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مع أنه من الصعب اعتبار المستوطنين ظاهرة عابرة أو غير مألوفة في الحياة 

السياس���ية العامة في إس���رائيل، نظًرا إلى حقيقة أن االستيطان كان وال يزال 

جوهر ولب مش���روع الحركة الصهيونية منذ تأسيسها، إال إن تصاعد مكانتهم 

ونفوذهم في س���ياق معركة االنتخابات اإلس���رائيلية الحالية ربما كان بمثابة 

السمة األبرز خاللها، والتي ال ُبد من أن تطبع بميسمها مرحلة ما بعد االنتخابات.

ولم ينعكس تصاعد نفوذهم هذا في اتساع شعبية حزب »البيت اليهودي« 

ا في تعزيز 
ً

بزعامة نفتالي بينيت وفي علو مكانته فحس���ب، وإنما انعكس أيض

س���يطرتهم على الليكود الذي أصبح »أكثر اس���تيطانًيا« بلغ���ة أحد المعلقين، 

ونجاحهم في احتالل مرتب���ات متقدمة في قائمة »الليكود- بيتنا« )بين حزَبي 

الليكود و«إس���رائيل بيتنا«(، وف���ي واقع فرض »التعاطف« م���ع أجندتهم على 

جميع األحزاب الصهيونية. 

ويكفي إلثبات ذلك قراءة بعض الوقائع الجافة المتعلقة بهذا الش���أن والتي 

�ت عنها المعركة االنتخابية، مثل:
ّ
شف

قيام رئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو، في 9 كان���ون الثاني الحالي، بجولة 

ف���ي البؤرة االس���تيطانية »رحيليم« التي صادقت الحكوم���ة على تحويلها إلى 

مس���توطنة دائمة، ُوصفت بأنها أول جولة يقوم بها خ���الل واليته الحالية في 

رئاس���ة الحكومة خارج »الكتل االس���تيطانية الكبرى« في الضفة الغربية. وقد 

أعل���ن خاللها  أن تعزي���ز قوة تحالف »الليكود - بيتنا« في االنتخابات س���يتيح 

ل���ه إمكان القي���ام بمزيد م���ن المناورات ف���ي كل ما يتعلق بضمان مس���تقبل 

المستوطنات في الضفة الغربية.

المح���اوالت المتكّررة لزعيمة حزب العمل، ش���يلي يحيموفيتش، الرامية إلى 

منافسة الليكود في تأييد المستوطنين، وفي تقديم الميزانيات المالية لهم. 

وقد بدأت بهذه المحاوالت في أثناء حملة االحتجاج االجتماعية التي شهدتها 

إسرائيل في صيف 2011، حين قالت في مقابلة صحافية أدلت بها إلى صحيفة 

»هآرتس« أنها ال ترى أن المش���روع االس���تيطاني يعتبر خطيئ���ة أو جرًما، وأنه 

ف���ي حينه كان هناك إجم���اع مطلق من حول ذلك، وأن من نهض باالس���تيطان 

ف���ي المناطق الفلس���طينية المحتلة من���ذ العام 1967 هو ح���زب العمل، وهذه 

حقيقة تاريخية. ورفضت االدعاء القائل إن س���بب تدهور األوضاع االجتماعية 

- االقتصادية وغياب دولة الرفاه في إس���رائيل يعود إلى رصد ميزانيات وموارد 

هائلة لالستيطان. 

اختي���ار زعيم ح���زب »يش عتي���د« )هناك مس���تقبل( يائير لبيد إط���الق حملته 

االنتخابية من جامعة »أريئيل« التي أقيمت في المستوطنة التي تحمل االسم ذاته.

مق���دار تأييد رئيس���ة حزب »هتنوع���ا« )الحركة( ووزيرة الخارجية الس���ابقة 

تسيبي ليفني للمستوطنين معروف، بحيث ال نحتاج معه إلى عناء اإلثبات.

على صعيد آخر، أظهر اس���تطالع للرأي العام أجراه »معهد بانيل�ز« وشمل 591 

ا يشكلون عينة تمثل جميع فئات السكان في إسرائيل، وتم عرضه 
ً
شخًصا بالغ

خ���الل مؤتمر »منت���دى اختيار ميزانية ذات طابع اجتماع���ي« الذي عقد يوم 14 

كانون الثان���ي الحالي، أن نحو 64 بالمئة من اإلس���رائيليين أكدوا أن الميزانية 

المخصصة للبناء في المستوطنات هي التي يجب إجراء أكبر تقليص فيها من 

أجل مواجهة العجز المالي المتراك���م في الميزانية العامة للدولة. غير أن هذا 

الميل ال يزال بعيًدا عن التأثير في المواقف العامة لألحزاب اإلسرائيلية كلها، 

إذ إن آخر تقرير صادر عن حركة »الس���الم اآلن« المناهضة لالس���تيطان بّين أن 

عدد الوحدات االستيطانية التي أقرت حكومة نتنياهو إقامتها في العام 2012 

ازداد بأربعة أضعاف عما أقرت إقامته في العام 2011. وباألرقام، أش���ار التقرير 

إل���ى أن حكومة نتنياهو صادقت في ذلك العام على خطط تقضي بإقامة 6676 

وحدة استيطانية أغلبها شرقي الجدار الفاصل، مقارنة ب� 1607 وحدات صودق 

عليها في العام 2011، ومئات الوحدات التي صودق عليها في العام 2010.

ال ش���ك في أن ه���ذا الواقع يطرح عدة أف���كار فيما يتعل���ق بطبيعة مرحلة ما 

بعد االنتخابات، لعل أكثرها أهمية فكرة أن »الخالفات« بين اإلس���رائيليين إزاء 

ر 
ُ
ذ

ُ
مستقبل المناطق المحتلة منذ 1967 قد ُحسمت لمصلحة المستوطنين، وأن ن

هذا الحسم قد الحت منذ تنفيذ خطة االنفصال عن قطاع غزة في خريف 2005. 

ونعي���د التذكير في هذا الصدد بأن عدًدا من المحللين في إس���رائيل أش���ار، 

بالتزامن مع تنفيذ تلك الخطة، إلى أن رئيس الحكومة األس���بق أريئيل شارون، 

ا على نحو جّيد أن هذه 
ً
بوصف���ه أًبا روحًيا وعملًيا لمفهوم االنفص���ال، كان مدرك

»الخالفات« قد ُحس���مت آنذاك لمصلحة المس���توطنين، ولذا فإنه بواسطة إبراز 

الصعوب���ة الكبيرة الت���ي واجهت عملية إجالء عدة آالف من المس���توطنين في 

قطاع غزة أظهر للعال���م كله الصعوبات األكبر التي من المتوقع مواجهتها في 

ح���ال اإلقدام على عملية إجالء تش���مل أعداًدا تفوق عدد أولئك المس���توطنين 

ا )ويقصد المستوطنين في الضفة الغربية(. 
ً
بعشرين ضعف

وتابع بعض هؤالء المحللين قائاًل: ال ش���ك في أن معظم اإلس���رائيليين على 

استعداد في الوقت الحالي للتسليم بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، 

غي���ر أن الدولة الت���ي يقصدونها ال تختلف كثيًرا عن الس���لطة الفلس���طينية 

الحالية، س���واء من الناحية الجغرافية، أو من الناحيتين السياسية والعسكرية. 

ا 
ً
ويجوز أن أكثر ما يدل على هذا القصد هو أن أقلية من بين اإلس���رائيليين وفق

الستطالعات الرأي العام تؤيد إجالء 150- 200 ألف مستوطن من الضفة الغربية 

ا من دون احتس���اب عدد المس���توطنين في 
ً
)ازداد عدده���م اآلن إل���ى 360 ألف

القدس الشرقية(، وانسحاب الجيش اإلسرائيلي من قواعده العسكرية في غور 

األردن، وإقام���ة خط حدودي جديد في القدس، وتحويل المناطق )المحتلة( إلى 

بلد يس���توعب مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين وخصوًصا من مخيمات 

لبنان. 

وبالع���ودة إلى االنتخابات اليوم، فإن األنظار س���تكون متجهة إلى ما س���وف 

تفوز به األحزاب التي تخوضها من مقاعد في الكنيست المقبل، مع األخذ بعين 

االعتبار أن هذه النتائج لن تقّرر طابع الحكومة اإلس���رائيلية المقبلة، التي بات 

واضًحا أنها س���تكون بقي���ادة يمينية بامتياز، بقدر ما إنها ستحس���م تركيبة 

المشتركين في ائتالفها. 

وقد صدق من قال إنه كلما كان معسكر اليمين المتطّرف والقومي أكبر، فمن 

شأن ذلك أن يؤثر عكسًيا في هامش المناورة الذي سيكون ُمتاًحا أمام نتنياهو 

للتحالف مع أحزاب من الوسط. 

وس���واء نجح نتنياهو في أن يش���كل حكومة يمينية صرفة، أو في أن يشكل 

حكومة مطعم�ة بحزب واحد أو أكثر من الوسط، فإنه سيبقى أسيًرا في يد »حزبه 

الجديد«، وفي قبضة حلفائه الطبيعيين الذين تصاعد نفوذ المستوطنين بين 

صفوفهم بصورة غير مسبوقة. 

أخي���ًرا، يجب اإلش���ارة إلى أن المعرك���ة االنتخابية الراهنة ل���م تكن ضنينة 

بالتحليالت اإلس���رائيلية التي حاولت أن تستش���رف، بكف���اءة ملفتة، ما يمكن 

���ا بما تقّدم، وبرأيي كان أبرزها 
ً
أن يترت���ب عليها من تغيرات ذات مغزى ارتباط

التحليل الذي رأى أن إس���رائيل ستكون عرضة الحتالل جديد عدا احتالل 1967، 

هو »احتالل سياس���ي«، ويهدف إلى س���لب اإلس���رائيليين الق���درة على إنهاء 

االحتالل الس���ابق، الذي كان الهدف منه س���لب الش���عب الفلسطيني حقه في 

تقرير المصير، وفي إقامة دولته المستقلة.

أظهرت آخر اس���تطالعات الرأي العام التي ُس���مح بموجب قانون االنتخابات 

قام 
ُ
بإجرائه���ا، قبل أربعة أيام من االنتخابات العامة اإلس���رائيلية التي س���ت

الي���وم )الثالثاء(، أن قوة أح���زاب اليمين، من دون حزب���ي المتدينين اليهود 

المتش���ددين )الحريديم(، وقوة أحزاب الوس���ط - اليس���ار، م���ن دون األحزاب 

العربية، أصبحت متعادلة.

ووفقا لهذه االس���تطالعات، التي أذاعتها قناة التلفزيون األولى وصحيفتا 

»يديعوت أحرونوت« و»هآرتس« يوم الجمعة الفائت، فإن قوة أحزاب اليمين، 

وهي »الليكود بيتنا« و»البيت اليهودي« و»عوتس���ما ليسرائيل«، وقوة أحزاب 

الوسط - اليسار، وهي العمل و»يوجد مستقبل« و»الحركة« وميرتس وكاديما، 

هي 46 مقعدا في الكنيست المقبل لكل واحد من المعسكرين.

وتحدثت تقارير إسرائيلية خالل األسبوع الحالي عن احتمال أن يوصي حزب 

ش���اس أمام الرئيس اإلسرائيلي ش���معون بيريس، بعد االنتخابات، بتكليف 

رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويشار إلى أن حزب غالة اليمين االستيطاني المتطرف »عوتسما ليسرائيل« 

وحزب كاديما ما زاال أدنى من نسبة الحسم وقد ال يتجاوزانها.

من ناحية أخرى، قال 47 بالمئة من المش���اركين في اس���تطالع »هآرتس« إن 

الموضوع االقتص���ادي - االجتماعي هو األهم في نظرهم، وس���يدفعهم إلى 

التصوي���ت في االنتخابات، بينم���ا قال 10% إن الموض���وع األهم هو مواجهة 

البرنامج الن���ووي اإليراني، وقال 18% إن الموضوع األه���م هو المفاوضات مع 

الفلس���طينيين، وقال 12% إن الموضوع األهم هو تجنيد اليهود المتشددين 

دينيا للجيش اإلسرائيلي. 

حزب الليكود يخوض 
االنتخابات من دون برنامج سياسي

وذكرت تقارير صحافية أمس أن حزب الليكود الحاكم في إس���رائيل ما زال 

يمتنع عن نشر برنامجه السياسي.

ولفتت صحيفة »يديع���وت أحرونوت« إلى أن الناخبين الذين س���يصوتون 

لقائم���ة »الليكود بيتنا«، وهي تحالف بين حزبي الليكود و«إس���رائيل بيتنا«، 

س���يفعلون ذلك من دون أن تكون لديهم أية فك���رة عن موقف هذه القائمة 

حيال أي موضوع، مثل العملية السياسية مع الفلسطينيين واألمن واالقتصاد 

والقضايا االجتماعية.

وأش���ارت الصحيفة إلى أنه جرت محاوالت في »الليكود بيتنا« من أجل وضع 

برنامج سياسي لكن لم يتم التوصل إلى برنامج متفق عليه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في هذه القائمة قوله إنه خالل المداوالت حول 

وضع برنامج سياس���ي برزت خالفات في المواضيع السياس���ية واألمنية، وإن 

ل عدم تس���ليط الضوء على موضوع البرنامج السياس���ي »كي ال 
ّ

نتنياه���و فض

يتورط في الموضوع الفلس���طيني وفي خطاب بار إيالن الذي اعترف فيه بحل 

الدولتين«.

وكانت تقارير صحافية س���ابقة قد أشارت، خالل األسبوعين الماضيين، إلى 

أن قياديي���ن في حزب الليكود يرفضون مضم���ون خطاب بار إيالن الذي ألقاه 

نتنياهو ف���ي العام 2009، فيما أعل���ن نائب رئيس الحكومة ووزير الش���ؤون 

االستراتيجية موشيه يعالون قبل أسبوع عن معارضته لقيام دولة فلسطينية.

كذلك أعلن حزب »إس���رائيل بيتنا« برئاسة وزير الخارجية السابق أفيغدور 

ليبرمان عن معارضته لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وف���ي هذه األثن���اء تجري اس���تعدادات في دي���وان الرئيس اإلس���رائيلي 

ش���معون بيريس للمش���اورات التي س���يجريها بعد صدور نتائج االنتخابات، 

حيث سيس���تدعي جميع رؤس���اء األحزاب الفائزة في االنتخابات وسيستمع 

إلى توصيتهم بش���أن هوية رئيس الحزب الذي س���يكلفه بتشكيل الحكومة 

المقبلة.

»هآرتس«: حزب »يش عتيد« 
قد يكون بيضة القبان

وقالت صحيفة »هآرتس«، ف���ي مقال كتبه رئيس تحريرها أل�وف ب�ن أمس، 

إنه يبدو أن الفائز في المعركة االنتخابية للكنيس���ت المقبل س���يكون يائير 

لبيد، ففي الوقت الذي ركزت وس���ائل اإلعالم على المعركة الدائرة بين رئيس 

الحكومة بنيامي���ن نتنياهو والنموذج الجديد عنه نفتالي بينيت، خاض لبيد 

حمل���ة انتخابية محكمة وصامتة، ل���م تلق كثيرًا من االهتم���ام، وحاول عدم 

ب زالت اللس���ان المحرجة، 
ّ
اس���تهالك ق���واه بخصومات ال فائدة منه���ا، وتجن

وتمسك بصدق بشعار »جئنا لنغير« الذي رفعه حزبه »يش عتيد«.

وأضافت: تش���ير االس���تطالعات إل���ى أن يش عتيد حافظ عل���ى حجم قوته 

السياس���ية منذ بداية الحملة االنتخابية حت���ى نهايتها، وأن التحوالت التي 

طرأت عل���ى هذه المعركة، مثل تحالف الليكود مع إس���رائيل بيتنا، ونش���وء 

هتنوعا برئاس���ة تس���يبي ليفني، وصعود بينيت، كان تأثيرها هامشيًا فيه. 

وق���د برز إنجاز لبيد الكبير في المعاهد والكليات حيث اس���تطاع التفوق على 

األحزاب الكبيرة القديمة، إذ وجد الشباب فيه سياسيًا يفكر فيهم، ويتحدث 

معهم، ويتعامل معهم بصفتهم »قطاعًا« جديرًا باالهتمام.

وقال���ت إن ه���ذا اإلنجاز الذي حققه لبي���د قد يحّوله إلى بيض���ة القبان في 

الكنيس���ت المقبل )إلى جانب ش���اؤول موفاز، في حال نجح كاديما في تجاوز 

نسبة الحس���م(. وإذا ما فاز نتنياهو، كما هو متوقع، فهو سيحتاج إلى وقوف 

لبيد إلى جانبه بصفته وجهًا معتداًل في الحكومة المقبلة. وإذا أسفر السباق 

االنتخاب���ي عن تعادل بي���ن الكتل، فإن ف���ي إمكان لبي���د التأثير في رئيس 

الحكومة، وفي تأليف االئتالف الحكومي المقبل، وهذا أمر جيد بالنس���بة إلى 

هذا السياسي الجديد.

وأش���ارت إلى أن لبيد ليست لديه خالفات شخصية وأيديولوجية مع رئيس 

الحكوم���ة مثل أغلبية المرش���حين اآلخري���ن، وفي إمكان ع���دد المقاعد التي 

س���يحصل عليها حزبه أن يجعله بدياًل من حزب ش���اس، األمر الذي سيخفف 

بالتالي من الثمن الذي سيدفعه الليكود للحريديم.

آخر االستطالعات تظهر تعادل قوة أحزاب اليمين والوسط - اليسار!

كتب بالل ضاهر:

تجري في إس����رائيل، الي����وم الثالث����اء، االنتخابات العامة للكنيس����ت 

ال� 19. وتش����ير اس����تطالعات الرأي العام إلى أن معس����كر أحزاب اليمين 

والحريديم، اليهود المتشددين دينيا، سيفوز في هذه االنتخابات، وأن 

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيش����كل الحكومة المقبلة. وتظهر 

االس����تطالعات أن قائمة »الليكود بيتنا« س����تخرج من ه����ذه االنتخابات 

كأكب����ر قائم����ة. كذلك دلت االس����تطالعات على وجود ق����وة كبيرة لحزب 

»البيت اليهودي« اليميني المتطرف، الذي يمثل المستوطنين، ويتوقع 

أن يخ����رج كثالث أكبر حزب في ه����ذه االنتخابات، بع����د »الليكود بيتنا« 

وحزب العمل.

وقبل أسبوع من االنتخابات اإلس���رائيلية تسربت انتقادات شديدة من 

جانب الرئيس األميركي، باراك أوباما، ضد نتنياهو وسياس���ته، قال فيها 

الرئيس األميركي إن نتنياهو ال يعرف مصلحة إس���رائيل، وحتى أنه حذر 

من استمرار وجود إسرائيل، إذا ما استمرت سياسة نتنياهو التي أدت إلى 

عزلة إسرائيل في العالم. 

وفي ه���ذه االثناء تخوض قائم���ة »الليكود بيتن���ا« االنتخابات من دون 

أن تنش���ر برنامجا سياس���يا. لك���ن نتنياهو أخذ يبتعد ع���ن اعترافه بحل 

الدولتين، قبل أربع س���نوات، وتحدث أول من أمس، عن منح الفلسطينيين 

»نوًعا من الحكم« وعن توسيع االستيطان داخل وخارج الكتل االستيطانية 

وكرر تعهده بعدم إخالء أي مس���توطنة حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع 

الفلسطينيين. 

حول االنتخابات اإلس���رائيلية، أجرى »المش���هد اإلس���رائيلي« المقابلة 

التالية مع عضو الكنيست والوزير السابق عن ميرتس يوسي سريد.

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: ما الفرق بين المعركة االنتخابية اإلسرائيلية 

الحالية والمعارك االنتخابية السابقة؟

س���ريد: »الفرق هو أنه ف���ي مع���ارك انتخابية س���ابقة كان ُيخيل على 

األق���ل أنه باإلمكان منع بنيامين نتنياه���و من الوصول إلى منصب رئيس 

الحكوم���ة، وهذه المرة يخي���ل على األقل، وليتني أك���ون مخطئا، أن هذه 

المهمة مس���تحيلة. وتوجد تبعات لهذا الشعور، بعضها سلبي وبعضها 

إيجابي. وعلى س���بيل المثال، في المعركة االنتخابية الماضية، كان يدور 

الحدي���ث ف���ي أيامها األخيرة على ’إما تس���يبي أو بيب���ي’، أي إما أن تفوز 

رئيس���ة حزب كاديما في حينه، تس���يبي ليفني، أو رئيس حزب الليكود، 

بنيامي���ن نتنياهو. والوض���ع اآلن ليس هكذا. وال يوج���د منافس حقيقي 

لنتنياهو. وهذا الوضع يدفع أوس���اطا معينة بين الناخبين إلى القول إنه 

إذا لم يكن باإلمكان منع نتنياهو من الفوز فعلينا التصويت لألحزاب التي 

نؤم���ن بها. وه���ذا التوجه أدى إلى زيادة قوة ح���زب ميرتس في المعركة 

االنتخابية الحالية. وهذه تبعات إيجابية، إذ أن قس���ما من هذه األصوات 

هرب إلى ليفني في االنتخابات الماضية. لكن من الجهة األخرى فإن قسما 

آخ���ر من المصوتين يعتقد أنه إذا لم يكن باإلم���كان منع وصول نتنياهو 

إل���ى الحكم فإنه ال جدوى من التصويت. وهذه تبعات س���لبية. وال يمكننا 

أن نع���رف أبدا أنه لو صّوت جميع هؤالء اليائس���ين لربما س���تكون نتائج 

االنتخابات مختلفة«. 

)*( هل ترى أن الخطاب اليميني هو المسيطر في االنتخابات الحالية؟

س���ريد: »يبدو أن الوضع كذلك، لكني لست واثقا من أنه يوجد هنا خطأ. 

ألنه في نهاية األمر، توازن القوى بين معسكري اليمين والوسط – اليسار 

ما زال كم���ا كان في الماضي تقريبا، وهناك تفوق معين لصالح معس���كر 

اليمين. وأنا ال أتجاهل أمرين، األول هو التغييرات الديمغرافية في البالد، 

وه���ذا ليس بالضرورة في صالح المعس���كر غير اليمين���ي. وأنا ال أتجاهل 

تطورا آخر وهو أن أحزاب الوسط هي، برأيي، ليست أحزابا يسارية. وهناك 

أوساط معينة ترتدع من تعريفها على أنها يسارية«.

)*( م���اذا يعني أن يخوض الحزب الحاك���م االنتخابات من دون أن يطرح 

برنامجه السياسي؟

س���ريد: »كل النقاش العام في إس���رائيل هو نقاش بائس، ألنه ليس���ت 

هناك معركة انتخابات حول المواضي���ع الهامة. وكل النقاش الدائر اآلن 

هو في الواقع مش���ادات بين أشخاص، وال يتعدى ذلك. وحقيقة أن الحزب 

األكبر ال ي���رى أن عليه طرح برنامج سياس���ي هي تعبير عن اس���تخفاف، 

وباألس���اس اس���تخفاف تجاه ناخبي���ه. ولكن ناخبي هذا الح���زب ال توجد 

لديهم حساس���ية تجاه هذا االستخفاف بهم، إذ أنهم ينتخبون رغم كل 

شيء. وعلى ما يبدو أن هذا موضوع يتعين على علماء النفس االجتماعيين 

أن يحللوه. وهذه ليس���ت ظاهرة تتميز إس���رائيل بها، ألن المستضعفين 

يقبلون عادة اليد التي تضربهم«.

)*( ما هو س���بب تزاي���د قوة حزب »البيت اليهودي«؟ ما هو الس���يء في 

نتنياه���و وأفيغ���دور ليبرم���ان وباقي أح���زاب اليمين بالنس���بة لليمين 

االستيطاني؟

س���ريد: »أوال، توج���د دائم���ا رغبة في ش���يء ما جديد. فإحدى مش���اكل 

نتنياه���و هي أنه أصبح ممال. وحتى مؤيدوه ال ينفعلون منه. األمر الثاني 

ه���و أن العالقات بين التي���ار الصهيوني – الدين���ي – القومي ونتنياهو 

كانت دائما عالقات يسودها التوجس. ورغم أن نتنياهو يظهر كخادمهم 

المخلص لكنهم ال يثقون به. وهم يعتقدون دائما أنه كاذب. وهذا التيار 

الصهيون���ي – الديني – القومي يقول في نفس���ه إنه س���يدعم نتنياهو 

وس���يكون جزءا من ائتالفه، لك���ن زعماءه يريدون حزب���ا خاصا بهم لدفع 

أجندتهم وعدم االعتماد على نتنياهو«.

)*( ما هي التركيبة المتوقعة للحكومة المقبلة؟ 

سريد: »ال أرى ش���يئا متفائال يلوح في األفق. وتركيبة الحكومة المقبلة 

س���تتراوح ما بين تركيبة مروعة وفظيعة، وتركيب���ة مروعة. وال أعتقد أنه 

يوجد فرق. وأنا ش���ريك بالكامل للتوقعات القاس���ية والتقديرات القاتمة 

التي أطلقها ]الرئيس األميركي باراك[ أوباما حول مستقبل إسرائيل«.

)*( في هذا السياق، يدور حديث في إسرائيل عن أن أوباما سينتقم من 

نتنياهو، بسبب تدخله في االنتخابات الرئاسية األميركية لصالح خصمه 

الجمهوري ميت رومني.

س���ريد: »ال يوجد لدى أوباما أي التزام تج���اه نتنياهو. بل إن العكس هو 

الصحي���ح، فنتنياهو أدى دورا في االنتخابات األميركية وربما س���يعاقبه 

أوباما على ذل���ك. لكن الموضوع أكثر جدية من ذلك. وأصدقاء إس���رائيل 

الحقيقي���ون يج���ب أن يعارضوا نتنياه���و. ومن يؤي���د نتنياهو هو ليس 

صديقا إلس���رائيل. وألن أوباما هو صديق إلس���رائيل، وصديق كبير أيضا، 

فإن نتنياهو وسياسته يشكالن خطرا على مستقبل إسرائيل«. 

)*( هل تعتقد أن إدارة أوباما، خالل الوالية الثانية، س���تمارس ضغوطا 

على إسرائيل من أجل التقدم باتجاه حل الصراع؟

سريد: »لقد أملت مرات كثيرة أن يمارسوا ضغوطا، وخاب أملي دائما. إلى 

جانب ذلك، أعتقد أن كال الجانبين، الفلس���طيني واإلسرائيلي، لن يتقدما 

من دون تدخل جهة خارجية«.

)*( هل تنظر إلى االنتخابات الحالية على أنها مصيرية؟

سريد: »لقد قلنا عن كثير من الجوالت االنتخابية السابقة إنها مصيرية. 

األمر األس���اس هو أن الزم���ن مصيري والزمن يعمل ضدن���ا. وكل يوم يمر 

يشهد تطورا نحو األسوأ. ولذلك فإني ال أعرف ما إذا كانت هذه االنتخابات 

مصيرية، وربما يتضح أنها كذل���ك. ومن الجائز أن والية الحكومة المقبلة 

س���تكون قصيرة، وهذا أمر وارد بكل تأكيد، وس���تكون هن���اك انتخابات 

أخرى، وقد تكون االنتخابات المقبلة هي األكثر المصيرية«.

مقابلة خاصة مع عضو الكنيست والوزير السابق عن ميرتس

يوسي سريد لـ »المشهد اإلسرائيلي«:
 ال أرى في األفق أي بشائر تثير التفاؤل!

االنتخابات االسرائيلية.
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انتخــابـــات 2013

في التاس���ع من تش���رين األول 2012 أعل���ن رئيس حكومة 

إسرائيل، بنيامين نتنياهو، تقديم موعد االنتخابات العامة 

للكنيس���ت ال� 19، والتي كان من المقّرر أن تجري في تشرين 

الثان���ي 2013. وبعد عدة أيام من إعالنه هذا قّرر الكنيس���ت 

إجراءها في 22 كانون الثاني 2013.

تج���رى االنتخابات للكنيس���ت، البرلمان اإلس���رائيلي، مرة 

واحدة كل أربعة أعوام، في حال أن الظروف ال تستدعي إجراء 

انتخابات مبكرة. 

ويتحدد إط���ار النظام االنتخابي اإلس���رائيلي في المادة 4 

من قانون أس���اس الكنيس���ت، والذي ينص على »أن ُينتخب 

الكنيس���ت في انتخابات عامة، قطرية، مباش���رة، متساوية، 

وسرية وانتخابات نسبية وفقا لقانون انتخابات الكنيست«.

عامة: يدلي الناخبون بصوت واحد لحزب سياس���ي يمثلهم 

في الكنيست. ولكل مواطن إس���رائيلي تجاوز الثامنة عشرة 

من عمره الحق في االقتراع. 

قطرية: تشكل البالد بأسرها دائرة انتخابية واحدة. 

مباشرة: ينتخب الكنيست باقتراع مباشر من قبل الناخبين، 

وليس عن طريق هيئة مقترعين. 

متس���اوية: جميع األصوات التي يت���م اإلدالء بها لها الوزن 

نفسه. 

سرية: تجرى االنتخابات باقتراع سري.

نس���بية: توزع مقاعد الكنيس���ت ومجموعه���ا 120 مقعدا 

بالتناسب مع النس���بة المئوية التي يحصل عليها كل حزب 

من مجموع األصوات القطري���ة. غير أن الحد األدنى المطلوب 

لكل حزب لكي يفوز بمقعد في الكنيست ]نسبة الحسم[ هو 

2 بالمئة من مجموع األصوات التي تم اإلدالء بها.

وتقوم انتخابات الكنيس���ت على أس���اس التصويت لحزب 

وليس ألفراد.

 وقد تم إلغاء االنتخاب المباش���ر لرئي���س الحكومة، والذي 

انتهج في إس���رائيل العام 1996، بموجب القانون األس���اس 

المعدل: الحكومة )2001(، ومهمة تشكيل حكومة ورئاستها 

يعهد بها رئيس الدولة إلى عضو الكنيست الذي يعتبر بأنه 

يتمتع بأحسن الفرص لتشكيل حكومة ائتالفية قابلة للحياة 

على ضوء نتائج انتخابات الكنيست.

 يحق لكل مواطن بلغ الحادية والعشرين من العمر فما فوق 

أن ينتخب للكنيس���ت ش���ريطة أال يكون له سجل جنائي، وال 

يش���غل منصبا رسميا )الرئيس، مراقب الدولة، القضاة وكبار 

المس���ؤولين العامين، وكذلك رئيس هيئ���ة األركان العامة، 

وكب���ار الضباط العس���كريين من ذوي الرت���ب العالية، هؤالء 

ال يجوز لهم خوض االنتخابات للكنيس���ت م���ا لم يكونوا قد 

استقالوا من مناصبهم قبل موعد االنتخابات ب� 100 يوم على 

األقل(.

 يمكن لألحزاب المسجلة قانونيا لدى مسجل األحزاب فقط 

أو لتحالف حزبين مسجلين أو أكثر، أن تقدم قائمة مرشحين 

والمش���اركة في االنتخاب���ات. وقبل االنتخاب���ات يتعين على 

كل ح���زب أن يق���دم برنامجه االنتخابي وقائمة المرش���حين 

للكنيست حسب التسلسل. 

 تخصص مقاعد الكنيس���ت بالتناسب مع النسبة المئوية 

التي حصل عليها كل حزب م���ن مجمل أصوات الناخبين، أما 

فائض األصوات لدى حزب من األحزاب والتي ال تكفي لحصوله 

على مقعد إضاف���ي، فيعاد توزيعها بي���ن األحزاب المنوعة 

وفقا للحجم النسبي لكل منها والناجم عن االنتخابات أو كما 

تتفق عليه األحزاب فيما بينها قبل االنتخابات.

 يتطابق عدد وترتيب األعضاء الذين ينتمون إلى الكنيست 

الجديد من كل حزب مع قائمة مرشحي ذلك الحزب كما قدمت 

لالنتخابات. 

ال توجد انتخابات فرعية في إس���رائيل. فإذا استقال عضو 

كنيست أو توفي في أثناء دورة الكنيست، فإن الشخص الذي 

يليه على قائمة الحزب يحل محله بصورة تلقائية.

 وفقا لقانون تمويل األح���زاب، تمنح وزارة المالية كل فئة 

سياس���ية مخصصات م���ن أجل تمويل حمالته���ا االنتخابية 

بمعدل »وحدة تمويل« محددة مس���بقا ل���كل مقعد تم الفوز 

فيه في انتخابات الكنيست الس���ابق. كما تضاف إلى وحدة 

التموي���ل المذكورة وحدة لكل تفويض يت���م الفوز فيه في 

انتخابات الكنيس���ت الحالية، مقس���وما على اثنين، وتضاف 

إلي���ه وح���دة تمويل إضافي���ة. وتتلق���ى الفئ���ات الجديدة 

مخصصات مماثلة، بأثر رجعي على أساس عدد المقاعد التي 

فازت بها في االنتخابات.

 ال يج���وز ألي فئة أن تتلقى تبرعات بصورة مباش���رة أو غير 

مباشرة، من أي شخص أو ممن يمولها زيادة على المبلغ الذي 

حدده القانون والمربوط بجدول األسعار للمستهلك. وال يجوز 

لفئة أو قائمة مرش���حين تلقي تبرعات مالية من ش���خص ال 

يحق له االقتراع في االنتخابات.

لجن���ة االنتخابات المركزية، برئاس���ة قاض م���ن المحكمة 

العليا وعضوي���ة ممثلين عن األحزاب ممن يش���غلون مقاعد 

في الكنيست، هي المسؤولة عن إجراء االنتخابات واإلشراف 

عليها. وتش���رف لج���ان انتخاب���ات إقليمية عل���ى أداء لجان 

االقتراع المحلية، التي تضم ممثلين عن ثالثة أحزاب أو أكثر 

في الكنيس���ت المنصرم. ويحق لكل من بلغ السادسة عشرة 

من عمره أو تجاوزها أن يخدم في لجنة اقتراع.

ا لقانون أس���اس الكنيس���ت يحق  للجن���ة االنتخابات 
ً
وطبق

المركزي���ة أن تح���رم قائم���ة مرش���حين من المش���اركة في 

االنتخابات إذا كانت أهداف تلك القائمة أو أفعالها تتضمن، 

بالتصريح أو بالتلميح، أحد األمور التالية: 

إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي.

إنكار الصبغة الديمقراطية للدولة.

التحريض على العنصرية.

يوم االنتخابات:
 يحق ل���كل المواطنين ممن بلغوا س���ن الثامنة عش���رة أو 

تجاوزوها ي���وم االنتخابات أن يقترعوا، ويكون يوم االنتخاب 

ي���وم عطل���ة لتمكي���ن الجميع من المش���اركة ف���ي العملية 

االنتخابية. ويدلي الجنود في الخدمة الفعلية بأصواتهم في 

مراكز اقتراع في وحداتهم. وقد اتخذت أيضا ترتيبات خاصة 

لكي يدلي السجناء بأصواتهم وكذلك المواطنون الخاضعون 

للعالج الطبي في المستشفيات.

ال ين���ص القانون اإلس���رائيلي على االقت���راع غيابيا، ويتم 

التصويت فقط على أرض إسرائيلية. واالستثناءات الوحيدة 

هي المواطنون اإلسرائيليون العاملون على سفن إسرائيلية 

وفي السفارات والقنصليات اإلسرائيلية في الخارج.

نشر نتائج االنتخابات:

تنش���ر نتائج االنتخابات في المجلة الرس���مية بعد ثمانية 

أي���ام م���ن االنتخاب���ات. وتعقد الجلس���ة األولى للكنيس���ت 

الجديد بعد ذلك بأس���بوعين تقريبا ويفتتح الجلسة رئيس 

الدولة الذي يكلف أكبر أعضاء الكنيس���ت سنا بتولي رئاسة 

الكنيس���ت. ويعلن أعضاء الكنيست والءهم كما يتم انتخاب 

رئيس الكنيست ونوابه.

تشكيل الحكومة:
الحكوم���ة )مجلس الوزراء( هي الس���لطة التنفيذية للدولة 

المكلفة بإدارة الش���ؤون الداخلية والخارجية ومنها الشؤون 

األمنية. ومثلها مثل الكنيست. تستمر فترة والية الكنيست 

أربعة أعوام لكن قد تقصر مدة توليها السلطة إذا كان رئيس 

الحكومة غير قادر على االستمرار في منصبه بسبب الوفاة أو 

االس���تقالة أو التوبيخ وعندها تعين الحكومة أحد أعضائها 

)على أن يكون عضو كنيست( قائما بأعمال رئيس الحكومة.

 عند تشكيل حكومة، يكلف رئيس الدولة، بعد التشاور مع 

ممثلي األحزاب المنتخبة للكنيس���ت، أحد أعضاء الكنيست 

بمهمة تش���كيل الحكومة. ويكون عضو الكنيست هذا عادة 

زعيم الح���زب الذي يتمت���ع بأكبر تمثيل في الكنيس���ت، أو 

رئيس حزب يرئس ائتالفا يضم أكثر من 60 عضو كنيست.

 ولم���ا كانت الحكومة بحاجة إلى نيل ثقة الكنيس���ت لكي 

تباش���ر تأدية وظيفتها، فال بد لها م���ن ائتالف داعم من 61 

عضوا عل���ى األقل من أصل 120 عضو كنيس���ت. وحتى يومنا 

هذا لم يحصل أي حزب على مقاعد كنيست كافية تمكنه من 

تشكيل حكومة وحده؛ ولذا فإن جميع الحكومات اإلسرائيلية 

تقوم على أس���اس ائتالف يتم تش���كيله من بضعة أحزاب.  

وتشكل  األحزاب التي ظلت خارج الحكومة -المعارضة.

تمنح لعضو الكنيس���ت الذي عهد إليه بتشكيل الحكومة 

مهل���ة 28 يوما لتش���كيل حكومة. ويج���وز للرئيس التمديد 

لفترة إضافية على أن ال تتجاوز 14 يوما.

فإذا انقضت هذه الفترة )حتى 42 يوما( من دون أن ينجح 

عضو الكنيس���ت المكلف بتش���كيل حكومة، يجوز للرئيس 

عندئ���ذ أن يعه���د بمهمة تش���كيل الحكوم���ة إلى عضو 

كنيس���ت آخر. ويمنح عضو الكنيس���ت هذا مهلة 28 يوما 

إلنجاز المهمة. فإذا لم تش���كل حكومة أيضا، فإن لألغلبية 

المطلقة ألعضاء الكنيس���ت )61( الخي���ار في التقدم بطلب 

خط���ي إلى الرئيس طالبين منه أن يعهد بمهمة تش���كيل 

الحكومة إلى عضو كنيست معين. ولم تحدث سابقة كهذه 

حتى اآلن.

عند تش���كيل حكوم���ة يقدم رئي���س الحكوم���ة المكلف 

حكومت���ه إلى الكنيس���ت خ���الل 45 يوم���ا من نش���ر نتائج 

االنتخابات في المجلة الرسمية. في هذا الوقت يعلن تشكيل 

حكومته وبرنامجها السياسي وتوزيع الحقائب الوزارية بين 

الوزراء. عندئذ يطلب رئيس الحكومة من الكنيس���ت اإلعراب 

عن ثقتها. وتثبت الحكومة عندما تعلن الكنيست عن الثقة 

بها بأغلبية 61 عضو كنيست، وبذا يتولى الوزراء مناصبهم.

االنتخابات البرلمانية في إسرائيل- خلفية عامة

النتائج النهائية النتخابات الكنيست الـ 18- 2009
)جرت في 10 شباط 2009(

* عدد أصحاب حق االقتراع- 5278295 

* من بينهم قرابة 680 ألف صاحب حق اقتراع عربي

* نسبة التصويت العامة- حوالي 64%، وحسب التقديرات بين اليهود حوالي 65%، وبين العرب قرابة %54

* عدد الذين مارسوا حقهم في التصويت- 3416587 واألصوات الصحيحة 3373490

* نسبة الحسم- 2%، وباألصوات 68331

* شاركت في االنتخابات 33 الئحة انتخابية، و12 منها نجحت في اجتياز نسبة الحسم، وكانت النتائج النهائية كالتالي، من 

حيث عدد األصوات وتوزيع المقاعد:

المقاعدعدد األصواتاسم الكتلة البرلمانية

75803228“كاديما” برئاسة تسيبي ليفني1

72905427“الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو2

39457715“إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان3

33490013“العمل” برئاسة إيهود باراك4

28630011“شاس” برئاسة إيلي يشاي5

1479545“يهدوت هتوراة”6

1139544القائمة الموحدة- العربية للتغيير برئاسة الشيخ إبراهيم صرصور7

1125704“االتحاد الوطني”8

1121304الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة برئاسة محمد بركة9

996113“ميرتس” برئاسة حاييم أورون10

967653“هبايت هيهودي” )البيت اليهودي(11

837393“التجمع الوطني الديمقراطي” برئاسة جمال زحالقة12

الحكومة الـ 32
وفي يوم 31 آذار 2009 تم تنصيب الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة )الحكومة ال� 32( برئاسة زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، 

وكانت الحكومة األكبر في تاريخ إس���رائيل. فقد ضّمت ثالثين وزيرا وسبعة نواب وزراء. وتألف تحالفها من أحزاب الليكود )27 

مقعًدا(، و”إسرائيل بيتنا” )15(، والعمل )13(، وشاس )11(، ويهدوت هتوراة )5(، و”البيت اليهودي” )3 مقاعد(. 

وخالل والية هذه الحكومة قام وزير الدفاع اإلس���رائيلي إيهود باراك، يوم 17 كانون الثاني 2011، بتفكيك حزب العمل الذي 

كان يرأسه وباالنشقاق عنه وإعالن إقامة كتلة مستقلة باسم “استقالل” )عتسماؤوت(، تضم خمسة أعضاء كنيست من العمل. 

وقد أسفر ذلك على الفور عن قيام ثالثة وزراء من حزب العمل باالستقالة من الحكومة، وكذلك عن انسحاب الحزب من االئتالف 

الحكوم���ي، وفي وقت الحق صادق الكنيس���ت على تعيي���ن ثالثة وزراء جدد في حكومة نتنياهو من كتلة “اس���تقالل” بداًل من 

المستقيلين، وقد احتفظ باراك بمنصب وزير الدفاع.

وفي 26 تش���رين الثاني 2012 أعلن باراك بصورة مفاجئة قراره عدم خوض انتخابات الكنيس���ت ال� 19، ونيته االس���تقالة من 

منصب وزير الدفاع واعتزال الحياة السياس���ية فور تأليف الحكومة اإلس���رائيلية المقبلة بعد االنتخابات. وتس���بب إعالنه هذا 

بانفراط عقد عتسماؤوت.

االنتخابات األولى- 25 كانون الثاني 1949
أس���فرت عن فوز حزب »مباي« )العمل حاليا(، وشكل دافيد 

ب���ن غوري���ون أول حكومة منتخب���ة بعد الحكوم���ة المؤقتة، 

واستبدل حكومته بعد نحو عام.

االنتخابات الثانية- 30 تموز 1951
فاز فيها حزب »مباي«، وش���كل دافيد بن غوريون الحكومة، 

لك���ن خالل هذه ال���دورة البرلمانية، التي اس���تمرت 4 أعوام، 

شكل بن غوريون الحكومة مرتين إلى أن استقال من رئاستها 

في العام 1954 ليش���كل موشيه ش���اريت الحكومة بدال منه، 

ويعيد تشكيلها على أبواب االنتخابات في العام 1955.

االنتخابات الثالثة- 26 تموز 1955
أس���فرت عن فوز حزب »مباي«، وعودة بن غوريون ليش���كل 

الحكومة من جديد، وليعيد تشكيلها في العام 1958.

االنتخابات الرابعة- 3 تشرين الثاني 1959
أول انتخابات تجري في موعدها القانوني. أسفرت عن فوز 

حزب »مباي«، وشكل بن غوريون الحكومة حتى انتهاء الدورة 

البرلمانية القصيرة بعد عامين.

االنتخابات الخامسة- 15 آب 1961
ف���از فيها حزب »مباي«، وش���كل بن غوري���ون الحكومة، ثم 

اس���تقال بعد ثالث���ة أعوام ليحل محله في رئاس���ة الحكومة 

ليفي أش���كول، الذي عاد وشكل الحكومة مرة ثانية في نفس 

الدورة البرلمانية، بعد عام.

االنتخابات السادسة- 2 تشرين الثاني 1965
أس���فرت عن فوز كتلة »المعراخ« )الت���ي كانت تضم حزب 

العمل حاليا وحزب مبام الذي تالش���ى الحقا(، وش���كل ليفي 

أشكول حكومة اس���تمرت حتى نهاية الدورة البرلمانية بعد 

تعديل خالل الدورة.

االنتخابات السابعة- 28 تشرين األول 1969
أس���فرت عن فوز كتل���ة »المعراخ«، وش���كلت غول���دا مئير 

الحكومة.

االنتخابات الثامنة- 31 كانون األول 1973
ف���ازت فيها كتلة »المعراخ«، وقامت غولدا مئير بتش���كيل 

حكومة لثالثة أش���هر إذ اضطرت إلى االستقالة على خلفية 

نتائج حرب أكتوبر 1973، وقام إسحق رابين بتشكيل حكومة 

بديلة، لكنه اضطر إلى االس���تقالة على أبواب انتخابات 1977 

بع���د توجي���ه تهمة له حول م���ا كان يعتبر ف���ي حينه خرقا 

للقان���ون، وهو وجود حس���اب بنك���ي لزوجته بال���دوالر خارج 

إسرائيل.

االنتخابات التاسعة- 17 أيار 1977
ألول مرة يتم إقصاء حزب »المعراخ« بتس���مياته المختلفة 

عن الحكم، ليحل محله حزب »الليكود« بزعامة مناحيم بيغن، 

وهو ما وصف باالنقالب السياسي في إسرائيل، وشكل بيغن 

أول حكومة لحزبه.

االنتخابات العاشرة- 30 حزيران 1981

في هذه االنتخاب���ات كاد »المعراخ« أن يع���ود إلى الحكم، 

ولكن على أبواب الحملة االنتخابية قصفت إسرائيل المفاعل 

النووي العراقي، مما رفع من جديد أسهم حزب الليكود الذي 

بقي في الحكم ولكن بفارق مقع���د واحد فقط عن »المعراخ« 

)العمل حاليا(، الذي استرد كامل قوته السابقة بعد انهياره 

في انتخابات 1977.

بعد هذه االنتخابات ش���كل الليكود الحكومة، لكن رئيسها 

مناحيم بيغن استقال من رئاسة الحكومة بشكل مفاجئ دون 

بيان األس���باب للجمهور، بل واعتك���ف في بيته، بعد إصابته 

بحالة ش���ديدة من اإلحباط على خلفية نتائج حرب 1982 على 

لبنان، واالعتقاد الس���ائد هو أن بيغن استقال بهذه الطريقة 

بعد أن أيقن أن وزير الدفاع في حينه أريئيل ش���ارون خدعه 

بشأن الحرب ومدتها وأهدافها.

في العاشر من تشرين األول من العام 1983 شكل خليفته 

في رئاسة الليكود إسحق شامير أول حكومة برئاسته.

االنتخابات الـ 11- 23 تموز 1984
في هذه االنتخابات تفوق ح���زب »العمل« ثانية على حزب 

الليكود بثالثة مقاعد، لكن موازين القوى التي تش���مل باقي 

األحزاب كانت متس���اوية، مما قاد إل���ى إقامة حكومة »وحدة 

قومي���ة« كان في رئاس���تها في المرحلة األول���ى زعيم حزب 

»العمل« في حينه ش���معون بيريس، وف���ي العام 1986 تولى 

رئاسة الحكومة إسحق شامير من »الليكود«.

االنتخابات الـ 12- 1 تشرين الثاني 1988
في ه���ذه االنتخابات، التي جرت ف���ي أوج انتفاضة الحجر 

الفلس���طينية، تس���اوت موازين القوى من جديد، فاس���تمر 

الحزب���ان األكبران في حكومة الوحدة، التي انهارت في العام 

1990 بعد انس���حاب حزب »العمل« منها، وشكل الحكومة في 

حينه إسحق شامير.

االنتخابات الـ 13- 23 حزيران 1992
في ه���ذه االنتخابات حص���ل انقالب جدي���د، بعودة حزب 

»العمل« برئاس���ة إس���حق رابين إل���ى الحك���م، وكان لإلدارة 

األميركية برئاس���ة جورج بوش األب دور ف���ي هذا االنقالب، 

بعد أن حجبت ضمانات مالية عن حكومة ش���امير، لكونها لم 

تدفع إلى األمام العملية السياسية التي انطلقت بعد مؤتمر 

مدريد للسالم في خريف العام 1991.

ش���رع رابين في مفاوضات مع األطراف العربية، وفي صيف 

العام 1993 بدأ مسار أوسلو، وفي العام 1994 وقع على اتفاقية 

وادي العرب���ة، وفي خريف الع���ام 1995 تم اغتيال رابين على 

يد إرهابي يه���ودي، على خلفية المفاوضات واالتفاقيات مع 

منظمة التحرير الفلسطينية.

في الرابع من تش���رين الثاني 1995 تولى ش���معون بيريس 

رئاسة الحكومة خلفا لرابين.

االنتخابات الـ 14- 29 أيار 1996
في ه���ذه االنتخابات ج���رت ألول مرة في تاريخ إس���رائيل 

انتخاب���ات مباش���رة لرئيس الحكوم���ة، وفاز زعي���م الليكود 

بنيامين نتنياهو بفارق ضئيل على منافسه شمعون بيريس 

من حزب »العمل« مما أحدث مفاجأة كبيرة، وش���كل نتنياهو 

حكومة، استمر عملها حتى العام 1999.

االنتخابات الـ 15- 17 أيار 1999
فاز برئاس���ة الحكوم���ة إيهود باراك بف���ارق كبير جدا على 

منافسه بنيامين نتنياهو، وشكل حكومة، عادت إلى مساري 

التفاوض مع منظمة التحرير وسورية، وسحبت الجيش بشكل 

مفاجئ من جن���وب لبنان، في أيار الع���ام 2000، بعد احتالل 

دام 18 عاما.

إال أن باراك قاد نحو انفجار وعدوان على الشعب الفلسطيني 

في نهاي���ة أيلول الع���ام 2000، بعد مفاوض���ات قمة كامب 

ديفيد، والمفاوضات التي استمرت الحقا في طابا المصرية.

في نهاية العام 2000 اس���تقال باراك من رئاسة الحكومة 

وحس���ب القانون في ذلك الحين، والذي ألغي بعد ذلك، جرت 

انتخابات لرئاسة الحكومة وحدها في شباط 2001، وفاز فيها 

بفارق كبير جدا زعيم حزب الليكود في حينه أريئيل شارون، 

الذي شكل حكومة ضمت حزب »العمل« أيضا.

االنتخابات الـ 16- 28 كانون الثاني 2003
حقق حزب »الليكود« بزعامة شارون نصرا كبيرا، ودحر حزب 

»العمل« إلى أدنى حضيض له، وش���كل حكومة واسعة، ولكن 

خالل الدورة البرلمانية اضطر إلى تعديل الحكومة وضم حزب 

»العمل«.

وفي العام 2005 ب���دأت حكومته تضعف على خلفية خطة 

إخالء مس���توطنات قطاع غزة، وفي خريف ذل���ك العام أعلن 

نيته التوجه إل���ى انتخابات في آذار 2006، وفور إعالنه هذا، 

أعلن انشقاقه عن حزب الليكود الذي واجه فيه معارضة حادة 

لخطته، وانضمت إليه غالبية نواب الليكود.

شكل شارون حزب »كاديما« الذي ضم أيضا بعضا من نواب 

حزب »العمل«، بينهم الزعيم التاريخي شمعون بيريس.

في الرابع من كانون الثاني 2006 س���قط شارون على فراش 

الم���رض بغيبوبة م���ا زال غارقا فيها، ليح���ل محله في زعامة 

الح���زب المتبلور قب���ل 42 يوما، إيه���ود أولم���رت، الذي قاد 

الحكومة حتى االنتخابات في ذلك العام.

االنتخابات الـ 17- 28 آذار 2006
ف���از ح���زب »كاديما« برئاس���ة إيه���ود أولم���رت في هذه 

االنتخاب���ات، وتلقى حزب الليكود ضرب���ة قاصمة أعادته 55 

عاما إلى الوراء من حيث قوته البرلمانية.

ش���كل أولمرت حكومة مليئة بالقالقل، وم���ع أنه تجاوز 

محن���ة الح���رب على لبن���ان ف���ي الع���ام 2006 والمطالبة 

باالس���تقالة عل���ى خلفيته���ا، إال أنه لم ينج���ح في تجاوز 

سلسلة ملفات الفس���اد التي اضطرته إلى االستقالة على 

خلفيتها، لتحل محله في رئاس���ة الحزب وزيرة الخارجية 

في حكومته تسيبي ليفني.

تاريخ االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية وأبرز نتائجها

مشهد من الدعاية االنتخابية.
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كتب برهوم جرايسي:

تج���ري اليوم الثالث���اء االنتخابات البرلمانية اإلس���رائيلية 

للكنيس���ت ال� 19 بمشاركة 32 الئحة انتخابية، وبات من شبه 

المؤكد أن 11 الئحة منها ستجتاز نسبة الحسم، فيما تصارع 

الئحتان على اجتياز نسبة الحسم. ويبلغ ذوو حق االقتراع في 

إس���رائيل نحو 656ر5 مليون ش���خص، ولكن حسب تقديرات 

مكتب اإلحصاء المركزي، فإن 11% من هؤالء متواجدون خارج 

إسرائيل، وغالبيتهم الساحقة جدا هي في عداد المهاجرين.

وتبلغ نس���بة العرب م���ن بين ذوي حق االقت���راع عامة نحو 

5ر14% ما يعني حوالي 820 ألف ناخب. وبحسب استطالعات 

الرأي التي نش���رت تباعا في األس���ابيع واألي���ام األخيرة، فإن 

نسبة المشاركة قد تش���هد ارتفاعا ما مقارنة مع االنتخابات 

الس���ابقة، بفعل كثافة الحراك السياسي، إضافة إلى أن حالة 

الطقس اليوم ستس���اعد على ذلك، خاصة وأن حالة الطقس 

العاصفة في االنتخابات الس���ابقة س���اهمت ه���ي أيضا في 

تخفيض نسبة المشاركة في االنتخابات.

وبلغت نس���بة المصوتين في االنتخابات الس���ابقة حوالي 

5ر63%، وكان���ت بين اليه���ود أكثر بقليل م���ن 64%، مقابل 

5ر53% بي���ن العرب، ولك���ن بعد فحص المعطي���ات تبين أن 

نس���ب التصويت في مس���توطنات الضفة الغربية تراوحت 

ما بين 75% إل���ى 90% وأكثر، وبي���ن األصوليين )الحريديم( 

اليهود تجاوزت 90%، وفي المقابل فإن نسبة التصويت بين 

اليهود العلمانيين خاصة في منطقة تل أبيب الكبرى بالكاد 

تجاوزت %52.

ورجحت اس���تطالعات ال���رأي األخيرة أن يحاف���ظ االئتالف 

اليمين���ي المتش���دد الحاكم حالي���ا على أغلبي���ة برلمانية، 

سيس���تند إليها بنيامي���ن نتنياهو في تش���كيل حكومته 

المقبلة.

وأبرز اللوائح المشاركة في هذه االنتخابات، بحسب قوتها 

في استطالعات الرأي هي:

»الليكود- بيتنا«
وهي الئحة مش���تركة بي���ن حزب الليكود الحاكم برئاس���ة 

بنيامين نتنياهو، وحزب »إس���رائيل بيتنا« برئاسة أفيغدور 

ليبرمان، وقد منحت آخر اس���تطالعات ال���رأي هذه الالئحة ما 

بي���ن 32 إلى 37 مقعدا، من أصل 120 مقعدا في الكنيس���ت، 

وهذا يعتبر تراجعا عن قوة الحزبين في الدورة المنتهية، إذ 

لهما 42 مقعدا مجتمعين.

وقد أعلن عن هذا التحالف بشكل مفاجئ في األيام األخيرة 

من ش���هر تش���رين الثاني، وكان يقضي االتف���اق بأن ينظر 

الحزبان في مس���تقبل التحالف بعد شهر من االنتخابات، إال 

أن ليبرمان س���ارع قبل أكثر من أسبوعين لإلعالن أنه سيفض 

التحال���ف في الي���وم التال���ي لالنتخابات. وانتق���د قادة في 

حزب الليكود، في احاديث لوس���ائل إع���الم، ابرام االتفاق من 

حيث المبدأ، وقالوا إن حزب الليكود خس���ر مقاعد بسبب هذا 

التحال���ف، وأنه بعد فض الش���راكة س���يبقى الحزب مع عدد 

مقاعد أقل من تلك التي كانت له في الدورة المنتهية.

وأبرز وجوه الالئح���ة هم قادة الحكوم���ة الحالية، بنيامين 

نتنياهو وأفيغدور ليبرمان وموش���يه يعالون وغدعون ساعر، 

وكان الليكود قد اس���تبعد من الئحته، ف���ي اطار االنتخابات 

الحالية، وجوها لها وزنها في الحلبة السياس���ية، وهي التي 

تعبر عما تبق���ى من التيار االيديولوجي ف���ي حزب الليكود، 

مث���ل الوزير بنيامين بيغ���ن، نجل رئيس الحكومة األس���بق 

مناحيم بيغ���ن، والوزير دان مريدور، والوزير ميخائيل إيتان، 

ال���ذي يختتم حالي���ا 29 عاما م���ن عضويته في الكنيس���ت، 

وابقى الحزب من هذا التيار على ش���خص رئيس الكنيس���ت 

رؤوفين ريفلين، الذي ُيكثر من تصريحاته الداعية إلى فرض 

»السيادة اإلسرائيلية« على كل فلسطين التاريخية، أو حسب 

تسميته »أرض إسرائيل الكاملة«. 

وفي المقابل، فإن الالئحة تعج بأسماء نواب ومرشحين هم 

من االش���د تطرفا في حزب الليكود، ما يعزز مكانة المتطرف 

موشيه فايغلين، منافس نتنياهو على رئاسة الليكود.

وسعى الليكود منذ البداية إلى طمس مسألة الصراع الشرق 

أوس���طي وآفاق الحل عن برنامجه السياس���ي، إال ان العدوان 

على غزة، وعودة رئيس���ة المعارضة السابقة تسيبي ليفني، 

س���اهما في إعادة قضية الصراع إلى دائرة الحوار االنتخابي، 

ولكن ح���زب »الليكود« واصل امتناعه عن ع���رض آفاق الحل، 

واكتفت مصادر في الح���زب باالدعاء بأن نتنياهو يرتكز إلى 

الخطاب الذي ألقاه في جامعة بار إيالن في شهر حزيران من 

العام 2009، وأعلن فيه قبوله بإنش���اء دولة فلسطينية، ولكن 

على مس���احة جغرافية تقل بنسبة كبيرة عن مساحة الضفة 

ومن دون القدس، وال سيطرة لهذه الدولة على أي من المعابر 

الخارجية من الجهات األربع، وتكون دولة منزوعة السالح.

ورغم ذلك، فقد عارض عدد كبير من المرشحين ذكر مصطلح 

»دولة فلسطين«، وصرح عدد كبير من المرشحين البارزين في 

الالئحة االنتخابية برفضهم المطلق لدولة فلس���طينية، من 

بينهم الوزراء غدعون س���اعر وموشيه يعالون وغلعاد أردان، 

باإلضافة إلى أشد النواب تطرفا في حزب الليكود.

حزب »العمل«
تتوق���ع االس���تطالعات لح���زب »العمل« برئاس���ة ش���يلي 

يحيموفيت���ش ما بين 16 إلى 18 مقع���دا، واألهم من هذا أن 

الحزب س���يعود في هذه االنتخابات ليتبوأ المركز الثاني في 

الحلب���ة البرلماني���ة، وبفارق ليس كبيرا عن ح���زب »الليكود« 

الحاكم، في حال تم فض الش���راكة بين »الليكود« و«إسرائيل 

بيتنا«.

وكان حزب »العمل« قد حصل في االنتخابات الماضية على 

13 مقع���دا ليحل رابعا، بعد »كاديما« و«الليكود« و«إس���رائيل 

بيتن���ا«، وبع���د االنش���قاق الذي ب���ادر له رئي���س الحزب في 

حينه إيه���ود باراك، في مطل���ع العام 2011، بق���ي للحزب 8 

مقاعد، وزي���ادة المقاعد تعتبر انجازا للح���زب، الذي هو أول 

المستفيدين من انهيار حزب »كاديما«.

لكن اس���تطالعات ال���رأي كانت تمنح ح���زب »العمل« حتى 

أواخر ش���هر تش���رين الثاني ما بين 21 إلى 23 مقعدا، إال أن 

عودة تس���يبي ليفني إلى الحلبة السياسية والمنافسة على 

رأس حركة جديدة، إضافة إلى الضبابية في خطاب رئيس���ة 

حزب »العمل« شيلي يحيموفيتش، خاصة في مجال الصراع، 

أفقد الحزب استطالعيا بضعة مقاعد.

ونش���ير أيضا إلى أن األزمة التي نش���بت في قيادة الحزب 

على خلفية الج���دل حول ضرورة طرح قضي���ة الصراع، خالفا 

لموق���ف يحيموفيتش، دفعت بالمرش���ح الثالث في الالئحة 

عمير بيرتس إل���ى مغادرة الحزب قبل يوم من الموعد األخير 

لتقديم اللوائح االنتخابية، وبحس���ب التقديرات فإن بيرتس 

جرف مع���ه مقعدين على األق���ل، لصالح »الحركة« برئاس���ة 

ليفني، التي حل فيها ثالثا، كونه وجها مقبوال بين أوس���اط 

اليهود الشرقيين، وحظي بشعبية كبيرة في منطقة الجنوب، 

لدوره في دفع مش���روع »القبة الحديدي���ة« حينما كان وزيرا 

للدفاع في حكومة إيهود أولمرت.

والوجوه الب���ارزة في الئحة »العمل« ه���م النواب الحاليون، 

 في المكان 25 
ّ

باستثناء النائب دانيئيل بن سيمون الذي حل

في الئحة الحزب، ما يعني ابتعاده عن العودة إلى الكنيست.

»هبايت هيهودي« )البيت اليهودي(
وهو عبارة عن تكتل أحزاب وقوى سياس���ية منتش���رة بين 

المس���توطنين في الضفة الغربية المحتلة أساس���ا، والحزب 

األبرز في الالئح���ة هو حزب »المف���دال« التاريخي، ومن بين 

ش���ركائه أحزاب صغيرة كانت قد انش���قت عنه في الماضي، 

ويقود الالئحة المتطرف نفتالي بينيت، وتتوقع استطالعات 

الرأي لهذه الالئحة حصولها على ما بين 12 إلى 14 مقعدا، بدال 

من سبعة مقاعد لها اليوم في نطاق كتلتين.

وقد اس���تثنى التحال���ف نائبين م���ن اليمي���ن العنصري 

المتط���رف، وهم���ا آرييه إل���داد وميخائيل ب���ن آري، واألخير 

محس���وب على حركة »كاخ« االرهابية، المحظورة في عدد من 

دول العالم ومن بينه���ا الواليات المتحدة، التي تمنع دخول 

بن آري إلى أراضيها، وحتى في إس���رائيل التي س���نت قانونا 

يحظر الحركة في العام 1994 ولكنه ليس مطبقا على األرض. 

ل هذان االثنان الئحة مستقلة تحمل اسم »عوتسما 
ّ
وقد شك

ليسرائيل« )إسرائيل قوية( ترفع شعارات عنصرية، ومنعت 

لجنة االنتخابات بعض دعايات الالئحة، وتتوقع استطالعات 

الرأي أن تصارع هذه الالئحة على نسبة الحسم، رغم صعوبة 

اجتيازها لها، لكون الئحة »هبايت هيهودي« تش���مل أسماء 

متطرفة بارزة بين المستوطنين.

ويطرح »هباي���ت هيهودي« برنامجا سياس���يا متطرفا في 

تش���دده، يرفض بطبيعة الحال الدولة الفلسطينية، ويدعو 

إلى ف���رض القانون اإلس���رائيلي على س���ائر أنح���اء الضفة 

الغربية، وإلى تحويل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية 

إل���ى كانتون���ات مغلقة، يح���ق للمواطنين فيه���ا التصويت 

للمجالس البلدية.

وم���ن المتوقع أن تكون ه���ذه الالئحة الكتل���ة الثالثة في 

االئتالف الحاك���م، بعد »الليك���ود« »وإس���رائيل بيتنا«، وقد 

تحصل على حقائب وزارية هامة جدا. 

»شاس«
الش���رقيين  لليه���ود  »الحريدي���م«  األصوليي���ن  حرك���ة 

)الس���فاراديم( وتعتبر حركة »الحريديم« األكبر، كون مخزون 

أصواتها يرتك���ز أيضا على أحياء الفقر حيث يعيش اليهود 

الشرقيون، وتتوقع لها استطالعات الرأي الحفاظ على قوتها 

الحالية وهي 11 مقعدا، بعد أن توقعت لها استطالعات الرأي 

في ش���هر تش���رين الثاني، ومطلع الشهر الماضي، حصولها 

على ما بي���ن 11 إلى 12 مقعدا، على خلفية عودة الش���خصية 

القيادية الس���ابقة آرييه درعي إلى صفوف الحركة واحتالله 

المركز الثاني.

لكن استطالعات الرأي كثيرا ما تفشل في تحديد قوة هذه 

الكتل���ة، التي قد تحق���ق مقعدا إضافيا، كم���ا دلت التجارب 

السابقة.

وتتجه »ش���اس« من حين إلى آخر نح���و اليمين، إال أن عودة 

درع���ي من ش���أنها أن تلجم عملية ارتهان الحزب لمعس���كر 

سياس���ي واحد، لتعود له القدرة عل���ى المناورة بين مختلف 

الق���وى، والهدف واح���د وواضح، وهو ضم���ان مصالح الكتلة 

وحزبها وجمهورها من »الحريديم« الشرقيين، ومن ثم أحياء 

الفقر اليهودية.

»يش عتيد« )يوجد مستقبل(
ه���ذا الحزب برئاس���ة الصحاف���ي يائير لبي���د، وتتوقع له 

استطالعات الرأي ما بين 8 إلى 11 مقعدا، وكان لبيد قد تحدث 

في العامين األخيرين عن نيته خوض السياس���ة وتش���كيل 

ح���زب جديد، وكما يبدو على درب وال���ده المتوفي الصحافي 

يوس���يف لبيد، ال���ذي دخ���ل المعترك السياس���ي في جيل 

متقدم، في العام 1999، على رأس حركة »شينوي« التي أعيد 

بناؤها في حين���ه، كحزب علماني متش���دد في هجومه على 

األصوليين وقوانين اإلكراه الديني، وحصل على 6 مقاعد في 

تلك االنتخابات ليرفعها إل���ى 15 مقعدا في انتخابات العام 

2003، ولتضمحل الحركة كليا في انتخابات 2006.

ويس���عى يائير لبيد إل���ى وضع حزبه في خانة »الوس���ط«، 

ولكنه حينما قرر أن يعلن عن برنامجه السياس���ي، فقد أعلن 

عنه ف���ي كلية مس���توطنة »أريئيل« جن���وب منطقة نابلس 

المحتلة، والتي ق���ررت الحكومة اإلس���رائيلية تحويلها إلى 

جامعة، وقال لبي���د إنه يؤيد ابقاء كل الكتل االس���تيطانية 

الضخم���ة بيد االحتالل في ظل الحل النهائي، ورغم ذلك فإن 

برنامجه السياسي بقي غامضا.

وعل���ى المس���توى الداخلي، فإن���ه يعلن أن���ه المدافع عن 

الشرائح الوسطى، التي تتحمل العبء الضريبي األكبر.  

وق���د التزم لبي���د ونفذ التزام���ه، بأن ال يض���م إلى الئحته 

االنتخابات االسرائيلية في »المحطة األخيرة«.

32 الئحة انتخابية تتنافس على مقاعد الكنيست الـ 19
شخص مليون  65ر5  االقتراع  حق  ذوي  *عدد  النسبة  اجتياز  على  الئحتان  تصارع  فيما  الحسم  نسبة  الئحة   11 اجتياز  ترجح  االستطالعات   *
11% منهم مهاجرون في الخارج ونسبة العرب 5ر14% * استطالعات الرأي ترجح احتفاظ اليمين المتشدد برئاسة نتنياهو باألغلبية البرلمانية *

االنتخابي���ة أًيا من السياس���يين الس���ابقين، أو م���ن النواب 

الحاليين، وأب���رز الوجوه في الئحته حاليا، رئيس جهاز األمن 

العام األسبق يعقوب بيري )68 عاما(.

ويتوقع المراقبون أن تكون كتلة »يوجد مستقبل« صاحبة 

االحتماالت األكبر لالنضمام إلى حكوم���ة بنيامين نتنياهو، 

التي س���ترتكز على اليمين المتش���دد، ولكن لبيد ال يرفض 

أيضا البقاء في صفوف المعارضة.

»هتنوعا« )الحركة(
وهي برئاسة تسيبي ليفني، وتتوقع لها استطالعات الرأي 

ما بين 7 إلى 9 مقاعد، وقد أقامتها ليفني قبل أس���بوعين من 

إغالق باب الترش���يحات للكنيس���ت، في محاولة منها لكسب 

الكثير م���ن األصوات، التي دعمت »كاديم���ا« في االنتخابات 

الس���ابقة، وتوجهت بع���د انهيار الحزب إل���ى حزب »العمل« 

وبشكل خاص إلى حركة »يوجد مستقبل« برئاسة لبيد، الذي 

كان المستفيد األكبر من انهيار »كاديما«.

وق����د جمعت ليفني ش����خصيات سياس����ية س����ابقة وحالية، 

فالثاني في حركتها هو الرئيس األسبق لحزب »العمل« عمرام 

متس����ناع، وكما ذكر فإن الثالث في الالئحة ه����و النائب عمير 

بيرت����س، الخارج للتو من الئح����ة »العمل«، كم����ا تضم الالئحة 

س����بعة نواب منش����قين عن »كاديما« ولكن ف����رص العودة إلى 

الكنيس����ت ستكون من نصيب ثالثة أو أربعة نواب على األكثر، 

في حال لم تحصل »الحركة« على أكثر من 10 مقاعد، وهم مئير 

شطريت الذي حل خامسا، ويوئيل حسون في المرتبة السابعة، 

والمهاجر األثيوبي شلومو موال في المركز الثامن، وهو من شأنه 

أن يضمن تصويت عشرات آالف األثيوبيين لحركة ليفني.

وتكثف ليفني ضمن حملته���ا االنتخابية في طرح قضية 

الصراع، وتعتبر هي مصدر إع���ادة قضية الصراع إلى الحوار 

االنتخابي، وهذا ما فرضته قسرا على حزب »العمل« ورئيسته 

شيلي يحيموفيتش.

وحتى اآلن، ليس واضحا مصير ش���راكة ليفني في حكومة 

نتنياه���و المقبلة، ولك���ن على األغلب س���تبقى في صفوف 

المعارضة، وهذا م���ا قد يرغب فيه بنيامين نتنياهو، بهدف 

ضرب »الحركة« ودفعها إلى هامش الحلبة.

»يهدوت هتوراة«
وه���ي كتل���ة األصوليي���ن الثاني���ة، وهي تخ���ص اليهود 

الغربيين األش���كناز، وتتشكل الالئحة من حزبين في مجتمع 

األش���كناز، ولكن في كل واحد من الحزبي���ن تيارات وطوائف 

دينية، كل واحد منها تابع لزعامة روحية مس���تقلة، وتتوقع 

استطالعات الرأي حصول هذه الالئحة ما بين 5 مقاعد كعدد 

مقاعدها اليوم، و6 مقاعد على األكثر.

ه���ذه الالئحة تمث���ل عملي���ا المصالح الضيق���ة لجمهور 

الحريديم األكثر تش���ددا، وباألس���اس تمويل مؤسساتهم، 

والقضايا االجتماعية ذات الصلة، وهي تشارك في االئتالفات 

الحكومية، ولكنها ترف���ض تولي منصب وزير، كي ال تتحمل 

المس���ؤولية العامة عن ق���رارات من منظوره���ا تتعارض مع 

الشريعة اليهودية، وفق تفسيرها المتشدد لها، وكانت آخر 

م���ّرة تولت هذه المجموعة فيها منصب وزير في العام 1959، 

ومنذ ذل���ك الحين تتولى الكتلة منص���ب نائب وزير لحقيبة 

مثل الرفاه أو الصحة، ولكن من دون أن يكون وزير في الوزارة.

»ميرتس«
حركة اليسار الصهيوني، برئاس���ة زهافا غالئون، وتتوقع 

لها اس���تطالعات ال���رأي أن تحصل على 5 إل���ى 6 مقاعد، بدال 

من 3 مقاعد لها اليوم. وقد تأسس���ت حرك���ة ميرتس قبيل 

انتخاب���ات الع���ام 1992، كائت���الف لثالثة أحزاب يس���ارية، 

وحصل���ت في انتخاب���ات 1992 عل���ى 12 مقعدا، ب���دال من 10 

مقاع���د كانت لتل���ك األح���زاب مجتمعة، وكانت تل���ك المّرة 

الوحيدة التي تصل فيها الحركة إلى هذا العدد من المقاعد، 

لتسجل الحقا تراجعات متواصلة، وكانت االنتخابات األخيرة 

الحضيض األكبر للحركة، التي قد تستعيد بعضا من قوتها 

في انتخابات اليوم.

ترتكز »ميرتس« في نش���اطها عل���ى القضايا االجتماعية، 

وتعتبر مناهضة لسياسة االحتالل واالستيطان، وهي تتبنى 

عمليا مخطط بيل كلينتون لحل الصراع الذي طرحه في العام 

2000، بم���ا يش���مل القدس المحتلة، وه���ي ترفض كليا حق 

عودة الالجئين الفلسطينيين.

ومن المؤكد أن »ميرتس« س���تكون ف���ي صفوف المعارضة 

في ظل حكومة بنيامين نتنياهو واليمين.

»كاديما«
حزب المعارضة األكبر في االنتخابات السابقة، وكان له 28 

مقعدا، يصارع في انتخابات اليوم على اجتياز نسبة الحسم 

م���ن 2 بالمئة، التي تمنحه مقعدين كح���د أدنى، وتتوقع له 

اس���تطالعات الرأي ما بين السقوط الكلي، وبين حصوله على 

مقعدين إلى ثالثة مقاعد.

وقد بدأ »كاديما« يواجه انهيارا، مع فوز ش���اؤول موفاز 

برئاسة الحزب في ش���هر آذار الماضي، واستقالة رئيسة 

الحزب الخاسرة تس���يبي ليفني، والتحليل األقرب للواقع 

لوضعي���ة الحزب ه���و أن فوز موف���از برئاس���ة الحزب لم 

يتماش مع رغبة جمه���ور مصوتي الحزب، وكان موفاز قد 

فاز برئاس���ة الحزب بفعل انتس���اب مجموعات ليست من 

مصوتي الحزب، انتس���بت لغ���رض التصويت له على وجه 

الخصوص.

وما أن بدأت استطالعات الرأي تشير إلى األزمة الكبيرة 

التي يواجهه����ا كاديما« حتى بدأ ن����واب في الهرب من 

الس����فينة الغارقة، وثالث����ة منهم حاول����وا الفوز بمقعد 

برلمان����ي ف����ي الئحة ح����زب الليك����ود، إال أنهم خس����روا 

المنافسة كليا في االنتخابات الداخلية لليكود، في حين 

نجح اثنان في الفوز بمقعدين متقدمين نسبيا في الئحة 

»العم����ل« أحدهما وهو نحمان ش����اي، باتت عضويته في 

الكنيس����ت مضمونة، بينما زميلته نينو أبس����دازه حلت 

في المكان العش����رين، وليس من المضمون دخولها إلى 

الكنيست.

وف���ي المقابل، م���ا أن أعلنت ليفني عن تش���كيل »الحركة« 

حتى سارع نحوها عدد من نواب »كاديما« وقادوا انشقاقا من 

س���بعة نواب، ولكن فقط ثالثة إلى أربعة منهم قد يعودون 

إلى الكنيست كمضمونين. 

اللوائح األساسية في المجتمع العربي
تخ���وض االنتخابات في الش���ارع العربي الفلس���طيني في 

إسرائيل ثالث لوائح أساسية، إضافة إلى الئحة رابعة صغيرة 

لن تتجاوز نسبة الحسم، بينما لوحظت في األسابيع األخيرة 

محاوالت ألحزاب صهيونية تهدف إلى لملمة أصوات لها في 

الشارع العربي.

وبحس���ب نتائج االنتخاب���ات األخيرة، فإن نح���و 80 بالمئة 

م���ن المصوتين الع���رب يصوت���ون للوائح الث���الث، الجبهة 

الوطن���ي  والتجم���ع  والمس���اواة،  للس���الم  الديمقراطي���ة 

الديمقراط���ي، و«القائمة الموحدة- العربي���ة للتغيير«، وفي 

غالبي���ة المناطق العربي���ة فإن حصة األح���زاب الصهيونية 

تت���راوح ما بين 6 إل���ى 9 بالمئة، إال أن األح���زاب الصهيونية 

تجب���ي األصوات بي���ن القطاع���ات التي تخدم ف���ي الجيش 

اإلس���رائيلي، وترفع من نس���بتها إلى 20 بالمئة، ولكن هذه 

النسبة في تراجع مستمر.

وإلى جانب اللوائح الثالث، تخوض االنتخابات في الش���ارع 

العربي الئحة »دعم« وهي يس���ارية وترأسها الناشطة أسماء 

إغبارية، وحصلت منذ انتخابات العام 1996 وحتى االنتخابات 

الس���ابقة على ما بين ألف إلى ألفين وخمس���مئة صوت، لكن 

هذه الالئحة التي تضم عددا من المرش���حين اليهود كثفت 

نشاطها هذه المّرة في منطقة تل أبيب الكبرى.

وكانت هناك الئح���ة ثانية تدعى »األم���ل للتغيير«، يبدو 

أنها مرتبطة باألحزاب الصهيونية، ذلك بأن بعض مرشحيها 

كانوا أعض���اء في تلك األحزاب، وهي تدعو إلى فرض الخدمة 

المدني���ة على العرب، وتبدي اس���تعدادها لالنضمام إلى أي 

حكومة تنش���أ في إس���رائيل، غير أنها ف���ي اللحظة األخيرة 

أعلنت انسحابها منًعا إلحراق األصوات العربية.

وفي م���ا يلي اللوائح األساس���ية الثالث، الت���ي تتوقع لها 

استطالعات الرأي أن تحافظ على قوتها الحالية، بينما تشير 

تقدي���رات أخرى إلى احتمال زيادة قوته���ا مجتمعة بمقعد 

إضافي يصب في صالح إحدى اللوائح.

الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة
يقف في صلبها الحزب الش���يوعي، ولها حاليا 4 مقاعد، 

ويرأس الالئح���ة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة، ويليه 

النواب حنا س���ويد ودوف حنين وعفو إغبارية، وفي المكان 

الخام���س نبيلة إس���بنيولي، وفي المكان الس���ادس أيمن 

عودة.

التجمع الوطني الديمقراطي
ول���ه حاليا 3 مقاعد، ويرأس الالئح���ة النائب جمال زحالقة 

وتليه النائبة حنين زعبي، ثم باس���ل غطاس وجمعة الزبارقة 

وعبد الرحيم فقرا وهبة يزبك.

»القائمة الموحدة- العربية للتغيير«
ولها حاليا 4 مقاعد، وتتش����كل الالئح����ة من أربعة أحزاب، 

وه����ي الحركة اإلس����المية )الجن����اح الجنوب����ي( ولها ثالثة 

مرش����حين في األماك����ن األربعة األوائ����ل، و«الحركة العربية 

للتغيير« التي تحل في المكان الثاني، و«الحزب الديمقراطي 

العربي« ول����ه المكان الخامس، و«الحزب القومي العربي« وله 

المكان السادس.

أما المرشحون فهم الشيخ النائب إبراهيم صرصور، والنائب 

أحمد الطيبي، والنائب مسعود غنايم، وطلب أبو عرار، والنائب 

طلب الصانع، والنائب األسبق محمد كنعان. 
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هي قائمة تشكلت من اندماج حركتين أساسيتين بين 

اليهود الحريديم الغربيين )األش���كناز(، هما: »أغودات 

يسرائيل« و«ديغل هتوراه«، اللتان تنشطان، أساسا، في 

مجاالت التعليم الديني، اإلس���كان، خدمات الرفاه، ومنع 

التجند للخدمة العس���كرية بدواع دينية، كما تس���عى 

إل���ى »المحافظة عل���ى الطابع اليه���ودي � الديني لدولة 

إسرائيل«.  

وتس���تند مواقفها في القضايا السياس���ية والدنيوية 

األخرى إلى الش���ريعة اليهودية وتعتبر نفسها »معادية 

للصهيونية«. 

وخالفا لألحزاب غير الحريدية فهي ال تش���تق مواقفها 

من التزام مس���بق بمواقف »حمائمية« أو »صقرية«، بالرغم 

عن أن ممارساتها السياس���ية تميزت، على مدى وجودها 

البرلمان���ي، بالتش���دد اليميني غالبا، الذي تجس���د، مثال، 

في معارضة اتفاقيات أوس���لو ومعارضة »خطة االنفصال« 

عن قطاع غ���زة وفي مناوئتها لألحزاب »اليس���ارية« التي 

تعتبرها »علمانية أيديولوجًيا«.  

أبرز مرشحيها في االنتخابات الحالية:

يعقوب ليتس���مان: أشغل منصب نائب وزير الصحة في 

حكومة بنيامين نتنياهو األخيرة. 

موشيه غفني.

مئير بوروش.

حرك���ة يمينية متطرفة تش���كل امت���دادا لحركة »كاخ« 

العنصرية التي أسسها الحاخام مئير كهانا.  

تض���م هذه الحركة حزب »األمل - حزب صهيوني قومي« 

)هتيكفا( برئاس���ة عضو الكنيست أرييه إلداد، ومجموعة 

المنفصلين عن حزب »أرض إس���رائيل لنا«، برئاس���ة عضو 

الكنيست ميخائيل بن آري. 

يتضمن برنامج هذه الحركة، من بين ما يتضمنه:

 الدعوة إلى فرض القانون والقضاء اإلس���رائيليين على 

كامل مناطق أرض إس���رائيل من نه���ر األردن حتى البحر 

المتوسط. 

الرفض القاطع والمطلق إلقامة كيان سياسي إضافي إلى 

جانب دولة إسرائيل، غربي نهر األردن. 

الس���عي إلى إلغ���اء اتفاقيات أوس���لو، وتطال���ب بتبني 

الحكوم���ة الف���وري لتقرير لجن���ة إدموند ليفي« بش���أن 

االستيطان. 

الس���عي إل���ى تطبيق الس���يادة اليهودية عل���ى الحرم 

القدسي الشريف وضمان حق اليهود في الصالة هناك.

الس���عي إلى نزع أس���لحة »أجه���زة األمن« ف���ي »جيش 

المخربين، أي: شرطة م.ت.ف«.

الس���عي إلى س���ن قانون »اللغة العبرية« كلغة رسمية 

وحيدة في دولة إسرائيل. 

محاربة مظاهر الكراهي���ة الذاتية، دعوات المقاطعة 

ضد إس���رائيل ومؤسساتها األكاديمية، ومظاهر الدعم 

للع���دو العرب���ي التي تظهر من حين إل���ى آخر بين قلة 

هامش���ية من أعضاء الس���لك األكاديمي في الجامعات 

اإلسرائيلية.  

العمل على تطبيق القوانين اإلسرائيلية بالتساوي على 

جميع المواطنين في جميع المجاالت: دفع ضرائب األرنونا، 

قواني���ن البن���اء والمواص���الت، واجب اإلخ���الص ومحاربة 

التحريض ضد الدولة. 

تش���مل قائمة مرش���حي هذه الحركة: 1. أرييه إلداد؛ 2. 

ميخائيل بن آري؛ 3. باروخ مارزل.

برنامج حزب »إسرائيل قوية« )عوتسما ليسرائيل(

الدعوة إلى فرض القانون اإلسرائيلي على كامل مناطق
أرض إسرائيل من نهر األردن حتى البحر المتوسط!

يعتب���ر »البي���ت اليه���ودي« أن »دولة إس���رائيل ه���ي دولة 

يهودية، دولة اليهود، وذات نظام ديمقراطي. وس���نعمل على 

تعزيز الصبغة اليهودية للدولة، وس���نحارب ضد كل من يعمل 

على تحويل إس���رائيل إلى ’دولة جميع مواطنيها’. ورغم ذلك، 

س���نؤيد الحقوق الكاملة لألقليات في الدولة، وبضمنها األقلية 

العربية«.

ويعتبر »البيت اليهودي« أن »االس���تيطان يجب أن يكون في 

جميع أنحاء البلد«.

وجاء في البرنامج السياسي للحزب أن »إسرائيل أصبحت دولة 

تل أبيب. وهذا خطأ تاريخي ينبغي تصحيحه. وسوف نعمل من 

أجل دفع االس���تيطان في جميع أنحاء البلد: في النقب ويهودا 

والغ���ور والعرب���ة والس���امرة والجليل وهضبة الج���والن، وذلك 

بواسطة تحس���ين المواصالت وتش���جيع مناطق األطراف ومنح 

أفضلية قومية لهذا االستيطان«.

ويطال���ب »البيت اليهودي« بالحفاظ على ما يس���ميه »أراضي 

األم���ة«، معتب���را أن »دولة إس���رائيل تفقد أراض���ي في الجليل 

والنقب. والبناء غير القانوني المكثف من جانب البدو تس���بب 

بفقدان أراض وس���لطة القانون والس���يادة الفعلية للدولة على 

البلد. وسنعمل على تطبيق القانون والنظام في النقب والجليل، 

ومعالجة أساس���ية للبناء غير القانوني واالس���تيالء على أراض 

بشكل غير قانوني وتعزيز االس���تيطان اليهودي في المكان«، 

في إش���ارة إلى مصادرة أراض���ي العرب من أج���ل إقامة بلدات 

يهودية.

ويعتب���ر »البيت اليهودي« أن »دولة إس���رائيل ليس���ت دولة 

المواطنين الذين يعيشون فيها فقط، وإنما دولة يهود العالم 

أيضا. وأن سعي الدولة من أجل تعزيز العالقة مع يهود العالم 

تراج���ع في العقود األخيرة. وباس���تثناء برامج معدودة، فإننا ال 

نتحمل المسؤولية عن يهود العالم«.

وفيم���ا يتعلق بالص���راع، وضع »البيت اليه���ودي« حال بموجب 

رؤي���ة زعيمه، نفتالي بينيت، يؤكد ما يل���ي: »نحن نعارض دولة 

فلس���طينية من أي نوع تقام غربي نه���ر األردن. وقد كان هناك 

في ’سوق األفكار’ اإلسرائيلية حتى اليوم حالن فقط: إقامة دولة 

فلس���طينية في أغلبية مناطق يهودا والسامرة أو الضم الكامل 

ن 
ّ

ليهودا والس���امرة مع مليوني عربي فيها. وبرأينا، هذان الحال

غير قابلين للتطبيق، ويش���كل كالهما خطرا على مستقبل دولة 

إسرائيل. والقيادة الفلس���طينية ال تريد يهودا والسامرة وإنما 

كل دولة إسرائيل، ولذلك فإنه ال يوجد حل كامل في جيلنا«. 

ويعتبر »البي���ت اليهودي« أنه »حان الوقت لطرح حل عقالني 

يخدم مصالح دولة إس���رائيل. وه���ذا البرنامج، ال���ذي هو قيد 

التبلور ه���ذه األيام، ال يدعي بأنه س���يحل جميع القضايا ’مرة 

واحدة وإلى األبد’، ألن حال كهذا ليس موجودا.

»إن ه���ذه المب���ادرة، المتواضع���ة جدا ف���ي أهدافها، تمنح 

إسرائيل ثالث أفضليات: االستيالء على الكنوز الهامة بالنسبة 

إلين���ا، وتعزي���ز مكانتنا الدولية بواس���طة تحيي���د كامل لزعم 

’األبارتهايد’، وإنشاء ش���روط ميدانية مستقرة وقابلة للوجود 

لعشرات السنين في المستقبل.

»وتس���تند الخطة إلى مواقف عدد من قادة الحكومة، الوزراء 

موشيه كحلون ويس���رائيل كاتس ويولي إدلشتاين )من حزب 

الليك���ود الحاكم(، الذي���ن يدعون إلى ضم مناط���ق معينة في 

يهودا والسامرة إلى إس���رائيل، وتمنح دعوتهم هذه مضمونا 

محددا«.

ويط���رح »البيت اليه���ودي« برنامجا أطلق عليه اس���م »خطة 

النقاط الس���بع إلدارة الصراع اإلس���رائيلي - العربي في يهودا 

والسامرة«، يشمل البنود التالية:

»فرض الس���يادة اإلس���رائيلية على المناطق اإلسرائيلية في 

يهودا والسامرة، المناطق ’ج’، بشكل أحادي الجانب. والعالم لن 

يعترف بس���يادتنا هناك مثلما ال يعترف بسيادتنا في حائط 

المبك���ى )حائط البراق( وفي أحياء )مس���توطنات( راموت وغيلو 

ف���ي القدس وهضبة الجوالن. )لكن( العالم س���يعتاد على ذلك 

مع مرور السنين.

 »منح المواطنة الكاملة لخمس���ين ألف عربي يعيش���ون في 

المناطق اإلس���رائيلية الت���ي يتم ضمها. وهكذا يتم س���حب 

البس���اط بالكامل من تح���ت مزاعم األبارتهاي���د. ففي المناطق 

’ج’ يعي���ش 350 أل���ف يه���ودي و50 ألف عربي فق���ط. وهؤالء 

س���يتحولون إلى مواطنين إس���رائيليين كاملين. وبموجب هذه 

المبادرة لن يتم طرد أي عربي وأي يهودي من بيته.

»حكم ذاتي كامل مع تواصل بواسطة المواصالت في المناطق 

التي تس���يطر عليها السلطة الفلس���طينية: بإمكان العربي أن 

يصل من أية نقطة إلى أية نقطة في يهودا والس���امرة من دون 

حواجز وجنود )إس���رائيليين(. ومثلما ال نحب نحن الوقوف في 

اختناقات الس���ير الطويلة، هكذا العرب أيضا. وإنش���اء تواصل 

ليس باألمر البسيط، لكن باإلمكان تحقيق ذلك باستثمار مئات 

ماليين الش���واكل لمرة واحدة. ونشدد على أنه ليس المقصود 

إنش���اء شبكات ش���وارع منفصلة، وإنما إزالة العقبات في نقاط 

هامة. فالعرب واليهود يس���افرون اليوم في ش���بكة الش���وارع 

نفسها، وهكذا يجب أن يس���تمر الوضع. سنحسن حياة العرب 

ونزيل عنا الضغوط الدولية واإلنسانية غير الضرورية.

»لن يدخل أي الجئ فلس���طيني من الدول العربية إلى يهودا 

والسامرة، وذلك خالفا لمفهوم الدولة الفلسطينية الذي يسمح 

باستيعاب ماليين الالجئين الفلس���طينيين الذين سيدخلون 

إليها من جميع الدول العربية. واألمر المؤس���ف هو أن نتنياهو 

أيضا وافق ف���ي خطاب بار إيالن على فكرة اس���تيعاب الجئين 

فلس���طينيين في مناطق الدولة الفلس���طينية. هذا خطأ فادح 

سيؤدي إلى كارثة ديمغرافية ال يمكن تصحيحه.

»مظل���ة أمنية إس���رائيلية كاملة على جمي���ع مناطق يهودا 

والس���امرة. ويتمثل ش���رط نج���اح الخط���ة كلها ف���ي الهدوء 

الميداني. ويتم تحقيق الهدوء فقط ألن الجيش اإلس���رائيلي 

هو الحاكم األعلى في مناطق يهودا والسامرة. وإذا خرج الجيش 

اإلسرائيلي، س���تدخل )حركة( حماس. هذا ما حدث في غزة مع 

حماس، وفي جنوب لبنان مع حزب الله. 

»تكري���س الفصل بين غزة ويهودا والس���امرة. وخالفا لفكرة 

’المعب���ر اآلمن’، لن يتم الربط بين غزة ويهودا والس���امرة. ومن 

شأن ربط كهذا أن ينقل جميع مصائب غزة إلى يهودا والسامرة 

الهادئ���ة، على أن يتم ضم غزة تدريجيا إلى مصر. وقد بدأ هذا 

األمر يحدث. يحظر علينا تحمل المسؤولية عن غزة.

»اس���تثمار اقتصادي مكثف من أجل التعايش بين إسرائيل 

والع���رب: بناء جس���ور وتحس���ين البن���ى التحتي���ة والمناطق 

الصناعية المش���تركة. فالس���الم ينمو من أس���فل وعن طريق 

الس���كان واألفراد والحياة اليومية. وب���دال من قضاء الوقت عبثا 

في حف���الت كوكتيل دبلوماس���ية في أوس���لو وجنيف وكامب 

ديفيد، يجب إحداث تحس���ن حقيقي على األرض ولدى الناس 

الحقيقيين«.

وخلص البرنامج السياس���ي لحزب »البي���ت اليهودي« إلى ما 

يلي: »يتعين علينا االعتراف: ليس هناك حب كبير بين العرب 

واليه���ود في يهودا والس���امرة، لك���ن كال الجانبين توصال إلى 

اعت���راف بأن الجانب اآلخر ال يعتزم االنتح���ار. ولذلك، فبدال من 

االس���تمرار في إه���دار الوقت والموارد والدماء بواس���طة حلول 

تقود إل���ى اإلحباط والعنف، من األفض���ل التركيز على خطوات 

حقيقية لتحسين واستقرار الوضع«.

الدين والدولة:
دولة إس���رائيل هي دولة يهودي���ة وديمقراطية. ينبغي أن 

يتحدد طابعها م���ن خالل الحوار على قاع���دة التوراة وتعاليم 

األنبياء )أنبياء إسرائيل(. يتعين تجنب التشريعات اإلكراهية، 

الدينية والعلمانية. كم���ا ينبغي تعزيز  مكانة القضاء العبري 

)الديني( في الدولة.

العالقة تجاه األقلية العربية:
ترتكب دولة إس���رائيل الي���وم خطأ مزدوج���ا. فهي تتعامل 

بتس���امح حيال تحريض عناصر  عربية تس���عى إلى إبادة دولة 

إس���رائيل، بينما تعتم���د التمييز ض���د الع���رب الراغبين في 

االندماج في المجتمع اإلس���رائيلي. نحن س���نعمل في االتجاه 

العكس���ي تماما: الح���زم حيال الطابور الخام���س، مقابل تعزيز 

المواطنين العرب الذين يريدون مصلحة إسرائيل.   

برنامج حزب »البيت اليهودي«

دولـــة يـهــوديــة وســيــادة إسرائيلية على الضفة الغربية!

نفتالي بينيت:  
رئيس حزب »البيت اليه���ودي« ورئيس قائمته النتخابات 

الكنيست ال� 19. 

ول���د ف���ي 25 آذار 1972 ف���ي مدين���ة حيفا. مت���زوج وله 4 

أبن���اء وبنات ويس���كن في مدين���ة رعنانا. انض���م إلى حركة 

»بني عكيفا« الدينية منذ ش���بابه المبك���ر. خدم في الجيش 

اإلسرائيلي وبلغ رتبة رائد في وحدة النخبة في هيئة األركان 

)س���ييرت متكال(، وقائدا لفرقة في وح���دة ماجالن )الوحدة 

212(- إحدى وحدات النخب���ة المتخصصة في تنفيذ عمليات 

عسكرية »في ما وراء خطوط العدو«. 

حاصل على اللقب األول في الحقوق من »الجامعة العبرية« 

في القدس. وخالل فترة الدراس���ة، أقام، مع ش���ركاء آخرين، 

ش���ركة ناش���ئة في مج���ال حماي���ة المعلومات على ش���بكة 

اإلنترنت، بيعت لش���ركة أميركية في العام 2005 بمبلغ 145 

ل 400 عامل. 
ّ
مليون دوالر  وال تزال قائمة في إسرائيل وتشغ

بدأ نشاطه السياس���ي عضوا في حزب »الليكود« في العام 

2006، وتولى منص���ب رئيس طاقم بنيامين نتنياهو، رئيس 

المعارضة آنذاك، ث���م أدار حملة نتنياهو لرئاس���ة الليكود 

في العام 2007. وفي الفترة بين 2010 – 2012 تولى رئاس���ة 

»مجل���س المس���توطنات في يهودا والس���امرة وغ���زة«، وقاد 

»النضال ضد تجميد االس���تيطان في يهودا والس���امرة«، ما 

عمق هوة »الخالف« بينه وبين نتنياهو. 

في نيس���ان 2010 أقام، س���وية مع أييلت ش���اكيد، حركة 

»إسرائيل خاصتي«، التي نشطت في مجال الدعاية المساندة 

إلس���رائيل ومحاربة دعوات مقاطعة إس���رائيل على الصعيد 

الدولي. 

وفي نيس���ان 2012 أق���ام حركة علمانية - دينية أس���ماها 

»إس���رائيليون« وضع���ت له���ا أهداف���ا تمثلت ف���ي: »إعادة 

الصهيونية إلى مكانتها المركزي���ة«، ترويج »خطة بينيت« 

للتس���وية السياس���ية والحوار بين المتدينين والعلمانيين. 

وفي وقت الح���ق، أعلن انفصاله عن الليك���ود وانضمامه إلى 

»البيت اليهودي«.  

وف���ي االنتخاب���ات التي جرت لرئاس���ة هذا الح���زب، في 6 

تش���رين الثان���ي 2012، تغلب بينيت على مناِفَس���يه زبولون 

أورليف )الرئيس الس���ابق لحزب »المف���دال«( ويهودا كوهن 

ل حزب »المفدال« س���ابقا فقط 
ّ
وفاز برئاس���ة الحزب، الذي مث

باسم »البيت اليهودي - المفدال  الجديد«. وفيما بعد، انضم 

إليه، أيضا، ح���زب »االتحاد الوطني« )ح���زب »تكوماه« وحزب 

»موليدت«( وشكال، معا، »البيت اليهودي« برئاسة بينيت. 

أثار بينيت ضجة سياس���ية وإعالمية واسعة في إسرائيل 

حينما أعل���ن، خالل مقابلتي���ن تلفزيونيتي���ن في منتصف 

ش���هر كانون األول األخير، أنه »سيرفض المشاركة في إخالء 

نقاط استيطانية إذا تلقى أوامر لتنفيذ ذلك في إطار خدمة 

االحتياط في الجيش«. 

برنامج حزب »يهدوت هتوراه وهشبات«

الحفاظ على الطابع اليهودي ـ الديني لدولة إسرائيل

هذه القائمة تش���كلت في تشرين األول 2012، من اتحاد 

حزبّي »الليك���ود«، بزعامة بنيامين نتنياهو، و«إس���رائيل 

بيتن���ا« بزعامة أفيغ���دور ليبرمان، بعد أي���ام معدودة من 

إعالن قرار حل الكنيس���ت ال� 18، وذل���ك خصيصا لخوض 

االنتخابات للكنيست ال� 19. 

ولم تنشر هذه القائمة المش���تركة أي برنامج انتخابي 

في أي مجال من المجاالت. 

ويبدو أنها تعتمد برنامجّي الحزبين اللذين يشكالنها، 

كال على حدة، مع العلم أنه يتم عرض برنامج حزب الليكود 

على أنه برنامج رئيس الحزب بنيامين نتنياهو. 

برنامج الليكود:
ينطلق برنامج نتنياهو »السياسي � األمني« من »خطوط 

حمراء واضحة للتس���وية السلمية«، س���يعرضها الليكود 

»حينما يحين وقت المفاوضات النهائية من أجل السالم«، 

م���ا يعني أن هذا الحزب يرى أن »الوقت لم يحن بعد إلجراء 

مفاوضات نهائية من أجل السالم«!!

أما هذه »الخطوط الحمراء« فهي: المفاوضات: »س���يصّر 

الليك���ود، ورئيس���ه، على أن تبق���ى المس���ؤولية عن أمن 

وسالمة مواطني إسرائيل بيدّي إسرائيل وعلى أن تحتفظ 

إس���رائيل بحقها في الدفاع عن حدودها، وهو الحق الذي 

يكفله قرارا األمم المتحدة رقم 242 ورقم 338«.

وال يتط���رق »البرنام���ج«، مطلق���ا، إلى قضي���ة الحدود أو 

إل���ى قضي���ة االس���تيطان والمس���توطنات ف���ي األراضي 

الفلسطينية. 

الالجئ���ون: »الحكومة بقيادة الليكود لن تس���مح لآلالف 

- وليس للماليين بالمؤكد - من الالجئين الفلس���طينيين 

بالدخول إلى إس���رائيل. إسرائيل لن تتحمل أية مسؤولية 

أخالقية ع���ن أولئك الالجئي���ن، نظرا ألنه���م يعانون من 

وضعهم القاس���ي هذا من جراء قرارات مصيرية اتخذها 

العال���م العربي: قرار إعالن الحرب على إس���رائيل، بدال من 

القبول بح���ق اليهود في وطن خاص به���م، والقرار بعدم 

السماح ألولئك الالجئين، منذ ستين عاما، بترميم حياتهم 

ومواصلتها في الدول العربية«.

القدس: »الحكومة بقيادة الليكود ستحافظ على القدس 

موحدة عاصمة أبدية إلسرائيل، تحت السيادة اإلسرائيلية. 

فاليهود من مختلف أرجاء المعمورة يتطلعون منذ 2000 

عام نح���و العودة وبن���اء القدس، عاصمته���م التاريخية. 

القدس ه���ي قلب الثقافة اليهودية وس���نواصل الحفاظ 

عليها كذلك، س���وية مع منح أبناء جمي���ع الديانات الحق 

في إقامة ش���عائرهم الدينية في األماكن المقدسة لهم 

ه من أجل 
ُ
في هذه المدينة. إن أس���وأ ما يمكن أن يتم فعل

السالم هو تقس���يم القدس. فمثل هذا التقسيم سيخلق 

نقطة احتكاك من شأنها أن تشعل المنطقة بأسرها. فقط 

القدس الكاملة الموحدة، تحت السيادة اإلسرائيلية، هي 

التي يمكنها المحافظة على السالم في المنطقة«.

برنامج »إسرائيل بيتنا«:
في مقدمة برنامجه، يش���دد هذا الحزب على »أربع نقاط 

جوهرية«:

دولة إس���رائيل: هي الوطن القومي للش���عب اليهودي، 

هي دولة يهودية، صهيونية وديمقراطية. في أي صدام 

بين قيم كونية وبين قيم يهودية، تعطى األولوية للقيم 

اليهودية.  

ب هام في أمن إس���رائيل � اإلخالص 
ّ
اإلخالص: ه���و مرك

لدولة إس���رائيل كدولة يهودية، صهيونية وديمقراطية، 

اإلخالص لرموزها وسيادتها وتنفيذ واجب خدمة الدولة، 

س���واء بالخدمة العس���كرية، الوطنية أو المدنية البديلة. 

كل من يلتزم بذلك يكون مواطن���ا يتمتع بجميع الحقوق 

والواجبات. أما َمن يرفض فيحظى بحقوق مقيم دائم، من 

دون الحق في التصويت أو الترشح للكنيست.

وحدة الشعب اليهودي .. القيادة
تحت باب »األم���ن القومي«، يطرح ه���ذا الحزب رؤيته ل� 

»النزاع اإلسرائيلي � الفلسطيني« على النحو التالي:

»إن الفرضية القائلة بأن النزاع »اإلسرائيلي � الفلسطيني« 

هو لّب النزاع في الش���رق األوسط هي فرضية كاذبة: إنها 

واحدة فقط من المواجهات العديدة في العالم اإلسالمي، 

تش���مل مواجهة إقليمية بين دول مختلفة، مواجهة بين 

تيارات مختلفة في داخل اإلسالم، بل وحروبا أهلية عديدة 

جدا. كما أن االعتقاد بأن النزاع »اإلسرائيلي � الفلسطيني« 

هو ن���زاع إقليمي، لذا فإن باإلمكان حله بواس���طة التنازل 

عن مناطق إقليمية، يمثل خطأ جس���يما: اإلرهاب العربي 

ضد اليهود، بدءا منذ وصول الطالئعيين األوائل في مطلع 

القرن ال���� 20، أحداث تل حاي، أح���داث تارباط )1929( في 

الخليل، التم���رد العربي الكبير ف���ي الثالثينيات، تفجير 

سيارة مفخخة قرب مقر صحيفة فلسطين بوست وأحداث 

أخرى وقعت قبل قيام الدولة. كذلك، فقد أقيمت منظمتا 

فتح وم. ت. ف قبل 1967. ومن المهم اإلشارة إلى أنه خالل 

األعوام ال� 19، بين 1948 و 1967، لم تقم دولة فلس���طينية، 

ولم يكن ثمة أي طرف يطالب بإقامتها في مناطق يهودا 

والسامرة )الضفة الغربية( وغزة، على الرغم من أنها كانت 

تخضع لس���يطرة دول عربية. وعلى هذا، فإن االس���تنتاج 

الواضح هو: إن مطلب إقامة دولة فلسطينية ومطلب »حق 

الع���ودة« يرميان إلى تمويه اله���دف الحقيقي، وهو محو 

دولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية«!

ويضي���ف:  »غزة ه���ي كيان إرهابي سياس���ي، جهادّي، 

معاٍد، تحكمها حركة حم���اس التي يتوجب َهزُمها. ففي 

صلب إيديولوجيتها - تدمير دولة إس���رائيل. وسيترتب 

على اندماجها في محور الش���ر )إيران، سورية والمنظمات 

اإلرهابية( ثمن باهظ. 

»ويعتب���ر حزب إس���رائيل بيتنا غزة ويهودا والس���امرة 

كيانين منفصلين، وسيعمل من أجل منع االنتقال الجاري 

للن���اس والبضائع بينهم���ا، كما لم يكن م���ن قبل مطلقا. 

ونؤكد: إن المفاوضات مع الس���لطة الفلسطينية ستتطرق 

إلى يهودا والس���امرة فقط. وعلى إس���رائيل أن تعلن إنه 

س���يتم إغالق جميع المعابر في غضون وقت معقول، وإن 

االنفص���ال عن غزة س���يكون � كما وعد ش���ارون � انفصاال 

تام���ا: ال بضائع، ال كهرباء، ال وقود، ال مياه، ال أماكن عمل، ال 

تحويالت مالية ..إلخ«.

برنامج »الليكود- بيتنا«  )تحالف الليكود ـ إسرائيل بيتنا(

األولوية للدولة اليهودية الصهيونيـة!
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انتخــابـــات 2013

البرنامج السياسي ـ األمني: 
يتضمن »المبادئ األساس���ية« التالية: للشعب اإلسرائيلي حق 

غي���ر قابل للنقض في أن تكون له دولة س���يادية في حدود أرض 

إسرائيل، وطنه القومي، التاريخي، الديني والثقافي.

الهدف السياس���ي المركزي ل� »الحركة« هو ضمان تثبيت دولة 

إسرائيل كبيت قومي للش���عب اليهودي، دولة ديمقراطية بروح 

وثيقة االستقالل، تعيش بسالم وأمن مع جميع جيرانها. 

ضم���ان بقاء إس���رائيل كدولة يهودي���ة وديمقراطية يقتضي 

المحافظ���ة عل���ى أغلبية يهودي���ة بين مواطنيه���ا. وعليه، يجب 

الحفاظ عل���ى مبدأ الدولتين القوميتين والعمل من أجل تحقيقه، 

حتى بثمن التخلي عن أجزاء من أرض إسرائيل.

قوة الردع اإلسرائيلية تستند إلى قوة إسرائيل العسكرية وإلى 

ش���رعيتها الدولية. تتعهد »الحركة« بالحفاظ على قوة إسرائيل 

العسكرية وتعزيزها، كما تتعهد بتعزيز عالقاتها السياسية مع 

المجتمع الدولي عامة، ومع الواليات المتحدة خاصة، من أجل لجم 

عملية العزل الخطيرة والتصدي بنجاح لتوجهات متزايدة من نزع 

الشرعية. 

حيال الواقع المركب في الش���رق األوس���ط، يتعين العمل وفق 

إستراتيجية مزدوجة: على قاعدة التقسيم القائم إلى متطرفين 

وبراغماتيين:

في مواجهة العناصر المتطرفة التي ال تقبل بمجرد وجود دولة 

إسرائيل وتعمل ضدها، بالعنف واإلرهاب � يجب استخدام القوة. 

يجب تجنيد المجتمع الدولي واس���تخدام الق���وة عند الحاجة من 

أجل تعزيز قوة الردع اإلسرائيلية.

في موازاة ذلك، يجب العمل س���وية مع المجموعة البراغماتية 

ضد المتطرفين. 

اس���تمرار النزاع بيننا وبين الفلسطينيين، في الوقت الذي يمر 

فيه الشرق األوسط بتحوالت تاريخية، يضر بإمكانية شق الطريق 

نحو تطبيع العالقات بين إسرائيل وبين العالم العربي واإلسالمي. 

في داخل الس���لطة الفلس���طينية، ينبغي اعتماد اإلستراتيجية 

المزدوجة، تبعا للتقسيم الداخلي:

في مواجه���ة »حماس«، الت���ي تمثل األيديولوجيا اإلس���المية 

المتطرفة، ال تعترف بإس���رائيل وتستخدم اإلرهاب ضدها � يجب 

العمل بالوسائل العسكرية عند الحاجة حتى تحقيق الردع.

ف���ي موازاة ذلك، يجب العمل س���عيا إلى التوصل إلى تس���وية 

تنه���ي النزاع، تقوم عل���ى مبدأ الدولتين القوميتين، س���وية مع 

العناصر البراغماتية في السلطة الفلسطينية. 

تج���ري المفاوضات فقط مع حكومة فلس���طينية تعترف بدولة 

إس���رائيل، وتدع���م الحل السياس���ي وتعارض كل أن���واع العنف 

واإلرهاب. 

ستس���عى الحركة من أج���ل التوصل إلى اتف���اق يتم في إطاره 

ترس���يم حدود إس���رائيل النهائية، من خالل المحافظة الصارمة 

عل���ى المصال���ح القومية، وف���ي مقدمتها االحتياج���ات القومية 

واألمنية لدولة إسرائيل. 

س���تصر »الحركة« على أن يش���مل االتفاق، ال���ذي ينهي النزاع 

والمطالب القومية من إسرائيل، مبادئ الترتيبات األمنية الالئقة، 

بما فيها نزع األس���لحة م���ن الدولة الفلس���طينية، مبادئ الحدود 

التي تأخ���ذ في االعتب���ار الواق���ع الديمغرافي ميداني���ا )الكتل 

االس���تيطانية( ومواقع ذات أهمية قومية، تاريخية ودينية وفي 

مقدمتها القدس � عاصمة إسرائيل األبدية. كما ستصر »الحركة« 

أيضا على مبدأ أن الدولة الفلسطينية هي الحل لمشكلة الالجئين 

الفلسطينيين. 

يت���م تنفيذ االتف���اق وإقامة دولة فلس���طينية فقط بعد فترة 

انتقالي���ة يتم خاللها تطبيق جميع الش���روط المطلوبة إلقامتها 

والتي تضمن عدم تحولها إلى دولة إرهاب. 

 

البرنامج االجتماعي ـ االقتصادي: 
يتضمن »المبادئ األساسية« التالية:

االقتصاد اإلس���رائيلي ينبغي أن يس���تمر ف���ي االعتماد، بوجه 

أساس، على مبادئ »السوق الحرة« باعتبارها مفتاح نمو االقتصاد 

اإلسرائيلي كاقتصاد حديث وتنافسي. ومع ذلك، ينبغي أن تتم 

موازنة هذا المبدأ بواس���طة منظومات الرقاب���ة واإلدارة الناجعة 

والالئقة الت���ي تتيح التدخل في »إخفاقات الس���وق« التي تعود 

بالض���رر على الرفاهي���ة العامة. وتؤمن »الحرك���ة« بأن ثمة حاجة 

فورية إلى تغيير سلم األولويات في ميزانية الدولة من أجل رصد 

الموارد الالزمة لتحقيق عدالة اجتماعية وإلتاحة النمو واالزدهار 

بين المواطنين جميعا. 

 الطبقة الوس���طى هي »العمود الفق���ري« لالقتصاد والمجتمع 

في إس���رائيل، وقد أصبحت الجهة الوحي���دة التي تتحمل العبء 

األمني واالجتماعي. وستعتمد »الحركة« سياسة تدفع نحو تعزيز 

قوة هذه الطبقة كجزء من الس���عي إلى تحقيق اقتصاد ومجتمع 

متس���اويين وقويين، وخاص���ة على ضوء الت���آكل المتواصل في 

مكانة هذه الطبقة خالل األعوام األربعة األخيرة. 

األط���راف الجغرافية هي احتياطي التطوي���ر األكثر أهمية في 

الدول���ة وينبغ���ي أن يش���كل تطويرها حجرا أساس���ا في أهداف 

إس���رائيل القومية. ويش���مل تطوي���ر األطراف، أيض���ا، تقليص 

الفجوات، زيادة عدد الس���كان فيها وتعزيز المستوى االقتصادي 

� االجتماع���ي المتدني جدا عنه في المناط���ق األخرى في الدولة. 

وت���رى »الحرك���ة« ف���ي تطوير األط���راف حجر زاوية ف���ي رؤيتها 

االقتصادي���ة � االجتماعية بما يضمن النمو المس���تدام وتحقيق 

أهداف اقتصادية قومية بعيدة المدى. 

تسيبي ليفني )رئيسة القائمة(: 
ولدت في 8 تموز 1958 في مدينة تل أبيب. انضمت، في شبابها 

المبك���ر، إل���ى حركة »بيت���ار« اليمينية. أدت الخدمة العس���كرية 

اإللزامية في معهد لتأهي���ل الضابطات وحصلت على رتبة مالزم 

أول. انضمت إلى جهاز االستخبارات اإلسرائيلي »الموساد« حيث 

قامت بالعديد من العمليات الخاصة.

درس���ت الحقوق وعملت في المحاماة، قب���ل أن تتولى في العام 

1996 منصب المديرة العامة لهيئة الش���ركات الحكومية، والذي 

تولت م���ن خالله المس���ؤولية ع���ن تحويل ش���ركات واحتكارات 

حكومية عديدة إلى القطاع الخاص.

خبت لي�ف�ني للكنيس���ت ف���ي المرة األولى ف���ي العام 1999 
ُ
انت

)الكنيس���ت ال� 15(، ضم���ن قائم���ة »الليكود« برئاس���ة بنيامين 

نتيناه���و. وفي الع���ام 2001 عينها أريئيل ش���ارون في حكومته 

)الحكومة ال� 29( وزيرة في وزارت���ي »التعاون اإلقليمي« والزراعة. 

ثم أش���غلت، في حكومة شارون التالية )الحكومة ال� 30، من 2004 

حت���ى 2006( مناصب وزارية مختلفة، كان آخرها وزيرة الخارجية. 

وبعد انشقاق شارون عن حزب الليكود في العام 2005، على خلفية 

الخالف حول االنسحاب من غزة، وتشكيله حزب »كاديما«، انضمت 

ليفني إليه. واش���غلت في حكومة إيهود أولمرت )من 2006 حتى 

2009( منصب وزيرة الخارجية والقائمة بأعمال رئيس الحكومة. 

بعد قضايا الفساد التي الحقت أولمرت، جرت انتخابات داخلية 

ف���ي »كاديما« انتهت بفوز ليفني برئاس���ة الح���زب وذلك في 17 

أيلول 2008. خاض حزب »كاديما« االنتخابات للكنيست ال� 17 في 

10 ش���باط 2009 تحت قيادتها وحص���د 28 مقعدا ليحتل المرتبة 

األولى. ولكن بعدما عهد الرئيس اإلس���رائيلي ش���معون بيريس 

بتش���كيل الحكومة لزعيم ح���زب »الليكود«، بنيامي���ن نتنياهو، 

رفضت االنضمام إلى حكومة برئاسته.

وبعد اإلطاحة بها من رئاس���ة الحزب، إثر منافس���ة مع ش���اؤول 

موفاز، قدمت ليفني استقالتها من الكنيست في مطلع أيار 2012. 

برنامج حزب »الحركة« )»هتنوعا«( برئاسة تسيبي ليفني 

ضمان تثبيت دولة إسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي!
أقيم حزب »الحركة« مؤخرا خصيصا لخوض انتخابات الكنيست الـ 19

عمرام متسناع )المرشح الثاني(: 
ولد في 20 ش���باط 1945 في كيبوتس »دوفرات«. جنرال س���ابق 

ف���ي الجيش، تولى قي���ادة المنطقة الوس���طى إب���ان االنتفاضة 

الفلس���طينية األول���ى. بعد إنهاء الخدمة العس���كرية، مباش���رة، 

انتخب لرئاس���ة بلدي���ة حيفا في الع���ام 1993، ممث���ال عن حزب 

»العمل«، وأش���غل المنصب حتى الع���ام 2002، حين تنافس على 

رئاسة الحزب وفاز بها. 

خاض انتخابات الكنيس���ت ال� 16 )في الع���ام 2003(، على رأس 

»العمل«، واس���تقال منها في تش���رين الثاني 2005. عاد ونافس 

على رئاس���ة حزب العمل في العام 2011، لكنه فش���ل. وفي كانون 

األول 2012 أعلن انضمامه إلى »الحركة«.  

 

عمير بيرتس )المرشح الثالث(: 
ولد في 9 آذار 1952 في المغرب. هاجرت عائلته إلى إسرائيل في 

العام 1956 واستقرت في بلدة سديروت في النقب. 

بدأ حياته السياس���ية رئيسا لبلدية س���ديروت في العام 1983 

ممثال لحزب »المعراخ« )»العمل« س���ابقا( وفي العام 1988 انتخب 

لعضوية الكنيست للمرة األولى ضمن قائمة حزب »العمل«. 

خاض، س���وية مع حاييم رام���ون، االنتخابات لرئاس���ة »النقابة 

العامة للعمال في إس���رائيل« )الهستدروت( بقائمة مستقلة في 

العام 1994 وفاز رامون برئاس���ة »الهس���تدروت«، لكنه اعتزل في 

العام 1995 فتولى بيرتس رئاس���ة الهستدروت، ثم عاد وفاز بها 

في العام 1997.  

في العام 1999 انشق بيرتس عن حزب »العمل« وأقام حزيا جديدا 

أسماع »شعب واحد« )عام إيحاد( خاض انتخابات الكنيست ال� 15 

في العام نفس���ه وفاز بمقعدين، ثم خاض انتخابات الكنيست ال� 

16 أيضا في العام 2003 وفاز بثالثة مقاعد. 

في العام 2005 عاد بيرتس وانضم، مع حزبه، إلى حزب »العمل« 

وفاز برئاس���ة الحزب في االنتخابات الداخلي���ة التي جرت في 19 

تشرين الثاني 2005، بعد أن تغلب على شمعون بيريس. 

انضم بيرت���س، على رأس »العم���ل«، إلى حكوم���ة إيهود أولمرت 

وأش���غل فيها منصب وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة، إبان حرب 

لبنان الثانية. وخسر رئاسة الحزب أمام إيهود باراك في العام 2007. 

وكذلك خسر في المنافسة أمام شيلي يحيموفيتش في أيلول 2011. 

وفي 6 كانون األول 2012 أعلن انفصاله عن حزب »العمل« واستقالته 

من الكنيست وانضمامه إلى »الحركة« بزعامة ليفني. 

البرنامج السياسي – األمني:
يب���دأ البرنامج السياس���ي األمن���ي لحزب »يش عتي���د« )يوجد 

مس���تقبل( باإلعالن: »نحن نؤمن بأن إس���رائيل قد أنشئت كدولة 

قومية للش���عب اليهودي. وينبغي لها أن تبقى دولة ذات أغلبية 

يهودية وذات حدود قابلة للحماية«.

ثم يضيف: »علينا الس���عي نحو العودة إلى طاولة المفاوضات، 

انطالقا من النية بالتوصل إلى س���الم مع الفلسطينيين وفق مبدأ 

»دولتين للش���عبين«، الذي س���تبقى في إطاره كتل المستوطنات 

اليهودية الكب���رى )أريئيل، غوش عتصيون، معاليه أدوميم( في 

حدود دولة إس���رائيل. ونحن نؤمن بأن إلسرائيل الحق الكامل في 

العمل من أجل أمنها وضد اإلرهاب، بكل الوسائل ودون تقييدات، 

وأن الدولة الفلسطينية ينبغي أن تكون منزوعة السالح«.

»وتواج���ه إس���رائيل تحدي���ات عدي���دة: الخطر الذي يش���كله 

المش���روع النووي اإليراني، وصعود الحركات اإلسالمية إلى سدة 

الحك���م في مص���ر ودول أخرى ف���ي أعقاب الهزة الت���ي اجتاحت 

العال���م العربي والحرب األهلية المتواصلة في س���ورية; اإلرهاب 

اإللكترون���ي; إضافة بالطبع إلى اإلرهاب اإلس���المي وصعود حركة 

حماس في غ���زة. كما يتعين أن نضيف إلى هذا، أيضا، حملة نزع 

ن ضد إس���رائيل في أوروبا والواليات 
َ

ش
ُ
الش���رعية المرعبة التي ت

المتحدة من قبل تحالف غير مقدس يجمع رجال األكاديميا الذين 

يخون���ون دورهم الفكري الثقافي، حركات راديكالية من اليس���ار 

ومن اليمين والساميين من الصنف العتيق والسيء، بينما يحظى 

هؤالء جميعا بتمويل من أموال النفط اإلسالمي. 

وبالرغم عن هذا، فحتى أفضل أصدقائنا في العالم، مثل اإلدارة 

األميركي���ة وعناصر ف���ي االتحاد األوروبي، يدعون إس���رائيل إلى 

العودة إلى التفاوض حول الس���الم مع الس���لطة الفلسطينية. إن 

حزب »يوجد مس���تقبل« ليس ش���ريكا في حمل���ة االتهام الذاتي 

التي يش���نها ج���زء م���ن الجمهور اإلس���رائيلي واليه���ودي في 

مس���ألة الس���الم. نحن نؤمن بأن الفلس���طينيين، كقولة آبا إيبان 

الش���هيرة، »لم يضّيعوا، أبدا، أية فرصة لتضييع الفرص« ورّدوا، 

المرة تلو األخرى، يد إس���رائيل الممدودة للس���الم. هكذا كان في 

االنتفاضتي���ن األول���ى والثانية. وهكذا كان بع���د االنفصال )عن 

قطاع غزة(، حيث بدال من بناء المستشفيات والمدارس في مناطق 

لوا إطالق آالف صواريخ القس���ام والقذائف على 
ّ

غوش قطيف، فض

س���كان مدنيين. وهك���ذا، أيضا، عندما رفضوا قب���ول المقترحات 

السخية التي  قدمتها حكومة أولمرت. 

»ه���ذه، جميعها، ال تعفينا من الحاجة إل���ى مواصلة البحث عن 

حلول وتس���وية إقليمي���ة حقيقية ودائمة، ذلك بأن الس���الم هو 

ال���رد األنجع عل���ى كل التهدي���دات أعاله وهو الطري���ق الوحيدة 

إل���ى تقليصها بصورة جدية وللم���دى البعيد. وإن حقيقة تهرب 

حكومة إسرائيل الحالية، بشكل مثابر، من الحاجة إلى العودة إلى 

طاولة المفاوضات تعكس، بنظرنا، عدم مسؤولية وطنية مريبة.

 »والس���الم ه���و ال���رد المعق���ول الوحي���د، أيضا، عل���ى الخطر 

الديمغرافي وعلى األفكار الوهمية بشأن »دولة جميع مواطنيها« 

و«دول���ة ثنائية القومي���ة« التي يحاول تس���ويقها متطرفون من 

اليمين ومن اليس���ار. إن اس���تمرار الوضع القائ���م، الذي تنعدم 

في���ه المفاوض���ات حول التس���وية وتتواصل فيه حم���الت البناء 

في مس���توطنات نائية ومعزولة من دون مخطط مش���تق من رؤية 

التس���وية الدائمة، ُيبعد يوما بعد ي���وم احتمال التوصل إلى حل 

 دائم ويشكل خطرا حقيقيا على مستقبل دولة إسرائيل ووجودها.

»م���ن أجل دفع هذه الفكرة، نحن نقر بحقيقة � أقرت بها حكومات 

إس���رائيل في الس���ابق � وهي أن المعضلة ما بين الس���يطرة على 

مناطق أرض إسرائيل وبين مسألة األغلبية اليهودية، تحتم علينا 

التنازل عن جزء من مناطق إس���رائيل. إن حل »دولتان للش���عبين« 

� ال���ذي اعترف به، أيضا، جميع رؤس���اء الحكومات في إس���رائيل 

خالل السنوات الثالثين األخيرة، من إسحق رابين وحتى بنيامين 

نتنياه���و �  هو الح���ل الوحيد القادر على ضمان وجود إس���رائيل 

وأمنها. ليس من السهل، في نظرنا، التنازل عن أجزاء تاريخية من 

الوطن، كما يترتب على هذا الح���ل. وعالوة على ذلك، نحن نعتبر 

المستوطنين المقيمين في تلك المناطق صهيونيين حقيقيين 

نجد أنفس���نا مضطرين إلى مطالبتهم، بقلب كس���ير، بالتضحية 

بمش���روع حياتهم من أجل وحدة الدول���ة وبقائها. إن التنازل عن 

جزء م���ن مناطق أرض إس���رائيل التاريخية هو ج���زء ضروري من 

الح���رب على بقاء ووج���ود دولة يهودية في أرض إس���رائيل ذات 

أغلبية يهودية وضمن حدود آمنة ومعترف بها«.

مبادئ المفاوضات السياسية:
تعود إس���رائيل والس���لطة الفلس���طينية إلى طاولة المفاوضات 

السياسية انطالقا من نية طيبة وتطلع نحو التوصل إلى اتفاق شامل.

خالل المفاوضات، يتوقف العمل في إنشاء مستوطنات جديدة، 

ولك���ن إلى حي���ن التوقيع على االتف���اق يتم االهتم���ام بالتزايد 

الطبيعي في المستوطنات القائمة.

يه���دف االتف���اق إلى بلوغ وض���ع تقوم فيه دولت���ان قوميتان 

تفص���ل بينهما ح���دود دولية معترف به���ا، وال تبقى ألي منهما 

مطالب تجاه األخرى. 

ه���ذه الحدود تأخذ في الحس���بان اعتبارات األمن اإلس���رائيلي 

والواقع الناشئ ميدانيا منذ العام 1967. 

يقر الطرف���ان بأن المصلحة المش���تركة تقتض���ي اإلبقاء على 

الكتل االس���تيطانية تحت الس���يادة اإلس���رائيلية. وإذا اقتضت 

الحاجة، تجرى مفاوضات حول تبادل مناطق. 

يتم حل مس���ألة الالجئين )الفلس���طينيين( ف���ي حدود الدولة 

الفلسطينية المستقبلية. 

الق���دس هي عاصمة إس���رائيل األبدية وتش���كل وحدتها رمزا 

وطنيا م���ن الدرجة األولى. تبقى القدس موحدة وتحت الس���يادة 

اإلس���رائيلية، ألنها ليس���ت مجرد مكان أو مدينة، إنما هي مركز 

الوجدان اليهودي - اإلس���رائيلي والمكان المقدس الذي شخصت 

إليه أنظار اليهود في كل األجيال.

الوق���ف التام والمطل���ق للتحريض ض���د إس���رائيل في جهاز 

التعليم الفلسطيني يشكل جزءا من أي اتفاق مستقبلي.  

ال تج���ري إس���رائيل مفاوض���ات مع حرك���ة »حم���اس« طالما لم 

تغير ميثاقها ولم تعترف بدولة إس���رائيل وبحق وجود الش���عب 

اليهودي في وطنه. 

 تس���تمر الحرب ضد اإلره���اب في كل زمان ودونم���ا أية عالقة 

بالمفاوضات. وتحتفظ إس���رائيل لنفس���ها بح���ق العمل لحماية 

أمنه���ا حتى ف���ي مناطق الدولة الفلس���طينية المس���تقلة، كلما 

استدعت الحاجة ذلك. 

 تق���دم أم���م العالم ضمان���ات لتطبيق االتفاق المس���تقبلي، بما 

يتضمن إجراءات واضحة وصارمة في حال خرق أية بنود في االتفاق. 

التهديد اإليراني:
ليس في وسع إسرائيل السماح بأن تصبح إيران دولة نووية تجر 

المنطقة كلها إلى سباق تس���لح يضع منطقة الشرق األوسط كلها 

أمام خطر وجودي.  ومع هذا، علينا أن نتذكر أن أحد الكنوز األمنية 

األكبر التي تملكها الدولة يتمثل في التحالف اإلس���تراتيجي مع 

الوالي���ات المتحدة، ويتوجب بذل كل الجه���ود من أجل المحافظة 

على هذا التحالف الذي يمنح إس���رائيل تفوق���ا نوعيا وتكنولوجيا 

على أعدائها. إن هجوما إسرائيليا على المنشآت النووية في إيران 

هو خيار موضوع »على الطاولة«، لكن فقط كوسيلة أخيرة بالتأكيد، 

وبعد استنفاد جميع إمكانيات التعاون مع المجتمع الدولي.

على إس���رائيل أن تس���عى إلى عمل دولي متناسق - سواء كان 

عس���كريا أو في تشديد قبضة العقوبات - يوقف المشروع النووي 

اإليراني قبل تجاوزه نقطة الالعودة. وتحتفظ إس���رائيل لنفسها 

بحق اس���تخدام وس���ائل أخرى لكبح المش���روع النووي اإليراني. 

ويدعو حزب »يوجد مس���تقبل« جميع الجهات في إس���رائيل إلى 

إبداء انضباط إعالمي في هذا الموضوع. 

 

التهديد من الشمال:
تتطلع إس���رائيل إلى السالم مع س���ورية، تماما كما تتطلع إلى 

السالم مع جميع الدول العربية. ومع هذا، فقد أثبتت الهزة التي 

تجتاح العالم العربي والحرب األهلية المتواصلة في س���ورية أنه 

لي���س ثمة على حدودنا الش���مالية، في ه���ذه المرحلة، أي نظام 

ثابت مس���تقر يمكن إجراء مفاوضات معه، ولذا فإن مسألة هضبة 

الجوالن ليست مطروحة للبحث في المستقبل المنظور.  

في المرحلة الحالية، تسعى إسرائيل على الجبهة الشمالية إلى 

عزل سورية عن »محور الشر« اإليراني، ممارسة ضغوط اقتصادية 

وأخرى عليها لتتوقف عن دعم واس���تضافة المنظمات اإلرهابية. 

وفي موازاة ذلك، على إس���رائيل أن توضح للحكومة اللبنانية - من 

خالل األمم المتحدة وبممارسة ضغط دولي شامل - بأن عليها نزع 

س���الح حزب الله وبأن إس���رائيل تحتفظ لنفسها بحق الرد بالقوة 

على أية حادثة إطالق صواريخ على سكان إسرائيل. 

 سلطة »حماس« في غزة:
تتطلع إس���رائيل إلى تخفيف حدة الحصار المفروض على غزة، 

بدواف���ع إنس���انية، جنبا إلى جن���ب مع عدم إهم���ال احتياجاتها 

األمنية، بل »رفع السقف« في الحرب ضد خاليا القسام والقذائف 

التي تحول حياة سكان الجنود إلى كابوس متواصل وغير محتمل.  

ليس���ت هناك دولة في العالم يمكنه���ا تجاهل إطالق الصواريخ 

عل���ى مواطنين آمنين وإلس���رائيل الحق في الرد بقوة، بل وش���ن 

عمليات برية واسعة النطاق ضد مطلقي الصواريخ ومرسليهم. 

المواجه���ات بي���ن »حماس« وبين الس���لطة الفلس���طينية هي 

مشكلة فلسطينية داخلية ال حاجة وال رغبة إلسرائيل في التدخل 

برنامج حزب »يوجد مستقبل« )»يش عتيد«(

إسرائيل يجب أن تبقى دولة ذات أغلبية يهودية وحدود قابلة للحماية!

فيها. ومع ذلك، إس���رائيل لن تتعاون ولن تجري حوارا مباشرا مع 

س���لطة »حماس« في غزة طالما لم تعترف هذه الس���لطة بوجود 

إس���رائيل وترفض مبادئ الرباعية التي تقضي، أساسا، بالتوقف 

عن العنف واإلره���اب، وباالعتراف باالتفاقيات الس���ابقة، وطالما 

بقيت تمارس التحريض من النوع األسوأ على اإلطالق. 

 بالنسبة إلى إس���رائيل، تشكل الس���لطة الفلسطينية الجسم 

التمثيل���ي الوحي���د للفلس���طينيين ومعه���ا فقط يمك���ن إجراء 

مفاوضات حول السالم. 

خدمة عسكرية متساوية للجميع:
»نحن في »يوجد مس���تقبل« نؤمن بأن على كل شاب وشابة في 

س���ن 18 عاما التجند للخدمة العس���كرية، أو لخدمة مدنية، طبقا 

الحتياجات الجيش والمجتمع. 

خط���ة »خدمة متس���اوية للجميع« التي يطرحه���ا حزب »يوجد 

مس���تقبل« هي الخطة الوحيدة الشاملة والعملية، من الناحيتين 

القيمية واالقتصادية«.

االقتصاد والمجتمع:
يحتل المجال االقتصادي - االجتماعي مركز الصدارة في برنامج 

»يوجد مستقبل«، ويحظى بنصيب األسد منه. 

تضع رؤية »يوجد مس���تقبل« االقتصادي���ة - االجتماعية نصب 

العي���ن »الدمج الس���ليم بين الس���وق الح���رة، التي تنش���ط وفق 

القواعد التنافس���ية في الحلبة الدولي���ة وبين الحاجة إلى حماية 

الضعي���ف وبناء مجتمع مثال���ي يؤمن بالتكاف���ل المتبادل. ومن 

أج���ل تحقيق ه���ذه األهداف، يع���رض الحزب خط���ة النقاط ال� 9 

 لتغيير االقتصاد اإلس���رائيلي ولتحس���ين وضع الطبقة الوسطى.

»إن النقاش الدائر  في إس���رائيل هذه األي���ام بين النيو ليبرالية 

الرأس���مالية، الت���ي يمثلها الليكود، وبين المواقف االش���تراكية 

الخالص���ة التي يعرضها حزب العمل، ه���و، في نظرنا، نقاش بين 

رؤى دوغمائية ومتقادمة. فاالقتصاد في القرن الحادي والعشرين 

ال يس���تطيع الحياة وفق رؤية »إما الكل وإما ال شيء«، التي تدعي 

تفوق نظرية على األخرى«.  

ثم يعرض الحزب، تفصيليا، »النقاط ال� 9« وهي: 1. رفع نس���بة 

المشاركة في سوق العمل، 2. خطة إسكان وطنية، 3. خطة وطنية 

لدعم المصالح التجارية الصغيرة، 4. رفع مس���توى التنافسية في 

االقتصاد اإلس���رائيلي، 5. تقليص حجم الحكومة )عدد الوزارات(، 

6. ش���ن حرب على االقتصاد األسود وتنجيع منظومات الجباية، 7. 

الرفاه االجتماعي، 8. تشجيع االستثمارات األجنبية، 9. سن قانون 

جديد لضريبة الدخل. 

يائير لبيد )مؤسس الحزب ومرشحه األول(: 
ولد في 5 تش���رين الثاني 1963، في ت���ل أبيب. صحافي ومقدم 

برام���ج تلفزيونية وكاتب، أص���در 11 كتابا. وه���و نجل الصحافي 

والسياسي يوسف )تومي( لبيد. 

بدأ العمل مراس���ال  لصحيفة »معاريف«، وفي العام 1988 أصبح 

محررا للصحيفة المحلية »صحيفة تل أبيب« في مدينة تل أبيب. 

في الع���ام 1991 أصبح كاتب عمود أس���بوعي في صحف نهاية 

األسبوع، في البداية في »معاريف«، ثم في »يديعوت أحرونوت«. 

في العام 1995 أصبح مقّدم برنامج االستضافة الرئيسي في القناة 

التلفزيوني���ة األولى، ثم قدم من���ذ العام 1997 برنامج لقاءات في 

القناة التلفزيونية العاشرة. 

في كانون الثاني  2012 أعلن لبيد اعتزاله العمل في التلفزيون 

)القن���اة الثاني���ة( حيث كان يق���دم برنامج »اس���توديو الجمعة« 

اإلخباري، منذ العام 2008.  

وفي نيسان 2012 أعلن عن إقامة حزب »يوجد مستقبل« لخوض 

االنتخابات البرلمانية. وتبعا لما نشر في وسائل اإلعالم، فقد فعل 

لبيد ذلك عمال بنصيحة رئيس الحكومة الس���ابق، إيهود أولمرت، 

الذي ربطت بينه وبين لبيد الوالد عالقة صداقة حميمة وطويلة.

يائير لبيد.

تسيبي ليفني.
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انتخــابـــات 2013

قيادة شاس )قيادة ثالثية(
إيلي يشاي )رئيس القائمة(: 

ولد ف���ي 26 كانون األول 1962 في القدس. أحد نش���يطي ش���اس 

البارزي���ن، كان م���ن المقربي���ن إلى زعيم ش���اس آريي���ه درعي قبل 

محاكمة األخير، وتولى بعض المهام أهمها س���كرتير عام الحركة، 

إلى أن دخل الكنيست ال� 14 )في العام 1996( في قائمة شاس. تولى 

حقيب���ة العمل والرف���اه االجتماعي في حكومة إيه���ود باراك العام 

1999، وتوت���رت عالقاته مع درعي في أعقاب التهم والمحاكمة التي 

تعرض لها. وأعلن الزعيم الروحي للحزب، الحاخام عوفاديا يوسيف، 

عن تعيين يشاي زعيمًا سياسيًا للحركة حتى عودة درعي. استقال 

من حكومة باراك في صيف 2000 ومعه اس���تقال بقية وزراء شاس 

لمعارضتهم الخطوات السياسية التي اتخذها باراك في مفاوضاته 

مع الفلس���طينيين. ودخل في االئتالف الحكومي مع أريئيل شارون 

ف���ي آذار 2001 وعين نائبًا لرئيس الحكومة ووزي���رًا للداخلية فيها 

واس���تقال مع بقية أعضاء حركته من حكومة ش���ارون األولى ما أدى 

إلى تقديم االنتخابات للكنيس���ت ال� 16، ودخل يش���اي الكنيس���ت 

المذكور مترئسًا حركته التي نالت 11 عضوًا. كما ترأس قائمة شاس 

النتخابات الكنيست ال� 17، التي أسفرت نتائجها عن زيادة تمثيلها 

بمقعد إضافي )12 عضًوا(. كان وزيًرا في حكومة إيهود أولمرت، لكن 

شاس رفضت االنضمام إلى حكومة تحمل صفة االستمرارية برئاسة 

وزيرة الخارجية ورئيس���ة كاديما تس���يبي ليفني، وبذا تسببت مرة 

أخرى في تقديم موعد االنتخابات للكنيس���ت ال� 18، والتي جرت في 

ش���باط 2009 وفازت فيها ب� 11 مقعًدا. وفي الحكومة التي ش���كلها 

بنيامين نتيناه���و بعد تلك االنتخابات، تولى يش���اي منصب وزير 

الداخلية ونائب رئيس الحكومة.  

أرييه درعي: 
ولد في 17 ش���باط 1959 في مكناس في المغرب. وفي العام 1968، 

هاجر مع عائلته إلى إس���رائيل. يعتبر من مؤسسي حركة شاس في 

الع���ام 1984. في العام 1985 عمل مس���اعدا لوزي���ر الداخلية آنذاك، 

إس���حق بيرتس، وفي نهاية ذلك العام جرى تعيينه سكرتيرا عاما 

لحركة شاس. في أيلول 1986، بعد ثالثة أشهر من الخدمة المقلصة 

في الجيش، تم تعيينه مديرا عاما لوزارة الداخلية )في سن 27 عاما(. 

وبعد ذلك بعامين، في 1988، في أعقاب انتخابات الكنيس���ت ال� 12، 

ُعين درعي وزيرا للداخلية في حكومة إس���حق ش���مير، ليكون الوزير 

األصغر س���نا في تاريخ دولة إس���رائيل. أصبح عضوا في الكنيست 

للمرة األولى في العام 1992 )الكنيس���ت ال� 13( وواصل تولي منصب 

وزير الداخلية في حكومة إسحق رابين )الحكومة ال� 25(. 

خالل تلك الفترة، ومنذ 1990، تعرض لتحقيقات بوليسية عديدة 

ومكثفة بش���بهات مختلفة عنوانها الفساد والرشاوى، انتهت إلى 

تقدي���م الئحة اته���ام بحقه في حزي���ران 1993، وف���ي أعقاب ذلك 

أصدرت المحكم���ة العليا ق���رارا )في التماس قدمت���ه »الحركة من 

أج���ل نزاهة الحكم«( يقضي بعدم قدرة درعي على االس���تمرار في 

إشغال منصب وزاري، مما اضطره إلى تقديم استقالته والتخلي عن 

حصانت���ه البرلمانية )ونزعت هذه عنه في أيلول 1993(، لكنه واصل 

قيادة حركة شاس، التي ضاعفت قوتها في انتخابات الكنيست ال� 

14 )أيار 1996(، إذ قفزت من 6 أعضاء إلى 10. 

في العام 1999 أدي���ن درعي بمخالفات جنائية )تلقي الرش���اوى، 

الغش، خيان���ة األمانة( وحكم عليه بالس���جن الفعل���ي لمدة ثالثة 

أعوام، س���وية مع »وصمة العار«، فاس���تقال من رئاس���ة شاس ومن 

الحياة السياسية. قضى في السجن عامين ابتداء من أيلول 2000.

في تشرين األول 2012، عشية االنتخابات الحالية للكنيست ال� 19، 

عاد إلى قيادة حركة ش���اس، سوية مع إيلي يشاي وأريئيل أتياس، 

وأدرج في المكان الثاني في قائمة مرشحي الحركة.  

أريئيل أتياس: 
ول���د في 13 تش���رين الثاني 1970 في تل أبي���ب، لعائلة من أصل 

مغرب���ي هاجرت إلى إس���رائيل في العام 1968. تلق���ى تعليمه في 

معاهد دينية أش���كنازية. وتولى منصب مدير عام مؤسس���ة حالل 

يهودية متشددة.

وتقرب أتياس من الحاخام عوفاديا يوسيف، الزعيم الروحي لحركة 

شاس. واعتبر أحد المقربين جدا إلى يوسيف، ومنهم من اعتبره األول. 

دخل إلى الكنيست للمرة األولى في الكنيست ال� 17 )2006( في قائمة 

ش����اس، وتولى حقيب����ة االتصاالت في حكومة إيه����ود أولمرت. وخالل 

توليه حقيبة االتصاالت أصدر سلسلة من األوامر بإغالق محطات إذاعة 

غي����ر مرخصة، وفي مقدمتها محطات تابعة لح����ركات متدينة، ما أثار 

حفيظة عدد من زعماء وقياديي األحزاب المتدينة في إسرائيل. وألزم 

ش����ركات االتصاالت الخليوية بتخفيض سعر تكلفة االتصاالت إلتاحة 

الفرصة أمام توسيع مساحة المنافسة بين الشركات الخليوية.

في االنتخابات للكنيس���ت ال���� 18 )2009(، أدرج في المكان الثاني 

في قائمة حركة ش���اس، وعي���ن وزيرا للبناء واإلس���كان في حكومة 

نتنياهو التي ش���كلت بع���د تل���ك االنتخابات. وخ���الل توليه هذا 

المنصب عمل على دفع الكثير من مخططات االستيطان في القدس 

الشرقية والضفة الغربية بضوء أخضر من رئيس الحكومة.

برنامج حركة شاس
الس���عي لبناء بيت يهودي في دولة يهودي���ة كبيرة وقوية على 

كامل مناطق أرض إسرائيل!

»ه���ل تملك حركة ش���اس برنامج���ا؟ هل هي بحاج���ة إلى برنامج 

أص���ال؟«- هكذا تكتب حركة ش���اس متس���ائلة عل���ى موقعها على 

الش���بكة، ثم تجيب: »إن أسس ش���اس ومبادئها الحقيقية تستند، 

كله���ا، إلى كتاب الكتب، التوراة، وإل���ى توجيهات وتعليمات كبير 

 الحاخام عوفاديا يوسيف«. 
ّ
الجيل الفذ

ثم تزيد الحركة في التوضيح فتقول: »تعيش ش���اس برنامجها، 

عرض أية مس���ألة تواجهها، وأية 
ُ
تتنفس���ه وتعمل بموجبه بينما ت

مش���كلة أو قرار للحسم، س���واء على الصعيد الوطني، االجتماعي أو 

الديني، على الحاخام يوسيف فتفعل )الحركة( ما يأمر به«!

ومن هنا، فإن »ش���اس تكتفي بنش���ر وثيقة تفصل مبادئها على 

الصعيد الوطني، االقتصادي، االجتماعي والديني، وثيقة تس���عى 

إلى تحقيقها وتطمح إلى نقلها إلى مواطني إسرائيل«.

المبادئ السياسية:
تؤمن حركة ش���اس بوجود دولة إس���رائيل بوصفها دولة الشعب 

اليهودي، التي تقوم على قيم الديمقراطية، طبقا للتوراة. 

تطمح حركة ش���اس إلى تجميع جميع مشتتي شعب إسرائيل من 

جميع مواقع الشتات، سعيا إلى بناء بيت يهودي في دولة يهودية 

كبيرة وقوية، على كامل مناطق أرض إسرائيل. 

سياسة السالم:
تنادي ش���اس بالتس���امح في العالقات بين جميع فئات المجتمع 

في إس���رائيل. وتعتقد ش���اس بأن الس���الم يبدأ في داخلنا، بأخوة 

المجموعات المختلفة في المجتمع، بالمساواة، وباحترام حقوق أبناء 

مجموعات دينية أخرى. 

تدعو حركة ش���اس وتتطلع إلى العيش بس���الم وبأمن مع جاراتنا 

م���ن الدول العربية، وفق ترتيب���ات أمنية تهدف إلى حماية أي روح 

في إسرائيل. 

ال ينبغي القبول بتس���وية تقوم على إم���الءات دول أخرى، أو على 

مقامرة بمستقبل الشعب في إسرائيل. 

القدس ليست موضوعا للمساومة أو للتقسيم. 

االقتصاد: 
تعززت في إسرائيل، خالل األعوام األخيرة، أيديولوجيا اقتصادية 

محافظة تتبنى وتقّدس قيم العولمة، المنافس���ة الحرة، خصخصة 

مؤسسات الرفاه والخدمات، وتقليص تدخل الحكومة في االقتصاد. 

وتؤم���ن حركة ش���اس بأن هذه القي���م تهدد طاب���ع الدولة وتمس 

بمنظوم���ة القيم اليهودية العامة، مثل المس���اواة، العدل، العطف 

 والتكاف���ل. ولذا، ستس���عى ش���اس إلى دف���ع المواضي���ع التالية:

1. توزي���ع عادل لرأس المال، الموارد الوطنية والفرص التش���غيلية 

بين القطاعات السكانية المختلفة. 

2. ترميم وإصالح مخصصات األوالد. 

3. تحويل هدف ضمان العمل وهدف تقليص الفقر إلى سياسة حكومية. 

4. خلق شبكة أمان لتوفيرات التقاعد في الدولة. 

5. تعدي���ل قانون مدخرات التقاعد اإللزامي، بما يضمن حياة كريمة 

للمتقاعدين من دائرة العمل. 

6. زي���ادة التوظيفات في البنى التحتي���ة القومية باعتبارها رافعة 

لدفع عجالت االقتصاد وزيادة مستويات النمو االقتصادي. 

7. زيادة المحفزات الضريبية للعاملين الذين يتقاضون رواتب تقل 

عن متوسط األجور في جميع مناطق البالد. 

8. تقليص جدي في عدد العمال األجانب، اعتماد سياس���ة »السماء 

المقفلة« والدفاع عن حقوق العاملين بموجب تصاريح. 

في المجال السياسي:
يؤم���ن حزب ميرتس بأن مصلحة دولة إس���رائيل المركزية 

تكم���ن في إنهاء االحت���الل والتوصل إلى تس���وية تقام في 

إطاره���ا دولة فلس���طينية، بجانب دولة إس���رائيل. ويتوجب 

على إس���رائيل تبني مبادرة الجامعة العربية التي دعت إلى 

المصالحة الش���املة بين العالم العربي وبين إسرائيل. وعلى 

حكومة إس���رائيل أن تبادر إلى اإلعالن، جهرا وبدون ش���روط 

مسبقة، أنها متمسكة بالتسوية السياسية التي من شأنها 

وضع حد للنزاع في الش���رق األوس���ط وأن التسوية ينبغي أن 

تقوم على إنهاء االحتالل وعلى تقس���يم البالد على أس���اس 

ح���دود العام 1967، ف���ي إطار اتفاق سياس���ي بين األطراف. 

وزيادة على ذلك، يجب اتخاذ إجراءات فورية لتجميد مشروع 

االس���تيطان، لئال تتحقق النبوءة بأن الظروف الناش���ئة في 

الواقع تحول دون إعادة العجلة إلى الوراء. 

واالحتالل يشكل خرقا متواصال لحقوق اإلنسان، منذ سنوات 

طويل���ة، وه���و مخالف للقي���م األخالقية. ليس م���ن الممكن 

تحقيق اتفاقية سالم وعالقات ثنائية منصفة ودائمة طالما 

بقي االحتالل قائما. 

في المجال االقتصادي ـ االجتماعي:
يؤمن ميرتس بأن وظيفة الدولة هي إرس���اء مجتمع متساو 

وع���ادل. حكومات إس���رائيل األخي���رة عملت، بوع���ي وقصد، 

بطريق���ة أدت إل���ى تقوية أصح���اب رؤوس األم���وال والمس 

بالطبقة الوس���طى. وقد أصبحت إس���رائيل اليوم دولة تعتبر 

الفجوة بين أغنيائها وفقرائها هي من بين األكبر في العالم 

الغربي. فق���د اعتمدت حكومة اليمين سياس���ة رأس���مالية 

شرسة أتاحت لألغنياء تكديس المزيد من الرساميل والقوة، 

على حساب الجمهور عامة. 

وميرت���س يقترح بدي���ال اقتصاديا اش���تراكيا ديمقراطيا، 

منصفا، عادال وش���فافا. ويسعى ميرتس إلى إرساء دولة رفاه 

تقدم خدمات اجتماعية واسعة، تحت إدارة ورقابة ناجعتين. 

ويرغب ميرتس ف���ي تعزيز العمل المنظ���م وفي زيادة قوة 

العاملين وتقلي���ص قوة وتأثير أصحاب الرس���اميل. ويؤمن 

ميرتس بالسياس���ة الِمكرو اقتصادي���ة التي يتمثل هدفها 

الرئيس والمعلن في خلق مجتمع متساو. 

وس���يعمل ميرتس من أج���ل تغيير سياس���ة الضرائب، بما 

يؤدي إلى تقليص عدم المس���اواة في االقتص���اد، وإلى ثورة 

في س���وق العمل وإعادة مس���ؤولية الدولة عن الخدمات التي 

يفت���رض بها أن تقدمها، وإلى تغيير س���لم األولويات ووقف 

االستثمارات غير المتناس���بة في المستوطنات وفي ميزانية 

األم���ن وإلى اش���تراط رص���د الميزانيات للتعليم في الوس���ط 

الحريدي باعتماد منهاج تدريسي يشمل المواضيع المركزية. 

زهافا غالئون )رئيسة الحزب والمرشحة األولى(: 
ول���دت ف���ي 4 كانون الثان���ي 1956 في مدين���ة فيلنيوس، 

عاصم���ة ليتوانيا )في االتحاد الس���وفياتي الس���ابق(. وفي 

الع���ام 1960 هاجرت مع عائلتها إلى إس���رائيل. أدت الخدمة 

 في س���الح المظليين. وهي حاصلة على 
ً
العس���كرية موظفة

اللقب األول في التربية واللقب الثاني في الفلسفة والتربية. 

انخرطت في العمل السياس���ي في الع���ام 1984، في قيادة 

النضال »من أجل حرية التدين، الضمير والثقافة« في مدينة 

بيتاح تكفا، ثم مس���اِعدة لعضو الكنيس���ت دادي تس���وكر، 

س���كرتير حرك���ة »راتس« آن���ذاك )التي تش���كل منها حزب 

»ميرتس« الحقا، سوية مع حزبي »مبام« و«شينوي«(.

كانت بين مؤسسي مركز »بتسيلم« ومديرته األولى.

ف���ي العام 1988 كانت بين مؤسس���ي مجموعة »الس���نة ال� 

21« المناهضة لالحتالل وتعرضت لالعتقال خمس���ة أيام إثر 

مشاركتها في مظاهرة ضد هدم بيوت في قلقيلية. 

في العام 1994 انتخبت سكرتيرة عامة لحزب »ميرتس«. 

في الع���ام 1998 عينت مدي���رة ل� »المركز الدولي للس���الم 

في الش���رق األوسط« وأش���غلت هذا المنصب حتى انتخابها 

لعضوية الكنيست للمرة األولى في العام 1999 )الكنيست ال� 

15( في قائمة »ميرتس«، وتولت رئاسة الكتلة في الكنيست 

حتى انتهاء دورة الكنيست ال� 17 )2009(.  

في العام 2009، في االنتخابات للكنيست ال� 18، بقيت خارج 

قائمة مرشحي الحزب، بعد تنازلها لصالح الوحدة مع »الحركة 

الجديدة«.

عادت إلى عضوية الكنيس���ت في العام 2011، بدال من عضو 

الكنيست حاييم أورون، الذي قدم استقالته. 

في 7 شباط 2012 انتخبت رئيسة لحزب »ميرتس«. 

برنامج حزب ميرتس

على إسرائيل تبني مبادرة السالم العربية

السياسة واألمن
يعلن حزب العمل، السائر على طريق دافيد بن غوريون وإسحق 

رابين، أن السعي إلى سالم دائم مع شعوب ودول المنطقة يقف 

في أس���اس وصلب فلس���فته، س���وية مع الحفاظ، دون مساومة 

أو مهادن���ة، عل���ى أمن دولة إس���رائيل وقوتها اإلس���تراتيجية 

وقدراتها الردعية. 

دولة إس���رائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، مس���ؤولة عن 

رفاهي���ة مواطنيها وأمنه���م، وعن اإلقرار بأن الس���بيل األفضل 

لتجس���يد مس���ؤوليتها هذه بصورة ثابتة وبعي���دة المدى هو 

الس���الم.  سياسة حزب العمل سوف ترتكز على السعي من أجل 

تحقيق الس���الم ومواجهة التحديات اإلستراتيجية واإلقليمية، 

والدفاع عن الدولة ومواطنيها في مواجهة األعداء، باإلضافة إلى 

محاربة اإلرهاب.

السعي إلى السالم
سيس���عى حزب العمل إلى تحقيق االستقرار والسالم الشامل 

إقليميا.  وسيعمل حزب العمل على قاعدة االعتراف بحق الشعب 

الفلسطيني في تقرير مصيره، من أجل التوصل إلى اتفاق سالم 

دائم وثابت بين إس���رائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك بهدف 

ضمان أمن مواطني إسرائيل. 

س���وف يس���عى حزب العمل من أجل إنهاء النزاع اإلسرائيلي- 

الفلس���طيني والتوقيع على اتفاق يرتكز، من ضمن أشياء أخرى، 

على خطة )الرئيس( كلينتون، وذلك وفق المبادئ التالية: 

دولتان قوميتان ديمقراطيتان للشعبين، تعيشان بسالم جنبا 

إلى جنب وتقيمان فيما بينهما عالقات سالم وتعاون. 

يت���م ترس���يم الح���دود النهائي���ة بي���ن الدولتين ف���ي إطار 

المفاوض���ات بين الطرفين ومن خالل تب���ادل أراض متفق عليه. 

الكتل االستيطانية ذات التجمعات السكانية اليهودية الكبيرة 

ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية، أما المستوطنات الواقعة في 

»يهودا والسامرة« خارج الكتل االس���تيطانية، فسيتم إخالؤها 

في نطاق التس���وية، وس���يتم تعويض المس���توطنين بموجب 

مبادئ قانون »اإلخالء والتعويض«. 

مدينة الق���دس، بأحيائها اليهودية، ه���ي العاصمة األبدية 

للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل. في البلدة القديمة و«الحوض 

المقدس« يطبق نظام خاص يعكس ويعبر عن األهمية الدولية 

للم���كان ومكانته المركزية لألديان الثالثة.  األماكن المقدس���ة 

لليهود ستبقى تحت السلطة اإلسرائيلية. 

دولة إس���رائيل هي دولة الش���عب اليهودي، وعليه فإن حزب 

»العم���ل« يعارض عودة الجئين فلس���طينيين إلى داخل مناطق 

دولة إس���رائيل.  يتم حل مشكلة الالجئين بصورة متفق عليها 

بمش���اركة دول المنطقة والمجتمع الدولي، ولكن ليس من خالل 

منح حق عودة )الالجئين(. 

س���وف يضمن حزب العمل، في أية تس���وية أو اتفاق س���الم 

مس���تقبلي، التزام السلطة الفلس���طينية بالمحافظة على األمن 

واالستقرار  والهدوء في المناطق الخاضعة لمسؤوليتها.  دولة 

إسرائيل لن تقوم بإخالء مناطق من دون ضمان أمن مواطنيها. 

يعارض حزب »العمل« اتخاذ خطوات أحادية الجانب. 

يرى ح���زب العمل في التح���والت البعيدة األث���ر التي حدثت 

في الشرق األوس���ط في الفترة األخيرة، فرصة لخلق واقع جديد 

م���ن المصالحة وعالقات الس���الم وذلك بما يحقق رفاه ش���عوب 

المنطقة. ومع ذلك، فإن حزب العمل س���يبقى متيقظا وحذرا إزاء 

كل ما يتعلق بالتطورات اإلقليمية وس���يكون مستعدا لمواجهة 

أي سيناريو محتمل. 

س���وف يعمل حزب العمل من أجل مواصل���ة التعاون مع مصر 

وتوطيد اس���تقرار منظومة العالقات معها، وذلك على أس���اس 

االعت���راف بمكانة مصر المركزية في العالم العربي.  ويرى حزب 

العمل في الس���الم مع مص���ر  ذخرا اس���تراتيجيا ويولي أهمية 

لتطوير الحوار مع نظام الحكم الجديد. 

ينظر حزب العمل إلى عالقات الس���الم بين إس���رائيل واألردن 

باعتبارها ذات أهمية من الدرجة األولى، وس���وف يعمل من أجل 

تعميقها وتمتينها. 

س���يعمل حزب العمل من أجل دفع مسألة التعويضات ليهود 

الدول العربية الذين طردوا من دول ديارهم، وذلك على أس���اس 

ما تضمنته خطة كلينتون. 

مواجهة التحديات اإلستراتيجية واإلقليمية 
ي���رى حزب العمل ف���ي العالقات مع الوالي���ات المتحدة ودول 

أوروبا كنزا اس���تراتيجيا بالغ الحيوية بالنس���بة إلى إس���رائيل، 

وعليه س���وف يس���عى الحزب من أج���ل التوصل إلى تس���ويات 

سياس���ية في المنطقة من خالل تنسيق المواقف وتجنيد دعم 

وتأييد الواليات المتحدة والمجتمع الدولي. 

سوف يعمل حزب »العمل« من أجل اغتنام الفرص التي أتيحت 

في أعقاب »الربيع العربي« وذلك بهدف تعزيز وتقوية المكانة 

اإلستراتيجية إلسرائيل في المنطقة. هذا الهدف سيتحقق من 

خالل تقوية العناصر التقدمية والمعتدلة في الش���رق األوسط 

ف���ي مقاب���ل العناصر الراديكالية، والس���عي إل���ى التوصل إلى 

تسويات وتفاهمات مع تلك العناصر )المعتدلة(. 

س���وف يعم���ل حزب العم���ل من أج���ل تقوية وتعزي���ز الردع 

اإلسرائيلي كجزء من القوة اإلستراتيجية إلسرائيل، في مواجهة 

القوى المعادية لها في الشرق األوسط.  

محاربة اإلرهاب واألصولية
يرى حزب العمل في الزعامة اإليرانية الحالية تهديدا مركزيا 

للس���الم العالمي واالستقرار اإلقليمي، فضال عن كونها تهديدا 

مركزيا ألمن إسرائيل. 

سوف يس���اند حزب العمل أي تحرك دولي حثيث يهدف إلى 

إزالة التهديد النووي اإليراني. 

ومع أن العمل العس���كري قد يك���ون مطلوبا في ظروف معينة، 

إال انه ينبغي العمل في البداية بكل الطرق والوس���ائل من اجل 

اس���تنفاد مجمل اإلمكانيات األخرى وس���ط الس���عي من أجل أن 

تؤدي إلى إزالة التهديد النووي اإليراني.  

ف���ي جمي���ع األحوال، ي���رى حزب العم���ل ض���رورة حيوية في 

التنسيق اإلس���رائيلي مع الدول الكبرى، وفي طليعتها الواليات 

المتحدة. 

س���وف يضطلع حزب العمل بدور قي���ادي في التصدي الحازم 

للعن���ف واإلرهاب ضد دولة إس���رائيل، وذلك لضمان أمن الدولة 

ومواطنيها. 

البرنامج االقتصادي- االجتماعي
ح���زب العمل هو حزب صهيوني واش���تراكي ديمقراطي.  إلى 

ذلك، يقف في صلب برنامجه االقتص���ادي- االجتماعي االلتزام 

بإقام���ة مجتمع نموذجي تتحقق في إطاره قيم التكافل والعدل 

والسعي إلى المساواة التي قامت دولة إسرائيل على أساسها. 

إن الرؤية التي توجه حزب العمل تقضي بأن المفتاح لتحقيق 

ه���ذا الهدف يكمن في سياس���ة تش���جيع النم���و االقتصادي 

والمب���ادرة في القطاع الصناعي المنتج من جهة، وتوفر ش���بكة 

أمان ش���املة لمواطني الدولة في سائر مجاالت الحياة، من جهة 

أخرى.  ويرى حزب العمل في تقليص مس���ؤولية الحكومة خالل 

العق���ود الخيرة إخ���الال  بالتوازن بي���ن متطلبات الس���وق وبين 

احتياجات الجمهور، والذي قامت على أساس���ه فكرة دولة الرفاه 

التي يتبناها الحزب. 

وعلي���ه، وإلى جانب وجود س���وق حرة مزده���رة، يتطلع حزب 

العمل نحو إحياء وتجدي���د نموذج دولة الرفاه ومالءمته مع روح 

العص���ر، وتعزيز أجهزة الدولة ووقف عملي���ات الخصخصة.. إن 

غاية هذه الخطوات هي ترميم المسؤولية الرسمية اإلسرائيلية 

وإعادة مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها. 

لقد أدت سياس���ة حكومات إس���رائيل، خ���الل العقود الثالثة 

الماضية، إل���ى تعميق وتفاق���م الفج���وات االجتماعية بصورة 

تقوض أسس وجود دولة إسرائيل وتضر بشكل خطير بتكاتفها 

االجتماعي. 

ف����ي ضوء ما تقدم، يض����ع حزب العمل هدفا مركزيا لسياس����ته 

االقتصادية - االجتماعية في الس����نوات المقبلة، يتمثل في الحد 

الملموس والجدي من عدم المساواة في إسرائيل.  وسيكون االلتزام 

بهذا الهدف والعمل من أجل تحقيقه عنصرا حيويا للش����روع في 

عملية إص����الح وتأهيل طويلة األجل للمجتمع اإلس����رائيلي، وهي 

عملية ذات أهمية وجودية بالنسبة لهذا المجتمع. 

 

شيلي يحيموفيتش: 
رئيس���ة حزب العمل منذ 21 أيلول 2011، بعد فوزها على عمير 

بيرتس. رئيس���ة قائمة الحزب في االنتخابات للكنيس���ت ال� 19 

ومرشحته لرئاس���ة الحكومة. انتخبت لعضوية الكنيست للمرة 

األولى ضمن قائمة حزب العمل النتخابات الكنيست ال� 17، التي 

جرت في  28 آذار 2006. 

حاصلة على اللق���ب األول في علم الس���لوكيات )علم النفس، 

علم االجتم���اع واألنثروبولوجيا( من »جامعة بن غوريون« في بئر 

السبع. 

عملت كاتب���ة وصحافية ومقدمة برامج في اإلذاعة والتلفزيون 

حتى دخولها المعترك السياسي، في 29 تشرين الثاني 2005.

بدأت مسيرتها المهنية في الصحافة خالل دراستها في بئر 

الس����بع، حي����ث كانت تكتب ف����ي صحيفة »عل همش����مار« في 

منطقة الجنوب، ثم عملت مراس����لة في القناة الثانية )»ريشت 

بيت«( من اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية. وفي العام 1993 بدأت 

بتقدي����م برنامج »كالم ف����ي كالم« الذي لقي رواج����ًا في القناة 

نفسها واستمرت في إعداد وتقديم البرنامج على مدار سبعة 

أعوام. وفي تش����رين األول م����ن العام 2000 تخل����ت عن العمل 

اإلذاعي و«ريش����ت بيت« لتنضم إلى ش����بكة األخبار في القناة 

التلفزيوني����ة الثانية، حي����ث قدمت هناك برنام����ج المقابالت 

»واِجه الصحافة« وبرنامج »في الخامس����ة م����ع«، وكانت صاحبة 

زاوية خاصة ف����ي مواضي����ع المجتمع واالقتصاد ف����ي المجلة 

التلفزيونية »أس����توديو الجمعة«. وقد عّبرت من خالل زاويتها 

عن مواقفها المعارضة لهيمنة أصحاب رؤوس المال، وكشفت 

ع����ن العالق����ات القائم����ة بين أصح����اب رؤوس األم����وال ورجال 

السياسة، وعارضت بش����دة عمليات الخصخصة السريعة التي 

قادتها وزارة المالية. 

ولدت في 28 آذار 1960 في مدينة كفار سابا وتقيم اليوم في 

تل أبيب. وهي مطلّ�قة وأم لولد وبنت.

برنامج حزب العمل

سالم مع بقاء »الكتل االستيطانية« ضمن السيادة اإلسرائيلية
ومع بقــاء الـقـدس بأحـيــائها اليهــودية عــاصـمـة أبـديــة!

شيلي يحيموفيتش.

زهافا غالئون.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

ارتفاع سلة المشتريات بنسبة %13 
مقابل ارتفاع الرواتب بنسبة %5

اتضح من التقرير الس���نوي لمكتب اإلحصاء المركزي، حول 

ش���كل معدل صرف العائلة في إسرائيل، أن سلة المشتريات 

لعائلة من خمسة أنفار تعيش في مدينة، ارتفعت من العام 

2008 وحتى 2011 بنسبة تفوق 13%، وهذا رغم ان الرواتب لم 

ترتفع في تلك الفترة بأكثر من 5%. كذلك يظهر من التقرير 

اضطرار العائ���الت إلى خفض صرفها على الم���واد الغذائية 

االساس���ية من أجل س���د نفقاتها على الوقود والسكن، الذي 

سجل في السنوات األخيرة ارتفاعا بنسبة حادة جدا.

ويجري الحديث عن تقرير توزيعة سلة المشتريات العائلية 

في إس���رائيل، التي يجري على اساس���ها احتساب التضخم 

المال���ي، ويحدد مكتب االحصاء توزيعة س���لة المش���تريات، 

اعتمادا على استطالع يشمل آالف العائالت  وفي فترة زمنية 

محددة، وفي حين بلغت تكلفة س���لة المش���تريات في العام 

2008 حوالي 12350 شيكال، فإنها ارتفعت في العام 2011 إلى 

ما يقارب 13790 شيكال.

ويظهر من التقرير الذي عرض توزيعة سلة المشتريات في 

العام 2011، ومقارنته بالس���نوات 2008 و2009 و2010، تراجع 

الصرف من حيث النسب المئوية على المواد الغذائية مقابل 

ازدياد الصرف على الغذاء والمسكن والمواصالت.

ونقرأ ف���ي التقرير أن الص���رف على الم���واد الغذائية، بما 

يش���مل الصرف عل���ى الخض���راوات والفواكه، ق���د انخفض 

تدريجي���ا من 2ر17% ف���ي العام 2008 إل���ى 1ر16% في العام 

2011، وف���ي المقابل فقد ارتفع الصرف على الس���كن، بمعنى 

ايجار البيوت أو أقس���اط القروض االس���كانية، من 9ر22% في 

العام 2008 إلى 1ر25%، ولم يس���اعد في ذلك كثيرا انخفاض 

مصروفات الس���كن من صيانة ورسوم بنى تحتية، من 1ر%10 

في العام 2008 إلى 4ر9% في العام 2011، رغم ارتفاع اس���عار 

المياه والكهرباء. وفي المقابل فقد ارتفع الصرف على االثاث 

والمع���دات البيتية من 8ر3% في الع���ام 2008 إلى 1ر4% في 

العام 2011.

ويظه���ر من التقرير أن الصرف على الصحة ارتفع من 1ر%5 

في العام 2008 إلى 3ر5% في العام 2011، ليؤكد ذلك سلسلة 

من التقرير التي أكدت زيادة مصروفات االفراد والعائالت على 

الصحة، رغم قانون تأمين الصحة العام، ونجد أن الصرف على 

المواص���الت واالتصاالت ارتفع من 6ر19% في العام 2008 إلى 

1ر20% في العام 2011، ولكن من المتوقع ان تكون هذه النسبة 

قد تراجعت في العام المنصرم 2012، على ضوء التراجع الحاد 

في اس���عار االتصاالت بفعل سلسلة من االصالحات التي بادر 

بها وزير االتصاالت موشيه كحلون.

وانخف���ض الصرف على قضايا التربي���ة والتعليم والترفيه 

من 9ر12% ف���ي العام 2008 إلى 3ر12% ف���ي العام 2011، كما 

انخفض الصرف على المالبس واألحذية من 5ر3% إلى 1ر%3.

وتجدر اإلشارة إلى أمرين بارزين، وهو أن تراجع الصرف على 

األمور الحياتية االساسية لم يكن بدافع تراجع االسعار، وإنما 

من أجل سد نفقات السكن التي ارتفعت بشكل حاد جدا.

أما األم���ر الثاني، فهو أن توزيعة س���لة المش���تريات هذه 

تتحدث عن معدل صرف العائالت بش���كل ع���ام، إال أن هناك 

فج���وات كبيرة جدا في ش���كل صرف العائالت بين الش���رائح 

الفقي���رة والش���رائح الغني���ة، فبموجب تقارير س���ابقة، فإن 

الص���رف على المواد الغذائية يص���ل بالمعدل إلى 30% لدى 

الشرائح الفقيرة، ويقل عن 10% من دخل العائلة من الشرائح 

الغنية.

وكان���ت حكومة إيه���ود أولمرت قد قررت ف���ي العام 2008 

اتب���اع نظام جدي���د للتضخم المالي، بحيث يجري احتس���اب 

تضخم جانبي، يتعلق بالش���رائح الفقيرة، ليكون أساس���ا في 

القرارات المتعلقة برفع المخصص���ات االجتماعية، إال أنه مع 

حل الحكومة وتش���كيل حكومة بنيامين نتنياهو، توقف هذا 

الش���كل من االحتس���اب على الرغم من أن الحزب المبادر إلى 

هذا االحتس���اب، حزب »ش���اس« األصولي، واصل شراكته في 

االئتالف الحكومي في حكومة بنيامين نتنياهو.

ارتفاع كبير في الصادرات 
العسكرية اإلسرائيلية

قالت معطيات نش���رت في األس���بوع الماضي إن الصادرات 

العس���كرية اإلس���رائيلية س���جلت في العام المنصرم 2012 

ارتفاعا حادا بنسبة 20% مقارنة مع العام 2011، وبلغت قيمتها 

نحو 7 مليارات دوالر، وبذلك تحل إسرائيل في المرتبة الرابعة 

من بين دول العالم المصدرة للصناعات الحربية.

وقالت وزارة الدفاع، في تقرير أولي لها، إنه في العامين 2009 

و2010 جرى تس���جيل انخفاض حاد في الصادرات العسكرية 

اإلس���رائيلية، وارتفعت مجددا في الع���ام قبل الماضي 2011، 

لترتفع بنسبة اكبر في العام الماضي، وكان القسم األكبر من 

هذه الصادرات إلى الواليات المتحدة أساسا، وايضا إلى دول 

أوروبية، تليها دول جنوب شرق آسيا، ودول أميركا الجنوبية، 

بينما الصادرات إلى دول إفريقية تعتبره الوزارة هامشيا.

وجاء في التقرير أن قس���ما جديا من الصادرات العس���كرية 

اإلس���رائيلية في العام الماض���ي، كان إل���ى إيطاليا بموجب 

االتف���اق المبرم بين الجانبين، وبموجبه، تش���تري إس���رائيل 

من ايطاليا طائرات تدريب عس���كرية، بينما تستورد ايطاليا 

صناعات عس���كرية إس���رائيلية بنفس القيم���ة البالغة مليار 

دوالر.

وقال مدير عام وزارة الدفاع اإلسرائيلية، أودي شاني، إنه في 

العام الجاري تعمل إس���رائيل على زيادة كبيرة في صادرتها 

العسكرية إلى أربع دول بشكل خاص، وهي أذربيجان وبولندا 

والفيتنام والبرازيل. 

وقالت مصادر في وزارة الدفاع إنها متش���جعة من معطيات 

العام الماضي، والتوجهات القائمة في العام الجديد، كون أن 

االرتفاع في العامين الماضيين حصل في أوج أزمة اقتصادية 

تعصف بالدول المتطورة منذ العام 2008، وعلى هذا األساس 

وضع���ت وزارة الدفاع هدفا للوصول خالل س���نوات قليلة جدا 

إلى معدل صادرات عسكرية سنوي بقيمة 10 مليارات دوالر.  

ل���م يكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياه���و يتمنى أن يختتم حملته لالنتخابات 

البرلماني���ة الت���ي تجري اليوم في ظ���ل معطيات كتلك التي تواردت في االس���بوع 

الماضي، فالتضخم المالي س���جل في العام المنصرم أدنى مس���توى له كانعكاس 

للتباطؤ االقتصادي الذي تش���هده إسرائيل، وكان 6ر1%، في حين سجل العجز في 

الميزانية العامة ذروة غير مس���بوقة في الس���نوات العشر األخيرة، إذ بلغ 2ر4% من 

الناتج العام، وما قيمته 5ر10 مليار دوالر.

وأعل���ن مكتب اإلحص���اء المركزي أن التضخم المالي في الش���هر األخير من العام 

الماضي قد ارتفع بنس���بة 2ر0%، ما جعل التضخم المالي يرتفع في العام المنصرم 

بنس���بة 6ر1%، وهي أدنى نس���بة منذ العام 2007، وتعكس هذه النس���بة التباطؤ 

االقتص���ادي، خاص���ة وأن النصف األول من العام الماض���ي كان يوحي بأن التضخم 

المالي س���يكون األعلى منذ س���نوات، وأنه س���يخرق المجال الذي حددته السياسة 

االقتصادي���ة في العق���د األخير ما بين 1% إل���ى 3%، إال أن وتيرة التضخم تراجعت 

بش���كل حاد ف���ي النصف الثاني، وتم على مدار ثالثة أش���هر تس���جيل تراجع في 

التضخم.

وعلى مس���توى التضخم في الس���نوات األخيرة، نرى أن التضخم في العام 2006 

س���جل تراجعا بنسبة 1ر0%، ولكن في ذلك العام كان هناك نمو بنسبة عالية فاقت 

5%، وفي العام 2007 كان التضخم بنسبة 7ر3% وارتفع في العام 2008 إلى 8ر%3، 

وفي العام 2009، وكأنه متوالية، إذ بلغ 9ر3%، ليهبط في العام 2010 بنسبة 7ر%2، 

وفي العام 2011 بنسبة 2ر2% وفي العام الماضي وكما ذكر 6ر%1.

وعل���ى الرغم من أن التضخم ارتفع بنس���بة 6ر1%، إال أن أس���عار المواد الغذائية 

ارتفعت في العام الماضي بنسبة 4% وأسعار البيوت بنسبة 3ر3% وصيانة البيوت 

بنس���بة 7ر4% والصحة بنس���بة 5ر2%. وفي المقابل انخفضت أس���عار الخضراوات 

والفواكه بنسبة 7ر1% وأثاث ومعدات البيوت بنسبة 4ر1% وتكلفة التربية والتعليم 

والترفيه بنسبة 9ر%2.

وال يتوقع المراقبون أن يخفض بنك إسرائيل المركزي الفائدة البنكية في الشهر 

المقبل، في محاولة النعاش االقتصاد، وهذا بعد أن خفض البنك الفائدة خالل العام 

الماضي بنسبة 25ر1% وهي ترسو اآلن عند نسبة 75ر%1.

العجز في الميزانية
وكما ذكر، فقد سجل العجز في الميزانية العامة، في العام المنصرم ذروة جديدة، 

وبلغ نحو 5ر10 مليار دوالر، وهو ما يشكل نسبة 2ر4% من الناتج العام في إسرائيل. 

ويبرز فش���ل حكومة نتنياهو، في أن العجز الذي كان مخططا للعام الماضي 2012 

أكث���ر بقليل م���ن 5 مليارات دوالر، ث���م اضطرت الحكومة إلى رفعه إلى مس���توى 7 

ملي���ارات دوالر، ولك���ن العجز في مداخي���ل الضرائب قاد إلى عج���ز أكبر بكثير من 

التعديل ومن الهدف األصلي.

وتؤكد مختلف الجهات االقتصادية اإلس���رائيلية أنه لن يكون مفر أمام الحكومة 

اإلسرائيلية الجديدة، التي ستتشكل بعد االنتخابات البرلمانية الوشيكة، من اقرار 

سلسلة من الضربات االقتصادية التي ستطال مختلف الشرائح االجتماعية، وبشكل 

خاص الشرائح الوسطى والفقيرة، لمنع استفحال العجز في ميزانية العام الجديد.

وس���عى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى التركيز في حملته االنتخابية على 

االدعاء بأن سياسته قادت إلى ازدهار اقتصادي، على الرغم من األزمات االقتصادية 

الت���ي تضرب انحاء عديدة من العال���م، إال أن توجهه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، 

اضافة إلى المعطيات التي تكش���فت في األس���بوع الماضي، ح���ول حجم العجز في 

الميزانية العامة، أحرج نتنياهو، وحاول التقليل من ش���أن التقديرات بأنه حكومته 

الجديدة س���تتجه نحو فرض ضرائب جديدة على الشرائح الوسطى وضرائب أخرى 

كثي���رة تطال الجميع، اضافة إلى تقليص حاد في الميزانية العامة للعام الجاري، ما 

يعني ضرب الكثير من الخدمات االجتماعية، والمخصصات االجتماعية، التي ترتكز 

عليها الشرائح الفقيرة.

وق���ال نتنياهو، في بيان مقتضب صادر عن مكتب���ه، إن »هذا كان أمرا متوقعا، إلى 

هذا الحد أو ذاك. توقعنا عجزا بمعدل 9ر3 في المئة، وفي النهاية كان 2ر4 في المئة 

- بفارق ثالثة أعشار في المئة. ال أعتقد أن هذا سيؤثر كثيرا على مواطني إسرائيل«. 

ورغم ذلك، أعرب مسؤولون كبار في الليكود عن تخوف أكبر بقليل من تأثير العجز 

على نش���اط الحكومة القادمة، قائلين: »نحن س���نجد أنفس���نا في ميزانية وحشية، 

ستقتطع من  الجميع«.

وتسارعت بيانات األحزاب المنافس���ة في االنتخابات التي تدين سياسة حكومة 

نتنياهو. 

وقالت رئيس���ة حزب »العمل« ش���يلي يحيموفيتش، إن »نتنياهو يقود االقتصاد 

اإلس���رائيلي نحو االنهيار. بعد أربع س���نوات معه س���يكون الضرر ال راد له. إنه مثل 

القبط���ان في س���فينة التايتنيك قبل لحظة من االصطدام. نتنياهو يس���وق صورة 

»س���يد االقتصاد« قبل االنهيار. من يريد أن يك���ون مؤيدا لنتنياهو يجب أن يفهم 

بأن هذه الس���فينة تتجه نحو اصطدام عنيف، وسيكون المصابون من كل الشعب. 

لقد فقد نتنياهو السيطرة على االقتصاد، وعلى قادة الساحة السياسية أن يفهموا 

بأنه إذا كان نتنياهو رئيس الحكومة المقبل فكل ش���يء سيبقى على حاله. ويجب 

استبداله«. 

ودعت رئيس���ة حزب »الحركة« تس���يبي ليفني إلى تنجيع أجهزة األمن والجيش 

ووزارة الدف���اع، بهدف اجراء تقليص في ميزانية الوزارة، التي تصل نس���بتها إلى 

نح���و 17% م���ن الميزانية العامة، وهذا إل���ى جانب صرف غير مباش���ر على »األمن« 

واالحتالل واالستيطان، يقتطع نحو 13% آخر من الميزانية العامة. 

ودعت رئيس���ة حزب »ميرتس« اليس���اري، زهافا غالئون، إل���ى تقليص ميزانيات 

االستيطان والمستوطنات.

كذلك، فقد خصصت صحيفة »هآرتس« اإلس���رائيلية كلمة أسرة التحرير، للدعوة 

إلى تقليص ميزانية وزارة الدفاع. 

وج���اء في مقال الصحيفة أن أحد بنود السياس���ة غير المس���ؤولة التي تنتهجها 

الحكومة هي ميزانية »وزارة الدفاع«، مش���يرة إلى ما قاله رئيس الحكومة الس���ابق 

إيهود أولمرت، في االيام األخيرة، بأن حكومة نتنياهو أنفقت نحو 3 مليارات دوالر، 

على االستعداد للحرب على إيران، التي لن تكون، حسب أولمرت.

وقال���ت الصحيفة: معروف أن ميزانية األمن ارتفعت كل س���نة دون صلة واضحة 

بالمخاط���ر والتهدي���دات االمنية. وها ه���ي اآلن، حين تغرق ال���دول العربية حولنا 

في موجة ثورية والتهديد بش���ن حرب من جهتها ي���كاد ال يكون، فان هذا ال يؤثر 

عل���ى مطالب جهاز االمن، وال على خضوع نتنياهو لهذه المطالب. إذ ال يمكن اخافة 

الجمه���ور بالمخاطر التي تحدق من جانب جيرانن���ا، كي يركض خائفا نحو صندوق 

االقتراع لينتخب الزعيم الوحيد الذي يمكنه أن ينفذه – وفي نفس الوقت المطالبة 

بتقليصات في ميزانية األمن. 

وق���ال النائب محم���د بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للس���الم والمس���اواة، إن 

فلسطينيي 48 هم الشريحة األكثر تضررا من السياسة االقتصادية التي تنتهجها 

كل حكومات إسرائيل والحكومة الحالية بالذات، كوننا الشريحة األضعف اقتصاديا 

بفعل سياس���ة التمييز العنصري، فه���ذا العجز حاصل باألس���اس نتيجة الصرف 

على الحرب على ش���عبنا الفلسطيني واالحتالل واالستيطان، إلى جانب التسهيالت 

الضريبية للطغمة المالية التي تس���يطر على الحكم، وحينما تقرر الحكومة توجيه 

ضربات للش���رائح الفقيرة، فهذا يعني اننا اول المتضررين، لكوننا نشكل 50% من 

الفقراء في إسرائيل، على الرغم من أننا نشكل نحو 18% من السكان.

إلى ذلك أش���ار اس���تطالع جديد نش���رت معطياته في األس���بوع الماضي، إلى أن 

64% من اإلس���رائيليين وضعوا ميزانيات المس���توطنات في المرتبة األولى من بين 

الميزانيات المرش���حة للتقليص لس���د العجز المتنامي في ميزاني���ة الدولة، وفي 

المرتبة الثانية حلت ميزانية وزارة الدفاع كواجب تقليصها، وبعدها ميزانية وزارة 

البنى التحتية.

وبادر إلى االس���تطالع »الطاقم من أجل ميزانية عام���ة ذات طابع اجتماعي«. وقال 

مع���دو االس���تطالع إن التأييد الجارف لتقليص ميزانيات االس���تيطان أوال، كان في 

جميع المعسكرات السياسية، بما فيها معسكر اليمين والمستوطنين.

وس���ارع وزير المالية، يوفال ش���تاينيتس، لإلعالن أن الحكومة الجديدة، التي قد 

تكون برئاس���ة بنيامين نتنياهو، لن تبادر إلى رف���ع الضرائب على الجمهور العام، 

ا في أن يستمر شتاينيتس في منصبه في وزارة المالية.
ً
علما أن هناك شكوك

التضخم منخفض بسبب التباطؤ االقتصادي والعجز يسجل ذروة جديدة!
*الـتـضـخـم فـي الــعـام الـمـنصــرم 6ر1% ويعكـس حـالــة الـتـبـاطؤ االقـتـصـادي*

*العجز في الميزانية يصل إلى 2ر4% من الناتج العام، ما يعادل 5ر10 مليار دوالر*

أش���ار تقرير صادر عن مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي، إلى اس���تمرار 

التراجع في معدل الوالدات بين العرب في إسرائيل، مقابل استمرار ارتفاعها 

ل���دى اليهود، وهذا على الرغم من أن نس���بة التكاثر الس���كان لدى العرب ما 

زالت أعلى، وهي 4ر2% مقابل 7ر1% بين اليهود، كما أن كل الزيادة في معدل 

ال���والدات بين اليهود، هي ف���ي مجتمع المتديني���ن األصوليين )الحريديم( 

والتيار »الديني الصهيوني« الذي يش���كل نسبة عالية من بين المستوطنين 

في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال مكتب اإلحصاء في معطيات أولية عن العام 2012، ومعلومات تفصيلية 

عن العام 2011، إن عدد الس���كان في إس���رائيل، بموجب المعطيات الرسمية، 

بل���غ مع نهاية العام 2012 نحو 8 ماليين نس���مة )أقل ب���� 19 الفا(، من بينهم 

م���ن اليهود المعترف بيهوديتهم، 6 ماليين و15 الفا، ويضاف لهم 319 الفا 

تعّرفهم إس���رائيل على أنهم من غير اليهود، ولكن القس���م األكبر منهم هو 

من اليهود غير المعترف بيهوديتهم، اضافة إلى أكثر من 50 الف مس���يحي 

أجنبي، من الذين هاجروا مع عائالت يهودية في الماضي القريب.

أما عدد الفلس���طينيين، فيق���ول المكتب إن عددهم بلغ م���ع نهاية العام 

الماض���ي نحو 65ر1 مليون نس���مة، إال أن هذا العدد يش���مل القدس المحتلة، 

التي فيها نحو 265 الف فلس���طيني »مقيم« من غير المواطنين بفعل قانون 

االحت���الل، اضافة إل���ى نحو 24 ألف فلس���طيني من المواطني���ن، وهم إما من 

فلسطينيي 48 س���كنوا في محيط القدس أو انتقلوا من مناطق أخرى للسكن 

فيها، ويضاف إلى المقدس���يين، نحو 20 الف س���وري ف���ي مرتفعات الجوالن 

السورية المحتلة، ما يعني ان عدد الفلسطينيين من ذوي »المواطنة الكاملة« 

في إس���رائيل، بل���غ مع نهاي���ة العام المنص���رم، نحو 365ر1 مليون نس���مة، 

ويشكلون ما نسبته 8ر%17.

ويقول التقرير ذاته إن معدل الوالدات لألم العربية الواحدة، هبط من معدل 

5ر4 والدة لألم العربي���ة الواحدة، إلى 51ر3 لألم العربية في العام 2011، بينما 

ارتف���ع معدل ال���والدات للمرأة اليهودية من 53ر2 والدة ف���ي العام 1995 إلى 

98ر2 والدة في العام 2011.

لكن كل الزيادة في الوالدات بين اليهود، تعود إلى كثرة الوالدة لدى مجتمع 

المتدينين، إذ أن معدل الوالدات ل���دى المرأة االصولية )الحريديم( حوالي 8 

والدات ل���ألم الواحدة، كذلك فإن المعدل مرتف���ع لدى المتدينات الليبراليات 

دينيا، والمتش���ددات سياسيا، وغالبيتهن في المس���توطنات، ويبلغ المعدل 

بينه���ن ما بين 5 إلى 6 والدات لألم الواحدة، وفي المقابل فإن معدل الوالدات 

لدى النس���اء اليهوديات العلمانيات، خاصة كالالتي يعش���ن في منطقة تل 

أبيب الكبرى، يالمس الوالدتين وحتى أقل لألم الواحدة.

وتش���كل هذه المعطيات قلقا في المؤسس���ة اإلس���رائيلية العليا، وهذا ما 

عّب���ر عنه بحث في جامعة حيف���ا صدر قبل نحو عامين، ح���ذر من أن أكثر من 

60% من اليهود في إس���رائيل س���يكونون في العام 2030 من المتدينين، ما 

سينعكس على طبيعة المجتمع اليهودي، ويدفع العلمانيين خاصة الشباب 

منهم للتفكير بالهجرة.

وفي المقابل، فإن تراجع الوالدات بين الفلسطينيين يعود إلى تطور العصر 

والمجتم���ع، وتبقى معدل ال���والدات العالية جدا بين عش���ائر صحراء النقب 

)جنوبا(، فعلى س���بيل المثال في مدينة راه���ط، كبرى مدن الجنوب، فإن نحو 

51% من الس���كان فيها أعمارهم أقل من 18 عاما، ونسبة التكاثر في المنطقة 

هناك تفوق %3.

أما على صعيد التكاثر السكاني، وحسب التقرير، فإن نسبة التكاثر العامة 

في إس���رائيل كانت في العام 2011 8ر1%، وفق المعدل القائم في الس���نوات 

العش���ر األخيرة، ولكن نس���بة التكاثر بين اليهود وحده���م تبلغ 7ر1% وبين 

الفلس���طينيين 4ر2%، وبطبيعة الحال، فإن نس���بة التكاثر بين اليهود تعود 

لتنام���ي مجتمع االصوليين وحدهم بنس���بة 1ر3% ولدى المتدينين بنس���بة 

7ر2%، بينما المجتمع العلماني اليهودي يتكاثر بنس���بة تقل عن 5ر1% وهي 

نسبة قريبة للنسب األوروبية.

ويقول التقرير إنه في العام 2011 ولد في إسرائيل 166300 طفل، من بينهم 

24% ألمه���ات عرب، و3% من دون تحدي���د الديانة، و73% ألمهات يهوديات، 

وبلغ عدد الوفيات في ذلك العام 40826.

ويتوقع مكتب اإلحصاء أن يبلغ عدد س���كان إسرائيل في العام 2035 ما بين 

10 ماليين إلى 8ر12 مليون، وفق سيناريوهات تكاثر مختلفة، وستكون نسبة 

فلسطينيي 48 حوالي %24.

معدل األعمار
إلى ذلك، يظهر من تقرير مكتب اإلحصاء مدى تردي األوضاع الصحية لدى 

الفلس���طينيين في إس���رائيل مقارنة مع اليهود، وهذا ما ينعكس في معدل 

األعم���ار، فبين النس���اء اليهوديات يبلغ المعدل 84 عام���ا مقابل 81 عاما لدى 

النس���اء العربيات، بينما يبل���غ المعدل بين الرجال اليهود 80 عاما وتس���عة 

أشهر، مقابل 76 عاما وسبعة اشهر لدى الرجال العرب.   

كذلك تتكشف الفجوة في األوضاع الصحية لدى الفلسطينيين في معدالت 

وفي���ات األطفال، إذ بلغ معدل وفيات األطفال الرضع العام 5ر3 طفل لكل ألف 

مولود، ولكن هذه النس���بة تنخفض بي���ن المواليد اليهود إل���ى 6ر2 باأللف، 

وترتفع بين المواليد العرب إلى 1ر6 مولود لكل ألف مولود.

وبموجب التقرير، فإن معدل أعمار الس���كان في إس���رائيل أقل من المعدل 

القائم في منظمة الدول المتطورة OECD، إذ إن 2ر28% من الس���كان هم دون 

س���ن 14 عاما، بينما المعدل في دول OECD 5ر18%، في حين أن نسبة من هم 

.OECD من 65 عاما وما فوق بلغت 3ر10% مقابل نسبة 15% في دول

ويع���ود انخفاض معدل األعمار إلى ارتفاع معدل الوالدات، فنس���بة من هم 

دون 14 عاما من العرب بلغت 5ر36% مقابل 3ر26% بين اليهود، ومن هم فوق 

65 عاما 4% بين العرب مقابل أكثر بقليل من 12% بين اليهود.

ويس���تعرض التقرير سلس���لة من المعطي���ات، ومن بينها توزيع الس���كان 

جغرافيا، ويتضح منها أن 41% من السكان يعيشون في منطقة الوسط، ويظهر 

أيضا أن 48% من اليهود يعيشون في منطقة الوسط، التي في مركزها منطقة 

تل أبيب الكبرى، في حين أن 43% من العرب يعيش���ون في منطقة الش���مال، 

أي نحو 710 آالف، مقابل 10% من اليهود يس���كنون في الشمال، ما يعني أقل 

من 600 ألف.

تراجع الوالدات لدى الفلسطينيين وارتفاعها لدى اليهود في إسرائيل
*عدد سكان إسرائيل من دون القدس والجوالن قرابة 7ر7 مليون نسمة، ونسبة العرب 8ر17% *الفجوة في األوضاع الصحية تنعكس على 

معدل األعمار بين العرب واليهود، وفي نسبة وفيات المواليد *48% من اليهود اإلسرائيليين يعيشون في منطقة الوسط، و10% في الشمال*
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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«

صـــــــدر  عن المركز الفلسطيني

»  للدراسات االسرائيلية »

فلسطين
في الكتب المدرسية

في إسرائيل
نوريت بيلد-إلحنان

ترجمة: ياسين السيد
تقديم: انطوان شلحت

بقلم: سليم سالمة

لم يعد »الفساد الرس���مي« المتفشي في إسرائيل، في 

العديد من »مؤسس���ات الدولة« المختلفة، في مؤسس���ات 

القطاع العام الرس���مية، الحكومية والبلدية وغيرها، يثير 

أية مفاجآت لدى الغالبية الس���احقة م���ن المواطنين في 

إسرائيل، بالرغم عن أن قطاعات واسعة في الدولة، سياسية 

وقضائية وغيرها، تش���ير إلى هذا الفساد باعتباره مصدر 

خطر حقيقي على تماسك الدولة ومنظوماتها السلطوية، 

فيما يذهب البعض إلى حّد اعتباره حتى »الخطر الوجودي 

األول واألكبر« ليس على تماسك الدول المجتمعي فحسب، 

ب���ل على مجرد وجودها حتى. بمعنى، إن هذا الخطر يفوق 

ويس���بق أية تهديدات أو أخطار من تل���ك التي يلّوح بها 

المسؤولون السياسيون في إسرائيل ويستغلونها، سواء 

كانت أمنية، »إرهابية«، عسكرية، إقليمية، ديمغرافية أو 

م���ن أي صنف آخر، بقصد تخويف الش���عب وردعه عن أي 

تحرك ينطوي على مساءلة أو احتجاج.

ويكف���ي أن نش���ير إل���ى أن »مؤش���ر الفس���اد العالمي« 

دول���ة  أدرج   )Corruption Perceptions Index - CPI(

إس���رائيل في العام قبل األخير، 2011، ف���ي المرتبة ال� 39 

من بين 108 دول، بينما كانت تحتل فيه، في العام 2005، 

المرتبة ال� 28.

ومن المفترض أن في إسرائيل آليات، قانونية باألساس، 

غايتها حماية أي شخص )موظف في القطاع العام( ُيقدم 

على الكش���ف والتبليغ عن أية مظاهر فس���اد س���لطوية 

من عس���ف المس���ؤولين عنه ونزعاتهم االنتقامية، وهو 

ما يس���تهدف �  بالتالي � تش���جيع مثل هؤالء الموظفين 

وتحفيزهم على الكشف عن الفساد من دون قلق أو وجل.

لكن جملة من النماذج الفعلية التي سجلت في إسرائيل 

خالل الس���نوات األخي���رة، وحتى الش���هر األخير تحديدا، 

تثب���ت أن مثل ه���ؤالء الموظفين يدفع���ون أثمانا باهظة 

ويسقطون ضحايا لرؤسائهم الفاسدين، طبقا للتقارير، من 

دون أن يستطيع القانون وأذرعه السلطوية توفير الحماية 

المطلوب���ة لهم، ولو في حدها األدن���ى، مما يضطرهم إلى 

شن معارك فردية، شخصية، لحماية أنفسهم وحقوقهم، 

ّج بهم 
ُ
ه قد ز

ّ
النقابية واالجتماعية، يش���عرون خالله���ا بأن

في حروب دون كيشوتية ال قبل لهم بها. 

وقبل العرض لبعض النماذج، يجدر النظر أوال إلى آليات 

الحماية التي يحددها القانون ويوجب توفيرها ل� »كاشفي 

الفس���اد«، كي نفهم مدى المعان���اة التي يتكبدها هؤالء 

ومدى القصور والتقصير الس���لطويين اللذين يتركانهم 

فريسة، سهلة جدا أحيانا، أمام المسؤولين »المغدورين«. 

النصوص القانونية واضحة، ولكن ...
رغ���م أن الحماية القانونية للموظفين الذين يكش���فون 

غون عن مظاهر الفس���اد مكفولة للعاملين في القطاع 
ّ
ويبل

الخاص وفي القط���اع العام، على حد س���واء، إال أن القطاع 

الخاص، بطبيعته وتعريفه، أقل ش���ّدا لالنتباه واالهتمام، 

ب���ل يج���ري التركيز على القطاع العام، أساس���ا، ألس���باب 

واضحة ال طائل من الخوض فيها. 

ثمة في منظومة القوانين اإلس���رائيلية قانونان خاصان 

يعالجان موضوع الحماية للموظفين الذين يكش���فون عن 

الفس���اد، وهما قانونان حديثان، نسبيا، إضافة إلى بعض 

البنود ف���ي »قانون مراقب الدولة« الت���ي تتطرق إلى هذا 

الموضوع. 

القان���ون األول - »قان���ون حماي���ة العمال )الكش���ف عن 

مخالفات وخرق نزاهة المعايير أو اإلدارة الس���ليمة(« من 

العام 1997، والذي ُيعرف باس���مه الشائع: »قانون حماية 

العمال المبلّ�غين عن الفس���اد«. والثاني - »قانون تشجيع 

نزاهة المعايير في القطاع العام« من العام 1992. 

يح���دد القانون األول، »قانون حماي���ة المبلّ�غين«، جملة 

من وس���ائل وآليات الحماية التي يمك���ن توفيرها لعامل 

في أعقاب كش���فه وتبليغه عن مظاهر فساد، من بينها ما 

تنص عليه المادة الثانية في هذا القانون: 

ل الم���ّس بعمل عام���ل أو فصله من 
ِّ
���غ

َ
ُيحظر على الُمش

له، أو ضد 
ّ
العمل جراء تقديمه )العامل( ش���كوى ضد مشغ

له، أو جراء مس���اعدته عامال آخر في 
ّ
عامل آخر لدى مش���غ

شأن تقديم شكوى كما ورد. 

ل المّس بعمل 
ّ
���غ

َ
ُيحظر على أي مس���ؤول من طرف الُمش

عام���ل، أو بم���ا يتعلق بعمل���ه، أو فصله م���ن العمل، جراء 

له، 
ّ
له أو ضد عامل آخر لدى مشغ

ّ
تقديمه شكوى ضد مشغ

أو جراء مس���اعدته عامال آخر في ش���أن تقديم شكوى كما 

ورد.

غ عن الفس���اد إلى 
ّ
أما ف���ي حال تع���رض العام���ل المبل

مضايق���ات أو تنكيل، أو إج���راءات انتقامي���ة، من جانب 

له أو المسؤول عنه، بما يتناقض ونص المادة أعاله، 
ّ
مش���غ

فإن القانون ذاته يحدد )في المادة الثالثة( إجراءات الَعون 

التي يمكن لمحاكم العم���ل أن تتخذها لحماية العامل أو 

إلصالح الغبن، والتي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:

1. َع���ون وقائّي: وقف التنكي���ل والمالحقة بحق العامل، أو 

إعادته إلى عمله في حال تم فصله منه.

2. َعون تعويضّي: تعويضات مالية.

أما القانون الثاني، »قانون تش���جيع نزاهة المعايير في 

القطاع العام«، فينص في المادة الثانية، على أن »موظف 

الجمه���ور )القطاع العام( الذي قدم ش���كوى، أمام جس���م 

فاحص ووفقا لإلجراءات الس���ليمة، على عمل فساد أو على 

أي مّس آخ���ر بنزاهة المعايير في م���كان عمله، وتبين أن 

ح المش���تكي شهادة خطية تثبت 
َ
ة..... وُيمن

ّ
ش���كواه محق

ذل���ك«. بينما توصي المادة الرابعة من���ه رئيس الدولة أو 

رئيس الكنيست، إذا ما رأى كل منهما مكانا لذلك، ب� »منح 

ة شهادة تقدير على مساهمته 
ّ
َمن تبين أن ش���كواه محق

في نزاهة المعايير في المؤسس���ات العامة في إسرائيل. 

وتشمل الش���هادة تفاصيل الش���كوى وخالصة الفحص« 

الذي أجري بشأنها.

وأما القانون الثالث صاحب العالقة، قانون مراقب الدولة، 

فينص عل���ى أن المراقب مخول صالحية إصدار أمر بإعادة 

عام���ل فصل من عمله بعد كش���فه عن مظاهر فس���اد إلى 

م���كان عمله، بل إلى وظيفته الس���ابقة تحديدا. وفي حال 

تعذر تنفيذ ذلك، يخول القان���ون المراقب صالحية األمر 

بدفع تعويضات مالية خاصة للعامل المعني. 

لكن البند األهم في قانون مراقب الدولة في هذا السياق 

ه���و ذلك ال���ذي يخول مراق���ب الدولة و«مفوض ش���كاوى 

الجمهور« )وهو موظف في مكت���ب مراقب الدولة( فحص 

الش���كاوى التي يقدمها موظفون/ عاملون حول تعرضهم 

لمضايقات أو مّس، من أي نوع كان، في أعقاب كشفهم عن 

مظاهر فساد في المؤسس���ة التي يعملون فيها، ومن ثم 

إصدار »أمر حماية«، مؤقت أو دائم، لحماية هؤالء الموظفين 

وحقوقهم، إذا ما تأكد وجود عالقة س���ببية بين الكشف / 

التبليغ عن الفساد وبين المالحقات والمضايقات.   

مشتكون أكثر، حماية أقل!
وتبين المعطيات الرسمية عن هذا المجال في »مفوضية 

ش���كاوى الجمهور« التابعة لمكتب مراقب الدولة أن عدد 

الموظفين المتوجهين إلى المكتب بطلبات الحصول على 

»أوامر حماية« يش���هد انخفاضا مس���تمرا خالل السنوات 

األخي���رة، تحديدا، بعد أن كان قد ش���هد ازديادا مضطردا 

قبل ذلك. 

والمرجح أن هذا االنخفاض يعود، أساس���ا، إلى التجارب 

المري���رة المتكررة التي تعرض لها مثل هؤالء الموظفين، 

حيال سياس���ة »التقتير« التي تعتمدها هذه المفوضية 

في السنوات األخيرة في إصدار »أوامر الحماية«، إذ تفرض 

ش���روطا ومعايير مشددة على طالبيها قبل إصدارها لهم، 

إن صدرت أصال. 

وهذا م���ا عبرت عن���ه موظفة من الذي���ن توجهوا بطلب 

الحص���ول على »أمر حماي���ة« ولم يحصلوا علي���ه، إذ قالت 

في حديث إلحدى الصحف اإلسرائيلية: »لم أالحظ حماسا 

زائ���دا في مفوضي���ة ش���كاوى الجمهور لتقدي���م العون 

ت 
َ

ض والدعم المطلوبين، وقد شعرت أحيانا بأنني كمن تعرَّ

ِصب«!
َ
لالغتصاب وعليها أن تثبت أنها لم تقم بإغراء الُمغت

وهو ما عبر عنه، أيضا، المراقب الداخلي في بلدية طبريا، 

بيني إلياه���و، الذي قال إن »مفوضية ش���كاوى الجمهور« 

ل���م تفحص ادعاءاته والوثائق التي قدمها إليها بش���كل 

 بأنهم 
ُ

الئق »وخالل معالجة قضيتي في المفوضية شعرت

يقلبون لي ظهر المجّن«! 

وقال إلياهو إن مدير وحدة المفوضية في مكتب مراقب 

الدولة، المحامي هليل ش���مغار، يقول في إحدى جلس���ات 

»اللوبي البرلماني لمحاربة الفس���اد«، التي اس���تمعت إلى 

قضيته هو )إلياهو( بحضوره، إن »إصدار أمر حماية واحد 

لش���خص ال يس���تحقه، أفضل من عدم إصداره لش���خص 

يس���تحقه«،  وأضاف: »يمكنني فق���ط أن أتمنى أن يكون 

هذا صحيحا«!

وتش���كل قضية إلياهو أحد النماذج البارزة التي أش���رنا 

إليها آنفا عن حمالت التنكيل والمضايقات التي يتعرض 

لها موظف���ون - غالبيتهم م���ن الموظفين الكب���ار عادة - 

يبادرون إلى الكش���ف والتبليغ عن أعمال ومظاهر فس���اد 

وسوء استغالل المنصب يرتكبها رؤساؤهم والمسؤولون 

عنه���م في مؤسس���ات رس���مية، م���ن دون أن يجد هؤالء 

الموظفون مالذا لهم يحتمون به.

 ففي العام 2006، قدم إلياهو تقريرا تضمن االش���تباه 

ب���أن رئيس بلدية طبريا، زوهر عوفيد، »اش���ترى« كرس���ي 

الرئاسة في االنتخابات البلدية التي جرت في العام 2003. 

وردا عل���ى ذلك، اقتحم عوفيد حاس���وب المراقب الداخلي 

واستخرج منه وثائق مختلفة استخدمها في إعداد الئحة 

اته���ام تأديبية ضد إلياهو ش���ملت 103 بنود اتهام، في 

مقدمته���ا التغيب المتك���رر عن العم���ل، تقديم تقارير 

كاذبة ونشر تقارير غير سليمة. وحيال ذلك، توجه إلياهو 

إلى مفوضية ش���كاوى الجمهور مطالبا بتوفير الحماية له، 

»لك���ن الرد كان أنه ُيحظر عليه���م التدخل اآلن، نظرا لبدء 

إجراء ش���به قضائي. وقد اتضح لي الحقا أن هذه الحجة لم 

تكن صحيحة قانونيا«.

وكما ه���و متوقع في مثل هذه الح���االت، أدين المراقب 

الداخلي بثالثة من بنود االتهام في المحاكمة التأديبية. 

وبالرغم عن تقديمه استئنافا إلى المحكمة المركزية، وهو 

م���ا يقتضي تجميد أية إجراءات بحق���ه ريثما يصدر قرار 

المحكمة في االس���تئناف، شرع رئيس البلدية ومساعدوه 

في إجراءات لعزله من منصب���ه، فتوجه إلياهو إلى مكتب 

مراقب الدول���ة طالبا الحماية. »لكن رده���م كان أنه ليس 

ثمة أي خطر عل���ّي، مطلقا«! وخالل تلك الفترة، في انتظار 

البت في االستئناف، حاول رئيس البلدية منعه من دخول 

مكتبه، ألغى بطاقة الحضور والغياب خاصته وألغى بطاقة 

الت���زود بوقود الس���يارات )التي تمن���ح للموظفين الكبار 

عادة( التي كانت بحوزته. وبقيت هذه »العقوبات« سارية 

حت���ى صدر قرار المحكمة المركزي���ة التي برأته تماما من 

جميع التهم. وفي أعقاب ذلك، قدمت ضد رئيس البلدية 

الئحتا اته���ام: التآمر لتنفيذ جريمة والمّس بالخصوصية 

وتسجيل معطيات كاذبة.  

� د. أورن س���ونين، مدير قطاع الصيد البحري )في بحيرة 

طبري���ا، البحر األحمر والبحر األبيض المتوس���ط( في وزارة 

الزراع���ة، ق���دم معلومات لمراق���ب الدولة ح���ول األوضاع 

الخطي���رة ف���ي مجال الصي���د في بحي���رة طبري���ا، وألقى 

بالمس���ؤولية على مدير قس���م الصيد في الوزارة، حاييم 

أنجوني، المقرب من المدير العام للوزارة، يوس���ي يشاي، 

متهما إي���اه بتفضيل برك الصيد التابعة للكيبوتس���ات 

في المنطق���ة، تحويل الجزء األكبر من ميزانيات القس���م 

إلى محطات أبحاث تابعة لمربي األسماك وإصدار تصاريح 

اس���تيراد بما يخالف األنظم���ة مما أدى إل���ى إلحاق ضرر 

جس���يم بالصيد البح���ري، إضافة إلى التس���تر على وجود 

فيروس قاتل يفتك بأسماك المشط في بحيرة طبريا. 

 وش���كلت هذه المعلومات المادة الرئيس���ة في التقرير 

الخاص والخطير الذي أصدره مراقب الدولة حول الموضوع. 

لك���ن مدير ع���ام ال���وزارة رّد بش���ن »حرب ش���املة« على 

سونين ش���ملت إقصاءه عن »قنوات المعلومات«، تقليص 

صالحياته والمس بش���روط عمله، والش���روع في إجراءات 

خاصة لخصخص���ة وح���دة المراقبة على الصي���د البحري 

وإخراجها من إطار مسؤولياته، وانتهاء بنقل سونين إلى 

وظيفة أخرى يتم استحداثها خصيصا )»باحث في الصيد 

البحري«(، وهو ما يجري »التفاوض« للتوصل إلى »تسوية« 

بشأنه.  

� ف���ي أيل���ول 2011 أص���درت محكمة العم���ل قرارها في 

الدعوى التي تقدم بها موش���ي حزوت، موظف في »سلطة 

القطارات في إسرائيل«، بادعاء تعرضه للتنكيل واالنتقام 

على خلفية كش���فه عن مظاهر فس���اد في هذه السلطة، 

انتهت بفصله من العمل.  

وقررت المحكمة قب���ول الدعوى وأمرت بإعادة حزوت إلى 

عمله، مؤكدة أن »الموظف تعرض لعمليات تنكيل قاسية، 

متواصلة، حتى أن موظفي ومديري القطارات تقدموا ضده 

بش���كاوى إلى الش���رطة أس���فرت عن تقديم الئحة اتهام 

جنائية بحقه، لكن المحكمة برأته منها تماما«!

� وم���ن بي���ن قصص المعاناة التي نش���رت وتنش���ر عن 

كاش���في الفساد، ال شك في أن قصة رافي روتم )50 عاما(، 

ضابط االس���تخبارات في وح���دة التحقيقات المركزية في 

س���لطة »ضريبة القيم���ة المضافة« ف���ي منطقة تل أبيب 

والمركز، هي األقس���ى واألخطر. فق���د أصبح روتم »يعيش 

في الش���ارع«، كما يقول، بعد كش���فه وتبليغه عن أعمال 

فساد. ويضيف: »إنهم نازيون. ال يفهمون إال المال فقط. 

 ذلك لمصلحة الدولة، 
ُ

 لهم هذا الَعَصب. فعلت
ُ

وأنا لمست

فكيف إذن وصلت إلى هذه الحال؟«! 

في العام 2003 أخذ يحذر، س���وية مع 15 من المحققين 

في الوحدة، من مظاهر فس���اد في ه���ذه الوحدة مطالبين 

بتش���كيل لجنة تحقيق رسمية. وشملت معلومات الفساد 

التي حولتها ه���ذه المجموعة إلى الش���رطة وإلى النيابة 

العام���ة: منح امتيازات لمقربين، لرجال أعمال ولذوي نفوذ 

وعالقات ف���ي الحلبة السياس���ية وفي الف���روع الرياضية 

المختلف���ة. وعلى خلفية تلك الش���كاوى، لجأت الش���رطة 

والنيابة إلى عمليات تنصت س���ري قادتهما إلى اتجاهات 

أخرى، أكث���ر »إثارة«، م���ن بينها: تعيينات غير س���ليمة 

ومشبوهة في »سلطة ضريبة القيمة المضافة« تدخل في 

بعضها، مباش���رة، ديوان رئيس الحكوم���ة آنذاك، إيهود 

أولمرت، ومس���ؤولي »س���لطة الضرائب« ف���ي البالد، وهو 

ما اس���تحوذ على انتباه وتركيز الش���رطة والنيابة العامة 

فقُ�دمت بش���أنها لوائ���ح اتهام أدين عدد من مس���ؤولي 

س���لطة الضرائب بموجبها في المحاك���م، لكنهما أهملتا 

قضية الفساد الداخلي في وحدة التحقيقات. 

وف���ي الع���ام 2004، طلب مدي���ر الوحدة ومدير س���لطة 

الضرائب من روتم االنتقال إلى وظيفة أخرى، هامش���ية، 

أقل شأنا من التي كان يشغلها بكثير، في مدينة الرملة. 

لكن روتم رفض وتوجه إل���ى محكمة العمل، فقررت هذه 

ف���ي آذار 2005 إرغام روت���م على الخروج إل���ى عطلة غير 

مدفوعة األجر، إلى أجل غير مس���مى. ومن���ذ ذلك الحين، 

توقفت س���لطة الضرائب عن دفع مرتب ل���ه. وفي بداية 

العام 2011، أعلنت س���لطة الضرائ���ب أنها تعتبر أن روتم 

»استقال في تش���رين األول 2007 وعليه فهو ال يستحق 

أي���ة تعويضات«، علما بأن روتم تعرض لحادث س���ير في 

العام 2007 وأصيب إصابة بالغة في إحدى س���اقيه. ومنذ 

ذلك الحين ال يزال يتع���رض لمالحقات، مالية وقضائية، 

مختلفة. 

وبع���د، إذا كان ثم���ة ف���ي مؤسس���ات الدول���ة وأذرعها 

المسؤولة عن تطبيق القانون َمن ال يسارع في، بل يتوانى 

ع���ن، أداء مهمته والقي���ام بما تمليه عليه مس���ؤوليته / 

موقعه لتوفير وتقديم الحماية الالزمة التي ينص عليها 

 � أن يعبر، تعبيرا جليا، عن 
ّ
القانون، فمن ش���أن هذا � وحَده

الحالة الحقيقية التي بلغها »الفساد السلطوي الرسمي«، 

ُعمقا واتس���اعا، حتى ي���كاد يصبح ضربا م���ن العبث طرح 

التس���اؤل التالي: هل من س���بيل الجتثاث هذا »الفس���اد 

الرس���مي« وتنظي���ف القط���اع العام من���ه، إذن؟ وهل من 

! � بعد، على القيام بهذه 
ّ
جهة قادرة � إن كانت مس���تعدة

المهمة؟ 

تدهور مرتبة إسرائيل في »مؤشر الفساد العالمي«

تقارير جديدة: »كاشفو الفساد« في القطاع العام يدفعون 
أثمانا باهظة ويسقطون ضحايا لرؤسائهم الفاسدين!

في أعقاب صدور تقرير مراقب الدولة اإلس����رائيلية 

حول ما عرف باس����م »قضية هارباز«، قرر رئيس هيئة 

أركان الجيش اإلس����رائيلي، بيني غانت����س، في مطلع 

األس����بوع الماضي، إقص����اء العقيد إيرز فينر، مس����اعد 

رئيس هيئة أركان الجيش الس����ابق غابي أش����كنازي، 

وتسريحه من الخدمة العسكرية، على خلفية دوره في 

القضية. 

وعل����ى أثر ذلك، بع����ث فينر برس����التين، واحدة إلى 

هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي، واألخرى إلى 

غانتس، اعترض فيها على إقصائه من الجيش، واتهم 

غانت����س بأنه منعه من إمكانية أن يس����تعرض روايته 

للقضية، ونتيجة لذلك تشوهت سمعته. 

ورفض فينر اس����تنتاجات تقرير مراقب الدولة، التي 

جاء فيها أنه جمع معلومات مس����يئة حول وزير الدفاع 

إيهود باراك. 

وقال فينر في رسالته: »لقد وقعت في التقرير أخطاء 

ش����ديدة تتعلق باإلجراءات والحقائق التي تم إقرارها 

وتلك التي لم يتم إقرارها، وكذلك في االس����تنتاجات 

التي تم استخالصها«. 

وعبر فينر ع����ن غضبه من أداء غانت����س في القضية 

وادعى بأن األخير تجاهله. 

وكت����ب في رس����الته إن »هذا أمر مس����تغرب بنظري، 

خاص����ة على ضوء حقيقة أنك بنفس����ك كنت ش����ريكا 

ط����وال الفت����رة المذك����ورة، كنائ����ب لرئي����س األركان 

أش����كنازي، وكمن جلس ]في مكتبه[ في الطابق نفسه 

ومر بالتجربة نفس����ها، وبصورة شخصية أيضا. ومثلما 

ذكرت أمامك خ����الل لقائنا، فإنني أرى أن ثمة عيبا في 

أنك اخترت، من جهة، التعبير عن موقفك من القضية 

بصورة علنية، ومن الجهة األخرى، منعتني من إمكانية 

إجراء مقابالت صحافية وطرح روايتي للقضية وخاصة 

أمام زمالئي ومرؤوسي في الجيش اإلسرائيلي. ونتيجة 

لذلك تم تشويه سمعتي في جميع وسائل اإلعالم، من 

دون أي رد فعل من جانب مسؤول عسكري رسمي، ومن 

دون منحي حق الدفاع عن سمعتي الجيدة«.

وكان مراقب الدولة اإلس����رائيلية، القاضي المتقاعد 

يوس����ف ش����ابيرا، أصدر قبل نح����و أس����بوعين، تقريًرا 

حول ما يس����مى ب� »قضية هارباز«، نس����بة إلى الضابط 

ف����ي االحتياط بوع����از هارباز، المتهم بإع����داد وترويج 

وثيقة مزورة غايتها تش����ويه س����معة قائد المنطقة 

العسكرية الجنوبية الس����ابق في الجيش اإلسرائيلي، 

ي����وءاف غاالنت، م����ن أجل منع تعيينه رئيس����ا لهيئة 

أركان الجيش اإلسرائيلي خلفا ألشكنازي. كذلك سعى 

هارب����از إلى جمع معلومات مس����يئة عن وزي����ر الدفاع 

إيهود ب����اراك، بمس����اعدة العقيد إيرز فينر، مس����اعد 

أشكنازي. 

وكش����ف تقرير المراقب ع����ن »عالقة مثي����رة للقلق 

بي����ن القيادة األمني����ة«، خاصة بين باراك وأش����كنازي 

ومكتبيهما، وأش����ار إلى أنها اتس����مت ب� »الدس����ائس 

والكراهية« بين االثنين.

وكان����ت بداية هذه القضية في ش����هر آب من العام 

2010، عندم����ا كش����فت القن����اة الثاني����ة للتلفزي����ون 

اإلسرائيلي عما بات يعرف ب� »وثيقة هارباز«، وتضمنت 

معلومات ضد غاالنت. 

ويذك����ر أن ب����اراك ورئي����س الحكومة اإلس����رائيلية 

بنيامي����ن نتنياهو، كانا قررا، ف����ي تلك الفترة، تعيين 

غاالنت رئيسا لهيئة أركان الجيش، لكن بسبب »وثيقة 

هارباز« ألغيا قرارهما، وعينا مكانه رئيس هيئة أركان 

الجيش الحالي غانتس، الذي كان قد تسرح من الخدمة 

العسكرية.  

كما تجدر اإلشارة إلى أن هارباز نفسه، وبعد تسرحه 

م����ن الجيش، توجه إلى األعمال الحرة وبين األمور التي 

عمل فيها كان مجال »االستشارة األمنية«. 

وتطرق تقرير المراقب إل����ى موضوع أمن المعلومات 

في جه����از األمن اإلس����رائيلي. وتبين م����ن التقرير أن 

هارباز، وبعد تس����ريحه من الجي����ش برتبة عقيد، اطلع 

على معلومات س����رية لم يكن ينبغ����ي أن يطلع عليها. 

وكان رئيس ش����عبة االس����تخبارات العسكرية السابق، 

عاموس يادلين، قد أمر قادة منظومة العمليات الخاصة 

باالمتناع عن اطالع المسرحين من هذه المنظومة على 

أس����رارها الجدي����دة، والحرص عل����ى إبعادهم عن مثل 

هذه المعلومات، لك����ن لم يتم تطبيق هذا األمر. وعلق 

مراقب الدولة في تقريره على هذا األمر بالقول إن عدم 

االنصياع ألمر عس����كري كهذا »من شأنه تشكيل خطر 

على أمن الدولة«. 

ويش����ار إلى أن مراق����ب الدولة اعتمد ف����ي تحقيقه 

على إفادات عدد كبير من الش����هود، وعلى تس����جيالت 

الجتماعات ومحادثات هاتفي����ة، كما يتطلب القانون، 

في مكتبي وزير الدفاع ورئي����س أركان الجيش. وقدم 

أشكنازي جميع التس����جيالت إلى مكتب المراقب، لكن 

باراك لم يقدم تسجيالت كهذه وادعى أنها مفقودة! 

كم����ا وجه المراقب ف����ي تقريره انتق����ادا إلى رئيس 

الحكومة، بنيامين نتنياه����و، أيضا، ألنه كان على علم 

بالخالف الكبير بين باراك وأش����كنازي ولم يفعل كل ما 

في استطاعته من أجل حل هذا الخالف. 

وكتب المراقب أنه »على ض����وء علم رئيس الحكومة 

بالعالقات العك����رة بين باراك وأش����كنازي، وعلى ضوء 

التخ����وف م����ن المس ب����األداء الس����ليم لجه����از األمن 

والض����رر الكبي����ر المحتمل الذي تلحقه ه����ذه العالقة 

المتعكرة بثق����ة الجمهور، كان جديرا بأن يس����توضح 

رئيس الحكومة مع االثنين طبيع����ة العالقات بينهما 

وادعاءاتهما«.

وأض����اف المراق����ب أنه »كلم����ا تصاع����دت األزمة في 

العالق����ات بين ب����اراك وأش����كنازي، واحت����ل الموضوع 

بعدا عاما واس����عا في وس����ائل اإلعالم، كان متوقعا من 

رئيس الحكومة أن يتدخل في األزمة، خاصة على ضوء 

التحديات األمنية التي كانت وما زالت ماثلة أمام دولة 

إسرائيل«.

ول����م يتط����ّرق تقري����ر المراق����ب إلى خلفي����ة تعكر 

العالقات بين باراك وأش����كنازي، التي أدت إلى التوتر 

بينهما وبين مكتبيهما. لكن اثنين من كبار المحللين 

اإلسرائيليين، هما ناحوم برنياع من صحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، وأمير أورن من صحيفة »هآرتس«، أشارا إلى 

هذه الناحية.

وكتب برنياع أن »أش����كنازي اقتنع ب����أن باراك ينكل 

به ألن����ه يمنعه ونتنياهو من مهاجم����ة إيران. وباراك 

مّس بصالحيات أش����كنازي ومكانته في هيئة األركان 

العام����ة، ومنحه أس����بابا جيدة لكي يش����عر أنه مهان 

ومطارد. ورغم أس����فه فإن أش����كنازي بحث عن طريقة 

الستباق ضربة سيتلقاها بضربة يوجهها«. 

ولفت برنياع إل����ى أمر آخر، وهو أن باراك س����يتنحى 

من الحياة السياس����ية، بعد االنتخاب����ات المقبلة. وفي 

المقابل فإن مس����تقبل أش����كنازي م����ا زال أمامه، وأنه 

س����يدخل الحياة السياس����ية في االنتخاب����ات ما بعد 

المقبل����ة، وحتى أن����ه قد ينافس عل����ى منصب رئيس 

الحكومة، بحسب ش����ائعات تتردد في إسرائيل، التي 

تق����ول أيضا إن باراك يس����عى إل����ى تصعيد خالفه مع 

أش����كنازي وتشويه سمعته بش����كل أكبر من أجل سد 

الطريق أمامه إلى الحياة السياس����ية. لكن برنياع توقع 

أن يكون مصير قضية هارباز في ذاكرة اإلس����رائيليين 

هو النسيان، مثلما حدث لقضايا كثيرة في الماضي.

م����ن جانب����ه رأى أورن أن »الخ����الف بش����أن العملية 

العسكرية اإلسرائيلية ضد إيران كانت بمثابة ديكور 

الخلفية لتبادل الضربات بين باراك وأفراد مكتبه وبين 

أش����كنازي ومس����اعديه. كذلك فإنه كان لهذا الخالف 

تأثير على وضع الضباط برتبة لواء، المرشحين لرئاسة 

أركان الجيش بعد أشكنازي«. 

تقرير مراقب الدولة حول »قضية هارباز«: 

العالقات السائدة بين القيادة 
اإلسرائيلية األمنية مثيرة للقلق!
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