهم يعتقدون أن أكثر ما كان وال يزال يوجه نتنياهو 

لدى عودته إل���ى منصب رئيس الحكوم���ة هو أن يكون 

كابحًا لما أس���موه »التن���ازالت« التي قدمه���ا اثنان من 

أس���الفه في ه���ذا المنصب، هما إيهود ب���اراك وإيهود 

أولمرت، للفلس���طينيين خالل المفاوضات التي أجريت 

مع إسرائيل في أثناء واليتيهما.

كما يش���ير هؤالء إلى أن من »ُحس���ن حظ« نتنياهو أن 

»الوس���يط« األميركي متمّس���ك بالقاعدة التي وضعها 

باراك في مفاوضات كامب ديفيد )تموز 2000( والقائلة 

إن »ال ش���يء متفقًا علي���ه إلى أن يت���م االتفاق على كل 

ش���يء«. ويضيفون أن نتنياهو ل���م يكن مضطرًا إلى بدء 

المفاوضات من المكان الذي توقف عنده أولمرت، وليس 

هذا فحسب بل وأكثر من ذلك وضع أمام الفلسطينيين 

مطالب جديدة في مقدمها االعتراف بإسرائيل بصفتها 

الدول���ة القومية للش���عب اليه���ودي. كم���ا أن مطالبته 

بالس���يادة اإلس���رائيلية طويلة األمد على غور األردن لم 

تك���ن واردة في االقتراح الذي قدمه أولمرت إلى الرئيس 

محمود عباس.

وقد عاد أحد هؤالء المقربين أمس إلى التذكير بضرورة 

إعادة إنتاج مفهوم »الجدار الحديدي« إزاء الفلسطينيين 

وإزاء أصحاب المواقف اليسارية في إسرائيل. 

وهو موق���ف ال يتبناه اليمين اإلس���رائيلي المتطرف 

فحسب، وإنما أيضًا اليمين اإلسرائيلي التقليدي.

وربما يجدر أن نستعيد تفسير هذا المفهوم كما عّبر 

عنه أحد رموز هذا اليمين التقليدي وهو رئيس الكنيست 

السابق رؤوفين ريفلين قبل عدة أعوام عندما كتب قائاًل: 

منذ العام 1923 س���عى أستاذي زئيف جابوتنسكي إلى 

صياغة موقف سياس���ي ال يساوم على مجّرد وجود دولة 

إس���رائيل، وذلك من خالل مقال���ه »الجدار الحديدي«. إن 

غاية هذا الجدار، في عرف جابوتنس���كي، ليس التعّرض 

للذين يسكنون في نفس األرض من أبناء الشعب اآلخر، 

وإنما جع���ل هؤالء يتخلون عن مطامحه���م القومية في 

هذه البالد. وبحسب وجهة نظر جابوتنسكي فإنه حتى 

لو هوجمت الدولة اليهودية لمدة عقد أو حتى لمدة قرن 

س���تنزف 
ُ
م���ن األعوام فال بّد في نهاية المطاف من أن ت

ق���وة المهاجم وأن يس���لم بالتالي بوجود ه���ذه الدولة 

والمطامح القومية لس���كانها، لكن ذلك يتم فقط بشرط 

أن »ال تكون هناك أي ثغرة في الجدار الحديدي«.

زهافا غالئون: ليفني عميلة لنتنياهو.              )أ.ف.ب(

ذكرت تقارير إسرائيلية، أمس االثنين، أن اإلدارة األميركية 

تم���ارس ضغوطا عل���ى الحكومة اإلس���رائيلية وتحضها على 

التغاضي عن التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة وإطالق سراح 

الدفعة الرابعة من األس���رى الفلس���طينيين القدامى مقابل 

اس���تئناف المفاوضات. وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن 

الجانب األميركي يستند في ذلك إلى أن المعاهدات الدولية 

التي وقع عليها الجانب الفلس���طيني ليس بإمكانها أن تلحق 

ضررا بإس���رائيل وإنما هي معاهدات عام���ة وتتعلق بحقوق 

خضع الفلسطينيين 
ُ
النس���اء واألطفال، وأن هذه المعاهدات ت

لمراقبة دولية.

كذلك نقلت إذاعة الجيش اإلس���رائيلي عن سفير إسرائيل 

لدى األمم المتحدة، رون بروسور، قوله الليلة الماضية إنه »إذا 

أراد الفلس���طينيون االنضمام إلى معاه���دات األمم المتحدة 

فليتفضلوا، ومن يدري؟ ربما نستيقظ صباح غد ونكتشف أن 

انضمامهم أدى إلى نشوء مجتمع مثالي من المساواة وحقوق 

اإلنس���ان ويس���تند إلى قيم س���يمون دي بوفوار النس���وية، 

ودعونا نرى إذا كان الفلسطينيون سيطبقون معاهدات األمم 

المتحدة«. 

وأضاف بروسور بش���أن انضمام الفلسطينيين إلى معاهدة 

جني���ف »إنن���ي أنتظر عقد االجتم���اع الطارئ الذي س���يبادر 

إلي���ه أبو مازن )الرئيس الفلس���طيني محم���ود عباس( ويدعو 

في���ه إلى التندي���د بحماس في أعقاب اس���تغاللها للمدارس 

والمس���اجد والمستش���فيات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية 

دموية وإطالق الصواريخ على مواطني إس���رائيل واس���تخدام 

المدنيين األبرياء كدروع بش���رية. وفي مجال حقوق اإلنس���ان 

فإن الفلس���طينيين يدربون أوالدا صغارا على الكفاح العنيف 

والعمليات اإلرهابية، وهناك تقارير تم نش���رها وتحدثت عن 

أن الس���لطة الفلسطينية لم تفعل شيئا من أجل وقف ظاهرة 

عبودية األوالد وزواج القاصرين«.

وكانت المفاوضات اإلس���رائيلية – الفلسطينية قد وصلت 

إلى أزمة تهدد بتفجيرها، األسبوع الماضي، في أعقاب إعالن 

إس���رائيل عن خطة بناء 700 وحدة س���كنية في مس���توطنة 

»غيل���و« في جن���وب القدس الش���رقية، وعلى أث���ر ذلك وقع 

الرئيس الفلس���طيني على انضمام الس���لطة الفلس���طينية 

إل���ى 15 معاهدة دولية، وهو ما اعتبرته إس���رائيل أنه خطوة 

فلسطينية أحادية الجانب وخرق للتفاهمات.

وأعل���ن وزير الخارجية اإلس���رائيلي، أفيغ���دور ليبرمان، في 

نيوي���ورك، أول من أم���س األحد، أنه يفضل إج���راء انتخابات 

عامة مبكرة في إس���رائيل على اإلفراج عن الدفعة الرابعة من 

األس���رى التي تشمل 14 أسيرا من عرب 48. لكن القناة الثانية 

للتلفزيون اإلسرائيلي أفادت أن ليبرمان أوضح بعد خطابه أنه 

مس���تعد لمواصلة المفاوضات شرط أن يسحب الفلسطينيون 

انضمامه���م إلى المعاه���دات الدولية والع���ودة إلى »المربع 

األول«، أي إطالق سراح األسرى، وتعهد بعدم إحباط ذلك.

وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إن ليبرمان سيلتقي مع 

وزير الخارجية األميركي، جون كيري، غدا األربعاء، وأن ليبرمان 

يقدر أن اإلدارة األميركية تتوقع من إسرائيل تجاهل انضمام 

الفلسطينيين للمعاهدات الدولية وإطالق سراح مئات األسرى 

الفلس���طينيين، وبضمنهم األس���رى القدام���ى، مقابل إفراج 

الواليات المتحدة عن الجاسوس اإلسرائيلي جونثان بوالرد.

وف���ي غضون ذل���ك التقى وف���دا المفاوضات اإلس���رائيلي 

والفلس���طيني بوس���اطة أميركية في الق���دس أمس، وذكرت 

»يديعوت أحرونوت« أن اللقاء الذي استمر حتى ساعة متأخرة 

من الليلة الماضية سادته أجواء صعبة.

هيرتسوغ يدعو ليفني ولبيد
 لالنسحاب من الحكومة

عق���دت الهيئ���ة العام���ة للكنيس���ت جلس���ة خاصة أمس 

لمناقش���ة فش���ل المفاوضات بمبادرة كت���ل المعارضة التي 

جمعت 25 توقيع عضو كنيس���ت من أجل عقد الجلس���ة خالل 

عطلة الكنيس���ت. وحضر الجلس���ة 9 نواب م���ن المعارضة و4 

من االئت���الف. ودعا رئيس حزب العمل والمعارضة، إس���حاق 

هيرتس���وغ، رئيس���ي حزبي »يوج���د مس���تقبل«، يائير لبيد، 

و«الحرك���ة«، تس���يبي ليفني، إلى االنس���حاب م���ن الحكومة 

وتقديم موع���د االنتخابات العامة على خلفية األزمة الحاصلة 

في المفاوضات. 

وانضم هيرتس���وغ إلى الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية 

اإلس���رائيلي، أفيغدور ليبرمان، أول م���ن أمس، بتقديم موعد 

االنتخابات. وقال هيرتس���وغ إن »ليبرمان ق���ال الحقيقية. ال 

يوجد مخرج س���وى باالنتخابات«. وأض���اف أن »على ليفني أن 

تفهم أن قيادة حزب الليكود كلها تطوق نتنياهو ونتنياهو 

يتقب���ل ه���ذا الط���وق. وأدعو الحرك���ة ويوجد مس���تقبل إلى 

االنسحاب من الحكومة والوقوف إلى جانبنا. وكان ينبغي على 

أبو مازن الوقوف هنا في الهيئة العامة للكنيس���ت والتحدث 

إلينا. وكان ينبغي على نتنياهو التحدث في البرلمان في رام 

الله. وال شيء من هذا حدث«.  

وقالت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غالئون، إن »ليفني ولبيد 

هما المتعاون���ان ]أي العميالن[ لنتنياهو ف���ي المماطلة في 

المفاوضات، ألنه ال توجد مصلح���ة ألحد في حكومة نتنياهو 

بالتوص���ل فعال إلى اتفاق س���الم«. وأضاف���ت أن »المفاوضات 

التي أجرتها حكوم���ة نتنياهو كانت بدون هدف ألن غايتها 

هي خدمة البقاء السياس���ي للمشاركين في االئتالف، وليس 

الوصول إلى اتفاق في الحقيقة«. 

وتط���رق وزير البيئة اإلس���رائيلي، عمي���ر بيرتس، من حزب 

»الحرك���ة«، إلى األزمة ف���ي المفاوضات وألمح إل���ى أن كتلته 

ال تخش���ى االنس���حاب من الحكومة. وقال بيرت���س »يجب أال 

يهددنا أحد باالنتخابات... وتس���يبي ليفني تواصل جهودها 

من أجل إنقاذ العملية السياس���ية وسوف نمنحها كل الدعم 

عل���ى جهودها. لكن يتعين عل���ى نتنياهو أن يقرر ما إذا كان 

سيستسلم لليمين المتطرف واألجواء المنفلتة، وللسباق بين 

المتطرفين، أم أنه سيختار اتخاذ قرارات صعبة وشجاعة مثل 

تجميد البناء ]في المستوطنات[«.

وأض���اف بيرتس أنه »طوال فت���رة المفاوضات، وفيما كانت 

ليفني تبذل جهودا كبيرة بالتنس���يق م���ع رئيس الحكومة، 

بذل اليمين المتطرف كل ما بوس���عه م���ن أجل وضع العصي 

في الدواليب، من خالل نش���ر عطاءات بناء ال حاجة لها وأهانوا 

األميركيي���ن والفلس���طينيين«. وكان يش���ير بيرتس بقوله 

اليمين المتط���رف إلى وزراء حزب الليك���ود، وبضمنهم وزير 

الدفاع موش���يه يعلون، وح���زب »البيت اليهودي« ورئيس���ه 

نفتالي بينيت.

دعاوى ضد عباس ومسؤولين فلسطينيين
ه���ددت منظم���ة »ش���ورات هدي���ن« الحقوقي���ة اليمينية 

اإلس���رائيلية بتقديم لوائ���ح اتهام إلى المحكم���ة الجنائية 

الدولية في الهاي ض���د قياديين فلس���طينيين، واتهامهم 

بارت���كاب جرائم ضد اإلنس���انية. وقالت صحيفة »يس���رائيل 

هيوم«، أمس، إن االتهامات المزعومة س���توجه ضد قياديين 

من حركتي فت���ح وحماس، وأنه هؤالء القياديين مس���ؤولون 

بصورة مباش���رة عن مساعدة وتش���جيع اإلرهاب ضد السكان 

المدنيين في إسرائيل.

وقالت رئيس���ة هذه المنظمة، المحامية نيتس���انا درش���ن 

– اليتن���ر: »إننا مؤمنون بأن هذه االقتراح���ات للوائح االتهام 

هي الوسيلة الوحيدة لردع الفلس���طينيين، الذين يسارعون 

إل���ى االنضمام للمحكم���ة الجنائية الدولية م���ن أجل تقديم 

الئحة اتهام ضد إسرائيليين واتهامهم بارتكاب جرائم ضد 

اإلنسانية«.

وكان وزي���ر االقتص���اد اإلس���رائيلي ورئيس ح���زب »البيت 

اليه���ودي« اليمين���ي المتط���رف، نفتالي بيني���ت، قد أعلن 

أن إس���رائيل تعّد دعوى قضائية ضد عب���اس، تتهمه فيها 

بارتكاب جرائم حرب. وقال بينيت إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، 

على خلفية األزمة في المفاوضات:

المعارضة اإلسرائيلية تطالب ليفني ولبيد
باالنسحاب من حكومة نتنياهو وتقديم االنتخابات

*ضغوط أميركية تحث حكومة إسرائيل على التغاضي عن انضمام فلسطين لمعاهدات دولية وإطالق سراح األسرى مقابل
مواصلة المفاوضات * الوزير بيرتس: اليمين المتطرف بذل كل ما في وسعه من أجل وضع العصي في دواليب المفاوضات *

ر حاليا دعوى بشأن جرائم حرب ضد 
ّ

أول من أمس: »إننا نحض

أب���و مازن لس���ببين، األول يتعلق بتحويل يوم���ي ألموال إلى 

حماس التي تطلق الصواريخ على مواطني إسرائيل، والسبب 

الثاني هو تمويل المخربين والقتلة أنفسهم« في إشارة إلى 

دفع السلطة الفلسطينية مخصصات لألسرى المحررين. 

لكن المحلل السياس���ي في موقع »وال���ال« االلكتروني، أمير 

تيفون، أكد أن تهدي���د بينيت ليس جديا وأنه ليس بإمكان 

إس���رائيل التوجه إلى المحكمة الدولي���ة ألنها لم توقع على 

معاه���دة روم���ا. وكان ليبرمان قد تطرق إل���ى تصريح بينيت 

بهذا الخصوص وعقب عليه بالقول إن »السكوت يكون أحيانًا 

أفضل«.

قرر الجيش اإلسرائيلي إقامة منشأة خاصة تحت سطح األرض 

في مركز التدريبات البرية بهدف تدريب قوات في الجيش على 

القتال داخل األنف���اق في قطاع غزة. وق���ال الموقع االلكتروني 

للجيش اإلس���رائيلي إنه سيتم االنتهاء من إقامة هذه المنشأة 

الخاص���ة بحلول نهاية العام الحال���ي »على ضوء تهديد األنفاق 

المتعاظم في الجبهات المختلفة«.  وكان الجيش اإلسرائيلي قد 

أعلن عن اكتشافه مؤخرا أنفاقا تربط بين قطاع غزة ومناطق في 

جنوب إسرائيل وقريبة من الشريط الحدودي. 

وتش���ير تقديرات الجيش إلى أن الهدف من هذه األنفاق 

هو تنفيذ عمليات مس���لحة ضد أهداف إسرائيلية ومحاولة 

أس���ر جنود. وستش���ارك في هذه التدريبات على القتال في 

األنفاق ق���وات برية نظامي���ة، وفي مرحلة الحقة س���تخضع 

وحدات من قوات االحتياط لتدريبات كهذه.  

وذك���ر التقرير أن ق���وات خاصة ونخبوية تخ���وض القتال 

تحت س���طح األرض في الماضي، »لكن تغلغل اإلدراك اليوم 

أن جميع كتائب س���الح البرية س���تواجه تهديد األنفاق في 

الحروب والعمليات العسكرية في المستقبل«. 

وق���ال قائد مجال القت���ال تحت س���طح األرض في الجيش 

اإلس���رائيلي، النقيب إيال هايمان، إنه »في الشهور األخيرة 

بدأ يتأس���س المفهوم الذي بموجبه يتعين أن تكون في أية 

كتيبة قدرة ذاتية على المواجهة تحت سطح األرض. وواضح 

اليوم أن أية قوة س���تصطدم بهذا األمر في منطقتها. وأمام 

كمية األنفاق الكبيرة في منطقة كل كتيبة، لم يعد باإلمكان 

االعتماد على الوحدات الخاصة فقط«.   

وأضاف هايمان أن »اإلدراك لدينا اليوم هو أن حركة حماس 

في قطاع غزة تدرك أنها س���تواجه صعوبة في القتال وجها 

لوج���ه، ولذلك فإنها تفضل القتال تحت األرض. وهدفها هو 

تنفيذ هجمات أو الوصول إلى الجبهة الداخلية اإلس���رائيلية 

عندم���ا تقرر ذل���ك«. وقال إن منش���أة التدريب���ات الجديدة 

ستشمل »أنفاقا هجومية ومناطق توجد فيها بيوت« وسيتم 

نصب كاميرات وكمائن وسيس���تند بناؤها إلى شكل األنفاق 

التي تم كشفها بين غزة وإسرائيل.

قوات إسرائيلية ستتدرب قريبًا على القتال داخل األنفاق!

الشرطة اإلسرائيلية تحقق مع أولمرت 
بشبهة تشويش إجراءات قضائية

أج���رت وحدة التحقيق���ات القطرية في قضاي���ا االحتيال التابعة 

للش���رطة اإلس���رائيلية، أمس االثنين، تحقيقا م���ع رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية الس���ابق، إيهود أولمرت، بشبهة تش���ويش إجراءات 

قضائية وإبعاد ش���اهد عن اإلدالء بإفادة ف���ي قضيتي »هوليالند« 

و»ريشون تورز«.

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر في الشرطة قولها إنه 

تم استدعاء أولمرت للتحقيق في أعقاب معلومات جديدة سلمتها 

س���كرتيرة أولمرت السابقة وأمينة سره، ش���وال زاكين، التي وقعت 

على اتفاق مع الشرطة أصبحت بموجبه »شاهد ملك« ضد أولمرت.

ويذك���ر أن المحكم���ة أدانت أولم���رت بتلقي الرش���وة في قضية 

»هوليالن���د« ومنح مقاولين امتيازات في مش���روع البناء »هوليالند« 

ف���ي جنوب الق���دس وذلك عندما كان يتولى منص���ب رئيس بلدية 

القدس، فيما كانت المحكمة قد برأت ساحة أولمرت لعدم توفر أدلة 

كافية إلدانته في قضية »ريشون تورز« التي اتهم فيها بالحصول 

على تمويل من أكثر من جهة ألس���فاره خارج البالد وجمع مبلغ كبير 

من المال بهذه الطريقة.

وكانت النيابة العامة اإلس���رائيلية قد قررت أن تستدعي الشرطة 

أولمرت للتحقيق قبل عش���رة أيام، وطلب���ت من المحكمة المصادقة 

على ذلك واستدعاء زاكين لإلدالء بشهادة، بعد أن وقعت على اتفاق 

تصبح بموجبه »شاهد ملك« ضد أولمرت وسلمت الشرطة تسجيالت 

ووثائق يحظر النش���ر عن مضمونها في هذه األثن���اء، مقابل إبرام 

صفقة ادعاء تخفف اتهامات وعقوبة محتملة ضدها.

وقال مستش���ار أولمرت اإلعالمي، أمير دان، إن اس���تدعاء أولمرت 

للتحقيق هدفه »كسر أولمرت بأي ثمن والتأثير بشكل مرفوض على 

إجراءات االدعاءات ضد قرار العقوبة بحقه« بعد إدانته بتلقي رشى 

في قضية »هوليالند«.                    ]طالع مادة موسعة على ص 7[

بمناسبة صدور كتاب 
»التخطيط القومي في إسرائيل« 

للباحث البروفسور يوسف جبارين 

يدعوكم لحضور ندوة مفتوحة مع مؤلف الكتاب حول
 

»التخطيط القومي اإلسرائيلي وسياسات اإلحالل والسيطرة«

تدير الندوة: د. هنيدة غانم - المديرة العامة لمركز »مدار«

وذلك يوم الثالثاء الموافق 2014/04/08، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا
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أصب����ح اليمي����ن اإلس����رائيلي مؤي����دًا للمفاوض����ات مع 

الفلسطينيين بعد أن امتنع عن إجراء أي مفاوضات خالل 

والية حكومته السابقة. 

ويبدو أن س����بب تأيي����ده للمفاوضات ناب����ع من ضغوط 

أوروبية وأميركية، وخاصة أنها ليست ضغوطا تمارسها 

حكوم����ات فق����ط وإنما عل����ى صعيد نقابات ومؤسس����ات 

أيضا، وذلك على ش����كل مقاطعة إس����رائيل ومؤسساتها 

االقتصادية واألكاديمية. 

والس����بب الثاني هو أن إس����رائيل وحكامها، من أحزاب 

اليمي����ن، تتخ����وف من أن األزم����ة الكبي����رة الحاصلة في 

المفاوض����ات، والت����ي برزت بق����وة بعد رفض إس����رائيل 

إطالق س����راح الدفعة الرابعة من األس����رى الفلسطينيين 

القدامى وطلب الفلس����طينيين االنضمام إلى 15 مؤسسة 

تابعة لألمم المتحدة، من شأنها أن تدفع الفلسطينيين 

إل����ى التوجه إلى المحكمة الجنائي����ة الدولية ضد جرائم 

إسرائيل كدولة احتالل.

ومما ال ش����ك فيه أن إسرائيل هي التي تسببت باألزمة 

الت����ي وصل����ت إليها المفاوض����ات، وكان واضح����ا لجميع 

األط����راف منذ البداي����ة أن جولة المفاوض����ات الحالية لن 

تؤدي إلى أي اتفاق أو تفاهمات، على ضوء رفض اليمين 

اإلس����رائيلي، وعلى رأس����ه رئي����س الحكوم����ة، بنيامين 

نتنياهو، االعتراف بحق الفلس����طينيين بدولة في حدود 

العام 1967، وإنما هو يوافق في أفضل األحوال على دولة 

كانتون����ات مقطعة األوص����ال. وخالل الش����هور الثمانية 

الماضية منذ بدء جولة المفاوضات الحالية كرر نتنياهو 

اإلعالن عن ع����دم وجود نية لديه باالنس����حاب إلى حدود 

العام 1967، ويكاد ال يمر أس����بوع واح����د من دون اإلعالن 

عن خطة بناء استيطانية جديدة، وصّعدت قوات الجيش 

اإلس����رائيلي من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية 

من اقتحامات للمناطق الواقعة تحت الس����يطرة األمنية 

واإلدارية للس����لطة الفلس����طينية وقتل فلس����طينيين، 

كما أنها لم تتوقف عن ش����ن الهجم����ات ضد قطاع غزة، 

وزّجت في السجون أضعاف ما أفرجت عنه من أسرى، ولم 

تتوقف عن مطالبة الفلس����طينيين باالعتراف ب� »الدولة 

اليهودية’، وتذرع����ت أخيرا برفضها اإلفراج عن أس����رى 

منطقة 48 رغم أنها اتخذت قرارا بذلك عشية استئناف 

المفاوضات قبل ثمانية شهور.

ويعت����رف المس����ؤولون ف����ي حكوم����ة إس����رائيل بأن 

المفاوض����ات وصلت إل����ى وضعها المتأزم ليس بس����بب 

قضية األسرى وإنما بسبب االستيطان ورفض تجميده. 

وقد انتقد رئيس حزب العمل والمعارضة اإلسرائيلية، 

إسحاق )بوجي( هرتسوغ، نتنياهو وحكومته على خلفية 

رف����ض تجمي����د االس����تيطان، خاصة في المس����توطنات 

الواقعة خارج الكتل االس����تيطانية، من أجل اس����تئناف 

المفاوضات وإنما وافق على اإلفراج عن األسرى القدامى، 

الذين وصفهم بأنهم »مخربون وقتلة«، علما أن حكومات 

شكلها حزبه وافقت على إطالق سراح هؤالء األسرى. 

اليمين يعارض »صفقة بوالرد«
ألنها تمس باالستيطان

تسربت خالل األسبوع الماضي تفاصيل صفقة تهدف 

إلى تمديد فترة مفاوضات التسعة شهور، التي تنتهي 

في 29 نيسان الحالي، حتى نهاية العام الجاري. 

وبموجب التقارير فإن إس����رائيل س����تطلق سراح أسرى 

فلس����طينيين من القدام����ى ومئات آخرين، وس����تخفض 

وتيرة البناء في المس����توطنات وال تش����مل المستوطنات 

في القدس المحتلة، مقابل موافقة الفلس����طينيين على 

تمدي����د المفاوضات وأن تطلق الواليات المتحدة س����راح 

الجاسوس اإلس����رائيلي جونثان بوالرد، ولذلك ُسمي هذا 

االقتراح في الصحافة اإلسرائيلية ب� »صفقة بوالرد«. 

وذك����رت تقاري����ر صحافي����ة إس����رائيلية أن اليمي����ن 

اإلسرائيلي، ممثال بنائب وزير الخارجية، عضو الكنيست 

زئيف إلكين، »استوطن« في مكتب رئيس الحكومة، يوم 

الثالث����اء الماضي، وعقد اجتماع����ات مطولة مع نتنياهو، 

وش����ارك في قس����م منها وزي����ر اإلس����كان، أوري أريئيل، 

وإس����حاق حيفر الملقب ب� »زامبيش«، وهو أحد أبرز قادة 

المس����توطنين، من أجل حض نتنياه����و على رفض هذه 

الصفقة كونها تتضمن إبطاء وتيرة البناء االستيطاني. 

ونقلت صحيفة »يسرائيل هيوم«، يوم الجمعة الفائت، 

ع����ن إلكين قول����ه إن االئت����الف لن يوافق عل����ى »صفقة 

بوالرد« مثلما تم اقتراحها، وس����يعارض المس����توطنون 

التجمي����د وسيمارس����ون ضغوط����ا عل����ى أعض����اء الجناح 

اليمين����ي المتطرف في حزب الليكود ووزراء حزب »البيت 

اليه����ودي«، األمر الذي س����يؤدي إلى وج����ود تهديدات 

باالنسحاب من الحكومة وتفكيكها. وأشار إلى أنه سيتم 

تقديم موعد االنتخابات وإجراؤها في الش����هور القريبة، 

وأنه بس����بب غضب الحريديم على نتنياهو، ألنه لم يضم 

أحزابهم إل����ى حكومته، فإن »قد يكون هناك أمل لبوجي 

هرتسوغ« بتشكيل الحكومة المقبلة. 

وق����ال إلكي����ن، الذي أدى دور الوس����يط بي����ن نتنياهو 

والمستوطنين: »إنني ضد الصفقة المقترحة. ورغم أني 

أت����وق إلى رؤية بوالرد في البيت وس����أوافق على أن أدفع 

مقابل اإلفراج عنه بإطالق س����راح مخ����رب أو ربما مخربين، 

لكن ه����ذه الصفقة س����يئة، وهي تمس بأمن إس����رائيل 

واالستيطان في يهودا والسامرة«. 

»الحفاظ على الحكم«
ويعترف إلكين أن رفض »صفقة بوالرد« نابع من تخوف 

اليمي����ن، وخاصة حزب الليكود، م����ن فقدان الحكم. وقال 

إن »االئتالف ليس مس����تقرا، والسبب األول لذلك هو أنه 

يوجد فيه مبدأ غير عادي أبدا، وهو أن كل واحد من رؤساء 

أحزاب االئتالف يري����د أن يخلف رئيس الحكومة الحالي. 

وف����ي العادة يفك����رون كي����ف يتغلبون عل����ى الخالفات 

واالستمرار معا. ال يريدون تفكيك الرزمة حتى يصلوا إلى 

موعد االنتخابات، وعندها يح����اول كل واحد أن يبرز على 

ظه����ر اآلخر. لكن في الوضع الحال����ي، يفكر كل واحد في 

اللحظة المناسبة من أجل تنفيذ خطوة تقود إلى إسقاط 

في خلفية أزمة المفاوضات: 

اليمين اإلسرائيلي يرى االستيطان »قضية وجودية«!
*المحلل العسكري لصحيفة »هآرتس«: إسرائيل وليس السلطة الفلسطينية هي التي خرقت التفاهمات المسبقة في المفاوضات*

الحكومة. وعندما تكون األجواء بهذا الشكل، فإن صيانة 

االئتالف متماسكا ليس باألمر البسيط«. 

وعبر إلكين عن خشيته من أن يفقد حزب الليكود الحكم 

في انتخابات مقبلة. وقال إنه »بش����كل عام عندما تشعر 

األحزاب جيدا في االئت����الف، فإن من الطبيعي أن تتوقع 

منها أن توصي برئيس الحكومة لمنصب رئيس الحكومة 

القادم. واآلن ال تبدو األمور على هذا النحو. ومن الجائز أال 

يوصي رؤساء األحزاب بنتنياهو في المرة المقبلة«.

وأض����اف أن انع����دام اس����تقرار الحكوم����ة الحالية تم 

التعبير عنه عندما تم س����ن ثالث����ة قوانين دفعة واحدة 

قبل عدة أس����ابيع، وه����ي قانون تثبيت الحك����م وقانون 

االستفتاء الشعبي وقانون تجنيد الحريديم. وقال إلكين 

إن »طرح القوانين الثالثة س����وية نبع م����ن انعدام الثقة 

والتخوف من جانب الش����ركاء في االئتالف، وبضمن ذلك 

التوقيع على وثيقة غير مألوفة، تلزم جميع الكتل بتأييد 

القوانين ومعارضة كافة التحفظات عليها«. 

وتاب����ع إلكين أن����ه »إذا كان في االئت����الف صمغ من أي 

نوع بي����ن ]رئيس حزب »البيت اليهودي«[ نفتالي بينيت 

ويائي����ر لبيد ]رئيس حزب »يوجد مس����تقبل«[ في بداية 

والي����ة الحكومة، فقد ب����ات واضحا ج����دا اآلن أنه ال يوجد 

بينهم����ا أي تعاون. وحلف األخ����وة بينهما لم يعد قائما. 

ويبدو أحيانا أن الرباط بين حزبي إس����رائيل بيتنا ويوجد 

مس����تقبل أقوى م����ن الرباط بين يوجد مس����تقبل والبيت 

اليهودي«.

واعتبر إلكين أن »القصة السياس����ية تؤثر على الناحية 

الحزبي����ة. وإذا فجر العرب المفاوض����ات، حتى لو تم ذلك 

بمبادرته����م، فإن ثم����ة تخوفا كبيرا م����ن انعكاس ذلك 

على الناحية الحزبية. وهناك قادة ]أحزاب إس����رائيلية[ 

يميلون إل����ى جلد الذات، ولذلك هم يتهمون إس����رائيل 

دائما. وهذا األمر قد ينش����ئ صعوبات سياسية مع حزب 

الحركة برئاس����ة تسيبي ليفني ومع حزب يوجد مستقبل 

أيضا«. 

وأوض����ح إلكين، ال����ذي يعتبر أح����د أبرز رم����وز اليمين 

اإلس����رائيلي، أن »أي خطوة تتج����اوز الخطوط الحمراء، من 

شأنها أن تسبب مشاكل صعبة داخل حزب الليكود وحزب 

البي����ت اليهودي أيضا. وآمل أال نصل إلى ذلك ألن رئيس 

الحكومة يقف بنجاح ضد الضغوط منذ س����نوات عديدة. 

لكن في حال وافق����ت الحكومة على االقت����راح األميركي 

بإجراء مفاوضات على أس����اس حدود العام 1967 فإن هذا 

سيؤدي إلى أزمة شديدة مع اليمين. وإذا عادوا إلى مسار 

التجميد ]لالستيطان[، فقد كتب أعضاء كنيست أن هذا 

يشكل تجاوزا لخط أحمر. والس����فينة تنجح في المناورة 

حتى اآلن، لك����ن هناك احتمال كبير لتفجر الوضع وكافة 

االحتماالت واردة«. 

وش����دد إلكين على أنه »ال يرى أي����ة إمكانية ألن يوافق 

أعضاء كنيس����ت في حزب الليكود على أن تجري الحكومة 

مفاوضات حول حدود الع����ام 1967، إذ أن هذا هو الفارق 

الوحيد الباقي بين اليمين واليسار. وكان اليمين يعارض 

الدولتين ف����ي الماضي، لكن بعد خطاب بار إيالن لم يعد 

هناك تمييز كهذا. واآلن ما هو الفارق بين الليكود وبين 

بوجي هرتس����وغ أو تس����يبي ليفني؟ وال توجد أغلبية في 

الليك����ود تؤيد خطوة كهذه ]التف����اوض على حدود 67[. 

وال أرى كيف يمكن للحكومة أن تستمر في وضع كهذا«.

وأك����د إلكين أن نتنياه����و يرفض التح����دث عن حدود 

العام 1967 كأساس للمفاوضات مع الفلسطينيين، بقوله 

إن »رئي����س الحكومة ليس هناك في ه����ذه األثناء. فقد 

صم����د أمام ضغوط ]الرئيس األميركي باراك[ أوباما طوال 

س����نين. لكن أنا وعدد من الوزراء ون����واب الوزراء لن نبقى 

في الحكومة إذا جرت مفاوضات حول حدود العام 1967«.

وأردف إلكين أن »تحرير األسرى هو بنظري خطأ كما أنه 

ينشئ مش����كلة أمنية، لكن هذه ليست مشكلة وجودية. 

بينم����ا حدود الع����ام 1967 نعم. وقد ق����ال ]وزير خارجية 

إسرائيل األسبق[ آبا إيبان إن هذه حدود أوشفيتز«.

وزعم إلكين أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس )أبو 

مازن(، يطل����ب أتاوة تتمثل باإلفراج عن أس����رى وتجميد 

االس����تيطان من أجل ع����دم التوجه إلى األم����م المتحدة 

ومؤسس����اتها. وقال »يج����ب وقف ه����ذه المعادلة، كأنه 

يتعين على إسرائيل أن تدفع أثمانا من أجل منع خطوات 

أب����و مازن األحادية الجانب. وقد تحول هذا إلى دفع أتاوة 

فعال، بأن تطالب إس����رائيل بأن تدف����ع في كل مرة يهدد 

فيها بالتوجه إلى األمم المتحدة«.

ودع����ا إلكين إلى »تغيير المعادل����ة، ومقابل أية خطوة 

أحادية الجانب يقوم بها ]أب����و مازن[ ينبغي الرد بخطوة 

إس����رائيلية أحادي����ة الجان����ب. والخط����وة الفورية التي 

باإلم����كان تنفيذها هي ف����ي المجال المالي. فالس����لطة 

الفلسطينية مدينة ب� 4ر1 مليار شيكل لشركة الكهرباء، 

وهو مبلغ يقع عل����ى كاهل دافع الضرائب اإلس����رائيلي. 

ويجب الحجز على أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل 

كل ش����هر ودفعها إلى ش����ركة الكهرباء. وعندما توشك 

الس����لطة على االنهيار بس����بب دي����ون اقتصادية، فمن 

الجائ����ز أن يفضل����وا التراجع ع����ن فكرة التوج����ه بصورة 

أحادية الجانب إلى األمم المتحدة«.

وأض����اف أن »الخطوة المحتمل����ة الثانية هي البناء ]في 

المس����توطنات[. البناء في جميع أنحاء يهودا والس����امرة 

ونشر عطاءات بناء دون نهاية. والضربة األكثر إيالما في 

هذا المجال هي البناء في منطقة إي-1، وإذا لم ينفع هذا 

واس����تمر أبو مازن في خطته بالتوجه إلى األمم المتحدة، 

فإنه بإمكان إس����رائيل البدء في ض����م مناطق ’ج’ والكتل 

االس����تيطانية. وبعد هذه الخطوات ل����ن تكون هناك أية 

توجهات إلى األمم المتحدة وس����نتمكن من التوقف عن 

الدفع للعرب مقابل استعدادهم لمواصلة المفاوضات«.

ليفني: الفلسطينيون »ليسوا شركاء«!
وأش����ارت المحللة السياس����ية في صحيف����ة »يديعوت 

أحرونوت« س����يما كدم����ون، يوم الجمع����ة الفائت، إلى أن 

نتنياه����و يوافق على »صفقة ب����والرد«، ومن أجل دفعها 

فإنه تعين عليه أن يرضي المستوطنين. وأضافت المحللة 

أنه من أجل تحقيق ذلك تم اإلعالن، في بداية األس����بوع 

الماض����ي، عن خطة لبناء 700 وحدة س����كنية جديدة في 

مستوطنة »غيلو« في جنوب القدس الشرقية »األمر الذي 

دفع أبو مازن إلى التوقيع على المعاهدات ]لالنضمام إلى 

مؤسسات األمم المتحدة[ التي فجرت الصفقة«.

وأضافت كدمون أن اليمين اإلس����رائيلي يحمل الرئيس 

الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات، ولكن ليس هم 

فقط، وإنما الوزيرة ليفني أيضا. 

ونقلت المحللة عن مصادر مقربة من ليفني قولها إنها 

غاضب����ة وإنها »ربم����ا لن تقول كلمات ’ال يوجد ش����ريك’، 

لكنها ش����خصيا وبعد أن عملت 11 يوما على بلورة صفقة 

بوالرد، ونجح����ت في إقناع جميع األطراف وإحضار صفقة 

جيدة لجميع األطراف برأيها، قام أبو مازن بخدعة كهذه. 

وكل ما طلبوه منه هو تمديد المفاوضات لبضعة شهور، 

وس����يحصل على جميع األسرى الذين أرادهم و400 أسير 

آخر، وتجميد جزئي للبناء، أبعد كل هذا يحبط الصفقة؟«.

وتابعت كدم����ون أن المقربين من ليفن����ي »يمتدحون 

نتنياه����و، ويدعون أنه أظهر برودة أعص����اب، وأنه يدير 

األم����ور بهدوء، ولم يس����مح ألحد بفتح فم����ه انطالقا من 

اإلدراك أن الحديث يدور حول وضع حساس. وقبل دقيقة 

من تنفيذ الصفقة يثبتون أنهم ليسوا شركاء«.

ورأت الكاتب����ة أنه ما زال من المبكر »نعي« الصفقة رغم 

أن كل ي����وم يمر يبعدها. ولفتت إل����ى أن االنتقادات في 

الواليات المتحدة، في الكونغرس والصحافة، تتزايد وأن 

»اإلدارة األميركية تفعل كل ما في وسعها من أجل تقدم 

المفاوضات، بينما تفعل إسرائيل والفلسطينيون كل ما 

في وسعهما من أجل إحباط ذلك«.

ونقل����ت كدمون عن بيني����ت قوله إنه »يج����ب مواجهة 

الواق����ع. وينبغي أن نفهم أنه يس����تحيل ح����ل الصراع، 

وليس في جيلن����ا على األقل. ويجب اتخ����اذ قرار حول ما 

إذا كنا س����نضم المناطق ]المحتلة[، االستثمار في البنى 

التحتية، إزالة الحواجز من أجل منح الفلسطينيين حرية 

تنقل كاملة، وإذا ما كنا س����نتوجه إل����ى األردن لكي نبدأ 

الربط بين األردن ويهودا والسامرة. هذا حدث كبير. وقد 

انتهى عهد المفاوضات على المس����توى اإلس����تراتيجي. 

ويجب البدء في التفكير بعهد جديد«.

من جهة ثانية أش����ارت كدمون إلى أن »اليمين واليسار 

في إس����رائيل ال يتحدثان عن األمر األه����م، وهو انعدام 

الثقة. وفش����ل المفاوضات جاء بس����بب ع����دم وجود أية 

ثق����ة بي����ن الجانبين. وقد فق����د الفلس����طينيون ثقتهم 

باألميركيين. وعندما يتوقفون عن النظر إلى األميركيين 

على أنهم وس����يط، ف����إن هذه س����تكون النهاية. وبدون 

الثق����ة بين األطراف فإن هذه القصة هي بمثابة زبد على 

وج����ه الوضع القائم. ألن����ه حتى لو تم تنفي����ذ الصفقة، 

لكانوا اس����تمروا في المفاوضات لنصف عام آخر بدون أي 

شيء وسيصلون عندها إلى األزمة«.

توتر أمني ميداني في الضفة الغربية
أكد المحلل العس����كري في صحيفة »هآرتس«، عاموس 

هارئي����ل، الجمع����ة، وج����ود »حقيق����ة أساس����ية، هي أن 

إسرائيل، وليس الس����لطة الفلسطينية، هي التي خرقت 

التفاهمات المس����بقة في المفاوض����ات. فقد تعين على 

إسرائيل تحرير الدفعة الرابعة في نهاية آذار... وعندما 

لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها وتجاهلت األجندة الزمنية، 

رأى الفلسطينيون أنفسهم أحرارا في رد الفعل«.

كذلك تطرق هارئيل إل����ى الوضع األمني الميداني في 

الضفة الغربية. ونقل عن مس����ؤول أمني إسرائيلي رفيع 

المس����توى قول����ه إن »المحادثات وصلت إل����ى أزمة هي 

األش����د منذ مؤتمر أنابوليس في الع����ام 2007«. لكن من 

الجهة األخرى، اعتبر المحل����ل أن تمديد المفاوضات من 

شأنه أن يضمن استمرار منح الهبات المالية، األميركية 

واألوروبية، للس����لطة الفلس����طينية وتحس����ين وضعها 

االقتص����ادي. ورأى أن وضع����ا كه����ذا س����ينعكس إيجابا 

على التنس����يق األمن����ي بين أجهزة األمن الفلس����طينية 

واإلسرائيلية. 

وفي س����ياق الحديث عن »صفقة ب����والرد« لفت هارئيل 

إلى أن الفلس����طينيين ما زالوا يتذكرون خدعة نتنياهو، 

خ����الل واليته األولى في رئاس����ة الحكومة قب����ل 16 عاما، 

»عندما أفرج في إطار اتفاق واي عن س����ارقي سيارات من 

السجن بدال من مخربين مسجونين«. 

ورأى هارئي����ل أن اإلدارة األميركي����ة تبذل جهودا، في 

ه����ذه األثناء، في محاول����ة لحل الخالفات بين إس����رائيل 

والفلس����طينيين، وأن ه����ذه المحاوالت ستس����تمر حتى 

نهاية نيسان الجاري.

لك����ن هارئيل أش����ار إل����ى أن »الخطر األكب����ر اآلن ليس 

ف����ي الجبهة الدبلوماس����ية، وإنما في مس����توى األحداث 

الميدانية، إذ أنه منذ أسابيع كثيرة تتراكم شيئا فشيئا 

المؤش����رات إلى وجود تصعي����د عس����كري محتمل. وتم 

التعبير عن ذلك بارتفاع معين في عدد الفلس����طينيين 

القتلى بنيران الجيش اإلس����رائيلي ف����ي الضفة، وتزايد 

أح����داث إلقاء الحجارة والزجاج����ات الحارقة في المناطق، 

والتوتر المتواصل حول جبل الهيكل ]الحرم القدس����ي[، 

وهجمات ’تدفيع الثمن’ التي ينفذها اليمين المتطرف 

ض����د المس����اجد وأمالك الفلس����طينيين، وأيض����ا فقدان 

س����يطرة أجهزة الس����لطة الفلس����طينية عل����ى مخيمات 

الالجئين«.

وخلص هارئيل إلى أن »السؤال الذي ينبغي أن يقلق اآلن 

ليس األميركيين فحس����ب وإنما القيادتين اإلسرائيلية 

والفلس����طينية أيضًا، هو ما الذي س����يجلبه تحت جناحه 

هذا الدم����ج ما بين أزمة طويلة ف����ي المفاوضات والتوتر 

الميداني المتصاعد تدريجيا؟«. 

منظمة »بتسيلم«: انتهاكات حقوق اإلنسان في إطار االحتالل اإلسرائيلي تنعكس في الروتين اليومي للسكان الفلسطينيين!

قالت منظمة »بتسيلم« )مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة( إن انتهاكات حقوق اإلنسان في إطار االحتالل اإلسرائيلي ال تنعكس فقط في حاالت العنف والموت والدمار، بل أيضًا في الروتين اليومّي 

للسكان الفلسطينيين الذي تصوغه سلطات االحتالل وتفرضه عليهم.

وأضافت المنظمة في بيان خاص صدر عنها هذا األسبوع، أن حاجز قلنديا هو مثال ساطع على هذا الروتين، فالحاجز ُوضع بالشكل الذي يفصل بين فلسطينيين وفلسطينيين، وبين أحياء فصلها جدار الفصل عن بعضها البعض 

بشكل صناعّي. وأشارت إلى أن أغلبية الماّرين عبره هم من سكان القدس الشرقية الذين ُيضطّرون للوصول إلى سائر أجزاء المدينة، إلى أماكن عملهم ومدارسهم أو من أجل تلقي العالجات الطبّية األساسّية.

وفي أغلبية الحاالت تفصل بين البيوت وبين المكان المقصود بضعة كيلومترات قليلة فقط، لكنهم ُيضطّرون لالنتظار عدة ساعات عند الحاجز يومًيا نتيجة لطوابير االنتظار الطويلة. وال تنشط في الحاجز إال ثالث نقاط تفتيش 

ا طوياًل.
ً
ا ويستغرق وقت

ً
للسيارات وأربع للمشاة، ال تعمل كلها طيلة الوقت. وعند الوصول إلى التفتيش يكون في بعض الحاالت ُمهين

ق عامر عاروري، الباحث في »بتسيلم« في القدس الشرقية، طوابير االنتظار الطويلة الممتّدة في المكان من خالل مجموعة كبيرة من الصور منها الصورة المرفقة.
ّ
ولفتت المنظمة إلى أنه في يوم 2014/3/19 وث



3 الثالثاء 2014/4/8م الموافق 8 جمادى اآلخرة 1435هـ  العدد 330 السنة الثانية عشرة

تغطيــة خاصـــة

كتب بالل ضاهر:

لوح رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، بأن 

إس���رائيل ستنفذ خطوات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين 

ردا عل���ى توجه الس���لطة الفلس���طينية إلى األم���م المتحدة 

وتوقيع الرئيس الفلس���طيني، محمود عباس )أبو مازن(، على 

15 معاهدة دولية.

وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته األسبوعي، أول 

من أمس األحد، »إننا معنيون بمواصلة المفاوضات ولكن ليس 

بكل ثمن. وفي الش���هور األخيرة رفض أبو مازن البحث حتى 

في االعتراف بإس���رائيل كدولة الش���عب اليهودي، وألسفي 

فإن���ه عندما اقتربنا م���ن االتفاق على صفق���ة لتمديد فترة 

المحادثات، س���ارعت الس���لطة إلى االنضمام إلى معاهدات 

دولي���ة منتهكة بذلك التفاهمات«. وهدد نتنياهو بأن »ثمة 

الكثير ما يمكن أن يخسره الفلسطينيون جراء هذه الخطوات، 

والخطوات األحادية الجانب التي ينفذونها سيتم الرد عليها 

بخطوات أحادية الجانب من جهتنا« وش���دد على أن »تهديد 

الفلسطينيين بالتوجه إلى األمم المتحدة لن يؤثر علينا«. 

وتهدد إسرائيل بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية 

تش���مل إلغ���اء التصريح بتوس���يع عم���ل ش���بكة الهواتف 

الخليوية الفلسطينية »وطنية موبايل« إلى قطاع غزة، وإلغاء 

التصري���ح بإقامة بني���ة تحتية للجيل الثال���ث من الهواتف 

الخليوية في الضف���ة الغربية. كما تهدد بتجميد 19 خريطة 

هيكلية تمت المصادقة عليها لتنفيذ خطط بناء فلسطينية 

في المنطقة »ج« في الضفة الغربية التي تخضع للس���يطرة 

اإلدارية واألمنية اإلسرائيلية، ووقف خطة دولية لتحويل 14 

أل���ف دونم إلى أراض زراعية ووقف اللقاءات بين مس���ؤولين 

إس���رائيليين بمس���توى وزراء ومديرين عامين مع نظرائهم 

الفلسطينيين.

وقال���ت صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« إنه ف���ي حال قرر 

الفلسطينيون التوجه بطلب االنضمام إلى المحكمة الجنائية 

الدولية في الهاي فإن إس���رائيل ستس���تخدم عقوبات أشد 

وبينه���ا تجميد تحوي���ل أم���وال الضرائب والجم���ارك التي 

تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وإعادة الحواجز وتوسيع 

سياسة هدم البيوت الفلسطينية وتنفيذ أعمال بناء واسعة 

في المستوطنات.

من جانب���ه، أعلن وزير الخارجية اإلس���رائيلي ورئيس حزب 

»إس���رائيل بيتنا«، أفيغدور ليبرمان، أنه يفضل الذهاب إلى 

انتخابات عامة مبكرة على إطالق س���راح أس���رى من عرب 48 

الذين ش���ملتهم الدفعة الرابعة من األس���رى الفلسطينيين 

القدام���ى التي لم يت���م اإلفراج عنها. ونقلت وس���ائل إعالم 

إس���رائيلية عن ليبرمان قوله خالل خطاب أمام مؤتمر تعقده 

صحيفة »جيروزاليم بوس���ت« في الوالي���ات المتحدة إنه »إذا 

كان الخيار بين تحرير أس���رى عرب إسرائيليين والذهاب إلى 

انتخابات فإن الذهاب إلى انتخابات جديدة هو األفضل«. 

وتسبب عدم إطالق الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين 

بأزمة في المفاوضات بين إس���رائيل والفلسطينيين وتهدد 

بوقفها بالكامل خاصة بعد أن رد الفلس���طينيون على تجميد 

إطالق األسرى بتوقيع معاهدات دولية لالنضمام إليها.

وأضاف ليبرمان أن العودة إلى صفقة تم طرحها األس���بوع 

الماض���ي وتقض���ي بإطالق س���راح الدفع���ة الرابع���ة و400 

أس���ير فلس���طيني آخر مقابل إطالق الواليات المتحدة سراح 

الجاس���وس اإلس���رائيلي جونثان بوالرد وتباطؤ في البناء في 

المس���توطنات يحتاج إلى تشكيل ائتالف حكومي جديد في 

إس���رائيل يس���مح بالتقدم في المفاوض���ات أو بالذهاب إلى 

انتخابات جدي���دة. وقال إنه »ال يمكن الع���ودة إلى الصفقة 

م���ع األميركيين، التي كانت موضوعة على الطاولة األس���بوع 

الماضي، ومن أج���ل توضيح موقفنا فإنن���ا نفضل انتخابات 

جديدة وليس الصفقة وال ائتالف جديد«. 

وهاج���م ليبرمان الس���لطة الفلس���طينية واتهمها بابتزاز 

إسرائيل قائال »إننا مستعدون ألي نوع من الحوار ولكن ليس 

االبتزاز« مش���يرا إلى أن المفاوضات وصلت إلى »مفترق طرق 

حاس���م«. وتابع »لقد كنا مس���تعدين لمواصل���ة المحادثات 

والبحث مع الفلس���طينيين في كاف���ة المواضيع« لكنه اعتبر 

أنه »واضح أن الفلسطينيين ينفذون خطوات أحادية الجانب 

وعليهم أن يدفعوا ثمن كل خطوة أحادية الجانب«. 

وف���ي رده على س���ؤال حول م���ا إذا كان ح���ل الدولتين ما 

زال س���اريا، قال ليبرم���ان إنه »يجب أن نفهم أن الس���لطات 

الفلسطينية غير موجودة فعليا، وهناك كيانان، فتح الند في 

الضفة وحماس���تان في غزة، وكان مقررا إجراء االنتخابات في 

العام 2010 وقد أصبحنا ف���ي العام 2014 ولم تجر انتخابات«. 

ومضى أن »األفضلية األولى لدى أبو مازن ليس���ت المفاوضات 

بي���ن إس���رائيل والفلس���طينيين وإنم���ا النقاش م���ع محمد 

دح���الن« الذي تم طرده من صفوف حركة فتح واتهمه عباس 

بالمشاركة في عمليات عسكرية إسرائيلية الغتيال قياديين 

فلسطينيين.

واعتبر ليبرمان أن »ال���رد الوحيد هو الهجرة اليهودية إلى 

إس���رائيل، ويجب إحض���ار المزيد من اليه���ود من كل العالم 

إلى إس���رائيل وفي نهاية األمر شاهدنا مدى أهمية الهجرة 

ونتائجه���ا«. وتطرق إلى إعالن رئيس حزب »البيت اليهودي« 

اليمين���ي المتطرف ووزي���ر االقتصاد اإلس���رائيلي، نفتالي 

بيني���ت، بتقديم دع���وى ضد عباس إل���ى المحكمة الجنائية 

الدولية في الهاي، وقال إنه »أحيانا يكون السكوت أفضل«. 

وأجرى »المشهد اإلس���رائيلي« المقابلة التالية مع المحلل 

السياس���ي في موقع »ألمونيتور« االلكترون���ي، عكيفا إلدار، 

حول األزمة في المفاوضات.

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: هل توجد للحكومة اإلسرائيلية 

مصلحة في تفجير المفاوضات مع الفلسطينيين؟

إلدار: »توجد عدة مصالح لدى حكومة إس���رائيل. وبالنسبة 

لرئيس الحكوم���ة ]نتنياهو[ فإن مصلحته هي الس���يناريو 

ال���ذي يش���مل فش���ل المحادث���ات، ولكن من خ���الل تحميل 

الفلس���طينيين مس���ؤولية ذل���ك. وهدفه ه���و توجيه إصبع 

االتهام إلى الفلس���طينيين كرافضي س���الم، وكذلك إفشال 

جهود وزير الخارجية األميركي، جون كيري، وإدارة ]الرئيس 

األميركي ب���اراك[ أوباما، وإبقاء االئتالف متماس���كا، بحيث ال 

يكون لدى ]رئيسة حزب »الحركة« ووزيرة العدل اإلسرائيلية 

ورئيس���ة طاقم المفاوضات، تس���يبي[ ليفني أو لدى ]رئيس 

ح���زب »يوجد مس���تقبل« ووزي���ر المالية، يائير[ لبيد س���بب 

لالنسحاب من الحكومة. ألنه إذا كانت إسرائيل غير مسؤولة 

عن فشل المفاوضات وال يوجد شريك في الجانب الفلسطيني، 

مثلما تقول التصريحات التي سمعناها في األيام األخيرة من 

مسؤولين إسرائيليين، فإن نتنياهو سيكون مسرورا ألنه لن 

يضطر إلى تقديم أية تنازالت، وال تكون لديه مش���كلة داخل 

حزب الليكود أو داخل االئتالف. كما أن الجانب األكثر اعتداال 

في الحكومة، حزب الحركة وحزب يوجد مستقبل، لن ينسحب 

والتهمة ليست موجهة نحو الجانب اإلسرائيلي«.

)*( نائ���ب وزير الخارجية اإلس���رائيلي، زئي���ف إلكين، قال 

ف���ي مقابالت أجرتها معه الصحف اإلس���رائيلية، في نهاية 

األسبوع الماضي، إن إطالق سراح األسرى الفلسطينيين ليس 

األمر األهم، وإنما مواصلة االس���تيطان ه���و األمر األهم. هل 

يوج���د تخوف في اليمين اإلس���رائيلي من أن يجمد نتنياهو 

البناء في المستوطنات بهذه الصورة أو تلك؟

إل���دار: »لقد كان هذا مطلب أبو م���ازن واألميركيين بأن يتم 

تجميد االستيطان، من أجل تمديد فترة المفاوضات. وكانت 

هن���اك تصريحات من جانب اليمي���ن، أطلقها قياديون مثل 

]نائب وزير الدفاع اإلس���رائيلي[ داني دانون وإلكين نفس���ه 

ووزي���ر الخارجية، أفيغ���دور ليبرم���ان، وتحدث���وا عن أنهم 

يعارض���ون تحرير األس���رى أيض���ا، وأن اإلفراج عن األس���رى 

ليس في الم���كان الثاني من حيث األولوية وإنما هذه قضية 

موجودة إلى جانب قضية البناء في المستوطنات«.

)*( م���ا الذي دفع ليبرم���ان إلى اإلعالن، أول م���ن أمس، أنه 

يفضل الذهاب إلى انتخابات عامة جديدة على إطالق س���راح 

األسرى، وخاصة أسرى 48؟

إل���دار: »أعتقد أن الس���بب الرئيس ه���و أن ليبرمان عبر عن 

تخوفه من أن يقوم نتنياهو بإخراج ليفني ولبيد من الحكومة 

وإدخال حزب شاس مكانهما. فقد قال ليبرمان إن خيار إجراء 

تغييرات داخل االئتالف هو خيار غير موجود، وإنه إذا حدث 

أم���ر كهذا فإنه ينبغي الذهاب إل���ى انتخابات مبكرة. كذلك 

فإن حضوره في اإلعالم، بالنسبة له، يبرر وجوده«.

)*( من الناحية الفعلية، لم يتغير أي ش���يء خالل الثمانية 

ش���هور األخيرة من المفاوضات، بل ربما أن الصراع اشتد بعد 

أن وضع نتنياهو ش���روطا جديدة أمام الفلس���طينيين، مثل 

االعتراف بالدولة اليهودية وبقاء السيطرة اإلسرائيلية على 

غور األردن بعد قيام دولة فلس���طينية. كذلك فإن أميركا ما 

زالت تدعم إسرائيل بشكل شبه أعمى. ما هي وجهة حكومة 

نتنياهو؟

إلدار: »أعتقد أنه لي���س فقط أن هذه المحادثات لم تحقق 

أي تقدم، وإنما دخلنا في جمود عميق. وهذه المحادثات هي 

مثل محادثات سابقة فاش���لة. ويوجد ثمن للمحادثات التي 

تفشل. ففي كل مرة نعود إلى نقطة الصفر، وهذا األمر يزيد 

من تشكك الفلس���طينيين حيال جدية إس���رائيل ونواياها 

بع���دم التوصل إلى تس���وية، كم���ا أن ه���ذا الوضع يضعف 

معس���كر السالم اإلسرائيلي بش���كل كبير. وبإمكانك أن ترى 

في اإلعالم اإلسرائيلي اتهامات بأن الفلسطينيين ال يفوتون 

فرص���ة إلهدار الفرص، وفي الجانب الفلس���طيني يتالش���ى 

اإليمان بالسالم، وهذا األمر قد يثير العنف مجددا. وإسرائيل 

بدأت بمعاقبة الفلس���طينيين على فشل المحادثات. كذلك 

فإني انتقدت األميركيين في مقالتي التي أنشرها في موقع 

’ألمونيتور’ االلكتروني وقلت هناك إنه إذا لم تكن واثقا من 

نجاح المحادثات والتوصل إلى نتيجة جيدة وواضحة فعليك 

أال تبادر إلى بدء محادثات كهذه«.

)*( نتنياه���و يهدد الفلس���طينيين بعقوب���ات وخطوات 

أحادي���ة الجانب. ه���ل توجد مصلح���ة إس���رائيلية بانهيار 

السلطة الفلسطينية؟

إل���دار: »أعتقد اآلن أن���ه ال توجد حاجة إلج���راء مفاوضات. 

والش���عور الس���ائد لدى الجمهور اليهودي هو أن إس���رائيل 

تقّدم خدمة للفلسطينيين عندما تبدي استعدادها للتحدث 

معهم. وعلى العالم أن يقرر فيما إذا كانت إسرائيل ستدفع 

ثم���ن كونها ال تعطي الفلس���طينيين ش���يئا وتس���تمر في 

االحتالل. هذه قمة في الوقاحة أن تتم معاقبة الفلسطينيين 

ألنه���م انضموا إلى معاه���دات دولية حول حق���وق األطفال 

والنساء. ما السيئ في هذا؟«.

)*( هل سيبتعد كيري عن المفاوضات، برأيك؟

إلدار: »كال. أعتقد أنه س���ينتظر حتى نهاية نيسان الجاري 

ليرى ما سيحدث. ويصعب، اآلن، توقع ما سيحدث بعد ذلك«.    

مقابلة خاصة مع المحلل السياسي في موقع »ألمونيتور«

عـكـيـفـا إلـدار لـ »الـمـشـهد اإلسـرائـيلي«: نـتـنـيـاهـو يريد إفـشــال المفـاوضات
وتحميل الفلسطينيين مسؤولية ذلك وإفشال كيري وإبقاء ائتالفه متماسكا!

*ما دفع ليبرمان إلطالق تصريحات ضد إطالق سراح األسرى هو تخوفه من أن يقوم نتنياهو بإخراج ليفني ولبيد من الحكومة وإدخال حزب شاس مكانهما*

االستيطان في اسرئيل: من الهامش.. إلى المركز.               )أ.ب( 

أقرت لجنة المالية التابعة للكنيست، في الثالثين من آذار 

األخير، تحويل مبلغ 177 مليون ش���يكل )من ميزانية الدولة( 

إلى قس���م االس���تيطان في »المنظمة الصهيونية العالمية« 

)الوكال���ة اليهودي���ة(، ووضعت بذل���ك نهاية للنقاش���ات 

والخالفات المستمرة منذ أسابيع طويلة حول هذا الموضوع.

وقد تس���نى إقرار هذه الميزانية بع���د تراجع أعضاء لجنة 

المالية البرلمانية من كتلة »يوجد مستقبل« عن معارضتهم 

له���ذا التمويل، بذريع���ة حصولهم على »تعه���د من إدارة 

االئتالف الحكومي« بإقرار أمر قانوني يقضي بإخضاع قس���م 

االس���تيطان هذا، ميزانيته ومصروفاته، للمراقبة القانونية 

طبقا لما يقتضيه »قانون حرية المعلومات«. 

وكان���ت معارضة كتلت���ي »يوجد مس���تقبل« و«الحركة« قد 

حالت، خالل األس���ابيع األخي���رة، دون المصادقة على تحويل 

هذا المبلغ إلى قسم االستيطان، إذ اشترطتا تأييدهما بإقرار 

األمر القانوني المذكور. 

لكن إدارة االئتالف الحكومي عادت ونقضت هذا »التعهد«، 

مرة أخرى، األس���بوع األخير، حين رف���ض رئيس لجنة القانون 

والدستور والقضاء التابعة للكنيست، عضو الكنيست دافيد 

روتم )من حزب »إس���رائيل بيتنا«( مجرد »طلب إعادة البحث« 

في موضوع األمر القانوني المذكور على جدول أعمال اللجنة 

للتصوي���ت عليه، وذلك عل���ى خلفية األغلبي���ة التي توفرت 

لتأييده في جلسة اللجنة األخيرة. 

وحينما سئل روتم عن سبب امتناعه عن طرح الموضوع على 

جدول أعمال اللجن���ة، لم يجد أية غضاضة في التصريح بأنه 

ينوي »تأجيل الموضوع حتى دفنه«! 

وتوجه عضو الكنيست إليعازر شتيرن )من »الحركة«(، أحد 

المطالبين بإعادة بحث الموضوع )والوحيد من أعضاء االئتالف 

الحكومي الذي صّوت ضد تحويل الميزانية(، إلى روتم قائال: 

»أنا أؤيد البناء )في المس���توطنات( وال أخجل في ذلك. لكنك، 

بتصرفك هذا، تضع قس���م االس���تيطان في موضع المشتبه 

بالس���رقة والغش. وإال، فلَم التخوف من الرقابة والشفافية؟ 

... تصرف���ك هذا يعن���ي، بصورة واضحة، أن ثم���ة أمورا غير 

مشروعة تحدث هناك وأنهم يسرقون أموال الدولة«!

م إل���ى اللجنة، في  دِّ
ُ
وكان »طل���ب إعادة البح���ث« هذا قد ق

أعقاب قرارها األول، في منتصف آذار الماضي، رفض إقرار أمر 

قانوني يقضي بإخضاع ميزانية قس���م االستيطان للمراقبة 

والش���فافية، ضمن قان���ون حرية المعلوم���ات، وذلك بتأييد 

صوتين اثنين فقط - روتم نفس���ه وعضو الكنيس���ت شولي 

معلم/ رفائيلي، من كتلة »البيت اليهودي«. فقد عرض روتم 

الموضوع للتصويت، وتم ذلك، بحض���ور االثنين المذكورين 

فقط، وقبل دخول أعضاء اللجنة اآلخرين إلى قاعة الجلسات!! 

تمويل حكومي... خارج القانون!
قبل س���بع س���نوات، اتخ���ذت الحكومة اإلس���رائيلية قرارا 

يقضي باعتماد قسم االستيطان في الوكالة اليهودية ذراعا 

تنفيذية للحكومة. وترافق إصدار هذا القرار مع رأي قضائي 

أكد ض���رورة إخضاع القس���م إياه إلى نص���وص ومقتضيات 

القواني���ن ذات العالق���ة. لكن القس���م )بدع���م »صامت« من 

الحكومة( لم يقم بما أماله الرأي القضائي، من حيث كش���ف 

أوراقه أمام الجمهور العام. 

وفي تش���رين الثان���ي 2011، توجهت منظم���ة »يش دين« 

إلى قس���م االس���تيطان بطلب الحصول على معطيات تتعلق 

بتخصي���ص األراض���ي ألغراض البن���اء والزراع���ة، باتفاقيات 

استئجار األراضي المعقودة بين قسم االستيطان والمسؤول 

عن »الممتل���كات الحكومية والمهجورة ف���ي منطقة يهودا 

والس���امرة )الضفة الغربية(«. وقد أرس���ت »يش دين« طلبها 

هذا على »قانون حرية المعلومات«. لكن قس���م االس���تيطان 

رفض االس���تجابة لطلب »يش دين«، مما دفعها إلى التوجه 

بالتم���اس خاص إل���ى المحكمة ف���ي القدس إللزام القس���م 

باالس���تجابة للطلب. وقد قبلت المحكمة التماس »يش دين« 

وأقرت اعتبار قس���م االس���تيطان »س���لطة جماهيرية«، وفق 

تعريفه���ا في قانون حري���ة المعلومات، م���ا يلزمها بتزويد 

المعطيات المطلوبة. لكن قسم االستيطان استأنف على هذا 

القرار أمام المحكمة العليا، التي قبلت االستئناف مؤكدة أنه 

»طالما لم يعلن وزير العدل، رس���ميا، كون قس���م االستيطان 

»س���لطة جماهيرية«، فليس في اإلمكان تطبيق قانون حرية 

المعلومات عليه«!

وقس���م االس���تيطان هذا يعم���ل بوصفه ذراع���ا تنفيذية 

للحكومة اإلس���رائيلية، لكنه ليس جس���ما حكوميا رس���ميا، 

أي ليس جزءا رس���ميا من الحكوم���ة. وهو يحصل على تمويل 

حكومي )م���ن الميزاني���ة العامة للدولة( ويعم���ل في مجال 

البناء االستيطاني، إنشاء مستوطنات جديدة وتطوير البنى 

التحتية فيها، فضال عن »تطوير السياحة«.

وعلى هذه الخلفية، توجهت عضو الكنيست زهافا غالئون 

)رئيس���ة حزب »ميرتس«(، إلى وزيرة العدل، تسيبي ليفني، 

مطالب���ة بإصدار أمر قانوني يعّرف قس���م االس���تيطان بأنه 

»س���لطة جماهيرية« إلتاح���ة المجال أم���ام إخضاعه لقانون 

حرية المعلومات. وأوضحت غالئ���ون: »ال ُيعقل أن يبقى هذا 

القس���م خارج إطار قانون حرية المعلومات، رغم أنه يش���كل 

ذراعا تنفيذية في مجال البناء االستيطاني«. وقالت إن قسم 

االستيطان هذا هو واحد من أجسام وأذرع حكومية أخرى غير 

عة لمقتضيات هذا القانون. 
َ

مخض

واس���تجابت وزيرة العدل، ليفني )رئيسة حزب »الحركة«(، 

لطلب غالئون هذا، فتوجهت بدورها، في آب 2013، إلى لجنة 

القانون، الدس���تور والقضاء، لكي  تتيح لها هذه إصدار أمر 

قانوني يقضي بشمل قسم االس���تيطان في منظمة الوكالة 

اليهودي���ة في ِع���داد الهيئات والمنظم���ات العامة الملزمة 

بوض���ع ميزانياتها موضع الش���فافية والمراقب���ة، بمقتضى 

»قانون حرية المعلومات«.

وطلب���ت ليفن���ي من لجن���ة القان���ون، الدس���تور والقضاء 

البرلماني���ة تمكينها من إص���دار أمر قانوني يعتبر قس���م 

االس���تيطان »س���لطة جماهيرية« كما يعّرفه���ا قانون حرية 

المعلومات، وهو تعريف ُيلزم، قانونيا، بتزويد أي مواطن في 

إس���رائيل بالمعلومات الالزمة حول عمل مثل هذه »السلطة«، 

تمويلها، ميزانياتها وأدائها، إذا ما طلب الحصول عليها. 

وف���ي تعقيبها على قرار لجنة القانون، الدس���تور والقضاء 

البرلماني���ة األول رفض إخضاع قس���م االس���تيطان لنصوص 

قان���ون حري���ة المعلوم���ات، قال���ت ليفني إن »َمن يخش���ى 

الش���فافية، من المرّجح أن تكون لديه أش���ياء يريد إخفاءها. 

فقس���م االستيطان يمنع أية ش���فافية أو مراقبة لميزانياته 

ومصروفات���ه، األمر الذي يؤكد الحاجة الماس���ة إلى إخضاعه 

لقانون حرية المعلومات سعيا إلى تبديد الضباب والغموض 

اللذين يكتنفان عمله وأنش���طته وإلى تمكين الجمهور من 

ممارس���ة حقه األس���اس في اإلط���الع على بن���ود الصرف من 

ميزانية الدولة وعلى ما تقوم به هيئة سلطوية«. 

وقالت عضو الكنيست ستاف ش���ابير )من حزب »العمل«(، 

وه���ي من بين المبادري���ن إلى الحملة ضد اس���تمرار تحويل 

الميزانيات الحكومية إلى قس���م االس���تيطان، إن »أي جسم 

يعتاش م���ن األموال العامة، أموال الجمه���ور، بينما ال يقدم 

أي���ة تقارير حول كيفي���ة صرف هذه األم���وال، ليس جديرا 

بالحص���ول ولو على ش���يكل واحد من أم���وال الضرائب التي 

يدفعها المواطنون«. 

ذراع خفّية لصرف أموال حكومية على االستيطان
وكان���ت غالئون قد بدأت بإثارة ه���ذا الموضوع على جدول 

أعمال الكنيس���ت خالل الس���نة الماضية، مؤكدة أن »قس���م 

االس���تيطان تحول إل���ى ذراع تنفيذية للحكوم���ة«، يتم من 

خاللها تحويل أموال طائلة إلى المس���توطنات والمش���اريع 

االستيطانية في المناطق الفلسطينية، دون أية رقابة تذكر، 

نظرا ألن ميزانية هذا القس���م يتم إقرارها ورصدها بواسطة 

لجن���ة المالي���ة البرلمانية، وليس في إطار قان���ون الميزانية 

العامة للدولة. 

وأوضحت غالئ���ون أن »ميزانية هذا القس���م ازدادت خالل 

الس���نة األخيرة بنحو نصف مليار شيكل«، مطاِلبة ب� »معرفة 

صَرف 
ُ
كيفية صرف هذه األموال«، ألن »الحكومة تّدعي بأنها ت

على مش���اريع تطويرية في النقب وف���ي الجليل، بينما أّدعي 

أنا بأن جميع هذه األموال تذهب إلى البناء االس���تيطاني في 

المناطق )الفلسطينية(«.  

وفي تشرين الثاني األخير )2013(، قالت غالئون إن ميزانية 

قس���م االستيطان »سترتفع بنس���بة 800% في غضون ثالثة 

أشهر«!

وأوضحت، آنذاك، أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، قبل 

ذلك بثالثة أشهر )أي في آب 2013( على رصد ميزانية بلغت 

58 مليون ش���يكل لقسم االس���تيطان، بينما قامت الحكومة 

بتحوي���ل 220 مليون ش���يكل أخرى إضافي���ة لتمويل أعمال 

لجنة المالية في الكنيست تقّر تحويل 177 مليون شيكل لقسم االستيطان في الوكالة اليهودية

رصد لألغراض االستيطانية دون حسيب أو رقيب!
ُ
مبالغ طائلة من المال العام ت

*»قسم االستيطان« هو ذراع تنفيذية للحكومة يتم من خاللها تحويل أموال طائلة إلى المستوطنات والمشاريع االستيطانية في المناطق الفلسطينية

دون أيــة رقــابــة نـظـــرا ألن مـيــزانـيــة هــذا الـقـسـم يـتــم إقــرارها ورصدها بواسطة لجنة المالية البرلمانية وليس في إطار قانون الميزانية العامة للدولة *

هذا القس���م، ثم صادقت لجنة المالي���ة البرلمانية، بعد ذلك 

بأسبوع واحد، على تحويل مبلغ إضافي وصل إلى 5ر242 مليون 

شيكل. وباإلجمال، بلغت ميزانية قسم االستيطان في السنة 

الماضية أكثر من 523 مليون شيكل، وهو مبلغ يعادل ثمانية 

أضعاف الميزانية األصلية التي صودق عليها. 

لكن ه���ذه الزيادة ف���ي ميزانية قس���م االس���تيطان، غير 

الخاضعة ألي���ة رقابة، لم تقتصر على الس���نة األخيرة فقط. 

فالمعطيات التي نش���رها مراسل صحيفة »هآرتس« للشؤون 

االقتصادية في الكنيست، تسفي زرحيا، تكشف ما يلي: في 

العام 2011، أقر الكنيس���ت لقسم االس���تيطان ميزانية بلغت 

أكثر من 62 مليون ش���يكل، لكن الميزانية التي تم تحويلها 

بالفع���ل بلغت أكث���ر من 373 مليون ش���يكل، أي ما يعادل 6 

أضعاف الميزانية األصلية المصادق عليها. وفي العام 2010، 

صادق الكنيست على ميزانية لهذا القسم بلغت 5ر68 مليون 

ش���يكل، بينما بلغت الميزانية المرص���ودة فعليا 231 مليون 

ش���يكل، أي زيادة نس���بتها 240% عن تلك األصلية المصادق 

عليها. 

وقالت غالئون إن »قس���م االس���تيطان هو الجسم المسؤول، 

مباش���رة وفعلي���ا، ع���ن إدارة كل ما يتعلق بش���ؤون األراضي 

ف���ي الضفة الغربية، ممثال لحكومة إس���رائيل. فهو الجس���م 

المس���ؤول عن تخصيص األراضي للمس���توطنات، وهو الذي 

يق���وم ب� »العمل األس���ود« ف���ي كل ما يتصل بأعم���ال البناء 

والتوسيع في المس���توطنات، فضال عن االستيالء على أراض 

جديدة في الضفة الغربية«.  

واعتبرت غالئ���ون أن »الميزانيات الطائلة التي يتم رصدها 

لهذا القس���م، وس���ط تجاوزات كبيرة جدا لما تتم المصادقة 

عليه رس���ميا، ال تعدو كونها صفقة مش���بوهة وغير مكتوبة 

بين ديوان رئيس الحكومة، من جهة، وممثلي المس���توطنات 

والمستوطنين في الكنيست وفي الحكومة، من خالل االلتفاف 

على الكنيس���ت وصالحياته، بغية تحوي���ل أكبر ما يمكن من 

الميزانيات لالس���تيطان والمس���توطنات ، دون أي حسيب أو 

رقيب وبعيدا عن أعين الجمهور الذي يدفع هذه األموال«. 

وقالت: »هذا ما يفسر تمسك بينيت وأريئيل )وزير االقتصاد 

نفتالي بينيت ووزير البناء واإلسكان أوري أريئيل وكالهما من 

حزب »البيت اليهودي« الذي يمثل المستوطنين( وزمالئهما 

نهم من ابتزاز ماليين 
ّ
بالكراسي، فالجلوس في الحكومة يمك

الش���واكل من ميزانية الدولة، دون أي���ة رقابة ودون أي بحث 

جماهيري«. 
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

نصف الصادرات اإلسرائيلية 

بأيدي عشرة مصّدرين كبار
بّي���ن تقرير معهد الصادرات اإلس���رائيلية الص���ادر في األيام 

األخيرة ازدي���اد ظاهرة س���يطرة كبار المصّدري���ن على صادرات  

البضائع اإلس���رائيلية، من دون الصناعات العس���كرية والخدمات، 

إذ بلغت نس���بة ما صّدره المصّدرون العش���رة األوائ���ل في العام 

2013 من إجمال���ي الصادرات الصناعية 5ر50%، مقابل 5ر48% في 

صادرات العام 2012، وهذا على الرغم من أن هذه النسبة كانت في 

العام 2008 في حدود %58.

وقال التقرير إن حجم الصادرات اإلسرائيلية الكلي بلغ أكثر بقليل 

من 93 مليار دوالر، كما كان���ت عليه الحال في العام 2012، ولكن هذا 

يشكل تقريبا خمسة أضعاف الصادرات اإلسرائيلية التي كانت قبل 

20 عاما، ويش���مل هذا الصادرات الصناعية والعس���كرية والخدمات. 

وبلغ حجم الصادرات الصناعية بما يش���مل صناعة المجوهرات، ومن 

دون الصناعات العسكرية والخدمات، 62 مليار دوالر.

ويتبين أن الص���ادرات الصناعية المدنية إلى الواليات المتحدة 

تراجعت بنس���بة 4%، وبلغت قيمتها 4ر10 مليار دوالر، ما نس���بته 

22% من هذه الصادرات، أم���ا ألوروبا فقد ارتفعت بنحو 10%، وبلغ 

إجمال���ي الصادرات المدنية 5ر19 مليار دوالر، وهو ما يش���كل %42 

من إجمالي هذه الصادرات، علما أن نسبة الصادرات لدول االتحاد 

األوروبي وحده بلغت 32% من إجمالي الصادرات المدنية. 

42 بالمئة من المشغلين اإلسرائيليين 

يرفضون تشغيل عرب
دل اس���تطالع بادرت له وزارة االقتصاد اإلس���رائيلية ونش���رت 

معطياته في األس���بوع الماض���ي، على أن 42 بالمئ���ة من أصحاب 

العمل اإلس���رائيليين أعلنوا أنهم يفضلون عدم تشغيل عرب في 

مصالحهم، بينما قال 46% من العاملين إنهم ال يرغبون بأن يكون 

عامل عربي زميال لهم في مكان العمل.

ونش���رت معطيات االس���تطالع في يوم دراس���ي حول تس���اوي 

الفرص ف���ي العمل، وعقد ف���ي جامعة »بار إيالن« ف���ي تل أبيب، 

وش���مل االستطالع ش���ريحة نموذجية من 500 شخص، وقد أظهر 

االستطالع أيضا أن 37% من أصحاب العمل يفضلون عدم تشغيل 

متدينين متزمتين »حريديم« في مصالحهم، وكما يبدو بس���بب 

نمط حياتهم وقدرتهم االنتاجية.

ويعكس االس���تطالع واقع حال يواجه���ه المواطنون العرب في 

س���وق العمل، فهم محرومون من فرص العم���ل في القطاع العام، 

ومحرومون من مناطق صناعية وأماكن عمل في بلداتهم، ما يضطر 

أكث���ر من 70 بالمئة من القوى العامل���ة العربية لمغادرة بلداتها 

يوميا إلى أماكن عمل بعيدة.

وتنعك���س هذه األوضاع في نس���ب البطالة الت���ي تفوق أربعة 

أضعاف النس���بة بين اليه���ود، ففي حين أن مع���دل البطالة في 

إس���رائيل أقل من 5ر6 بالمئة، فإنها بين اليهود وحدهم تقل عن 

5ر4 بالمئة بينما تتراوح لدى العرب ما بين 23 إلى 25 بالمئة.

تجنيد 14 مليار دوالر 

لنقل قواعد عسكرية للنقب
قالت مصادر إس����رائيلية إن الحكومة ستعمل على تجنيد ما بين 

6 مليارات إلى 14 مليار دوالر، بواس����طة سندات دين، من أجل تمويل 

مخطط نقل قواعد عس����كرية ضخمة من منطقة تل أبيب إلى صحراء 

النقب، على األراضي التي صودرت على مر السنين من عشائر النقب.

وقد أعلنت إس���رائيل منذ س���نين عديدة عن نيتها نقل قواعد 

عسكرية ضخمة، ومنها قواعد اس���تخباراتية، إلى منطقة النقب، 

بادعاء أن هذا األمر س���يلزم عش���رات آالف جنود الجيش النظامي 

بالس���كن قرب قواعدها، ما يعن���ي النقب. وتحقق إس���رائيل من 

هذا هدفين مركزيين: األول دعم مش���روع تهويد النقب، الذي ال 

يلقى أي تقدم منذ اإلعالن عنه في س���نوات التس���عين الماضية، 

وثاني���ا، تحرير أراض باهظة الثمن في منطق���ة تل أبيب الكبرى، 

وكان العائق الدائم أمام هذا المشروع هو الميزانيات، التي قررت 

إسرائيل تجنيدها اآلن عبر سندات دين لفترات متفاوتة.

وكان���ت الحكومة قد أقرت في الس���نوات األخيرة إقامة أكثر من 

عشر مستوطنات جديدة في شمالي صحراء النقب. 

وإضافة إلى ذل���ك، بحث ديوان رئيس الحكومة إلى جانب دائرة 

االس���تيطان في الوكالة اليهودي���ة )الصهيونية(، اقامة عش���ر 

مس���توطنات أخرى في منطقة عراد )ش���مال النقب( رغم اعتراض 

وزارة حماية البيئة.

إسرائيل توزع أراضي سكن 

مجانا على العائالت اليهودية
كشفت صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية النقاب عن أن الحكومة 

قررت توزيع قطع أراض للبناء مجانا آلالف العائالت اليهودية، في 

عدد من المدن وفي مس���توطنات أقيمت في السنوات األخيرة في 

منطقة الجليل والتي أطلق عليها وزير االس���كان والبنى التحتية 

في سنوات التسعين أريئيل شارون اسم »النجوم السبعة«، وهي 

عمليا في غالبيتها الساحقة أراض عربية مصادرة.

وحس���ب التقرير، فإن ما يس���مى ب���� »دائرة أراضي إس���رائيل«، 

الحكومية الرسمية ستبدأ في نهاية الشهر الجاري نيسان بتوزيع 

قسائم أراضي بمساحة نصف دونم لكل قسيمة، على ما بين 25 ألفا 

إلى 30 ألف عائلة يهودية دون مقابل، وس���تكون األراضي معفية 

أيضا من الرسوم، وتقدر قيمة هذه األراضي بنحو 6ر1 مليار دوالر.

وقال النائب د. حنا س���ويد المتخصص في ش���ؤون األراضي إن 

هذا اإلجراء العنصري يستند إلى قانون بادرت له حكومة بنيامين 

نتنياهو الس���ابقة في العام 2010، ويقضي »بالس���ماح« للحكومة 

»بخصخصة« األراضي التي بحوزتها، وهي عمليا األراضي العربية 

المص���ادرة على مر الس���نين، إذ ج���رت مصادرتها تح���ت ذرائع 

مختلف���ة، من بينها »مصادرة للصالح العام«، كما أقدمت الحكومة 

على الغ���اء القانون الذي يمنع صاحب األرض من اس���ترداد أرضه 

إذا لم يتم اس���تخدام أرضه للصالح العام بعد 20 عاما، وعمليا فإن 

الحكومة تهدف من هذه الخطوة إلى تثبيت الس���يطرة على هذه 

األراضي ومنع أصحابها الشرعيين من استردادها.

نواب من االئتالف والمعارضة يبادرون
لقانون يمنع توزيع صحيفة يومية مجانا

*القانون يستهدف بشكل خاص صحيفة »يسرائيل هيوم« وصاحبها شلدون أدلسون *أدلسون يتوغل في 

سيطرته على اإلعالم اإلسرائيلي: اشترى مطابع »معاريف« وموقعها على االنترنت *»معاريف« متوقفة عن 

الصدور منذ أسابيع والحارس القضائي يبحث عن مشتر *الحكومة تسير في اتجاه تصفية سلطة البث العام*

بادر نواب من سبع كتل برلمانية من االئتالف والمعارضة إلى  مشروع 

قانون يقضي م���ن الناحية الفعلية بمنع توزي���ع صحيفة يومية مجانا 

بمواصفات مالئمة لصحيفة »يسرائيل هيوم« التي باتت األكثر انتشارا 

في إس���رائيل، في الوقت الذي يتوغل في���ه صاحب الصحيفة األميركي 

اليهودي واليميني المتشدد شلدون أدلسون في السيطرة على وسائل 

اإلع���الم، بموازاة مس���اعي الحكومة لتصفية س���لطة الب���ث العام، إال أن 

المفارقة هي أن نوابا من اليمين المتش���دد يساهمون في هذا القانون، 

الذي م���ن الصعب رؤيته يتحقق، على األق���ل بالصيغة التي طرح فيها 

مع اختتام الدورة البرلمانية الش���توية، وق���د ُيطرح على الهيئة العامة 

للتصويت عليه في الدورة الصيفية المقبلة.

وينص القانون على أنه من منطلق المس���اواة في المنافسة التجارية، 

فإنه ُيحظر على صحيفة يومية توزع ستة أيام أسبوعيا، وبعدد صفحات 

يوم���ي يتجاوز 30 صفح���ة، وأال يكون التوزيع المجاني ألكثر من س���تة 

أش���هر، أن توزع على القراء مجانا، وهذه مواصفات تقتصر على صحيفة 

»يس���رائيل هيوم«، التي يتراوح عدد صفحاتها يوميا ما بين 68 إلى 80 

صفحة، بينما الصحيفة الثانية »يس���رائيل بوست« تصدر خمسة أيام، 

وعدد صفحاتها اقل، وتوزيعها األساس في شبكة القطارات.

وق���د صدرت »يس���رائيل هيوم« ألول مّرة، في منتص���ف العام 2007، 

وكان انتش���ارها يقتصر على منطقة تل أبيب والق���دس، ومنذ اللحظة 

األول���ى أظهرت تأييدها لمن كان رئيس���ا للمعارضة، بنيامين نتنياهو، 

وه���ي ما زالت، ثم بدأت تتوس���ع، وه���ي توزع في غالبي���ة أنحاء البالد، 

واشترت في األسابيع األخيرة مطابع صحيفة »معاريف« المنهارة، وفي 

األيام األخيرة اشترى صاحب الصحيفة موقع »معاريف« على االنترنت.

وب���ادر إلى القانون رئيس كتلة حزب »العم���ل« إيتان كابل، ووقع على 

القانون نواب من كتلتي المعارضة »ميرتس« و«شاس« الدينية، وكذلك 

م���ن نواب اليمين من االئت���الف الحاكم، »البيت اليهودي« و«إس���رائيل 

بيتنا« و«يوجد مس���تقبل« و«الحركة«، ما يعن���ي أنه في حالة كهذه فإن 

القانون يحظى بأغلبية واس���عة جدا، إذ أضفنا للمبادرين نواب كل هذه 

الكتل، والكتل الثالث الناشطة بين العرب في إسرائيل، ولكن رغم ذلك، 

ف���إن رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو ومعه كتلة الليكود، س���يلقون 

ب���كل ثقلهم لمنع مجرد طرح القانون على الهيئة العامة، وال يس���تبعد 

مراقبون، أن تكون مبادرة إلقناع نواب بسحب تواقيعهم من المبادرة.

ويق���ول كابل إن���ه ال يهدف من ه���ذه المبادرة إلى اغ���الق الصحيفة 

المستهدفة، بل أن تباع كباقي الصحف الكبيرة. وبلغ انتشار الصحيفة 

ف���ي األي���ام العادي���ة قراب���ة 39% مقاب���ل 38% لصحيف���ة »يديعوت 

أحرونوت«. ويقول خبراء إنه فيما لو باتت توزع »يس���رائيل هيوم« بيعًا، 

لهبط توزيعها إلى ما بين 10% وحتى 5%، نظرا لمضامينها، والنحيازها 

المطلق لبنيامين نتنياهو وحزب الليكود.

إلى ذلك، ف����إن صحيفة معاريف« التي كان����ت الصحيفة األولى في 

إس����رائيل في سنوات الخمسين والس����تين، ثم الثانية بعد »يديعوت 

أحرونوت« من س����نوات الس����بعين، وحت����ى الع����ام 2010، متوقفة عن 

الصدور منذ قرابة ش����هر، بس����بب االنهيار المالي فيها، إذ أن مالكها 

»الجديد« الذي اشتراها قبل أقل من عامين، لم يعد قادرا على تمويلها، 

وجرى تسليم الصحيفة لحارس قضائي لتصفية أمالكها بعد تسديد 

الديون، وأعلن الحارس في االس����بوع الماضي أنه بادر للبحث عن مالك 

جدي����د للصحيفة، التي س����يكون امتالكها مخاطرة بالغ����ة، إذ أن آخر 

اس����تطالع بّين أن نسبة توزيعها في األشهر الس����تة الماضية انهار 

إلى 5ر3%، وهي الصحيفة التي كانت توزع أكثر بعش����رة أضعاف في 

سنوات خلت.

في المقابل، أعلن وزير االتصاالت غلعاد أردان عن وقف جباية رس���وم 

س���لطة البث من المواطني���ن، ابتداء م���ن مطلع نيس���ان 2015، بمعدل 

مئ���ة دوالر ل���كل عائلة، فيما رأى المراقبون أن ه���ذه الخطوة هي خطوة 

أولى نحو تصفية س���لطة البث وخصخصة قنواتها. وتبرز الس���لطة في 

القناة التلفزيونية االولى، وعدة قنوات إذاعية، أش���هرها القناة الثانية 

اإلخبارية )ريشت بيت(، التي من المفترض أن تحقق أرباحا، إال أن سلطة 

البث في حالة عجز دائم، وال تقوى القناة األولى للتلفزيون على مواجهة 

المنافسة في القناتين الخاصتين األخريين الثانية والعاشرة.

أقدم بنك إسرائيل المركزي في تقريره السنوي الصادر في األسبوع الماضي 

على تخفي���ض توقعاته للنم���و االقتصادي للعامين الجاري والمقبل، وس���ط 

مؤش���رات تدل على أن االقتصاد اإلس���رائيلي يدخل إلى حالة تباطؤ ش���ديد، 

وه���ذا رغم أن البطالة ستس���جل انخفاض���ا طفيفا هذا العام، بينما س���يكون 

التضخم المالي في حدود 0,9%، وهذا أقل من الحد األدنى من مجال التضخم 

المطلوب، ويساوي نصف نسبة التضخم في العام الماضي التي كانت 8ر%1.

وقال بنك إس���رائيل في تقريره السنوي إنه يتوقع أن يكون النمو في العام 

الجاري في حدود 1ر3% بدال من توقعات س���ابقة تحدث���ت عن 3ر3%، أما في 

العام المقبل- 2015- فإن النمو س���يكون وفق ه���ذه التوقعات في حدود %3، 

وس���تكون مساهمة اس���تخراج وتصدير الغاز الطبيعي في هذا العام أقل من 

المس���اهمة في العام الماضي، وس���تبلغ حصتها 10% م���ن إجمالي النمو، ما 

يعني أن االقتصاد كان سيسجل نموا بنسبة 8ر2% من دون الغاز. 

ويتوقع البنك أن يسجل االس���تيراد في العام الجاري ارتفاعا بنسبة 2ر%5، 

بينما ستسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 2ر4%، وسيسجل االستهالك الفردي 

في العام الجاري ارتفاعا بنس���بة 2ر3%، وفي العام 2015 بنسبة 8ر2%، مقابل 

نسبة 7ر3% في العام الماضي- 2013.

ويقّدر بنك إس���رائيل أن يك���ون التضخم المالي في العام الجاري بنس���بة 

9ر0% مقابل نس���بة 8ر1% في العام الماضي- 2013، علما أن التضخم قد سجل 

تراجعا في الش���هر األوليين من هذا العام بنس���بة 8ر0%. وبموجب السياسة 

االقتصادية فإن مجال التضخم المطلوب ما بين 1% إلى 3%، ولذا فإن توقعات 

التضخ���م المالي من ش���أنها أن تك���ون مقلقة لالقتصاد اإلس���رائيلي، ألنها 

ستكون مؤش���ر تباطؤ حاد في االقتصاد، ويقول التقرير إن التضخم سيكون 

أقل في العام المقبل- 2015، في حدود 6ر%1.

وارتباطا بالتضخم، فإن بنك إسرائيل يتوقع أن تحافظ الفائدة البنكية في 

نهاية العام الجاري على نسبتها الحالية- 75ر0%، ولكن هذا ال يمنع هبوطها 

ثم ارتفاعها قبيل العام، إذ أن البنك يتوقع أن ترتفع الفائدة مجددا في العام 

المقبل 2015، لتصل في نهايته إلى 2%، وبحس���ب البنك فإن رفع الفائدة في 

العام المقبل سيكون مرتبطا بارتفاع الفائدة في دول متطورة في العالم.

لكن ما ال يريد أن يس���معه المصدرون من بنك إس���رائيل هو توقعاته بشأن 

س���عر صرف الدوالر أمام الش���يكل، إذ يتوقع البنك أن يستمر انخفاض سعر 

الدوالر في العام الجاري وبوتيرة أكبر من تلك التي هي اليوم، ولم يوضح بنك 

إسرائيل ما إذا سيتدخل مجددا في سعر صرف الدوالر أم ال.

إال أن بنك إس���رائيل قال في تقرير آخر له إن س���عر صرف الدوالر تراجع في 

العام الماضي 2013 بنس���بة 2ر7%، وبحسب البنك فإن هذا »تصحيح« الرتفاع 

سعره أمام الش���يكل في العام 2012، على خلفية المش���روع النووي اإليراني. 

ويحوم س���عر صرف الدوالر أمام الشيكل ما بين 75ر3 إلى 5ر3 شيكل للدوالر، 

علم���ا أن أبحاثًا س���ابقة لبنك إس���رائيل تحدثت عن أن الح���د األدنى األفضل 

لس���عر الدوالر هو 7ر3 شيكل وأعلى، وهذا بسبب مردود الصادرات بالشيكل. 

وكان بنك إس���رائيل قد تدخل بقوة في الش���هرين األولين في سوق العمالت 

األجنبية، واش���ترى مئات ماليين ال���دوالرات، إال أن مفعول ه���ذه الخطوة لم 

تصمد ألكثر من بضعة أيام، إذ عاد سعر الدوالر وانخفض. 

ويقول بنك إس���رائيل إنه يتوقع انخفاضا طفيفًا في نس���بة البطالة لترسو 

عند 1ر6% مقابل 3ر6% في العام الماضي 2013.

وظهر بنك إسرائيل في تقريره السنوي بما دعا إليه منذ أكثر من عام، وهو 

دع���وة الحكومة إلى تقليص ميزانيتها للعام المقبل بحوالي 5ر3 مليار دوالر، 

وأن ترف���ع الضرائب مجددا بقيم���ة 3ر2 مليار دوالر، وحت���ى أن محافظة بنك 

إس���رائيل كارنيت فلوغ قالت إن على الحكومة تقلي���ص ميزانية العام 2016 

بنحو 6 مليارات دوالر، ورفع ضرائب إضافية بقيمة 5ر3 مليار دوالر.

وهذا يعن���ي أن المحافظة تتنبأ منذ اآلن بأزمة اقتصادية كبيرة قد تضرب 

إس���رائيل، إذ أن ه���ذه التقليصات س���تضرب باألس���اس الش���رائح الفقيرة 

والمتوس���طة، ألن التقليص س���يأتي باألس���اس على الميزانيات االجتماعية 

والمتض���رر هو الجمهور الع���ام، كما أن التقليص في القطاع العام س���يعني 

تقليصًا في القوى العاملة في هذا القطاع، ما يعني ارتفاع البطالة مجددا.

وقد أشار بنك إسرائيل في تقريره إلى أن ميزانية وزارة الدفاع بما في ذلك 

الجيش في ارتفاع مس���تمر، رغم كل قرارات الحكومة بتقليصها، إال أنه خالل 

كل ع���ام يجري إلغاء التقليص وزيادة الميزانية، إلى أكثر مما كانت عليه قبل 

قرار التقليص.

تكريس الالمساواة
في التقرير الس���نوي ذاته يقر بنك إسرائيل المركزي أن الحكومة ال تعمل 

بما فيه الكفاية من أجل تقليص حالة الالمس���اواة، خاصة على ضوء أن الفقر 

في إس���رائيل يسجل واحدة من أعلى النس���ب بين الدول األعضاء في منظمة 

OECD، ويتبين أن المخصصات االجتماعية ال تنقذ سوى 25% من الفقراء من 

تحت خط الفقر، بينما المعدل القائم في دول OECD هو %60. 

ويحذر التقرير من أن تقليص المخصصات االجتماعية، وخاصة مخصصات 

األوالد التي تتقاضاها العائالت عن األوالد دون س���ن 18 عاما، س���ينعكس في 

ارتفاع معدالت الفقر ابتداء من العامين الماضي والجاري.

ويقول التقري���ر إن خفض مخصصات البطالة، بش���كل خاص بدءًا من العام 

2003، ذل���ك العام ال���ذي وضع فيه وزير المالية في حين���ه بنيامين نتنياهو 

السياسة االقتصادية الشرسة، دفع بالكثير ممن هم في دائرة الفقر للخروج 

إلى س���وق العمل، لكن من جهة أخرى فإن المخصصات االجتماعية باتت أقل 

من المستوى المطلوب إلخراج هذه العائالت من دائرة الفقر.

ونشير هنا إلى سلسلة تقارير خبراء تحدثت في السنوات األخيرة عن اتساع 

ظاهرة العمل الجزئي القس���ري في إسرائيل بس���بب قلة الوظائف، إذ أن ثلث 

النساء العامالت ونحو 14% من الرجال العاملين يعملون في وظائف جزئية. 

وتدل كل تقارير الفقر في إسرائيل على اتساع معدالت الفقر بين العائالت 

التي فيها عامل واحد على األقل.

لك���ن ما لم يش���ر إليه بنك إس���رائيل في تقريره الس���نوي أن المخصصات 

االجتماعية، أو حسب التسمية الرس���مية »المساهمة الحكومية في تقليص 

دائرة الفقر«، ملموسة بين اليهود أكثر بأضعاف مما هي بين العرب، إذ يقول 

تقرير مؤسس���ة الضمان االجتماعي الحكومية )مؤسسة التأمين الوطني( عن 

الفق���ر في الع���ام 2012، إن المخصصات االجتماعية أنق���ذت 51% من الفقراء 

اليهود من تحت خط الفقر، وهذه نسبة قريبا نوعا ما من معدل OECD، بينما 

النسبة بين العرب كانت في حدود 8%، وهذا يؤكد الفقر المدقع الذي يعيشه 

العرب في إسرائيل.

ويلفت بنك إس���رائيل إلى أن ما تصرفه إسرائيل على القضايا االجتماعية، 

مقارنة بحجم الناتج العام، هو من األدنى  بين الدول المتطورة، إذ أن المعدل 

في دول ه���ذه المنظمة في حدود 17% من الناتج العام، بينما في إس���رائيل 

قرابة 11% وهذه نس���بة أقل من نصف النس���بة في دول مثل الدانمارك- %25 

وفرنسا- %24.

وكان تقري���ر لمنظمة OECD ص���در بالتزامن مع التقرير الس���نوي لبنك 

إس���رائيل المركزي، قد أشار إلى أن نسبة الفقر في إسرائيل هي األعلى من 

بين الدول ال� 34، وأن إس���رائيل واحدة من أكثر خمس دول في المنظمة من 

حيث اتس���اع الفجوات االجتماعية، وهذه معطيات تتحدث عن ثالثة أعوام 

إلى الوراء، بينما يؤكد الخبراء أن نس���ب الفقر في إسرائيل سترتفع بشكل 

ملحوظ في تقريري العامين الماض���ي والجاري بفعل تقليص المخصصات 

االجتماعية.

ويعزو تقرير OECD اتساع الفجوات في إسرائيل إلى كون الصرف العام في 

إسرائيل، بمعنى ميزانيات اجتماعية وبنى تحتية، هو أقل من 16% من الناتج 

العام في إسرائيل، بينما المعدل القائم في دول OECD يصل إلى 22%، وفي 

فرنسا تصل النس���بة إلى ما يقارب 33%، وفي الدانمارك حوالي 31%، وفقط 

تركيا تصرف أقل من إسرائيل، إذ أن هذه النسبة لديها أقل من %13.  

التقرير السنوي لبنك إسرائيل: خفض توقعات النمو للعامين الجاري والمقبل
*بنك إسرائيل توقع نموا بنسبة 1ر3% في العام الجاري و3% في العام 2015 *نسبة التضخم في العام الجاري أقل من الحد األدنى 

المطلوب- 9ر0% *الفائدة البنكية ستراوح مكانها والدوالر سيسجل تراجعا إضافيا في العام الجاري *البنك يجدد تحذيره للحكومة 

 OECD أن عليها رفع الضرائب وتقليص ميزانيتها في 2015 *صرف إسرائيل على القضايا االجتماعية من أقل المعدالت في منظمة

*سياسة الحكومة تكّرس الالمساواة وتخفيض المخصصات االجتماعية زاد االنخراط في سوق العمل لكنه زاد الفقر أيضا*

طابور من العاطلين عن العمل أمام أحد مكاتب التشغيل اإلسرائيلية- توقعات بانخفاض نسبة البطالة بصورة ضئيلة! 
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»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

عالقات إسرائيل الدولية
تحرير: عاطف أبو سيف

يصدر قريبا عن

ينب���ع من عملية رس���مية متفق عليه���ا )بمعنى، 

برهان رياضي أو تجربة علمية( يفرض نفسه على 

الباحثي���ن والطالب، فهم ملزم���ون بقبوله، طالما 

كانوا يؤمنون باألطر المفهومية في هذا المجال، 

حتى لو فضلوا  استنتاجًا آخر أو فكروا مسبقا بأن 

هذا االس���تنتاج غير صحيح. أم���ا في مجالي علوم 

االجتماع واألدب، فإن لإلكراه والفرض بصورة عامة 

طابعا مختلفا تماما: فعندما يعرض علينا مفهوم 

جدي���د للواقع ال يمارس علينا فرض مطلق لقبوله، 

ولكن يف���رض علينا ان نتعرف على هذا المفهوم 

او التص���ور، ونجد صعوبة ش���ديدة في التحرر من 

معرفته.

من الواض���ح ان فرض القي���م والمعرفة يثيران 

معارض���ة يمكن لها أن تتطور إل���ى عداء. وتبقى 

مخلفات المعارضة والعداء أيضا في الحاالت التي 

تنجح فيها عملية الفرض ف���ي إحداث التمثل أو 

التذويت الكامل للقيم و/ أو المعرفة. غير انه من 

المعروف ان المعارض���ة والعداء يمكن أن يصبحا 

اش���د بأس���ا وقوة في الحاالت  التي تفشل فيها 

عمليات فرض القي���م والمعرفة )بمعنى ان القيم 

والمعرفة لم يس���توعبا(. وفي حال���ة  الرياضيات 

والعل���وم الدقيقة، يج���ري الحديث ع���ن اإلحباط 

الناج���م عن عدم فهم المعرف���ة التي  عرضت من 

قبل جهة مسؤولة أو سلطوية، خاصة عندما تفهم 

من قبل اآلخري���ن.  في حالة العل���وم االجتماعية 

واآلداب فمن  الواض���ح ان المفاهيم المصطلحات 

المتصادمة م���ع المفاهيم التي نحتفظ بها تثير 

عداء، س���واء فهمناها تماما أو لم نفهمها، وحين 

يدور الحديث على تمثل قيم فإن األمر يغدو أشد 

حدة .

م���ن هنا نس���تنتج أن أي���ة  مؤسس���ة للتربية 

والتعليم تولد عداء،  وال سبيل إلى تالفي ذلك.  

هذا األمر ذاته ينطبق ايضا على جهاز التعليم 

العال���ي نظرا ألنه يرب���ي أيضا عل���ى قيم معينة 

)وخصوصا عل���ى العقالنية( وهو ينش���غل أيضا 

في غرس وإكساب المعرفة.  فضال عن ذلك وفيما 

يتعلق بإكس���اب المعرفة من الممك���ن ان يكون 

العداء أكبر، ذلك ألن األكاديميا تنشغل بالمعرفة 

المتوفرة بصورة أقل في الساحات األكثر مركزية  

للمجتمع. فالفجوة بي���ن المعرفة المتقدمة التي 

يت���م اكس���ابها ف���ي األكاديميا، وبي���ن المعرفة 

المألوفة والمقبولة في المجتمع برمته أكبر بكثير 

من الفجوة بين المعرفة المكتس���بة في الثانوية 

وبين المعرفة المألوفة. هذه  األمور تعتبر نافذة 

وصحيحة  بش���كل خاص فيما يتعلق بالتشخيص 

النق���دي للواقع االنس���اني  واالجتماع���ي، والذي 

يعتبر من أسس وقواعد األكاديميا.

إن ال���رد المالئم على هذا الع���داء ال يتمثل في 

إنكار المشكلة وإنما في اإلقرار بها، ومحاولة فهم 

وتبرير اإلكراه الذي تسبب بها،  إال أن البعد المحرر 

ال���ذي تنطوي عليه يعتبر في المحصلة حاس���ما.  

بمعن���ى، أنه عل���ى الرغم من أن عملية اكتس���اب 

المعرفة مرتبطة بمعاناة معينة مصدرها اإلكراه 

المذك���ور، إال أن الفائ���دة الت���ي تنط���وي عليها 

بالنسبة لإلنس���ان المتعطش للمعرفة أكبر بما ال 

يقاس.  فإمكانية أن نفهم الواقع بش���كل أفضل 

محررة إلى حد كبير من االغتراب والجزع الكامنين 

في واقع غير مفهوم. ع���الوة على ذلك، فإن فهم 

الواقع يوف���ر رضى وارتياحا، ناهي���ك عن القدرة 

على العم���ل بصورة أكثر عقالني���ة داخل الواقع. 

إن الفائ���دة الكامنة في التعلي���م ال تعدو كونها  

كليش���يه، ومع ذلك فإنها حقيقة صحيحة. إن ما 

تخفيه الكليش���يه، بصورة عامة، هو ثمن الفائدة 

 وأن الحديث ال يدور 
ً
او الجدوى، وهي تخفي خاصة

جذور العداء العام للمؤسسة 
األكاديمية في إسرائيل

بقلم: عوديد غولدرايخ )*(

تعريف
األكاديمية في  المؤسس���ة  تحول���ت 

إسرائيل في السنوات األخيرة إلى أحد 

ف���روع أو مرافق تلق���ي الضربات، والتي 

توجه له���ا اتهامات بما يتعدى  بكثير  

مجال  مسؤوليتها.  

في هذا المقال، الذي ننقل هنا ترجمة 

كاملة له، يشير عوديد غولدرايخ، عضو 

منت���دى حماي���ة التعليم الع���ام، إلى 

االس���رائيلية  األكاديميا  وموقع  مكانة 

في إط���ار أجهزة القمع، س���واء كعامل 

قامع أو كإطار / موض���وع مقموع.  فيما 

يلي نص المقال:

توطئة
كان بودي أن اكتب عن المؤسس���ة االجتماعية 

المس���ماه أكاديميا: ع���ن طبيعته���ا وماهيتها، 

أهدافها وطريقة أدائها، وعن أهمية االستقاللية  

التي يج���ب أن تتمت���ع بها كي تم���ارس عملها، 

بمعن���ى عن ضرورة الحفاظ عليه���ا وتعظيم عدم 

تبعيتها للمؤسسات االجتماعية األخرى، وكذلك 

عن العوائ���ق الداخلية والخارجية التي تواجهها، 

غير أن���ه وقب���ل أن انتظر إصغاء له���ذا الحديث، 

يتعي���ن علي مواجه���ة العداء العام للمؤسس���ة 

األكاديمية في إسرائيل.

إن العداء العام للمؤسس���ة األكاديمية يش���كل 

ظاه���رة محزن���ة وخطي���رة أرى أنه م���ن الضروري 

تناوله���ا ومناقش���تها. ف���ي هذا المقال س���وف 

أس���تعرض وأناقش األسباب المبررة وغير المبررة 

لهذا العداء، ومثل هذا النقاش يمكن ان يساهم 

ف���ي خفض مس���توى الع���داء، وهو أم���ر ضروري 

إلتاح���ة المجال إلجراء نق���اش حقيقي في ماهية 

األكاديميا وأدائها،  وهذا النقاش س���وف أؤجله 

إلى مقال متمم لهذا المقال.

الطابع القامع  لجهاز
 التربية والتعليم برمته

إن لعملي���ة غرس المعرفة والقي���م بعدا قمعيا 

قائما بشكل جلي في كامل المؤسسة المربية على 

القي���م، أيا كانت هذه القي���م، بمعزل عن طابعها 

)أي القي���م( وبمعزل عن مس���ألة ما إذا كانت هذه 

القي���م جديرة ومالئم���ة، وما إذا كان م���ن المبرر 

التربية على تمثلها وتذويتها. 

وفي الواقع فإن مسألة تسويغ وشرعنة التربية 

على القيم تثار وتطرح على بس���اط النقاش، بعد 

اإلق���رار بالقم���ع المرتبط بهذه التربية، وس���وف 

أتطرق إلى هذه المسألة الحقا. 

وفي هذا الس���ياق أود التوكي���د على أن التربية 

عل���ى القي���م اإلنس���انية و/ أو العقالني���ة، تقنع 

ميوال معاكس���ة، وهي تفعل ذلك بش���كل صريح 

أو ضمني.  وعلى الرغم م���ن ان البعد القمعي في 

اكس���اب وغرس المعرفة أق���ل وضوحا مما هو في 

التربي���ة على القي���م، فإن القمع بمعن���ى اإلكراه 

والفرض للمضامين قائم مع ذلك بش���كل ضمني 

بصورة رئيسة.  وفيما عدا عملية اإلكراه لمنظومة 

االس���تنتاجات المنطقية ف���إن المعرفة الجديدة 

تف���رض علين���ا معرفة العال���م بص���ورة مختلفة 

عن الص���ورة الت���ي عرفناها فيما قب���ل. وتتناول 

»المعرفة« ليس فقط مجموع���ة من الوقائع وإنما 

باألس���اس طرق النظ���ر والتحليل لمجمل وش���تى 

الحقائق المكونة للواقع.

س���وف أعطي نموذجا عبر التطرق بالذات لمجال 

الرياضي���ات والعلوم الدقيقة: فاالس���تنتاج الذي 

االجتماعي����ة الني����و- الليبرالي����ة، وم����ن المفهوم ان 

مؤسس����ات عامة أخ����رى تتعرض لموج����ة الهجوم من 

االيديولوجيا الرجعية  النيو ليبرالية وما يرافقها من 

عدائية انتجتها، هنا يظهر تأثير ضعف المؤسس����ة 

األكاديمية األساس والنابع من نقص امتالكها للموارد 

االجتماعية الفوري����ة. بكلمات أخرى، تعتبر المنظومة 

االكاديمي����ة هدفا س����هال للهجوم كونه����ا ال تمتلك 

مصادر القوة، كما انها ال تتمتع بحماية السلطات.

يمث����ل طبيعة الهج����وم النيو ليبرال����ي التغيير 

الح����ادث ف����ي موازين الق����وى االجتماعي����ة لصالح 

الرأس����مال الكبي����ر ف����ي مواجه����ة طبق����ة العمال. 

لض����رورات هذا البح����ث، فإن طبقة العمال تش����مل 

كاف����ة المرتزقين م����ن عملهم الي����دوي وليس من 

أولئ����ك الذين يجمعون الثروة عبر تش����غيل وإدارة 

العم����ال اآلخرين،  تغيير موازي����ن القوى يعبر عنه 

من خالل التآكل المس����تمر في مداخيل العمال من 

مجمل الناتج القومي، وارتفاع مداخيل ارباب رؤوس 

األموال الكبيرة، كما يتمثل عبر االنقس����ام الطبقي 

المتزاي����د، األمر الذي يظهر جليا في االرتفاع الحاد 

في مقاييس عدم المساواة االجتماعية.

يحت���اج من يس���تفيدون م���ن ه���ذه الحقيقة 

البس���يطة إل���ى تمويهه���ا، وه���ذا م���ا تفعل���ه 

االيديولوجي���ا الني���و ليبرالية عبر نش���ر قصص 

جذابة عن روعة »الس���وق الح���رة«، وبالمقابل عبر 

تسفيه الحديث عن ضرورات التضامن االجتماعي 

واالنساني وتعزيز الحديث عن المنافسة الفردية 

باعتبارهم���ا نقيضين متعاديين. م���ن هنا، على 

وج���ه الخصوص، تنب���ع العدائية لكل مؤسس���ة 

جمهوري���ة، هدفها الوصول ال���ى تصفيتها، عبر 

الخصخص���ة المباش���رة أو الخصخص���ة الملتوية، 

ويت���م ذلك في الس���عي الى تحويل المؤسس���ة 

االجتماعية العامة إلى مؤسس���ة رأسمالية ربحية 

عمليا تعمل على اس���س »الس���وق الحرة«، بمعنى 

تحويلها م���ن مزود خدمات اجتماعي���ة الى مزود 

منتجات هدفها تعظيم الربح.

الخطوة األولى في عملية الخصخصة المباش���رة 

او الملتوي���ة للمؤسس���ات االجتماعي���ة تتمث���ل 

في اضعافها عبر دمج عمليتين، األولى تش���ويه 

س���معتها ومن ثم تقليص الم���وارد المتاحة لها 

مما يتسبب في المساس بعملها، اي المس بجودة 

الخدم���ات التي توفرها للجمه���ور، هذه العملية 

تنتج مسارا مزدوجا يغذي ذاته ويبررها، فتشويه 

الس���معة تغذي تقليص الموارد وتقليص جودة 

الخدم���ات الناجمة ع���ن تقليص الم���وارد يغذي 

عملية تش���ويه السمعة، يجب مقاومة ذلك: يجب 

دعم كاف���ة المؤسس���ات االجتماعي���ة وخصوصا 

المؤسسة األكاديمية في مواجهة الهجوم النذل 

الموجه نحو تصفيتها كمؤسسة اجتماعية.

عداء تجاه 
القيم اإلنسانية

عل���ى النقيض من مصادر الع���داء الثالثة التي 

ت���م بحثها وتبين انها ليس���ت عادلة )على األقل 

في »السطر األخير«(،  فإن العدائية التي تبديها 

االيديولوجيات الالإنس���انية، مث���ل االيديولوجيا 

القوموي���ة وااليديولوجيا العنصرية، في مواجهة 

المؤسسة األكاديمية، تنمو من المنطق الداخلي 

له���ذه االيديولوجي���ات )ووفق���ا لذل���ك فه���ذه 

العدائية مب���ررة من وجهة نظره���ا(، وذلك كون 

المؤسس���ة  األكاديمية هي حصن لالنسانية. إن 

تأكيدها على تطوير الملكات المنطقية والنقدية 

لالنس���ان وإثراء عالمه النفس���ي، والمؤسس على 

رؤية اإلنسان باعتباره هدفا أسمى، كل ذلك يبدو 

كشوكة في عين االيديولوجيا الالإنسانية.

أخيرًا
إن حججي وإدعاءاتي بش���أن عدم عدالة العداء 

تج���اه األكاديمي���ا تس���تند ال���ى الفرضي���ة بأن 

األكاديميا مخلصة لطبيعتها وملتزمة بأهدافها. 

هذه فرضية مركزية خصوصا في الجزء الذي يبحث 

في الوظيفة االجتماعية للمؤسس���ة األكاديمية. 

تعاون هذه المؤسسة مع الطبقات الحاكمة يقف 

عل���ى النقيض من حقيق���ة  انتمائها لطبيعتها، 

كم���ا ان إنتماءها لطبيعته���ا يضعها في موقف 

هام لنقد ومعارضة السلطة المضطهدة.

بمقارن���ة م���ع المجتمع���ات المتن���ورة، نجد ان 

المؤسس���ة األكاديمي���ة اإلس���رائيلية تميل إلى 

المزيد م���ن التعاون مع الطبق���ات الحاكمة، هذه 

الظاه���رة ه���ي انع���كاس للمش���اكل التكوينية 

للمجتمع االس���رائيلي والت���ي يتوجب معالجتها. 

ه���ذا الع���الج ال يت���م عب���ر إضعاف المؤسس���ة 

األكاديمية، ولكن عبر تقويتها، وفقط عبر تعزيز 

قدرتها على معارضة السلطة.
_______________________________

)*( بروفســـور  في علوم الحاســـوب فـــي »معهد وايزمان 

للعلوم« في رحوفوت وعضو في المنتدى لحماية التعليم 

العام.  ترجمة خاصة. 

فقط على جهد وإنما أيض���ا على معاناة تنبع من 

اإلكراه.

من المفهوم ان ما ذك���ر أعاله ال يجب بالضرورة 

ان يتناقض مع الحاجة ال���ى جعل عملية التربية 

والتعليم اقل قمعية. إن م���ن الممكن والضروري 

ان نجع���ل عملية التربية والتعلي���م أقل قمعية، 

ويمكن ومن الضروري القيام بذالك إال انه ينبغي 

اإلق���رار بأن درج���ة معينة من القم���ع تعتبر أمرًا 

حتميا ال يمكن تفاديه.

األداء  االجتماعي لجهاز التربية والتعليم في 
إعادة انتاج وشرعنة النظام الطبقي القائم

إن ل���كل جهاز تربية / تعلي���م دورا مركزيا في 

إعادة انتاج النظام االجتماعي، واالكاديميا ليست 

ش���اذة عن ه���ذه القاع���دة. والحدي���ث يجري عن 

غ���رس القيم المقبولة اجتماعي���ًا وتعليم العلوم 

والمؤهالت التي يهتم المجتمع او الطبقات التي 

تحكمه بأن تزود بها ابناء المجتمع، والتمييز بين 

المجتم���ع وبين الطبقات الحاكم���ة هام في هذه 

الحال���ة. فالعداء الموجه ضد العملية التربوية هو 

لة )بفتح 
َ
ذات العداء الموجة من الطبقات المستغ

الغين( ضد المنظومة التي تبدو وكأنها المسؤولة 

عن بني���ة االس���تغالل. غير ان توجي���ه العدائية 

لمنظومة التربية والتعليم مغلوط بسبب ان هذه 

المنظومة هي مجرد أداة بيد الطبقات المسيطرة 

والتي هي بالذات من يج���ب ان تواجه بالعدائية 

والمقاومة.

في هذا السياق تجدر االشارة الى ان المنظومة 

األكاديمي���ة تمي���ل بالذات الى خدم���ة الطبقات 

المس���يطرة أقل من ميل أجهزة التربية والتعليم 

األخ���رى إلى ذلك. ويعود الس���بب ف���ي ذلك  الى 

ان ماهي���ة األكاديمي���ا كمؤسس���ة تعم���ل ف���ي 

مجال المعرفة االنس���انية، وحقيق���ة أن أهدافها 

���ر ف���ي مجال  تمت صياغتها بش���كل عام وميسَّ

تطوير المعرفة االنس���انية وإكسابها وتوريثها.  

وينش���غل التعليم األكاديمي بشكل خاص،  في 

تطوير الق���درات والمؤهالت العقالنية  والنقدية 

للن���اس وإث���راء عالمه���م بالمع���ارف المتقدمة 

ولي���س بالتأهيل المهني المقل���ص أو المحصور، 

وطالم���ا ان  االكاديمي���ا ملتزم���ة بأهدافها ضمن 

الصياغ���ة العام���ة المذكورة أع���اله، فإنها ال  ولن 

تخ���دم الطبقات المس���يطرة أكثر م���ن خدمتها 

لس���ائر المجتمع، وهي ال تس���اهم في إعادة بناء 

النظام الطبقي القائم، وف���ي الواقع، فإن األبحاث 

المس���تقلة في جبه���ة العلم تس���اهم في فهم 

النظ���ام االجتماعي القائم والبحث عن بدائل اكثر 

نجاحا.

ويتط���رق ما ورد اع���اله إلى مضامي���ن التعليم 

االكاديم���ي بص���ورة خاص���ة، ول���كل المنظوم���ة 

التربوية والتعليمية بش���كل عام. غير ان  ألجهزة 

ومنظومات التعليم جوانب بنيوية وشكلية ايضا. 

ويتمثل احد هذه الجوانب في التربية أو التدجين 

للس���لوكيات المعياري���ة المحددة. ه���ذا الجانب 

مرتب���ط بالطابع القمعي  الذي نوقش آنفا   ويجب 

ان نتطلع الى تقليص حجمه. أما الجانب الشكلي 

أو البنيوي الثاني فيتمثل في استخدام شهادات 

التخ���رج للمنظومة التربوية إلعادة بناء وش���رعنة 

النظام الطبقي القائم.

والمقصود هو أن هذه الش���هادات تتيح  تمويه 

عملي���ة إعادة انتاج  النظام الطبقي: فالش���هادات 

تمكن من استبدال ثروة مالية لذوي الطالب بثروة 

رمزية تتجسد في شهادات االبناء واألحفاد والتي 

يمكن استبدالها مجددا بثروة مالية. بعبارة أخرى، 

فإن اآلباء األثرياء يش���ترون ألبنائهم والذي يتيح 

له���م امكانيات وفرصا طبقية أفضل، س���واء كانت 

مباش���رة بواس���طة المؤهالت التي اكتس���بت في 

عملية التربي���ة والتعليم  أو بصورة غير مباش���رة 

بواس���طة التفضي���ل القائم ألصحاب الش���هادات 

الت���ي تدل على تحصيلهم.  وهك���ذا فإن التعليم 

يس���تخدم كتمويه لعملية حف���ظ النظام الطبقي 

القائم: الطبقات الحاكمة ال تورث سلطاتها مباشرة 

ألبنائها، لكنه���ا تمكنهم من الظه���ور كأصحاب 

استحقاق لمكانة عليا مس���تندين إلى الشهادات 

التي تشير إلى مؤهالتهم الفردية )المزعومة(.

إذن، ف���ي المجتم���ع الحال���ي، تعمل ش���هادة 

التخرج، وخصوصا تلك الصادرة عن المؤسس���ات 

األكاديمية، على ش���رعنة النظام الطبقي القائم. 

غي���ر أن ه���ذه العملية ليس���ت ناجم���ة عن ذنب 

المنظومة األكاديمية، بل ذنب النظام االجتماعي 

التي تعيش بين ظهراني���ه، ولذلك يجب توجيه 

اللوم نحو النظام وليس نحو المنظومة األكاديمية، 

باعتبار أنه يجري استغاللها هي األخرى من قبله.

هن���اك موضوع آخر ن���رى انه من الجدير اإلش���ارة 

اليه، وهو تماهي األكاديميا مع الش���رائح والطبقات 

االجتماعي���ة الغني���ة )أي االش���كناز – العلمانيون 

– القدم���اء، وفيم���ا مض���ى ايض���ًا »االش���تراكيون 

الليبراليون«(. هذا التماهي يرتكز على االحصائيات 

التي تعك���س الواقع االجتماعي ال���ذي تتمتع فيه 

هذه الطبقات بس���يطرة ونفوذ في س���ائر الساحات 

والميادين الراقية، على الرغم من ان هذه الش���رائح 

ليس���ت ف���ي الحقيق���ة هي الش���رائح المس���يطرة 

والس���ائدة في المجتمع اإلسرائيلي المعاصر.  فهذا 

المجتمع يخضع لس���يطرة طبقة أضي���ق بكثير من 

أصحاب رؤوس األم���وال الكبرى وأعوانهم وعليه فإن 

مقاومة استغالل الرأس���مال للسكان – سواء الطبقة 

الدنيا او الطبقة الوسطى، يجب ان يوجه نحو الطبقة 

الحاكم���ة وليس لمن يبدو ظاهرا أنه ينتمي اليها أو 

مرتبط بها. األكثر م���ن ذلك، ان معظم األكاديميين 

ليسوا مرتبطين بالطبقة الحاكمة بل انهم مناهضون 

لس���يطرتها، واالكاديميا باعتبارها مؤسس���ة توفر 

افضل المراكز المحتملة للمقاومة المستقبلية.

العداء تجاه أية  مؤسسة عامة
إن اح����د مصادر العداء تجاه المؤسس����ة األكاديمية 

اإلس����رائيلية يكم����ن ف����ي  كونه����ا مؤسس����ة عامة، 

وهي تتع����رض تقريبا منذ عقدي����ن لهجوم الرجعية 
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

باحث إسرائيلي في علم الوراثة يؤكد 

عدم وجود أصل واحد لجميع اليهود
يعتزم الخبير اإلس���رائيلي في علم الوراثة، الدكتور عيران إلحايك، األس���بوع المقبل، الكشف 

ع���ن آلة زمن تس���مى )GPS Geographic Population Structure( التي بإمكانها، بعد أن يتم 

تزويده���ا بمعلومات جينية مش���فرة، أن تقتفي أثر الجذور العائلية لش���خص ما قبل ألف عام. 

وتأخذ هذه اآللة، التي طورها إلحايك مع زميلته في البحث الدكتورة تتيانا تتارينوفا من جامعة 

جنوب كاليفورنيا، الحمض النووي للش���خص الخاضع للفح���ص، وتضعه في النقطة الجغرافية 

األصلي���ة التي ُصنع فيها، وهي عبارة عن منطقة مس���احتها 50 كيلومترا تقريبا. وتعطي اآللة، 

بعد التجارب عليها، إجابة دقيقة بنسبة %98. 

ومن الناحية العملية، فإن بحث إلحايك يساعد في دراسة نشوء األمراض. 

وقال الباحث اإلس���رائيلي لصحيفة »غلوبس« االقتصادية اإلس���رائيلية، إنه »يوجد اليوم عدد 

متزايد م���ن األدوية التي تعود بالفائدة لس���كان من أصل معين فقط وق���د تكون خطيرة على 

اآلخرين، ولكن ليس بإمكاننا اليوم أن نعّرف أنفس���نا والقول من نكون في الحقيقة. وإذا تمكن 

طبيب من النظر إلى الحمض النووي لش���خص ما، والقول إن هذا اإلنس���ان جاء من منطقة معينة 

وأع���رف تأثير هذا ال���دواء أو ذاك على القادمين من تلك المنطق���ة بعينها، فإن هذا يعني أنه 

يوجد طب يتالءم بشكل شخصي مع المريض«. 

ذبح بقرة مقدسة!
كان هناك إجماع بين المختصين في علم الوراثة الذين بحثوا في تاريخ »الش���عب اليهودي« 

على أنه يوجد بين اليهود الذين يعيش���ون في مناطق مختلفة في أنحاء العالم عالقات جينية 

قوي���ة أكثر من العالقات بينهم وبين الس���كان غي���ر اليهود الذين يعيش���ون بينهم. وادعى 

الباحثون، على س���بيل المثال، أن يهود العراق ويهود روس���يا يتش���اركون فيما بينهم بشحنة 

جيني���ة أقوى بكثير من العالقة الجينية الموجودة لدى اليهود والمس���لمين في العراق أو بين 

اليهود والمس���يحيين في روس���يا. وذلك رغم أنه من ناحية المظهر الخارجي يشبه اليهود في 

العراق أو روسيا السكان الذين يعيشون بينهم. 

كم���ا أن أولئك الباحثين ادعوا أن تحليل الحمض النووي ألبناء »الش���عب اليهودي« في جميع 

أماكن تواجده، يقود إلى اس���تنتاج بأن لجميعهم أصال واحدا واضحا ش���رق أوسطي ومن »أرض 

إس���رائيل« حصرا. والمعنى السياسي لهذا االدعاء هو أن »الش���عب اليهودي« يشكل مجموعة 

عرقية مختارة، ولذلك فإنه يوجد لليهود حق تاريخي في »أرض إسرائيل«. 

إال أن البح���ث الذي أج���راه إلحايك يفند هذه االدعاءات. كما أنه يطرح تفس���يرا بديال، ودعمه 

بمعطيات ونماذج بيولوجية – إحصائية ولم يتردد في ذبح البقرة المقدسة حول األصل الجيني 

والجغرافي المش���ترك. ووفقا لبحث إلحاي���ك، فإنه يوجد في الحمض الن���ووي المختلط ليهود 

أوروب���ا عنصر قوقازي مهيمن أكث���ر بكثير من أي عنصر آخر. وأكد أن معظم يهود أوروبا هم من 

نسل أبناء إمبراطورية الخزر الذين تهودوا في القرن الثامن الميالدي. وأضاف أن اليهود الذين 

يس���كنون في أماكن مختلفة ف���ي العالم مختلطين جينيا تماما مثل أبناء الش���عوب األخرى وال 

يتشاركون في أصل جيني مشترك أصله في »أرض إسرائيل« التوراتية. 

وق���ال إلحايك إنه »بع���د تراكم معطيات الحمض النووي في الس���نوات األخي���رة، فإن معظم 

المختصي���ن في علم الوراثة أدركوا أن النظرية الس���ابقة ال تصمد، وبالطبع أنها ال تس���ري على 

اليه���ود، وما حدث هو أن اليهود األكثر س���مرة بينن���ا، مثل اليمنيين والهن���ود واألثيوبيين، 

ت���م إلقاؤهم تح���ت عجالت حافلة الحي، أو بكلمات أخرى: تقرر أنهم ليس���وا يهودا من الناحية 

الجينية. وكيفما تدير وجهك، فإن اليهود األش���كناز واليهود األثيوبيين ليس���وا متشابهين 

جينيا أكثر من الش���به بين األوروبي المس���يحي واألثيوبي المس���يحي. وما قرره المتخصصون 

المحليون في علم الوراثة هو أن اليهود اليمنيين واليهود األثيوبيين هم من نس���ل أش���خاص 

تحولوا عن ديانتهم، وال يوجد أي س���بب لالعتقاد بأن يهود أوروبا هم من نسل اليهود القدماء 

وال األثيوبيين. والحقيقة هي أنه ليس���ت لدينا فكرة كيف بدا شكل اليهود القدماء والقرار بأن 

األشكنازيين هم شبيهون بسيدنا إبراهيم، هو قرار تعسفي«.

وأضاف إلحايك أنه »علينا أن نفهم أن هذا اإلجماع جاء من مكان علمي س���يء جدا. وفي العلم 

نحن نق���ارن بين فرضيتين. ولم يق���ارن أي بحث يهودي أبدا بين فرضيتي���ن قبل البحث الذي 

أجريته. وعندما نجري بحثا بوجود فرضية واحدة، وليس مهما ما هي النتيجة، فإنك س���تحصل 

دائما على النتيجة التي تريدها. والبحث الذي أجريته سحب البساط من تحت برج أوراق الشدة 

 أن الفرضية القائلة أن جميع اليهود هم من أصل ش���رق أوس���طي 
ّ

له���ذا المجال برمته. وأثبت

ليس���ت موجودة. كذلك فإن األدوات المتوفرة وتلك التي طورتها تبين أن أصل يهود أوروبا من 

القوقاز وش���مال تركيا. وأصل يهود المغرب، على سبيل المثال، هو في وسط أوروبا وأصل يهود 

العراق هو في العراق س���وية مع يهود إيران... ومن الناحية الجينية فإنه ال توجد أية مجموعة 

سكانية يهودية يعود أصلها إلى إسرائيل«. 

وال ش���ك في أن نتائج بحث إلحايك يثير عدم ارتياح لدى اإلسرائيليين. وقال في هذا السياق 

إنه »يوجد أشخاص كثيرون تسبب االستنتاجات ارتياحا لديهم. وهناك أناس طوروا معتقدات 

مختلفة بش���أن أصولهم، ألنه يوجد عدد غير قليل من المختصين في علم الوراثة الذين يجرون 

أبحاثا حتى اآلن ويروون فيها للناس أمورا يريدون س���ماعها. فهم يروون لهم أنهم من نس���ل 

الكوهينيي���ن والالويين والكثي���ر من الش���خصيات التوراتية، وبعضها حقيق���ي وأغلبها غير 

حقيقي على ما يبدو. فأن تنظر إلى الكوهينيين، أي الذين اس���م عائلتهم كوهين ويش���كلون 

5% من السكان ]في إس���رائيل[، واالعتقاد أنهم جميعا من نسل ]الشخصية التوراتية[ أهارون 

كوهين هو هراء. إذ ليس فقط أننا ال نعرف ما إذا كان أهارون كوهين ش���خصية حقيقية، وإنما 

نحن نعرف أيضا أن عدد الكهنة في فترة الهيكل الثاني لم يرتفع عن عش���رين أو ثالثين. لكن 

هذا يمنح األفراد شعورا باالنتماء وليس صعبا أن نفهم لماذا لم يرغبوا بسماع شيء آخر«. 

الفلسطينيون من نسل بار كوخفا
بعد أن نش���ر إلحايك بحثه عن أن أصل اليهود األوروبيين هو من الخزر، تعرض لهجوم شديد 

للغاية. والمثير في األمر أن االنتقادات التي وجهت إليه لم تأت من أوس���اط أكاديمية وعلمية، 

فهن���اك حظي بمديح خاصة وأن بحثه نش���ر في مجلة جامعة أكس���فورد المرموقة، وإنما جاءت 

االنتقادات والتهجمات الش���ديدة من جهة أوس���اط صهيونية يمينية أيديولوجية. ومن بين 

الذين انتقدوه الس���فير اإلس���رائيلي األس���بق لدى األمم المتحدة، دوري غولد، الذي اتهمه في 

مقال نشره في صحيفة »يس���رائيل هيوم« بأنه »تحركه باألساس أجندات سياسية تتطلع إلى 

تقويض شرعية الدولة اليهودية، بدال من االستناد إلى األدلة التاريخية الصلبة التي تم العثور 

عليها حتى اآلن«. لكن غولد لم يتطرق إلى االكتشافات الجينية.  

ورد إلحاي���ك على مقال غولد بالقول إن���ه »عندما قرأت ما كتبه فكرت كم هو أمر محزن أن أحدا 

ما ال يعرف تاريخ ش���عبه. وأنصح دوري غولد أن يقرأ تاريخ ش���عبه ثانية وأن يغير اسم معهده 

إلى مركز أبحاث التاريخ الفلس���طيني ألن هذا ما يفعله تماما. وال يوجد لما يقوله أية عالقة مع 

التاري���خ اليهودي. ومن يعتقد أن حقه في أن يعيش في مكان معين هو بفضل حمضه النووي، 

فإنه يختلق فئة جديدة من الحقوق. وهذه فئة غير موجودة اليوم في أي مكان في العالم، وإذا 

قرروا في إس���رائيل اس���تخدام هذه الفئة من أجل إسناد حق ما في األرض، فإنني أنصحهم بأن 

يعيدوا التفكير ألن هذه الفئة ليست ضمن المعطيات«.    

وشدد إلحايك على أنه »ينبغي أن يكون واضحا تماما لجميع الباحثين في هذا المجال أن أصل 

اليهود ليس في إس���رائيل الحالية أو القديمة ألنه فحص هذا األمر بس���يط للغاية. إذ أن دولة 

إس���رائيل موجودة فوق واحدة من أكثر المقابر قدم���ا واكتظاظا في العالم وتوجد فيها هياكل 

عظمية مؤرخة بدقة لفترات مختلفة وشعوب مختلفة في تاريخ المنطقة. وال يوجد أمر أبسط من 

وضع عدد من هذه الهياكل العظمية وإثبات أن ]وزير الخارجية اإلس���رائيلي أفيغدور[ ليبرمان 

هو ابن العم البعيد ليوحنا من الجش وبيني غانتس ]رئيس أركان الجيش اإلس���رائيلي[ هو من 

نسل بار كوخفا. والسبب الوحيد لعدم إجراء أبحاث في هذا الموضوع وتلك التي تم إجراؤها لن 

تنشر أبدا هو أن الجميع يعرف اإلجابة جيدا: على األغلب أن جنود بار كوخفا سيكونون شبيهين 

بالفلسطينيين أكثر من أي أحد آخر«.  

وخل����ص إلحاي����ك إلى أن »اليهود أقام����وا مجتمعات عظيمة في كل مكان ف����ي العالم، من أميركا 

الجنوبي����ة ومرورا بمراكش وأصفه����ان وحتى الصين. وعلى مدار آالف الس����نين طّور هؤالء اليهود 

القصص واألس����اطير واللغات واألطعمة والمالب����س وثقافة كاملة، وكانت متمي����زة أحيانا. وليس 

بإمكان أحد أن يقنعني بأنه يوجد سبب إللقاء هذا الكنز الثقافي في سلة نفايات التاريخ من أجل 

رواية ]صهيونية[ متخيلة. وحان الوقت لكي نتعلم، في إسرائيل العام 2014، أن الماضي الحقيقي 

لكل واحد منا، هو ليس ذلك الذي اختلقه الضيف من أميركا من أجلنا ودفعه في حلقنا منذ أن كنا 

في روضة األطفال. واليوم باإلمكان القيام بذلك بواسطة فحص بسيط للحمض النووي«. 

تشهد طوابير المحتاجين لوجبات طعام أمام 

مق����رات جمعيات خيرية في أنحاء إس����رائيل، 

عش����ية عيد الفصح اليه����ودي، الذي يصادف 

األس����بوع المقبل، على اتس����اع الفقر، حتى في 

العائ����الت التي فيها أح����د الزوجين أو كالهما 

في بع����ض الحاالت يعم����الن ويتقاضيان راتبا 

شهريا ولكنه غير كاف في ظل غالء المعيشة 

والسياسة االقتصادية النيوليبرالية للحكومة 

اإلسرائيلية. 

وأفاد تقرير نشره موقع »يديعوت أحرونوت« 

االلكترون����ي، بأنه قبل أس����بوع ونّيف من ليلة 

الفصح اليهودي، وقبل بدء جمعية »يد العون 

للصدي����ق« الخيرية بتوزي����ع رزم الطعام، امتد 

طابور طويل أمام مكاتبها. وانتظر المحتاجون 

به����دوء إلى أن تفت����ح الجمعي����ة أبوابها، يوم 

الخمي����س الماض����ي، وهم يمس����كون بعربات 

التسوق والسالل، على أمل الحصول على رزمة 

الطع����ام والم����واد الغذائية. وق����د تحول هذا 

الطابور إلى مش����هد عادي عش����ية عيد الفصح 

اليهودي في كل عام. لكن مؤس����س الجمعية، 

ش����معون صباغ، قال إن »الطلب هذا العام على 

رزم الطعام أكبر بكثير مما كان عليه في العام 

الماضي«.   

ويب����رز بين ه����ؤالء المحتاجي����ن المهاجرون 

الجدد إلى إس����رائيل. وقالت إحدى المحتاجات 

الواقفات في الطابور، وتبلغ من العمل 65 عاما، 

إنه����ا هاجرت م����ن رومانيا إلى إس����رائيل قبل 

15 عام����ا، لكنها أصيبت ف����ي حادث منعها من 

العمل والحصول على رات����ب تقاعد، وتعتاش 

هي وزوجها م����ن عمل ال����زوج بوظيفة جزئية 

ف����ي تكني����س الش����وارع. وأضاف����ت أن »رزمة 

الطعام ستس����اعدني، لكني أخشى أال تحتوي 

على اللحم. ولدين����ا المال القليل لنصرفه على 

ش����راء الطعام، لكن ماذا عن الدواء؟ لقد عملت 

ف����ي رومانيا كممرضة في المستش����فى، واآلن 

تحولت إلى متسولة«.

وأك����د صباغ أن قس����ما م����ن المحتاجين لرزم 

الطع����ام التي تقدمها جمعيته هم أش����خاص 

يعملون، ورغم أنه����م يتقاضون راتبا إال أنهم 

يحتاج����ون لتبرع����ات الجمعي����ة. وأوض����ح أنه 

»يكفي أحيانا أن يصادف أحد ما صعوبات غير 

متوقعة وبعد وق����ت قصير يصبح في ضائقة. 

وجاء إلي هذا األس����بوع ش����اب يعمل ويكسب 

6000 ش����يكل ش����هريا، لكن زوجته ترقد منذ 

ثالثة ش����هور في البيت م����ن أجل الحفاظ على 

حمله����ا. وال يتمك����ن الزوج من تس����ديد قرض 

اإلسكان ورس����وم روضة األطفال البنه، وقد تم 

قطع التيار الكهربائي عن بيته«. 

انعدام األمن الغذائي
إن انعدام األمن الغذائ����ي، المعّرف في الدول 

المتط����ورة عل����ى أنه »ق����درة غي����ر منظمة على 

الحصول عل����ى الغ����ذاء بكميات كافية تس����مح 

بحياة صحية ونش����طة«، هو - وفق����ا ل� »يديعوت 

أحرونوت«- »مش����كلة إس����رائيلية دائمة وليست 

ظاهرة تميز فت����رة األعياد فق����ط«. وكان تقرير 

صادر عن مؤسس����ة التأمين الوطني، في ش����هر 

ش����باط الماض����ي، قد أش����ار إل����ى أن 8ر18% من 

العائالت في إس����رائيل تعاني من هذه الظاهرة. 

ووفقا للتقرير فإن 6ر8% من العائالت تعاني من 

انعدام األمن الغذائي بصورة بارزة، بحيث تضطر 

إلى شراء المواد الغذائية األرخص ثمنا فقط. 

وق����ال أهارون كوهي����ن، مدير ع����ام جمعية 

خلي����ت« الت����ي ت����وزع وجب����ات طع����ام على 
َ
»ت

المحتاجين، إن »األعياد ه����ي فترة الذروة في 

اإلنفاق، والعائالت الت����ي تأتي إلينا ال تتمكن 

من الصمود في هذا اإلنفاق. وهؤالء األشخاص 

للحصول على مساعدة. واإلنفاق  يستصرخون 

على األوالد والطع����ام وإيجار البي����ت وفاتورة 

الكهرباء يثقل عليه����م وهم ينهارون تحته. 

وقس����م كبير منه����م يحتاجون إلى مس����اعدة 

طوال العام، ولكن ه����ذا االحتياج يتعاظم في 

األعياد«.   

ويساهم في اتساع دائرة الفقر قرار حكومة 

إسرائيل، قبل سنوات، بإجراء تقليص كبير في 

مخصصات األوالد، وهو أمر دفع آالف العائالت 

إل����ى دائرة الفق����ر. ووضع����ت وزارت����ا المالية 

والرفاه خطة تغذية، شملتها الميزانية بمبلغ 

230 ملي����ون ش����يكل، وهو مبلغ يش����كل %10 

فقط م����ن حج����م مخصص����ات األوالد الذي تم 

تقليصه. ويتم توزيع مبلغ خطة التغذية على 

المحتاجين على شكل قسائم ومنتجات. وقالت 

الصحيف����ة إنه ت����م إطالق تس����مية »االمتحان 

الحقيقي لمجتمع إنساني« على خطة التغذية 

الحكومية، قبل ش����هرين، ولكن هذه الخطة لم 

تخرج إلى حّيز التنفي����ذ حتى اآلن. وقد حّولت 

الحكومة مبلغا زهيدا، 5ر7 مليون ش����يكل، إلى 

الجمعي����ات الخيرية ودوائ����ر الرفاه التي توزع 

المواد الغذائية، عشية عيد الفصح اليهودي، 

لكي تزود المحتاجين برزم الطعام والقسائم. 

كذلك يمنح مش����روع آخر، بالتع����اون مع وزارة 

استيعاب الهجرة، بطاقات بقيمة 200 شيكل 

شهريا لحوالي ستة آالف مهاجر مسن إضافة 

إلى مخصصات الشيخوخة.

رئيس »لجنة محاربة الفقر« في إسرائيل:

الحكومة تطور المستوطنات وال تحارب الفقر
ألنه ال توجد قوة سياسية للفئات المستضعفة!

موظفون يحصلون 
على تبرعات غذائية

ق���ال إي���رز نغاوكر، مدي���ر جمعي���ة »بئير 

سوفّياع« في بئر الس���بع والتي ستزود مئات 

العائالت من مدينة بئر الس���بع برزم غذائية، 

إن توجه���ات المحتاجي���ن للم���واد الغذائية 

تتزايد عش���ية عي���دي الفصح ورأس الس���نة 

اليهوديين. لكن���ه لفت إلى أنه »في الماضي 

لم تأِت إلينا عائالت يعمل فيها أحد الزوجين، 

لكن اليوم، حت���ى لو كان كال الزوجين يعمالن 

ويتقاضي���ان الحد األدنى م���ن األجور فإنه ال 

يبق���ى لديهما الم���ال حتى نهاية الش���هر. 

فارتفاع األس���عار وتقليص مخصصات األوالد 

وع���دم تعديل الحد األدنى م���ن األجور يدفع 

العائالت بش���كل متزايد إلى الس���قوط تحت 

خط الفقر. والطلب على الرزم الغذائية يتزايد 

بينما التبرع���ات تتناقص. ونضطر أحيانا إلى 

اختي���ار من س���نمنحهم هذه الرزم، ولس���ت 

قادرا على الصمود أمام توجهات المحتاجين. 

إذ لدي قائمة تش���مل 500 عائلة وبإمكاني أن 

أوزع على 200 عائلة فقط«.   

وش����دد مردخ����اي إلحنانا، وه����و متطوع في 

الجمعي����ة من����ذ تأسيس����ها، عل����ى أن طل����ب 

المحتاجي����ن الحصول على رزم غذائية س����جل 

رقما قياسيا هذا العام. وقال إنه »يوجد عندنا 

طلب كثير جدا وليست لدينا القدرة على إعطاء 

الجميع. وال تأتي إلينا عائالت أحادية الوالدين 

فقط، وإنما عائالت كامل����ة، وتزايد العدد هذا 

الع����ام أكثر بكثير من الماضي. وقد وزعنا 700 

وجبة في العام الماضي، ويوجد اآلن طلب على 

1500 وجبة. وعل����ى الحكومة أن تصحو وإعطاء 

هؤالء المحتاجين، لكن ألسفي نحن نعمل بدال 

من الحكومة«.  

وأضاف����ت مركزة المتطوعين ف����ي الجمعية، 

ياعيل أوش����ير، أن »األش����خاص الذي يعملون 

هم أيضا، وليس فقط أولئك الذين يعتاش����ون 

من مخصص����ات، ال يتبقى لديهم المال إلنهاء 

الش����هر ويبحث����ون ع����ن مس����اعدة. وأوالدهم 

يذهبون إل����ى المدرس����ة بدون طع����ام. وثمة 

أهمية ألن يتبرع المجتمع، لكن هذه مسؤولية 

الحكومة أن تساعد تلك العائالت«. 

وإلى جان����ب انع����دام األمن الغذائ����ي، فإن 

التساع دائرة الفقر في إس����رائيل انعكاسات 

أوس����ع يتم التعبي����ر عنها من خ����الل انعدام 

المس����اواة والفج����وات بص����ورة متطرفة فيما 

يتعل����ق بالق����درة عل����ى الحصول على س����كن 

وخدم����ات رفاه وصحة وتعلي����م. ووفقا لتقرير 

الفقر الذي نش����رته مؤسسة التأمين الوطني، 

ف����ي ش����هر كان����ون األول الماضي، ف����إن عدد 

العائالت الفقيرة بلغ 439500 عائلة في العام 

2012 ويعي����ش فيها 1754700 نس����مة، أي ربع 

س����كان إس����رائيل تقريبا. والجدي����ر بالذكر أن 

نسبة العائالت العربية الفقيرة أعلى من نسبة 

العائ����الت اليهودية الفقي����رة. ووفقا لتقارير 
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فإن نس����ب الفقر في إس����رائيل هي من أعلى 

النسب في العالم الغربي. 

وقد ش����كلت الحكوم����ة اإلس����رائيلية »لجنة 

محاربة الفق����ر« التي يتعين عليه����ا أن تبلور 

خطة لخفض نس����بة الفقر إل����ى النصف خالل 

الس����نوات العشر المقبلة. وكان مقررا أن تقدم 

ه����ذه اللجن����ة اس����تنتاجاتها خالل األس����بوع 

الحالي، لك����ن اللجن����ة أعلنت ع����ن إرجاء ذلك 

بش����هر. وذكرت تقارير حول أبحاث اللجنة أن 

المخصصات  المركزية ستكون رفع  توصيتها 

التي يتم دفعها للشرائح السكانية الضعيفة، 

أي تلك المخصصات التي تم تقليصها بشكل 

بالغ في السنوات األخيرة. 

تغيير سلم 
األولويات الحكومي

إال أن موق���ف وزيري المالي���ة، يائير لبيد، 

والرف���اه، مئي���ر كوهين، وكالهم���ا من حزب 

»يوجد مستقبل« وأعلنا مرارا عن معارضتهما 

الش���ديدة لسياس���ة المخصص���ات، تض���ع 

تنفي���ذ توصي���ات اللجنة محل ش���ك. وقال 

عض���و اللجنة، تس���يون غباي، إن���ه »فقط إذا 

تم تغيير سلم األولويات وإجراء عالج جذري 

من جانب الحكومة، س���يكون باإلمكان خفض 

نس���ب الفقر إلى المستوى السائد في الدول 

المتط���ورة، ووقف المش���اهد المألوفة التي 

نراها في كل األعياد« في إش���ارة إلى طوابير 

المحتاجين. 

وأش����ار مدير عام جمعية »لتي����ت« الخيرية، 

عيران فاينتروب، إلى ارتفاع بنس����بة 20% في 

الطلب على الرزم الغذائية عش����ية عيد الفصح 

اليهودي. وق����ال إنه »هذا العام بدأنا نش����عر 

بارتف����اع آخر، وعل����ى ما يبدو ف����ي أعقاب عدم 

معالج����ة الوضع وتقلي����ص مخصصات األوالد. 

وألسفنا فإننا نجد أنفسنا وحيدين مرة أخرى، 

ونضطر إلى طلب مساعدة الجمهور الواسع من 

أجل ضمان أن يتمكن الجميع من تجاوز العيد 

بكرامة«. 

الحكومة تمتنع 
عن معالجة الفقر

أكد رئيس »لجنة محاربة الفقر«، إيلي األلوف، 

أن الحكومة اإلسرائيلية ال تنفذ أية خطوة من 

أجل معالجة الفقر. ونقلت صحيفة »ذي ماركر« 

االقتصادي����ة، أول من أمس، ع����ن األلوف قوله 

خ����الل اجتماع حول الموض����وع عقد في المركز 

األكاديم����ي المتع����دد المجاالت ف����ي مدينة 

هرتسيليا، الخميس الماضي، إن »الدولة اليوم 

وبكل بساطة ال تواجه الفقر. وعندما دخلت إلى 

المنصب لم أكن أع����رف مدى اإلهمال في هذا 

المجال، ووجدت أمورا كثيرة زعزعتني«.

وأض����اف األلوف أن����ه »ال يوجد الي����وم عالج 

مؤسس����اتي للفقر. ووزارة الرف����اه ليس لديها 

ميزاني����ة له����ذا األم����ر، وهي ال تعال����ج قضية 

الفق����ر. كم����ا أن العاملي����ن االجتماعيين غير 

مؤهلي����ن لمعالجة الفقر. ويجل����س في اللجنة 

ثالثة مدي����ري مدارس للعمل االجتماعي، وهم 

يقولون بصدق إنهم ال يدّرس����ون هذا المجال. 

وإذا سألنا وزارة التربية والتعليم حول التالميذ 

الفقراء، يتضح أنه ليس����ت لديهم إحصائيات 

كهذه. والهيئ����ة الوحيدة الت����ي تتطرق إلى 

الفقر بواسطة تقاريرها السنوية هي التأمين 

الوطن����ي، وهي تصف المعطيات بأنها خطيرة 

حتى على المس����توى الدولي وعلى المس����توى 

الش����خصي أيضا، ألن الفقر لي����س أرقاما وإنما 

هو بشر«.

وتشير تقارير OECD إلى أن نسبة الفقر في 

إس����رائيل هي األعلى بين الدول الغربية، وإلى 

أن انعدام المساواة فيها هو من أعلى النسب 

ف����ي دول المنظم����ة. وقال األل����وف إنه »توجد 

أماكن ف����ي الب����الد باإلمكان تحس����ين الوضع 

فيها بش����كل هائل. وتوجد في بلدة ِيروحام، 

على س����بيل المثال، كافة المعطيات ألن تكون 

بل����دة ناجحة. فإذن، لم����اذا ال يبنون فيها بنى 

تحتية مثلما يبنون في يهودا والس����امرة ]أي 

المس����توطنات[؟ أنا ال أعبر عن موقف سياسي، 

وإنما أريد أن أوضح أنه ال توجد قوة سياس����ية 

للفئات المستضعفة، ولذلك لم يتعاملوا حتى 

اليوم مع الس����كان الفق����راء، إذ ال يوجد لديهم 

مقاولو أصوات في المؤسسة السياسية«. 

طابور من المحتاجين أمام إحدى الجمعيات التي توزع رزم المساعدات الغذائية...
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

يائير لبيد.ملفات أولمرت.. شواهد على الفساد السلطوي في إسرائيل.         )رويترز(

كتب سليم سالمة:

الس���ؤال المرك���زي ال���ذي يش���غل األوس���اط 

السياس���ية، القضائية، الحقوقي���ة والعامة في 

ّج برئيس 
َ
إس���رائيل، هذه األيام هو: هل س���ُيز

حكومة، للمرة األولى في إسرائيل، في السجن؟ 

وكم س���نة؟ وهو سؤال يحمل دالالت مستقبلية 

توضح أهمي���ة الهزة / الصدمة التاريخية التي 

ت بإس���رائيل، على الصعد كاف���ة، مع صدور 
ّ
حل

ق���رار المحكم���ة المركزية في ت���ل أبيب إدانة 

رئيس الحكومة الس���ابق، إيهود أولمرت، بُجرم 

تلقي الرش���وة في قضية بناء الحي السكني في 

القدس، والمعروفة باس���م »قضي���ة هوليالند«. 

وستكون لإلجابة على هذا السؤال، في ضوء قرار 

اإلدانة وترجمته التنفيذية، إس���قاطات بعيدة 

المدى على كل ما يتصل بسياسة النيابة العامة 

للدولة في معالجة قضايا الفساد السلطوي، من 

جهة، وب� »السياسة القضائية« التي ستعتمدها 

المحاكم في النظر والُحكم في هذه القضايا، من 

جهة أخرى، وبمدى األثر الرادع الذي س���يتركه 

هذا القرار على س���لوكيات العاملين في القطاع 

العام، عل���ى اختالف مناصبه���م ومراتبهم من 

قاعدة الهرم حتى رأسه، من جهة ثالثة.

صحيح أن كثيرين من المس���ؤولين الرسميين 

في إس���رائيل، وزراء وأعضاء كنيس���ت ورؤساء 

س���لطات محلية وآخرين، قد أدينوا في السابق 

بتهمة تلقي الرش���ى، لكنها الم���رة األولى في 

تاريخ إس���رائيل التي يدان بها رئيس حكومة، 

وإن كانت اإلدانة قد حصل���ت في مرحلة الحقة 

على إشغاله المنصب. 

وقد جاء وق���ع الهزة / الصدمة على هذا النحو 

المدّوي االستثنائي على خلفية »أجواء االطمئنان 

والتفاؤل« التي أش���اعها أولم���رت ومقربوه قبل 

إصدار المحكمة قرار اإلدانة وعش���يته، وخاصة 

»ثق���ة« أولمرت ومحامي الدف���اع عنه بأن »ملف 

هوليالند«، أيضا، سينتهي إلى النتيجة نفسها 

ان الس���ابقان اللذان 
ّ
الت���ي انتهى إليه���ا الملف

حوكم أولم���رت بجريرتهما، بالتهمة نفس���ها 

)تلقي الرش���ى(، وهما المعروفان في إسرائيل 

ب�: »قضية ريش���ون تورز« و«قضية طالنس���كي«، 

حيث قض���ت المحكمة فيهما ببراءة أولمرت من 

التهمة.  

غير أن اإلدان���ة الحالية )في قضية هوليالند( 

هي أكث���ر دراماتيكية، بما ال يق���اس، من تلك 

التبرئة. ذلك أن »قضية هوليالند« هذه اعتبرت، 

منذ بدايتها، »القضي���ة المركزية« وإحدى أكبر 

وأخطر قضايا الفس���اد والرش���وة التي عرفتها 

دولة إس���رائيل منذ قيامها. وفي إطارها، تمت 

إدان���ة رئي���س الحكوم���ة بتلقي رش���ى بمبالغ 

تصل إلى مئات آالف الش���واكل، فضال عن إدانة 

مجموعة من رجال األعمال ومن أصحاب المناصب 

الرسمية الرفيعة.  

ولئ���ن كان أولمرت ومحاموه ق���د أعلنوا أنهم 

س���يقدمون اس���تئنافا على ق���رار اإلدانة هذا 

إل���ى المحكمة العليا، مش���يرين إلى ما تضمنه 

ق���رار المحكمة المركزية م���ن تبرئة أولمرت من 

تهمتين أخريين نسبتا إليه في الئحة االتهام، 

نظ���را لعدم توف���ر األدل���ة الكافي���ة والقاطعة 

إلثباتهما )تلقي رش���وة بمبلغ 70 ألف ش���يكل 

والطلب من ش���اهد ملك تقديم مساعدة مالية 

لمتهم آخر في القضي���ة(، وإلى أن قرار اإلدانة 

تأسس على »بّينات ظرفّية وعَرضية«، فإن عددا 

من الخب���راء القانونيين في إس���رائيل يؤكدون 

أن التبرئ���ة المذكورة، وكذلك مس���ألة »ضعف 

عاة، تب���دوان عديمتي األهمية  البّين���ات« الُمدَّ

والوزن تمام���ا، تقريبا، حيال قرار المحكمة الذي 

يتضمن تس���ويغات وتعليالت قانونية متينة 

جدا قادت القاض���ي دافيد روزي���ن، إلى »إدانة 

زعي���م دولة بجرم الرش���وة � وه���ي مخالفة من 

بين األخطر في س���ياق محاربة الفساد الرسمي 

العام«!    

العقوبة القصوى ـ السجن عشر سنوات
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة المركزية في تل 

أبيب نفس���ها التي أدانت المتهمين )القاضي 

دافي���د روزين(، ف���ي الثام���ن والعش���رين من 

الش���هر الجاري، االستماع إلى طعونات األطراف 

المختلف���ة بش���أن العقوبة التي س���توقع على 

المدانين، وفي مقدمتهم أولمرت نفسه.   

في الرابع من ش���باط 2010، دخل حيز التنفيذ 

تعدي���ل أق���ره الكنيس���ت لقان���ون العقوبات 

اإلسرائيلي، وخاصة للبندين 290 )تلقي الرشوة( 

و291 )إعط���اء الرش���وة(، وه���و تعدي���ل يقضي 

بتشديد العقوبة على هاتين المخالفتين: فقد 

رفع التعدي���ل عقوبة الحد األقصى على مخالفة 

تلقي الرش���وة من الس���جن الفعلي لمدة س���بع 

س���نوات إلى السجن الفعلي لمدة عشر سنوات، 

بينما ضاعف عقوب���ة الحد األقصى على مخالفة 

إعطاء الرش���وة من الس���جن الفعلي لمدة ثالث 

س���نين وستة أشهر إلى الس���جن الفعلي لمدة 

سبع س���نوات. وتضاف عقوبة السجن هذه إلى 

كتب برهوم جرايسي:

م���ّرة أخرى يقف وزير المالية اإلس���رائيلي 

وزعيم ح���زب »يوجد مس���تقبل« يائير لبيد 

في مواجه���ة االنتقادات لنهجه وأس���لوبه 

االس���تعالئي، ال���ذي يب���ث انفرادي���ة ف���ي 

الوزارة، وباألس���اس  القرارات على مس���توى 

على مستوى الحزب الذي يقوده، وأيضا يوما 

بعد يوم يؤكد أن ال عالق���ة لنهجه بالخطاب 

االنتخابي الذي اتبعه قبل عام ونصف العام 

وأوصله إلى الكنيست، ليواجه لبيد من جديد 

مستقبل مصيره السياسي في أي انتخابات 

برلمانية مقبلة. 

وكان مثل هذا حدث قبل نحو عام حينما فتح 

لبيد الجبه���ات في كل االتجاهات، وباألخص 

حينما انقلب على كل خطابه االنتخابي بشأن 

دعم الشرائح الوسطى التي ركب لبيد موجة 

احتجاجاته���ا قبل ثالث س���نوات ليصل إلى 

الكنيست. وفي األيام األخيرة ظهر لبيد في 

مواجهة كبار مسؤولي وزارة المالية، وجهات 

حقوقي���ة وقضائي���ة، بإصراره عل���ى تطبيق 

أنظمة عنصرية تستهدف أساسا المواطنين 

العرب وأيضا المتدينين اليهود المتزمتين، 

ليتب���ع ذلك خط���اب يهاجم فيه المس���توى 

الوظيفي المس���ؤول في القطاع العام ووزارة 

المالية.

وكم���ا يبدو ف���إن لبيد ع���اد إل���ى طبيعته 

المعروفة، التي يطغى عليها طابع الغطرسة، 

بعد أن أنجز في الدورة البرلمانية الشتوية ما 

دعت له أوساط كثيرة في الشارع اإلسرائيلي 

عل���ى م���دى عش���رات الس���نوات، وهو فرض 

الخدمة العسكرية على »الحريديم«، ليسجل 

لنفس���ه انجازا، ال تعرف إسرائيل بعد حجم 

ال���ذي س���تدفعه بس���ببه، اجتماعيا  الثمن 

وسياسيا وماليا.

ف����ي منتصف ش����هر آذار الماض����ي، ظهر 

لبيد بمبادرة لمش����روع قان����ون جديد، يلغي 

بموجب����ه ضريب����ة الش����راء بنس����بة 18% عن 

الت����ي تش����تريها أزواج  البي����وت الجديدة، 

ش����ابة، ش����رط أن يكون أحد الزوجين قد أدى 

الخدمة العس����كرية في جي����ش االحتالل، ما 

يعني اس����تثناء الموطنين الع����رب من هذا 

القان����ون، ومعهم أيضا اليه����ود المتزمتين 

»الحريديم«.

واتض���ح الحقا أن القان���ون يواجه معارضة 

ش���ديدة من نواح مالي���ة وقانوني���ة، فكبار 

موظفي وزارة المالية عارضوا القانون بسبب 

كلفت���ه، التي تص���ل إل���ى 700 مليون دوالر 

س���نويا، وقد تصل إلى 850 مليون دوالر في 

حال جرى توس���يعه، ومن بي���ن المعارضين 

للقان���ون كان الخبير االقتص���ادي األول في 

وزارة المالي���ة الدكتور ميخائيل ش���ارئيل، 

الذي أعلن استقالته من منصبه احتجاجا على 

عناد لبيد وعدم اكتراثه بوجهة نظر الخبراء 

في الوزارة، كم���ا أن من بين المعارضين بنك 

إسرائيل المركزي ومحافظة البنك.

كذلك، فإن المستش���ار القانوني للحكومة 

أعلن بش���كل واضح أن القان���ون ضعيف من 

وجه���ة النظر القضائية، لم���ا فيه من تمييز 

واضح ضد ش���رائح من بين الس���كان، ملمحا 

إل���ى أن القان���ون ال يصم���د أم���ام المحكمة 

العلي���ا، وقيل إن لبيد س���حب ش���رط الخدمة 

العس���كرية، خ���الل اجتماع الطاق���م الوزاري 

للقضايا االجتماعية، لكن ف���ي اليوم التالي 

ظهر لبيد متمترس���ا في موقفه، ومصرا على 

ط���رح القانون كما جاء به ه���و دون اي اعتبار 

آلراء كبار المس���ؤولين في وزارت���ه والجهاز 

القضائي. ويجاهر بش���كل واض���ح بمعرفته 

للقانون وبأنه يستثني العرب و«الحريديم«، 

وق���ال في إحدى المقابالت لوس���ائل اإلعالم: 

فليذهب »الحريدي���م« إلى الجيش، وتجاهل 

األمر بالنسبة للعرب الذين قانون ال يشملهم 

التجنيد اإللزامي. 

انتقادات في الصحافة
قبل نحو أس���بوعين وقف لبيد أمام مؤتمر 

في تل أبيب، ووجه انتقادات حادة لمسؤولي 

المس���توى المهني ف���ي ال���وزارات، وملمحا 

بش���كل خاص لوزارته، وادع���ى أن مجموعة 

من المس���ؤولين تحاول أن تفرض سيطرتها، 

ودعا إلى أن يكون وزن القرار األساس���ي بيد 

منتخبي الجمهور، وف���ي هذه الحالة الوزراء. 

وقد طال���ت انتقادات لبي���د المحكمة العليا، 

كونها تصد في العديد من الحاالت مشاريع 

قواني���ن وق���رارات حكومي���ة تتناق���ض مع 

قوانين أخرى أو أنظمة ديمقراطية معينة، ما 

يعني أن لبيد ليس معنيا بصالحية المحكمة 

العلي���ا في نقض قوانين يقرها الكنيس���ت، 

ومن المفارقة أن هذا مطلب دائم للحريديم، 

الذين يحاربهم لبيد اجتماعيا واقتصاديا.

مي���راف  االقتصادي���ة  المحلل���ة  وقال���ت 

أرل���وزوروف في مقال لها ف���ي صحيفة »ذي 

مارك���ر«، إن م���ا يس���عى إليه لبيد م���ن وراء 

خطابه هذا هو تشويش المستوى الوظيفي 

الحكومي المس���ؤول، بما في ذلك تش���ويش 

مكان���ة المحكم���ة العليا، وهو يري���د مكانة 

فوقية للوزراء، وبش���كل خ���اص للبيد ذاته، 

ليكون ف���وق نظام دائ���رة اتخ���اذ القرارات. 

ويريد لبيد الغاء أية معارضة من المس���توى 

المهني ألي قرار يتخذه، ألنه يرفض قبول أي 

انتقاد له، حتى وإن جرى الحديث عن الخبير 

االقتصادي األول ف���ي وزارة المالية الدكتور 

ميخائيل ش���ارئيل، رغم ما ُيعرف عنه بكونه 

خبي���را اقتصاديا كبيرا وبارزا، ليس���ت لديه 

اية اعتبارات حزبية وسياسية، حسب تعبير 

أرلوزوروف.

وتشير أرلوزوروف إلى أن استقالة شارئيل، 

احتجاجا على قرار لبيد بش���أن ضريبة الشراء 

عل���ى البيوت، هي كم���ا يبدو ط���رف الجليد 

لغضب المس���توى المهني في وزارة المالية 

على وزيره، فالمستوى المهني يرى أن مبادرة 

لبيد سيئة، في حين أن لبيد رفض مقترحات 

أخرى طرحتها وزارة المالية لتخفيض أسعار 

البيوت على األزواج الشابة.

وتضي���ف أرل���وزوروف منتق���دة نهج لبيد 

وخطاب���ه الذي ط���ال أيضا المحكم���ة العليا 

بقولها إن وزير مالية دولة إس���رائيل يتهم 

بفمه المحكمة العليا وقس���م الميزانيات في 

وزارته بالسيطرة العدائية على دائرة اتخاذ 

القرارات في حكومة إس���رائيل، وبهذا يكون 

لبيد قد هاجم الديمقراطية اإلسرائيلية. 

وتوض���ح أرل���وزوروف أنه لم يك���ن أي وزير 

في إسرائيل بهذا المستوى اتهم المحكمة 

العليا بأنها تنش���ط ض���د الديمقراطية في 

إس���رائيل، وليس هذا فحس���ب بل إنه سمح 

لنفسه أيضًا بمهاجمة الموظفين من حوله.

وحذرت أرلوزوروف م���ن أن لبيد يفتقر ألي 

تجربة سياسية وإدارية وقبل كل هذا ليست 

لديه أية خبرة اقتصادي���ة ولكنه متعجرف 

ويري���د أن يقرر ويوجه بنفس���ه، ولهذا فهو 

يريد تقزيم جمه���ور الخبراء وذوي المعرفة 

والتجربة، ويتخوف مس���ؤولو الوزارة وقس���م 

الميزاني���ات م���ن تس���ليم الق���رار النهائي 

لمنتخبي الجمهور وفي هذه الحالة الوزراء.

وف���ي المقاب���ل فقد س���عى الكات���ب آفي 

برئي���ل للدف���اع عن لبي���د بادعائ���ه أن هذا 

األخير ف���ي خطابه ف���ي المؤتم���ر إياه وجه 

األضواء إلى مش���كلة المستوى الوظيفي في 

جه���از اإلدارة العامة، وأنه ع���رض كيف أن 

المستوى الوظيفي يصادر القرار من الجهاز 

البرلماني والحكومي، وهذا ما يضرب الجهاز 

الديمقراطي.

ويقول برئيل إن المسار الديمقراطي الذي 

يلوح به لبيد يكّرس حكم السياسيين، ويؤدي 

إلى إقصاء المراقبة المالية والقضائية، وهذا 

ما يبرز ف���ي انتقاد لبيد لقس���م الميزانيات 

في وزارة المالية وللمحكمة العليا، فبالنظام 

الديمقراطي هناك ضرورة لخلق توازنات بين 

األجهزة المختلفة، وهذا ما يسعى له.

مسلسل مكرور
ف���ي منتص���ف الش���هر الماض���ي أنه���ى 

الكنيس���ت دورت���ه الش���توية، وكان���ت كما 

عرضن���ا ف���ي العدد الس���ابق من »المش���هد 

اإلس���رائيلي« دورة س���جلت س���ابقة ال نذكر 

مثيال لها بأن أقر الكنيس���ت قوانين كان كل 

واح���د منها من المفترض أن يهدد االئتالف 

الحاك���م، وهي قواني���ن لطالم���ا لوحت بها 

أحزاب كثيرة، وحصة لبيد من هذه القوانين 

كانت ب���ارزة، واألهم من ناحيته فرض قانون 

الخدمة العس���كرية عل���ى »الحريديم«، وكان 

شريكا أيضا في قانون رفع نسبة الحسم في 

االنتخابات البرلماني���ة، وقانون يغير أنظمة 

برلمانية تتعلق بحج���ب الثقة عن الحكومة 

وتشكيل بديل لها.

ه���ذا يعن���ي أن أصع���ب القواني���ن التي 

لّوح به���ا لبيد نجح مع ش���ركاء في االئتالف 

الحاكم ف���ي تمريرها، قبل أن تتمم حكومته 

برئاس���ته بنيامين نتنياهو عامها األول، وما 

بق���ي في جعبة لبيد من مهم���ات قانونية ال 

يمكن اعتبارها بنفس درجة أهمية وصعوبة 

القواني���ن الت���ي أق���رت، ولذا يري���د لبيد أن 

يسجل لنفسه أمام الجمهور العلماني إنجازا 

إال أن ه���ذا الجمه���ور ليس راضي���ا بما فيه 

الكفاية عن سياس���ته االقتصادية، ولذا قد 

نجد موجات هبوط أخرى للبيد مستقبال.

فقبل عدة أشهر الحظ لبيد تردي وضعيته 

الش���خصية ووضعية حزبه في اس���تطالعات 

ال���رأي، التي منحته م���ن 10 مقاع���د إلى 14 

مقع���دا، ب���دال من 19 مقع���دا الي���وم، وهذه 

خسارة كبيرة خالل عام واحد، جاءت بعد فوز 

إسحاق هيرتس���وغ برئاس���ة حزب »العمل«، 

والذي يكثر في تل���ك األيام من الحديث عن 

ضرورة دفع العملية التفاوضية اإلسرائيلية 

الفلس���طينية، فأق���دم لبيد عل���ى ما يمكن 

وصفه »خطوة إلى الخل���ف«، كأن ظهر فجأة 

يطال���ب بتحفي���ز المفاوض���ات م���ع الجانب 

الفلس���طيني، وت���ارة أخ���رى، أعل���ن رفضه 

لتموي���ل البناء االس���تيطاني خ���ارج الكتل 

االس���تيطانية الكبرى. ولكن كما كان واضحا 

منذ تلك اللحظ���ة، وبات الي���وم أكيدا أكثر، 

ف���إن لبيد كان يدف���ع ضريب���ة كالمية، ألنه 

عل���ى أرض الواق���ع سياس���ته مختلفة، ال بل 

نقيض���ة لما يقوله، فه���و ال يعترض على أي 

من المش���اريع االس���تيطانية، ورفع ميزانية 

تش���جيع االس���تيطان ب� 11 ضعفا في العام 

الماضي، وهذا ما يفعله في هذا العام، وهي 

االستيطان  لتس���ويق  المخصصة  الميزانية 

ودفع محفزات وامتي���ازات مالية لمن ينتقل 

للسكن في المستوطنات.

وكم���ا يبدو ف���إن لبيد ال يمكن���ه أن يتحرر 

م���ن طبيعته، ونح���ن أمام مسلس���ل مكرور، 

كان بطله قبل عش���ر س���نوات والده يوسيف 

)طومي( لبيد، ال���ذي كان يرأس بين العامين 

2003 و2006 كتلة برلمانية من 15 نائبا، ولم 

تحقق في انتخابات 2006 حتى نصف مقعد 

برلماني واحد لتتش���تت إلى أشالء، وهذا ما 

يطرحه المراقبون باس���تمرار: هل نهج لبيد 

االبن س���يقود إلى نفس المصير السياس���ي 

للبيد األب؟.

ل 
ّ
فهو اس���تغل نجوميته اإلعالمية وش���ك

حزبا، وجاء بأس���ماء غالبيتها الس���احقة جدا 

ليس���ت معروفة على الس���احة السياس���ية، 

باس���تثناء ث���الث أو أربع ش���خصيات، وحقق 

نتيجة غير مس���بوقة في تاري���خ االنتخابات 

البرلماني���ة، بحصوله عل���ى 19 مقعدا دفعة 

واحده، وه���ي نتيجة ل���م يتقوقعها أي من 

اس���تطالعات الرأي، ورغم غياب النجومية عن 

غالبية شخصيات الحزب.

لكن لبي���د يظهر ف���ي الحلبة السياس���ية 

والبرلمانية كنسخة أخرى عن زميله أفيغدور 

ليبرم���ان، قائدا وحيدا في الحزب، هو صاحب 

الق���رار األوحد والوحي���د فيه، لك���ن إن كان 

ليبرم���ان صم���د كل هذه الس���نوات فهذا ال 

يعن���ي أن األمر ب���ات قاعدة نج���اح لتجارب 

أخرى، وأصال حزب ليبرمان »إس���رائيل بيتنا« 

ليس مضمونا اس���تمراره بالش���كل الذي هو 

فيه حاليا.

ف���ي المرحلة المقبلة، س���يكون قد مر على 

االنتخاب���ات البرلماني���ة وقت كاف ليش���عر 

في���ه نواب جدد أنهم ترس���خوا ف���ي العمل 

السياس���ي، وهناك ش���ك في ما إذا سيبقى 

كل نواب »يوجد مس���تقبل« فريقا طيعا بيد 

الزعي���م، كما هي الحال في حزب »إس���رائيل 

بيتن���ا« الذي ش���هد في الماض���ي هو أيضا 

حاالت تمرد، ولذا قد نرى حاالت تمرد وقالقل 

في حزب »يوجد مستقبل« إذا ما استمر لبيد 

في نهجه المتسلط على هذا الحزب.

حول قرار إدانة إيهود أولمرت بتلقي الرشوة:

آمال معقودة على ترجمتـه الردعـيـة
في مكـافـحـة الـفـســاد الـسـلـطــوي!

ـّم خرافة التورط في قضايا الفساد  *»قرار إدانة رئيس الحكومة السابق حط

م«!*
َ

والرشى، ثم التنصل منها بادعاء: لم أَر، لم أسَمع، لم أعل

عقوب���ة الغرامة المالي���ة، أيضا، كم���ا يحددها 

القانون.

ويعّرف قانون العقوبات اإلس���رائيلي مخالفة 

تلقي الرش���وة في البن���د 293 بأنه���ا »حصول 

مس���تخَدم جمهور على أم���وال أو منفعة أخرى 

كي يس���تغل قوته / سلطانه )منصبه وسلطته( 

لمصلحة الذي يعطي. وينبغي أن يكون استغالل 

القوة في إطار الوظيف���ة والمكانة الجماهيرية 

الجمه���ور. وقد  اللتين يش���غلهما مس���تخدم 

تتجس���د المنفع���ة بالمال، بما ل���ه قيمة مالية، 

بخدمة أو أي ش���يء آخ���ر. وقد تك���ون المنفعة 

مقابل تنفيذ عمل م���ا أو االمتناع عن القيام به، 

بصورة مباش���رة أو غير مباشرة من خالل وسيط، 

أو مقابل عمل يتوجب على مس���تخدم الجمهور 

القيام به، في إطار وظيفته«. 

وفي نش���رة توجيهات داخلية خاصة أصدرها 

ف���ي 11 آذار 2010، في أعقاب التعديل القانوني 

المذكور، أكد النائب العام للدولة أن »تش���ديد 

عقوبة الس���جن يعكس مدى خط���ورة مخالفات 

الرش���وة، التي تش���كل مخالفة الفس���اد األعلى 

في س���لم الخطورة، وهو )التش���ديد( يرمي إلى 

تقليص الفجوة في العقوبات بين هذه المخالفة 

كب على 
َ
رت

ُ
والمخالفات الخطي���رة األخرى التي ت

خلفية اقتصادي���ة.... وإن تحديد عقوبة قصوى 

ن المحاكم من فرض عقوبات مناسبة 
ّ
أشّد سيمك

ورادعة في الحاالت التي يتم فيها إعطاء / تلقي 

الرشوة في مالبس���ات وظروف خطيرة مختلفة، 

مثل: الرش���وة بحجم كبير أو بشكل منهجي، أو 

الحاالت التي يكون مقّدم الرشوة شركة أو طرفا 

قويا من ناحية اقتصادية، سياس���ية أو غيرها، 

مقارنة بمس���تخَدم الجمهور الذي يحصل على 

الرشوة«. 

الفساد ـ الخطر األكبر الذي يهدد 
الدولة والمجتمع اإلسرائيليين!

ويوض���ح ه���ذا التعدي���ل القانون���ي، وكذلك 

التعقيب ال���وارد في توجيه���ات النائب العام 

للدول���ة، مدى الخطورة والتش���دد اللذين ارتأى 

الكنيست وسلطات تطبيق القانون في إسرائيل 

اعتمادهم���ا في التعام���ل مع قضايا الرش���وة، 

والفس���اد عامة، ف���ي القطاع الع���ام بوجه عام، 

الرفيعة  الحكومية  السلطوية  المستويات  وفي 

بوجه خ���اص، بعد فضائح الفس���اد الس���لطوي 

المتتالية التي عصفت بالمجتمع اإلس���رائيلي 

خ���الل العقدي���ن األخيرين، وت���ورط فيها عدد 

من المس���ؤولين الرسميين الرفيعين كما أشرنا 

آنفا، حتى اعتبرتها المحاكم اإلسرائيلية، وفي 

مقدمتها المحكمة العليا، بمثابة وباء أو طاعون 

يستشري في جسد الدولة وأذرعها المختلفة. 

وق���د ذه���ب غي���ر قلي���ل م���ن الحقوقيي���ن 

والمس���ؤولين الرس���ميين، فضال ع���ن جمعيات 

ومنظمات ش���عبية تنش���ط في مج���ال مكافحة 

الفساد ونزاهة الحكم، إلى حد اعتبار آفة الفساد 

الخط���ر األكبر الذي يه���دد الدول���ة والمجتمع 

اإلسرائيليين، بل حد اعتباره خطرا يهدد مجرد 

وجود الدولة، أكثر من أي تهديد خارجي، أمني 

أو سياسي. 

وتبّين معطيات إحصائية )جمعها ونش���رها 

موقع »نيفو« اإلسرائيلي المتخصص في الشؤون 

القانونية والقضائية( أن متوسط العقوبة التي 

المختلفة على  المحاكم اإلس���رائيلية  فرضتها 

الُمدانين بارتكاب مخالفات الرش���ى، حتى اآلن، 

بلغ سنة وأربعة أشهر فقط من السجن الفعلي، 

إضافة إلى غرامات مالية بلغ متوسطها 50 ألف 

شيكل على المخالفة الواحدة. 

لك���ن ه���ذه القضاي���ا جميعها ل���م يكن بين 

المتورطي���ن فيه���ا، حتى اآلن، رئي���س حكومة 

)س���ابق( أو مسؤول سياسي رفيع أشغل سلسلة 

من المناصب الرس���مية، س���واء في أذرع الحكم 

المرك���زي أو الحكم المحلي، كما هي حال إيهود 

أولم���رت. كما تختلف قضية أولمرت الحالية عن 

تل���ك القضايا الس���ابقة، أيضا، ف���ي أنها المرة 

األولى التي تش���مل الئحة االته���ام 16 متهما 

متورطين في قضية الفساد التي ُوصفت بأنها 

»األخطر« في تاريخ البالد )قررت المحكمة تبرئة 

ثالث���ة منه���م من جمي���ع التهم التي نس���بت 

إليهم، بينما أدانت الباقين كلهم(. 

وهذا ما أش���ار إليه المحامي تسيون أمير، أحد 

أبرز المحامين الجنائيين في إس���رائيل، بالقول 

إنه »على الرغم من أننا اعتدنا، لألسف، على رؤية 

بي 
َ
مس���ؤولين رفيعين في القطاع العام ومنتخ

جمه���ور يمثلون أم���ام المحاك���م بتهم تلقي 

الرش���ى، يدانون ويعاقَ�بون بالس���جن الفعلي، 

إال أن قرار اإلدانة الحالي هذا أش���د وطأة ويثير 

حزنا ش���ديدا. إنه يوم حزين بالنسبة للمجتمع 

اإلس���رائيلي الذي يرى رئيس حكومته السابق 

ُمدانا بارت���كاب أية مخالفة، إجم���اال، وبارتكاب 

هذه المخالفة تحديدا«!

وأض���اف أمير: »قد يقول البعض إن هذا القرار 

ي���دل على مناع���ة المجتمع اإلس���رائيلي وعلى 

إص���رار النيابة العامة في كل ما يتعلق بمحاربة 

الفس���اد الس���لطوي، ولك���ن حتى ل���و كان هذا 

صحيحا، فال يزال من الصع���ب جدا رؤية رئيس 

ّج به في الس���جن، إذا لم يتغير القرار 
َ
حكومة يز

)في إطار االستئناف إلى المحكمة العليا(«. 

وقال المحامي إليعاد شراغا، مؤسس ورئيس 

»الحركة م���ن أجل جودة الحك���م ونزاهته«، إن 

ق���رار المحكم���ة إدانة أولمرت »في���ه الحامض 

والحل���و«... »فه���و ي���وم حزين جدا للسياس���ة 

والسياس���يين ف���ي دولة إس���رائيل، س���يبقى 

في الذاك���رة الجماعي���ة بوصفه لعن���ة أبدية 

ف���ي تاري���خ السياس���ة اإلس���رائيلية، يعكس 

حقيقة تفشي الفس���اد في جميع المستويات 

اإلس���رائيلية العامة... لكنه، م���ن جهة أخرى، 

يوم سعيد جدا لس���لطة القانون وسيادته في 

دولة إس���رائيل. فقد ثبت، بهذا القرار، أن مبدأ 

التعامل بالتس���اوي، بمعيار واحد موحد، مع أي 

من المتهمين، مهم���ا اختلف موقعه ومكانته 

ومنصب���ه، يتحق���ق فعلي���ا وتطبيقي���ا وليس 

محصورا في الكت���ب فقط.... والنجاح في إدانة 

رئيس حكومة، إدانة تاريخية، يشكل انتصارا 

لمبدأ المساواة أمام القانون«.   

أما البروفس���ور أمنون روبنشتاين، أحد الخبراء 

القانونيين البارزين في إسرائيل )والوزير وعضو 

الكنيست السابق(، فاعتبر أن »إدانة أولمرت لم 

تكن مفاجئة، رغم كونها تاريخية ودراماتيكية 

ج���دا. فقد كانت ثمة فضائح فس���اد عديدة في 

الس���ابق وال يزال مثله���ا الكثي���ر، أيضا، تحت 

الس���طح«! وأعرب روبنش���تاين عن أمله في أنه 

»رغم كل الحزن الذي تثيره إدانة رئيس حكومة 

بارتكاب مخالفة جنائية عامة، ومخالفة الرشوة 

خاص���ة، إال أنني آمل أن تش���كل ه���ذه اإلدانة 

بي 
َ
مفترق���ا في كل ما يتعلق بس���لوكيات منتخ

الجمهور في إس���رائيل... آم���ل أن ال تحدث مثل 

هذه الممارسات في المستقبل، في أعقاب هذه 

الهزة، بحيث يرتدع المس���ؤولون عن التورط في 

مخالفات الفس���اد ويعود المجتمع اإلس���رائيلي 

إلى رش���ده فتكون ه���ذه اإلدان���ة َمعلَ�مًا فارقًا، 

وليس مجرد قرار ُحكم آخر«. 

وقال���ت العمي���د )المتقاع���دة( زيف���ا أغامي � 

كوهن، التي أش���غلت منصب رئي���س »الوحدة 

القطري���ة للتحقي���ق في قضايا الغ���ش« والتي 

ش���اركت، في إطار وظيفتها هذه، في التحقيق 

م���ع أولمرت في ه���ذه القضية، إن ق���رار إدانة 

رئيس الحكومة السابق »س���يجعل من الصعب 

على المتهمين المستقبليين في قضايا الفساد 

عامة، والرشى خاصة، استخدام ادعاء »لم أَر، لم 

أسَمع، لم أعلَ�م« واللجوء إليه في محاولة التنصل 

من المس���ؤولية وطوقًا للنجاة م���ن اإلدانة، رغم 

علمهم األكيد بأنه���م متورطون، وهو ما حصل 

غي���ر مرة في مثل هذه القضايا والملفات. فهذا 

االدعاء لم يعد يس���عف المسؤولين الرسميين 

بع���د اآلن. عليهم أن يعلموا، من���ذ اآلن، أن قرار 

المحكمة المركزي���ة هذا قد حطّ�م هذه الخرافة 

� خرافة التورط في قضايا الفس���اد والرشى، ثم 

التنصل منها باالدعاء المذكور«! 

غطرسة لبيد قد تحسم مستقبله السياسي!
*خرج لبيد من الدورة الشتوية تتملكه »نشوة انتصار« بعد تمرير قوانين صعبة، أهمها من 

ناحيته فرض الخدمة العسكرية على »الحريديم« *لبيد بادر إلى قانون عنصري يخفض أسعار 

البيوت لكل من خدموا في الجيش ويستثني العرب والحريديم وهو ُمِصٌر على القانون رغم 

معارضة وزارته ألسباب مالية وجهاز القضاء ألسباب قانونية *هل يكرر لبيد مسلسل والده من 

حيث العجرفة والتسلط على الحزب الذي أنشأه وغاب سريعا عن الحلبة السياسية؟*
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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

بقلم: إستير زندبرغ )*(

كتبت المهندس���ة المعمارية د. هداس شدار في 

كتابها الجديد »حجارة األس���اس في السكن العام: 

س���تة عقود من البن���اء الحضري بمب���ادرة عامة في 

إسرائيل«، أن »السكن العام في دولة إسرائيل يعد 

أحد المشاريع العظيمة والرائعة للدولة«؛ ويعد هذه 

الكتاب في حد ذاته أيضا مشروعا رائعا.

وفي الحقيقة فإن الس���كن الع���ام كان األروع في 

مش���اريع الدولة، غير أنه يعتبر أيضا األسوأ بينها، 

وإن ش���ئنا مواصل���ة الحديث بنبرة تش���ارلز ديكنز 

اإلنش���ائية، النثرية، فان في وس���عنا القول إن هذا 

المش���روع كان مش���روعا ينم عن حكم���ة وغباء، عن 

قناعة وشكوك، عن نور وظلمة وعن أمل ويأس، وعن 

تفكير بأن كل شيء ممكن، وغير ممكن، كأي مشروع 

عصري آخر.

وال يج���وز في هذا الس���ياق الخلط بي���ن مصطلح 

السكن العام، ومصطلح »اإلس���كان العام« المدعوم 

من الحكومة، الذي يعتب���ر موضوعا مختلفا. وتقول 

شدار في كتابها إن »كلمتي السكن العام تجسدان 

التخطيط والبناء بمبادرة عام���ة )حكومية( بتوجيه 

م���ن الخب���راء والمهنيين في قس���م اإلس���كان منذ 

إقامته«. وعليه، حت���ى وإن كان التخطيط والتنفيذ 

يتمان بوس���اطة مهندس���ين معماريين ومقاولين 

خارجيين، فإن الحديث ما زال يدور عن »سكن عام«.

ف���ي أواخ���ر تس���عينيات الق���رن الماض���ي، جرى 

خصخص���ة البناء العام بصورة تام���ة، وتراجع تأثير 

ودور وزارة اإلس���كان - الت���ي ال يج���وز التقليل من 

أهمي���ة دوره���ا - كممولة ومب���ادرة ومخططة، ذات 

رؤية ومس���ؤولية ش���املتين، رفعت لواء أو ش���عار 

توفير مس���كن للجمي���ع، كما ال يج���وز التقليل من 

شأن مس���اهمتها في تعميق التقاطب االجتماعي 

وانعدام العدالة الحيزية.

كانت وزارة اإلس���كان في بداية عهدها قسما في 

ديوان رئي���س الحكومة، ومن ثم ف���ي وزارة العمل، 

وفي العام 1961 تحّول هذا القسم إلى وزارة منفصلة. 

وقد كانت الوزارة في س���نوات مجدها مختبر تجارب 

حثيثا ألشكال الس���كن وأنماط الحياة، وبناء األحياء 

والم���دن التي لم تنجح قط ف���ي أن تتحول أو تصبح 

»مدنا«. وتقدم���ت التجارب واالختبارات بقفزات، من 

دون تواص���ل تدريجي أو محط���ات توقف للمراجعة 

والتصحيح، وتم التخلي عن كل تجربة لصالح بداية 

جديدة من نقطة الصفر. وتقول شدار إن ذلك يجسد 

الحداث���ة أو العصرية في صورتها الحقيقية، والتي 

»يعيدون فيها اختراع األمور من جديد في كل مرة«. 

وفي الكثير من األحيان ج���رى التخلي عن، وإهمال، 

»فئران التجارب«، وهم السكان الذين لم ينجحوا في 

مواكبة عجلة التقدم والعصرنة.

وقد شارك في عمل المختبر خبراء ومهنيون في 

وزارة اإلسكان، ومس���ؤولون من دوائر صنع القرار 

في المستوى السياسي. ومن هنا فإن العالقة بين 

جانبي المتراس عالقة مباشرة ومركبة في آن. أما 

التكاف���ل والعالقة التبادلية عل���ى هذا الصعيد، 

فقد مثلتهما بش���كل جل���ي الخط���ة )الخريطة( 

الهيكلية األولى لدولة إسرائيل عند قيامها. وقد 

كانت هذه الخطة بمثابة التجربة األم الحاس���مة 

في تاري���خ الدولة، والتي اس���تندت في جوهرها 

إلى توزيع السكان في عش���رات المدن الجديدة، 

ومئات القرى والبلدات الجديدة، التي أقيمت على 

كام���ل الحيز الذي احتل، ف���ي معظمه، في »حرب 

االس���تقالل« )حرب العام 1948(، بع���د إفراغه من 

س���كانه وبلداته ومدنه. وكان���ت االعتبارات التي 

قبعت خلف الخطة اعتبارات سياسية وأمنية في 

جوهره���ا، ترجمت إلى لغ���ة التخطيط من جانب 

مهنيين في قسم التخطيط – األب القديم لوزارة 

اإلس���كان – برئاس���ة المهندس المعماري آرييه 

ش���ارون. وقد وجهت انتقادات إل���ى هذه الخطة 

في حين���ه أيضا. إل���ى ذلك فقد رفض���ت نماذج 

أخرى للتخطيط القطري اقترحت في ذلك الوقت، 

العتبارات وحجج سياسية في جوهرها، ومن ضمن 

تلك الخطط »خطة القطار« التي طرحها المهندس 

البروفسور ماركوس راينر.

وتتطرق ش���دار إلى هذا االقتراح في كتابها، في 

ضوء بحث أجرته سمدار شارون حول تخطيط الحيز 

القومي ف���ي األعوام األولى لقيام الدولة. وقد اقترح 

راينر توزيع س���كان الدولة بص���ورة تدريجية على 

امتداد خطوط س���كة القطار وذل���ك لضمان منالية 

وصول إلى اماكن العمل والش���غل في مركز )وسط( 

البالد، وأن يت���م في مراحل الحقة، متأخرة، إنش���اء 

وتطوير مدن وبلدات جدي���دة في مناطق الهامش، 

تبع���ا للحاجة والض���رورة. ووفقا لما أوردته ش���دار 

في كتابها فق���د »وضع راينر نص���ب عينيه، خالفا 

لخطة شارون، الس���كان ومصلحتهم قبل البلد.. غير 

أن خطته رفض���ت، نظرا إلى أن توزيع الس���كان بدا 

محدودا ومقيدا من وجهة نظ���ر المخططين، الذين 

فضلوا احتياجات ومتطلبات الدولة على احتياجات 

سكانها«.

فماذا لو قبلت خطة راينر؟

تق���ول هداس ش���دار: »ليس���ت ل���دي إجابة على 

مث���ل هذه األس���ئلة. إن ما تعلمته م���ن ذلك هو أن 

األفكار والنظريات الس���ابقة ألوانها والتي ال تحظى 

بس���ند أيديولوجي، ت���ذوي وتتالش���ى. لقد كانت 

األيديولوجيا الس���ائدة مناقضة لم���ا اقترحه راينر. 

فقد اعتبر االكتظاظ في مركز البالد في ذلك الوقت 

كارثي���ا وبالتالي فان خطة من ه���ذا القبيل ما كانت 

لتحظ���ى بالقبول. إن الخط���ط التي قبل���ت بالفعل 

ونفذت في غي���ر زمنها ومكانها تبي���ن أنها خطط 

فاش���لة. وعلى س���بيل المثال خطة إنش���اء مدينة 

»عراد« التي أقيمت في ستينيات القرن الماضي. إن 

الفكرة الكامنة خلف التخطيط كانت فكرة عمرانية 

بامتياز، والتي تمثلت في إقامة مدينة يتوفر فيها 

كل شيء على مقربة من المكان أو سيرا على األقدام. 

غير أن كل ذلك لم يتسق مع تلك الفترة التي كانت 

فيها »الحضرية« غريبة عن وجهة النظر الس���ائدة 

للتجمعات الجماهيرية. وقد شيدت قبل ذلك خالفا 

للتخطيط، جميع األحياء ف���ي مناطق الهامش ومن 

ضمن ذلك شق طرق وشوارع، غير أن الفكرة شوهت 

وتالشت«. 

كذلك ف���ان التج���ارب التي جرت ف���ي وقت الحق 

على المس���توى الحضري والتي تمت بمبادرة وزارة 

اإلسكان، لم تحظ بنجاح زائد. 

وتقول ش���دار في كتابها »لقد جرت محاوالت في 

)مستوطنة( بسغات زئيف، والتي سعى المخططون 

م���ن خالله���ا إلى إيج���اد ش���ارع حض���ري يتضمن 

اس���تعماالت مختلطة، كإقام���ة حوانيت في الطابق 

األرضي على الش���ارع وفقا ل���كل القواعد. وقد تجول 

مخططو الحي في وس���ط تل أبيب واس���تلهموا من 

خالل ذلك الرجوع إلى الشارع. وأعدت في هذا اإلطار 

رس���ومات جميلة لش���وارع حقيقية، غير أن األفكار 

ل���م تتكلل بالنجاح. إذ فقدت الش���قق المقامة فوق 

الحوانيت والمتاجر على الفور من قيمتها مما جعل 

أصحابها يغادرون المكان. وقد ش���كل ذلك إش���ارة 

تحذي���ر فيما تمثل االس���تنتاج بأنه ف���ي المراحل 

األولى من إقام���ة مدينة جديدة ال يمكن إجراء خلط 

في االستعماالت. وعليه لم يكرروا ذلك، على سبيل 

المثال في  مدينة موديعين«. 

وم���ا الذي جع���ل المهنيي���ن في وزارة اإلس���كان 

يضبطون خطهم دوما مع السياسة العليا؟

تقول شدار: إن المهندسين المعماريين هم جزء 

ال يتجزأ م���ن النهج والنظام، وهم ال يهزون القارب 

نظرًا إلى أنهم يتواجدون فيه أيضًا. وهم يختارون 

س���لفا، ربما في الوعيهم، ما يتناس���ب ويتالءم مع 

وجهة النظ���ر المهيمنة، ويختلق���ون لها مبررات 

وذرائع ش���تى. في خمس���ينيات الق���رن الماضي، 

وحي���ن كان���ت األيديولوجيا الس���ائدة تتمثل في 

االلتصاق باألرض، خطط المهندس���ون المعماريون 

أحي���اء حضري���ة بدت أش���به بقرى وأضف���وا اللون 

األخض���ر على خططهم. وفي الس���بعينيات ش���يد 

هؤالء مناط���ق وأحياء مغلقة وفصلوا بين وس���ائل 

النقل والمش���اة. وقد تمثل التبرير العملي في أن 

األحياء )الس���كنية( تعتبر شيئا سيئا وشريرا وأنه 

يجب المحافظة عل���ى األبناء.  غير أن األيديولوجيا 

التي تقف وراء الممارس���ة كانت تتمثل في حماية 

والدفاع عن المجموعة »اإلس���رائيلية«، التي كانت 

تم���ر ف���ي مرحلة انهي���ار وصعود لق���وى جديدة، 

كم���ا هو مثال في ظهور حركة »غ���وش إيمونيم« أو 

»الفهود السود«.

)*( سؤال: لقد تحدثِت في كتابك عن حي حريدي 

بمس���توى »بيت ش���يمش« والذي حقق نجاحا على 

مس���توى التخطيط. هل يرتبط ه���ذا النجاح بكون 

سكان الحي متدينين حريديم؟

 شدار: نعم، إلى حد كبير. بداية، فان البناء للسكان 

الحريديم، بناء نس���يجي أكثر وذو مس���توى متدٍن 

نسبيا بسبب مشكلة المصاعد. هذا أوال. ثانيا، يمكن 

القول إن المباني الس���كنية في األحياء الحريدية ال 

تتجمد من ناحي���ة الزمن وإنما تتغير تبعا للضرورة 

والحاج���ة. وتنوي���ع االس���تعماالت هن���اك يبدأ من 

الداخل وبص���ورة عفوية، كما يقيم هؤالء الس���كان 

داخل البيوت مش���اريع صغيرة م���ن قبيل الخياطة 

والحاس���وب. نظرا ألن لديهم القليل من الس���يارات 

فإنه تتم إقام���ة الخدمات الحضرية والمؤسس���ات 

إلى جانب محطات الحافالت. كما أن منالية الوصول 

والمرونة راس���خان في النسيج ذاته مثال في ملعب 

أو منطق���ة حضرية صغيرة من دون حاجة لفلس���فة 

األمور أكثر من ال���الزم، وإن ذلك هو ما ينجح على ما 

يبدو. 

)*( سؤال: بعد ستة عقود من التجارب واإلخفاقات 

في وزارة اإلسكان، يطرح السؤال أين تتوفر الفرصة 

للتصحيح.

ش���دار: نعم لقد ج���رت مح���اوالت بطولية كثيرة 

عل���ى هذا الصعي���د ولذلك ف���ان اإلخفاقات تعتبر 

بطولية ومأس���اوية في ذات الوق���ت. لكن ما حصل 

لم يكن فش���ال كامال. وأود التأكيد في هذا السياق 

أنني أعارض الخصخص���ة الفوضوية التي ال توجد 

لها ضواب���ط. فحين يكون الربح المالي هو الهدف، 

تنح���ى جانبا اعتبارات ج���ودة التخطيط. غير أنني 

أعارض في ش���كل أس���اس التخطيط بشدة. وبعد 

س���نوات خططت فيها وزارة اإلسكان وقامت بالبناء 

عل���ى نطاق واس���ع، فقد ش���هدت السياس���ة في 

السنوات األخيرة تغييرا على هذا الصعيد لتقتصر 

أنش���طة البناء التي تقوم بها ال���وزارة على وجبات 

صغيرة، أما في السوق الخاصة فإن االتجاه معاكس 

لذلك. فالس���وق كانت ترتكز في الماضي إلى البناء 

في قطع أراض حضري���ة صغيرة وهو ما أدى لقيام 

وتطور بعض المدن الناجح. أما اليوم فان الس���وق 

هي سوق ش���ركات البناء الكبرى التي تقوم بالبناء 

على مناطق ضخمة وهو ما ينتج عنه ضواحي أبراج 

تضم آالف الش���قق الس���كنية التي تش���يد دفعة 

واحدة. وهو ما تس���عى وزارة المالية إلى دعمه في 

نطاق اإلصالح. 

)*( س���ؤال: هل يتحمل »التخطي���ط«، مع أو بدون 

وزارة اإلسكان، مسؤولية عن أزمة السكن؟

شدار: يقولون إن السبب يتمثل في نقص العرض 

وأنه يجب بناء عدد أكبر من الشقق. غير أن الحديث 

ي���دور حول أرقام وكميات، وليس هناك من يس���أل 

كيف يجب أن يتم البناء. إن الخطاب السائد على هذا 

الصعي���د خطاب ضحل من جان���ب صانعي القرارات 

ومعظم الجهات المس���ؤولة. إن الحديث الذي يجري 

اليوم هو حول الثالوث المقدس المتمثل في »شقة 

فاخ���رة بخمس غرف« و«ش���رفة مكش���وفة« و«غرفة 

جلوس فخمة«. ذلك هو م���ا يقنعوننا بأننا نحتاجه 

وأن ذلك هو م���ا يتيح الفرصة للبي���ع والرواج. ومما 

ال ش���ك فيه أن ذلك يش���كل إلى حد كبير تفس���يرا 

الرتفاع أسعار السكن. 

تعمل ش���دار باحث���ة في تاري���خ الس���كن العام 

ومحاضرة في معهد »التخنيون« )معهد الهندس���ة 

التطبيقية( وفي قس���م الهندسة في »فيتسو«، في 

حيفا. 

وقد تناول مش���روع تخرجها للحصول على اللقب 

الجامعي الثالث )الدكتوراة( موضوع اإلسكان العام 

في بئر الس���بع، كما أنها تعتبر ناشطة في مجاالت 

متنوعة على هذا الصعيد. 

وقد رأى كتاب ش���دار الحالي، الذي يعتبر كتابا 

مثيرا بكل المقاييس، النور بدعم ومس���اندة من 

جانب رجاالت وزارة اإلس���كان، المهندس الرئيس 

بأعمال���ه ميخال  والقائم���ة  كارل���وس درينب���رغ 

ن���اؤور فرنيك. وعلى الرغم م���ن أن الكتاب يعتبر 

موضوعي���ا إال أن���ه غي���ر محايد. فه���و يبحث في 

عمل ونشاط وزارة اإلس���كان من زاوية »هندسية 

ومهني���ة« ومن خالل إلقاء نظرة على موقع الوزارة 

في جهاز التخطيط القطري. والعبرة المستش���فة 

من هذه الزاوية هي أن���ه »ال توجد لدي صيغة أو 

وصفة موثوق���ة للتخطيط تق���ول: إذا فعلوا كذا 

وكذا فان ذلك سيحل كل المشاكل«، وفقما تقول 

شدار مضيفة »تلك هي مشكلة التخطيط الكبرى. 

في الماضي كان اس���تبداد وزارة اإلسكان يتالءم 

مع روح العص���ر والدولة القوية والقناعة بأن ذلك 

ضروري وممكن. أما اليوم فان األمر الوحيد الواضح 

ل���ي هو أنه يجب البناء ف���ي نطاق وجبات صغيرة 

وإتاح���ة المج���ال إلجراء تغييرات بم���ا يتالءم مع 

الوقت الراهن. إن كل ش���يء يتسم بالسيولة على 

هذا الصعيد ويمكن استخالص العبرة فقط فيما 

بعد. هل تعتبر هذه عبرة متش���ائمة أم متفائلة؟ 

م���ا آمله ه���و أننا بلغن���ا حد النض���ج فيما يتعلق 

بالتخطيط«.

كما يؤخذ على الكتاب أنه ال يتطّرق إلى دور وزارة 

البناء واإلس���كان ف���ي التخطيط والبن���اء وراء الخط 

األخضر، والذي يساهم عمليًا في تطبيق االحتالل.
___________________________

)*( صحافية من »هآرتس«. ترجمة خاصة.

كتاب جديد عن السكن العام في إسرائيل

المهندسون المعماريون هم جزء ال يتجزأ من النهج والنظام!

العربية لغة 
في عين العاصفة

اسم الكتاب: 
»العربية لغة في عين العاصفة« 
)كتاب دراسات- العدد السادس(

تحرير: محمد أمارة

إصدار: دراسات – المركز العربي للحقوق والسياسات

صدر العدد الس���ادس م���ن »كتاب دراس���ات«، كتاب 

األبحاث الس���نوي حول المجتمع العربي في إس���رائيل 

الذي يصدره مركز دراس���ات – المرك���ز العربي للحقوق 

والسياسات للس���نة السادس���ة على التوالي. ويحتوي 

الع���دد على مجموعة من الدراس���ات والمقاالت العلمية 

وعلى نصوص وثائق حقوقية وتربوية مهمة، باإلضافة 

إلى تقارير خاصة حول نش���اطات المركز وإصداراته في 

السنة األخيرة. يرأس تحرير الكتاب د. يوسف جبارين، 

مدير مركز دراس���ات،  والمحرر الضيف للعدد السادس 

هو البروفس���ور محم���د أمارة، مدير وح���دة البحوث في 

المركز.

ُيفتتح العدد بمقدمة بقلم البروفس����ور أمارة، يش����ير 

فيها إلى تزاي����د المخاطر والتحديات أمام اللغة العربية 

في ظل الواقع التي تعيشه هذه اللغة في إطار التحديات 

العالمية والعولمة من جهة، والواقع السياس����ي الخاص 

التي تعيش����ه األقلية العربية الفلس����طينية ومكانتها 

السياس����ية والقانونية ف����ي دولة إس����رائيل، مما يلقي 

بظالله على اللغة العربية ومكانتها الرسمية القانونية، 

م����ن جهة، والفعلي����ة على أرض الواقع م����ن جهة أخرى. 

ويش����ير أمارة إلى ضرورة العمل على إحي����اء هذه اللغة 

واستحضارها في الحيز العام لما تحمله من معان رمزية 

ثقافية، سياسية ووجودية.

وينش���ر مركز دراسات من خالل كتاب أبحاثه السنوي 

مقالة تحليلية خاصة بالمركز من قبل المفكر التقدمي 

وأس���تاذ اللس���انيات البروفس���ور نعوم تشومس���كي 

وذال���ك تحت عنوان »مالحظات حول الوضع السياس���ي 

الراهن في الشرق األوس���ط«. ويتناول تشومسكي في 

مقالته تعث���ر المفاوضات بين الطرفين الفلس���طيني 

واإلس���رائيلي ومدلوالته السياس���ية وانعكاساته على 

الشرق األوسط برمته، مشيرا أن إسرائيل ضربت بعرض 

الحائ���ط المواثي���ق واالتفاقيات الدولي���ة واألوروبية، 

وأنش���أت وضعا سياس���يا جديدا ال يصلح إلقامة دولة 

واحدة علمانية أو ثنائية القومية، وأن إسرائيل ذاهبة 

بش���كل جلي إلى ترس���يخ الوضع القائم وتثبيت أقدام 

مش���روعها االس���تيطاني في المنطقة وقيام مش���روع 

دول���ة أو أرض إس���رائيل الكبرى من خالل س���يطرتها 

الجغرافية على األرض والموارد وهضمها لحق الشعب 

الفلس���طيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. 

ويمض���ي تشومس���كي ف���ي تحليل هذه الممارس���ات 

وانعكاس���ها على الشرق األوس���ط والعالم وأفق عملية 

السالم المسدودة.   

ويش����تمل ملف الع����دد، بعن����وان »العربي����ة: لغة في 

عين العاصفة«، على عش����رة أبحاث ومق����االت أكاديمية 

تعال����ج مواضيع مختلفة ومميزة تتعل����ق باللغة العربية 

والتحديات التي تواجهها. وفي افتتاحية الملف ينشر 

القاضي سليم جبران، قاضي المحكمة العليا، مقاال خاصا 

عن »مكان����ة اللغة العربية في إس����رائيل« وهو عبارة عن 

المداخل����ة االفتتاحية التي قدمها في مؤتمر مش����ترك 

لمركز دراس����ات ومعهد فان لير ف����ي القدس حول اللغة 

العربية ف����ي البالد، والذي ج����رت أبحاثه كامل����ة باللغة 

العربية.

وفي المل���ف يعرض الباح���ث د. يونتان مندل من 

معه���د فان لير مقاال بعنوان »العبرية بعد العربية«؛ 

ويكت���ب د. عبد الرحمن مرعي من الكلية األكاديمية 

بي���ت بي���رل ع���ن »الدخي���ل العب���ري في اللس���ان 

الفلس���طيني: أس���بابه وأبعاده«؛ ومن خ���الل بحثه 

النق���دي »اللغة العربية في خدمة مش���روع التدريز 

– مراجع���ة نقدية لكتب تعليم اللغ���ة العربية في 

المدارس الدرزية« يطرح الباحث د. يس���ري خيزران، 

من الجامعة المفتوح���ة، قضية مناهج تعليم اللغة 

العربي���ة في الم���دارس العربية الدرزي���ة؛ وتناقش 

الباحثة د. أريئيل ش���طريت  موضوع »اإلشارات إلى 

السياس���ة، سياس���ة الهوية في أعمال الكاتب عالء 

حليحل«؛ وينقب الباحث د. باس���يليوس حنا بواردي 

من جامعة ب���ار ايالن عن »تدريس اللغة العربية في 

المدارس العربية في إس���رائيل«؛ وتكتب الباحثة د. 

راوية جرجورة–بربارة ع���ن »المدارس الثنائية اللغة 

يًدا بيد من أجل مجتمٍع مغاير«؛ وتكتب د. س���يجال 

جورجي من جامعة بئر الس���بع مق���ااًل حول العربية 

والعبرية »بين لغة أمي العربية وشقيقتها العبرية: 

لغت���ان متكاملتان غي���ر متخاصمتي���ن«؛ ويتناول 

الباحث د. عامر دهامش���ة موضوع المش���هد اللغوي 

ودالالت���ه الرمزية من خالل بحث���ه »المكان والمكانة 

ليس���ا محض صدفة – العبرية والعربية في الفتات 

القرى العربية«؛ وُيختتم الملف بمقال للبروفس���ور 

محمد أمارة ح���ول »موقع اللغ���ة العربية في وثائق 

التصور المستقبلي«.

 كم����ا يش����تمل الكتاب عل����ى باب جديد تح����ت عنوان 

»وثائق« يحتوي على »ديباجة اللغة العربية« ضمن وثيقة 

التص����ور المس����تقبلي للغة العربية وهي نتاج مش����روع 

لمركز دراس����ات ولجنة متابعة قضايا التعليم والمجلس 

التربوي العربي، ووثيقة »أهداف التربية والتعليم لدي 

المجتمع العربي الفلس����طيني في إسرائيل« كما صاغها 

المجل����س التربوي العربي.  ويحت����وي الكتاب أيضا على 

مق����ال للباحثة س����ناء اب����و صالح من جامع����ة حيفا تحت 

عنوان »السينما الفلسطينية: قراءة نقدية لفيلم حكاية 

الجواهر الثالث«.

 وُيختت����م الكت����اب بتقري����ر بالنش����اطات والفعاليات 

المركزية وإصدارات مركز دراسات للعام األخير.  

الصراع من وجهة نظر 
رؤساء جهاز الشاباك

اسم الكتاب: »حراس التخوم - ستة رؤساء للشاباك 
يتحدثون«

تأليف: درور موريه
إصدار: »ميسكال« )منشورات يديعوت أحرونوت(

هذا الكتاب هو أساسًا س����يناريو فيلم لمؤلفه المخرج 

اإلسرائيلي درور موريه. 

ويقول موريه إن حلمه تمثل بأن يجلس أمام عدس����ات 

كاميرته جميع رؤس����اء جه����از األمن اإلس����رائيلي العام 

)الش����اباك( ك����ي يتحدث����وا عن الص����راع اإلس����رائيلي - 

الفلس����طيني، ومحاربة »اإلرهاب«، وفقدان البوصلة لدى 

القيادة اإلس����رائيلية، والفرص التي تم إهدارها، والدم 

المس����فوك. ويضي����ف انه إل����ى أن بدأ بتصوي����ر فيلمه 

»حراس التخوم«، ال����ذي حاز على جوائز عديدة، لم يحلم 

بأن رؤس����اء جهاز الشاباك الستة األخيرين، وهم أبراهام 

ش����الوم ويعق����وب بيري وكرم����ي غيلون وعام����ي أيالون 

وآفي ديختر ويوفال ديس����كين، الذي كان ال يزال رئيسا 

للشاباك، سيكش����فون أمامه ندوبهم وسيروون بانفتاح 

كبير قصصهم الشخصية ويقوضون عددا من الفرضيات 

التي يؤمن اإلسرائيليون بها.    

يحتوي الكتاب على النص األصل���ي للمقابالت، التي كانت 

أساسا للفيلم والمسلسل التلفزيوني الذي بثته القناة األولى 

للتلفزيون اإلسرائيلي، لكنه يحتوي أيضا على قضايا وأحداث 

لم تنشر أبدا من قبل واعترافات لم يتم اإلدالء بها في العلن.

وبناء على ذلك يشكل هذا الكتاب وثيقة غير مسبوقة 

حول العالقات بين جهاز أمن دولة ما ومواطنيها. ويصفه 

الناش����ر بأنه »لحظة صدق. ويظهر رؤس����اء الشاباك هنا 

على أنهم من لحم ودم. س����تة أشخاص كرسوا حياتهم 

لمحاربة اإلره����اب ينظرون، بعضهم ألول مرة، إلى المرآة 

مباشرة. فهل نجرؤ نحن أيضا على النظر إليها؟«.
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