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مسؤولون إسرائيليون 
يستبعدون إمكانية أن تستخدم 

سورية السالح الكيماوي!

استبعد مسؤوالن إسرائيليان إمكانية أن يستخدم 

النظام الس���وري السالح الكيماوي الذي بحوزته ضد 

المعارضين المسلحين أو إسرائيل. 

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن رئيس الدائرة 

السياس���ية - األمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، 

عاموس غلع���اد، قوله خالل مؤتمر اقتصادي في تل 

أبيب إن���ه »على ما يبدو أن الس���الح الكيماوي الذي 

بحوزة النظام السوري ما زال محمًيا حتى اآلن«. 

وأضاف غلعاد أن الرئيس الس���وري بش���ار األس���د 

»اس���توعب تحذيرات زعماء العالم بأن ال يس���تخدم 

هذا الس���الح«. وقال إن االقتصاد الس���وري يتدهور 

مع اس���تمرار القتال في س���ورية »وكلم���ا تزايدت 

قوة المتمردين تزداد عزلة األس���د ويتقوقع داخل 

الطائفة العلوية التي ينتمي إليها«.

من جانبه قال نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون 

االستراتيجية اإلس���رائيلي، موشيه يعلون، لإلذاعة 

العامة اإلس���رائيلية، أول من أمس، إنه »ال توجد أية 

مؤش���رات على أن نظام األس���د قد يستخدم السالح 

الكيماوي ضد إسرائيل«. 

وأضاف أن »سورية تسلحت خالل عشرات السنوات 

الماضي���ة بصواريخ وأس���لحة كيماوي���ة لكن ردعنا 

ناجع والدليل على ذلك أنه حتى اآلن لم يستخدمه 

ضدنا«.

ورف���ض يعلون الرد على س���ؤال حول ما نش���رته 

صحيف���ة »صاندي تايم���ز« البريطاني���ة، األحد، بأن 

وحدات خاص���ة تابعة للجيش اإلس���رائيلية تعمل 

في األراضي السورية بحثا عن مستودعات األسلحة 

الكيماوية.  

ر السفير اإلس���رائيلي في الواليات المتحدة 
ّ
وحذ

مايكل أورن، في س���ياق مقابلة أجرتها معه ش���بكة 

التلف���زة األميركي���ة »فوك���س ني���وز« أول من أمس 

األحد، من مغبة نقل أسلحة كيماوية من سورية إلى 

ا 
ً
حزب الله في لبنان، وأكد أن نقلها سيش���كل تجاوز

للخطوط الحمر بالنس���بة إلى إس���رائيل، ويمكن أن 

يغّير كل قواعد اللعبة.

وأشار أورن إلى أن إسرائيل تتابع الوضع المتعلق 

بالس���الح الكيم���اوي الس���وري عن كث���ب، وبأقصى 

درجات الحذر.

عل���ى صعي���د آخر ق���ال رون ب���ن يش���اي، المحلل 

العس���كري في الموقع اإللكترون���ي التابع لصحيفة 

»يديع���وت أحرون���وت«، إنه ف���ي مواجه���ة األزمة 

المتفاقم���ة الت���ي يمر به���ا النظام الس���وري عامة 

والرئيس بشار األس���د خاصة، تزداد احتماالت لجوء 

الرئيس السوري إلى استخدام السالح الكيماوي ضد 

المتمردين عليه. واستنادًا إلى المصادر األميركية 

فإن الجيش الس���وري لم يقم حت���ى اليوم بخطوات 

ت���دل على أنه بصدد اس���تخدام الس���الح الكيماوي 

والبيولوجي في وقت قريب. ويشير هؤالء إلى وجود 

ن المواد التي 
َّ
خ���ز

ُ
حركة نش���طة في األماكن حيث ت

يج���ري فيها تركيب الغازات الس���امة، لكن من دون 

وجود دليل على ما هو أبعد من ذلك.

وأضاف: كانت الحكومات الغربية تلقت تحذيرات 

من احتمال لجوء األس���د إلى اس���تخدام أسلحة غير 

تقليدي���ة ض���د مواطنيه وض���د الثوار، ف���ي الوقت 

الذي يكرر الناطقون باس���م النظام السوري قولهم 

إن الس���الح الكيماوي لن يستخدم ضد أبناء الشعب 

الس���وري. لكن من الواضح أن مثل هذا القول ال يلزم 

الرئيس األس���د، وذلك لوجود عدد كبير من األجانب 

ة 
ّ
يقاتلون في صفوف المجموعات المسلحة من السن

المتش���ددين ومن أنص���ار الجه���اد العالمي. ففي 

نظر األسد، هؤالء ليس���وا من أبناء الشعب السوري، 

وبالتالي قد يخطر بباله أنه يحق للنظام أن يستخدم 

ضده���م الس���الح الكيم���اوي إذا تطلب األم���ر. وما 

يتخوف الغرب منه أيضًا هو وقوع هذا الس���الح في 

يد المجموعات الجهادية الس���نية في حال سقوط 

نظام األس���د، األمر الذي سيش���كل تهديدًا مباشرًا 

لل���دول المج���اورة لس���ورية مثل إس���رائيل وتركيا 

واألردن والع���راق ولبن���ان. وعلى الرغم م���ن اقتناع 

أجهزة االستخبارات الغربية بأن نظام األسد ال يفكر 

في استخدام الس���الح الكيماوي ضد أي طرف خارج 

سورية، فإن مجرد اس���تخدامه داخلها سيؤدي إلى 

كارثة إنس���انية في س���ورية ال بد من أن تنتقل إلى 

الدول المجاورة، وأن تكسر التابو الدولي بشأن عدم 

استخدام هذا السالح.

وخت���م بن يش���اي: ف���ي س���بيل ردع األس���د عن 

ب���ع األميركيون 
ّ
اس���تخدام الس���الح الكيم���اوي يت

األسلوب الذي اتبعته إسرائيل ضد إيران في مسألة 

الس���الح النووي، وذلك عبر وضع هذه المسألة على 

س���لم أولويات المجتمع الدولي، وتجنب اللجوء إلى 

العمل العس���كري. م���ن هنا، فإن الحمل���ة اإلعالمية 

الكثيفة التي تش���نها الوالي���ات المتحدة من أجل 

نزع فكرة استخدام السالح الكيماوي من رأس األسد 

وأنصاره تجري بالتنسيق مع حكومات كل من فرنسا 

وبريطانيا وألمانيا وتركيا واألردن. 

حذر كاتب صحافي إسرائيلي مقيم في واشنطن من 

إمكان فقدان إس���رائيل تأييد يهود الواليات المتحدة 

األميركية في ضوء تعاظم اتجاهات التطرف اليميني 

التي تكتسح الشارع والساحة السياسية اإلسرائيليين. 

وقال الكاتب والمراسل السياسي اإلسرائيلي إسحق 

بن حورين، في مقال نش���ر أم���س )االثنين( في الموقع 

االلكترون���ي لصحيفة “يديعوت أحرون���وت”، إنه في 

الوقت الذي ينش���غل فيه الساس���ة اإلسرائيليون في 

حروب البقاء اليومية، ويعجزون عن االهتمام بسيرورات 

طويل���ة األجل أكثر، فإن يهود الواليات المتحدة أخذوا 

يتخلون تدريجيا عن تأييد إسرائيل.  

وأض���اف: إنهم ماضون ف���ي ه���ذه العملية بصمت 

وهدوء، من دون صراخ أو تهديد، ولذلك فإن من الصعب 

تقدير شدة التسرب في السّد، مشيرا إلى أنهم )يهود 

الوالي���ات المتحدة( أخ���ذوا يبتع���دون لينصرفوا إلى 

االهتمام بشؤونهم وقضاياهم. 

وأردف بن حورين في مقاله: هذا ليس موضوع دعاية، 

وإنما هو الواقع الذي يجع���ل من الصعب عليهم رؤية 

الدولة اإلس���رائيلية محقة، و”حت���ى الذين يعتقدون 

بأننا محقون، يأسفون إزاء كوننا غير عقالء”. 

وتابع قائال إن الشبان اليهود في الجامعات األميركية 

والذي���ن يتربون على قي���م الحري���ة والديمقراطية، ال 

يمك���ن لهم أن يؤي���دوا، ناهيكم قطعا ع���ن الدعاية، 

لدولة ال يتمتع خمس���ون في المئة من الذين يعيشون 

تحت س���لطتها بحق التصويت أو االنتخاب، وهذا األمر 

سوف يتفاقم أكثر في ظل غياب حل يقوم على أساس 

دولتين لشعبين... سوف نستيقظ ذات يوم على واقع 

غير قابل للرجوع، واقع دولة واحدة لش���عبين، وعندئذ 

ربما س���نجد يهود الواليات المتح���دة، الليبراليين في 

غالبيتهم، ال يقفون إلى جانبنا. 

واستطرد بن حورين: في األس���بوع الفائت استمعت 

إلى حديث لش���خصين يهوديين في برنامج تلفزيوني 

سياسي صباحي يقدمه تشاك تود في محطة الكوابل 

الش���عبية MSNBC. وقد تحدث تود )وهو يعمل أيضا 

مراسال رئيسيا لتلفزيون NBC لدى البيت األبيض( عن 

شؤون وقضايا الشرق األوس���ط مع الصحافي المرموق 

جيف���ري غولدبرغ، من مجل���ة “أتالنتيك” المتخصصة 

في هذا الموضوع.  وبين الحديث عن سورية ومناقشة 

األوض���اع في مص���ر، حاوال أيض���ا، كحال أف���راد عائلة 

مغتربين، فه���م ما يحدث في إس���رائيل. وكانت نبرة 

صوتهما تش���ي بقلق عميق واشمئزاز كبير، حيث جرى 

بنيهما الحوار التالي:

تود: ما الذي يحدث في الحلبة السياسية اإلسرائيلية؟ 

غولدب���رغ: ما يحدث أش���به بما يحدث في الش���عبة- 

المرحلة- اإلعدادية..

تود: هذا غريب.. في أي حزب نتنياهو اآلن؟ 

الجمه���وري  الح���زب  ف���ي  عض���و  ه���و  غولدب���رغ: 

الديمقراطي...

ت���ود: حزب مختلط... الحزب الجمهوري المحافظ. هل 

جنح الليكود أكثر نحو اليمين؟ 

غولدبرغ: أجل. صحيح.

تود: هل هذا ممكن؟

غولدبرغ: بالتأكيد. في الش���رق األوسط يمكنك دائما 

أن تكون متطرفا أكثر. ال تنسى قانون الشرق األوسط- 

يمكنك دائما أن تكون مجنونا أكثر.  والموضوع المهم 

هو أن ائتالف الوسط- اليسار ليس بائتالف. فثمة من 

ينض���م إلى هذا الحزب أو ذاك، وثمة من يغادره. يوجد 

هناك سياس���يون لهم وزن، لكنه���م يكرهون أحدهم 

اآلخ���ر، ولذلك فإنهم ال يس���تطيعون أن يش���كلوا وزنا 

مضادا )أي لليمين(. نتنياهو س���يكون رئيس الحكومة 

المقبل إال إذا وقعت كارثة غير مرئية أو متوقعة. 

تود: وهل هناك ائتالف مضاد؟

غولدبرغ: حتى اآلن ال يوجد. 

تود: هذا مذهل. 

ويضيف ب���ن حورين، بع���د اقتباس ه���ذا الحوار بين 

الصحافيي���ن األميركيي���ن م���ن أص���ل يه���ودي: ليس 

الصحافي���ون اليهود فقط ه���م المرتبك���ون، الحائرون 

وإنما السياس���يون اليهود )األميركيون( أيضا. وينبغي 

التعاط���ي بصورة جادة مع اتجاه���ات التفكير واألمزجة 

الحانقة التي تسود في صفوف يهود الواليات المتحدة. 

ثم���ة جزع عمي���ق إزاء س���لوك حكومة إس���رائيل مقابل 

الواليات المتح���دة، وإزاء التطرف السياس���ي اليميني، 

والرمال المتحركة بين الكثبان السياس���ية في الوسط- 

اليس���ار، وكذلك إزاء عدم التمس���ك بالمبادئ من جانب 

قوى اليسار )في إس���رائيل(.  صحيح أنهم في إسرائيل 

يميلون إل���ى تقزيم وإهانة كل يه���ودي كفؤ من طراز 

رجل ال���� “نيويورك تايمز” توماس فريدمان، الذي يحب 

إس���رائيل ويحاول أن يض���ع أمامنا م���رآة حتى نتوقف 

ونحدق في صورتنا، ولذا يجب علينا أن ال نستخف بمثل 

هؤالء األش���خاص، الذين لهم وزن وتأثير في السياسة 

األميركية.. إن من  الخطير أن ندعهم ييأسون منا. 

وكان الكات����ب الصحافي األميركي الش����هير توماس 

فريدم����ان قد انتقد في مقاله المنش����ور ي����وم األربعاء 

الماضي في صحيفة “نيويورك تايمز” أحزاب اليس����ار 

والوس����ط في إس����رائيل وم����ن ضمنها ح����زب “العمل”، 

وذلك ألنها كما قال: ال تقت����رح وال تقدم رؤية حقيقية 

للس����الم، وإنما تركز فقط على إيج����اد حلول في مجاالت 

السكن والتعليم في إس����رائيل.  كذلك انتقد فريدمان 

بشدة ما اس����ماه “المجموعة اليمينية المتطرفة “التي 

تدير إس����رائيل حاليا، وقال إنها  “مجموعة متغطرسة 

وغي����ر مكترثة بقلق الواليات المتحدة” في إش����ارة إلى 

قرار حكومة نتنياهو بناء آالف الوحدات االس����تيطانية 

الجديدة في األراضي الفلس����طينية المحتلة كرد فعل 

على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة قبول فلسطين 

دول����ة غير عضو في األمم المتحدة.  وأعرب فريدمان عن 

قلقه من جنوح حزب الليكود برئاسة نتنياهو إلى المزيد 

من التط����رف اليميني واصفا قائم����ة “الليكود- بيتنا” 

بأنها قائمة للمستوطنين واليمينيين المتطرفين. 

وق���ال بن حوري���ن إن م���ن ال يكترث بفق���دان تأييد 

إخوتنا اليهود، يمكن له أن يبدأ بالتفكير بمصطلحات 

فقدان المس���اعدة األميركية األمنية والعسكرية التي 

تحتاجه���ا إس���رائيل للحفاظ على تفوقها العس���كري 

النوعي، وتمويل بطاريات “القبة الحديدية” وصواريخ 

“حيتس” وغيرها، ناهيك ع���ن الفيتو )األميركي( في 

األم���م المتحدة والجهود الدبلوماس���ية األميركية من 

أجل الذود عن إس���رائيل.  زكل ه���ذا يمكن أن ينتهي 

ويتوقف بدون اليهود.  

فكروا مث���ال بعضو الكونغ���رس غاري أكرم���ان، وهو 

يهودي ديمقراطي من نيويورك، وأحد الزعماء البارزين 

في مجلس الن���واب في مجال المبادرات التش���ريعية 

المؤيدة إلس���رائيل. فقبل حوالي أس���بوع ظهر أكرمان 

في لقاء نظمه المنتدى السياس���يIPF  في نيويورك، 

انصب حول إس���رائيل، وش���ارك فيه رئي���س الحكومة 

اإلسرائيلية الس���ابق إيهود أولمرت.  وقال أكرمان عن 

أولمرت إنه “أتى إلى البيت األبيض ولم يبل على حذاء 

الرئي���س”، ملمحا بذل���ك إلى ظهور رئي���س الحكومة 

بنيامين نتنياهو إلى جان���ب الرئيس باراك أوباما في 

البيت األبيض قبل عام ونصف العام، منتقدا علنا كالم 

أوبام���ا عن حدود الع���ام 1967، وحينئذ ضحك الحضور، 

لكن أكرمان لم يضحك. 

ومؤخ���را هاج���م أكرم���ان بش���دة وزي���ر الخارجي���ة 

اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان على إثر تصريحات أدلى 

به���ا هذا األخير ي���وم الجمعة الماض���ي، وادعى فيها 

)ليبرمان( أن الفلس���طينيين لي���س لهم حق في دولة 

ألن نتاجه���م الخام للف���رد أقل من عش���رة آالف دوالر 

في الس���نة. وأقوال ليبرمان ه���ذه وصلت إلى آذان كل 

يه���ودي في الواليات المتحدة وإلى أكرمان أيضا الذي 

علق قائال: “هذا مهي���ن، ويفتقر إلى األدب واألخالق.. 

كي���ف يمكن ألحد أن يثق ب���ك إذا كان لديك مثل هذا 

الموق���ف.. كيف يمك���ن لك أن تأتي به���م إلى مائدة 

الحوار؟  وأين هي المائدة؟ ولماذا يأتون إليها إذا كانت 

هذه هي النظرة.. إذا قررنا تقسيم قطعة البيتزا، وفي 

الطريق التهمت أنا ثالث قطع، فس���وف تبدأ بالتفكير 

في م���ا الذي يدعوك للذهاب إلى المائدة ... المس���ألة 

مسألة كرامة ومراعاة”.  

وأوجز أكرم���ان المعروف كيهودي محب إلس���رائيل 

وعمل من أجلها الكثير: “ال تخشوا من ضيقي التفكير، 

بل أنظروا إل���ى الهدف الماثل أم���ام أعينكم: دولتان 

لش���عبين تعيشان جنبا إلى جنب بس���الم وأمن، تماما 

مثلما رغب الصهيونيون األصليون. ومن جد وجد”. 

كاتب صحافي إسرائيلي مقيم في واشنطن: 

إسرائيل ستفقد تأييد يهود الواليات المتحدة 
في ضوء تعاظم اتجاهات التطرف السياسي فيها!

اس���تنكر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

لدى افتت���اح اجتماع حكومت���ه األس���بوعي، أول من أمس 

األحد، عدم تنديد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس )أبو 

مازن(، بخط���اب رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس، 

خالد مشعل، الذي أعلن عدم اعتراف الحركة بإسرائيل وأن 

المقاومة أثبتت نفسها. 

وق���ال نتنياه���و »ش���هدنا مرة أخ���رى الوج���ه الحقيقي 

ألعدائن���ا، وأنه ليس لديهم أية نية للتوصل إلى تس���وية 

بيننا. وهم يريدون تدمير الدولة وسوف يفشلون في ذلك 

طبعا، وفي تاريخ ش���عبنا أيضا تغلب ش���عب إسرائيل على 

هؤالء األشرار«.  

وأضاف نتنياهو أن »األمر الملفت هو أن أبو مازن بالذات 

ل���م يندد بالكلمات حول تدمير إس���رائيل، مثلما لم يندد 

من قب���ل بالصواريخ التي أطلقت باتجاه إس���رائيل )خالل 

عملية »عمود الس���حاب« العسكرية اإلسرائيلية( وألسفي 

فإنه يس���عى إلى الوحدة مع حماس نفسها المدعومة من 

إيران«.

وتابع نتنياه���و »نحن حكومة خالية م���ن األوهام ونريد 

س���الما حقيقيا مع جيراننا. لكننا ال نغمض أعيننا وال نضع 

رأس���نا في الرمل، ولس���نا مس���تعدين لتكرار الخطأ نفسه 

المتمثل في االنسحاب األحادي الجانب وانسحابات جلبت، 

عمليا، حماس إلى السيطرة على غزة. وتذهلني دائما أوهام 

اآلخرين )ف���ي إس���رائيل( الذين يعبرون عن اس���تعداهم 

لمواصلة هذه العملية ويسمونها سالما«. واعتبر نتنياهو 

أنه »في حال تسليم منطقة أخرى، وفي هذه الحالة مناطق 

يهودا والس���امرة )أي الضفة الغربية( التي تطل على مدن 

إسرائيل، إلى األشخاص أنفس���هم فالنتيجة طبعا هي أن 

تكون غزة عند مشارف تل أبيب والخضيرة وكفار سابا« في 

إشارة إلى منطقة وسط إسرائيل. 

وأردف نتنياهو »لذلك فإننا ملزمون وقادرون على الوقوف 

ضد ذلك ونحن نقف ضد الضغوط الدولية، ولوال ذلك لوصلنا 

إلى المكان نفسه، وهذا ما هو مطلوب اليوم من القيادة في 

إسرائيل، أن تكون خالية من األوهام واإلصرار على المصالح 

الهامة لدولة إسرائيل وصد الضغوط من أجل جلب غزة إلى 

كل بيت في إسرائيل وهذا ما نفعله وسنستمر في فعله«.

وتأتي أقوال نتنياهو هذه في وقت تس���ود فيه أزمة في 

العالقات بين إس���رائيل وبين أوروبا والواليات المتحدة في 

أعق���اب قراره بتنفيذ أعمال بناء اس���تيطانية واس���عة في 

الضف���ة الغربية والقدس الش���رقية ودف���ع مخططات بناء 

في المنطقة »إي1« الواقعة بين القدس الش���رقية والكتلة 

االس���تيطانية »معالي���ه أدومي���م« التي من ش���أنها قطع 

التواصل الجغرافي بين ش���مال الضف���ة وجنوبها، وتجميد 

تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

واعتبر نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون اإلستراتيجية 

اإلس���رائيلي، موش���يه يعلون، أنه ال يوجد فرق بين عباس 

ومش���عل، وقال لإلذاع���ة العام���ة اإلس���رائيلية إن »الفرق 

الوحي���د هو أن أبو مازن هو رئيس الس���لطة الفلس���طينية 

ويغلف أيديولوجيته بكلمات جميلة«. وأضاف أن »أبو مازن 

يرفض االعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي وليس 

مس���تعدا لإلعالن عن نهاية الصراع إذا انسحبت إسرائيل 

إلى حدود العام 1967«.

وادعى يعلون أن »الحكومة اإلسرائيلية معنية باستئناف 

المفاوض���ات مع أب���و مازن وحت���ى أنها جم���دت البناء في 

ل التوجه إلى األمم 
ّ

المس���توطنات بش���كل مؤقت لكنه فض

المتحدة في خطوة أحادية الجانب«. 

ودعا رئيس ح���زب كاديما، ش���اؤول موفاز، إل���ى اغتيال 

مشعل. وقال في بيان إن إسرائيل »أهدرت فرصة لتصفية 

رأس االفعى، وخالد مشعل محكوم عليه باإلعدام وهو هدف 

لالغتي���ال وأنصحه بأن يحزم أمتعت���ه بأقرب وقت والخروج 

من غزة«. وف���ي المقابل حذر موفاز مما وصفه »باس���تمرار 

إس���رائيل ف���ي إضعاف عب���اس واالمتناع ع���ن معالجة أمر 

حماس بيد ش���ديدة وإال فإننا سنرى مش���عل يزور الضفة 

الغربية بعد عدة سنوات«.

من جانبه استبعد الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريس، 

تنفيذ أعمال بناء اس���تيطانية في المنطقة “إي 1” الواقعة 

بي���ن القدس الش���رقية والكتل���ة االس���تيطانية “معاليه 

أدومي���م” بموجب ق���رار نتنياهو. ونقل���ت اإلذاعة العامة 

اإلس���رائيلية عن بيري���س قوله في مؤتم���ر اقتصادي في 

إسرائيل إنه “تم في الماضي اتخاذ قرارات حكومية بالبناء 

ف���ي هذه المنطقة وهذا مجرد قرار آخر”. واعتبر بيريس أن 

القرار يصبح مهما “فقط في حال قررت إسرائيل ضم هذه 

المنطقة إليها”.

وهاجم بيريس خطاب مش���عل في غزة لمناسبة الذكرى 

الس���نوية ال� 25 لتأس���يس حم���اس، وق���ال إن حماس هي 

“منظم���ة إرهابية تس���عى إلى القتل وع���دم التوصل إلى 

تس���وية وتس���عى إلى إبقاء فقراء غزة ف���ي فقرهم”. وفي 

المقابل ق���ال بيريس إن على إس���رائيل إج���راء مفاوضات 

م���ع “البديل الوحي���د بين الفلس���طينيين وه���و أبو مازن 

الزعيم المعتدل نس���بيا ويعارض اإلره���اب واختار طريق 

المفاوضات”.

وهاجم رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، ايهود أولمرت، 

سياس���ة خلفه بنيامين نتنياهو ووصف سياس���ته بأنها 

“خطيرة للغاية” ومن ش���أنها أن تؤدي إلى اندالع انتفاضة 

فلس���طينية ثالثة. ونقلت وس���ائل إعالم إس���رائيلية عن 

أولم���رت قول���ه أمام مؤتم���ر اقتصادي في ت���ل أبيب، يوم 

األحد، إن “دولة إس���رائيل تس���ير في مسار سياسي خطير 

للغاية” مش���ددا عل���ى “أننا نتبع سياس���ة تتناقض، وفقا 

إلدراك���ي الكامل، بش���كل جوهري مع المصال���ح الوجودية 

لدولة إس���رائيل”. وأض���اف أن “هذا وه���م أن يتم االدعاء 

بأنه في إمكان إس���رائيل إدارة ش���ؤونها القومية واألمنية 

واالقتصادية وكأنها معزولة عن المجتمع الدولي”.

وتطرق أولمرت إلى عملية “عمود الس���حاب” العس���كرية 

اإلس���رائيلية ضد قط���اع غزة والتي دام���ت 8 أيام وتم في 

ختامها التوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار بين إس���رائيل 

والفصائل الفلس���طينية في قطاع غزة بوس���اطة مصرية. 

وقال أولمرت في هذا الس���ياق “رأينا اآلن أنه عندما ينبغي 

القيام بوقف إطالق نار مع حماس والجهاد )اإلسالمي( فإننا 

بحاج���ة إلى األمين العام لألمم المتح���دة ووزيرة الخارجية 

األميركي���ة، بينما )وزي���ر الخارجية اإلس���رائيلي أفيغدور( 

ليبرمان يقف ويعانق بص���ورة افتراضية الرئيس المصري 

)محمد مرس���ي( من اإلخوان المسلمين على المساعدة التي 

قدمها” في إش���ارة إلى تقديم ليبرمان الشكر لمرسي في 

نهاية العملية العسكرية.

واعتبر أولمرت أن “الحسم الحقيقي الذي نقف أمامه هو 

القرار بشأن سياسة س���الم أو سياسة تتجاهل حاجة دولة 

إس���رائيل إلى التوصل لحوار مع جيرانن���ا”. وأضاف “نحن 

نقوي الق���وى الراديكالية بقيادة حم���اس والجهاد ونقزم 

القوى المعتدلة التي ربما توجد إمكانية للتحدث معها”.

وقال أولمرت إنه عندما كان رئيس���ا للوزراء كان قريبا من 

التوص���ل إلى تفاهم���ات مع الرئيس الفلس���طيني محمود 

عباس وقيادة السلطة الفلس���طينية وأنه “كدت أصل إلى 

اخت���راق الطريق معه���م، وإذا كان هن���اك احتمال لصنع 

الس���الم مع أحد فإن هذا س���يكون مع أولئك الذين يقولون 

إنهم ضد اإلرهاب ويؤيدون االعتراف بدولة إسرائيل”.

أولمرت: سياسة نتنياهو ستؤدي إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة
نتنياهو يهاجم الرئيس عباس ويؤكد أنه لن ينسحب من الضفة الغربية!

نتنياهو: تصعيد متواصل.

قضية »بيت عزرا« في الخليل تعود إلى 

الواجهة عشية االنتخابات البرلمانية

ائتالف اليمين الحاكم 

بين سوط المستوطنين 

وسيف القضاء!

منظمة »بتسيلم«: 

تنفيذ المخطط سيؤّدي 

إلى قطع التواصل 

الجغرافّي بين شمال 

الضفة وجنوبها
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انتخـابـات 2013

آخر استطالعات الرأي العام في 
ا لنتنياهو 

ً
ا ساحق

ً
إسرائيل تتوقع فوز

واليمين في االنتخابات المقبلة!

*اليمين اإلسرائيلي يطالب بشطب قائمتين  
عربيتين ومنعهما من خوض االنتخابات*

من المنتظر أن تبحث لجن���ة االنتخابات المركزية 

اإلس���رائيلية، خ���الل األس���بوع الجاري أو األس���بوع 

المقبل، في عدة طلبات قدمها أعضاء كنيس���ت من 

أحزاب اليمين لش���طب قائمتين عربيتين ومنعهما 

من خ���وض االنتخابات العامة المقرر إجراؤها في 22 

كانون الثاني المقبل. 

كذلك طالب نواب يمينيون لجنة االنتخابات بمنع 

ترشيح عضو الكنيست حنين زعبي من حزب التجمع 

الوطني الديمقراطي في هذه االنتخابات. 

وعقب���ت األح���زاب العربي���ة بغضب عل���ى مطالب 

اليمين بش���طب الحزبين العربيي���ن، ووصفت هذه 

الخطوة بأنها عنصرية وأعلنت أنها ستحاربها. 

ويقدم نواب من اليمين اإلس���رائيلي بشكل دائم، 

في الس���نوات األخيرة، طلبات بشطب أحزاب عربية 

ونواب عرب قبل االنتخابات. وعلى الرغم من مصادقة 

لجنة االنتخابات على طلب���ات كهذه إال أن المحكمة 

العليا تلغيها.

وطالب عضو الكنيس���ت اليميني المتطرف دافيد 

روتيم، من حزب »إس���رائيل بيتنا«، بش���طب قائمة 

التجمع الوطني الديمقراطي، بادعاء أنها »تش���كل 

أقلي���ة معادية ألس���س الدولة«. كذل���ك قدم عضو 

الكنيست من حزب الليكود أوفير أكونيس طلبا إلى 

لجن���ة االنتخابات المركزية طالب فيه بمنع ترش���ح 

زعبي، بسبب مشاركتها في أسطول الحرية التركي 

لكسر الحصار عن غزة، في أيار العام 2010.

وقدم عضوا الكنيس���ت أرييه إلداد وميخائيل بن 

أري، من قائمة »عوتس���ما ليس���رائيل« )»إس���رائيل 

قوية«(، طلبا إلى لجنة االنتخابات المركزية لش���طب 

القائمة العربي���ة الموحدة بادعاء أنها »تنفي وجود 

إسرائيل كدولة يهودية«. وزعم عضوا الكنيست أن 

نواب هذه القائمة يدعون إلى الكفاح المس���لح ضد 

إسرائيل. 

وقالت الصحف اإلس���رائيلية، أم���س االثنين، إنه 

توجد أغلبية في لجنة االنتخابات المركزية س���تؤيد 

طلبات ش���طب القائمتين العربيتين ومنع زعبي من 

الترشح للكنيس���ت، وذلك ألن أغلبية أعضاء اللجنة 

ينتمون إلى أحزاب اليمين. لكن التوقعات تشير إلى 

أن المحكمة العليا ستلغي قرارات لجنة االنتخابات 

المركزي���ة في حال قررت الموافقة على طلبات نواب 

اليمين.

ف���ي غضون ذل���ك، أظهر اس���تطالع لل���رأي العام 

أن أغلبية س���احقة بين اإلس���رائيليين ترجح إعادة 

انتخاب رئيس الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، لوالية 

أخرى. وقال 81 بالمئة من المش���اركين في استطالع 

نش���رته صحيفة »هآرتس«، أم���س، إن نتنياهو هو 

الذي سيشكل الحكومة اإلس���رائيلية المقبلة، فيما 

ق���ال 6 بالمئة إن رئيس���ة حزب »الحركة« تس���يبي 

ليفني ستشكل الحكومة، واعتبر 4 بالمئة أن رئيسة 

حزب العمل شيلي يحيموفيتش ستشكل الحكومة. 

واعتب���ر 64 بالمئة أن نتنياهو هو األنس���ب لتولي 

منص���ب رئي���س الحكوم���ة المقبلة، بينم���ا قال 24 

بالمئة إن ليفني هي األنس���ب، وق���ال 17 بالمئة إن 

يحيموفيتش هي األنسب.

وتوقع االستطالع حصول قائمة »الليكود- بيتنا«، 

وه���ي تحالف بي���ن حزب���ي الليكود ال���ذي يتزعمه 

نتنياه���و و«إس���رائيل بيتن���ا« ال���ذي يتزعمه وزير 

الخارجي���ة أفيغ���دور ليبرمان، عل���ى 39 مقعدا في 

الكنيست في االنتخابات العامة.

وأظهر االستطالع تراجع شعبية حزب العمل قياسا 

باالستطالعات السابقة إلى 17 مقعدا في الكنيست، 

بينما لم تتأثر شعبية حزب »الحركة« بانتقال عضو 

الكنيس���ت عمير بيرتس من العمل إلى هذا الحزب 

ويتوقع أن يحصل على 9 مقاعد في الكنيست.

ووفق���ا لالس���تطالع فإن تحال���ف حزب���ي اليمين 

المتط���رف »البيت اليه���ودي« و»االتح���اد الوطني« 

س���يحصل على 11 مقعدا في الكنيست، وسيحصل 

حزب ش���اس على 12 مقعدا وحزب »يوجد مستقبل« 

برئاس���ة يائير لبيد عل���ى 6 مقاعد. ويش���ار إلى أن 

ش���عبية حزب »يوج���د مس���تقبل« تراجعت بخمس 

مقاعد على األقل بع���د أن أعلنت ليفني عن عودتها 

إلى الحياة السياس���ية وخوض االنتخابات على رأس 

حزب »الحركة«.

وس���تحصل كتلة »يهدوت هتوراة« على 6 مقاعد، 

والقائمة العربية الموح���دة على 5 مقاعد، والجبهة 

الديمقراطي���ة للس���الم والمس���اواة عل���ى 4 مقاعد، 

والتجم���ع الوطني الديمقراطي على 3 مقاعد، وحزب 

ميرتس على 3 مقاعد، وحزب »عام ش���اليم« برئاسة 

عضو الكنيست حاييم أمسالم الذي انشق عن شاس 

على 3 مقاعد، وحزب كاديما على مقعدين، ما يعني 

أنه لن يتجاوز نسبة الحسم.

ورأى 54 بالمئة من المش���اركين في االستطالع أن 

قرار نتنياه���و بتنفيذ أعمال بناء اس���تيطانية في 

المنطقة »إي1« ش���رقي القدس الش���رقية وردا على 

قبول فلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في 

األم���م المتحدة، هو قرار سياس���ي - انتخابي، بينما 

قال 33 بالمئة إنه نابع من أسباب وطنية.

كتب برهوم جرايسي:

في يوم تقديم اللوائ���ح االنتخابية للجنة االنتخابات 

المركزية اإلسرائيلية، مال أحد عناصر »حرس الشرف« 

ف���ي الكنيس���ت عل���ى مجموعة م���ن حوله ف���ي مبنى 

الكنيست وقال ضاحكا: »ما الذي يجري هنا، أنا هنا منذ 

30 عاما، وفي حياتي لم أر مش���اهد كهذه، من س���رعة 

تنقالت ش���خصيات بين األحزاب، وس���رعة قيام وزوال 

تش���كيالت حزبية«. قال هذا، واالبتسامة تسيطر على 

وجهه، ولكنه لم يخ���ف امتعاضه. كان صوته مرتفعا، 

رغم وظيفته الحساسة، وعلى ما يبدو، شعر أنه ال حاجة 

لعمل حساب ألحد، طالما أن الفوضى السياسية سيدة 

الموقف.

ونج���ح ه���ذا الح���ارس بكلمات���ه البس���يطة في أن 

يعرض حال المشهد السياس���ي في االسابيع وااليام 

األخيرة قبل تقدي���م اللوائح االنتخابي���ة واغالق باب 

الترشيحات، ففي مطلع الشهر الماضي، فاجأ بنيامين 

نتنياه���و وأفيغ���دور ليبرم���ان حزبيهم���ا والجمهور 

الواس���ع، بتحالفها في الئحة مشتركة للحزبين، وبعد 

ذلك بأيام، ب���دأت مداوالت جدية بين رئيس الحكومة 

السابق إيهود أولمرت، وتسيبي ليفني، كي يعودا الى 

الحلبة السياسية على ضوء تهاوي حزب »كاديما« في 

استطالعات الرأي.

وش���هد »كاديما« حالة نزوح واسعة، حينما رأى النواب 

س���فينتهم تغرق، وحتى اآلن، اثن���ان من أصل 28 وصال 

الى بر األمان وضمنا لنفسيهما العودة الى الكنيست من 

خالل ح���زب »العمل«، بينما من هرب ال���ى حزب الليكود، 

وجد نفس���ه مرميا على قارعة الطريق، بع���د االنتخابات 

الداخلية لليكود، في حين ينتظر أربعة الى خمسة نواب 

آخرين، فوز حزب »الحركة« بزعامة تس���يبي ليفني بعدد 

مقاعد يفوق العشرة، كي يعيدهم الى الكنيست.

أم���ا حزب »كاديما« ذاته، فبات يصارع نس���بة الحس���م، 

خاصة بعد اعالن ليفني، قبل اقل من اسبوعين على اغالق 

باب الترشيحات، عن تشكيل حزب جديد.

أما جنرال الح���رب إيهود باراك، فقد نجح هذه المّرة في 

اس���تيعاب حقيقة أن معركته خاس���رة، فأعلن على المأل 

اعتزاله السياسة، حتى من دون بالغ مسبق لزمالئه الذين 

قادهم لالنش���قاق عن حزبهم »العم���ل«، وترك أربعتهم 

عل���ى قارعة الطريق السياس���ي، ليقوموا بمهمة اس���دال 

الس���تارة على حزب »عتس���امؤوت«، الذي اقي���م قبل أقل 

من عامين، منش���قا عن »العمل«، وقرر النواب االربعة عدم 

خوض االنتخابات.

ومع اغالق ب���اب الترش���يحات أعلنت لجن���ة االنتخابات 

المركزي���ة عن تقديم 34 الئحة ترش���يحاتها، في حين أن 

اس���تطالعات الرأي تتوقع اجتياز 11 الئحة أو 12 الئحة على 

األكثر نس���بة الحسم من 2%، والالئحة األكثر تأرجحا، هي 

الئحة حزب »كاديما« الذي له حاليا 28 مقعدا.

وفي ما يلي اس���تعراض موجز للوائح األبرز والمرش���حة 

للفوز في االنتخابات.

“الليكود- بيتنا”
تحالف ح���زب “الليكود” الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، 

مع حزب “إس���رائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان، ليطلق 

عليه اسم “الليكود- بيتنا”، ولهذا التحالف حاليا 42 مقعدا، 

وقد فاجأ قيام التحالف كل األوس���اط السياس���ية، وحتى في 

أوساط الحزبين، وتبين ان المحادثات كانت في حلقة ضيقة 

في مركزها نتنياهو وليبرمان.

إال أن���ه باس���تثناء االس���تطالع األول الذي ت���ال اإلعالن عن 

التحالف ومنحه 43 مقعدا، فإن كل اس���تطالعات الرأي التي 

ظهرت في الش���هر األخير تتنبأ له خسارة عدد من المقاعد، 

وتتراوح نتيجته ما بين 35 الى 38 مقعدا، وهذا لكون أوساط 

من “الوسط” قررت االبتعاد عن حزب الليكود بعد تحالفه مع 

ليبرمان، وقد تعززت هذه الظاهرة، بعد االنتخابات الداخلية 

لحزب الليكود، التي جاءت بأشد المتطرفين، وابعدت من يتم 

وصفهم ب� “اليمين المعتدل”.

عملي���ا لم تعد وجوه بارزة في ه���ذه الالئحة، أمام »نجمي« 

نتنياه���و وليبرم���ان، إذ أن االنتخاب���ات الداخلي���ة في حزب 

الليك���ود، أطاحت برم���وز اليمين االيديولوج���ي، وابقت على 

ش���خص رئيس الكنيس���ت، رؤوفين ريفلي���ن، بينما أطاحت 

االنتخاب���ات بثالث ش���خصيات لها وزنها في الش���ارع، وبين 

أوس���اط اليمين العقائدي، وخاصة بنيامي���ن مناحيم بيغن، 

ودان مري���دو وميخائيل ايتان، وثالثته���م وزراء في حكومة 

نتنياه���و، وحتى أن بيغن ومريدور، هم من »مطبخ القرار« في 

الحكومة.

ول���م يظه���ر أي رد فع���ل معلن م���ن نتنياهو عل���ى نتائج 

االنتخاب���ات الداخلية، الت���ي تعززت فيها س���يطرة اليمين 

المتطرفة،  للمجموعات االس���تيطانية  والموالي  المتش���دد، 

وعلى الرغم من أن أفكار نتنياهو وسياس���ته، ليست بعيدة 

عن تلك المجموعات، إال أنه س���عى طوال الوقت الى ابقاء من 

يصفهم الشارع االسرائيلي ب� »اليمين المعتدل« في مشهد 

حزب الليكود.

وتقريبا هناك ش���به اجماع بين المحللي���ن والمراقبين في 

اسرائيل، على أن كتلة »الليكود- بيتنا« ستكون اشد تطرفا، 

وقد تتجاوز الحدود التي قد يضعها نتنياهو أمامها، ليظهر 

من جديد أمام مراكز ضعف في بس���ط س���يطرته على الحزب 

والحكومة.

العمل
ح���زب »العم���ل« بزعامة ش���يلي يحيموفيتش ه���و الحزب 

المرش���ح ألن يعود الى المرتب���ة الثانية من بين األحزاب بعد 

أن تده���ور ف���ي االنتخابات الس���ابقة الى المرتب���ة الرابعة، 

وحصل الحزب في االنتخاب���ات األخيرة على 13 مقعدا، وبعد 

انش���قاق إيهود باراك عن الحزب بقي للعمل 8 مقاعد، إال أن 

اس���تطالعات الرأي ترجح حصوله عل���ى 18 الى 22 مقعدا في 

هذه االنتخابات.

ة ليس���ت بسيطة 
ّ
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحزب واجه هز

في الس���اعات األخيرة لتقديم الئحة الحزب، بانس���حاب وزير 

الدفاع األسبق عمير بيرتس من الالئحة التي كان يتصدرها، 

وانضمامه الى الحزب الجديد الذي شكلته رئيسة المعارضة 

السابقة تسيبي ليفني.

من المفارقة أن من أتى بشيلي يحيموفيتش الى حزب 

»العمل« في الع���ام 2006، كان عمير بيرتس ذاته، ولكن 

س���رعان ما تمردت يحيموفيتش عل���ى حليفها، لتقف 

ض���ده لصالح إيهود باراك، في انتخابات رئاس���ة الحزب 

التي ج���رت في صيف الع���ام 2007، وم���ن هناك بدأت 

الخالف���ات بينهما، على الرغم من التقائهما في الموقف 

ضد المش���اركة في حكوم���ة بنيامي���ن نتنياهو، وتأجج 

الخ���الف بعد أن تنافس االثنان على رئاس���ة الحزب قبل 

نحو عام ونصف العام.

والخ���الف األب���رز بين االثني���ن، كان بع���د أن عارض 

بيرتس األجندة التي تطرحها يحيموفيتش، وترفض 

فيها طرح قضية الصراع االس���رائيلي الفلسطيني في 

أولويات أجندة الح���زب االنتخابية، وهذا الصراع تأجج 

بع���د أن نجح بيرت���س في أن يتبوأ المرك���ز الثاني في 

االنتخاب���ات الداخلية، وحصوله على المكان الثالث في 

الئحة الحزب.

وقبل ساعات من اغالق باب الترشيحات، فاجأ بيرتس الحلبة 

السياس���ية بانس���حابه من حزب »العمل« وانتقاله الى الئحة 

تسيبي ليفني، ليحل في المركز الثالث فيها.

المكس���ب األكبر لح���زب “العم���ل” في ه���ذه االنتخابات، 

يتركز في أنه س���يعود الى مكانة الح���زب الثاني في الحلبة 

السياسية، ولكنه س���يواجه منافسة حادة من حزب تسيبي 

ليفني “الحركة”، ومن حزب “يش عتيد” )يوجد مس���تقبل(، 

إذ أن قوة األحزاب الثالثة هذه تتركز اساس���ا في منطقة تل 

أبيب الكبرى، رغم ان “العمل” ال يزال منتشرا في جميع أنحاء 

البالد.

»هتنوعا« )الحركة(
حزب »الحركة« برئاس���ة تس���يبي ليفني هو الحزب الجديد 

ال���ذي ش���كلته ليفن���ي وأعلنت عنه رس���ميا قب���ل أكثر من 

اس���بوعين، وقد أحدث اإلعالن عن الح���زب تغيرات قوية في 

اس���تطالعات الرأي، التي تمنح هذا الحزب حاليا ما بين 9 الى 

11 مقعدا، مع احتماالت زيادة قوته، خاصة على ضوء األسماء 

البارزة التي تضمها الئحت���ه االنتخابية، فإلى جانب بيرتس 

انضم لليفني الرئيس األسبق لحزب »العمل« عمرام متسناع، 

ونواب نش���طون من حزب »كاديما« المتهاوي، ولهم س���معة 

جيدة في الشارع االسرائيلي.

وأعلن���ت ليفني بوضوح أنها تعطي أولوي���ة في برنامجها 

االنتخابي لقضية الصراع االس���رائيلي الفلس���طيني، وحتى 

لقضايا التمييز العنصري.

وما يميز الئحة ليفني، هو تقدم اليهود الش���رقيين فيها، 

فإلى جانب بيرتس هناك مئير ش���طريت، الذي انس���حب من 

ح���زب »كاديما«، ومعه يوئيل حس���ون، كذلك فإن المرش���ح 

الوحيد م���ن االثيوبيين اليهود، نجح ف���ي هذه الالئحة وهو 

شلومو موال، ذو التوجهات السالمية، وله شعبية واسعة بين 

االثيوبيين، ال���ذي تقدر قوتهم االنتخابي���ة بنحو 3 مقاعد، 

ولكن ليس بالضرورة أن تصب كلها لصالح الحزب.

ومن المتوقع أن يش���كل خوض ليفني االنتخابات الحالية، 

وبالذات بخطابها المسيس، تحديا ليس سهال لحزب »العمل« 

بزعام���ة يحيموفيتش، التي ال تزال تصر على تغييب الملف 

السياسي عن حملتها االنتخابية.

»كاديما«
وارتباطا بح���زب ليفني، فإن حزب »كاديما« الذي انش���قت 

عنه، وكان الحزب األول برلمانيا وله 28 مقعدا، يصارع نس���بة 

الحسم من 2% التي تمنحه 3 مقاعد على األكثر من أصل 120 

مقعدا، والكثير من استطالعات الرأي ترجح عدم اجتيازه لها.

ل »كاديم���ا« قائمته في اليومي���ن األخيرين قبل 
ّ
وقد ش���ك

تقديم لوائح الترش���يحات، وبتزامن مع ظهور القائمة، اعلن 

عدد من القيادات البارزة في الحزب اعتزالها السياسي، ومن 

بين هذه األسماء، داليا إيتسيك، رئيسة الكنيست السابقة، 

ومن كانت تخطط خوض االنتخابات لرئاسة الدولة في العام 

2014، ووزير المالية األسبق روني بار- أون.

واألس���ماء الثالث���ة التي قد تدخ���ل الى الكنيس���ت، هي: 

ش���اؤول موفاز، رئيس الحزب، ويليه النائب األس���بق لرئيس 

جهاز »الشاباك« يس���رائيل حسون، والنائب يوحنان بالسنر، 

والرابعة رونيت تيروش.

وكان س���بعة من ن���واب »كاديما« قد انش���قوا ع���ن الحزب 

في االس���بوع األخير قبل تقديم اللوائ���ح، لينضموا الى حزب 

»ليفني« ويمنحوه���ا التمويل االنتخاب���ي، واربعة من هؤالء 

يتبوأون مواقع متقدمة ف���ي الئحة ليفني، وقد يعودون الى 

الكنيست.

وم���ن قبلهم س���عى ثالث���ة نواب م���ن »كاديم���ا« لخوض 

االنتخابات الداخلي���ة في حزب الليكود، ولم ينجح أي منهم، 

وف���ي المقابل، ف���إن اثنين م���ن »كاديما« انتق���ال الى حزب 

»العمل« وحصال على موقعين متقدمين، وهما نحمان ش���اي، 

الذي جاء في المركز 15 في قائمة »العمل«، واليس���ارية نينو 

أبسدازا التي حلت في المركز 20.

»يش عتيد«
»ي���ش عتيد« )يوجد مس���تقبل( ه���و حزب جدي���د، اقامه 

الصحاف���ي يائير لبيد، وحينما ظهر على الس���احة  قبل نحو 

عام، كانت استطالعات الرأي تمنحه ما بين 13 الى 16 مقعدا، 

ُجلها من حزب »كاديما«، إال أنه مع تقدم المعركة االنتخابية، 

بدأ هذا الحزب يتراجع في اس���تطالعات الرأي، الى أن ظهرت 

من جديد تس���يبي ليفني مع حزبها الجدي���د، ليهبط »يش 

عتيد« الى ما بين 5 الى 7 مقاعد، ويعتبر هذا الحزب نفس���ه، 

في »الوس���ط«، وال يس���تبعد احتمال انضمام���ه الى حكومة 

بنيامين نتنياهو.

الى ذلك، فإن من الوجوه األبرز في حزب »يش عتيد« رئيس 

جهاز األمن العام »الش���اباك« األس���بق يعق���وب بيري، وكان 

لبيد قد قرر مس���بقا عدم ضم أي من السياسيين الحاليين أو 

السابقين الى حزبه والئحته االنتخابية.

اليمين المتشدد
تكتل المس���توطنين هو تحالف حزبين للمس���توطنين، 

حزب »المفدال« الديني الصهيون���ي )»البيت اليهودي«(، 

وحزب »االتحاد الوطني«، الذي غالبية أعضائه انش���قت في 

س���نوات ماضية عن »المفدال«، وقد اس���تبعد هذا التكتل 

اليميني المتطرف نائبين يمثالن عصابات المس���توطنين 

اإلرهابي���ة، وخاصة حركة »كاخ« المحظ���ورة في الكثير من 

دول العالم، وحتى شكليا في إسرائيل.

للحزبي���ن حالي���ا 7 مقاعد، إال أن اس���تطالعات الرأي باتت 

تمنحهما ما بين 8 الى 10 مقاعد، والقوة االساس���ية لهذه 

الالئح���ة هي بي���ن مس���توطني الضفة الغربي���ة والقدس 

المحتلة.

الئحتا األصوليين
يخ���وض اليهود األصولي���ون االنتخابات ضم���ن قائمتين: 

األولى واألكبر حركة »ش���اس« لليهود الشرقيين، التي لها 11 

مقعدا، وفي الش���هر الماضي عاد ال���ى قيادة الحزب الرئيس 

الس���ابق للحزب آرييه درعي، وتتوقع اس���تطالعات الرأي أن 

ترتفع ق���وة هذا الحزب بمقعد أو اثنين. أم���ا الكتلة الثانية 

»يه���دوت هت���وراة«، فهي لليه���ود األصوليي���ن الغربيين 

األش���كناز، وهذه الكتلة لها خمس���ة مقاع���د، وعلى األغلب 

س���تحافظ على هذه القوة، مع احتمال ضعيف بزيادة القوة 

بمقعد واحد. 

ميرتس
حركة “ميرتس” اليسارية الصهيونية لها حاليا 3 مقاعد، 

وتتوق���ع لها اس���تطالعات ال���رأي أن تحصل ما بي���ن 4 الى 5 

مقاعد، ولكن هذه الزيادة المحدودة تواجه تحديا كبيرا، بعد 

انخراط ليفني في الحلبة السياس���ية مجددا، وأيضا بس���بب 

منافسة “يش عتيد”، وهذا على الرغم من البون الشاسع بين 

مواقف “ميرتس” والحزبين اآلخرين.

لوائح الفلسطينيين
أما على صعيد العرب في اس���رائيل، فلم تنجح المساعي 

لوح���دة الكتل الث���الث، التي لها 11 مقع���دا، فقد تعددت 

االجتهادات، وبرزت خالل الح���وارات تباينات وعوائق أمام 

وحدة كه���ذه، وبّينت اس���تطالعات رأي داخلية أن الوحدة 

الفعلي���ة بين الكت���ل الثالث لن تضم���ن النتيجة المرجوة 

بزي���ادة ع���دد المقاعد، اضاف���ة الى التخوف م���ن أن غياب 

المنافسة قد يجعل نس���بة التصويت أقل، وهذا استنتاج 

مختلف عليه ايضا. ورغم ذلك، فإن باب التنس���يق والعمل 

المشترك ما زال قائما، إذ أن قائمتين من الثالث سترتبطان 

باتفاقية »فائ���ض أصوات«، ما يضمن أحيانا مقعدا اضافيا 

إلحدى القائمتين.

وتتوقع استطالعات الرأي الحفاظ على القوة القائمة للكتل 

الثالث مع احتمال زيادة مقعد إلحداها. 

أما اللوائ����ح فهي: »القائمة الموحدة- العربية للتغيير« 

وه����ي الحركة االس����المية )الجناح الجنوب����ي( ومتحالفة 

مع ثالثة أح����زاب، وللقائم����ة 4 مقاعد، وي����رأس القائمة 

الش����يخ ابراهيم صرصور. والجبهة الديمقراطية للسالم 

والمس����اواة، برئاس����ة النائب محمد بركة، ولها 4 مقاعد، 

والتجم����ع الوطن����ي الديمقراطي، برئاس����ة النائب جمال 

زحالقة وله 3 مقاعد. 

يش���ار الى أن هناك الئحة رابعة م���ن غير المتوقع أن تعبر 

نسبة الحس���م، ويطلق عليها اس���م »األمل للتغيير«، وتضم 

أشخاصا مرتبطين بمشروع ما يسمى »الخدمة المدنية«، الذي 

تحاول المؤسس���ة الحاكمة فرضه على العرب كبديل للخدمة 

العسكرية، رغم المعارضة الشديدة له.

34 الئحة انتخابية تخوض االنتخابات اإلسرائيلية
*استطالعات الرأي ترّجح اجتياز 11 - 12 الئحة منها نسبة الحسم *مشهد غير مسبوق 

من حيث كثرة التنقالت السياسية وسرعة التشكيالت الحزبية*

»الحركة« برئاسة ليفني: استقطاب »النجوم«.
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كتب بالل ضـاهـر:

عاد الموضوع الفلس���طيني إلى األجندة العامة 

اإلس���رائيلية بق���وة ف���ي الفترة األخي���رة، بعدما 

سعى اليمين اإلسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة، 

بنيامي���ن نتنياهو، إلى إبعاده وتهميش���ه خالل 

الع���ام األخي���ر والتركيز عل���ى البرنام���ج النووي 

اإليراني. وقد حدث ذلك بفضل حراك فلس���طيني 

وصل أوج���ه بقبول فلس���طين دول���ة مراقبة غير 

كاملة العضوية في األمم المتحدة، في 29 تشرين 

الثاني الماضي.

ورد نتنياه���و عل���ى القرار الدولي ب���أن قرر بناء 

3000 وحدة س���كنية جديدة في المس���توطنات 

في الق���دس الش���رقية والضفة الغربي���ة، ودفع 

مخطط���ات بناء اس���تيطانية في منطق���ة “إي1” 

وربطه���ا بالقدس، األمر الذي يعني قطع التواصل 

الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. كذلك قررت 

إس���رائيل تجميد أموال الضرائب الفلس���طينية 

وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. وأثارت 

قرارات نتنياهو غضبا واس���تنكارا واس���عين في 

العال���م، وخاص���ة في ال���دول األوروبي���ة الكبرى. 

واس���تدعت وزارات خارجية دول في العالم سفراء 

إس���رائيل لديه���ا وقدم���ت احتجاجات ش���ديدة 

على قرارات نتنياهو. كم���ا نددت بهذه القرارات 

الواليات المتحدة وكن���دا، اللتان عارضتا الخطوة 

الفلسطينية في األمم المتحدة ووقفتا عمليا إلى 

جانب إسرائيل.

ويأتي ذلك في ظل حراك سياسي حثيث داخل 

إس���رائيل، في إطار االنتخابات العامة للكنيست 

التي س���تجري في 22 كانون الثاني المقبل. ومن 

أبرز مالمح المعركة االنتخابية اإلسرائيلية تحالف 

أح���زاب اليمين وانقس���ام أحزاب الوس���ط وعدم 

نجاحه���ا في التوصل إلى تحال���ف يقف في وجه 

اليمين. كذلك فإن حزب العمل، برئاس���ة ش���يلي 

يحيموفيتش، يتجه نحو اليمين، فيما أعلن رئيس 

حزب العمل السابق وعضو الكنيست عمير بيرتس 

عن انش���قاقه واالنتقال إلى حزب “الحركة” الذي 

أسسته رئيس���ة حزب كاديما الس���ابقة، تسيبي 

ليفني، مؤخرا.

وهاجم نتنياهو الرئيس الفلس���طيني، محمود 

عباس )أب���و مازن(، لدى افتت���اح اجتماع حكومته 

االس���بوعي، أول من أمس األحد. وقال إنه ال توجد 

لديه نية لالنس���حاب من الضف���ة الغربية، بادعاء 

أنها ستتحول إلى قاعدة إلطالق الصواريخ. 

وعق���ب على ذلك الرئيس األس���بق للكنيس���ت 

والوكال���ة اليهودي���ة، أبراه���ام ب���ورغ، وقال في 

مقابلة أجراها معه “المش���هد اإلس���رائيلي”، إن 

“خطاب نتنياهو فارغ مث���ل الكثير من الخطابات 

في الش���رق األوسط. وأنا شخصيا أكاد ال أتأثر أبدا 

من الخطابات خالل المعارك االنتخابية. لكن يوجد 

لنتنياهو سجل غريب جدا، بمعنى أنه حقا ال يريد 

االنس���حاب من الضفة الغربية، وهو ليس رئيس 

حكومة سالم، وال حتى رئيس حكومة عملية سالم. 

ورغم ذلك حدث خالل واليته أمران ينطويان على 

أهمية كبي���رة جدا. فقد قامت دولة فلس���طينية 

ف���ي األمم المتحدة، وليس برغبته وإنما إخفاقاته 

ه���ي التي أدت إلى قيامها. واألم���ر الثاني هو أن 

إسرائيل تجري مفاوضات مع حماس. ولذلك فإنه 

يوجد تناقض لدى نتنياهو، إذ يوجد لديه خطاب 

مرتفع جدا ورافض للس���الم، وم���ن الجهة األخرى 

فإن الخطوات التي تم تنفيذها خالل واليته أكبر 

مما يمكنه أن يعترف به. وهو عمليا يقوم بصيانة 

الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

)*( »المشـــهد اإلســـرائيلي«: بعد قبول فلسطين 

دولة مراقبة وغير كاملة العضوية في األمم المتحدة، 

قرر نتنياهو توســـيع المســـتوطنات واالستيطان، 

وبضمن ذلك مخططـــات بناء فـــي المنطقة »إي1«، 

وتجميد أموال الضرائب الفلســـطينية. كيف تنظر 

إلى هذه الخطوات؟

بورغ: »الس���ؤال الكبير هو ه���ل ينبغي التعامل 

مع ه���ذه القرارات على أنها خطوات غبية وناجمة 

ع���ن يأس أم أنها خطوات آثم�ة. ومن الصعب جدا 

التفريق بين هذه األمور. ومن الناحية السياسية 

فإن هذه خطوات غبية، مثلما عبر عن ذلك ايهود 

أولمرت أفضل من أي أحد آخر، عندما قال: ’بعد أن 

أعطتك الواليات المتحدة الدعم في األمم المتحدة 

في موضوع الدولة الفلسطينية فإنك بصقت في 

وجهها’. وعلى مستوى اإلثم فإن قرارات نتنياهو 

ه���ي محاولة أخ���رى صبيانية للتنكي���ل ومحاولة 

إذالل الس���لطة الفلس���طينية. وبرأيي أن هذا لن 

ينجح وإنما سيعزز مكانة السلطة. وأنا مؤمن بأنه 

في نهاية المطاف لن تنفذ إس���رائيل أعمال بناء 

في ’إي1’ وس���يبقى الوضع على حاله هناك، على 

األقل في المس���تقبل القريب. ألن���ه في حال نفذ 

نتنياه���و قراراته فإنه لن يك���ون بإمكان أحد أن 

يوقف حملة مقاطعة إسرائيل في العالم كله«.

)*( معظـــم دول العالم وقف ضد قرارات نتنياهو 

بشأن االستيطان، ومن دون المبالغة هناك أزمة بين 

إسرائيل والعالم، وحتى مع الواليات المتحدة وكندا، 

اللتين أعلنتا رفضهما لتوسيع االستيطان. إلى متى 

بإمكان إسرائيل أن تواجه وضعا دوليا كهذا؟

ب���ورغ: »ينبغي تقس���يم اإلجابة إلى قس���مين. 

القسم األول هو أن هذا أكثر وضع يحبه ويفضله 

نتنياه���و، أي الق���ول إن العالم كل���ه ضدنا. وهو 

يتسبب بأوضاع كهذه مرة تلو األخرى. فقد تسبب 

بوضع كهذا عندما ق���رر فتح أنفاق حائط المبكى 

)حائ���ط البراق خالل واليته األولى في العام 1996( 

وعندما هاجم قافلة الس���فن )أي أس���طول الحرية 

الترك���ي في العام 2010( وغيرهما. لذلك هو يحب 

ج���دا هذا الوضع. من الجهة األخرى، فإن الغرب ما 

زال في منطقة الغض���ب الخطابي وليس موجودا 

بعد في منطقة الغضب العملي. وطالما أن الغرب 

م���ا زال في منطقة الغض���ب الخطابي فإن بإمكان 

إس���رائيل أن تواجه الوضع لفت���رة زمنية طويلة، 

وعندما يتحول إلى غضب عملي ترافقه مقاطعات 

وعقوبات وتقييد تحركات قياديين إس���رائيليين 

ومس���توطنين ف���إن وضعا كهذا س���يصبح فعاال. 

لك���ن عندما يكون الغضب خطابا فإنه ليس لطيفا 

ولكنه يمكن إسرائيل من الصمود أمامه«.

)*( هـــل يتوقـــع أن يفرض العالـــم عقوبات ضد 

إسرائيل؟

بالح���وارات والمفاوضات  أؤم���ن  بورغ: »كون���ي 

فإن رج���ال منطقيا مثلي ال يمكن���ه الموافقة على 

أخالقيات المقاطعات. وأن���ا ال أؤمن بأية مقاطعة 

ض���د أحد. لكن���ي أرى وضع���ا يجر في���ه نتنياهو 

إسرائيل إلى مكان لن يجعل أحدا يتحدث معنا«.

)*( فيما يتعلق بالمعركة االنتخابية في إسرائيل. 

رئيســـة حزب العمل، شـــيلي يحيموفيتش، تتجه 

نحو اليمين وتحاول استمالة ناخبين من اليمين، أو 

»اليمين المعتدل«. ما رأيك في أدائها؟

بورغ: »من وجهة نظري، ح���زب العمل فقد مبرر 

وجوده. وهناك من س���يقول إن ه���ذا الحزب فقد 

المبرر لوجوده منذ أن قرر إس���حق رابين وشمعون 

بيري���س، في س���نوات الس���بعين األول���ى، إقامة 

مس���توطنات. ولك���ن بالتأكيد أنه بع���د أن جلس 

ح���زب العمل برئاس���ة ايهود ب���اراك في حكومة 

أريئيل ش���ارون أو ايهود أولمرت، فإن العمل فقد 

ما يبرر اس���تمرار وج���وده. وبعد ذل���ك تدهورت 

األمور وحسب. وشيلي يحيموفيتش ليست أسوأ 

من بيري���س الذي تخ���رج من ح���زب العمل. ومن 

الناحية الفعلية فإن بيريس كرئيس للدولة عمل 

ل نتنياهو 
ّ
كوزير خارجية لصالح نتنياهو. وقد مث

في العالم كل���ه. كذلك فإن بنيامي���ن بن اليعازر 

لم يكن أفض���ل عندما كان رئيس���ا لحزب العمل. 

ويحيموفيتش تس���ير على دربه���م. ولذلك فإن 

حزب العمل، برأيي، ليس حزب س���الم وليس حزبا 

يساريا. وإنما حزب وسط انتهازي«.

)*( كيـــف تنظر إلى انشـــقاق عميـــر بيرتس عن 

العمل وانضمامه إلى حزب »الحركة« برئاسة تسيبي 

ليفني؟

بورغ: »على الصعيد الش���خصي فإن هذه خطوة 

يصع���ب تقييمها اآلن وما إذا كان س���ينتج عنها 

ش���يء جيد أو سيء. وأنا أقدر جدا أن عمير بيرتس 

أق���دم على هذه الخطوة بس���بب موضوع الس���الم 

والموضوع السياس���ي. وعلينا أن نذكر أن ليفني 

هي بين الوحيدي���ن اليوم الذي���ن يرفعون هذه 

الراية. وأنا سعيد من خطوة بيرتس التي أعتبرها 

خطوة جدية. ورغ���م أداء بيرتس خالل حرب لبنان 

الثانية في العام 2006 والحرب على غزة في العام 

2008، لكن بيرتس هو رجل سالم«.

)*( ليفني تكاد تكون الوحيدة بين زعماء األحزاب 

اإلسرائيلية الخمســـة أو الستة الكبيرة نسبيا، التي 

تتحدث عن وجوب اســـتئناف العملية السياســـية 

مع الفلســـطينية. هل تعتقد أن عودتها إلى الحياة 

السياسية ســـيضعف، ولو بقليل، قوة اليمين؟ هل 

توجد شعبية لليفني في »اليمين المعتدل«؟ 

بورغ: »هذا سؤال تصعب اإلجابة عليه اآلن. لكن 

يج���ب أن نتذكر أن ليفني نفس���ها، مثل أولمرت 

ونواب س���ابقين في حزب كاديما، هم الذين بدأوا 

بالس���ير نحو عملية سياس���ية بينما الليكود كان 

عالقا ومتجمدا ولم يغير أفكاره السياس���ية أبدا. 

وهناك قسم من الليكود بدأ بالتحرك على الصعيد 

السياسي ولذلك تم تأسيس حزب كاديما. وعمليا 

فإن ح���زب كاديما انتقل اآلن، بصورة معقدة، إلى 

حزب الحركة الذي أسس���ته ليفني مؤخرا. وما زال 

من الس���ابق ألوانه أن نعرف كيف ستؤثر ليفني 

في نهاية المطاف عل���ى هذه االنتخابات. ولكني 

أعتقد أنه من المفروض أن يكون هناك أش���خاص 

من اليمين، ربما يش���كلون مقعدا أو مقعدين في 

الكنيس���ت، لن يكونوا على اس���تعداد للبقاء في 

مكانه���م المألوف ف���ي اليمين. وأن���ا أتحدث عن 

أش���خاص مثل بيني بيغن ودان مري���دور. ولذلك 

أعتق���د أن ه���ذا االحتمال قائم وآم���ل أن تتمكن 

ليفني من الوصول إلى هذه المجموعة«.

)*( يبدو أن اليســـار الصهيوني لم يعد قائما في 

إسرائيل، باســـتثناء عدد نواب قليل جدا في حزب 

ميرتس.

بورغ: »يوجد هنا أساس لمأساة. ألنه في الكتل 

البرلمانية مواقف الجمهور منقسمة بين اليمين 

واليسار. اليس���ار الحزبي انهار ولم يعد موجودا. 

وهناك فرق بي���ن الكتل الحزبية، التي ال يبدو أنه 

يوجد فيها حضور لليس���ار، وبين مواقف قس���م 

من الجمهور الذي يميل إلى المواقف اليس���ارية، 

وخاص���ة فيما يتعل���ق بعملية الس���الم. وال يتم 

التعبير ع���ن هذا الوضع في االنتخابات ألس���باب 

عديدة. وأحد هذه األس���باب هو أن اليسار برئاسة 

ح���زب العمل، منذ العام 1984 وباس���تثناء عامين، 

أراد طوال الوق���ت أن يكون جزءا من حكم اليمين، 

وعملي���ا هو خان تراثه بأن يش���كل بديال لليمين. 

ولذلك هو يفقد مصداقيته اليوم«.   

غربي ش���ارع رقم 417 الذي يرتبط به، س���يجعالن 

هذْين الش���ارعْين ش���ارعْين محليين يم���ّران عبر 

المنطق���ة المبنية المتواصلة في معاليه أدوميم، 

من خالل إلغاء الوظيفة الجغرافية التي يؤديانها 

الي���وم لصال���ح الفلس���طينيين وإغ���الق هذي���ن 

 
ْ

الشارعين أمامهم، بش���كل جزئّي أو كامل. أضف

إل���ى ذل���ك، أّن الخارطة 4/420 تضّم في قس���مها 

الش���مالي- الش���رقي مقطًعا من ش���ارع رقم 437 

ل اليوم طريق الوصول الوحيدة 
ّ
ا، والذي يشك

ً
أيض

المفتوحة أمام الفلسطينيين لالنتقال من شمال 

الضف���ة الغربي���ة )منطقة رام الله( إلى قس���مها 

الجنوبّي. كما أّن تطبيق الخارطة 4/420 بشكل تاّم 

سيحيط هذه الشوارع بمناطق مبنية متواصلة من 

المس���توطنات، األمر الذي سيؤّدي إلى إغالق هذه 

د.
ّ
الشوارع أمام الفلسطينيين، بشكل شبه مؤك

وسيؤّدي البناء في منطقة E1 إلى زيادة الفصل 

القس���رّي المفروض بي���ن الضف���ة الغربية وبين 

القدس الشرقية. فهو سيحيط المدينة الشرقية 

من جهة الشرق وس���يرتبط باألحياء اإلسرائيلية 

التي أقيمت ش���مالّي البلدة القديم���ة، وبالتالي 

ا ملموًس���ا ومادًيا بين القدس 
ً
فإنه س���يخلق حاجز

الشرقية وبين الّسكان الفلس���طينيين في سائر 

بل���دات الضف���ة الغربية، الذين تش���كل المدينة 

ا متروبولينًيا ودينًيا 
ً
بالنس���بة لهم الي���وم مرك���ز

مركزًيا.

كما أّن تطبيق هذا المخطط سيمّس بالتجمعات 

البدوية التي  تس���كن في المنطقة. ففي نهاية 

الع���ام 2011 أعلنت اإلدارة المدنية عن نّيتها طرد 

التجّمعات البدوية التي تسكن مناطق C في أرجاء 

الضفة الغربية، والتي يصل تعدادها إلى نحو 27 

ألف ش���خص. وتعيش هذه التجمعات السكنية 

منذ عش���رات الس���نوات في بل���دات غير معترف 

بها، حيث ص���درت ضد غالبية المباني فيها أوامُر 

ه���دم، على مّر الّس���نين. وال يمل���ك أّي تجّمع من 

هذه التجّمعات منالية االرتباط بش���بكة الكهرباء 

ها ال 
ّ
ونصفها فقط موصول بش���بكة المياه. كما أن

تتلقى الخدمات الحيوية مث���ل الّصحة والتربية. 

ويعي���ش الناس نمط حياة تقليدًيا يس���تند إلى 

رعي المواش���ي، إال أّن قدرته���م على الوصول إلى 

أراضي الّرعي واألسواق محدودة.

وفي بداي���ة األم���ر، خطط���ت اإلدارة المدنية 

لنقل هذه التجّمعات الس���كنية إلى موقع مزبلة 

أبو دي���س، وهو الموق���ع المركزّي ف���ي القدس 

قل إلى هذه المنطقة في 
ُ
لكّب النفايات. وق���د ن

مطلع سنوات التس���عين أفراد قبيلة الجهالين، 

كي يكون باإلمكان توس���يع مس���توطنة معاليه 

أدومي���م. ولك���ن، وبع���د تقديم التم���اس إلى 

المحكم���ة العلي���ا ض���ّد ه���ذا الق���رار، ونتيجة 

لمعارضة دولية واس���عة، أعلنت اإلدارة المدنية 

عن تراجعه���ا عن هذا المخط���ط، ووعدت بعدم 

تنفيذ “إجراء تثبيت” للتجّمعات البدوية إال بعد 

إجراء حوار مع التجّمعات الّسكنية. أما بخصوص 

الّسكن بمحاذاة مزبلة فوعدت بإعداد تقرير حول 

التأثير على البيئة، ومسح للمخاطر.

أك���دت منظم���ة بتس���يلم )مرك���ز المعلومات 

اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة( 

أن تنفيذ مخط���ط البناء في منطقة E1 س���يؤدي 

إلى زيادة الفصل القس���رّي المفروض بين الضفة 

الغربية وبين القدس الشرقية.

وج���اء ذل���ك ف���ي بيان خ���اص صادر ع���ن هذه 

المنظمة، ورد فيه ما يلي:

نش���رت وس���ائل اإلع���الم مؤخ���ًرا أّن الحكوم���ة 

اإلس���رائيلية قّررت دفع اإلج���راءات التخطيطية 

الخاّصة بآالف الش���قق الس���كنية في مستوطنة 

معاليه أدوميم في إط���ار الخطة E1، في المنطقة 

الت���ي تربط معاليه أدوميم بالقدس. وبحس���ب ما 

ش���ر، فإّن هذا الق���رار صدر في أعق���اب اعتراف 
ُ
ن

الجمعية العامة لألمم المتحدة بدولة فلسطينية 

مراقبة في األمم المتحدة.

وس���يؤّدي تطبي���ق خط���ة البناء E1 ف���ي هذه 

المنطق���ة المح���ّددة إلى خلق تواص���ل مبنّي بين 

مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد 

من وطأة عزل القدس الش���رقية عن س���ائر أرجاء 

الضف���ة الغربية، وس���يؤّدي إلى قط���ع التواصل 

الجغرافّي بين ش���مال الضفة وبين جنوبها، حيث 

سيتحّول القسمان إلى منطقتْين منفصلتْين.

إّن تشييد المستوطنات في المناطق الخاضعة 

لالحت���الل يخالف تعليم���ات القانون اإلنس���اني 

الدولي الت���ي تحظر نقل س���كان الدولة المحتلة 

إلى المنطقة الخاضعة لالحتالل، كما تحظر إجراء 

تغيي���رات دائمة ف���ي داخل المنطق���ة الخاضعة 

لالحتالل، ليس���ت غايته���ا احتياج���ات أمنية أو 

لصالح الس���كان المحليي���ن. أضف إل���ى ذلك أّن 

تشييد المس���توطنات يؤدي إلى المّس بسلسلة 

م���ن حقوق اإلنس���ان الخاص���ة بالفلس���طينيين. 

فمخطط طرد التجمعات البدوية التي تعيش في 

ا للمنع القائم 
ً
هذه المنطقة اليوم يشكل انتهاك

ف���ي القانون اإلنس���انّي الدولّي، بنقل “الس���كان 

المحميين” قسًرا - مثل هذه التجمعات- إال إذا تّم 

األمر من أجل حاجة عسكرية حيوية، وحتى عندها 

ا.
ً
يجب أن يكون األمر مؤقت

ما هو مخطط E1؟

وأضاف البيان:

جرى التصديق على الخريطة الهيكلية لمنطقة 

E1 )خريط���ة رق���م 4/420( في الع���ام 1999. وهي 

تشمل قرابة 12 ألف دونم، غالبيتها أراض أعلنتها 

إس���رائيل على أنها أراضي دولة، من ضمن قرابة 

48 ألف دون���م تتبع لمنطقة نفوذ المس���توطنة. 

ويش���مل المخط���ط في األس���اس مس���احات تقع 

شمالي شارع القدس- أريحا )شارع رقم1( وأراضَي 

أخرى تقع جنوبي الشارع، بالقرب من تقاطع شارع 

رقم 1 مع شارع 417 وغربي شارع 417.

وهذه المنطقة متقطعة بس���بب وجود ُمسّورات 

أراٍض بملكي���ة فلس���طينية خصوصي���ة، تص���ل 

 
ْ

رجت
ْ
خ

ُ
مس���احتها الشاملة إلى قرابة 775 دونًما، أ

من عملي���ة اإلعالن ألس���باب قضائية لم تس���مح 

بإعالنه���ا أراضي دول���ة، وهي غير مش���مولة في 

المخطط بشكل رسمّي. ولكن من الواضح أّن الواقع 

الحّيزّي الذي يخلقه هذا المخطط، سيقّيد وصول 

أصحاب األراضي الفلس���طينيين إل���ى أراضيهم 

بشكل كبير.

وإضافة إلى مخططات الّس���كن، ف���إّن الخريطة 

تش���ير إلى مساحات للّسكن والس���ياحة والتجارة 

والخدم���ات المنطقية وإلى مقب���رة لوائية وطرق 

وغيرها. وتحظ���ى الخريطتان اآلن بخرائط مفصلة 

اس���تصدار  بواس���طتها  والتي يمكن  مصّدق���ة، 

تصاري���ح بناء، أوالها تخص���ص قرابة 1354 دونًما 

لمركز تش���غيل ومصال���ح تجاري���ة متروبولينية 

)حضرية( مش���تركة بين معالي���ه أدوميم وبلدية 

الق���دس. المخطط، ال���ذي قدمت���ه وزارة التجارة 

والصناع���ة، أع���ّده مكت���ب “ريخس- أش���كول”، 

وُصودق عليه العام 2002 إال أنه لم يخرج إلى حيز 

التنفيذ بعد.

المخطط الثاني يش���مل قراب���ة 179 دونًما، وهو 

مخصص لمركز قيادة ش���رطة “أي���وش” )يهودا 

فذ هذا 
ُ
والّسامرة( وُصودق عليه العام 2005. وقد ن

المخطط ومقّر قيادة الش���رطة ينش���ط فيه. وفي 

إطار أعمال التطوير م���ن أجل إقامته، جرت أعمال 

 الطرق وبناء الجدران الّداعمة 
ّ

مختلفة، منها ش���ق

والميادي���ن لترتيب حركة الّس���ير، ونصب أعمدة 

قّدر بقرابة 200 
ُ
اإلنارة وغيرها، بتكلفة ش���املة ت

مليون. ليس هناك أّي مبّرر إلجراء عمليات تطوير 

بهذا الحجم، إذا كانت غايتها توفير طريق وصول 

إل���ى مقّر الش���رطة، ويبدو أّن الس���بب الوحيد من 

وراء تجهيز هذه البن���ى التحتية يكمن في أنها 

جزء من التطوير المس���تقبلّي للمنطقة السكنية 

المخططة بمحاذاة مقّر الشرطة.

من هو المتضّرر 
من هذا المخطط؟

وبحس���ب البي���ان يحم���ل تنفيذ مخط���ط البناء 

ف���ي منطق���ة E1 معانَي كبيرة وهو س���يؤدي إلى 

التشويش على العالقة الحّيزية بين جنوب الضفة 

الغربية وبين شمالها. المناطق التي تقوم عليها 

جمي���ع المس���توطنات معّرفة على أنه���ا منطقة 

عسكرية مغلقة، إال أّن هذا المنع ال ُيطّبق في غالب 

الحاالت إال بما يخّص مناطقها المبنية. كما أّن بناء 

أحياء سكنية شمال شارع رقم 1 وعمليات التطوير 

مقابلة خاصة مع الرئيس األسبق للكنيست والوكالة اليهودية

«: نتنياهو يجّر  أبراهام بورغ لـ »
إسرائيل إلى وضع لن يجعل أحدا يتحدث معها!

*حزب العمل فقد مبرر وجوده*

مخطط E1 -  بين معارض ومؤيـد

منظمة »بتسيلم«: تنفيذ المخطط سيؤّدي إلى قطع 
التواصل الجغرافّي بين شمال الضفة وجنوبها

قال مدير »مركز بيغن- الس���ادات للدراس���ات اإلستراتيجية« في جامعة 

ب���ار إيالن البروفس���ور إفرايم عنب���ار إنه على الرغم م���ن الضغوط الدولية 

المتصاعدة، ينبغي أن تواصل إس���رائيل ما أعلنته مؤخرًا بشأن البناء في 

القدس وف���ي محيطها، وعلى األخص في المنطقة E1، الواقعة بين مدينة 

القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

وأضاف أن االس���تيطان اليهودي المتواصل في ه���ذه المنطقة ضروري 

لتأمين منفذ آمن إلسرائيل على منطقة غور األردن اإلستراتيجية.

وجاء في مقال نشره عنبار على الموقع اإللكتروني التابع للمركز:

ينبغي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يتجاهل ردة الفعل الدولية 

التلقائية للمجتمع الدولي المناهضة للبناء في القدس، وعلى األخص في 

المنطق���ة E1، ذلك بأن مصير الدول���ة اليهودية يتوقف إلى حد كبير على 

تمك���ن الحكومة من اتخاذ إجراءات فوري���ة لتوطين آالف اليهود في هذه 

المنطقة التي تربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم. 

وتش����كل مس����توطنة معاليه أدوميم، التي يقطنها أكث����ر من 40 ألف 

نسمة، والتي تقع ش����رقي القدس، مرتكزًا محوريًا إلقامة خط دفاع فاعل 

على امتداد غور األردن ضد العدوان اآلتي من الش����رق. ناهيك عن أن بناء 

ممر مأهول بالمس����توطنين اليهود يصل إلى معاليه أدوميم، س����يمنع 

تقسيم القدس وس����يضمن الطريق اآلمن الوحيد الذي يسمح إلسرائيل 

بحشد قواتها العسكرية من الساحل وصواًل إلى غور األردن عند الضرورة. 

ومما ال ش����ك فيه أن أهمية القدس بالنس����بة إلى اليهود ليس����ت مسألة 

تاريخي����ة ودينية فحس����ب، بل إن له����ذه المدينة أهمية إس����تراتيجية 

أيضًا ألنها تش����رف على الطريق السريع الممتد من ساحل البحر األبيض 

المتوس����ط إلى غ����ور األردن، والذي يس����لكه اليهود م����ن دون االحتكاك 

بالتجمعات السكانية العربية.

يزعم الذي���ن يعارضون الوجود اليهودي ف���ي المنطقة E1 أنهم قلقون 

على التواصل الفلس���طيني )بي���ن القدس والضفة الغربي���ة(، إاّل إن هذه 

حج���ة مضللة. فالتنق���ل الحر بين جب���ال نابلس وجبال الق���دس والخليل 

يمكن ترتيبه بسهولة من خالل إنش���اء معابر علوية، أو أنفاق )وللمفارقة 

الساخرة، يقترح الفلسطينيون هذه الترتيبات ردًا على القلق اإلسرائيلي 

إزاء المطالبة الفلس���طينية بممر بين قطاع غزة والضفة الغربية والذي قد 

يقّسم إسرائيل إلى قسمين(.

بيد أن المسألة الرئيسة هي وضع مدينة القدس، إذ يخطط الفلسطينيون 

لجعل المنطقة E1 مأهولة بالعرب في س���بيل خلق تواصل ديمغرافي بين 

جبال نابلس والقدس الشرقية، وبذلك يسهلون تقسيم المدينة، كما أنه 

من ش���أن ذلك عزل معاليه أدوميم وتقويض مطالبات إسرائيل المتعلقة 

بغ���ور األردن. والس���بيل األوحد لمنع تنفيذ المخططات الفلس���طينية هو 

.E1 بتوطين اليهود في المنطقة

ويزع���م كثيرون من جهابذة الجدل أن إس���رائيل لم تعد بحاجة إلى غور 

األردن كدرع ضد العدوان اآلتي من الش���رق، ويحاججون بالقول إن اتفاقية 

الس���الم مع األردن جعلت التهديد الذي يسببه قرب الجبهة الشرقية من 

المراكز السكانية إلسرائيل وبناها التحتية االقتصادية، شيئًا من الماضي. 

لكن هذا منظ���ور قصير المدى تحركه الرغبة في إقناع الجمهور اليهودي 

بأن غور األردن غير ضروري عس���كريًا، وتغفل ه���ذه الرؤية الطاقة الكامنة 

والهائلة للثورات في منطقة الش���رق األوسط، والضعف األميركي الظاهر، 

والدور السياسي المتعاظم لإلسالميين المتشددين، والضغوط المتزايدة 

عل���ى النظام الهاش���مي. من هنا، فإن س���يناريو زعزع���ة األردن والعربية 

الس���عودية ونشوء دولة سورية أكثر جسارة وراديكالية، األمر الذي يعيد 

الجبهة الشرقية إلى دائرة التهديد الجدي، ليس بعيد التحقق.  

إن المؤيدين لفكرة تس���ليم غور األردن إلى الفلس���طينيين يقللون من 

أهميته الطوبوغرافية، مستندين في ذلك إلى أن  التكنولوجيا العسكرية 

الحديثة باتت تس���مح بتوجيه ضربات ش���ديدة الدقة ع���ن بعد، ويبررون 

ذلك بالقول إن القدرة على ش���ن ضربات دفاعية من الساحل تلغي الحاجة 

اإلس���تراتيجية إلى غ���ور األردن كوس���يلة دفاعية. بيد أن اس���تراتيجيي 

النظري���ات الذين يجلس���ون وراء مكاتبه���م يغفلون تاري���خ التكنولوجيا 

العسكرية، التي شهدت تذبذبًا بين سيطرة الوسائل الهجومية والدفاعية 

عل���ى مر القرون. ويمكن القول إن االعتقاد بأن التكنولوجيا الحديثة -التي 

تقلل مؤقتًا من أهمية الطوبوغرافيا- س���تبقى متفوقة من دون منازع، هو 

مغالطة إستراتيجية خطرة. كما يمكن القول إن تصميم الحدود المستقرة 

والتي يمكن الدفاع عنها، في ظل الوضع الراهن لكن المتغير للتكنولوجيا 

الفائقة التطور ولألوضاع السياس���ية، ينّم عن غباء إستراتيجي. وعليه، إذا 

كانت إس���رائيل تريد الحفاظ على حدود يمكن الدفاع عنها على طول غور 

األردن، ينبغي لها أن تؤمن سالمة الطريق الذي يصل الغور بالساحل، عبر 

قدس موحدة وعبر معاليه أدوميم.

س���يتم وضع نتنياهو على المحك ليبرهن أن كالم���ه البليغ عن القدس 

الموحدة، وعن دمج الكتل االستيطانية - مثل معاليه أدوميم - بإسرائيل، 

لها مدلولها. كما ينبغي اإلفادة من وعد الرئيس األميركي األس���بق جورج 

بوش االبن، بالس���ماح بدمج الكتل االستيطانية. ويجب أن نتذكر أيضًا أن 

اإلدارات األميركية المتعاقبة عارضت المشاريع االستيطانية اإلسرائيلية 

منذ العام 1967 من دون أن يؤثر ذلك في القرارات اإلسرائيلية بشأن هذه 

المس���ألة. ويمكن الحصول على الموافقة المضمرة األميركية لربط معاليه 

أدوميم بالقدس إذا أمكن عرض رؤية إستراتيجية واضحة مبنية على مبدأ 

التسوية اإلقليمية. 

وفي الوقت الذي يبدو أن الحكمة اإلستراتيجية من االستيطان العشوائي 

ف���ي كل “أرض إس���رائيل” لم تعد ملزم���ة، يمكن اليوم اعتماد سياس���ة 

استيطان انتقائية تركز على مناطق اإلجماع اإلسرائيلي، بما فيها معاليه 

أدوميم وغور األردن، من دون اعتراض خارجي يذكر. ويمكن استكمال هذه 

السياسة عبر إزالة المستوطنات غير الشرعية خارج مناطق اإلجماع، وحتى 

عبر تجميد تدريجي لمخصصات المس���توطنات المعزولة، إذ تحظى هذه 

السياسة بتأييد األغلبية الواسعة من اإلسرائيليين. 

إن لمنطقة E1 أهمية حيوية بالنس���بة إلى مس���تقبل القدس السياسي، 

وإلى فرص إس���رائيل في إقامة خط يمكن الدف���اع عنه على طول حدودها 

الش���رقية. فمن الضروري بناء وحدات س���كنية لليهود هناك، على أمل أن 

يرس���ل نتنياهو الجرافات عاجاًل بغية خلق حقائق حيوية ومن دون رجعة 

على األرض. 

مدير »مركز بيغن – السادات«: 

البناء االستيطاني في القدس ضرورة إستراتيجية!

بناء المستوطنات: هدم فرص السالم.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

إسرائيل تتدهور في 
سلم الفساد السلطوي

 التقرير الدولي الس���نوي لفس���اد الس���لطة في دول العالم على 
ّ

دل

تدهور إس���رائيل مجددا بثالث مراتب، إذ ت���م تدريجيها في المكان 

39 بع���د أن كانت في العام الماض���ي في المرتبة 36، وهذا على الرغم 

من أن إس���رائيل حصلت على 60 نقط���ة، مقابل 58 نقطة، ما يعني ان 

جهود دول العالم للتخلص من الفس���اد، أكثر بكثير من الجهود التي 

تبذل في إسرائيل.

وقال���ت صحيفة “ذي مارك���ر” االقتصادية إن النق���اط التي حصلت 

 ،OECD عليها إس���رائيل، كانت األدن���ى من بين غالبي���ة دول منظمة

وهي النتيجة األس���وأ التي حصلت عليها إسرائيل في السنوات ال� 15 

األخيرة. وأضافت الصحيفة أن نتيجة إسرائيل جاءت مطابقة لنتيجة 

الدول���ة الصغيرة “كي���ب فاردي” الواقع���ة على جزي���رة غربي القارة 

اإلفريقية.

أما دول OECD التي جاءت بعد إسرائيل في التدريج فكانت 13 دولة 

من أصل 34 دولة، ومن بينها بولندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وجنوب 

إفريقيا وتركيا واليونان والمكسيك.

وتش���مل الالئحة الدولي���ة 178 دولة، وتتص���در القائمة في المكان 

األول، بمعن���ى األقل فس���ادا، الدانمارك تليها فنلن���دا ثم نيوزيلندا، 

وهذه دول حصلت على أكثر من 90 نقطة

ويقول المراقب الس���ابق على البنوك في إسرائيل، يوآف الهمان، 

إن ظاه���رة تقارب كب���ار أصح���اب رأس المال من الس���لطة خدمة 

لمصالحهم تستفحل في السنوات األخيرة، وحقيقة أنه تم تدريج 

إس���رائيل في المرتبة 39 يجب ان تش���كل عامل قلق، وتستوجب 

العمل واتخاذ تدابير حقيقية وملموس���ة لمحاربة فس���اد السلطة، 

فمحاربة الفس���اد هي أيضا م���ن القضايا االجتماعي���ة التي يجب 

العمل من أجلها.

أما المحاضر في جامعة حيفا والمختص في شؤون الفساد السلطوي، 

الدكتور دورون نفوت، فيقول إن إس���رائيل تراوح مكانها منذ سنوات 

م���ن حيث مجال التدريج في س���لم الفس���اد، وايضا م���ن حيث النقاط 

التي تحصل عليها. ويرى نفوت أن مقياس الفس���اد يصنع معروفا مع 

إس���رائيل، حسب تعريفه، ألنه ال يس���لط الضوء على زوايا معتمة في 

نظ���ام الحكم في إس���رائيل، وال يتعامل، مثال، مع الفس���اد في الحكم 

المحلي، بمعنى المجالس البلدية والقروية، إذ يرى نفوت أن الفس���اد 

هنا أكثر.

ويحذر نفوت أنه في العامي���ن األخيرين على وجه الخصوص هناك 

محاربة داخل المؤسس���ة الحاكمة ضد كل من يحارب الفس���اد، ويقول 

إن الي���د األعلى في نظام الحكم بات���ت ألولئك الذين يحاربون محاربي 

الفساد.

ارتفاع طفيف للبطالة 
في تشرين األول

قال تقرير مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي إن البطالة في شهر 

تش���رين األول الماضي شهدت ارتفاعا طفيفا، مقارنة مع الشهر الذي 

سبقه، أيلول. 

وتق���ول المعطي���ات إن البطالة بلغت قبل ش���هرين نحو 7%، مقابل 

9ر6% في ش���هر أيلول، بعد أن كانت البطالة في ش���هر آب 8ر6% وفي 

النص���ف األول من الع���ام الجاري ارتفعت البطالة ككل بنس���بة 4ر%0 

وسط مؤشرات الى ارتفاعها بنسبة أكبر حتى نهاية العام الجاري.

وبلغ عدد العاملين في س���وق العمل اإلس���رائيلية في ش���هر أيلول 

نح���و 39ر3 مليون عامل، وهذا رقم قياس���ي في إس���رائيل، التي يبلغ 

عدد الس���كان فيها نحو 6ر7 مليون نس���مة، من دون القدس المحتلة 

ومرتفعات الجوالن السورية المحتلة.

وبلغ عدد الذين لم ينخرطوا في سوق العمل في شهر تشرين األول 

الماضي 266 الفا، مقابل 253 الفا في ش����هر أيلول الماضي، وقس����م 

من هؤالء ال يس����جل نفس����ه في مكاتب التش����غيل، كونه ال يستحق 

مخصص����ات البطالة، التي تم تش����ديد ش����روط الحص����ول عليها في 

السنوات األخيرة

ويظه���ر من التقرير أيضا أن قرابة 14% من الرجال العاملين يعملون 

في وظائف جزئية، والغالبية الس���احقة منهم، تعمل جزئيا بش���كل 

اضطراري، وترتفع هذه النس���بة بين النس���اء الى نحو 34%، وبموجب 

المقياس اإلس���رائيلي، فإن الوظيفة الجزئية هي تلك التي يقل عدد 

ساعات عملها األسبوعية عن 35 ساعة.

وكان تقرير س���ابق قد أش���ار الى أنه مع احتساب الوظائف الجزئية، 

فإن البطالة الفعلية في إسرائيل قد تقفز عن %10. 

ويذكر أن إسرائيل اضطرت في العام الجاري إلى إتباع نظام لقياس 

 ،OECD البطالة كالمتبع في كل ال���دول المتطورة األعضاء في منظمة

وهو قياس يجعلها تأخذ بالحسبان أيضا البطالة في القرى الصغيرة، 

التي كان يس���تثنيها المس���ح اإلس���رائيلي، وما أن ب���دأ العمل بهذا 

القياس حتى قفزت البطالة فورا من نسبة 4ر5% الى %7.

ارتفاع حاد في إنتاج 
التقنيات العالية

دل تقري���ر جدي���د لمكتب اإلحصاء المركزي نش���ر في األس���بوع 

الماضي على أن اإلنت���اج الصناعي في الربع الثالث من العام الجاري 

ارتفع بنس���بة 4ر12% بمعدل س���نوي، في حين أن هذا اإلنتاج ارتفع 

في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 5ر9%، ما يعني من وجهة نظر 

المؤسس���ات االقتصادية أن هذا يشكل مؤش���را ايجابيا لالقتصاد، 

وخاصة أن اإلنتاج الصناعي ارتفع ف���ي الربع األول من العام الجاري 

بنس���بة 9ر3%، وهذا يعن���ي أن وتيرة االنت���اج الصناعي في ازدياد 

مستمر.

إال أن الملف���ت ف���ي معطيات التقرير ذاته، ه���و أن االنتاج في قطاع 

التقنيات العالية كان مرتفعا بنسبة عالية جدا، وبلغ نحو %34.

ولك���ن كما يب���دو فإن غالبية ه���ذا اإلنتاج تتجه ال���ى التصدير، ألن 

مبيعات الصناعات المحلية في الربع الثالث من العام الجاري تراجعت 

بنس���بة 2ر4%، وعلى مس���توى التقنيات العالية، فقد تراجعت بنسبة 

8ر6%، وأما على مستوى الصادرات، فقد ارتفعت الصادرات الصناعية 

في الربع الثالث من العام الجاري بنس���بة تفوق 28%، وعلى مس���توى 

التقنيات العالية بلغت نسبة االرتفاع أكثر من %46.

بقلم: ميراف أرلوزوروف *

تعريف: 
تش���رح الكاتبة في هذا التحليل جوهر التعامل السنوي مع ميزانية 
وزارة الدف���اع اإلس���رائيلية الت���ي تتلقى عل���ى مدار الع���ام إضافات 
بالمليارات، لتكون الميزانية في نهاية العام أعلى بكثير مما تم إقراره 

في مطلع العام ذاته.
أجرى بنك إس���رائيل المركزي في الع���ام 2011 فحصا درس فيه العالقة بين 

ميزانية وزارة الدفاع، التي تصادق عليها الحكومة والكنيست في مطلع العام، 

وبين ميزانية وزارة الدفاع الفعلية في نهاية العام ذاته، واكتشف البنك أن 

ال عالق���ة بين األمرين، بمعنى أنه في كل عام من الس���نوات الثماني األخيرة، 

فإن هذه الميزانية تزداد خالل العام ذاته بمليارات الش���يكالت )معدل صرف 

الشيكل حاليا- 9ر3 شيكل للدوالر(، عما جرى اقراره في مطلع العام.

وفقط من أجل أن يكون األمر مفهوما أكثر، فمن المفترض  أن تكون ميزانية 

وزارة الدف���اع ف���ي العام الجاري 2012 نحو 5ر55 مليار ش���يكل، وهذا يش���مل 

المساعدة األميركية )3 مليارات دوالر سنويا(، إال أنه عمليا فإن ميزانية األمن 

من شأنها أن تصل حتى نهاية العام الجاري الى 5ر60 مليار شيكل، وهذا من 

دون المصاريف االضافية بس���بب عملية عمود السحاب، بمعنى أنه حتى قبل 

عملية عمود السحاب ارتفعت الميزانية بنحو 5 مليارات شيكل.

وكي ال يكون خطأ: ليس القصد أن مصروف جهاز األمن يشذ سنويا بمليارات 

الش���يكالت عما أقر س���نويا، فاالضافة في العام الجاري 2012 بنحو 5 مليارات 

شيكل، هي إضافة مقررة، وقد صادقت عليها وزارة المالية والكنيست، وهذا 

خرق للميزانية بموافقة وبترخيص من المؤسس���ات الرس���مية، ويتم بشكل 

دائم على مدى السنين.

إن هذا المس���ار المتكرر لزي���ادة ميزانية األمن بمليارات الش���يكالت خالل 

الع���ام، يجب أن يثير الش���بهات. فكيف من الممكن أن���ه في كل عام، أجهزة 

األمن، وايض���ا وزارة المالية، تخطئ ف���ي تقديرات ميزاني���ة األمن بمليارات 

الش���يكالت؟، هذا أمر غير ممكن، ولهذا فإن التقدير هو أنه ال يوجد خطأ هنا، 

وإنما ببس���اط ثمة نه���ج وطابع عمل لكل من الوزارتي���ن ومعهم أيضا رئيس 

الحكومة، ويهدف الى خلق صورة ليست صحيحة لميزانية وزارة الدفاع.

بكلم���ات أخرى، فإن الصراعات الكبيرة ح���ول تقليص ميزانية وزارة الدفاع، 

الت���ي نراها في الحكومة س���نويا، هي نوع من خداع الجمه���ور. وزارة الدفاع 

ووزارة المالية تتخاصمان، ورئيس الحكومة يحسم وينقل مليارات الشيكالت 

من ميزانية وزارة الدفاع الى وزارات أخرى، ويكون الوزراء سعداء، ولكن لبضعة 

أش���هر فقط، بعد هذا االجراء تبدأ أجه���زة األمن بالتوجه الى رئيس الحكومة 

بطلب���ات عاجلة للحصول على زيادات للميزانية ألهداف كهذه او تلك، ودائما 

تلق���ى الطلبات تجاوبا، وبه���ذا نرى أنه مع نهاية الس���نة، فإن كل التقليص 

تقريبا الذي جرى في مطلع العام في ميزانية وزارة الدفاع جرى إلغاؤه، وحتى 

أضيف للميزانية مبالغ أكثر. 

وهذا النهج الس���نوي، المتمثل في إقرار ميزانية لوزارة الدفاع ال عالقة لها 

ب���أرض الواقع، ينعكس على ادارة ميزانية األم���ن، فال أحد يتعامل بجدية مع 

الميزانية، وبالتأكيد ال في األجهزة األمنية وال لدى رئيس الحكومة.

بمعن���ى أن هذا النهج يتلخص في أن رئي���س الحكومة يلقي على األجهزة 

األمنية مهمات اضافية، مثال االس���تعدادات لمهاجم���ة إيران، من دون دعم 

من الميزانية القائمة، ثم يقول رئيس الحكومة لهم: “س���يكون األمر مرتبا”. 

و”س���يكون األمر مرتبا” ينعكس بإضافات شاذة لميزانية وزارة الدفاع، وهذا 

نهج تحول الى أمر ثابت.

إال أن “س���يكون األمر مرتبا”، ال يس���مح ألجهزة األم���ن بتخطيط الميزانية 

بالشكل المالئم، ألنه ليس دائما “األمور مرتبة”، وليس دائما تحصل األجهزة 

األمني���ة على الميزاني���ات واإلضافات الت���ي توختها، ما يعن���ي ادارة مالية 

غير منتظمة للميزانية وبش���كل مزمن، وغالب���ا ما تكون تقليصات في جوانب 

ضرورية، مثل التدريبات والمناورات، وشراء معدات.

كذلك فإن “س���يكون األمر مرتبا”، يش���طب القدرة على إدارة ميزانية وزارة 

الدف���اع، ألن حج���م الميزاني���ة الحقيقي يتض���ح الحقا، وهذا م���ا يمنع اجراء 

بحث مس���بق لجدولة األفضليات وش���كل الصرف، وبهذا تكون ميزانية وزارة 

الدفاع الوحيدة من جميع الميزانيات التي تحددها طبيعة التهديدات التي 

تواجهها.

فميزانية األدوية المدعومة في إس���رائيل ال تتأث���ر بحجم التهديدات، بل 

عل���ى العكس فإن الدولة تحدد مس���بقا الميزانية، كم���ا ان اللجنة المختصة 

تح���دد أي األمراض التي يجب دعم أدويتها وأيه���ا ال، أما أجهزة األمن فإنها 

تحدد التهديدات والتحديات وتبني الميزانية على أساسها.

إن بناء الميزانية بش���كل عكس���ي يخل���ق عدم توازنات من حي���ث مدى تجاوب 

الميزاني���ات مع االحتياج���ات، فغالبية ال���وزارات تعاني بش���كل دائم من نقص 

مزم���ن ف���ي ميزانياتها، وايض���ا من تجاوب جزئ���ي فقط م���ع احتياجاتها، بينما 

األجهزة األمنية لديها اكتفاء م���ن الميزانيات، وال يمكن ألي جواب على طلباتها 

أن يقنعها، باس���تثناء زيادة الميزاني���ات، وما يثبت هذا هو أن ميزانية األمن في 

السنوات األخيرة تغيرت قليال، رغم أن خريطة التهديدات والتحديات قد تغيرت.

وبموجب تحليالت “مركز ط���اوب” فإن حصة ميزانية وزارة الدفاع في العام 

1966 كان���ت 6ر27% من الميزانية العامة )م���ن دون الفوائد(، بينما في العام 

2012 كان���ت حصة الميزاني���ة 24%، وهذا قبل اإلضافات الت���ي قد تكون في 

اعقاب عملية عمود الس���حاب، كذلك فإن الصرف على األمن، بالنس���بة لعدد 

الس���كان، بقي على حاله منذ س���نوات التس���عين الماضية، بمعنى أن الشرق 

األوسط يستطيع أن يتقلب بينما ميزانية وزارة الدفاع تبقى على حالها.

إن طي���ب العالقة بين أجه���زة األمن ومكتب رئيس الحكوم���ة، وأيضا قدرة 

أجهزة األم���ن على التلويح بالتهدي���دات الدرامية على الكيان، تس���مح لها 

بالحف���اظ على ميزانية عالية، من دون االلتفات الى مس���ألة عدم التوازن بين 

ميزانية األم���ن وميزانيات باقي الوزارات، فهناك حقيقة وهي أن النقص في 

أجهزة الفحص )االش���عاعي( MRI من ش���أنه أن يؤدي الى موت أناس، وليس 

فقط النقص بالطائ���رات المقاتلة من طراز F35، وهذا كما يبدو ليس مطروحا 

للبحث، أو على األقل ال يأخذه رئيس الحكومة في حساباته لجدول التهديدات 

التي تقف أمامها إسرائيل، ولجدول األفضليات لديها.

يقول مس���ؤول س���ابق في األجهزة األمنية: “إنني لس���ت واثقا ما هو أكثر 

الحاح���ا اليوم، من أج���ل صرف المليارات، هل االس���تعدادات أمام مصر، التي 

تشكل اليوم تهديدا منخفضا، أم صرف المليارات على جهاز التعليم، بشكل 

عام، فأنا أتخلى عن جنون العظمة في الحديث عن مهاجمة إيران، وأفضل في 

هذه المرحلة أن اعتمد على المظلة األميركية، وبهذا أس���تطيع أن أحل لدولة 

إسرائيل كل مشكلة تمويل توصيات لجنة تراختنبرغ )للقضايا االجتماعية(، 

أفليس هذا أفضل؟”. 

* محللة اقتصادية في صحيفة »ذي ماركر«.

تبين من تقرير سلطة الضرائب اإلسرائيلية أن مداخيل الخزينة العامة من 

الضرائب في الشهر الماضي- تش���رين الثاني- كانت أقل من تقديرات وزارة 

المالية وبلغت قرابة 5ر4 مليار دوالر، وهذا أقل بنسبة 2ر2% عما كان في نفس 

الشهر من العام الماضي- 2011.

وتقول س���لطة الضرائب إن السبب المركزي لهذا التراجع، هو التراجع الحاد 

بنس���بة 7ر11% في مداخيل الضرائب غير المباش���رة، وهي باألس���اس ضريبة 

المش���تريات والجمارك، إذ بلغ حجمها تقريبا 2ر2 ملي���ار دوالر، وهذا التراجع 

كان نابعا أكثر من تراجع االس���تيراد في الشهر الماضي، وحسب التقديرات 

ذاتها، فإن هذا يعود أيضا الى العدوان على غزة.

وفي المجمل العام، فإن مداخيل الضرائب في األش���هر ال� 11 األولى من هذا 

الع���ام كانت أعلى بنس���بة 7ر1% من الضرائب التي تم���ت جبايتها في نفس 

الفترة من العام الماضي، ولكنها تشكل عجزا في الميزانية، فقد كان الهدف 

األول للضرائب جباية 33ر60 ملي���ار دوالر، ولكن على ضوء التباطؤ في وتيرة 

النم���و، فقد ق���ررت الحكومة تخفيض توقعاتها ال���ى 4ر57 مليار دوالر، ورغم 

ذل���ك، فإن الجباية حتى اآلن ال تش���ير الى امكانية تحقي���ق الهدف األدنى، 

فحتى اآلن هناك عجز بقيمة 857 مليون دوالر، وال تتوقع س���لطة الضرائب أن 

تكون مداخيل الشهر الجاري قادرة على سد العجز القائم حتى اآلن.

إلى ذلك، يس���تدل أيضا م���ن تقارير وزارة المالي���ة أن العجز في الميزانية 

العامة، في األش���هر ال� 12 األخيرة بلغ حوالي 2ر10 مليار دوالر، وهذا يشكل ما 

نس���بته 2ر4% من الناتج العام، ما يعني أعلى بكثير من نسبة 4ر3%، وينتظر 

المسؤولون معطيات الشهر األخير الجاري من هذا العام، لتحديد نسبة العجز 

في كل العام 2012.

وعلى صعيد االستيراد، فقد نشرت سلطة الضرائب معطيات جديدة تشير 

الى التراجع الحاد في اس���تيراد الس���يارات، رغم ان هذا االستيراد سجل في 

األع���وام الثالثة األخيرة معدالت قياس���ية، وقالت الس���لطة إنه في الش���هر 

الماضي وحده، كان تراجع بنس���بة 27% في استيراد السيارات الخاصة، التي 

بلغ عددها 15432 س���يارة، مقابل أكثر من 21 الف سيارة في نفس الشهر من 

العام الماضي.

كذلك فإن التراجع في ش���راء الس���يارات حاصل في كل اشهر العام الجاري، 

وبلغ عدد السيارات التي تم استيرادها حتى نهاية الشهر الماضي قرابة 191 

ألف سيارة، وهذا أقل بنسبة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي- 2011.

وأم���ام هذه المعطيات، فقد اصدرت منظمة ال���دول المتطور OECD تقريرا 

جديدا أش���ارت فيه الى أن إس���رائيل ال تس���تطيع أن تتوقف عند نسب عجز 

الميزانية التي تحددها، في حال لم تبادر الى رفع الضرائب بشكل عام.

ويتوق���ع تقري���ر OECD أن يكون النمو االقتصادي في الع���ام الجاري بنحو 

1ر3%، إال أن النمو س���يهبط في العام المقبل الى نس���بة 9ر2%، لكنه سيعاود 

االرتفاع بنسبة أفضل في العام 2014، إذ من المتوقع أن يصل الى 9ر%3.

ويقول تقرير OECD إن تراجع نسب النمو في إسرائيل في العامين الجاري 

والمقبل يع���ود الى توقعات تراج���ع النمو في العالم، وبش���كل خاص الدول 

المتطورة، التي تستورد من إس���رائيل، وفي المقابل يتوقع التقرير أن يبقى 

التضخم المالي في إس���رائيل في المجال الذي حددته السياسة االقتصادية 

المتبعة في العقد األخير، وهو ما بين 1% إلى %3.

أظهر التقرير اإلس���رائيلي الس���نوي عن الفقر، عن الع���ام الماضي 2011، أن 

الفقر س���جل ارتفاعا، م���ن 4ر24% في العام 2010 ال���ى 8ر24% في العام 2011، 

وللعام الثاني على التوالي يواصل الفقر تراجعه بين اليهود، إذ بلغت نس���بة 

الفقر بينهم أقل من 17%، في حين أن نسبته بين العرب وحدهم قرابة %57 

وبين أطفالهم قرابة 66%، وخالفا لسنوات مضت، فإن التقرير لم يحظ بضجة 

سياسية، وكما يبدو نظرا لغياب العمل البرلماني. 

ويقول التقرير الرسمي، الصادر عن مؤسسة الضمان االجتماعي اإلسرائيلية 

الرس���مية، إن الفقر في العام الماضي 2011 سجل ارتفاعا طفيفا بين الجمهور 

عامة، م���ن 4ر24% في العام 2010 إلى 8ر24% في الع���ام 2011، وبين العائالت 

ارتفع من 8ر19% الى 9ر19%، وبين األطفال من 5ر35% الى 9ر%35.

ويأتي هذا االرتفاع على الرغم من أن إسرائيل شهدت في العام الماضي 

2011 انتعاشا اقتصاديا، ونسبة نمو، تعتبر االعلى من بين الدول المتطورة، 

إال أنه بموجب ما قاله تقرير س���ابق لبنك إسرائيل المركزي، فإن ثمار النمو 

بقيت اساس���ا ل���دى كبار اصح���اب رأس المال المس���يطرين على االقتصاد 

اإلسرائيلي.

لكن بعد التدقيق في معطيات التقرير تظهر صورة أخرى، فللسنة الثانية 

على التوالي، يتراجع الفقر بين اليهود بش���كل طفي���ف، ويرتفع بين العرب 

بشكل ملموس، فنسبة الفقر العامة بين الفلسطينيين في إسرائيل، ارتفعت 

ال���ى 6ر56% وبي���ن عائالتهم ال���ى 2ر53% وبين أطفالهم ال���ى 66%، أما بين 

اليهود، فإن نسبة الفقر العامة هي 8ر16% وبين العائالت 14% وبين األطفال 

هي 5ر%21.

ويش���ار الى أن جزءا كبي���را من الفقر بين اليهود موج���ود أصال بين اليهود 

األصوليين )الحريديم(، الذين يعيش���ون حياة تقش���فية بشكل إرادي، مثل 

امتناع غالبية رجالهم عن االنخراط في س���وق العمل، وفي حين أن األصوليين 

يش���كلون نحو 14% من اجمالي اليهود في إس���رائيل وفق تقديرات مختلفة، 

فإنهم يشكلون حوالي 40% من الفقراء اليهود، ما يعني ان الفقر بين اليهود 

من دون األصوليين يهبط في هذه الحالة الى نحو %11.

كما يتضح من التقرير أن الفقر بين العرب أكثر عمقا من الفقر بين اليهود، 

واستنادا الى معطيات التقرير فإن المخصصات االجتماعية أنقذت نحو %50 

م���ن اليهود ورفعتهم من تحت خط الفقر، بينم���ا المخصصات ذاتها أنقذت 

11% فقط من الفلسطينيين من تحت خط الفقر.

وقد غاب التقرير كليا في هذا العام عن المشهد السياسي، وبالكاد حاز على 

تغطي���ة جزئية في صفحات متأخرة، أو ف���ي المالحق االقتصادية، ولم تصدر 

ردود فعل ألي من السياس���يين، المنشغلين أصال في التحضيرات لالنتخابات 

البرلمانية.

أما من حيث معطيات الفقر بين العرب، والذين للس���نة الثانية على التوالي 

يرتف���ع بينهم الفقر مقاب���ل تراجعه بين اليهود، فإن هذا نتيجة لسلس���لة 

م���ن المعطيات الت���ي تقر بها التقارير الرس���مية عن األوض���اع االقتصادية 

االجتماعية، وبش���كل خ���اص البطالة، إذ أن معدل البطال���ة بين العرب  تصل 

الى أكثر من خمسة أضعاف نسبتها بين اليهود، ففي حين أن نسبة البطالة 

العام���ة هي 7%، فإنها بين اليهود وحدهم 5ر4%، وبين العرب تتراوح ما بين 

22% الى %25.

واستنادا الى تقارير شبه رسمية ظهرت في األسابيع األخيرة فإن معطيات 

الفق���ر الحقيقي���ة هي أبعد من تل���ك المعطيات التي يس���تعرضها التقرير 

الس���نوي لمؤسس���ة الضمان االجتماع���ي، فقد قرأنا معطي���ات تؤكد أن ثلث 

الجمهور في إس���رائيل يعيش في دائرة الفقر، بمعنى إما في دائرة الفقر، أو 

أنه مهدد بشكل دائم لالنتقال الى دائرة الفقر، ما يعني أيضا أن نسب الفقر 

الحقيقية بين العرب هي أعلى أيضا مما نقرأه هنا.

هذا وقال عضو الكنيست محمد بركة، في تعقيبه على التقرير السنوي، إننا 

لم نتفاجأ من معطيات التقرير، ألن هذا تحصيل حاصل للسياس���ة الرسمية 

المنتهجة ضد العرب في جميع مجاالت الحياة، فالفقر بين العرب ليس قضاء 

وقدر، وليس ناجما عن نمط حياة، بل هو نتاج السياس���ة العنصرية الرسمية 

التي نواجهها في كافة مستويات ومجاالت الحياة، وأوضاع جماهيرنا العربية 

االقتصادية االجتماعية هي تحقيق لهدف هذه السياسة، كي نبقى شريحة 

اقتصادية ضعيفة ال تقوى على مواجهة سياس���ة المؤسسة الحاكمة على مر 

الس���نين، إال أن ممارستنا على األرض أفشلت هذا الهدف، ويشكل بقاؤنا في 

وطننا برهانا على ذلك.

أكذوبة “ميزانية وزارة الدفاع”!

عجز الميزانية العامة يتفاقم ويصل إلى 2ر%4
*تخطيط العجز األول كان 2% ثم رفعته الحكومة إلى 4ر3% لكن التقارير تدل على صعوبة الحفاظ على النسبة 

الجديدة *تراجع مداخيل الخزينة من الضرائب العامة *العدوان على غزة ساهم في تراجع ضرائب الشهر الماضي*

الفقر يزداد بين العرب أساسا!
*نسبة الفقر العامة في إسرائيل قرابة 25% وبين العرب وحدهم حوالي %57 *
الحلبة السياسية  تتجاهل تقرير الفقر السنوي نظرا إلى غياب العمل البرلماني*

إحدى القرى العربية في إسرائيل التي تبلغ نسبة الفقر فيها خمسة أضعاف نسبته لدى التجمعات السكنية اليهودية!
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تقرير »مركز أدفـا«:

الحكومة اإلسرائيلية تمّول 

الخدمات االجتماعية  في 

المستوطنات بسخاء مفرط!

عام���ا   45 م���رور  م���ع  بالتزام���ن 

عل���ى احت���الل إس���رائيل المناط���ق 

الفلس���طينية في العام 1967، نش���ر 

»مرك���ز أدفا« )لنش���ر معلومات حول 

في  االجتماعية  والعدالة  المس���اواة 

إس���رائيل( تقريره الذي يصدره مرة 

كل عامي���ن عن العبء الثقيل الناجم 

عن الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني. 

وق���د كتب التقري���ر عالم االجتماع 

ل 
ّ
د. ش���لومو سبيرس���كي، وه���و يحل

فه ه���ذا الصراع من أعباء 
ّ
فيه ما يخل

وعس���كرية  واجتماعية  اقتصادي���ة 

وسياس���ية ودولتية على إس���رائيل. 

الحكوم���ة  أن  س���ياقه  ف���ي  وأك���د 

الخدم���ات  تم���ّول  اإلس���رائيلية 

االجتماعية في المستوطنات بسخاء 

مفرط.

وجاء في تقدي���م للتقرير: يعتقد 

أنه  الدول���ة  المس���ؤولين في  كب���ار 

ال توج���د بالض���رورة عالق���ة متبادلة 

اإلس���رائيلي  االقتص���اد  بين وض���ع 

الفلسطيني.  اإلس���رائيلي-  والصراع 

ف���ي المقاب���ل، ي���رى بعض رؤس���اء 

أن  البارزة  االقتصادية  المؤسس���ات 

فالبروفس���ور  خاطئة.  النظ���رة  هذه 

ستانلي فيشر، محافظ بنك إسرائيل 

المرك���زي، عل���ى ثقة ب���أن االقتصاد 

اإلس���رائيلي قادر في ظروف السالم 

عل���ى النمو بمع���دالت أعل���ى. وتلك 

ه���ي أيضا وجه���ة نظر البروفس���ور 

تس���في أكش���طاين، النائب السابق 

لمحافظ البنك. أما البروفسور مانويل 

تراختنبرغ فيستبعد إمكانية تحقيق 

أي تغيير ملموس في مجاالت السكن 

والتربية والتعليم والثقافة من دون 

حل القضية الفلسطينية.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيس���ة 

التي تناولها التقرير:

1- استمرار الصراع يضع االقتصاد 

اإلس���رائيلي أم���ام خطري���ن اثنين: 

العالمي���ة  االقتصادي���ة  األزم���ات 

واألزمات مع الفلسطينيين. التداخل 

بين هذي���ن الخطري���ن أّدى بالدخل 

في  اإلس���رائيلي  للمواطن  الوطن���ي 

إل���ى   )2011-2001( األخي���ر  العق���د 

قته بلدان شرق 
ّ
التراجع قياًسا بما حق

آس���يا وأوروبا الش���رقية، وإلى وقوف 

هذا الدخل عند مستوياته في الدول 

الغربي���ة. لكن هنا يجب التأكيد على 

أنه إذا كانت إسرائيل ترغب في بلوغ 

مس���توى حياة مماثل له في البلدان 

الغربية، فإن عليها أن تنمو بمعدالت 

مش���ابهة لتلك الت���ي تحققها دول 

شرق آس���يا وأوروبا الشرقية. وال شك 

في هذا الس���ياق ف���ي أن الصراع مع 

ا. ا جدّيً
ً
ل عائق

ّ
الفلسطينيين يشك

2- تفتخر إس���رائيل بالمرتبة التي 

يق���ف عندها تدريجه���ا االئتماني، 

 
ً
لكن هذا التدري���ج أدنى منه مقارنة

بال���دول الت���ي تصب���و الدول���ة إلى 

محاكاتها. وال ُيخفى أن مرّد ذلك إنما 

يعود إلى فقدان االستقرار السياسي 

واألمني.

3- ف���ي الفترة بين األع���وام 1989 

و2011 ُمنحت وزارة الدفاع حوالي 48 

مليار ش���يكل )بأس���عار العام 2011( 

المواجهة  كمبالغ إضافي���ة لتغطية 

مع الفلسطينيين.

4- يط���رح الص���راع على إس���رائيل 

المرة تل���و األخرى الخيار بين المدفع 

ورغي���ف الخبز، ففي معظم س���نوات 

العق���د األخي���ر ش���هدت الميزانية 

األمني���ة ارتفاعا أكبر )وتقليصا أقل( 

 بالميزاني���ات االجتماعي���ة 
ً
مقارن���ة

)للفرد(.

5- ل���م تفلح الحرك���ة االحتجاجية 

التي شهدتها إس���رائيل في صيف 

ر 
َ
2011 بتغيير سلم األولويات. وُيذك

أن لجن���ة تراختنبرغ كانت قد أوصت 

باعتماد نظ���ام التعليم المجاني من 

س���ّن الثالث���ة على حس���اب تقليص 

ميزاني���ة  م���ن  ش���يكل  ملي���ار  5ر2 

ا 
ً

األم���ن. التوصية لم تطّب���ق، فعوض

عن تقلي���ص ميزاني���ة األمن أعملت 

في  عرضي���ا”  “تقليص���ا  الحكوم���ة 

ال���وزارات المدنية، علًم���ا بأن معظم 

هذه الوزارات هي وزارات اجتماعية. 

في المقابل تم رفع ميزانية األمن.

الخدم���ات  الحكوم���ة  تم���ّول   -6

االجتماعية في المستوطنات بسخاء 

العام 2009 س���اهمت  مفرط. فف���ي 

الحكومة بما يعادل 2264 شيكال في 

للفرد  االجتماعية  الخدم���ات  تمويل 

في المستوطنات، مقابل 1859 شيكل 

للفرد في التجمع���ات العربية و1719 

شيكال للفرد في بلدات التطوير.

كتب سعيد عياش: 

أك���دت دراس���ة حديثة أجراه���ا فريق 

م���ن الباحثين ف���ي المركز الفلس���طيني 

للدراس���ات اإلس���رائيلية )م���دار( ح���ول 

اقتص���اد المس���توطنات اليهودي���ة في 

األراضي الفلس���طينية المحتل���ة، ازدياد 

حج���م اإلنف���اق الحكوم���ي اإلس���رائيلي 

بش���كل كبير في الس���نوات األخيرة على 

المس���توطنات، في جميع مجاالت الصرف 

واإلنفاق الحكوميين. 

وتش���ير الدراسة، التي س���تصدر قريبا 

في بحث خاص عن مرك���ز “مدار”، إلى أن 

تس���تثمرها  التي  الضخمة  الميزاني���ات 

دولة إس���رائيل في دفع وتطوير المشروع 

الغربية  االس���تيطاني في أراضي الضفة 

المحتلة، وال س���يما خالل س���نوات العقد 

األخي���ر، حولت المس���توطنات اليهودية 

في ه���ذه األراض���ي إلى “مناط���ق دويلة 

رف���اه أمنية”،  وهو ما أكدته أيضا العديد 

م���ن التقارير والمعطيات الرس���مية التي 

نشرت في إس���رائيل في الفترة األخيرة، 

وأف���اد أحده���ا أن حكومة رئي���س الوزراء 

اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو زادت حجم 

مس���توطنات  في  المس���تثمرة  األم���وال 

الضفة الغربية خالل العام الماضي بنسبة 

38%، وأن مجموع ما استثمرته الحكومات 

اإلس���رائيلية في هذه المستوطنات بين 

الع���ام 2003 وحتى نهاية العام 2011 بلغ 

أكثر من 15 مليار شيكل. 

المستوطنات »دويلة رفاه أمنية«
وجاء في تقديم للبحث الذي أجراه مركز 

»م���دار« أنه يرم���ي إلى متابع���ة صيرورة 

تح���ول المس���توطنات اإلس���رائيلية في 

مناطق الضفة الغربية )لفت معدا البحث، 

د. حس���ام جريس وإمطانس شحادة، إلى 

ان المعطيات التي قام���ا بجمعها لغرض 

البح���ث ال تش���مل األحياء االس���تيطانية 

والمستوطنات القائمة في مدينة القدس 

المحتلة ومحيطها البلدي وفق ما حددته 

إلى »دويلة رفاه  السلطات اإلس���رائيلية( 

للمستوطنين« وذلك بواسطة ثالثة محاور 

رئيسة وهي: 

المخصص���ة  الحكومي���ة  الميزاني���ات 

للمستوطنات، 

ف���ي  المحلي���ة  الس���لطات  ميزاني���ات 

المستوطنات، 

قوانين الضرائب اإلس���رائيلية وش���كل 

تطبيقها في كل ما يتعلق بالمستوطنات. 

وفيم���ا يتعلق بالميزاني���ات الحكومية، 

تش���ير نتائج الدراس���ة الت���ي تفحصت 

بش���كل أس���اس بنود ميزانيات الوزارات 

وزارة  )مث���ل  والخدماتي���ة  االجتماعي���ة 

التربية والتعليم، وزارة الرفاه االجتماعي، 

والمواص���الت  التحتي���ة  البن���ى  وزارات 

والصحة وغيرها( إلى ازدياد حجم اإلنفاق 

اليهود  المس���توطنين  الحكوم���ي عل���ى 

القاطنين في مستوطنات الضفة الغربية، 

في جمي���ع مج���االت اإلنف���اق الحكومي.  

وفي هذا الس���ياق أظهر البحث، المستند 

إل���ى مقارن���ة تحليلية بين ما يس���مى ب� 

“لواء المس���توطنات في يهودا والسامرة 

)الضف���ة الغربي���ة(” وباق���ي األلوية في 

إداريا  إس���رائيل مقسمة  )دولة  إسرائيل 

إل���ى س���بعة ألوي���ة أحدها ل���واء الضفة 

الغربية(، أن اإلنفاق الحكومي  االعتيادي 

عل���ى المواطن اإلس���رائيلي القاطن داخل 

الخط األخضر في جوانب الرفاه االجتماعي 

بلغ ف���ي العام 2009، على س���بيل المثال، 

حوالي 1700 شيكل )458$( سنويا، بينما 

وصل هذا اإلنفاق في المس���توطنات إلى 

2230 ش���يكال )605$(، مما يش���كل زيادة 

بنس���بة 32%، علما ان ه���ذا اإلنفاق يبقى 

هامشيا أمام الدعم الحكومي الكبير لبناء 

البيوت والمؤسسات في المستوطنات، إذ 

تم في أع���وام 2000 و 2009 بناء قرابة 21 

ألف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة 

الغربية )من دون القدس الشرقية(. 

وخلصت الدراسة في هذا الصدد إلى أن 

دولة إسرائيل تقوم بكل ما يتطلبه تطوير 

االلتف���ات  المس���توطنات دون  اقتص���اد 

أب���دا إل���ى موض���وع النجاع���ة والج���دوى 

االقتصادية، وكمثال عل���ى أوجه اإلنفاق 

المس���توطنات،  الس���خي على  الحكومي  

أش���ار معدا الدراس���ة إلى أنه في الوقت 

المستوطنات  الذي يش���كل فيه س���كان 

في الضف���ة الغربية المحتلة 6% فقط من 

مجموع س���كان الدولة العبري���ة، إال أنهم 

يحصلون عل���ى 25% من قيمة الميزانيات 

الحكومية المخصص���ة لحضانات األطفال 

في إسرائيل. 

يش���ار في هذا الس���ياق  إلى ان وثيقة 

صدرت حديثا عن “المجلس اإلس���رائيلي 

للس���الم واألمن”، ونش���رت ترجمة كاملة 

لها تقريب���ا في العددين الس���ابقين من 

ملحق “المشهد اإلس���رائيلي”، أكدت في 

خالصاتها أن الضرر الذي يلحقه المشروع 

االس���تيطاني اإلس���رائيلي ف���ي الضف���ة 

الغربية ب���� “أمن إس���رائيل القومي” هو 

ضرر جس���يم للغاية ويفوق بكثير جدواه 

على مختلف الصع���د ومنها االقتصادي، 

إذ قال مع���دو الوثيقة في هذا الخصوص 

إن هذا المشروع االستيطاني “ليس فقط 

ال يس���اهم في أمن إس���رائيل القومي، بل 

ويش���كل، في جوانب ونواح مهمة أخرى، 

عبئا كبيرا على الجيش اإلس���رائيلي وعلى 

دولة إس���رائيل عموما” ذل���ك ألن الواقع 

السياس���ي واألمن���ي والقانون���ي للضفة 

إلى  المس���توطنات فيها  الغربية “يحول 

عبء متع���دد الطبق���ات بالنس���بة لدافع 

الضرائب اإلسرائيلي”.  

ميزانّيات السلطات المحلية
اس���تند بح���ث »مركز م���دار« ف���ي هذا 

الصدد إلى مقارنة تحليلية بين ميزانيات 

السلطات المحلية في المستوطنات وبقية 

األلوي���ة، بما ف���ي ذلك ع���رض الميزانية 

االعتيادي���ة، وحصة  وغي���ر  االعتيادي���ة 

الحكوم���ة- الوزارات- من ه���ذه الميزانية 

وحصة التموي���ل الذاتي، خاصة في بنود 

التعليم والرفاه والثقافة، أي في المجاالت 

االجتماعية خاصة.

ون���وه مع���دا البح���ث إل���ى أن  ميزانّية 

�ّية تعتبر األداة المركزّية 
ّ
السلطات المحل

لتوفي���ر الخدم���ات اليومّي���ة والحيوّي���ة 

لمواطنيه���ا، وف���ي الوقت ذاته، تش���كل 

ه���ذه الميزانّية مص���دًرا لتطوي���ر الحّيز 

المكان���ّي، وإقامة البنى التحتّية الجديدة 

وتحس���ين الُبنى القائمة. وأش���ارا إلى أن 

الس���لطة المحلية تؤّدي، بمنظور متعّدد 

األبع���اد، مهّمة المق���اول الثانوّي للدولة، 

حيث تمنحه���ا األخيرة الصالحيات - على 

طات 
ّ
ّي- كي تخرج المخط

ّ
المس���توى المحل

والسياس���ات القومّية إل���ى حّيز التنفيذ. 

ويعكس التباين في حجم الميزانّيات، إلى 

�ّية 
ّ
حّد بعيد، موقع ومكانة السلطة المحل

ودرجة االهتمام التي تخّصها بها الدولة، 

ودرجة أهّم�ّية المنطقة ودورها في الحّيز 

���ّي، وبالتالي التباي���ن في االهتمام 
ّ
المحل

انّية 
ّ
الذي توليه الدولة للمجموعات السك

المختلفة فيها. 

ميزاني���ات  أن  البح���ث  مع���دا  وأض���اف 

الس���لطات المحلي���ة تعتب���ر أيض���ا إحدى 

تراتبية مكانة  لترجمة  المباش���رة  األدوات 

النظام اإلسرائيلي  المحلية في  الس���لطات 

م���ن حيث أهمي���ة موقع الس���لطة المحلية 

الجيوسياسي واهتمام الحكم المركزي بها. 

وأوج���زا ف���ي هذا الس���ياق: أن���ه وعلى 

الرغم م���ن األوض���اع االقتصادية الجيدة 

للمس���توطنات، والتي هي ف���ي كثير من 

الح���االت أفضل م���ن بقي���ة األلوية داخل 

إس���رائيل، إال أنن���ا نج���د أن الميزاني���ات 

ف���ي  المحلي���ة  للس���لطات  المخصص���ة 

المستوطنات أكبر من ميزانيات السلطات 

المحلية في بقية األلوية داخل إس���رائيل 

وأن مشاركة الحكومة في هذه الميزانيات 

أكبر من مشاركتها في ميزانيات السلطات 

المحلية داخل الخط األخضر. 

معطيات ومقارنات
معطي���ات  »م���دار«  دراس���ة  وتع���رض 

تفصيلية فيما يتعلق بالتركيبة العمرية 

لس���كان المس���توطنات مبين���ة ان هناك 

نس���بة عالية للفئات الش���ابة في صفوف 

المستوطنين مقارنة بسكان باقي األلوية 

اليهود في إسرائيل. 

ففيما تش���كل الفئة العمرية لغاية 19 

عاما 50% من مجموع  سكان المستوطنات، 

تبلغ نس���بة ه���ذه الفئة العمري���ة  لدى 

الس���كان اليه���ود ف���ي إس���رائيل قرابة 

33% فقط، وهو معطى يؤثر على نس���بة 

المشاركة في أسواق العمل وعلى األوضاع 

االقتصادية وعل���ى الميزانيات الحكومية 

المخصصة للمس���توطنات، وفقما أشارت 

الدراسة.

كذلك اتض���ح أن متوس���ط االعمار بين 

س���كان المس���توطنات منخف���ض مقارنة 

ببقية الس���كان اليهود في إس���رائيل، اذ 

بل���غ 20 عام���ا مقابل 6ر31 ع���ام. ونجد ان 

نسبة زيادة السكان في المستوطنات في 

نهاي���ة العام 2010 مقارن���ة ببداية العام 

ذاته كانت 5% )بواقع 15 الف مس���توطن 

جدي���د( غالبيتها نتيج���ة ازدياد طبيعي 

)6ر10 الف مولود جديد( وهجرة من داخل 

إسرائيل )2ر4 الف ساكن جديد(. 

وأشارت الدراس���ة إلى أن من المؤشرات 

األساس���ية لتحديد األوضاع االقتصادية 

للس���كان معدالت المش���اركة في أسواق 

العمل، مع���دالت البطالة، معدالت الدخل، 

المتعلقة  المعطيات  أن مقارنة  وأوضحت 

بالمس���توطنين ف���ي الضف���ة الغربية مع 

بقية سكان إس���رائيل ال تدل على دونية 

اقتصادي���ة لس���كان المس���توطنات، بل 

على العكس ت���دل على أوضاع اقتصادية 

جيدة، أفضل بقليل من المعدالت العامة 

ف���ي إس���رائيل وش���بيهة إلى ح���د بعيد 

بالوضع االقتصادي في المركز االقتصادي 

لدولة إسرائيل ) تل أبيب، حيفا( 

وباإلضافة إلى تقارب معدالت المشاركة 

في أسواق العمل لدى سكان المستوطنات 

في الضفة الغربية مع المركز االقتصادي 

اإلس���رائيلي، أظهرت الدراسة ان معدالت 

البطال���ة ف���ي المس���توطنات ه���ي م���ن 

ببقية  المنخفض���ة، مقارن���ة  المع���دالت 

األلوية، منذ العام 2000 ولغاية 2009. 

 وتمض���ي الدراس���ة إل���ى الق���ول إن���ه 

المش���اركة  ارتفاع معدالت  إلى  باإلضافة 

في س���وق العمل وانخفاض البطالة، نجد 

ايضا ان معدالت الدخل للعمال األجيرين 

في لواء المس���توطنات مرتفع���ة مقارنة 

م���ع بقية األلوي���ة. وعلى س���بيل المثال، 

نج���د ان معدل الدخل لألجير من س���كان 

المس���توطنات بلغ في الع���ام 2009 قرابة 

6602 ش���يكل، مقابل 6139 شيكال معدل 

دخل اجير في لواء القدس و 5705 شيكل 

في لواء الش���مال و 6080 ش���يكال في لواء 

الجنوب، لكنه أقل من معدالت الدخل في 

ألوية المركز وتل أبيب وحيفا. 

ولخص���ت الدراس���ة ف���ي ه���ذا الصدد 

بالق���ول: إن الحال���ة االقتصادية لس���كان 

المس���توطنات إجماال ليس���ت س���يئة او 

متدني���ة مقارنة مع بقي���ة األلوية، فهي 

أفضل من أوضاع س���كان ألوية الش���مال 

والجن���وب والق���دس، ومنخفض���ة بعض 

الشيء مقارنة مع لواء المركز وتل أبيب.

تحليل ميزانيات السلطات المحلية 
للفرد الواحد وفق اللواء

وفقا لم���ا توصل���ت إليه الدراس���ة فإن 

مقارنة معدل مداخيل السلطات المحلية 

للفرد الواحد )وهو مع���دل ميزانية الفرد 

الواحد لكل الس���لطات المحلي���ة الواقعة 

في ل���واء  معي���ن( تبين ان مع���دل دخل 

الس���لطات المحلية في لواء المستوطنات 

مرتف���ع مقارنة مع أغلبي���ة األلوية ما عدا 

لواء المركز. اذ بلغ ف���ي العام 2009 قرابة 

7200 ش���يكل للفرد الواحد، وهو أعلى من 

معدل كافة األلوية )عدا المركز( بنس���بة 

10%، كما انه أعلى من مدخوالت السلطات 

المحلية للفرد الواح���د في لواء الجنوب ب� 

12% ومن لواء الش���مال ب���� 15% ومن لواء 

القدس ب� 30% ولواء حيفا ب� %18.

ويتض���ح ايض���ا أن نس���بة الميزاني���ة 

الس���لطات  االعتيادية من معدل مدخول 

المحلية في لواء المس���توطنات هو %87 

م���ن مجموع الميزانية، وهي أعلى نس���بة 

بع���د ل���واء الق���دس، بينما بلغ���ت حصة 

الميزانية غي���ر االعتيادية 13% وهي من 

أكثر النسب انخفاضا بعد لواء القدس. 

تقس���يم  أن  إل���ى  الدراس���ة  ونوه���ت 

الميزانية بين اعتيادي���ة وغير اعتيادية 

ل���ه دالالت اقتصادية عدي���دة، أبرزها ان 

معظم ميزانية السلطة المحلية مخصص 

للمصاري���ف الجاري���ة والخدم���ات العامة 

التي توفرها الحكومة عن طريق الس���لطة 

المحلية، ثاني���ا ان حج���م الميزانية غير 

االعتيادية والمعدة عادة لمجاالت تطوير 

البنى التحتية غير كبير في المستوطنات 

كون معظمها مس���توطنات حديثة البناء 

وذات بن���ى تحتية حديث���ة، وألن جوانب 

تطوير الشوارع الموصلة الى المستوطنات 

تقع تحت بنود ميزانية األمن.   

   

مصادر الميزانية االعتيادية 
للسلطات المحلية في المستوطنات

الميزاني���ة  مص���ادر  تحلي���ل  يظه���ر 

االعتيادي���ة وفقا لمص���در الميزانية - أي 

حصة التحوي���الت الحكومية مقابل الدخل 

ذاتي م���ن الضرائ���ب المحلية ومش���اركة 

السكان- ان حصة الدخل الذاتي من نفقات 

الس���لطات المحلية في لواء المستوطنات 

أقل من باقي األلوية، ما عدا لواء الش���مال. 

فقد بلغ���ت حصة الدخل الذاتي من مجمل 

الميزاني���ة االعتيادي���ة 49% وف���ي ل���واء 

الش���مال بلغت 7ر42%، اما في لواء المركز 

الذي يضم س���لطات محلي���ة غنية، فبلغت 

4ر69% وف���ي لواء تل أبي���ب 5ر79%. بينما 

بلغ المعدل العام لحصة الدخل الذاتي من 

ميزانيات الس���لطات المحلي���ة قرابة %59، 

لكن هذه النسبة تفسر ايضا بسبب ارتفاع 

ميزانية الف���رد الواحد مقابل بقية األلوية. 

لذلك نجد، اذا ما تعاملنا مع الحجم المالي 

للدخ���ل الذاتي، ان المبلغ )3096 ش���يكال( 

أعلى م���ن غالبية مع���دالت الدخل الذاتي 

للف���رد الواحد في بقي���ة األلوية ما عدا تل 

أبيب والمركز.   

أم���ا حص���ة مش���اركة الحكوم���ة ف���ي 

الميزانية االعتيادية فقد وجدت الدراسة 

أنها مرتفعة في الس���لطات المحلية في 

ل���واء المس���توطنات وبلغ���ت 3ر50% من 

مجمل دخل السلطة المحلية )كمعدل عام 

للسلطات المحلية في لواء المستوطنات(، 

وهي أعلى من المعدل العام الذي بلغ %40 

ما عدا لواء الشمال )6ر%54(. 

اما في بنود الميزاني���ة غير االعتيادية 

المع���دة للتطوي���ر وبناء البن���ى التحتية 

والش���وارع، نجد ان مع���دل الميزانية غير 

االعتيادية للفرد الواحد )وفقا لأللوية( في 

لواء المس���توطنات هي ميزانية متوسطة 

الحج���م مقارن���ة بباقي األلوي���ة. فقد بلغ 

معدل الميزانيات غير االعتيادية في لواء 

الواحد،  للفرد  المستوطنات 958 ش���يكال 

مقارنة بمع���دل عام يبلغ 1058 ش���يكال. 

ونجد ان الميزاني���ة غير االعتيادية األقل 

من لواء المس���توطنات هي فقط في لواء 

القدس. ويمك���ن القول ان ذلك يعود الى 

احتس���اب عدد السكان العرب في القدس 

الش���رقية كجزء من عدد س���كان القدس 

بش���طريها مما يؤدي الى انخفاض معدل 

الصرف والميزانيات هناك. 

الميزاني���ة  تقس���يم  عك���س  وعل���ى 

االعتيادية نجد ان حص���ة الدخل الذاتي 

في ش���ق الميزانية غي���ر االعتيادية في 

لواء المس���توطنات منخف���ض مقارنة مع 

بقي���ة األلوية، ما عدا ل���واء القدس، اذ بلغ 

قرابة 53% مقارنة ب� 69% كمعدل عام في 

كافة األلوية. وتفسر حصة الدخل الذاتي 

المنخفض م���ن الميزانية غير االعتيادية 

بارتفاع حصة التمويل الحكومي، الذي بلغ 

47% من الميزانية غير التقليدية في لواء 

المستوطنات. كذلك نجد ان الحجم المالي 

مرتفع أيضا إذ بلغ 450 شيكال مقابل 325 

شيكال كمعدل عام.

وخلصت الدراس���ة في هذا السياق إلى 

الحكومة اإلس���رائيلية تتحمل  إن  القول: 

الع���بء األكبر من ميزاني���ات التطوير في 

لواء المستوطنات. 

الضرائب
أخيرا وفيم���ا يتعلق بموض���وع تطبيق 

قوانين الضرائب فقد بينت الدراس���ة ان 

تسهيالت  تقدم  اإلس���رائيلية  السلطات 

اليهود  للمس���توطنين  كبيرة  وامتيازات 

القاطنين في مستوطنات الضفة الغربية، 

وأنه���ا ته���دف من ضمن ذل���ك إلى دعم 

سياسة الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة 

القائم���ة على تش���جيع االس���تيطان في 

األراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأشارت الدراسة على سبيل المثال إلى 

معدالت جباية الضرائب المحلية- األرنونا 

)ضريب���ة الس���كن(- مبينة أن الس���لطات 

المحلي���ة في ل���واء المس���توطنات تأتي 

في أس���فل الس���لم، من حيث حجم المبلغ 

ونس���بة المبلغ من مجمل إنفاق السلطات 

المحلية، بعد لواء الش���مال )والذي يضم 

عددا كبيرا من السلطات المحلية العربية، 

وهو ما يمكن أن يفسر المعدل المنخفض 

في لواء الش���مال(، باإلضاف���ة إلى أن مبلغ 

جباية الضرائ���ب المحلية للف���رد الواحد 

في لواء المس���توطنات يص���ل إلى حوالي  

1340 ش���يكال، ويش���كل قرابة 5ر18% من 

حجم النفقات، وهي أقل نس���بة بعد لواء 

الشمال. 

معدالت البطالة في األلوية 2000- 2009 )%(

الجنوبتل أبيبالمركز حيفا الشمال القدسالعام 
»يهودا والسامرة« 

المستوطنات

20008.99.49.37.58.111.65.9

20018.710.510.08.48.112.16.2

20028.911.410.79.39.413.96.4

20037.711.111.510.59.913.58.6

20047.712.511.09.98.812.98.3

20058.511.59.68.07.110.88.0

20069.49.98.67.56.610.57.6

20079.59.27.46.35.78.46.5

20087.37.76.75.14.76.95.7

20099.118.857.666.766.807.806.70

المصدر: مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، استطالعات القوى العاملة 2000 - 2009. 

معدالت الدخل لألجيرين وفقا للواء 2000- 2009 )شيكل(

الجنوبتل أبيبالمركز حيفا الشمال القدسالعام

يهودا والسامرة 

مستوطنات في مناطق 

67

20005631444356406343637148515845

20015732488659506884675952996245

20025845469658056843669751236085

20035845469658056843669751236085

20045717489860636819670152126003

20055868491961777219710553406127

20065789490058266923707550015937

20076013546767267744750657756411

20086150558269788113792260756579

20096139570570208189791460806602

المصدر: مكتب اإلحصاء المركزي، استطالعات القوى العاملة 2000 - 2009.

في بحث جديد سيصدر قريبا عن مركز »مدار«:

التمويل الحكومي السخّي للمستوطنات حولها إلى »دويلة رفاه«!

االستيطان: ذراع تطرف الدولة.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تبين من بحث جديد أن وضع العائالت الشابة في إسرائيل 

والتي يعمل فيها الزوجان قد س���اء بشكل غير مسبوق، خالل 

السنوات الخمس التي سبقت االحتجاجات االجتماعية التي 

عمت إسرائيل في صيف العام الماضي. 

ووفق���ا للبحث بعنوان »حال الدولة في العام 2012«، الصادر 

ع���ن »مركز طاوب«، فإن الس���بب المركزي ف���ي تراجع الوضع 

االقتصادي لدى اإلس���رائيليين هو تآكل ملموس في األجور 

إلى جان���ب ارتفاع غالء المعيش���ة وارتف���اع تكاليف تربية 

وتعليم األوالد وغالء السكن. 

وأظه���ر البحث أنه بي���ن الس���نوات 1995 – 2010 تدهورت 

حال العائالت الشابة في إس���رائيل، التي يبلغ أعمار أربابها 

ما بين 25 عاما و35 عاما، في س���لم الطبقات العش���رية، فيما 

يتعلق بالدخل، بطبقة عشرية واحدة. وال يشمل هذا المعطى 

عائالت من الوسطين العربي والحريدي، التي تدهور وضعها 

بشكل أكبر.

وجاء في البحث أن مميزات س���اهمت في الماضي بتحسين 

مس���توى معيشة الش���بان من الطبقة الوسطى في إسرائيل، 

فقدت قس���ما كبيرا من تأثيره���ا. والممي���زات التي تحدث 

عنه���ا التقرير هي اللقب الجامعي وعمل الزوجين والس���كن 

في منطقة تل أبيب واالنتماء إلى الوسط اليهودي. ولم تعد 

هذه المميزات تؤثر بش���كل إيجابي على الوضع االقتصادي 

للعائالت الش���ابة مثلم���ا كانت الح���ال في الماض���ي. وبين 

المجموعات السكانية في إسرائيل، تحسن دخل المهاجرين 

من دول االتحاد السوفياتي السابق فقط. 

حال الكهول أفضل
وتطرق البحث، الذي اس���تند إلى اس���تطالعات الدخل التي 

ينش���رها مكتب اإلحص���اء المركزي اإلس���رائيلي، إلى الدخل 

الفعل���ي م���ن العمل، ال���ذي يعاني م���ن الجم���ود وحتى من 

االنخفاض منذ العام 2005. فقد سجل دخل العائالت الشابة، 

قياس���ا بمجمل العائالت في إس���رائيل، انخفاضا حادا أكثر 

خالل الفترة كلها التي تناولها البحث. ووجد البحث »إش���ارة 

واضحة لتآكل أجور الش���بان، وخاص���ة أجور األكاديميين في 

منطقة وسط إسرائيل«. وأظهرت المعطيات أن متوسط دخل 

العائالت الشابة بلغ 5917 شيكال شهريا في العام 2010، وأن 

دخل نصف العائالت كان أقل من ذلك.

وأش���ار البحث إلى أن الوضع االقتصادي لألجيرين الكهول، 

الذين تت���راوح أعمارهم ما بي���ن 35 – 54 عاما، أفضل بكثير 

من وضع األجيرين الش���بان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 – 

35 عاما، وذلك بعد المقارنة بين ارتفاع غالء المعيشة، الذي 

تم قياس���ه بواسطة جدول الغالء في السنوات 2005 – 2008 

مع جدول الغالء في الس���نتين 2009 – 2010، وبين التغيرات 

في أجور المستخدمين في هذه الفترات. وارتفع جدول غالء 

المعيش���ة بين هذه الفت���رات بنس���بة 1ر9% وارتفعت أجور 

المستخدمين األكاديميين في منطقة وسط إسرائيل الذين 

تت���راوح أعمارهم ما بين 35 – 54 عاما بنس���بة 3ر10%. وفي 

المقابل فإن أجور األكاديميين الش���بان في وس���ط إسرائيل 

الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 – 34 عاما انخفضت بنسبة 

2ر2% في الفترة نفسها. وذلك من دون احتساب التراجع في 

الوضع االقتصادي نتيجة الرتفاع غالء المعيش���ة. وارتفعت 

أج���ور األكاديميي���ن الذين يس���كنون خارج منطقة وس���ط 

إسرائيل بنسبة 6ر3%، لكن هذا يعني أن هذه األجور تآكلت 

عمليا بسبب ارتفاع األسعار.

ورأى البروفسور ميخائيل شاليف، وهو أحد المشاركين في 

البحث، أن »الكهول، وعلى األقل األكاديميين بينهم، نجحوا 

أكثر في تج���اوز التضخم المالي وحت���ى أنهم حققوا بعض 

األرباح، في الوقت الذي خس���ر فيه الشبان وتآكلت أجورهم. 

والشبان بعيدون جدا عن الوصول إلى نسبة االرتفاع الحاصل 

في جدول غالء المعيشة«.

ارتفاع نسبة الشبان في بيوت ذويهم
أوضح ش���اليف أن هناك عدة أس���باب أدت إلى تراجع وضع 

الش���بان المتعلمين، وبعض هذه األس���باب متعلق باتس���اع 

جه���از التعليم العالي وفت���ح عدد كبير م���ن الكليات، األمر 

الذي أدى إلى زيادة المنافس���ة في أماكن العمل بين حاملي 

الش���هادات األكاديمية، في مقابل تدني قيمة الش���هادات 

الت���ي تمنحها الكلي���ات. وأضاف ش���اليف أن الحصول على 

ش���هادة أكاديمية بح���د ذاته ال يس���تجيب بالض���رورة مع 

متطلبات االقتصاد المتطور. 

وقال شاليف إن »احتمال انضمام عائالت شابة إلى الطبقة 

الوسطى العليا انخفض بش���كل حاد بين اليهود المولودين 

في البالد، وانخفض بشكل هائل بين الحريديم. وفي موازاة 

ذلك فإن احتماالت المهاجرين من دول االتحاد الس���وفياتي 

السابق ارتفعت مع مرور السنين«. 

ورأى شاليف أن أحد أسباب تآكل أجور الشبان األكاديميين 

نابع من »تراجع شروط تش���غيلهم، خاصة في ظل استخدام 

مقاولي���ن ثانويين من أجل تنفيذ أعم���ال ينبغي أن ينفذها 

أكاديميون، وهذا يتم باألس���اس ف���ي المجاالت التي تخضع 

لمس���ؤولية الحكومة«. وأضاف أن »االحتجاجات لم تكن على 

خلفية اقتصادية فقط. فق���د برز جدا أن مجموعات من التي 

وضعها االقتصادي متدن بشكل أكبر، العرب والحريديم، لم 

يشاركوا فيها«.

وبرز معطى آخر من البحث الص���ادر عن »مركز طاوب«. وهو 

أنه في جميع المجموعات الس���كانية ارتفعت نسبة الشبان 

حتى س���ن 35 عاما الذين يسكنون مع والديهم بمعدل %8. 

وتفيد المعطيات بأنه في س���نوات التسعين سكن 14% من 

الش���بان حتى س���ن 34 عاما المولودين في إسرائيل في بيت 

ذويهم، وارتفعت هذه النسبة إلى 19% في العام 2010. وكان 

لدى 50% من الش���بان عائالت مس���تقلة خارج بيت الوالدين 

في سنوات التسعين، بينما هذه النسبة انخفضت إلى %39 

اليوم. وكان 74% من الش���بان العاملين في إسرائيل يملكون 

شقة بين السنوات 2001 – 2004، وانخفضت هذه النسبة في 

العام 2010 إلى %62.

الرجال يعملون أقل من النساء
وتبين من البحث أن المس���ار االجتماعي – االقتصادي الذي 

تسير فيه إسرائيل في العقود الثالثة األخيرة »مثير للقلق«، 

ويدل على حدوث تراجع في مس���توى الحي���اة وابتعاد دائم 

عن االنجازات االقتصادية التي تس���تعرضها الدول الغربية 

المتقدمة. ورغم أن مكانة إس���رائيل كانت جيدة لدى حدوث 

األزمة االقتصادية العالمية، في العام 2008، وتسجيلها نموا 

اقتصاديا بوتيرة مرتفعة قياس���ا بالدول التي عانت من هذه 

األزمة، لك���ن مدير »مركز طاوب«، البروفس���ور دان بن دافيد، 

ش���دد على أن هذه صورة جزئية وحسب، وال تعكس الفجوة 

المتواصلة في نسب النمو االقتصادي بين إسرائيل والغرب.

وأش���ار بن دافيد إلى مجال آخر يظه���ر تقدما متخيال وهو 

مجال التش���غيل. ولفت في هذا السياق إلى أن نسبة البطالة 

المتدنية في إس���رائيل قياس���ا بالدول الغربية، والتي كانت 

في تشرين األول الماضي 7ر6%، ال تشمل الذين ال يشاركون 

في دائرة العمل، مثل النساء العربيات والرجال الحريديم. 

رغم ذلك، أش���ار البحث إلى أنه منذ العام 1980 طرأ ارتفاع 

متواصل في نسبة تعلم وتشغيل النساء في إسرائيل. ووجد 

البحث أن نس���بة كل جيل من الرجال العاملين أقل من الجيل 

الذي سبقه، بينما ترتفع نسبة النساء العامالت في كل جيل 

عن الجيل الذي س���بقه. وارتفعت نس���بة النساء اليهوديات 

غي���ر الحريديات من 50% في العام 1980 إلى 80% في العام 

2010. كذلك ارتفعت نس���بة الحريديات العامالت خالل هذه 

الس���نوات م���ن 40% إلى 60%، كما ارتفعت نس���بة النس���اء 

العربيات العامالت من 5% إلى أكثر من %30.

وأوضح نائب مدير »مركز طاوب«، البروفيسور إيال كيمحي، 

أن التفس���ير األس���اس لهذا التطور هو المستوى التعليمي. 

وقال إن »النس���اء يملن إلى التعلم أكثر، وهذا تطور يبرز جدا 

بين النس���اء العربيات. ونسبة التش���غيل بين الرجال الشبان 

ال تتأثر بمس���توى التعليم. ولكن كلما يتقدم س���ن الرجال، 

يبرز ميل المتعلمين إلى التسرب بشكل اقل من سوق العمل. 

وهذه الظاهرة تبرز جدا في الوسط العربي أيضا«. وشدد على 

أن »التعليم العالي بحد ذاته ليس ش���رطا للنجاح في س���وق 

العمل«.

كذلك ف���إن انتاجية العمل )أي االنتاج خالل س���اعة عمل( 

المتدنية في إس���رائيل تفس���ر التراجع النسبي في مستوى 

الحياة. فإنتاجية العمل هي السبب األهم الذي يحرك النمو 

االقتصادي، وهو نابع من المس���توى التكنولوجي ومس���توى 

التأهيل المهني والتعليم للعاملين ونسبة التشغيل. 

وبلغت انتاجية العمل في إس���رائيل 8ر33 دوالر للس���اعة 

ف���ي العام 2011، وه���ذا المعطى وضع إس���رائيل في المرتبة 

 )OECD( 24 بين دول منظمة التع���اون االقتصادي والتنمية

البالغ عدده���ا 34 دولة. وللمقارنة، ف���إن انتاجية العمل في 

الس���اعة في النرويج، التي تحتل المرتب���ة األولى، هي 5ر81 

دوالر في الساعة ومتوسط االنتاجية في OECD هو 44 دوالرا 

في الساعة. 

 

تراجع التعليم
كت���ب بن دافيد ف���ي تقرير »حال الدولة ف���ي العام 2012« 

أنه »لو أن إس���رائيل حّس���نت جهاز التربية والتعليم لديها، 

الزداد ناتجها القومي 41 مليار ش���يكل سنويا«. وأشار إلى أن 

تحصيل 52% من التالميذ في إس���رائيل، الذين يتعلمون في 

المدارس الحكومية والحكومية – الدينية، أدنى من تحصيل 

التالمي���ذ في الدول المتطورة. وأض���اف أن تحصيل 28% من 

التالمي���ذ العرب »أدنى من تحصيل تالميذ في كثير من دول 

العالم الثالث«.

وعلى أث���ر الطلب المتزايد في س���وق العم���ل على حاملي 

الشهادات الجامعية خالل ال� 33 سنة األخيرة، فقد انخفضت 

نسبة الرجال العاملين وال يحملون شهادات جامعية من %90 

في س���نوات الس���بعين إلى ما بين 30% - 40% في سنوات ال� 

.2000

وأف����اد البح����ث أنه على الرغم م����ن ارتف����اع ميزانية وزارة 

التربية والتعليم اإلسرائيلية في السنوات الخمس األخيرة، 

إال أن الص����رف الوطني على التعليم ال يعكس حدوث تغيير 

ملموس في س����لم األفضليات. ويتوق����ع أن ترتفع ميزانية 

التعليم في العام المقبل لتصل إلى 41 مليار ش����يكل، لكن 

البحث أكد أن ثمة ش����كا ف����ي ما إذا كان ذلك س����يؤثر على 

مس����توى التعليم. وأش����ار البح����ث إل����ى أن التقليصات في 

ميزاني����ات التعليم، عل����ى مدار األع����وام الماضية، أدى إلى 

حدوث فجوات كبيرة بين مس����توى التعليم في إس����رائيل 

 .OECD ومستواه في دول

ووفقا للبحث فإن نسبة الصرف القومي على التعليم، الذي 

يشمل اإلنفاق الحكومي والسلطات المحلية واألهالي قياسا 

بالناتج القومي، تراجعت باس���تمرار منذ منتصف س���نوات 

التس���عين. كذل���ك تراجع اإلنف���اق على التعليم في نس���بة 

اإلنفاق العام والشخصي.

كذلك وجد البح���ث أن االزدحام في الغرف الدراس���ية في 

إس���رائيل هو األعلى في الدول الغربية، رغم أن النس���بة بين 

عدد التالميذ وعدد المعلمين مش���ابهة لدول OECD. وأوضح 

الباحث���ون في “مركز طاوب” أن س���بب االزدح���ام في الغرف 

المدرسية في إس���رائيل نابع من عدد ساعات العمل القليلة 

للمعلمين في إسرائيل قياسا بالدول المتقدمة. 

تقرير »مركز طاوب« حول حال إسرائيل في العام 2012

تآكل أجور المستخدمين األكاديميين 
وارتفاع غالء المعيشة يبعدان العائالت 

الشابة عن الطبقة الوسطى!

بثت القناة التربوية في التلفزيون اإلسرائيلي، يوم 
السبت الماضي، تحقيقا صحافيا تناول قضية خطيرة 
وحساس���ة جدا، تم التطرق إليها قبل خمس سنوات، 
لك���ن لم يت���م التحدث حوله���ا بعد ذل���ك، وكأنه تم 
التكتم عليها رغم خطورتها. وقال التحقيق إن منظمة 
»الجوينت«، وبالتعاون مع وزارة الصحة اإلس���رائيلية، 
شجعت نساء أثيوبيات من طائفة الفالشا في معسكر 
انتظار في العاصمة األثيوبي���ة أديس أبابا، على أخذ 
حقنة »ديبو بروفيرا« )Depo Provera(، وهي وسيلة 
منع حم���ل بالغة التأثي���ر ويس���تمر مفعولها ثالثة 

شهور.
ووفق���ا للتحقيق الصحافي ف���إن “الجوينت” ووزارة 
الصحة اإلسرائيلية هددتا هؤالء النساء لدى وصولهن 
إلى المعسكر في العاصمة األثيوبية، قبيل هجرتهن 
إل���ى إس���رائيل، وبعد وصوله���ن إليها اس���تمر هذا 
“العالج”، الذي وصف���ه التحقيق بأنه “يحّد التطهير 

العرقي، ولكن بدون دماء وجثث”.
وقال مندوب���و “الجوين���ت” ووزارة الصحة اإلس���رائيلية 

لنس���اء من طائفة الفالش���ا إنه ال يمكنهن أن ينجبن أوالدا 

في إس���رائيل، ألنه ال يوجد مال. وهددوه���ن بأنه في حال 

عدم موافقتهن، لن يتم منحهن خدمات طبية في عيادات 

صندوق المرضى في إس���رائيل. وحاولوا إقناعهن بأن هذه 

الحقن���ة مفيدة ومقوي���ة. وبعد حقنهن، قال���وا: صحيح أن 

هذا لي���س مؤلما؟ يجب أخ���ذ هذه الحقنة م���رة كل ثالثة 

ش���هور. عليِك أن تحض���ري إلى هنا، إل���ى العيادة الخاصة 

في المعس���كر المؤقت ف���ي أديس أبابا، قب���ل الهجرة إلى 

إسرائيل، مرة كل ثالثة شهور.

إنهّن نساء أثيوبيات. ومعظمهن من بنات طائفة الفالشا، 

وغالبيتهن الس���احقة قرويات، وقسم كبير منهن أميات، ال 

يعرفن القراءة والكتابة. وقد استخدمت “الجوينت” ووزارة 

الصحة أساليب الترغيب والترهيب بحق هؤالء النسوة لكي 

يأخ���ذن حقنة “ديب���و بروفيرا”. وخافت بعض النس���اء من 

أخذ هذه الحقنة ألن التوراة ال تس���مح باس���تخدام وسائل 

من���ع الحمل. وقال التحقيق الصحافي إن الكثير من نس���اء 

الفالش���ا يخاف من التحدث عن هذه القضية، ويتخوف من 

أخذ أوالده منه.

ويش���ار إل���ى أن وزارة الصح���ة اإلس���رائيلية ومنظم���ة 

“الجوين���ت” العالمية مس���ؤولتان معا عن س���المة وصحة 

األثيوبيين الذين يحضرون إلى معس���كر تمهيدا لنقلهم 

إلى إس���رائيل. وفي هذا المعس���كر ج���رت عملية تقليص 

متعمدة لعدد أفراد مجتمع الفالش���ا، ال���ذي يعتبر طائفة 

يهودية غير أرثوذكسية. 

ثالث سنوات، طفل واحد!
راحي����ل منجولي هي مدي����رة فرع منظمة »فيتس����و« في 

بلدة برديس حنا والمبادرة إل����ى إقامة مركز تعليمي ألوالد 

المهاجرين الفالشا إلى إس����رائيل، وكان يساعد متطوعون 

في المركز األوالد الفالش����ا في فروضهم المدرس����ية. وفي 

مرحلة م����ا، الحظت منجول����ي أن عبوات الس����يميالك، التي 

تم التبرع به����ا للمركز، تتراكم لديها ألن����ه ال يوجد أطفال 

هلت منجولي عندما أدركت أنه 
ُ
يتناولون ب����ودرا الحليب. وذ

بين 57 عائلة شابة أثيوبية موجودة تحت رعايتها، لم يولد 

سوى طفل واحد خالل ثالث سنوات.

وحاول����ت منجولي اس����تيضاح كيف يمك����ن أن يحدث أمر 

كهذا، خاص����ة في مجتمع أثيوبي يهت����م بإنجاب األطفال، 

كما أنه����ا كانت تعلم أن العائالت األثيوبية في إس����رائيل 

ه����ي عائالت كثيرة األوالد. وواجهت صعوبة كبيرة في دفع 

النس����اء األثيوبيات الالتي تحت عنايتها، إلى التحدث حول 

الموضوع. لكن عندما نجحت في ذلك اكتشفت صورة مرعبة: 

جميع النساء ال� 57 تلقين مرة كل ثالثة شهور حقنة »ديبو 

بورفيرا« قبل هجرتهن وبعد وصولهن إلى مركز اس����تيعاب 

المهاجرين إس����رائيل، وذلك بموجب م����ا قاله لهن مندوبو 

»الجوينت« ووزارة الصحة. 

والجدير باإلش���ارة، أن »ديبو بورفي���را« هي حقنة أعلنت 

وزارة الصحة اإلس���رائيلية، من خالل بياناتها الرس���مية، 

عن أنها آخر وس���يلة منع حمل يمكن أن تستخدمها نساء 

ليس بإمكانهن اس���تخدام وسائل منع حمل أخرى. ويأتي 

هذا التش���ديد ألن »ديبو بروفيرا« تسبب مضاعفات تمس 

بصحة النس���اء، وه���ذا األمر معروف لألطب���اء منذ أكثر من 

عشرين عاما. ويتم استخدام هذا الدواء في العالم الثالث 

كوس���يلة لإلش���راف على الوالدة في مناط���ق مثل الهند 

وتايالند، أو يتم إعطاؤها لنساء تعاني من اإلعاقة العقلية 

والمريضات نفسيا. وحذرت منظمات نسائية من استخدام 

هذا الدواء وحاربت ضد اس���تخدامه بش���كل واسع، خاصة 

لدى اس���تخدامه عند نساء ال يعرفن بوجود أنواع أخرى من 

وسائل منع الحمل.

لكن اس����تخدام »ديبو بروفيرا« بالنسبة لألطباء في عيادة 

صندوق المرضى ف����ي برديس حنا، جنوب حيفا، كان مريحا. 

وقالت منجولي إنه »فقط عندما س����ألت مرة تلو األخرى، قال 

األطباء إن األثيوبيات يتلقين هذه الحقنة، بينما النساء في 

أي مجتمع آخر، وحتى النساء الحريديات الالتي ينجبن عدد 

أوالد كبي����را، ال يتم نصحهن أبدا، وبالتأكيد ال يتم إقناعهن 

أيضا، بتلقي هذا الدواء«. 

وبعد أن اقنعت منجولي األطباء في برديس حنا بالتوقف 

عن إعطاء هذه الحقنة للنس���اء االثيوبيات، أطلعت منظمة 

»امرأة المرأة – المركز النس���وي ف���ي حيفا« على الموضوع. 

وجمعت هذه المنظمة ش���هادات ووثائق وأجرت مقابالت، 

كم���ا جمعت بيان���ات ووثائق م���ن دول ف���ي العالم. وفي 

أعقاب ذلك نش���رت المنظمة تقريرا أكد بشكل ال لبس فيه 

أن »الع���الج« بواس���طة »ديبو بروفيرا« تم حصره بالنس���اء 

األثيوبيات فقط. 

وزع���م وزي���ر الصحة ف���ي حينه، ش���لومو بني���زري، من 

حزب ش���اس، في رده على اس���تجواب وحيد من نوعه في 

الكنيست، أن استخدام هذا الدواء مقبول في أثيوبيا وأنه 

مناس���ب من الناحي���ة الثقافية. لك���ن التحقيق الصحافي 

أكد على أن اقوال الوزير ليس���ت صحيحة أبدا، وأن النساء 

في أثيوبيا، بموجب منظمة الصحة العالمية، يس���تخدمن 

كبس���والت عادية لمنع الحمل. كذلك أكدت منظمة الصحة 

العالمي���ة أنه في القرى األثيوبية ال توجد ممرضات تحقن 

النساء مرة كل 90 يوما.

إسرائيل تمنع اإلنجاب 
لدى نساء الفالشا فقط

تدير منظمة »الجوينت«، في أثيوبيا، العيادة في معسكر 

المهاجرين الفالش���ا إلى إس���رائيل. وتش���رف وزارة الصحة 

اإلس���رائيلية عل���ى عمل ه���ذه العيادة. وكش���ف التحقيق 

الصحافي عن أن جولة أطباء تابعين للوزارة في هذه العيادة 

انتهت بالتعبي���ر عن رضا األطباء، بل إن طبيبا مس���ؤوال في 

وزارة الصحة اإلس���رائيلية امتدح زم���الءه في العيادة »على 

انجازاته���م«. وأوضح التحقي���ق أن »االنجازات« تتمثل بمنع 

الوالدة، ولدى نساء الفالشا فقط.

ولف���ت التحقي���ق الصحافي إلى أنه متبع ف���ي مناطق في 

العال���م انتهاج سياس���ة مراقب���ة الوالدة. لك���ن عندما يتم 

الكش���ف عن أن هذه الرقابة موجهة نح���و طائفة محددة أو 

مجتمع محدد، وجميع نسائه سوداوات البشرة، وجميع هذه 

النساء ما زلن ال يستطعن مواجهة أجهزة كبيرة، مثل جهاز 

الصحة اإلس���رائيلي، فإن هذا يسمى ببساطة اليوجينيا، أي 

علم تحس���ين النس���ل من خالل تخفيف مقص���ود ومنهجي 

لمجموعة سكانية غير مرغوب فيها. 

وقالت مع���دة التحقيق الصحافي، غال غب���اي، إنها عملت 

أربع س���نوات في جمع المعلومات حول هذه القضية وحتى 

تمكنت من اس���تعراض ص���ورة تلفزيوني���ة كاملة. وجندت 

لهذا الغرض المحققة األثيوبية األصل، سافا رؤوفين، التي 

قال���ت »كنت أعلم بهذه القصة، ألنه في الطائفة )الفالش���ا( 

يعرفونها. لكني لم أتمكن من معرفة حجمها المثير للهلع، 

ومدى صعوبة الوصول إلى نساء خضن هذه التجربة الصعبة 

والمهينة«.

وأجرت رؤوفي���ن مقابالت مع 35 ام���رأة، جميعهن ضحايا 

»ديبو بروفيرا«. وعبرت جميع النساء عن خوفهن من الكشف 

حول الموض���وع، وعدم تمكنهن من الوق���وف أمام الكاميرا 

والتحدث عما مررن به.

»جريمة عنصرية تحت 
رعاية دولة اليهود«

عقب الناش���ط ف���ي مجال حق���وق الفالش���ا، المحامي إيال 

روزوفس���كي، على التحقي���ق الصحافي بالقول إن���ه »ما زلت 

أواجه صعوب���ة في التصديق ب���أن مندوبي دولة إس���رائيل 

تصرفوا بالش���كل الذي يصفه التحقيق. لك���ن حتى إذا كان 

قليل من األمور التي وردت فيه صحيحة، فإن هذا ظلم مزعزع 

بحجم ال أذكر أنه كان له مثيل في إس���رائيل، وكل ذلك نابع 

من عنصرية سافرة واستعالئية«.

وتولى رئيس الكنيس���ت األس���بق، أبراهام بورغ، منصب 

رئي���س الوكال���ة اليهودي���ة عندما تم إعط���اء حقن »ديبو 

بروفي���را« آلالف النس���اء في أديس أبابا. وق���ال إنه ال عالقة 

للوكال���ة اليهودية به���ذه القضية لكنه يش���عر بالذنب. 

وأضاف »من يمكنه أن يس���مح لنفس���ه بتفكير كهذا؟ ولن 

أش���عر أن مجتمعنا نقي من عنصرية س���افلة كهذه حتى 

أعرف أنن���ا اقتلعنا م���ن داخلنا هذه المؤش���رات العضال 

واألشخاص المس���ؤولين عن هذه الجريمة. ويجب الكشف 

ع���ن كل م���ن كان لهم ضل���ع في ذل���ك أمام ال���رأي العام 

اإلسرائيلي وإخراجه من داخلنا بشكل معلن«.

وق���ال أعضاء كنيس���ت ل���� »موق���ع يديع���وت أحرونوت« 

االلكتروني إنهم س���يتوجهون إلى مراقب الدولة ويطالبونه 

بالتحقيق في القضية والس���عي إلى تش���كيل لجنة تحقيق 

رسمية، وعدم التكتم عن هذه القضية بعد اآلن. 

وربطت الكاتبة أريانا ميالميد بين منع النس���اء االثيوبيات 

من الوالدة وبين المحرقة، وكتبت أنه »كإسرائيلية ويهودية 

وابن���ة لناٍج م���ن المحرقة، فإنني س���أرغم كل م���ن يمكنني 

إرغامه���م على أن يفتحوا عيونهم وي���روا أنه هكذا ينفذون 

جريمة عنصرية تحت رعاية دولة اليهود«.

»الجوينت«: االدعاءات 
في التحقيق هراء

عقبت منظمة »الجوينت« عل���ى التحقيق الصحافي الذي 

أعدته غب���اي بالقول إن »دورات تنظيم األس���رة هي إحدى 

الخدمات المقترحة عل���ى العالم والذين يطلبون هذا النوع 

من المس���اعدة. وتحصل النس���اء في الدورة على معلومات 

ح���ول حقيقة أنه باإلمكان تنظيم األس���رة ووضع مس���افة 

زمني���ة بين )إنجاب( األوالد، لكننا ال ننصحهن بإقامة عائلة 

صغيرة، فهذا اختيار شخصي ولكننا نطلعهن على أن األمر 

ممكن. واالدعاءات التي قالتها نساء وبموجبها أن رفضهن 

أخ���ذ الحقنة س���يمنع عنهن الع���الج الطبي والمس���اعدة 

االقتصادية ويمس باحتماالت هجرتهن إلى إسرائيل، هو 

هراء«.

وعقب���ت وزارة الصح���ة اإلس���رائيلية بأن »ال���وزارة ال 

توجه أو تش���جع اس���تخدام حقن الديبو بروفي���را، وإذا 

تم اس���تخدامها فإن هذا يتعارض مع موقفنا. والوزارة 

تمنح االستشارة المفصلة بشأن تنظيم األسرة من خالل 

عيادات صحة األم والطفل. ويمنح هذه االستشارة أطباء 

صناديق المرضى«.

تحقيق تلفزيوني

نساء اليهود الفالشا تعرضن عشية الهجرة إلى إسرائيل 
لعملية حقن بمادة لمنع الحمل تنطوي على مضاعفات خطرة!

معسكر في أديس أبابا... إسرائيل تمنع النساء السود من اإلنجاب!
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قضايا وآراء

بقلم: علي حيدر )*(

نش���رت في األس���بوع الماضي معطيات جديدة حول الفقر 

في إس���رائيل، وذلك من خالل التقرير الس���نوي لمؤسس���ة 

التأمين الوطني. وقد كش���ف التقرير ح���ول الفقر في البالد، 

للع���ام 2011، عن صورة قاتمة وقاس���ية ج���دًا، ولكن نتيجة 

لألوض���اع السياس���ية الدولي���ة والتط���ورات على مس���توى 

المنطقة والحمالت االنتخابية للبرلمان، لم يحظ هذا التقرير 

باالهتم���ام اإلعالم���ي والجماهي���ري الالئقي���ن، وبالمعالجة 

الكافية والتحليل العمي���ق وخصوصًا فيما يتعلق بالمجمتع 

الفلسطيني في البالد.

نود التأكيد أواًل وقبل كل شيء على أن ظاهرة الفقر وتفاقمها 

داخ����ل المجتمع العربي ليس����ت جديدة، ولكنه����ا تزداد حدة 

وصعوبة من حي����ن إلى آخر، والوض����ع اإلجتماعي واإلقتصادي 

للمجتم����ع الفلس����طيني آخ����ذ في الت����ردي والتدهور بش����كل 

متواصل ومس����تمر. ولكن قبل أن نس����تعرض، وبشكل منهجي 

ومهني، األسباب الرئيسة التي تؤثر على تفاقم ظاهرة الفقر، 

ونش����رح أبعادها، ونقترح بعض األفكار العينية للخروج منها، 

نود استعراض المعطيات المختلفة والجديدة حول الفقر كما 

نشرت في تقرير مؤسسة التأمين الوطني للعام 2011. 

ففي العام 2011 رضخ���ت 442200 عائلة تحت طائلة الفقر، 

وهذه العائالت تشمل 1838600 نسمة، من بينهم 860900 

ولد. أما فيما يخص المجتمع العربي فقد ازدادت نسبة الفقر 

لدى العائ���الت العربية حتى وصلت إلى 5ر53%، وهذا يعني 

أن 5ر53% م���ن العائالت العربية هي عائ���الت تعيش تحت 

خطر الفقر. واألهم من ذلك ففي حين أن مخصصات التأمين 

الوطني ق���د أخرجت العديد من العائالت اليهودية من تحت 

خط الفقر، فإن النتيجة معاكسة في المجتمع العربي وبشكل 

ملحوظ، ب���ل إن ظاهرة الفقر ازدادت عمقًا وصعوبة بحس���ب 

المؤش���رات العلمي���ة. إن هذه المعطيات ت���ؤدي إلى نتيجة 

مفاده���ا أنه قد حصل ارتفاع في نس���بة العرب من العائالت 

الفقيرة في البالد، حيث كانت النسبة 8ر37% في العام 2010 

وارتفعت إلى 9ر38% في العام 2011، وهذا أكثر بضعفين من 

نسبة السكان العرب في البالد.

باإلضافة إلى ذلك، وبحس���ب التقرير فإن 4ر50% من األوالد 

الفقراء في البالد هم ع���رب، أي ما يقارب 450000 ولد عربي، 

وأن 8ر65% )أي حوال���ي ثلث���ي األوالد العرب( ه���م فقراء، ما 

يعن���ي أن من بين كل ثالثة أوالد ع���رب هناك فقيران اثنان. 

وم���ن المعطيات األكثر قس���اوة وح���ّدة أنه ف���ي العام 2011 

انضم���ت 8900 عائلة ف���ي البالد إلى دائ���رة الفقر من بينها 

8300 عائلة عربية، و 600 عائلة يهودية فقط. 

هذه المعطيات هي ليس���ت نتاج الصدفة، ولكنها نتيجة 

لسياس���ة اقتصادية موجهة ومميزة ض���د المجتمع العربي، 

وتقف في صلب هذه السياسة فكرة التراجع عن دولة الرفاه 

والتي يمثلها رئيس الحكومة الحالي الذي يؤمن ويعمل من 

أجل دفع سياس���ات نيو- ليبرالية، وتعزيز الخطة والسياسة 

الحالية للحكومة تجعل الفق���راء فقراء أكثر واألغنياء أغنياء 

أكث���ر. وبالرغم عن وعود الحكومة بش���أن التغيي���ر على أثر 

االحتجاج���ات االجتماعي���ة إال أنه لم يحص���ل أي تغيير على 

أرض الواقع بل ازدادت األمور س���وءًا كما ثبت من خالل تقرير 

رسمي، واالرتفاع الملحوظ ألسعار المنتوجات.

أسباب ظاهرة الفقر
باإلضافة إلى أن الفقر هو نتيجة لسياس���ة موجهة من قبل 

الحكوم���ة، فإن عدم توفر فرص عم���ل كافية وارتفاع البطالة 

ف���ي المجتمع العربي هما أحد أهم األس���باب التس���اع هذه 

الظاهرة، كما أن الذين يعملون، كما أش���ار تقرير مؤسس���ة 

التأمين الوطني، يتقاضون دخاًل منخفضًا، أضف إلى ذلك أن 

في العائالت العربية يوجد عل���ى الغالب معيل واحد نتيجة 

لعدم توفر أماكن عمل للنساء العربيات أو نويديات لألطفال 

أو توف���ر مواصالت عام���ة. فهناك حوال���ي 9000 امرأة عربية 

أنهي���ن تعليمهن في الجامع���ات ودور المعلمين ولم يجدن 

حتى اآلن أماكن عمل مالئمة.

األسباب التي تؤثر أيضًا على الفقر هي عدم وجود مناطق 

صناعية وعدم اس���تيعاب األكاديميين الع���رب في القطاع 

العام، وإقصاؤهم أحيانًا من القطاع الخاص نتيجة لعنصرية 

المشغلين. إن المواقع الجغرافية التي يعيش فيها المجتمع 

 باس���تثمارات حكومية أو خاصة، 
َ
العرب���ي في الريف لم تحظ

وتردي البنى التحتية تشكل عائقًا أمام التقدم االقتصادي. 

كما أن التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي، وضرب مصادر اإلنتاج 

العربية، يشكالن عاماًل مهمًا في اتساع دائرة الفقر.

أبعاد ظاهرة الفقر
إن الفقر يكرس الش���عور بالدونية والتبعية، كما يؤثر على 

اس���تمرارية تردي التعليم العربي، ويحرم العائالت واألفراد 

من فرص مالئمة للتط���ور والتقدم في الحياة، كما أنه يؤدي 

إلى الحصول على خدمات صحية متردية ويتسبب في ازدياد 

األمراض لدى األطف���ال وبالتالي يؤدي إلى موتهم وخصوصًا 

في منطقة النقب.

 إن الفقر هو الركيزة األساسية لتفشي الجريمة واالنحراف 

والعن���ف، هذه الظواهر التي ازدادت واتس���عت ووصلت إلى 

مس���تويات لم نعهدها م���ن قبل في المجتم���ع العربي، كما 

أنه يؤدي إلى ه���روب األدمغة العربية واألكاديميين الذي ال 

يجدون فرص عمل مناس���بة. وف���ي نهاية المطاف فإن الفقر 

يؤول إلى مستوى حياة منخفض وحالة من اليأس واإلحباط.

كيفية الخروج من أزمة الفقر
من أج���ل الخروج من دائرة الفقر يج���ب أن يحدث تغيير 

جوهري في سياسة الحكومة تجاه المجتمع العربي، ووضع 

 لمعالجة 
ً
خطة استراتيجية ممولة تش���مل أهدافًا واضحة

هذه الظاه���رة الخطيرة. كما يتعين عل���ى الحكومة إقامة 

مناط���ق صناعية في البلدات العربية وضم البلدات العربية 

إلى المناطق الصناعية المناطقية القائمة. وعلى الحكومة 

تطوير المبادرة والبحث العلمي وتش���جيع المبادرة إلقامة 

مصالح خاصة، واإليفاء بالتزاماتها بإقامة حضانات وتوفير 

مواصالت عامة من أجل تش���جيع النس���اء العربيات للخروج 

إلى س���وق العم���ل، وتنفيذ القوانين الت���ي تضمن تمثياًل 

مناس���بًا للمجتمع العربي في القطاع العام، وإش���راكه في 

عملية اتخاذ القرارات وصياغة السياس���ات. كما يجب على 

الحكومة منح المش���غلين بعض التحفيزات والتس���هيالت 

وإجراء إصالح فيما يخص التوجيه المهني والتحول لمهن 

أخرى. 

أما على المس���توى المحلي، فعلى المجتم���ع العربي إقامة 

مؤسس���ات تعالج أزمة وظاهرة الفقر، وأن يقيم مؤسس���ات 

للتكافل اإلجتماع���ي وإحياء االقتصاد العرب���ي، ودفع عجلة 

التطور التقني، فعلى س���بيل المثال، الحائز على جائزة نوبل 

للس���الم للعام 2006 محمد يونوس، الذي أسس بنك غرامين 

في بنغالدش قد أحدث ثورة كبيرة في دفع االقتصاد وتقليل 

نسبة الفقر وهذا البنك هو مبادرة مجتمعية، من الممكن أن 

تكون هذه التجربة نموذجًا ُيحتذى به ويمكن استنس���اخها 

ومالءمتها لواقعنا المحلي.

ومن المتوق���ع أن تكون الس���نوات المقبلة على مس���توى 

السياسات الحكومية أس���وأ مما هي عليه اآلن، فإن الحكومة 

القادم���ة أيًا كانت وبأي حال من األحوال، مجبرة على تقليص 

مبلغ 15 مليار ش���يكل خالل 45 يومًا من يوم تش���كلها، وذلك 

نتيجة لتداعيات العدوان على غزة ونتائجه االقتصادية، مما 

س���يحتم عليها تقليص ميزانيات الرف���اه االجتماعي، األمر 

الذي س���يؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر فأكثر، وبالتالي ارتفاع 

األسعار وازدياد نسبة الفقر.

ومن المفارقات التاريخية أن إسرائيل، والتي تتبوأ المكان 

قب���ل األخير بين دول ال� OECD )قبل المكس���يك(، قد نجحت 

هذا األسبوع في تمرير قرار في األمم المتحدة لتشجيع النمو 

االقتصادي والمب���ادرات االقتصادية ومحاربة الفقر في دول 

العال���م الثالث، فقد كان حريًا به���ا العمل على محاربة الفقر 

المستش���ري داخل الب���الد عوضًا عن التروي���ج لحلول وهمية 

وواهية تجاه دول العالم الثالث.

إن الفقر، كما يقول أمارتيا صن الحاصل على جائزة نوبل في 

االقتصاد للعام 1998، هو “حرمان من القدرات األساس���ية”، 

ولذل���ك علينا جميعًا إجراء معالجة ش���املة للموضوع من كل 

جوانبه، وال تكفي معالج���ة جانب واحد ويجب اتخاذ خطوات 

للم���دى القصير والم���دى البعيد م���ن أجل ضم���ان الحقوق 

األساسية وباألساس الحق في الحياة والعيش بكرامة.

)*( محام ومدير مشـــارك في جمعية »سيكوي« لتكافؤ الفرص 

في إسرائيل.

وضع الفقر بين العرب في الداخل- نتيجة لسياسة اقتصادية تمييزية موجهة!

بقلم: سليم سالمة

من المنتظر أن تصدر المحكمة العليا اإلسرائيلية، حتى 

نهاية ش���هر كانون األول الجاري، قرارها النهائي بش���أن 

إخالء المستوطنين اليهود من عمارة “بيت عزرا” المتنازع 

عل���ى ملكيتها قرب الح���ي اليهودي في مدين���ة الخليل، 

وذل���ك في إطار النظر ف���ي االلتماس ال���ذي قدمته حركة 

“الس���الم اآلن” ومواطنان فلسطينيان إلى المحكمة ذاتها 

للمطالبة بإصدار أمر قضائي إل���ى الحكومة يلزمها بإخالء 

العمارة المذكورة من المستوطنين اليهود.

وكان���ت المحكمة العليا ق���د أصدرت، يوم 13 تش���رين 

الثاني األخير، ق���رارا رفضت فيه طل���ب الدولة )الحكومة( 

منحه���ا مهلة إضافية أخرى من خمس���ة أش���هر قبل طرح 

موقفها من هذه القضية. وأكدت المحكمة في قرارها أنه 

“ال مبرر لطل���ب الدولة هذا”، قبل أن تحدد للحكومة موعدا 

نهائيا لتقديم موقفها هو يوم 17 كانون األول الجاري.

والالف���ت ف���ي الموض���وع، اآلن، أن طلب الدول���ة منحها 

هذه المهلة اإلضافية )حتى نيس���ان 2013( يعني نيتها 

تأجيل البت في الموضوع إلى ما بعد االنتخابات البرلمانية 

اإلس���رائيلية، التي من المقرر أن تجرى في ش���هر كانون 

الثاني 2013، بل إلى ما بعد تشكيل ائتالف حكومي جديد 

في إس���رائيل! وهي حجة ل���م تجد الدول���ة/ الحكومة أية 

غضاضة في استخدامها صراحة، في الطلب الذي تقدمت 

به النيابة العامة للدولة إلى المحكمة رس���ميا، إذ جاء فيه، 

بصريح القول: “هذه المهلة الزمة، اآلن، بسبب التعقيدات 

الت���ي يثيرها ه���ذا االلتماس واإلس���قاطات السياس���ية 

المترتب���ة عليه، م���ع االنتباه إل���ى التطورات السياس���ية 

الداخلية”! 

والواقع، أن قرار المحكمة هذا يضع حكومة إس����رائيل 

الحالية وأحزابه����ا اليمينية، بقي����ادة بنيامين نتنياهو 

وأفيغدور ليبرمان، في مأزق حقيقي قبل نحو شهر واحد 

من موعد االنتخابات البرلمانية، بعد أن نجحت في جرجرة 

الموض����وع والتهرب، طوال أش����هر عدي����دة، من تقديم 

موقفه����ا النهائي إلى المحكمة، مثلما نجحت، حتى اآلن، 

ف����ي جرجرة قرار المحكمة العليا من أيار األخير والقاضي 

بإخالء “حي هأولبانا” في مستوطنة بيت إيل والمماطلة 

في تنفيذه من دون أن تج����د مخرجا قانونيا يعفيها من 

اإلخالء. 

 وفي ردها المقدم إل���ى المحكمة العليا على هذا الطلب 

الحكومي، قال���ت حركة “الس���الم اآلن” إن هذه هي المرة 

الخامس���ة )!!( التي تطلب فيها الدولة منحها مهال زمنية 

جديدة وتأجيل موع���د تقديم موقفها حول الموضوع إلى 

المحكم���ة. وأكدت حركة “الس���الم اآلن”، ف���ي ردها هذا، 

ضرورة رف���ض الحجة التي تس���وقها الحكومة هذه المرة 

بش���أن “التطورات السياس���ية الداخلية”، مشددة على أن 

“تطبي���ق القانون ينبغ���ي أن يتم بص���ورة مهنية بمعزل 

عن أي تأثير محتمل للمس���توى السياسي وبعيدا عن أية 

تطورات في الساحة السياسية”.

أما المس���توطنون اليه���ود في مدينة الخلي���ل فاعتبروا 

موقف الحكومة من القضية “محّك اختبار لها قد يؤثر على 

نتائج االنتخابات الوشيكة”، وأضافوا، على لسان قادتهم 

في الخليل، إنه “آن األوان لكي تتوقف الحكومة عن جرجرة 

قدميها، لكي تحترم حقوق الملكية اليهودية في الخليل 

وأن تتوقف عن ممارس���ة دور مق���اول اإلخالء والهدم لدى 

حركة السالم اآلن”!

وبتعقيبه���م ه���ذا، أكد المس���توطنون حقيق���ة الدافع 

األس���اس وراء طلب الحكومة هذا – خ���وف حزبي االئتالف 

اليميني الحاكم األساس���يين )الليكود وحليفه، “إسرائيل 

بيتنا”( من غضب يعم بين المس���توطنين في حال صدور 

ق���رار ع���ن المحكمة ف���ي غي���ر صالحهم فيعم���دون إلى 

معاقبتهما بالتصويت ألحزاب يمينية أخرى. 

“بيت عزرا”... “الدواعي األمنية” واالعتبارات 
السياسية مقابل المقتضيات القانونية

تقع عمارة “بيت عزرا” عن���د مدخل حي “أبراهام أبينو” 

ف���ي الخليل، وق���د كانت هي الح���د الفاصل بين الس���وق 

القديمة في المدينة وبين حي “أبراهام أبينو” اليهودي. 

وقد كانت تقوم في العمارة حوانيت لتجار فلس���طينيين، 

حت���ى العام 2001، حين قام الجيش اإلس���رائيلي بإغالقها 

جميعا، بأوامر عس���كرية و”لدواع أمني���ة”. وإثر ذلك، في 

الع���ام 2002، اقتحمت العمارة عائلتان من المس���توطنين 

اليهود واس���توطنتا فيها، وس���ط ادعاء “عائلة عزرا” بأن 

ملكي���ة العمارة تعود إليها منذ ما قب���ل “طرد اليهود من 

الخليل في تش���رين الثاني من الع���ام 1947”. وادعت هذه 

العائلة بأن���ه “خالل األعوام ال� 19 م���ن الحكم األردني في 

المدينة كانت ملكية العم���ارة، كما غيرها من الممتلكات 

اليهودية في الخليل، بي���د الوصي على الممتلكات. وبعد 

حرب حزيران 1967 وس���يطرة إس���رائيل على المنطقة، لم 

عد الحكومة اإلس���رائيلية هذه الممتلكات إلى أصحابها 
ُ
ت

األصليين، أو إلى ورثتهم الش���رعيين، بل وضعتهم تحت 

إمرة الوصي اإلس���رائيلي، الذي ح���ل محل األردني، وواصل 

هذا تأجيرها للتجار الفلسطينيين”!! 

وف���ي الع���ام 2007، بع���د أكث���ر من خمس س���نوات من 

احت���الل العائلتي���ن العمارة، قدمت حركة “الس���الم اآلن” 

طلبا إلخالئهم���ا، وبالفعل صدر قرار من س���لطات “اإلدارة 

المدني���ة” يقضي باإلخالء، لكنه بق���ي حبرا على ورق. فقد 

قدمت “عائلة عزرا” طلبا إلى لجنة االستئنافات في اإلدارة 

المدني���ة مطالبة بالس���ماح للعائلتين بمواصلة الس���كن 

ف���ي العمارة. وفي أعق���اب هذا الطلب، وص���ل إلى المكان 

مندوبون من لجنة االس���تئناف فوج���دوه “في حالة جيدة، 

على عكس باقي أجزاء الس���وق التي عان���ت من اإلهمال”! 

وف���ي أعقاب هذه الجولة، وما تمخ���ض عنها من توصيات، 

أصدرت لجنة االس���تئنافات قرارها ف���ي أيار 2008 فألغت 

القرار الس���ابق باإلخالء وأمرت بإبقاء العائلتين في البيت، 

على الرغ���م من تأكيدها أن “العائلتي���ن اقتحمتا العمارة 

بصورة غير قانونية ويجوز إخالؤهما”! لكنها أضافت على 

الفور: “إلى أن يتم الس���ماح للتجار الفلسطينيين بالعودة 

إلى السوق، يتوجب على الحكومة تأجير البيت للعائلتين 

اليهوديتين، وذلك لم���ا فيه مصلحة العمارة، كي ال تبقى 

خالية ومهجورة، ونزوال عند رغبة أصحاب العمارة األصليين 

� عائلة عزرا”!

وردا عل���ى ذل���ك، قدمت حركة “الس���الم اآلن” ومواطنان 

فلس���طينيان من الخليل، ف���ي العام 2010، التماس���ا إلى 

المحكم���ة العليا اإلس���رائيلية مطالبين بإص���دار أمر يلزم 

الحكومة بتنفيذ قرار إخالء العائلتين المس���توطنتين من 

العمارة، وس���ط التأكي���د على أن قرار لجنة االس���تئنافات 

ف���ي اإلدارة المدنية “يمثل توصية غي���ر ملزمة”، وهو ما 

وجدت الحكومة نفس���ها مضطرة إل���ى االعتراف به، الحقا، 

حين قالت النيابة العامة أمام المحكمة إن “هذا القرار هو 

توصية فحسب، لم يتقرر تبنيها بعد”! 

وقد كش���ف تصريح النيابة هذا عن الخالفات الحادة بين 

األوساط الحكومية � السياس���ية وبين األوساط القضائية 

ح���ول الموضوع، األمر الذي يح���ول دون اتخاذ قرار نهائي 

وحاس���م بش���أنه، وهو ما يضطر الحكومة والنيابة العامة 

إلى التوجه إلى المحكمة العليا بطلبات التأجيل المتكررة 

)خمس مرات حتى اآلن، كما ذكر آنفا(. فقد نش���رت وسائل 

اإلعالم اإلس���رائيلية عن جلس���ة عقدتها اللجنة الوزارية 

لش���ؤون االس���تيطان قب���ل ثالثة أش���هر بحث���ت خاللها 

الموضوع، في محاول���ة جديدة للتوصل إلى صيغة مقبولة 

لموقف حكوم���ي يتم تقديمه إلى المحكم���ة العليا. لكن 

الجلسة إياها ش���هدت � كما أفادت وسائل اإلعالم ذاتها � 

نقاشات حادة وصاخبة بين جميع أعضاء اللجنة، من جهة، 

وبين نائب المستش���ار القانوني للحكومة، المحامي مايك 

بالص. فبينما طالب جميع الوزراء أعضاء اللجنة، بمن فيهم 

وزير الدفاع )الذي مثله في الجلسة منسق أعمال الحكومة 

في “يهودا والس���امرة” )الضفة الغربي���ة(، الجنرال إيتان 

دانغوت، والمستش���ار القانوني ل���وزارة الدفاع، المحامي 

أحيز بن آري(، بتبني قرار لجنة االس���تئناف من أيار 2008 

و”تأجير” العمارة للمس���توطنين اليهود في الخليل قبل 

إخ���الء العائلتين منها، عارض نائب المستش���ار القانوني 

للحكومة هذا بشدة، مؤكدا أن قرار لجنة االستئناف “مجرد 

توصية ال غير، ال ترتكز إلى أسس قانونية كافية”. وانتهى 

النقاش المحتدم في تلك الجلسة، مرة أخرى، دون التوصل 

إلى قرار حاسم، مما دفع الحكومة إلى الطلب من المحكمة 

منحها مهلة خامس���ة � حتى مطلع نيس���ان 2013! وهو ما 

رفضته المحكمة هذه المرة. 

وأفادت وس���ائل اإلعالم هذه، أيضا، ب���أن عددا كبيرا من 

الوزراء في الحكومة اإلس���رائيلية كان ضالعا، خالل األشهر 

األخيرة، في محاوالت مس���تميتة ترمي إلى صياغة موقف 

حكوم���ي يتبنى قرار لجنة االس���تئناف، كم���ا فصل أعاله، 

خش���ية أن يش���عل موقف آخر مغاير حالة من الغليان في 

أوساط اليمين اإلس���رائيلي. فمن الواضح والمفهوم، جدا، 

أن أحزاب اليمين االئتالفي، وفي مقدمتها رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو، كانت تتمنى لو أنها لم توضع، في أيام 

عادي���ة، في مأزق كهذا يتمثل ف���ي اضطرارها إلى تنفيذ 

أوامر قضائية تقضي بإخالء بؤر اس���تيطانية من المناطق 

الفلس���طينية. فكم بالحري إذا حدث هذا قبل ش���هر واحد 

أو أكثر بقليل من موع���د االنتخابات البرلمانية، خاصة وإن 

ثمة حزبين يمينيين آخرين )“البيت اليهودي” و “عوتسما 

ليس���رائيل”( يتحّينان مثل هذه الفرصة الذهبية لتعزيز 

قوتهما وتوس���يع انتشارهما بين المس���توطنين، خاصة، 

وفي أوساط الجمهور اإلسرائيلي عامة؟   

ويبدو هذا الس���يناريو وش���يك التحقق، إن لم تس���عف 

“طاقية الس���احر” الحكوم���ة بمقلب جديد أو ب���� “إقناع” 

المستش���ار القانوني للحكومة بالعدول عن موقفه المعلن 

واالنس���ياق مع “الرغبة الحكومية” الجامحة اآلن في خطب 

ود المس���توطنين والتزل���ف له���م طمعا ف���ي أصواتهم 

وأصوات جمهور مؤيديهم الواس���ع في داخل إس���رائيل. 

والمعل���ن، حت���ى اآلن، أن مكت���ب المستش���ار القضائ���ي 

للحكوم���ة يبدي معارضة ش���ديدة، بل قاطع���ة، لمحاوالت 

تبني قرار لجنة االس���تئناف مواصلة “تأجير” العمارة في 

الخليل للمس���توطنين اليهود، ويش���ّد، ف���ي المقابل، إلى 

جهة تقديم موق���ف حكومي إلى المحكم���ة العليا يؤكد 

قانونية إخالء هؤالء من “بيت عزرا”.  

وتعزز أقوال رئيس مجلس المس���توطنات اإلس���رائيلية 

ف���ي الضفة الغربي���ة، داني دايان، احتم���االت تحقق هذا 

الس���يناريو، حين دعا اللجنة الوزارية لش���ؤون االستيطان 

إلى “إص���دار أوامر واضحة وقاطع���ة ال لبس فيها بتطبيق 

قرار اللجنة العس���كرية )لجنة االستئنافات( الذي يحظى 

بدعم وتأييد وزارة الدفاع، بينما تحول النيابة العامة دون 

تطبيق���ه منذ ما يزيد عن أربع س���نوات”، ث���م قال: “إذا لم 

تمارس لجنة االس���تيطان، التي ش���كلت لتسوية مسائل 

أكثر تقيدا م���ن هذه، نفوذها وس���لطتها لضمان تطبيق 

قرار بس���يط وإجماعي كهذا، فس���تكون هذه خطوة تنذر 

بالسوء وتضع عالمات سؤال كبيرة حول قدرة هذه القيادة 

المنتخبة على الُحكم”!!

قضية »بيت عزرا« في الخليل تعود إلى الواجهة عشية االنتخابات البرلمانية

ائتالف اليمين الحاكم بين سوط المستوطنين وسيف القضاء!
* ائتالف »الليكود ـ إسرائيل بيتنا« نجح في المراوغة وجرجرة المحكمة العليا أشهر طويلة جدا، لكن قرار المحكمة األخير يدخله في مأزق 

جدي: على الحكومة أن تقدم موقفها الرسمي والنهائي في قضية إخالء مستوطني »بيت عزرا« حتى منتصف كانون األول الجاري! *

المستوطنون في الجليل: اعتداءات يومية.
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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«

كتبت هبة زعبي:

أظه���ر بح���ث جديد ل���� »مرك���ز كيش���ف«- مرك���ز حماية 

الديمقراطية في إس���رائيل- قام خالله برصد تغطية اإلعالم 

اإلس���رائيلي الحتجاجات صي���ف 2011 وصي���ف 2012 وجود 

تباين واضح في األسلوب الذي اتبعته الصحف اإلسرائيلية، 

وخصوصا في تغطيتها للمظاهرة الكبيرة في تاريخ 23 أيار 

2012، وأظه���ر أن ف���ي جميعها خرجت رس���الة قامت بعرض 

االحتجاجات بش���كل س���طحي وأحيانا أخرى ظهرت حتى في 

صورة مهينة وسلبية، ولعبت وسائل اإلعالم دورا أساسيا في 

إطفاء شعلتها. 

وفحص البح���ث التغطية ف���ي أربع صح���ف مكتوبة وهي 

أحرون���وت«  »يس���رائيل هي���وم«، »معاري���ف«، »يديع���وت 

و»هآرتس«.

وق���د قامت صحيف���ة »يس���رائيل هيوم« بتحدي���د انتماء 

االحتجاجات على أنها يسارية، وإبراز ادعاءات أن االحتجاجات 

جاءت إلس���قاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتقليل 

من أهميتها، وعرض المتظاهرين كأش���خاص عنيفين، وهي 

الطريقة ذاتها التي اتبعتها العام 2011. 

وقامت صحيفة »يديعوت أحرونوت« بدور مش���ابه وربطت 

بين المحتجين والمعارضة لحكومة نتنياهو، لكنها عرضتها 

في صورة إيجابية. 

أما صحيف���ة »معاريف« فارتكزت على الجانب الش���خصي 

فيما يتعلق بالقيل والقال واهتمت في شكل أساس بمتابعة 

انضمام قادة االحتجاج إلى األحزاب القائمة. 

ونقل���ت التغطي���ة ف���ي صحيف���ة »هآرتس« رس���الة دعم 

لالحتج���اج، لكنها انتق���دت االحتجاج جراء اختف���اء التنوع 

السياسي الكافي. 

ونش���رت نتائج هذا البحث بعد العملية العس���كرية التي 

ش���نتها إس���رائيل على قطاع غزة وقام »كيش���ف« بمتابعة 

ورصد كيفية تناول اإلعالم اإلسرائيلي لها من خالل مجموعة 

من التقارير المختلفة.

وتطرقنا إلى هذا الموضوع بتوسع من خالل هذا اللقاء الذي 

أجريناه مع يزهار بئير، المدير العام ل� »مركز كيشف«. 

كما تطرقنا إلى مواضيع هامة أخرى.

)*( س: مـــا رأيـــك في تغطيـــة االعالم اإلســـرائيلي للعملية 

اإلسرائيلية العسكرية األخيرة »عمود السحاب«؟

بئير: على مدار سنوات بحثنا اإلعالم اإلسرائيلي وتغطيته 

الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني، األزمات، الحروب والفترات 

الت���ي تحدث فيه���ا عمليات إرهابية، نج���د أوال نمطا متكررا 

خالل تغطية الحروب واألزمات والعمليات العسكرية الكبيرة، 

ففي بداية الح���دث يقوم اإلعالم اإلس���رائيلي بدعم وتأييد 

العملية بصورة جارفة بدون أي نقد وحتى أنه يدعمه بلهفة، 

ويمكن الق���ول إن جميعهم »يتحدون حول العلم« ويتخذون 

موقفا وطني���ا، وكأنهم يقول���ون: قوموا وأكمل���وا خطواتكم 

العس���كرية، وال تقوم وس���ائل اإلعالم بع���رض بدائل لحلول 

ليس���ت عس���كرية كإجراء مفاوضات، أو طرق أخرى. رأينا هذا 

األمر بصورة واضحة خالل حربي لبنان األولى والثانية، وخالل 

عملية »الرصاص المصبوب« في غ���زة، وهذا النمط تكرر في 

العملي���ة األخيرة. ه���ذه الظاهرة ليس���ت محصورة فقط في 

اإلع���الم اإلس���رائيلي، وإنما تحدث في كل م���كان في العالم 

عند وقوع أي أزمة سياس���ية أو أمنية. وهي بذلك تس���ير مع 

رغبة الشعب الذي يصبح مش���بعا بالمشاعر الوطنية ومؤيدا 

للتحركات العسكرية.

)*( س: لماذا يحدث هذا؟

بئي���ر: هناك عدة أس���باب: أوال، الصحافيون والمحررون هم 

مواطنو الدولة وتش���تعل في نفوس���هم المشاعر الوطنية و 

يصبحون مؤيدين للعمليات العسكرية كباقي أبناء الشعب. 

األمر اله���ام الثاني يتعلق بالش���أن االقتص���ادي، والتأييد 

الج���ارف للجمهور اليه���ودي للعمليات العس���كرية، فمثال 

97% من الجمهور كان مؤي���دا لعملية »الرصاص المصبوب«، 

وفي ه���ذه الحالة فإن وس���ائل االعالم تتص���رف من وجهة 

نظ���ر اقتصادية، فأي وس���ائل إعالم تق���وم بانتقاد العملية 

العسكرية أكثر من الالزم  وتتخذ موقفا ضد إرادة الجميع من 

الممكن أن تتضرر اقتصاديا حيث سيؤدي األمر في أن تفقد 

جزءا م���ن متابعيها أو قارئيها أو ج���زءا من جمهورها، فهذا 

النقد س���يغضب هذا الجمهور والذي س���يعزف عن متابعة 

هذه الوس���يلة اإلعالمية ويتركها. ه���ذا النمط من التغطية 

يتكرر في كل الحروب والعمليات العس���كرية، وتضاف إليه 

ظواهر أخرى يمكن مالحظتها، كالنق���د الذاتي الذي تتبعه 

وسائل االعالم لكل ما ينشر بحيث يصبح الجميع يفكر بنفس 

الطريقة، ويصبح الجميع حذرا أكثر من الالزم.

)*( س: ســـمعنا بعض االنتقاد في وسائل االعالم عند نهاية 

العملية العسكرية األخيرة، ما رأيك به؟

بئي���ر: هذا بالضبط هو تكملة للمودي���ل الذي تحدثنا عنه 

ف���ي البداية، فكل ح���رب تبدأ دائما بتأييد وتش���جيع، وبعد 

ذل���ك تبدأ الصورة تتض���ح، وتنتهي هذه الح���رب مع خيبة 

أم���ل وانتقاد يكون أحيانا قاس���يا جدا. فف���ي نهاية الحرب 

وحين يش���عر المواطن بعدم الخوف يب���دأ بالكالم والتفكير، 

ولهفت���ه التي كانت بس���بب خوفه والتي أججت في نفس���ه 

الشعور الوطني والتأييد العسكري منعته من التفكير، لكن 

حين يخيب أمله يصبح ناقدا أكثر، ما يجعل الصحافة تشعر 

بحرية أكبر في أن تنتقد. إن الجمهور واإلعالم يس���يران مًعا 

وفق الجو العام السائد.

)*( س: ما رأيك في النقد المنتهج في وسائل اإلعالم للحروب، 

وفي نوعية مصادر المعلومات التي تعتمدها إبان الحرب، وفي 

طريقة عرضها لألحداث والتطورات؟

بئير: عندما ننظر إلى وس���ائل اإلعالم علين���ا التفريق بين 

جزئيها، الجزء األول هو األخبار، والجزء الثاني هو باقي األمور 

المنش���ورة والتي تتضمن مقاالت رأي مختلفة، وتقارير في 

المالحق، وحتى تحليالت سياس���ية. الفصل بينها يأتي ألن 

الناس يس���توعبون األخبار في أنها حقيقية تروي لنا حقيقة 

ما يحدث ويتقبلونها بدون أي نقد، لكنهم حين يقرأون مقاال 

افتتاحيا أو أي مقال رأي أو أي تحليل فإنهم يس���توعبون أنه 

يخ���ص كاتبه أو صاحبه ويقومون باتخاذ موقف منه حس���ب 

اتجاهات كاتبه السياسية ويقرأونه في صورة مختلفة، وهم 

يق���رأون األخبار بدون أي نقد وهذا أم���ر خطير. انحصر النقد 

فقط في مق���االت الرأي وعبر عن مواقف ش���خصية لكتابها، 

وإح���دى المش���اكل للتغطي���ات خ���الل الح���روب والعمليات 

العس���كرية هي عدم وجود تحقيقات مستقلة، وعدم وجود 

فحص ش���خصي أو بحث عن مصادر معلومات أخرى، ووسائل 

اإلع���الم تمي���ل إلى االعتم���اد على مصدر رئي���س واحد وهو 

الناطق باس���م الجيش، وهذا بحد ذاته مش���كلة كبيرة نقوم 

بالتطرق لها على مدار س���نوات ومن خالل أبحاثنا وتقاريرنا، 

فنحن أحيانا نجد الناطق باس���م الجي���ش يصدر بيانات غير 

صحيح���ة وأحيانا تك���ون المعلومات الت���ي يقدمها جزئية 

والصحافة خالل فترة الحروب واألزمات ال تقوم ببذل أي جهد 

كبير من أجل البحث عن مصادر معلومات أخرى. 

هناك مش���كلة أخرى اس���تعرضناها في تقاريرنا تتعلق 

باللغة الت���ي تقوم وس���ائل اإلعالم باس���تخدامها بما في 

ذلك اللغة المرئية كالمش���اهد والصور. وكما الحظنا خالل 

العملي���ات العس���كرية في غ���زة فإننا نجد ف���ي الصحف 

اإلس���رائيلية أنه���ا تس���تخدم ص���ور long shot تلتقط 

المش���هد من بعيد، وبالمقاب���ل فإن اإلعالم الفلس���طيني 

يس���تعرض صور close up تظه���ر خاللها صور ضحايا عن 

ق���رب، هذه الحالة تعن���ي أننا تقريبا ال نج���د في الصحف 

اإلس���رائيلية أي معاناة إنس���انية فال ن���رى أي مصابين أو 

قتلى للطرف الثاني من األطفال والنس���اء والمسنين ونرى 

من بعيد إلق���اء القنابل والدخان، دبابات، س���قوط البيوت. 

وهذا أطل���ق عليه “صورة تجميلية للح���رب”، أي خالية من 

الثمن اإلنس���اني. وفي المقابل فإن الفلسطيني يرى صور 

الضحاي���ا فقط. أقصد من كل هذا أن هذه الصور تخلق لدى 

المتابعين من كال الجانبين انطباعات عكسية، فاإلسرائيلي 

يرى حربا بدون ثمن إنس���اني، والفلس���طيني يرى القتلى 

واألطف���ال والجرحى. توجد هنا لغتان عكس���يتان للصورة. 

تحدث���ت فقط ع���ن جزئية واح���دة للغة اإلع���الم، وهناك 

أمور أخ���رى يمكن التطرق لها، وكل هذا ي���دل على  القوة 

الكبي���رة الموجودة التي يمكن أن تك���ون بين يدي المحرر 

والتي يمكنه���ا أن تؤثر على انطباع���ات القراء، وهذه هي 

ق���وة اإلعالم التي تتالعب بش���كل عرض األح���داث وتمنح 

مستهلكيها انطباعات مختلفة وأحيانا تكون عكسية.

 )*( س: تميـــز اإلعالم اإلســـرائيلي خالل العـــدوان على غزة 

بأنه كان خاليا من وجود نســـاء على الشاشـــة الصغيرة، فما هو 

تعليقك؟

بئير: نحن في كيش���ف بحثن���ا هذا األمر في ح���رب لبنان 

األخي���رة، وه���ذه الحالة تتك���رر.  في التلفزي���ون يقولون إن 

المرأة ليست جنراال فكيف سيمكنها التحدث عن الحرب، وال 

توجد مناصب كثيرة في الجيش تتقلدها النساء. في الحرب 

يتحدثون مع الشخصيات العسكرية ويتيحون بصورة قليلة 

الحديث للصوت المدني. ه���ذه الحالة متكررة في كل حرب، 

وفي كل عملية عس���كرية ال يوجد تقريبا نس���اء، فهن يعدن 

إل���ى الوظيفة التقليدية التي وضعه���ا لهن المجتمع، وهي 

تهيئة الجنود، وإرسالهم للحرب.

)*( س: تطرقتم في أحد تقاريركم عن دور وسائل اإلعالم إلى 

إخفاء عملية ضرب إســـرائيل ألهداف عســـكرية في السودان، 

ماذا تعلق على هذا؟

بئير: نح���ن ندعي دائما أن���ه في األزم���ات الهامة ال يوفر 

اإلعالم اإلس���رائيلي المرك���زي لجمهوره الس���ياق الحقيقي 

لألحداث، فال يكفي عرض األمور فق���ط، وإنما يجب تحليلها 

وتفسيرها، وال يكفي أن نقول إن إسرائيل قامت بتفجير في 

الس���ودان لكن يجب تفس���ير معنى هذه العملية والتي من 

الممكن أن تكون إعالنا عن حرب ويمكن أن تؤدي الى عمليات 

إرهابية، وكان على وس���ائل اإلعالم أن تقوم بتفسير حقيقة 

ما جرى وتحليله أمام جمهورها وأن تقدم له معلومات شاملة 

ومفصلة ومتوازنة وصحيحة كي يرى من خاللها الواقع.  

)*( س: كيف ترى تغطية العرب الفلسطينيين في إسرائيل 

في اإلعالم اإلسرائيلي؟ 

بئير: نح���ن نعمل على ه���ذا الموضوع ونهت���م به ونقيم 

العديد من الورش���ات م���ع طالب ومعلمين ع���رب ويهود في 

منطق���ة الجليل، حي���ث يعملون هناك عل���ى موضوع كيفية 

عرض اإلع���الم اإلس���رائيلي للعرب. نحن نرى ف���ي أن العرب 

الفلسطينيين في إسرائيل يعانون من ظاهرة كونهم »اآلخر 

بصورة مزدوجة«؛ أوال لكونهم أقلية، وثانًيا لكونهم جزءا من 

ش���عب نحن معه في حالة حرب، أي لكونهم أقلية مش���كوكا 

ف���ي أمرها. والنتيجة نراها على عدة أصعدة، فهناك قلة من 

الصحافيين الع���رب الذين يعملون ف���ي الصحافة العبرية، 

األمر الثاني هناك قلة من المواد داخل الصحافة العبرية عن 

العرب الفلسطينيين سكان إس���رائيل، وهذه المواد القليلة 

تشدد على جوانب سلبية كحوادث المخالفات الجنائية مثل 

الجريم���ة، القتل ف���ي داخل العائلة، أح���داث فوضى وعنف، 

قضاي���ا أمنية، وهي تغط���ي بصورة قليل���ة الجانب المدني 

واإلنجازات التي يقوم بها العرب في المجاالت المختلفة. إن 

ما يتلقاه الجمهور اإلسرائيلي في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

هو صورة مغرضة تعرض الفلس���طيني على نحو متشكك وال 

تهتم بإنجازاته.   

)*( س: وهل توافق علـــى أنها في بعض األحيان تلعب دورا 

محرضا؟

بئي���ر: نعم ب���كل تأكيد، أحيان���ا توجد مثل ه���ذه الحالة، 

يمكنني أن أعطي مثاال من تغطية حرب لبنان األخيرة، حيث 

ق���رأت خبرا في إحدى الصحف عن أنه ف���ي  القرى العربية ال 

توج���د مالجئ كافية ووس���ائل إنذار، مضم���ون الخبر هو عن 

التمييز ف���ي المجتمع العربي، لكن في عن���وان الخبر والذي 

وضعه المحرر كتب: »نصر الله: األطفال من الناصرة شهداء«، 

وأي يهودي س���يقرأ الخبر بهذه الطريقة ستكون ردة فعله 

س���لبية، فخبر تناول موضوع التمييز أحيط بعنوان يدل على 

نوع من التحريض تجاه العرب.

تغطية االحتجاجات االجتماعية
)*( س: كيـــف غطيت االحتجاجات في اإلعالم اإلســـرائيلي؟ 

وإلى أي مدى لعب هذا اإلعالم دورا فعاال في إطفائها؟

بئير: عكفنا على إجراء بحث ش���امل ع���ن القضية وأعلنا 

عن نتائجه خالل مؤتمر أقيم قبل أس���بوعين، واستنتجنا 

من خالل���ه أن تغطية االحتجاجات تش���به بصورة معينة 

تغطية الحرب. في البداية ش���هدنا حماسا وتأييدا، لكن 

في النهاية ش���هدنا انتقادات وخيبة أمل، وشارك اإلعالم 

ولع���ب دورا في قتلها أو تنويمه���ا. وإن قارنا بين تغطية 

صيف 2011 وصيف 2012، نجد أنه في االحتجاجات األولى 

وجدنا في شهر واحد نشرا ل� 1600 مادة في الصحف األربع، 

أما في العام 2012 فقد نش���ر فقط 5 حت���ى 10 بالمئة من 

مجموع ما نشر في العام السابق في نفس الفترة، واحتلت 

االحتجاجات 1% فقط من العناوين الرئيسة. هناك دوافع 

اقتصادية وأيديولوجية لهذه التغطية، وبدون ش���ك أنه 

في لحظ���ة معينة تلقى الصحافي���ون تعليمات بالتوقف 

عن تغطية االحتجاجات، ربما تحت وطأة ضغوط سياسية 

واقتصادية.

لم يثبت البحث تأثير المصالح الخارجية ألصحاب الصحف 

عل���ى طريق���ة التغطية، لكن النتائج تش���ير إل���ى االهتمام 

السلبي لصحيفة »يسرائيل هيوم« باالحتجاج والى االهتمام 

اإليجابي نسبيا لصحيفة »هآرتس« حيالها، ما يؤكد الفرضية 

في أن المواقف األيديولوجية للصحيفتين وأصحابهما أثرت 

على ش���كل التغطي���ة المختلف في ما بينهم���ا. من الممكن 

���ا أن »معاريف« و«يديعوت أحرون���وت«، اللتين 
ً

االدع���اء أيض

يملك أصحابهما اس���تثمارات كثيرة في إس���رائيل، لديهما  

مصلحة ف���ي وجود اس���تقرار اقتصادي، وف���ي الحفاظ على 

مركزي���ة النظام االقتصادي، وهما حاولتا »تدجين« االحتجاج 

من خالل تقليصه وحتى عرضه كنش���اط معارضة حزبي، بل 

وش���خصي. وبذلك قامتا بتأطيره كعامل غير مقوض للنظام 

القديم وإنما كمندمج معه. 

 )*( س: ما هي قصة الشـــكوى التي قدمتموها ضد صحيفة 

»يسرائيل هيوم« إلى مجلس الصحافة؟

بئير: إنها متعلقة بالرس���الة التي كتبها المواطن موشيه 

سيلمان والذي أحرق نفسه احتجاجا على وضعه االقتصادي 

تاركا وراءه رسالة. ومعروف أن جميع وسائل اإلعالم والصحف 

نش���رت الرس���الة كاملة، وفقط صحيفة »يس���رائيل هيوم« 

نش���رتها مع جزء محذوف تضمن اس���م وزير المالية يوفال 

شتاينيتس واس���م رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبدون 

أن تعلن هذا األمر، وقمنا بتقديم الشكوى ضدها إلى مجلس 

الصحافة . 

)*( س: كيـــف تنظـــرون إلى أزمـــة صحيفـــة »معاريف« في 

السياقين السياسي واالقتصادي العامين؟

بئي���ر: الوض���ع االقتص���ادي هو عام���ل مؤثر عل���ى الواقع 

اإلعالمي، وجميع وس���ائل اإلعالم في إسرائيل موجودة تحت 

نير أزمات اقتصادية، وهذا الوضع يش���كل تهديدا حقيقيا 

على الديمقراطية في إسرائيل. جاء هذا األمر لسببين، األول 

بسبب الضغوط االقتصادية التي تعاني منها أغلبية وسائل 

اإلعالم المكتوبة في العالم وذل���ك بعد الثورة المعلوماتية، 

وثانيا بسبب الضغوط السياس���ية، فرئيس الحكومة الحالي 

يملك تقريبا صحيفة شخصية وهي »يسرائيل هيوم« التي 

تؤيده وتناصره، ومكتب رئيس الحكومة س���يطر على سلطة 

البث األولى، وفي نفس الوقت يهدد القناة العاشرة باإلغالق 

بس���بب المشاكل االقتصادية التي تعاني منها ألنها نقدية 

جدا تجاه نتنياهو. هذه األمور خلقت وضعا جعل من ضعف 

الصحافة بس���بب ما لحق بها من أزمات اقتصادية وسياسية 

يش���كل تهديدا كبيرا على الديمقراطية في إسرائيل. وهذا 

الوض���ع جعل الصحف غير قادرة عل���ى االحتفاظ بصحافيين 

مهنيي���ن من الدرجة األول���ى وذوي أقدمية وتجربة بس���بب 

معاش���اتهم الكبي���رة حيث قام���ت بفصله���م أو إخراجهم 

للتقاعد، وباتت تعتمد على صحافيين جدد تكلفتهم أرخص 

لك���ن معرفته���م وموهبته���م ومقدرتهم هي أق���ل بكثير، 

وإحدى نتائ���ج هذا الوضع والتي صرن���ا نالحظها أننا بتنا ال 

نجد تحقيقات صحافية في اإلعالم اإلسرائيلي في السنوات 

األخيرة .

)*( س: ما هو الحل حسب رأيك؟

بئير: في كل العملي���ة الجارية المتعلقة بالصحافة، هناك 

بش���ائر جيدة وأخرى س���يئة. الجيدة هي أنه بس���بب وجود 

العدي���د من مص���ادر المعلومات ووس���ائل اإلع���الم البديلة 

ومواق���ع االنترنت ال يمكن إخفاء حاالت فس���اد أو أي عمليات 

عس���كرية كبيرة أو إخفاء أشخاص بدون معرفة معلومات عن 

مصيره���م كما كان يحدث قبل 20 عاما، فاليوم العالم مرتبط 

ببعضه البعض. لكن األمر الس���يء هو أن هناك ضجة وكثافة 

من المعلومات، وهذا األمر يش���وش الن���اس ويربكهم، حيث 

يس���تصعبون فهم األمر الحقيقي م���ن المزيف، والكذب من 

الصدق. اإلعالم االجتماعي يوفر سبال سهلة لنشر المعلومات 

ولكن يمكن أيضا أن يستخدم لنشر معلومات كاذبة ومضللة 

ومخادعة وتستغل كمؤامرة .

ا تهيئة الجو 
ً

 لك���ن ال يكفي إيجاد الموديل بل يج���ب أيض

الع���ام الذي بموجبه يمنع رجال السياس���ة م���ن التدخل في 

مضامين وسائل االعالم الحكومية. لإلعالم توجد قوة ومقدرة 

عل���ى أن يحدد األجن���دة اليومية التي يهت���م بها الجمهور، 

لكن من جهة أخرى يمكنه جع���ل جمهور متابعيه الثابتين 

غي���ر قادرين على تطوي���ر معرفتهم ف���ي اتجاهات بعيدة 

ع���ن ما يعرضه في مضامينه. ويمك���ن أن نجد الحل في عدة 

نماذج، ففي فرنس���ا يوجد موقع انترنت شعبي جدا بملكية 

الصحافيين والعاملين فيه، ويمول نفس���ه عن طريق رسوم 

اش���تراك وهو ربحي جدا، وفي كل فترة ينشر سبقا صحافيا 

هام���ا، وكافة الطبقة الراقية في فرنس���ا مش���تركة في هذا 

الموقع، وكل شخص يرغب في أن يعرف حقيقة كل ما يجري 

يقوم باالش���تراك في الموقع، وهذا نموذج لصحافة مستقلة 

اقتصاديا وغير مرتبطة بأية جهة سياس���ية أو تجارية. هذا 

ح���ل جزئي يمكننا القيام به لكن ليس من الس���هل تطبيقه 

هنا. ونحن نريد نموذجا يشبه ال� »بي بي سي« أو الموقع الذي 

تحدثت عنه.

)*( س: ما رأيك حول االصالحات في سلطة البث األولى؟

بئير: ال أج���د أن هناك عملية جدي���ة وإصالحات تجري في 

سلطة البث األولى. االصالح الجديد الوحيد الذي يجب القيام 

به هنا هو إغالقها وإطالقها مجددا بصورة جديدة، فالفساد 

السياس���ي والمؤسس���اتي متجذر هناك، وال يمكن إصالحه 

من خالل خطط، يج���ب إغالقها وإطالقها ضمن موديل جديد 

ومستقل غير مرتبط بالسلطة، وتحويلها إلى إعالم جماهيري 

مثل نموذج ال� »بي بي سي«.

المدير العام لـ »مركز كيشف«  يزهار بئير في مقابلة خاصة:

اإلعالم اإلسرائيلي غطى الحرب األخيرة على غزة بطريقة 
أخفت المعاناة اإلنسانية لدى الجانب الفلسطيني!

* هذا اإلعالم تابع حملة االحتجاج االجتماعية من خالل نمط يشبه النمط المتكرر الذي يتبعه 
في تغطية الحروب والعمليات العسكرية وأدى دورا كبيًرا في إطفاء شعلة هذه الحملة *

يزهار بئير.
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