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شالوم يروشالمي لـ »المشهد 

اإلسرائيلي«: المفاوضات اإلسرائيلية- 

منى بالفشل!
ُ

الفلسطينية ست

مصير »شاس« بعد موت 

عوفاديا يوسيف سينعكس على 

موازين القوى في الكنيست!

يحيموفيتش ترفض
فكرة انضمام حزب العمل

إلى حكومة نتنياهو

رفضت رئيس���ة حزب العم���ل وزعيم���ة المعارضة عضو 

الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيتش فكرة انضمام حزبها إلى 

االئتالف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو والتي سبق أن 

طرحتها وزيرة العدل تس���يبي ليفني، المسؤولة عن ملف 

المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة.

وقالت يحيموفيتش في سياق مقابلة أجرتها معها اإلذاعة 

اإلس���رائيلية العامة )“ريش���ت بيت”( صباح أمس االثنين، إن 

الوزيرة ليفني تشكل ورقة التوت في حكومة نتنياهو، وإنها 

هي شخصيا غير مستعدة ألن تقوم بهذا الدور.

وحول تعيين الدكتورة كرنيت فلوغ في منصب محافظة 

بنك إس���رائيل، قالت رئيس���ة حزب العمل إن هذا التعيين 

تأخر كثيرا بسبب اعتبارات تتعلق أساسا بتفضيل الرجال 

على النساء.

وج���اءت تصريحات يحيموفيتش غ���داة مصادقة اللجنة 

الوزارية لشؤون س���ن القوانين أول من أمس األحد بأغلبية 

األص���وات على مش���روع قان���ون تقّدم به عضو الكنيس���ت 

يعقوب ليتس���مان من ح���زب »يهدوت هت���وراه« الحريدي 

ويقض���ي بحظر إج���راء أي مفاوض���ات تتعل���ق بإيجاد حل 

وس���ط ينص على تقس���يم مدينة الق���دس أو على التنازل 

ع���ن أراض فيها م���ن دون توفر أغلبية مؤلف���ة من ثمانين 

عضو كنيس���ت مؤيدة إلجراء هكذا مفاوضات. وأّيد مشروع 

القانون خمس���ة وزراء من أحزاب الليكود و«إسرائيل بيتنا« 

و«البيت اليهودي« فيما عارضه أربعة وزراء من حزبي »يوجد 

مستقبل« و«الحركة«.

وفور المصادقة على مش���روع القانون هذا أعلنت رئيسة 

اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين ووزيرة العدل تسيبي 

ليفني )رئيسة »الحركة«( أنها تنوي تقديم طلب استئناف 

ض���ده إلى الحكومة م���ن أجل ضمان ع���دم تأييد االئتالف 

الحكومي لدى طرحه في جدول أعمال الكنيست.

ورحب عضو الكنيست ليتسمان بمصادقة اللجنة الوزارية 

على مش���روع القانون مؤكدًا أن إقراره بالقراءات الثالث في 

الكنيست من شأنه أن يضمن بقاء القدس الموحدة عاصمة 

إلسرائيل إلى األبد.

في المقابل قالت رئيسة حزب »ميرتس« عضو الكنيست 

زهافا غالئون إن حكومة نتنياهو تبذل كل ما في وس���عها 

من أج���ل القض���اء عل���ى الديمقراطية وتدمي���ر أي فرصة 

للسالم مع الفلسطينيين، وأش���ارت إلى أن مشروع القانون 

هذا س���يكون بمثابة المسمار األخير في نعش المفاوضات 

مع الفلس���طينيين، مؤك���دة أنه لن يكون هناك س���الم مع 

الفلسطينيين من دون تقسيم القدس.

تقارير إسرائيلية: 

اإلفراج عن دفعة ثانية من األسرى 
الفلسطينيين الثالثاء المقبل

قال���ت تقارير صحافي���ة، أمس االثني���ن، إنه يتوقع 

أن تف���رج إس���رائيل ع���ن دفع���ة ثانية من األس���رى 

الفلسطينيين قبيل نهاية شهر الحالي. 

ونق���ل موق���ع »وال���ال« االلكتروني ع���ن مصادر فلس���طينية 

وإسرائيلية قولها إنه سيتم إطالق سراح دفعة ثانية من األسرى 

الفلسطينيين في 29 تشرين األول، أي يوم الثالثاء المقبل.

ووفقا للتقرير فإن الدفعة الثانية من األس���رى الذين سيفرج 

عنهم ستش���مل 30 أس���يرا فلس���طينيا، ُس���جنوا قب���ل توقيع 

اتفاقي���ات أوس���لو، وذلك من أصل 104 أس���رى ق���ررت الحكومة 

اإلسرائيلية إطالق سراحهم على أربع دفعات، في إطار ما أسمته 

»مبادرات حسن نية« بموازاة استئناف المفاوضات اإلسرائيلية 

- الفلسطينية قبل ثالثة شهور تقريبا. 

ولم تنش���ر الس���لطات اإلس���رائيلية بعد قائمة بأسماء 

األسرى الذين سيطلق س���راحهم األسبوع المقبل. ويتوقع 

أن تحاول جهات في إس���رائيل منع إطالق س���راح األس���رى 

م���ن خالل االلتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة، 

مثلما حدث لدى اإلفراج عن الدفعة األولى من األسرى. 

وقالت صحيفة »معاريف« إن اللجنة الوزارية اإلسرائيلية 

الت���ي تم تعيينها لتحديد هوية األس���رى الذين س���يتم 

إطالق س���راحهم س���تجتمع األس���بوع المقبل، وهي تضم 

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، موش���يه 

يعلون، ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزير األمن الداخلي، 

إسحق أهرونوفيتش، ووزير العلوم، يعقوب بيري. 

وكانت إسرائيل قد أفرجت عن دفعة أولى من األسرى 

وعددهم 26 أس���يرا في شهر آب الماضي. غير أن وزراء 

إسرائيليين وأعضاء كنيس���ت طالبوا نتنياهو، مؤخرا، 

بإعادة النظر في قرار إطالق سراح أسرى فلسطينيين، 

وذلك في أعقاب هجمات فلسطينية أسفرت عن مقتل 

3 إسرائيليين خالل األسابيع القليلة الماضية.

ووقع 29 عضو كنيس���ت على عريض���ة وجهوها إلى 

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في أيلول الماضي، 

وكتب���وا فيها أنه »على ضوء عملي���ات القتل الرهيبة، 

نطلب إلغاء إطالق سراح المخربين، المخطط له في إطار 

استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وليس معقوال 

أن دول���ة تنش���د الحياة تقوم باإلفراج ع���ن قتلة، وفي 

الوقت نفس���ه وخالل المفاوض���ات تتواصل العمليات 

اإلرهابية«. 

ووق���ع عل���ى العريض���ة 9 أعضاء كنيس���ت من حزب 

»البيت اليهودي« و12 عضو كنيس���ت من حزب الليكود 

الذي يتزعمه نتنياهو وبينهم نواب وزراء. 
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يعتزم ن���واب في الكنيس���ت من أح���زاب اليمي���ن أن يدفعوا 

إل���ى األمام ع���ددا من مش���اريع القوانين العنصري���ة والمعادية 

للديمقراطية، خالل الدورة الشتوية التي بدأت األسبوع الماضي. 

وبين هذه المبادرات مش���روع قانون يس���عى إل���ى تقييد عمل 

المحكم���ة اإلس���رائيلية العليا، وإلى تخويل الكنيس���ت صالحية 

تعيين رئيس هذه المحكمة، وصالحية س���ن قانون بعد أن ألغته 

المحكمة العليا بس���بب عدم دس���توريته، وغالبية هذه القوانين 

عنصري���ة ومعادي���ة للديمقراطي���ة، ما يعني إخض���اع المحكمة 

للمؤسسة السياسية التي يسيطر عليها اليمين. 

وسيعمل نواب اليمين على دفع »مشروع قانون أساس: إسرائيل 

الدولة القومية للش���عب اليهودي«. وينص مش���روع القانون هذا 

على »إرس���اء الصبغة اليهودية لدولة إس���رائيل من خالل قانون 

أساس يتيح في المستقبل التوصل إلى إجماع واسع لسن دستور 

كامل وشامل«. لكن هذا القانون ينص على أن »تطبيق حق تقرير 

المصير القومي في دولة إس���رائيل خاص بشعب إسرائيل«، وأن 

»القان���ون العبري يش���كل مصدر إيحاء للمش���رعين والقضاة في 

إسرائيل«، ما يعني أنه في حال سن هذا القانون فإنه يتعين على 

قضاة المحكمة العليا تفضيل »تراث إس���رائيل« لدى تفسيرهم 

القوانين التي سنها الكنيست.

ويتوق���ع أن يؤي���د هذه القواني���ن نواب أح���زاب اليمين، وهي 

الليكود و«إس���رائيل بيتنا« و«البيت اليهودي« وشاس و«يهدوت 

هتوراة«، فيما يتوقع أن يعارضها نواب أحزاب الوس���ط - اليسار، 

وهي »يوجد مستقبل« والعمل وميرتس و«الحركة«، باإلضافة إلى 

األحزاب العربية. 

وكانت صحيف���ة »يديعوت أحرونوت« قد أث���ارت موضوع هذه 

القوانين، أول من أمس األحد. 

وانتقدت رئيس���ة حزب »الحركة« ووزيرة العدل اإلس���رائيلية، 

تس���يبي ليفني، نية اليمين دفع مشاريع القوانين هذه، وخاصة 

مشروع القانون المتعلق بتقييد صالحيات المحكمة العليا. 

وقالت ليفن���ي إنها تعتزم »محاربة أي محاولة للمس بالمحكمة 

العليا وبدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية«.

كم���ا أكد وزير المالية ورئيس »يوجد مس���تقبل« يائير لبيد أنه 

وأعضاء حزبه س���يتصدون بمنتهى القوة للمب���ادرات البرلمانية 

الرامية إلى سن قوانين تمس بمكانة المحكمة العليا.  

وحذر وزير التربية والتعليم اإلس���رائيلي، شاي بيرون، من حزب 

»يوجد مس���تقبل«، من أن هذا القان���ون »هدفه فرض الرعب على 

المحكمة العليا«. وق���د بادر إلى طرحه النائبان ياريف ليفين، من 

حزب الليكود، وأييليت شاكيد، من حزب »البيت اليهودي« وبدعم 

من رئيس الح���زب الوزير نفتالي بينيت.  وق���ال بيرون إن وقوف 

بينيت من وراء هذا القانون هو »أمر خطير جدا«. 

وقالت ليفني إن »مش���اريع القوانين الخطي���رة التي بادر إليها 

ليفي���ن وبيني���ت غايتها إضع���اف المحكمة العلي���ا وإخضاعها 

للسياس���ة، والمس بمبدأ الفصل بين السلطات والقول إن اإليمان 

الديني يتغلب على الديمقراطية، وس���وف أعارض ذلك بش���دة«. 

وأكدت أن من شأن تسييس الجهاز القضائي »أال يضعف مكانته 

ودوره ف���ي الحفاظ على قيمنا كدولة ديمقراطية وحس���ب، وإنما 

أيض���ا أن يؤدي إلى فق���دان ثقة الجمهور به���ذا الجهاز. وأعتزم 

الدفاع عن المحكمة بحيث ال يقوم السياس���يون بدب الرعب لدى 

القضاة في القدس أو في أي مكان آخر«. 

ودعا بيرون المجتمع اإلس���رائيلي إل���ى »االنتفاض ضد أعمال غير 

مس���ؤولة كهذه والحفاظ على المحكم���ة العليا«. وأضاف: »أدعو كل 

من يريد كسب نقاط سياسية بواسطة رفع يده على المحكمة العليا 

أن ينزله���ا. وباإلم���كان إجراء نقاش حول الصالحي���ات، لكن ينبغي 

القيام بذلك باحترام وتقدير لمؤسس���ة تشكل مرساة مستقرة في 

الديمقراطية اإلسرائيلية. وهدف مشاريع القوانين هذه هو المس 

بعمل المحكمة السليم وإلحاق الضرر بالديمقراطية اإلسرائيلية«.

كذلك انتقدت رئيس���ة حزب العمل والمعارضة اإلس���رائيلية، 

ش���يلي يحيموفيت���ش، مش���اريع القوانين اليميني���ة. وقالت إن 

»الجمهور في إس���رائيل يريد الديمقراطية ولن يس���مح بالدوس 

عليها بأيدي نفر من أعضاء الكنيست غير الديمقراطيين. وهدف 

هذه القوانين هو دّب الرعب في المحكمة العليا. وينسى اليمين 

في االئت���الف الحكومي مرة بعد أخ���رى أن الديمقراطية ال تعني 

حكم األغلبية فقط وإنما احترام حقوق األقلية أيضا«. 

واعتبر رئيس كتلة حزب العمل في الكنيست، إسحق هرتسوغ، 

أن طرح هذه القوانين اليمينية يدل على فقدان رئيس الحكومة، 

بنيامين نتنياهو، السيطرة على ائتالفه. 

وقال »ثبت مرة أخرى أن رئيس الحكومة فقد الس���يطرة على مقود 

الحكم بمجّرد أن قاد شبيبة التالل في الليكود، بقيادة رئيس االئتالف 

في الكنيست ]ليفين[، إسرائيل إلى المياه العكرة لدولة استبدادية. 

إن دور مش���اريع القواني���ن هذه ه���و نقل إدارة المحكم���ة العليا من 

مقره���ا الحالي بمحاذاة ]مباني[ الكنيس���ت والحكومة إلى مقر جديد 

في كرافان على التالل في يهودا والس���امرة ]أي البؤر االس���تيطانية 

العش���وائية في الضفة الغربي���ة[. ونحن كمعارضة س���نعمل بكافة 

الوسائل من أجل تطهير هذه الموجة المخزية من مشاريع القوانين«. 

وقالت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غالئون، إن »مبادرات نفتالي 

بينيت وياريف ليفي���ن هي اغتيال للديمقراطية اإلس���رائيلية. 

ويس���عى اليمين المتطرف إلى تسييس المحكمة وبدال من إرساء 

حقوق اإلنسان بواس���طة دستور، فإن أقطاب هذا اليمين يسعون 

في مستهل الدورة الشتوية للكنيست

نواب اليمين يعملون على دفع مشاريع قوانين تقّيد صالحيات المحكمة العليا!
*أوساط ليبرالية: هدف مشاريع القوانين هو ترهيب المحكمة العليا وإلحاق أضرار بالقيم الديمقراطية* المعارضة: نتنياهو فقد السيطرة على ائتالفه*

نتنياهو في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست.           )أ.ف.ب( 

إل���ى ه���دم المؤسس���ة الوحيدة الت���ي تدافع عن ه���ذه الحقوق 

والسماح باستبداد مطلق لألغلبية«. 

وانضمت النائب كارين إلهرار، من حزب »يوجد مس���تقبل«، إلى 

المنتقدي���ن، وقالت إنه »ال يعقل أن تك���ون المحكمة العليا أداة 

أخ���رى في أيدي الحكومة. واالدعاء بأن س���ن القوانين التي تمس 

بالجهاز القضائي يعزز الديمقراطية هو ادعاء مفند من أساسه«. 

ويدعي ياريف وش���اكيد، الل���ذان بادرا إلى مش���اريع القوانين 

اليمينية هذه، أنها خطوات يستوجبها الواقع. 

وكان ليفين نفس���ه قد حاول خالل دورة الكنيس���ت السابقة دفع 

مشاريع قوانين لتقييد صالحيات المحكمة العليا. وكان أحد مشاريع 

القوانين هذه يهدف إلى إجراء اس���تجواب في الكنيست، أي إجراء 

تحقيق سياسي، ألي مرشح لمنصب قاض في المحكمة العليا. 

ويتوقع أن يطرح ليفين وش���اكيد، في األيام المقبلة، مش���روع 

قانون ينص على أن المحكمة العليا بإمكانها إلغاء قانون فقط من 

خالل النظر في القضية بتركيبة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة. 

وين���ص مش���روع قانون آخر، ب���ادر ليفين وش���اكيد إلى طرحه، 

عل���ى تغيير تركيبة لجنة تعيين القض���اة بحيث يكون للمحكمة 

العلي���ا مندوب واحد فيها وليس ثالث���ة مندوبين كما هي الحال 

الي���وم. ويدعي نواب اليمين باس���تمرار أن قضاة المحكمة العليا 

هم »يس���اريون ومعزولون عن الش���عب«. ويأمل نواب اليمين أنه 

بواس���طة تغيير تركيب���ة أعضاء لجنة تعيين القضاة س���تتغير 

طبيعة اختيار القضاة أيضا. 

وكت���ب ليفين وش���اكيد في ن���ص القانون أن »هدف مش���روع 

القانون هذا ه���و تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة إلى تركيبة 

ت���وازن بين حج���م مندوبي الس���لطة القضائية وحج���م مندوبي 

الس���لطتين التش���ريعية والتنفيذي���ة. وأن يتم ذل���ك من خالل 

التش���ديد على تركيبة تعبر بصورة صادقة عن مجمل اآلراء لدى 

الجمهور، وتضمن في الوقت نفسه ثقال مالئما للجهات المهنية 

]أي لمندوب���ي القض���اة ونقابة المحامين[ ومندوب���ي األكاديميا. 

ويعزز مش���روع القان���ون هذا مبدأ الفصل بين الس���لطات والمبدأ 

القائل أن أي سلطة ال تنتخب نفسها«. 

وطرحت ش���اكيد مش���روع قانون آخر يقض���ي بتعديل »قانون 

أس���اس: كرامة اإلنس���ان وحريته«، ويهدف التعديل إلى تمكين 

الكنيس���ت من قول الكلمة األخيرة فيما يتعلق بقضايا مبدئية. 

ووفقا لمش���روع القانون هذا، فإن القان���ون الذي تلغيه المحكمة 

العليا، مثل القانون المتعلق بس���جن المتس���للين إلى إسرائيل، 

سيكون بمقدور الكنيست أن يعيد سنه بتأييد 61 عضو كنيست 

فقط وليس بتأييد أغلبية استثنائية.

أعلن بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية أول من 

أم���س األحد عن تعيين الدكتورة كرنيت فلوغ في منصب محافظ 

بنك إس���رائيل المركزي. وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في 

تاريخ دولة إسرائيل.

وش���غلت فلوغ خالل األش���هر الثالثة األخيرة منص���ب القائم 

بأعم���ال محافظ البن���ك المركزي بعد أن أنهى المحافظ الس���ابق 

البروفسور ستانلي فيشر مهمات منصبه.

وأضاف البيان أن قرار تعيين فلوغ جاء في ختام اجتماع قصير 

عقده رئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو مع وزي���ر المالية يائير 

لبيد ظهر األحد، وأعربا خالله عن تقديرهما ألداء فلوغ في الفترة 

األخيرة وأبديا ثقتهما بقدرتها على دفع االقتصاد اإلس���رائيلي 

نحو تحقيق مزيد من اإلنجازات في هذه الفترة التي يشهد فيها 

االقتصاد العالمي حالة من عدم االستقرار. 

من ناحيتها، أعربت فلوغ عن ش���كرها لرئي���س الحكومة ووزير 

المالية. وقالت في بيان خ���اص أصدرته فور إعالن تعيينها أنها 

تتوقع أن يتم تحقيق تعاون كامل بين مس���ؤولي بنك إس���رائيل 

وموظفيه وش���تى الجهات في الحكومة كي يتس���نى التعامل مع 

التحديات التي يواجهها البنك المركزي والمرافق االقتصادية.

ورحبت رئيس���ة حزب العمل وزعيمة المعارضة عضو الكنيس���ت 

ش���يلي يحيموفيتش بق���رار تعيين فلوغ في منص���ب محافظ بنك 

إسرائيل، وقالت إنه ينطوي على إقرار من جانب رئيس الحكومة بأنه 

ارتكب خطأ عندما عارض في الماضي تعيينها في هذا المنصب. 

وق���ال ناحوم برني�اع، كبير المحللين السياس���يين في صحيفة 

»يديع���وت أحرون���وت«، أم���س االثني���ن، إن أه���م درس يمك���ن 

اس���تخالصه م���ن عملي���ة تعيين فلوغ ه���و أن رئي���س الحكومة 

اإلسرائيلية نتنياهو ال يتمسك بالقرارات التي يتخذها ويخضع 

مارس عليه. 
ُ
للضغوط التي ت

وأض���اف: مع���روف أن نتنياه���و كان حتى يوم األحد من أش���د 

المعارضي���ن لتعيين فل���وغ في ه���ذا المنصب خلف���ًا للمحافظ 

السابق ستانلي فيش���ر الذي ترك منصبه قبل ثالثة أشهر. وفي 

الماضي غير البعيد عارض نتنياهو اتفاق أوس���لو بين إس���رائيل 

ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكنه وقع اتفاقي واي والخليل مع 

الفلسطينيين. وعارض خطة االنفصال عن قطاع غزة، لكنه صّوت 

تأييدًا لها في الكنيس���ت. وعارض صفقة شاليت )صفقة تبادل 

األسرى بين إسرائيل وحركة »حماس«(، لكنه عاد وتبناها. وعارض 

إطالق أس���رى فلس���طينيين من العيار الثقيل كبادرة ُحسن نية 

إزاء الس���لطة الفلسطينية في مقابل اس���تئناف المفاوضات بين 

الجانبين، ثم وافق على إطالقهم.

وب���رأي برنياع فإن ما يمّي���ز تراجعات نتنياه���و هذه كلها هو 

إدراكه أن الزعماء السياس���يين ال يحصلون في الحياة السياسية 

على جميع م���ا يرغبون في���ه، ويكونون أحيان���ًا مضطرين إلى أن 

يتوصلوا إلى حلول وس���ط. وعلى ما يبدو فإن نتنياهو يتراجع عن 

مواقف���ه عندما يتبين له أن إص���راره على هذه المواقف يمكن أن 

يكلفه ثمنًا شخصيًا باهظًا. 

وتابع: ال يعتبر نتنياهو الزعيم السياس���ي اإلسرائيلي الوحيد 

ال���ذي يتصّرف على ه���ذا النحو، لكنه ربما يك���ون الزعيم الوحيد 

الذي يصر على إنكار هذه الحقيقة.

وأشار إلى أنه ال ُبد من مالحظة أن أعداء إسرائيل في الخارج وفي 

مقدمهم إيران، يدرك���ون هذه الخصلة لدى رئيس الحكومة. كما 

أن أصدقاء إسرائيل وفي مقدمهم الواليات المتحدة، يدركونها. 

كذلك، فإن أعضاء الكنيست الصقور من حزب الليكود أمثال زئيف 

إلكين وياريف ليفي���ن يدركونها، لذلك هم ال يثقون هذه األيام 

في ق���درة نتنياهو عل���ى الصمود والتمس���ك بمواقفه الصقرية 

في مقابل الفلس���طينيين والواليات المتحدة وأوروبا، ويمارسون 

ضغوطًا عليه كي ال يقّدم تنازالت خالل جولة المفاوضات الحالية 

مع السلطة الفلسطينية التي ترعاها واشنطن، وال سيما الموافقة 

على إقامة دولة فلسطينية في يهودا والسامرة )الضفة الغربية(.

عقب تعيين كرنيت فلوغ في منصب محافظ بنك إسرائيل

مارس عليه!
ُ
محلل سياسي كبير: نتنياهو يخضع للضغوط التي ت

كرنيت فلوغ.              )رويترز( 
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تصاعدت في األيام األخيرة حدة االتهامات المتبادلة بين إسرائيل وتركيا، 

وذلك على خلفية نش���ر تقرير في صحيفة »واش���نطن بوست« األميركية جاء 

فيه أن تركيا سلمت إيران أسماء عشرة عمالء للموساد اإلسرائيلي قبل عام. 

واعتبر مس���ؤولون إس���رائيليون أن هذا التقرير يدل على ع���دم وجود نية 

ل���دى تركيا، وخاصة لدى رئيس الحكومة رجب طي���ب أردوغان، للمصالحة مع 

إسرائيل، في أعقاب أحداث أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة ومقتل 

تسعة نش���طاء أتراك على متن السفينة »مافي مرمرة«. وفي المقابل اتهمت 

تركيا إسرائيل بأنها »زرعت« خبر عمالء الموساد في الصحيفة األميركية. 

وهاجم وزير الخارجية اإلس���رائيلي الس���ابق ورئيس لجنة الخارجية واألمن 

التابعة للكنيس���ت، أفيغ���دور ليبرمان، تركيا وأردوغان، على خلفية كش���ف 

النقاب عن عمالء الموساد في إيران.

وكت���ب ليبرم���ان على صفحت���ه الخاصة في ش���بكة التواص���ل االجتماعي 

»فيس���بوك«، مس���اء الس���بت الماضي، قائال: »لم أفاجأ من االتهامات التركية 

بأن إس���رائيل هي التي تقف من وراء تقرير ’واش���نطن بوست’ بشأن ’تسليم 

جواس���يس إلى أيدي إيران’، وال أعرف إذا ما كانت هناك أصال شبكة تجسس 

كهذه. كذلك فإن هذا االتهام التركي بأن إس���رائيل تقف وراء النشر من أجل 

االمتن���اع عن دفع تعويضات لقتلى المرمرة يثب���ت أن تركيا بقيادة أردوغان 

ليس���ت معنية بتحسين العالقات مع إس���رائيل. ولذلك فإني آمل أن نتوقف 

جميعا عن إيهام أنفس���نا وندرك الواقع الذي نعيش فيه اليوم والفرق بين ما 

هو مرغوب وما هو موجود«.  

تراجع العالقات األمنية
وذكر تقرير صحافي إس���رائيلي أن تراجعا كبيرا طرأ في الفترة األخيرة على 

العالقات األمنية بين إسرائيل وتركيا، وأن هذه األخيرة ليست معنية بتسوية 

الخالف بين الدولتين على خلفية اعتراض الجيش اإلسرائيلي ألسطول الحرية 

لكسر الحصار عن غزة. 

ونقل موق���ع »يديعوت أحرون���وت« االلكتروني، يوم الجمع���ة الماضي، عن 

مسؤولين سياسيين في الحكومة اإلس���رائيلية قولهم إن »العالقات األمنية 

مع تركيا مقلصة جدا« وكش���فوا ع���ن أن االتصاالت بين الدولتين لحل الخالف 

بينهما ما زالت عالقة وال تتقدم.

وقال أحد المسؤولين اإلس���رائيليين حول االتصاالت لحل الخالف الذي نشأ 

في أعقاب اعتراض األس���طول، إن »األتراك يخربون حاليا أية محاولة للتوصل 

معه���م إلى تفاهمات، وه���م ال يريدون إغالق الموضوع، وه���ذه )االتصاالت( 

عالق���ة تماما، ورغم جهود الرئيس )األميركي ب���اراك( أوباما فإنهم ال يريدون 

التقدم في الموضوع«. 

رغم ذلك لم يس���تبعد المسؤولون اإلسرائيليون احتمال تسوية الخالف في 

وقت الحق في حال اقتضت المصالح التركية ذلك. 

وقال���ت »يديع���وت أحرونوت« إن المس���ؤولين ف���ي الحكومة اإلس���رائيلية 

يتعاملون مع أردوغان »مثلما يتعاملون مع عدو«. 

وشدد المس���ؤول اإلس���رائيلي نفس���ه على أن »أردوغان يعمل ضدنا« وأنه 

»يس���ير س���وية مع أش���د أعداء إس���رائيل. والعالقات األمنية مع تركيا باتت 

مقلصة جدا«. وأضاف أنه »على ضوء الوضع الناش���ئ، يستحيل التوصل معها 

إلى أي نوع من العالقات الخاصة في مواضيع حساس���ة، ولن نس���تغرب إذا ما 

اكتشفنا في المستقبل أنه )أي أردوغان( يعمل ضدنا«. 

وأثار خبر »واشنطن بوست« غضبا كبيرا في إسرائيل. 

ووفقا ل� »يديعوت أحرونوت« فإن المس���توى األمني اإلسرائيلي يتعامل مع 

تركيا كدولة تواجه أزمة إس���تراتيجية في الش���رق األوسط »على ضوء فشل 

أردوغ���ان في إح���داث التغيير الذي حاول قيادته في الش���رق األوس���ط لدى 

تحالفه مع اإلخوان المسلمين«. 

وأشار المسؤولون اإلسرائيليون في هذا السياق إلى أن »أردوغان تخاصم مع 

إسرائيل، وتخاصم مع النظام الجديد في مصر، ويواجه مشاكل مع السوريين. 

وهو يبذل كل جهد ممكن من أجل ترسيخ حكمه ومكانته كرئيس. لكن األمور 

أصبحت أصعب بالنس���بة له اليوم ألن مكانته ضعفت في الشرق األوسط وألن 

االقتصاد التركي ضعف قليال«.

وأضاف المسؤولون اإلس���رائيليون أن »أردوغان معني بأن يكون رئيسا كما 

هي الحال لدى األميركيي���ن، لكن من دون التوازنات والكوابح األميركية، ألنه 

ال يريد الحفاظ على الديمقراطية«. وقالت »يديعوت أحرونوت« إن المسؤولين 

في إس���رائيل يأملون ب���أن اإلدارة األميركية أصبحت ت���درك معنى عدم رغبة 

أردوغان في إنهاء »قضية المرمرة« رغم تدخل أوباما شخصيا من أجل حل هذه 

القضية بين تركيا وإسرائيل.

ويبدو أن األجواء في إس���رائيل تدل عل���ى حالة خصومة بالغة مع تركيا، وأن 

قضية الجواسيس في إيران وخبر »واشنطن بوست« إنما صعدت هذه األجواء 

في إسرائيل. 

»عمل خسيس«!
وكتب الدبلوماس���ي اإلس���رائيلي الس���ابق إيلي أفيدار، في سياق مقال في 

صحيف���ة »معاريف«، أول من أمس، أن الكش���ف عن عمالء الموس���اد هو »عمل 

خس���يس من جانب األتراك« وأنه »يثبت أن تركيا تعقبت أثار أفراد الموس���اد 

في أراضيها، وكش���فت أمر المواطنين اإليرانيين الذي أتوا للقاء مشغليهم، 

وقدموا قائمة مرتبة كهدية إلى أجهزة األمن اإليرانية«.   

وأضاف أفيدار أنه إذا كان ما تم نشره صحيحا، فإن »عمالء الموساد اعتقدوا 

أنه���م يتواجدون في أراضي دولة صديقة، لكن من الناحية الفعلية فإن هذه 

الدولة تعاونت مع أكبر عدو إلس���رائيل )أي إيران(. ويصعب عدم رؤية خطورة 

األمر. وأجهزة أمن الدول الصديقة ال تفعل أبدا مثل هذه األمور، بل إن أجهزة 

اس���تخبارات لدول ال توجد عالقات دبلوماس���ية معها اعت���ادت على التعاون 

)مع إس���رائيل(. لكن عمل أجهزة االس���تخبارات التركية، التي عملت بموجب 

تعليمات أردوغان بكل تأكيد، حولت تركيا إلى دولة عدو بكل معنى الكلمة«. 

وتاب���ع أفيدار أن »أداء أردوغان منذ صعوده إلى س���دة الحكم تؤكد مرة تلو 

األخرى أن الحديث ال يدور عن زعيم سريع االنفعال أو مندفع وإنما عن متطرف 

ويملك عقيدة متعصبة، ترى في إسرائيل خصما دينيا وأيديولوجيا. وبأفعاله 

حرق أردوغان ليس فقط العالقات مع إس���رائيل، وإنما مع وكاالت استخبارات 

غربية أخرى أيضا«.

واعتب���ر الكاتب أنه »بنظ���رة إلى الوراء فإنه من الواض���ح أنه لم يكن هناك 

مكان لالعتذار لتركيا )الذي قدمه رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، 

ألردوغان على مقتل النش���طاء األتراك في الس���فينة »مرمرة«(، والذي جاء في 

أعقاب ق���راءة غير صحيحة للخريط���ة من جان���ب اإلدارة األميركية وعلى أثر 

ضغوط كبيرة من واش���نطن. وال يوجد أي اعتذار من ش���أنه أن يجعل أردوغان 

يت���وب. واللهج���ة المتطرفة في الرس���ائل التي يوجهها عل���ى المأل تتالءم 

بالكامل مع سياس���ته. وبإمكان العالقات اإلس���رائيلية - التركية أن تتحسن 

فقط بعد تغيير نظام الحكم في أنقرة«.

واعتب���ر أفيدار أن »القصة الغرامية بين إس���رائيل وتركيا كانت قصيرة 

األمد وس���اخنة جدا، لكن مر ما يكفي من س���نوات الفطام من أجل أن نضع 

أوه���ام العالقات المتميزة بين الدولتين من خلفن���ا. وينبغي العودة إلى 

تنمي���ة العالقات مع حلفاء آخري���ن، أهملناهم بس���بب المحاولة العاقرة 

إلرضاء األتراك، وانتظار اللحظة المناس���بة إلرس���اء حل���ف من موقع القوة 

واحترام الذات. وهذا قد يحين أس���رع مما يمكن أن نتوقع في شرق أوسط 

متغير«. 

ورأى أفي���دار أنه »في نهاية هذه القضية الحزينة والمؤلمة من التعاون مع 

أنقرة يوجد درس أعمق، وهو أن الش���رق األوس���ط يقدر من يقدر نفسه فقط. 

وهذه ليست قضية فارغة لألنا أو ’الكرامة الوطنية’، وإنما هي شرط أساس في 

العالقات الدولية واألداء العقالني في محيط ليس غربيا. وال يمكن إلس���رائيل 

أن ترمم عالق���ات عن طريق االعتذار والله���اث وراء مصالحة. والمس بمصالح 

الجانب اآلخ���ر واإلصرار أمامه هم���ا الطريق الوحيدة للحف���اظ على مصالحنا 

الهامة، وهي التي ستمهد األرضية للمصالحة في األمد األبعد«. 

في الس���ياق ذات قال دبلوماسي إسرائيلي سابق آخر هو بوعاز بيسموت إن 

تركيا أرادت اإلس���اءة إلى إسرائيل من خالل كشف شبكة تجسس إسرائيلية 

في إيران. 

وكتب بيس���موت في مقال نش���ره في صحيفة »يسرائيل هيوم« في نهاية 

األس���بوع الفائت: إن التقرير الذي نش���رته صحيفة »واشنطن بوست« )كتبه 

ديفيد أغناتيوس بتاريخ 2013/10/17( عن قيام أنقرة بكشف شبكة تجسس 

إس���رائيلية في إيران، ينطوي على أكثر م���ن لغز.  اللغز األول المثير للفضول 

بالطب���ع، هو التفاصي���ل الدقيقة للموضوع وما حجم الض���رر. أما اللغز الثاني 

فهو لمن كانت له مصلحة في نش���ر هذه المعلومات في هذا التوقيت بالذات 

ولماذا؟.

وأضاف: تساعد هوية كاتب المقال في تقديم الجواب على هذين السؤالين. 

فالمعروف عن الكاتب ديفيد أغناتيوس أنه من المقربين من كبار المسؤولين 

ف���ي إدارة أوباما، مما يدفع إلى االعتقاد بأن واش���نطن هي التي كش���فت عن 

هذه الرواية كي تحذر تركيا من مواصلة س���لوكها الس���يء في المنطقة. لكن 

هناك احتماالت أخرى مثل أن تكون أنقرة هي التي كشفت القصة على الرغم 

م���ن الغضب الكبير ال���ذي أظهرته تركيا باألمس. فم���ن المعروف أن عالقات 

وثيقة تربط أغناتيوس بالقيادة التركية، وهو على صلة وثيقة بزعامة الحكم 

في أنقرة وبالمس���ؤولين عن االستخبارات، وكان من األوائل الذين انضموا إلى 

الحملة التي شنها أردوغان ضد إسرائيل في دافوس في كانون الثاني 2009، 

حين بدأ رئيس الحكومة التركية حملته ضد إس���رائيل بالهجوم على الرئيس 

شمعون بيريس. يومها كان أغناتيوس مدير جلسة النقاش. ولسبب ما غضب 

األتراك على الصحافي األميركي الذي خس���ر خالل فترة معينة مصادره، لكن 

ف���ي الفترة األخيرة عاد األت���راك إلى التعاون معه وم���ن المحتمل أن يكونوا 

هم م���ن أعطوه هذه المعلومات. وال تس���تبعد أطراف في إس���رائيل احتمال 

قيام تركيا عندما تس���نح لها الفرصة، بإلحاق الضرر بالمصالح اإلس���رائيلية 

بل والتباهي بذل���ك. فتركيا في ظل حكم أردوغان تفتخر بتوجيه صفعة إلى 

إس���رائيل، وهي بذلك تبتع���د عنها أكثر فأكثر. في مثل ه���ذه الحال، كيف 

ينسجم هذا السلوك التركي مع المصالحة التي رعاها أوباما في آذار الماضي؟ 

في الحقيقة هذا ال ينسجم البتة ألن ال وجود فعاًل للمصالحة، فما تريده أنقرة 

هو رؤية إس���رائيل تركع على ركبتيها. وفي إس���رائيل فهموا هذا األمر منذ 

فترة، ويبدو أن واشنطن فهمت من الذي أحبط المصالحة.

وأنهى بيس���موت مقاله قائال: وفي الختام أريد أن أقول شيئًا عن العالقات 

اإليرانية - التركي���ة. في العام 2010 وصل الرئيس اإليراني الس���ابق محمود 

أحمدي نجاد إلى إس���طنبول وكنت حاضرًا وأتذكر أنه استقبل بحفاوة كبيرة. 

لك���ن كان من الواضح أن ش���هر العس���ل التركي- اإليران���ي مصطنع نظرًا إلى 

الخصومة اإلقليمية بين الدولتين اللتين ليست لهما دائمًا مصالح مشتركة. 

وتشكل سورية نموذجًا بارزًا للخالفات بين الدولتين. لكن على الرغم من ذلك، 

ثم���ة مصلحة مهمة واحدة تجمع بين الدولتين هي قمع التمرد الكردي. فإذا 

كان الجواس���يس الذين عملوا لحساب إس���رائيل من األكراد، فإن هذا يشكل 

سببًا إضافيًا لتفسير عودة إيران وتركيا إلى التعاون معًا.  

عقب تصاعد حدة االتهامات المتبادلة بين إسرائيل وتركيا

تحليالت: المسؤولون في إسرائيل يتعاملون مع أردوغان »كما لو أنه عدو«!

أحيت إس���رائيل األس���بوع الفائت ذكرى مرور 18 عام���ًا على اغتيال رئيس 

الحكومة اإلسرائيلية األسبق إسحق رابين )اغتيل في 4 تشرين الثاني 1995(. 

وفي هذه المناس���بة أظهر اس���تطالع جديد للرأي العام في إس���رائيل 

أجرته ش���ركة »أي. بانيل« بين صفوف الش���بيبة اإلسرائيلية أبناء 12- 17 

عامًا، أن 3ر32% من هؤالء الشبان ال يعرفون أن رابين اغتيل في 4 تشرين 

الثاني 1995، وأن نسبة الذين يعرفون ذلك 3ر%62.

وقال 56% من المش���تركين في االس���تطالع إن هناك احتمااًل كبيرًا بأن 

يتم ارتكاب جريمة اغتيال سياس���ية أخرى في إس���رائيل. وقال 7ر%60 

فقط إنهم ال يوافقون قط على ارتكاب جريمة اغتيال سياس���ية، في حين 

ق���ال 10% إن ارتكاب جريمة اغتيال سياس���ية عل���ى خلفية أيديولوجية 

يمكن أن يكون عماًل مبّررًا. 

وأكد 7ر18% من المستطلعين أنهم يوافقون على تخفيف العقوبة المفروضة 

على يغئال عمير الذي اغتال رابين بعد أن أمضى 18 عامًا في السجن. 

وبلغت نس���بة الذين يؤيدون تخفيف العقوبة المفروضة على عمير في 

صفوف الشبان اليهود الحريديم )المتشددين دينيًا( 1ر%57.

وشمل االستطالع عينة مؤلفة من 300 شاب يمثلون جميع فئات الشبان 

اليهود في إسرائيل، مع نسبة خطأ يبلغ حّدها األقصى 8ر%5. 

 وعشية إحياء هذه الذكرى نشر »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية« في 

ز المزيد 
ّ
القدس »مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية« للعام 2013 وأظهر تعز

من النزعات العنصرية في صفوف المجتمع اليهودي في إسرائيل.

فقد بّين هذا االس���تطالع أن 9ر48% من اليهود في إسرائيل يعتقدون 

أنه���م يجب أن يحظ���وا بحقوق في الدولة أكثر من غي���ر اليهود نظرًا إلى 

كونها »دولة يهودية وديمقراطية«، في حين أن نسبة الذي كانوا يتبنون 

مثل هذا االعتقاد في اس���تطالع مؤش���ر الديمقراطية نفسه للعام 2009 

بلغت 9ر%35.

كما بّين االس���تطالع أن نس���بة اليهود الذين يعارضون منحهم حقوقًا 

أكثر من غيرهم انخفضت إلى 3ر47% في حين أنها في اس���تطالع العام 

2009 بلغت %62.

عل���ى صعيد آخر أظهر االس���تطالع أن 3ر64% من الس���كان اليهود في 

إس���رائيل يعتقدون أن الشعب اليهودي هو شعب الله المختار، ولذا فإن 

أي اتفاق س���الم يتم التوصل إليه بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن 

ُيعرض لالستفتاء العام على المواطنين اليهود فقط.

وق���ال 7ر57% م���ن المواطنين اليهود في س���ن 18- 24 عام���ًا إنهم يؤيدون 

أن تق���وم الحكومة اإلس���رائيلية باتخاذ إجراءات خاصة تهدف إلى تش���جيع 

المواطنين العرب على الهجرة من البلد، في حين انخفضت نسبة الذي يؤيدون 

اتخاذ إجراءات كهذه بين السكان اليهود في سن 65 عامًا فما فوق إلى %28.

وقال 4ر52% من المس���تطلعين اليهود إنه���م يؤيدون فرض حظر على 

الخطاب���ات التي تتضمن انتقادات موجهة ضد الحكومة، وأكد 6ر51% من 

هؤالء المس���تطلعين أن منظمات حقوق اإلنسان مثل »بتسيلم« وجمعية 

حق���وق المواطن تلحق أض���رارًا فادحة بدولة إس���رائيل.  وق���ال نحو ربع 

المستطلعين إنهم يؤيدون استعمال العنف لتحقيق غايات سياسية.

وحظ���ي الجيش اإلس���رائيلي بأعلى نس���بة ثق���ة بين المس���تطلعين 

اليهود )9ر90%( يليه رئيس الدولة اإلس���رائيلية )7ر78%( ثم المحكمة 

اإلسرائيلية العليا )7ر%62(. 

وحلت الش���رطة اإلس���رائيلية في المكان الرابع )9ر61%( تليها الحكومة 

)9ر57%( والكنيست )5ر54%( ورئيس الحكومة )7ر%51(. 

وحلت األحزاب في المكان العاش���ر واألخير )7ر37%(، وذلك بعد وسائل 

اإلعالم في المكان الثامن )3ر47%(، والحاخامية اليهودية الرئيس���ية في 

المكان التاسع )%43(. 

ه���ذا، وربط الوزير الس���ابق من ح���زب »ميرتس« يائير تس���بان بين نتائج 

استطالع »مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية« وبين ذكرى اغتيال رابين.

وكتب في مقال نش���ره في الموقع اإللكترون���ي التابع لصحيفة »يديعوت 

أحرونوت«:

أظهر اس���تطالع »مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية« للعام 2013 الذي نشره 

»المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطية« ف���ي القدس أن نحو رب���ع اليهود في 

إسرائيل يؤيدون اس���تعمال العنف لتحقيق غايات سياسية. كما أظهر أن 

نس���بة اليهود الذين يعارضون اس���تعمال العنف لتحقيق غايات سياسية 

انخفضت من 5ر87% في مؤش���ر الع���ام الفائت إلى 70% في مؤش���ر العام 

الحالي. وأعرب 28% من اليهود اإلس���رائيليين عن اعتقادهم أن تنفيذ أوامر 

الش���ريعة الدينية اليهودية أهم من تطبيق الديمقراطية في حال نش���وء 

تناق���ض بينهما. وبصورة عامة يمكن القول إن المؤش���ر يعكس تراجعًا في 

الروح الديمقراطية السائدة في المجتمع اإلسرائيلي.

وتأتي هذه النتائج المقلق���ة بالتزامن مع ذكرى مرور 18 عامًا على اغتيال 

رئيس الحكومة اإلس���رائيلية األسبق إسحق رابين والذي كان في آخر خطاب 

ر من مغبة العنف السياس���ي، مؤكدًا أن من ش���أنه أن 
ّ
ألق���اه قبل اغتياله حذ

يق���ّوض أركان الديمقراطية اإلس���رائيلية. وباالس���تناد إل���ى النتائج التي 

أظهرها »مؤشر الديمقراطية اإلس���رائيلية« ليس من المبالغة القول إننا لم 

نتعلم أي درس من جريمة اغتيال رابين.

وأضاف تسبان: أعتقد أن أفضل إحياء لذكرى رابين يكمن في فهم دروس 

اغتيال���ه وبذل أقصى الجهود من أجل القضاء على األس���باب التي يمكن أن 

تمّهد األجواء لجريمة اغتيال سياسية أخرى في إسرائيل. وفي هذا الشأن ال 

ُبد من التشديد على أن اغتيال رابين كان جريمة سياسية بكل ما في الكلمة 

من معنى، وكل من يحاول أن يخفي هذا األمر يقوم بتزوير الحقيقة ويسيء 

إلى ذكرى هذا الزعيم. وكان الهدف األخطر من وراء هذه الجريمة هو القضاء 

على إمكان أي حسم ديمقراطي من جانب الشعب.

كما أن رابين كان قبل اغتياله ضحية حملة تحريض أصولية يهودية دينية 

وقومية متطرفة. وهذه األصولي���ة كانت وال تزال تهّدد القيم الديمقراطية 

لدولة إس���رائيل. وعلينا أن نالحظ هنا أن أهم ما تتسم به هذه األصولية هو 

كراهي���ة الغوييم )األغيار(، غير أن هذه الكراهية س���رعان ما تصبح كراهية 

لآلخر حتى في صفوف اليهود أنفسهم.

لق���د اغتيل رابين أيض���ًا ألن اليمين اإلس���رائيلي المتط���رف حّرض عليه 

واتهمه بأنه يحب الفلس���طينيين وعلى استعداد ألن يبيع الوطن اليهودي 

له���م. واغتيل ألنه كان أول من أبدى االس���تعداد للتحالف مع كتل األحزاب 

العربية اإلسرائيلية في الكنيست.

في ضوء ذلك كله، فإن أحد أه���م الدروس من جريمة اغتيال رابين، هو أن 

علينا أن نكبح موجة س���ن القوانين غير الديمقراطية في الكنيست الحالي، 

ز عمل منظمات حقوق اإلنس���ان خارج الكنيس���ت، وأن نبني جس���ور 
ّ
وأن نعز

المواطنة المشتركة والمتساوية للسكان الفلسطينيين في دولة إسرائيل.

بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 18 عامًا على اغتيال رابين

ربع اليهود في إسرائيل يؤيدون استعمال العنف لتحقيق غايات سياسية!
* وزير إسرائيلي سابق:  اغتيال رابين استهدف تقويض القيم الديمقراطية لدولة إسرائيل *



3 الثالثاء 2013/10/22 م الموافق 17 ذو الحجة 1434 هـ  العدد 318 السنة الحادية عشرة

للس���لطات  االنتخابات  الثالثاء  الي���وم  تجري 

المحلية في إس���رائيل بما في ذلك الس���لطات 

المحلية العربية.

وفي هذه المناسبة قامت وحدة االستطالعات 

في مركز مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات 

االجتماعّي���ة التطبيقّية في حيفا، بإش���راف د. 

ع���اص أطرش، بإج���راء اس���تطالع رأي عام حول 

أنماط التصويت لدى الناخب العربي النتخابات 

السلطات المحلية بش���كل عام، والمواقف حول 

قضية ترشح النساء بشكل خاص.

وأجري االس���تطالع في ش���هر تش���رين األول 

ًعا يشكلون عينة 
َ
الحالي وش���مل 513 مس���تطل

تمثيلي���ة للمجتمع العربي البال���غ )17 عاما فما 

فوق(، وبنسبة خطأ محتملة ال تزيد عن %5.

مس���تويات  االس���تطالع  نتائ���ج  وأظه���رت 

عين ع���ن الخدمات 
َ
منخفض���ة لرضا المس���تطل

العامة المختلفة للس���لطات المحلية لم تتعدَّ 

ال� 50%. وتنخفض هذه النس���بة إلى قرابة %15 

فيما يتعلق بتوفير مس���اكن لألزواج الش���ابة، 

حيث بلغت نس���بة عدم الرضا حتى عدم الرضا 

بتات���ا إلى 1ر73% والرضا بمدى متوس���ط يصل 

إلى 4ر%6. 

عون إن أهم قضيتين يتوجب 
َ
وقال المستطل

على الس���لطة المحلي���ة التعام���ل معهما هما 

التعليم الرس���مي )المدارس( بنس���بة 3ر%53، 

وقضية األراضي لألزواج الشابة بنسبة 8ر%45. 

أم���ا أهمية باقي الخدم���ات، كالنظافة والصحة 

والبني���ة التحتية، فقد جاءت من حيث األهمية 

بعد التعليم الرسمي وتوفير المسكن.

تناول االستطالع أيضا أسئلة حول أداء رئيس 

الس���لطة المحلية وعمل���ه. وقد ق���ال 66% من 

عين إن على رئيس السلطة المحلية 
َ
المس���تطل

أن يأخذ دوًرا فّعاال في القضايا السياسية التي 

تواجه العرب في إس���رائيل، و22% قالوا إن ذلك 

يجب أن يكون خاضعا للظروف.

عين أن يختاروا 
َ
لب م���ن المس���تطل

ُ
كذل���ك ط

أه���م دافَعْي���ن يؤث���ران حس���ب رأيه���م على 

اختيار الناس عند التصويت لمرش���ح الرئاسة. 

عين 
َ
وقد أظه���رت النتائج أن غالبية المس���تطل

)1ر56%( يعتق���دون أن الدافع الرئيس واألكثر 

تأثيًرا على اختيار الناس لمرش���ح الرئاسة هو 

االنتماء العائلي، ويليه كفاءة المرشح في إدارة 

السلطة المحلية بنسبة 2ر%27.

أم���ا الدافع الثاني األكث���ر أهمية والذي يؤثر 

عل���ى اختيار الن���اس فهو البرنام���ج االنتخابي 

بنس���بة 1ر23% ويليه االنتماء الحزبي بنس���بة 

9ر22% وم���ن ث���م كفاءة المرش���ح - 2ر22%. ولم 

عون 
َ
تختلف النتائج كثيرا عندما ُسئل المستطل

عن أه���م الدواف���ع الختي���ار قوائم مرش���حي 

العضوية للمجلس البلدي، وقد أظهرت النتائج 

أن االنتم���اء العائلي هو أهم العوامل وبنس���بة 

1ر%59.

وفحص القس���م اآلخر من االس���تطالع مواقف 

عين م���ن ترش���يح ام���رأة، وتبين أن 
َ
المس���تطل

عين يؤيدون ترش���يح 
َ
المس���تطل م���ن  4ر%68 

قريباته���م )األخ���ت، االبنة، الزوج���ة، امرأة من 

العائلة( لرئاس���ة الس���لطة المحلي���ة إذا كانت 

لديه���ا الرغبة ف���ي ذلك، وترتفع النس���بة إلى 

8ر72% لدى الحديث عن ترش���يحهن لعضوية 

المجلس البلدي. 

وقد أيد 1ر85% من المستطلعين الخطوة التي 

قامت بها امرأة لترشيح نفسها لرئاسة السلطة 

المحلي���ة، و2ر88% يرون أنه���ا خطوة قد تحفز 

النساء مس���تقبال على ترشيح أنفسهن لرئاسة 

الس���لطة المحلية. في المقابل وجد االستطالع 

أن 3ر82% من المس���تطلعين يؤيدون ترش���يح 

امرأة لرئاسة السلطة المحلية و6ر85% يؤيدون 

ترشيح امرأة لعضوية المجلس البلدي. 

وعل���ى مس���توى التصوي���ت للمرش���حة في 

االنتخابات المحلية قال 7ر93% إنهم مستعدون 

للتصوي���ت الم���رأة إذا كان���ت بنف���س كفاءات 

الرج���ل. في المقابل نجد أن���ه فقط 4ر33% من 

المستطلعين يعتقدون أن بإمكان الرجل إدارة 

شؤون السلطة المحلية بشكل أفضل من المرأة، 

و5ر55% يعتق���دون أنه ال يوج���د فرق في إدارة 

الس���لطة المحلية إذا كانت للرجل والمرأة نفس 

الكف���اءة، و3ر8% يعتقدون أن بإمكان المرأة أن 

تدير السلطة المحلية بشكل أفضل.

 كما فحص االس���تطالع األس���باب المحتملة، 

حس���ب رأي المس���تطلعين، لقلة عدد النس���اء 

المرش���حات لالنتخابات المحلية القريبة، ووجد 

أن عامل العادات والتقالي���د يحصل على أعلى 

نس���بة ويوافق عليه 2ر29%، يليه االعتقاد بأن 

النس���اء عاطفيات إذ يوافق على هذا التفسير 

1ر26%، في حين رأى 8ر20% أن النساء ال يرغبن 

في الترشح،  و8ر18% قالوا إن العقيدة الدينية 

تحول دون ذلك. 

تجدر اإلش���ارة إلى أن االس���تطالع شمل أيضا 

العديد من األسئلة األخرى. 

اليوم انتخابات السلطات
المحلية في إسرائيل

استطالع: أغلبية المواطنين 

العرب تعتقد أن على سلطاتها 

المحلية أن تهتم أكثر شيء 

بقضايا التعليم والمسكن

كتب بالل ضـاهـر:

قررت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون سن القوانين، 

أول من أمس األحد، تأييد مشروع قانون ينص على وجوب 

تأيي���د 80 عضو كنيس���ت، من أص���ل 120 عض���وا، إلجراء 

مفاوضات مع »جه���ة أجنبية« حول انس���حاب من القدس 

الشرقية أو تسليم أجزاء منها. ومن شأن هذا القانون، في 

حال س���نه في الكنيست، أن يعرقل تقدم المفاوضات بين 

إس���رائيل والفلس���طينيين، التي انطلقت قبل نحو ثالثة 

ش���هور، ألنه يمنع مجرد إج���راء مفاوضات ح���ول القدس 

الشرقية، والتي تعتبر إحدى أبرز قضايا الحل الدائم.

وينص مش���روع القان���ون، الذي طرحه عضو الكنيس���ت 

يعقوب ليتس���مان من كتلة »يهدوت هتوراة« )حريدية(، 

على أن���ه في حال ت���م التوصل إلى اتفاق سياس���ي حول 

انس���حاب من القدس الش���رقية م���ن دون المصادقة على 

ذلك في الكنيس���ت وبتأييد أغلبية خاص���ة مؤلفة من 80 

عضو كنيس���ت، ف���إن االتفاق ل���ن يكون ملزما للكنيس���ت 

أو الحكوم���ة أو بلدية القدس. وأّيد دعم مش���روع  القانون 

في اللجنة الوزارية 5 وزراء من أحزاب الليكود و«إس���رائيل 

بيتن���ا« و«البيت اليه���ودي«، وعارض تأيي���ده 4 وزراء من 

حزبي »الحركة« برئاسة تسيبي ليفني، و«يوجد مستقبل« 

برئاسة يائير لبيد.

وأعلنت رئيس���ة اللجنة الوزارية ووزيرة العدل، تس���يبي 

ليفني، في ختام االجتماع أنه���ا تعتزم الطعن في القرار. 

وقال الموق���ع االلكتروني لصحيفة »هآرت���س« إن ليفني، 

وهي رئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، توجهت 

إلى لبيد، الذي أعلن في الماضي عن معارضته ل� »تقس���يم 

القدس«، وطلبت منه االنضمام إلى طعنها ضد قرار اللجنة 

الوزارية. لكن على الرغم من اعتراضه على تأييد مش���روع 

القان���ون هذا إال أن لبيد أوضح لليفن���ي أنه يرفض طلبها. 

وأش���ارت الصحيفة إلى أنه ال توجد قيود على المفاوضات 

اإلس���رائيلية - الفلسطينية طالما لم يتم بحث االستئناف 

على تأييد القانون في الحكومة. 

ووفق���ا ل� »هآرتس« ف���إن اللجنة الوزاري���ة صادقت على 

مشروع القانون هذا خالفا لموقف رئيس الحكومة، بنيامين 

نتنياهو، ونقلت عن مص���ادر في حزب الليكود ادعاءها أن 

نتنياهو توقع س���قوط االقتراح ولذل���ك فإنه لم يعمل من 

أجل منع التصويت عليه. 

وجاء في حيثي���ات القانون أن »الق���دس، وهي المدينة 

التي تم توحيدها، لن يتم تقسيمها أو تسليم أجزاء منها 

ألي كان، وقدسية القدس ال تمنح للغرباء. ومشروع القانون 

هذا يمن���ع إمكانية أنه في أي مرحلة أو عملية سياس���ية 

ما، ل���ن يكون، وال حتى نقاش، حول مكانة مدينة القدس«. 

وأوضح ليتس���مان أنه طرح مش���روع القانون ألنه حدث في 

الماض���ي أن تم التفاوض على انس���حاب م���ن مناطق في 

القدس الشرقية.

من جهته، كرر وزير خارجية إس���رائيل الس���ابق ورئيس 

لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، أفيغدور ليبرمان، 

تهجماته ضد الرئيس الفلس���طيني، محم���ود عباس )أبو 

مازن(، معتبرا أنه ليس ش���ريكا للس���الم وأنه ال جدوى من 

السعي اآلن التفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين. 

وقال ليبرمان لإلذاعة العامة اإلس���رائيلية، األحد الفائت، 

إن »أبو مازن ليس شريكا للسالم« وأنه »ال جدوى من السعي 

اآلن إلى تس���وية دائم���ة، وينبغي التركي���ز على تعميق 

التعاون االقتصادي واألمني مع الفلسطينيين«.

واعتب���ر ليبرم���ان أن المنهاج الدراس���ي الفلس���طيني 

يتضمن تحريضا على إس���رائيل وقال إن���ه »يجب مطالبة 

الفلسطينيين بتغيير منهاجهم التدريسي من األساس« 

ألن »كتبهم التدريسية ال تشمل خريطة إلسرائيل وال توجد 

فيه���ا كلمة واحدة عن المحرقة«. وتابع أن وس���ائل اإلعالم 

الرسمية في الس���لطة الفلس���طينية »موبوءة بالتحريض 

المعادي للسامية وتمجد المخربين االنتحاريين«. وقال إنه 

»فقط بعد أن يبدأ الفلسطينيون بتربية الجيل الشاب على 

السالم سيكون باإلمكان البدء في مفاوضات حقيقية حول 

تسوية دائمة«. 

وتأتي أقوال ليبرمان على خلفية تقارير نشرتها صحيفة 

»معاريف«، األس���بوع الماضي، تتحدث عن أن المفاوضات 

بين إس���رائيل والفلس���طينيين، التي انطلقت قبل ثالثة 

شهور تقريبا، قد وصلت إلى طريق مسدود في ضوء إصرار 

إسرائيل على نشر قوات من جيشها على طول غور األردن.

وفي غضون ذلك دعت وزيرة العدل اإلسرائيلية ورئيسة 

طاق���م المفاوض���ات مع الفلس���طينيين، تس���يبي ليفني، 

ح���زب العمل إلى االنضمام لحكوم���ة بنيامين نتنياهو من 

أجل التأثير عل���ى القرارات المتعلقة بالمفاوضات ولصالح 

الس���الم مع الفلس���طينيين. وقالت ليفني إلذاعة الجيش 

اإلس���رائيلي إن عل���ى حزب العم���ل االنضم���ام للحكومة، 

موضحة أن »تركيبة الحكومة س���تؤثر بشكل كبير للغاية 

على القرارات السياسية التي س���يتم اتخاذها«. وأضافت 

أنه »إذا كان حزب العمل يس���عى إلى رفع راية السالم فإن 

هذا يتطلب أكثر من مجرد خطاب. ومن أجل تمكين اتخاذ 

قرارات هامة ودراماتيكية في المس���تقبل فإن ثمة حاجة 

لدعم حقيقي وجوهري من داخل الحكومة«. 

من جانبه ش���دد نتنياهو، خالل مراسم إحياء ذكرى مرور 

18 عاما على اغتيال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية األسبق، 

إسحق رابين، على أن األمن هو مفتاح السالم بين إسرائيل 

والفلس���طينيين، واعتب���ر أن غور األردن يجب أن يش���كل 

حدودا أمنية. وقال نتنياهو إن »الش���رق األوس���ط الهائج، 

ومفتاح الس���الم مع الفلسطينيين يكمن قبل أي شيء في 

قدرتنا على الدفاع عن السالم وعن أنفسنا في حال حاولت 

قوى أخرى تحطيم السالم«. 

وأض���اف نتنياهو أن »رابين عمل م���ن أجل ضمان مناعة 

الجيش اإلسرائيلي كأداة هامة لضمان مستقبلنا وتحقيق 

السالم مع جيراننا، ومن دون الجيش اإلسرائيلي فإن مصير 

الشعب اليهودي سيكون مثل مصير شعبنا خالل سنوات 

الشتات بالضبط«. 

وتابع أن »الجيش اإلس���رائيلي كان وس���يبقى األمر الذي 

يقف بيننا وبي���ن مصير الفناء. وهذا األم���ر صحيح دائما 

وحتى عندما نتوصل إلى ترتيبات سالم أو ال نتوصل إليها، 

ونحن نتطلع إلى تحقيق مثل هذه الترتيبات«. 

وق���ال نتنياهو »إنن���ا نعمل من أجل اس���تنفاد احتمال 

الس���الم، ونحن ال نريد دولة ثنائي���ة القومية وفي الوقت 

نفس���ه ال نريد فرعا إيرانيا في يهودا والسامرة )أي الضفة 

الغربية( مثلما حدث عند حدودنا« في إشارة إلى حزب الله 

ف���ي لبنان وحرك���ة حماس في قطاع غ���زة. واعتبر أن »هذا 

األمر يلزم بأن تكون حدود إسرائيل األمنية في غور األردن، 

مثلما قال رابين في خطابه األخير في الكنيست قبل موته 

بعدة أسابيع، وهذا كان ساريا حينذاك ويسري بشكل أكبر 

اليوم بعد صعود اإلسالم المتطرف وبعد أن استولى وكالء 

إيران على المناطق التي أخليناها في لبنان وغزة«. 

وقال المحلل السياس���ي في صحيفة »معاريف«، شالوم 

يروش���المي، ل� »المشهد اإلس���رائيلي«، فيما يتعلق بقرار 

اللجن���ة الوزارية تأييد مش���روع قانون ين���ص على وجوب 

تأييد ثلثي أعضاء الكنيس���ت، أي 80 نائبا، من أجل إجراء 

مفاوضات حول الق���دس إن »المطالبة بوجود تأييد أغلبية 

كه���ذه في الكنيس���ت من أج���ل التنازل ع���ن منطقة من 

األراضي التي تخضع للس���يادة اإلس���رائيلية ليست قصة 

جديدة. والقانون اإلس���رائيلي ينص عل���ى أن من يتنازل 

عن منطقة تخضع لسيادة إس���رائيل سيتعرض لعقوبات 

خطيرة. وأعتقد أنه يوجد نوع من التراث في هذا الموضوع 

وأن���ه من الصعب جدا على إس���رائيل التن���ازل عن منطقة 

تخضع لسيادتها وكانت قد احتلتها. ونحن نرى ما يحدث 

عندما تم التنازل عن مستوطنة، أو ما حدث بعد االنسحاب 

م���ن قطاع غزة، ومثل هذا األمر يكتس���ب أهمية أكبر لدى 

الحديث عن تن���ازل في القدس وهضبة الج���والن ]اللتين 

فرضت إس���رائيل عليهم���ا القانون اإلس���رائيلي واعتبرت 

بذل���ك أنها ضمتهم���ا إليها[. ولذلك يح���اول الجميع هنا 

تطويق أنفسهم. وأنا ال أعتقد أن قانونا كهذا سيتم سنه 

في الكنيس���ت، كما أنه ال توجد مصلحة لنتنياهو في سن 

قان���ون كهذا. لكن، دائما هناك مح���اوالت كهذه، من أجل 

إرسال رس���الة إلى الجانب اآلخر بأنه ال يمكننا التنازل عن 

القدس. ورغم ذل���ك، فإن من يقول دائم���ا إنه لن يتنازل، 

يقدم في نهاية األمر تن���ازالت في حال حدوث مفاوضات 

جدية، مثلم���ا حدث مع مصر، وقالوا حينها في إس���رائيل 

إنه���م لن يتنازل���وا عن أي متر في س���يناء، وف���ي نهاية 

المطاف تنازلوا عن كل سيناء«.

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: لكن في حالة الفلسطينيين، 

وبع���د التقارير التي نش���رتها أنت ف���ي »معاريف« خالل 

األس���بوع الماضي ح���ول وص���ول المفاوضات إل���ى طريق 

مس���دود، هل تعتقد أنه ما زال هناك جدوى من اس���تمرار 

المفاوضات؟

يروش���المي: »ال توجد جدوى برأيي. وأعتقد أن اس���تمرار 

المفاوضات س���يؤدي إلى حالة إحباط كبيرة جدا. وحس���بما 

هو معروف لي، فإن المفاوضات وصلت إلى طريق مس���دود 

حول موضوع ال يصل إلى مكانة أي من مواضيع الحل الدائم. 

ومع���روف أن قضاي���ا الح���ل الدائم هي الح���دود والقدس 

والمس���توطنات وحق العودة، لكن الحديث اآلن يدور حول 

بند واحد في قضية الحدود، يتعلق بموضوع السيطرة على 

المعاب���ر في الحدود بين الدولة الفلس���طينية عندما تقوم 

وبي���ن األردن. وال توجد أي���ة إمكانية للتوص���ل إلى اتفاق 

ح���ول هذا الموضوع، ألن إس���رائيل تري���د أن تكون لديها 

الس���يطرة على المعابر، وبحق من ناحيتها. والفلسطينيون 

يقولون إنه إذا س���يطرتم على المعاب���ر فإنكم ال تعطوننا 

دولة فلس���طينية، وتريدون أن تجعلون���ا نعيش في دولة 

فلس���طينية مس���جونة. كذل���ك ف���إن المح���اوالت من أجل 

التوصل إلى تس���وية في هذا الموضوع ليست مقبولة على 

الجانبين. أي أن نش���ر قوات دولية هو حل ليس مقبوال على 

إس���رائيل، واقتراح إسرائيل بأن تستأجر المنطقة لسنوات 

طويلة ليس مقب���وال على الفلس���طينيين. هذه هي صورة 

الوضع. ولذلك فإني أعتقد أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة 

االنفج���ار تقريبا، وكل ذلك فيما المحادثات تجري حول أول 

موضوع يطرح للنقاش، ولم تتناول بعد قضايا الحل الدائم 

الحقيقية. فكيف يمكن التوصل إلى اتفاق، فيما أنه حول 

موض���وع المعابر، وهو مهم، ال توج���د إمكانية للتوصل إلى 

تفاهم. لذلك أعتقد أن المفاوضات ال يمكنها أن تنجح«.

)*( عندم���ا تتحدث عن موض���وع المعاب���ر، تقصد طلب 

إسرائيل السيطرة ونشر جيشها على طول غور األردن؟

يروش����المي: »تمام����ا. وما ح����دث هنا ه����و أن المفاوضات 

جارية منذ ش����هرين ونصف الش����هر. وصحي����ح أنهم بدأوا 

يتحدث����ون خاللها حول قضايا الحل الدائ����م، وإحداها هي 

قضي����ة الحدود. وطالب الفلس����طينيون اإلس����رائيليين بأن 

يس����تعرضوا أمامهم خريطة، أو قالوا له����م دعونا نرى أين 

تريدون أن تقام الدولة الفلس����طينية وما هي حدودها. أي 

أن الفلس����طينيين طلبوا أن يرسم اإلسرائيليون الحدود قبل 

الحدي����ث حول الترتيبات األمنية عند الحدود. وبدأ الجانبان 

يتحدث����ان عن هذا الموضوع واتض����ح أنهما يواجهان عقبة 

ليس باإلم����كان تجاوزها. وهناك عدة مبادئ يتمس����ك بها 

نتنياهو وال يمكنه التن����ازل عنها. وأحد هذه المبادئ، وهو 

واحد من أصعب المش����اكل في إسرائيل، يتعلق بالسياسة 

الداخلية. وليس بإمكان نتنياهو القول إن إسرائيل ستدافع 

عن نفس����ها بقواه����ا الذاتية، وبعد ذلك يوافق على نش����ر 

ق����وات أجنبية، أو على وجود قوات فلس����طينية، في المعابر 

الحدودي����ة في غور األردن. وال يمكن����ه إحضار اقتراح كهذا 

إلى اللجن����ة المركزية لحزب الليكود. ولذل����ك فإنه ال توجد 

لديه أية إمكانية للتوصل إلى تسوية في هذا الموضوع«.

)*( هذا يعني أن إس���رائيل تضع عراقيل أمام نفس���ها، 

وبإم���كان الجان���ب الفلس���طيني اتهامها بأنها تفش���ل 

المفاوضات وال تريد حل الصراع.

يروش����المي: »ال يمك����ن قول أم����ر كهذا. ال يمك����ن اتهام 

إس����رائيل بأنه����ا ال تريد حال. ومؤكد أن إس����رائيل تريد حل 

الصراع، والسؤال هو بأي ثمن؟. نتنياهو ال يريد أن يدفع ثمنا 

يرى أنه لن يحل الصراع وإنما يعمق الصراع. وإذا فرضنا أننا 

نمنح الفلسطينيين الس����يطرة على المعابر الحدودية، فإن 

هذا سيش����كل طريقا س����ريعا لإلرهاب. ونحن نرى ما يحدث 

من حولنا. وأعتق����د أن هذا هو موق����ف نتنياهو. وقد وافق 

الفلس����طينيون في مبادرة جنيف على نش����ر قوات أجنبية. 

وأنا كمواطن إس����رائيلي ومحلل سياسي مستعد للموافقة 

على قوات أجنبية أو قوات أميركية، لكنني لس����ت نتنياهو. 

ولذل����ك فإن كل طرف يأتي إل����ى المفاوضات حامال مواقفه. 

كما أن الفلسطينيين ليسوا سهلين في هذه األمور. ولذلك 

فإنه عندما يتم الحدي����ث عن الحد األدنى من المواقف فإن 

المقصود أمور كهذه. والحد األدنى للموقف اإلسرائيلي هو 

الس����يطرة على المعابر، وهذا الموقف ال يلتقي مع الموقف 

الفلس����طيني الذي يطالب بدولة فلس����طينية والس����يطرة 

على الحدود وتقس����يم القدس، وأن تكون القدس الشرقية 

عاصمة الدولة الفلس����طينية، وإخالء 90% من المستوطنات. 

وهذا يعني أن مواقف الطرفين ال تلتقي أبدا«.

)*( وزي���رة العدل اإلس���رائيلية، تس���يبي ليفني، دعت 

ح���زب العمل إلى االنضمام لحكومة نتنياهو. هل س���يؤثر 

انضم���ام العمل للحكومة على التوصل التفاق أو حتى على 

المفاوضات؟

يروش���المي: »ليفن���ي موجودة في ضائق���ة. وهي تدير 

المفاوضات، لكن لديها س���تة نواب في الكنيس���ت فقط. 

هذه ليس���ت ليفني كما كان���ت مرة، عندم���ا كانت قائمة 

بأعم���ال رئيس الحكومة الس���ابق إيه���ود أولمرت ولديها 

حزب ممثل في الكنيس���ت ب� 28 نائبا. وال توجد لديها قوة 

سياس���ية اآلن، أم���ام نتنياهو والليك���ود وليبرمان وحزب 

’البيت اليهودي’. وال أرى أن حزب ’يوجد مس���تقبل’ ملتزم 

بالعملية السياسية. ولذلك فإنها بحاجة إلى مساندة، على 

ش���كل النواب ال� 15 لحزب العم���ل. لذلك هي تدعوهم إلى 

االنضم���ام للحكومة. لكن، برأيي، ح���زب العمل لن ينضم، 

وحت���ى لو انضم ف���إن رئي���س الحكومة ال ي���زال نتنياهو 

والحزب الحاكم ال يزال الليكود، وهناك ال مكان للتس���وية 

من النوع الذي تحدثنا حوله أعاله«.

)*( األميركي���ون ضالعون في تفاصيل المفاوضات طبعا. 

ه���ل معروف ما ه���و الموق���ف األميركي حي���ال المطالب 

اإلسرائيلية؟

يروش���المي: »وفقا لمعلوماتي، فإن األميركيين يرون أن 

باإلمكان التحدث عن قوات دولية. لكن هنا أيضا، عندما يتم 

الكش���ف عن مضمون المحادثات، لن تتنازل إسرائيل عن 

مواقفها. واألمر اآلخ���ر هو أنه تبين أن األميركيين حاولوا، 

أو يحاولون، دفع العملية السياسية لكنهم ال يستطيعون 

التغلب على المعارضة اإلس���رائيلية لنش���ر قوات أجنبية. 

ألنه عندما تبدأ إس���رائيل بالتحدث ع���ن أمنها فإن األمور 

تتحول إلى خطوط حمراء. كما أن نتنياهو يتحدث عن ذلك 

في جميع خطاباته. وبالمناس���بة، باإلمكان سماع المواقف 

الفلس���طينية، مثل تصريحات حنان عشراوي، التي تقول 

إن���ه لن يبقى أي إس���رائيلي أو جندي إس���رائيلي في غور 

األردن. وخالصة القول إن هذه المفاوضات معقدة إلى أبعد 

حد. وكنا نعرف ذلك لكنني لم أتخيل أنها ستوش���ك على 

االنفجار في األش���هر األولى على بدايته���ا. رغم ذلك فإن 

جميع األطراف ملتزمة بمواصلة المفاوضات لمدة تس���عة 

شهور. وال يمكن للفلسطينيين أو اإلسرائيليين الخروج من 

المفاوض���ات ألنهم تعهدوا بذلك أم���ام األميركيين. وفي 

هذه األثناء يجلس���ون ويتحدثون، وهذه المفاوضات تبدو 

مثل حوار بين طرش���ان. وفي حال نتج عن هذه المفاوضات 

شيء إيجابي فإنني سأكون أول من ستصيبهم المفاجأة«. 

مقابلة خاصة مع المحلل السياسي في صحيفة »معاريف«

شــالـوم يـروشــالـمـي لـ »الـمـشــهـد اإلســـرائـيـلــي«:
منى بالفشل!

ُ
المفاوضات اإلسرائيلية - الفلسطينية ست

*حتى اآلن لم يتفق الجانبان على تسوية موضوع المعابر فما بالك عندما تصل المفاوضات إلى مواضيع الحل الدائم؟*

المفاوضات: مراوحة المكان.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

التضخم المالي
في أدنى مستوياته

ق���ال التقرير الش���هري لمكتب اإلحص���اء المرك���زي الصادر في 

األسبوع الماضي إن التضخم المالي في شهر أيلول الماضي، سجل 

صفرا، ولم يتغير عما كان عليه في شهر آب الماضي، وبذلك يكون 

التضخم قد ارتفع في األش���هر التس���عة األولى م���ن العام الجاري 

8ر1%، وسط مؤشرات ألن يكون أقل حتى نهاية العام.

وقد س���جل التضخم المالي في األش���هر ال� 12 األخي���رة، ارتفاعا 

بنس���بة 3ر1%، وهو بذلك يقت���رب كثيرا إلى الح���د األدنى لمجال 

التضخ���م الذي حددته السياس���ة االقتصادية في س���نوات العقد 

األخير، في حين أن النمط القائم منذ س���نين طويلة أن التضخم في 

الربع األخير م���ن كل عام كان عادة منخفضا، وفي كثير من األحيان 

يتراجع )س���لبيا(، ما يعني أن التضخم قد ينتهي في العام الجاري 

الى ما دون النسبة المسجلة في األشهر التسعة األولى.

وتأت���ي هذه المعطيات خالفا للتقديرات التي كانت س���ائدة في 

نهاية العام الماضي، بالنس���بة للعام الجاري، إذ لم يس���تبعد بنك 

إسرائيل المركزي أن يقفز التضخم في هذا العام الى نسبة 4%، إال 

أن كل نسب التضخم الشهرية، باس���تثناء شهر حزيران الماضي، 

الذي ارتفعت فيه ضريبة المشتريات، كانت منخفضة.

وم���ن المعطيات التي تضمنها تقرير مكتب اإلحصاء أن أس���عار 

المواد الغذائية ارتفعت في الش���هر الماضي بمعدل 5ر0%، بينما 

انخفضت أسعار الفواكه الطازجة بمعدل 9%، كما انخفضت أسعار 

السكن بنسبة طفيفة 1ر0%، مقابل ارتفاع أسعار التعليم وأدواته، 

بنسبة تقارب 10%، مع افتتاح السنة الدراسية.

ويستبعد محللون، أن ُيقدم بنك إسرائيل المركزي على تخفيض 

إضافي الفائدة البنكية نتيجة نس���بة التضخ���م، إذ أن البنك أقدم 

على تخفيض الفائدة في مطل���ع العام الجاري، رغم أن الحكومة لم 

تعين محافظا جديدا للبنك. وتبلغ نس���بة الفائدة األساسية حاليا 

1%، ولهذا فإن البنك س���يفضل هذه المّرة انتظار تعيين المحافظ 

الجديد كي يت���الءم القرار مع السياس���ة التي س���يتبعها، خاصة 

بالنس���بة للفائدة واستعمالها كأداة لمقاومة انخفاض سعر صرف 

ال���دوالر، من جهة، وتوجيه التضخم المال���ي ليبقى في اإلطار الذي 

حددته السياسة االقتصادية، من جهة أخرى.

مبادرة إلقامة طاقم 
لسيدات أعمال إسرائيليات

أعلنت عوفرا ش���تراوس، رئيس���ة مجموعة »ش���تراوس«، من أكبر 

شركات تصنيع المثلجات ومنتوجات الحليب المصنعة، عن مبادرة 

إلقام���ة طاقم جديد لس���يدات األعم���ال، وهذا من خالل رئاس���تها 

لجمعية »ياسمين«، التي تعني بتشجيع النساء المبادرات لمشاريع 

اقتصادية بمستويات مختلفة. 

وتقول ش���تراوس إن المبادرة تتركز ف���ي هذه المرحلة في اقامة 

طاقم لس���يدات أعمال لمصالح اقتصادية صغيرة ومتوسطة، ومن 

برنامج الطاقم إجراء لقاءات مع س���يدات أعمال بنفس المستوى من 

العالم، من أجل التشجيع وتبادل الخبرات.

وتضيف ش���تراوس أن معطيات إسرائيل بش���أن مبادرات النساء 

لفتح مصالح اقتصادية س���يئة للغاية مقارنة مع العالم، فنس���بة 

المصال���ح االقتصادي���ة الت���ي تقودها نس���اء فقط في إس���رائيل 

تقل عن واح���د بالمائة )8ر0%(، بينما ف���ي أوروبا تصل إلى 6ر%10 

وف���ي الوالي���ات المتحدة األميركي���ة 7ر12%، كذلك ف���إن المصالح 

االقتصادية المش���تركة بين رجال ونساء في إسرائيل أقل مما هي 

في أوروبا- 4ر22%، وفي الواليات المتحدة األميركية- 3ر%31. 

وتقول جمعية »ياس���مين« إنه وفق أبحاث كثي���رة جرت على مر 

الس���نين، يظهر أن النس���اء يواجهن في كل العال���م صعوبات في 

الحصول على اعتمادات من البنوك، خالفا لما يواجهه الرجال بشكل 

ع���ام، وهذا على الرغم من أن انتظام تس���ديد الديون التي تحصل 

عليها النساء أعلى من مستوى انتظام تسديد ديون الرجال.

وبحس���ب الملحق االقتص���ادي لصحيفة »يديع���وت أحرونوت«- 

»مامون«- ف���إن أكبر البنوك اإلس���رائيلية »هبوعليم« بدأ في اآلونة 

األخي���رة في برنام���ج اعتمادات مالية لتش���جيع النس���اء على فتح 

مصالح اقتصادية صغيرة.

تنقيب إسرائيل في 
»المتوسط« لم يعثر على نفط

أعلنت ش���ركة »ش���يمن« التي حصلت على امتياز م���ن الحكومة 

اإلسرائيلية للتنقيب عن النفط في أعماق البحر األبيض المتوسط 

قبالة ش���واطئ مدينة أس���دود، أن عمليات التنقيب لم تس���فر عن 

إيجاد نفط، وأن ميزانية 175 مليون دوالر تم رصدها لهذا المشروع 

باءت بالفشل.

وكان���ت التوقعات اإلس���رائيلية بأنه قد يتم العث���ور على بئر 

نفط في المكان، س���عته نحو 120 ملي���ون برميل نفط، وقبل عدة 

أش���هر أعلنت الش���ركة عن العثور على غاز في المكان، ثم أعلنت 

الحقا عن قرب العثور على نفط، ولكن تحت طبقة أرض س���ميكة، 

ولكن الحفريات التي اس���تمرت عدة أشهر أسفرت عن ال شيء في 

المكان.

وحس���ب التقارير التي نش���رت في األيام األخيرة، فإن مش���روع 

التنقيب ع���ن النفط في المكان إياه القى سلس���لة من الصعوبات، 

خاص���ة بع���د أن تبين للجيش اإلس���رائيلي أن م���كان التنقيب هو 

منطقة تدريبات عس���كرية للجيش اإلسرائيلي، وأكثر من مّرة طلب 

الجيش من الش���ركة إخالء المكان لغرض إجراء تدريبات عسكرية، 

وهذا ما زاد من تكاليف المشروع بعدة ماليين من الدوالرات.

وقال رئيس الشركة، وهو رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي 

الس���ابق، غابي أش���كنازي، إن هذه خيبة أمل كبيرة، لكن الش���ركة 

ستواصل التنقيب عما يمكن إيجاده في مكان التنقيب، وباألساس، 

كما يبدو، عن كميات غاز طبيعي اضافية.

وقال���ت الصحاف���ة االقتصادية اإلس���رائيلية إن إس���رائيل أملت 

كثيرا ف���ي العثور على نفط في المكان، ك���ي يكون خطوة إضافية 

»الستقالل إسرائيل بالطاقة«، وتتخوف إسرائيل حاليا من أن فشل 

العثور على نفط في المكان المذكور س���يردع مستثمرين محليين 

وأجانب عن رصد أموالهم في مشاريع تنقيب مستقبلية. 

الذي بلغ 67 عاما، وتقدر قيمة المخصص الشهري للفرد 450 دوالرا، وقرابة 

900 دوالر للش���خصين ش���هريا، لكن العائالت الت���ي ال يتلقى فيها أحد 

الزوجين راتبا تقاعديا من مكان عمله الس���ابق تحصل على منحة إضافية 

تصل إلى نحو 300 دوالر شهريا.

وقال تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي، صدر بالتزامن مع تقرير مؤسس���ة 

الضم���ان االجتماع���ي، إن 40% من عائالت المس���نين ال يتع���دى إجمالي 

مدخولها الش���هري 1380 دوالرا، وهذا ال يضمن لهذه العائالت تس���ديد 

المصروفات الش���هرية، إذ حس���ب التقديرات فإن مس���نا يعيش بمفرده 

يحتاج شهريا إلى نحو ألفي دوالر، ويحتاج مسنان يعيشان معا إلى ثالثة 

آالف دوالر من أجل تسديد كل مصاريف العائلة الشهرية.

وتطرح األوس���اط االقتصادية والمالية الرس���مية في السنوات األخيرة 

قضية الفقر بين المسنين على وجه الخصوص، إذ تبلغ نسبة الفقر بينهم 

نحو 28%، والمشكلة األساس للفقر هي عدم وجود راتب تقاعدي ألكثر من 

ثلث عائالت المسنين، وقس���م منهم يتلقى راتبا تقاعديا شحيحا، وتبرز 

الظاهرة على وجه الخصوص بين أولئك الذين قضوا حياتهم في عمل غير 

منظم، أي أنهم كانوا حرفيين مستقلين، أو من أصحاب المصالح الصغيرة 

ولم يضمنوا خالل سنوات عملهم توفيرا تقاعديا.

كذلك تقول مؤسس���ة الضمان االجتماعي إن كل المسنين الذين وصلوا 

ضمن أفواج المهاجرين الجدد في العقدين السابقين كانوا من دون رواتب 

تقاعدية، ولهذا كانت نسبة الفقر بينهم عالية، ولكن هذه الشريحة في 

تناقص مستمر بفعل الوفيات في جيل متقدم.

وقد أقر الكنيس���ت قبل خمسة أعوام مش���روع قانون للتوفير التقاعدي 

االلزامي، عل���ى أن يكتمل تطبيقه كليا على الحرفيين المس���تقلين وكل 

المستقلين واألعمال الحرة حتى العام 2015.

إلى ذلك، فإن مؤسسة الضمان االجتماعي الرسمية كانت قد حذرت في 

تقري���ر مفصل أصدرته قبل بضعة أش���هر من أنها ل���ن تكون قادرة على 

تس���ديد التزاماتها بمخصصات الشيخوخة حتى العام 2030، إذ أن هذه 

المخصصات س���تؤدي إلى عجز كبير في ميزانية المؤسس���ة، وهذا بسبب 

ارتفاع معدل األعمار، ولذا فإن حكومة بنيامين نتنياهو سعت في دورتها 

الس���ابقة لرفع جيل التقاعد لدى النس���اء إلى 64 عاما، ولكن أمام الضغط 

البرلمان���ي جرى تأجيل األمر إلى الع���ام 2016 للنظر فيه من جديد، كذلك 

تتعالى أصوات تطالب برفع جيل التقاعد للرجال إلى 70 عاما. 

قال المدير العام لمنظمة التعاون للدول المتطورة OECD، أنخيل غوريه، إن 

إسرائيل ال تستطيع أن ترتقي بالمستوى االقتصادي طالما أن مليوني إنسان 

خارج س���وق العمل، في إش���ارة إلى تدني نسبة المش���اركة في سوق العمل 

في إس���رائيل، في حين قال مكتب اإلحصاء المركزي إن البطالة في ش���هر آب 

الماضي سجلت أدنى مستوى لها منذ 20 عاما وبلغت 1ر%6.

وقال غوريه خالل لدى اس���تقباله وزير الرفاه اإلس���رائيلي مئير كوهين في 

العاصمة الفرنس���ية باريس، في األيام الماضية، إن إس���رائيل ال تستطيع أن 

ترتق���ي في اقتصادها مع بقاء مليوني ش���خص في جيل العمل خارج س���وق 

العمل، فهذا أمر س���يدمر إسرائيل اقتصاديا. وقال إن على إسرائيل أن تعمل 

على دمج اليهود المتدينين المتزمتين )الحريديم( والعرب في سوق العمل.

وتسجل نسبة مشاركة رجال »الحريديم« في سوق العمل أدنى مستوى على 

االطالق، إذ تبلغ النس���بة 39% بالمعدل، وترتفع قليال لدى جمهور النساء من 

الحريديم، ولكن هذا نابع من امتناع هذا الجمهور عن المش���اركة في س���وق 

العمل، إذ أن نس���بة كبيرة منهم تفضل البقاء ف���ي المعاهد الدينية وتلقي 

مخصص���ات اجتماعية، في حين أن قس���ما آخر يعمل ف���ي داخل مجتمعات 

الحريديم، في نش���اط اقتص���ادي واجتماعي، يبقى خارج س���لطة الضرائب. 

ويأتي هذا االمتناع من منطلقات دينية محضة والرغبة في عدم االنخراط كليا 

في المجتمع العلماني.

وفي المقابل، فإن العرب يعانون أوال من نس���ب بطالة هائلة تتراوح ما بين 

23% إلى 25% بالمعدل، ألنهم محرومون من فرص العمل المتساوية، وتفتقر 

البل���دات العربية لمناطق صناعية وأماك���ن عمل، ونحو 70% من القوة العاملة 

العربية تغادر بلداتها يوميا لغرض العمل.

وفي المقابل، فإن نسبة البطالة والحرمان تستفحل بين النساء العربيات، إذ 

تفيد سلس���لة من التقارير أن 70% من النس���اء العربيات ال يشاركن في سوق 

العمل بفعل حرمان البلدات العربية من أماكن العمل المالئمة. ومن المعطيات 

المقلقة التي تظهر باس���تمرار أن 30% من النساء العربيات الالتي بحوزتهن 

ش���هادات جامعية ومهنية عاطالت عن العمل، كما أن 50% من الالتي يحملن 

شهادات جامعية يعملن في وظائف أقل من مستوى تحصيلهن العلمي.

وبلغت نس���بة المشاركة في العمل بين الرجال فوق 18 عاما في سوق العمل 

في شهر آب الماضي 8ر69%، وبين النساء 5ر%58.

وتابع غوريه قائال إن عدم انخراط »الحريديم« والعرب في سوق العمل هو »قنبلة 

موقوتة تهدد االقتصاد اإلس���رائيلي« بحسب تعبيره. وقال إن متخذي القرارات 

يراهنون كثيرا على األجي���ال القادمة، لكنهم ال يوفون الجيل الحالي حقه، فهو 

المؤثر مباشرة على األوضاع االقتصادية الحالية ويرسم مالمح المستقبل.

وقال كوهين في اللقاء ذاته إن هذا األمر يش���كل بالنسبة إلسرائيل تحديا 

أكثر من تحدي المش���روع النووي االيراني، بحس���ب تعبيره. وقال إن إسرائيل 

أمام مهمة صعبة، وعليها فتح آفاق ومجاالت عمل أمام الشرائح التي ال تنخرط 

في سوق العمل. 

وتاب���ع كوهين داعيا حكومته إل���ى رفع ميزانيات الرف���اه االجتماعي، وفي 

المقاب���ل تحويل األموال التي تم تقليصها من المخصصات االجتماعية، مثل 

مخصصات األوالد، لفتح أماكن عمل ورفع مستوى معيشة من ال ينخرطون في 

سوق العمل، ويقصد المتقدمين في السن.

انخفاض البطالة
إلى ذلك، قال تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي إن البطالة في ش����هر آب 

الماضي وصلت إلى أدنى مس����توى لها من����ذ 20 عاما وبلغت 1ر6%، وهذا 

بموجب طريقة االحتس����اب الجديدة للبطالة في إس����رائيل، التي دخلت 

حيز التنفيذ في مطلع العام 2012، إذ أن االحتس����اب الجديد رفع نس����بة 

البطالة، ألنه بدأ يش����مل البلدات الصغيرة التي يقل عدد السكان فيها 

عن ألفي نس����مة، وهذه بلدات قسم منها بلدات عربية فيها نسبة بطالة 

عالية جدا.

والملف���ت للنظر أن البطالة في ش���هر آب الماضي ارتفع���ت بين الرجال من 

3ر6% في ش���هر تموز إلى 4ر6%، بينما انخفضت البطالة بين النس���اء من %6 

في شهر تموز إلى 8ر%5.

وبلغ عدد المش���اركين في س���وق العمل من سن 15 عاما وما فوق 7ر3 مليون 

نسمة، وقارب عدد العاطلين عن العمل إلى  226 ألف عاطل عن العمل بدال مما 

يقارب 230 ألف عاطل عن العمل في مطلع العام الجاري.

وه���ذه المعطي���ات تقل عن تقدي���رات وزارة المالية وبنك إس���رائيل 

المركزي، إذ قالت التوقعات إن البطالة في إس���رائيل ستكون في العام 

الج���اري 2013 بمعدل 5ر6%، على أن ترتفع ف���ي العام المقبل 2014 إلى 

9ر6%، إال أن البطالة في انخفاض مس���تمر منذ ش���هر تشرين األول من 

الع���ام الماضي- 2012، حين بلغت 7%، ثم تراجعت، وعادت لترتفع قليال 

في أش���هر ربيع العام الجاري إلى 8ر6%، ثم عاودت االنخفاض إلى 1ر%6 

في شهر آب.

قال تقرير جديد لس���لطة الضرائب إنها تتوق���ع أن ينتهي العام الجاري 

بفائض في خزينة الضرائب ق���د يصل إلى 7ر1 مليار دوالر، وهذا على ضوء 

الفائض الحاصل مع نهاية الش���هر التاس���ع هذا العام، وكان الهدف الذي 

وضعت���ه ميزانية الدولة لجباية الضرائب يتجاوز بقليل 66 مليار دوالر، في 

حين خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو االقتصادي في إسرائيل 

بنسبة طفيفة.

وقالت س���لطة الضرائب إنه منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية ش���هر 

أيلول، بل���غ إجمالي الضرائب ما يقارب 51 مليار دوالر، وهذا يش���كل زيادة 

بنس���بة 7ر7% عن نفس الفترة من العام الماضي- 2012، وقد برزت الزيادة 

على وجه الخصوص في الشهر الماضي- أيلول، إذ كانت الجباية أعلى بنسبة 

4ر15% عن نفس الشهر من العام الماضي، وبلغت الجباية 11ر6 مليار دوالر.

ويقول تقرير سلطة الضرائب إن كل أصناف الضرائب ارتفعت في الشهر 

الماضي، وبش���كل خاص الضرائب المباش���رة، أي ضريب���ة الدخل وضريبة 

الشركات، وبلغت قيمتها 79ر2 مليار دوالر بزيادة بنسبة 1ر11%، مقارنة مع 

نفس الش���هر من العام الماضي، وقد سجلت الضرائب المباشرة منذ مطلع 

العام وحتى انتهاء الش���هر التاس���ع، ارتفاعا بنسبة 8ر6%، وبلغ مجموعها 

قرابة 25 مليار دوالر.

وما يمكن مالحظته في هذا الش���أن هو أن الضرائب المباش���رة كانت أقل 

من الضرائب غير المباش���رة، أي ضريبة المش���تريات والجم���ارك، التي بلغ 

مجموعها في األشهر التسعة األولى 26 مليار دوالر. وهذا نمط ظهر بشكل 

واضح في الس���نوات األربع األخيرة، إذ عادة كانت الضرائب المباش���رة أعلى 

من الضرائب غير المباش���رة، إال أن تراجع نسب ضريبة الدخل في السنوات 

األخيرة، مقابل شبه استقرار لنس���ب الضرائب غير المباشرة، أدى إلى هذا 

التحول في ميزان مداخيل الضرائب.

وتبين من الالئحة التي نش���رتها س���لطة الضرائب ح���ول حجم مداخيل 

الضرائب الش���هرية، أن القف���زة في المداخيل بدأت تدريجيا من الش���هر 

الثالث من العام الجاري، إذ أن المداخيل في الش���هرين األول والثاني كانت 

مطابقة للتوقعات، وكانت القفزة األكبر في األش���هر الخامس والس���ادس 

والس���ابع، فيما كانت المداخيل في الش���هر الثامن الماض���ي مطابقة جدا 

للتوقعات.

ويقول بنك إس���رائيل ف���ي تقرير ل���ه إن الزيادة في مداخي���ل الضريبة 

ب الزيادة الحاصلة بفعل زيادة بعض الضرائب حتى 
ّ
ملموسة حتى بعد تجن

اآلن، ومنها ضريبة المشتريات، في مطلع شهر حزيران الماضي بنسبة %1.

وبحسب تقديرات سلطة الضرائب فإن إجمالي جباية الضرائب في العام 

الجاري قد يصل إلى 8ر67 مليار دوالر بدال من 66 مليار دوالر وفق التخطيط.  

إلى ذلك، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو االقتصاد اإلس���رائيلي 

في العام الجاري بنس���بة 8ر3%، مقابل 3ر3% في العام المقبل 2014، وهذا 

يع���د أقل من توقعات الصندوق الس���ابقة، إذ أن الصندوق يتوقع انعكاس 

األزم���ات االقتصادية في أس���واق عالمية تتلقى صادرات إس���رائيلية على 

االقتصاد اإلسرائيلي، وبشكل خاص الواليات المتحدة األميركية.

كذلك يتوقع الصندوق أن يكون التضخم المالي في إس���رائيل في العام 

الجاري 6ر1%، مقابل 1ر2% في العام المقبل- 2014.

سلطة الضرائب تتوقع عام جباية ضرائب بفائض 8ر1 مليار دوالر
* مداخيل الضرائب في ارتفاع مستمر منذ الربع الثاني من العام الجاري *

* صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو االقتصادي في إسرائيل *

أظهر تقرير جديد لمؤسس���ة الضمان االجتماعي الرس���مية )مؤسس���ة 

التأمي���ن الوطني( أن نحو 33% من العائالت في إس���رائيل هي في األصل 

عائ���الت فقيرة، ولكن قس���ما منها يرتف���ع إلى ما فوق خ���ط الفقر بفعل 

مخصص���ات الضمان االجتماع���ي على أنواعها المختلف���ة. كما يظهر من 

التقرير أن هناك ارتفاعا في مخصصات الش���يخوخة، رغم أن المخصصات 

للفرد الواحد لم ترتفع، ولهذا فإن االرتفاع ناجم أساس���ا عن ارتفاع معدل 

األعمار في إسرائيل.

وقال التقرير إن 8ر32% من العائالت في إس���رائيل هي في األصل تحت 

خط الفقر، قبل احتس���اب المخصصات االجتماعية التي تتلقاها العائالت 

في مس���ارات مختلفة، وبذا فإن عدد العائالت الفقيرة في إسرائيل تصل 

إلى نحو 730 الف عائلة، ويعيش في هذه العائلة 5ر2 مليون نسمة.

وفي تفصيل المعلومات يظهر أن نس���بة العائ���الت اليهودية الفقيرة 

قبل تلق���ي المخصصات االجتماعية هي 28%، مقابل 4ر60% من العائالت 

العربية، وبين عائالت المهاجرين الجدد تصل إلى 40%، وأساس الفقر بين 

اليهود هو بين اليهود المتدينين المتزمتين )الحريديم(.

وتسبق معطيات مؤسس���ة التأمين الوطني الجديدة هذه، تقرير الفقر 

الذي من المفترض أن يصدر بعد خمس���ة إلى س���تة أس���ابيع على األرجح 

وس���يكون عن العام الماضي- 2012، وفي كل واح���د من هذين التقريرين 

هناك جدول يوضح نسبة الفقر قبل دفع المخصصات االجتماعية وبعدها. 

وقد س���جل الفقر في تقرير الع���ام الماضي ارتفاعا، من 4ر24% في العام 

2010 إل���ى 8ر24% في العام 2011، وللعام الثاني على التوالي واصل الفقر 

تراجعه بين اليهود، إذ بلغت نس���بة الفقر بينهم أقل من 17%، في حين 

أن نسبتهم بين العرب وحدهم قرابة 57% وبين أطفالهم قرابة %66. 

وارتباطا بالتقرير الجديد الصادر في األيام األخيرة، فإن التقرير السابق 

بّي���ن مّرة أخ���رى أن الفقر بين الع���رب أكثر عمقا من الفق���ر بين اليهود، 

واس���تنادا إلى معطيات التقرير فإن المخصصات االجتماعية أنقذت نحو 

50% م���ن اليهود ورفعتهم من تحت خط الفقر، بينما المخصصات ذاتها 

أنقذت 11% فقط من الفلس���طينيين من تحت خ���ط الفقر. وهذا يعني أن 

الفق���ر بين العائالت اليهودي���ة انخفض إلى نس���بة 14% وبين العائالت 

العربية إلى 51%، وفي المجمل العام فإن المخصصات االجتماعية قلصت 

نسبة العائالت الفقيرة من نحو 33% إلى ما يقارب %20.

لك���ن حس���ب كل التقارير فإن العائ���الت التي ترتفع إل���ى ما فوق خط 

الفق���ر تبقى عمليا في دائرة الفقر، ألن اإلحصائيات قد تخرجها من دائرة 

الفقر بفعل مبالغ زهيدة جدا ال تتعدى بضعة ش���واكل، وهذا ال يمكن أن 

يسفعها ويخرجها من دائرة الفقر.

إل���ى ذلك، فقد قال تقرير آخر لمؤسس���ة الضمان االجتماعي إن اجمالي 

مخصصات الشيخوخة التي تدفعها المؤسسة سنويا ارتفع من 2ر5 مليار 

دوالر في العام 2008 إلى 8ر6 مليار دوالر في العام 2012، وهذا على الرغم 

من أن المخصصات لم ترتفع عمليا خالل الس���نوات الماضية، ولكن ما رفع 

قيمة تلك المخصصات هو اس���تمرار ارتفاع معدالت األعمار، وهي نحو 84 

عاما للنساء و81 عاما للرجال.

وتدفع المؤسسة مخصصات الشيخوخة لكل امرأة بلغت 62 عاما وللرجل 

تقرير جديد: ثلث العائالت في إسرائيل فقيرة قبل تلقي المخصصات االجتماعية!
*33% من العائالت تعيش في دائرة الفقر رغم أن التقرير الرسمي يتحدث عن 20% من العائالت *

* الفقر يتفاقم بين المسنين والحكومة تسعى لرفع جيل التقاعد كي توفر في مخصصات الشيخوخة  *

* 40% من المسنين مدخولهم الشهري يقل عن 1380 دوالرا بينما حاجتهم شهريا 3 آالف دوالر *

منظمة OECD تحذر إسرائيل من مغبة تدني نسبة المشاركة في العمل!
*مليونا شخص خارج سوق العمل وباألساس من الحريديم الممتنعين عن العمل والعرب المحرومين من فرص العمل*

طابور من المسنين اإلسرائيليين المعوزين ينتظر أمام أحد مراكز توزيع المعونات الغذائية!
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

اتهم رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، إي���ران بأنها ضللت المجتمع الدولي بش���أن 

برنامجه���ا النووي، وأن على إيران إثبات نواياها على خلفية محادث���ات جنيف باألفعال وليس باألقوال، 

ودعا إلى عدم تخفيف العقوبات ضدها وإنما إلى تشديدها. 

وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته األس���بوعي أول من أمس األحد، إنه »في األس���بوع الماضي 

تم بدء جولة محادثات أخرى بين الدول العظمى وإيران. ويحظر علينا أن ننس���ى أن النظام اإليراني ضلل 

المجتمع الدولي بشكل منهجي«.

وأضاف نتنياهو أنه في العام 2006 كان لدى إيران 167 جهاز طرد مركزي »واليوم، وعلى الرغم من كل 

وعوده���م، يوجد لديهم أكثر من 18 ألف جهاز طرد مركزي. أي أنهم ضاعفوا عددها بأكثر من 100 مرة، 

وذلك خ���الل محادثات تم خاللها دعوتهم إلى وقف إنتاج أجهزة الط���رد المركزية المتعلقة بتخصيب 

اليوراني���وم، وعل���ى الرغم من صدور قرارات من مجلس األمن الدولي ما زالت قائمة وس���ارية وتحظر على 

اإليرانيين القيام بهذه األنشطة«. 

وتاب���ع نتنياه���و »أعتقد أنه في ظل ه���ذا الوضع، وطالما أننا ال نرى أفعاال بدال م���ن األقوال، فإنه يجب 

مواصلة الضغط الدولي، بل وأكثر من ذلك عليه أن يكون أش���د وطأة، وكلما اشتد الضغط يصبح احتمال 

 الضغط فإن احتمال تفكيكه سيتضاءل«. 
ّ

تفكيك البرنامج النووي العسكري اإليراني أكبر، وكلما خف

واعتبر نتنياهو أنه »يوجد خطر في منح الش���رعية الدولية لنظام اس���تبدادي، وهو نظام يش���ارك في 

هذه األيام وخالل العامين األخيرين في مجزرة جماعية بحق مدنيين، نساء وأطفال ورجال، في سورية«.

وأض���اف نتنياهو أن النظام اإليراني »يواصل في هذه األي���ام، وطوال الوقت، حملة إرهابية دولية في 

خمس قارات. وهو نظام يدعو إلى تدمير إسرائيل ويتجاهل وينتهك بقدم همجية قرارات مجلس األمن 

الدولي في الش���أن النووي. وأعتقد أن التعامل الصحيح مع نظام كهذا هو بأن يتم احترامه والتش���كيك 

به وزيادة الضغط عليه«. 

وكانت الواليات المتحدة ودول أوروبية ش���اركت في المحادثات مع إيران في جنيف، األسبوع الماضي، 

حول البرنامج النووي لهذه األخيرة، قد أبلغت إس���رائيل بأن إيران توافق على خفض مس���توى تخصيب 

اليورانيوم إلى 5%، فيما ال تزال إسرائيل مصرة على عدم تخفيف العقوبات االقتصادية على إيران.

ونقلت صحيفة »هآرتس« عن موظف إس���رائيلي رفيع المس���توى قوله إنه تبي���ن من التفاصيل التي 

نقلتها دول غربية إلى إس���رائيل حول المحادثات مع إي���ران أن االقتراح الذي قدمته األخيرة كان »عاّما« 

وأبقى عالمات استفهام، لكن االقتراح تضمن استعدادا إيرانيا لتحديد تخصيب اليورانيوم والبحث في 

قضايا كانت ترفض إيران بحثها في الماضي.

وذك���رت الصحيفة أن نائب���ة وزير الخارجية األميركي ووندي ش���يرمان اتصلت هاتفيا برئيس مجلس 

األمن القومي اإلس���رائيلي يعقوب عميدرور وأبلغته بتفاصيل االقتراح اإليراني والمحادثات التي جرت 

بين الدول الغربية وإيران، األس���بوع الماضي. كذلك فإن وفدا بريطانيا ش���ارك في هذه المحادثات وصل 

إلى تل أبيب قادما من جنيف مباشرة يوم الخميس الماضي. 

ووفقا للصحيفة اإلس���رائيلية فإن االقتراح اإليراني شمل خطة مؤلفة من مرحلتين، وأن المرحلة األولى 

تقض���ي بتنفيذ خطوات لبن���اء الثقة بين إيران وال���دول العظمى، وبعد ذلك يتم إج���راء مفاوضات من 

أجل إنه���اء األزمة النووية. وأوضح اإليرانيون من خالل اقتراحهم أنهم س���يكونون مس���تعدين لوقف 

تخصي���ب اليورانيوم بمس���توى 20% وتحويل مخزون اليورانيوم المخصب بنس���بة 20% إلى وقود نووي 

لمفاعل األبحاث في طهران. واألمر الثالث الذي يقترحه اإليرانيون هو تعبيرهم عن استعدادهم إلجراء 

محادثات حول كمية وحجم تخصيب اليورانيوم بمس���توى 5% وعدد أجهزة الطرد المركزية التي سيتم 

تشغيلها في منشآت التخصيب.

وقال الموظف اإلس���رائيلي إن اإليرانيين ذكروا أمام مندوبي الدول العظمى أنهم مس���تعدون للبحث 

في مس���تقبل مفاعل المياه الثقيلة في أراك ومنش���أة تخصيب اليورانيوم في باطن األرض في فوردو. 

وأضاف أن »اإليرانيين قالوا إنهم ال يستطيعون إلغاء المشروع كله، لكنهم جعلوا الدول العظمى تفهم 

أن باإلمكان التوصل إلى تس���وية بهذا الخصوص، وهم ليس���وا مستعدين إلغالق المنشآت بشكل كامل 

ولكن لتقليص وتحديد عملها«.

وقال الموظف اإلس���رائيلي إن اإليرانيين لم يرفضوا خ���الل محادثات جنيف التصديق على بروتوكول 

معاهدة منع نشر السالح النووي، وأن »اإليرانيين قالوا لمندوبي الدول العظمى في جنيف إنه ال تتوقعوا 

منا أن نوقف البرنامج كله لكننا مستعدون للتحدث عن خطوات تطمئنكم«.

وفي الس���ياق نفس���ه قالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إن الحكومة اإلسرائيلية تعترف بأن التوجه 

اإليراني كما تم طرحه في جنيف »جديد ومثير«، لكن يسود في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

تخوف كبير »يستند إلى معلومات« من أن الرئيس األميركي باراك أوباما سيكون مستعدا للموافقة على 

تخفيف العقوبات ضد إيران قبل انتهاء المحادثات. 

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ال يطالب الدول العظمى وفي مقدمتها الواليات المتحدة بعدم تخفيف 

العقوبات وحسب وإنما يطالب بتشديدها أيضا وذلك إلى حين توقيع اتفاق مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مس���ؤولين إس���رائيليين قولهم إنه يوجد في االقتراح اإليراني »طرف خيط لحل 

س���تكون إس���رائيل مس���تعدة للتعايش معه، لكن إذا ما تحولت المواقف اإليرانية األولية إلى مواقف 

نهائية فإن هذا سيكون كارثة بالنسبة إلى إسرائيل«.

وركز نتنياهو، خالل خطاب في الكنيس���ت بمناس���بة افتتاح دورته الش���توية، األسبوع الماضي، على 

الموض���وع اإليراني، وقال إن االقتصاد اإليراني يواجه أزمة ودعا إلى تش���ديد العقوبات عليها. وخصص 

نتنياهو القس���م األكبر من خطابه للموضوع اإليراني وقال في بدايته إن »االقتصاد اإليراني اقترب وهو 

موج���ود في م���كان قريب جدا في هذه اللحظة من نقطة االنهيار، لك���ن ينبغي االعتراف بأنه على الرغم 

من الضغوط )االقتصادية الدولية( فإن النظام اإليراني لم يتخل بعد عن غايته في تطوير س���الح نووي، 

لكنه غّير التكتيك«.

وأضاف نتنياهو أن »إيران مس���تعدة للتنازل عن تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات بشكل 

كبي���ر، وهي مس���تعدة إلعطاء القليل ج���دا والحصول على الكثي���ر جدا إن لم يكن كل ش���يء، وال يوجد 

س���بب لتمكينها من خطوة كهذه، وال يوجد أي س���بب لتمكينها من النجاح في هذه الخطوة« في إشارة 

إل���ى المفاوضات بين إي���ران والدول العظمى حول البرنامج النووي واللق���اءات بين الجانبين وخاصة بين 

مسؤولين إيرانيين وأميركيين. 

واعتب���ر نتنياهو أن »تخفيف العقوبات اآلن س���يكون خطأ تاريخيا، والضغوط الدولية من ش���أنها أن 

تجعل إيران تتنازل عن البرنامج النووي«، مشيرا إلى أنه »ال شك في أن سالحا نوويا بأيدي إيران سيوجه 

أوال ضدنا«.

وقال نتنياهو إن سورية هي مثال للخطر الكامن من جانب دول تمتلك أسلحة دمار شامل، وأن االتفاق 

حول نزع السالح الكيميائي من سورية هو »صراع مهم وإيجابي وحيوي، شريطة أن يتم تنفيذه بكامله، 

كم���ا أن ثم���ة أهمية بأن تنفذ جميع ال���دول التي بإمكانها العمل في هذا المج���ال ما هو ملقى عليها«. 

وأضاف »ماذا كان س���يحدث لو أن س���ورية اقترح���ت أن تنزع 20% من س���الحها الكيميائي فقط؟ فهذا 

بالضبط ما تفعله إيران«.

من جانبها قالت رئيس���ة حزب العمل والمعارضة اإلس���رائيلية ش���يلي يحيموفيت���ش إنها تتفق مع 

نتنياهو حول الخطر اإليراني، لكنها تعارض إس���تراتيجيته التي وصفتها بأنها أدت إلى عزل إسرائيل 

في العالم.

على صعيد آخر، أظهر اس���تطالع للرأي العام اإلس���رائيلي أن أغلبية بين اإلس���رائيليين تؤيد سياسة 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بش���أن إيران، وأن شعبيته ما زالت مستقرة، فيما طرأ تراجع كبير على 

شعبية وزير المالية ورئيس حزب »يوجد مستقبل« يائير لبيد.

وتبين من االستطالع الذي نشرته صحيفة »هآرتس« يوم الجمعة الماضي أن 17% قالوا إن أداء نتنياهو 

في الحلبة الدولية في الموضوع اإليراني هو »جيد جدا« وقال 41% إن أداءه »جيد«، بينما رأى 23% أن أداءه 

لم يكن جيدا واعتبر 9% أن أداءه ليس جيدا أبدا.

وأظهر االس���تطالع استقرار شعبية نتنياهو، إذ قال 63% إنه األنسب لمنصب رئيس الحكومة، مقابل 

12% قالوا إن رئيسة حزب العمل يحيموفيتش هي األنسب، ورأى 5% فقط أن لبيد هو األنسب للمنصب. 

وقال 44% إنهم راضون عن أداء نتنياهو كرئيس للحكومة، بينما عبر 43% عن عدم رضاهم عن أدائه.

وتوق���ع االس���تطالع أن تبقى قوة كتلة »الليكود - إس���رائيل بيتن���ا« بقيادة نتنياهو ف���ي حال إجراء 

انتخابات عامة اآلن كما هي تقريبا وكأكبر كتلة في الكنيس���ت، كما توقع االس���تطالع أن يضاعف حزب 

ميرتس اليس���اري قوته من 6 نواب حاليا إلى 12 نائبا، ويبدو أن هذه الزيادة س���تكون على حساب حزب 

»يوجد مستقبل«. 

على ذمة »يديعوت أحرونوت«:

الحكومة اإلسرائيلية تدرك أن توجهات 
إيران األخيرة »جديدة ومثيرة«!

*ومع ذلك تسود تخوفات لدى إسرائيل من أن تتحّول 
مواقف إيران األولية إلى مواقف نهائية*

أظهر تقري���ر جديد لمكتب اإلحص���اء المركزي 

اإلس���رائيلي نشر في األس���بوع الماضي أن هناك 

فج���وات كبي���رة ف���ي األوض���اع االجتماعي���ة في 

إسرائيل مقارنة مع الدول المتطورة، وخاصة تلك 

األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

OECD، وهذا في مجاالت عدة من مس���تويات فقر 

وبطالة وتعليم ومواصالت وغيرها، ما يؤكد س���وء 

األوضاع االجتماعية في إس���رائيل مقارنة مع تلك 

الدول. غير أن التقرير ال يس���تعرض الفجوات في 

داخل إسرائيل نفسها بين الشرائح المختلفة، إذ 

أن سلس���لة من التقارير التي تظهر بشكل دوري 

تبّين أن األوضاع االجتماعية بين اليهود وحدهم 

تقارب بل وحتى تنافس األوضاع االجتماعية في 

الدول المتطورة، خاصة إذا م���ا تم إخراج جمهور 

المتديني���ن المتزمتين »الحريدي���م« من اليهود 

في إس���رائيل، في حين أن ما ُيضعف المس���توى 

االجتماع���ي هو أوضاع العرب في إس���رائيل التي 

هي انعكاس لسياسة التمييز الرسمية ضدهم.

الفقر
يقول التقرير إن 31% من الجمهور في إسرائيل 

كان في العام 2011 يواجه خطر الفقر مقابل %17 

مع���دل دول االتح���اد األوروبي، فمث���ال دول مثل 

إس���بانيا واليونان التي ش���هدت أعن���ف األزمات 

االقتصادية في الس���نوات الث���الث األخيرة بلغت 

فيها نسبة الذين يواجهون خطر الفقر %20.

وننشر في الصفحة االقتصادية من هذا العدد 

تقريرا عن معطي���ات الفقر اعتم���ادا على تقرير 

لمؤسس���ة الضمان االجتماعي الرسمية )مؤسسة 

التأمين الوطني( يتناول هذا الموضوع من جوانب 

أخرى.

ويق���ول تقري���ر مكت���ب اإلحص���اء إن 44% من 

العائالت التي فيها والد واح���د )أب أو أم( وفيها 

أبن���اء قاص���رون تواجه خط���ر الفق���ر، بينما هذه 

النس���بة كانت 41% في العام 2001، وتهبط هذه 

النس���بة في الدول األوروبية إل���ى 35% بالمعدل، 

وأيضا هذه النسبة تشكل ارتفاعا عما كانت عليه 

في العام 2001 حيث بلغت %32.

كذل���ك يبي���ن التقري���ر أن 40% م���ن األطف���ال 

والقاصرين في إس���رائيل يواجه���ون خطر الفقر، 

مقابل 20% في ال���دول األوروبية كمعدل. ونذكر 

هنا أن نس���بة الفقر الرسمية بين األطفال العرب 

في إس���رائيل في العام 2001، كانت 67%، مقابل 

21% بي���ن األطفال اليه���ود، و14% بي���ن األطفال 

اليهود من دون »الحريديم«.

وجاء أيضا أنه في الس���نوات األخيرة طرأ ارتفاع 

في نس���بة األطفال والقاصرين ف���ي أوروبا الذين 

يعيش���ون في عائالت ال يوج���د فيها عامل، وذلك 

م���ن 8% في العام 2001 إلى 3ر9% في العام 2011، 

بينما ه���ذه النس���بة تراجعت في إس���رائيل من 

6ر11% ف���ي العام 2001 إل���ى 4ر8% في العام قبل 

الماضي- 2011.

ويقول التقرير إن الخطورة في األوالد القاصرين 

الذين يعيش���ون في عائالت ليس فيها عامل من 

بي���ن أحد الوالدي���ن تكمن في دفع نس���بة عالية 

منهم مس���تقبال إلى تقليد الوضع الذي عايشوه، 

ما يعني عدم انخراطهم في س���وق العمل، أو على 

األقل عدم االنخراط في عمل منظم.

ونج���د أن أدنى معدل لخطر الفقر الذي يواجهه 

الجمه���ور بش���كل عام هو ف���ي هولن���دا، إذ تبلغ 

النس���بة 11%، وهي النس���بة ذاته���ا التي كانت 

في العام 2001، وتليها النمس���ا- 13% ثم فرنسا 

والس���ويد وفنلندا- 14%، وهذه المعطيات قريبة 

أيضا بالنسبة لخطر االنزالق إلى ما دون خط الفقر 

بين األطفال. وكما يبدو فإن تدني معدالت الوالدة 

تنعكس أيضا على هذه النسب، إذ أن أدنى نسبة 

لخطر الفقر على األطفال نجده���ا في الدانمارك، 

حي���ث النس���بة 10% تليه���ا فنلندا ثم الس���ويد 

والنمسا وهولندا وألمانيا حيث ترتفع النسبة في 

كل منها إلى %15.

سوق العمل
والملفت في التقرير أن نس���بة المنخرطين في 

س���وق العمل من عمر 25 إلى 64 عاما في إسرائيل 

بلغ���ت في الع���ام 2012 74%، مقاب���ل 1ر71%، في 

الدول المتط���ورة األعضاء في منظمة OECD، كما 

أن نسبة البطالة في إس���رائيل في العام الماضي 

.OECD بلغت بالمعدل 9ر5%، مقابل 7% في دول

وتأتي ه���ذه المعطيات على الرغ���م من أن نحو 

مليوني ش���خص في إس���رائيل في جي���ل العمل 

ليس���وا منخرطين في س���وق العمل )طالع تقريرا 

أوس���ع في الصفح���ة االقتصادية(، وه���ذا بفعل 

امتن���اع الغالبية الس���احقة من الرج���ال اليهود 

المتدينين المتزمتين ع���ن العمل، من منطلقات 

دينية ونمط حياة تقش���في وانعزالي عن العالم 

المفت���وح، والجمهور الثاني هو جمهور النس���اء 

العربي���ات الالتي هّن عملي���ا محرومات من فرص 

العمل.

التعليم العالي
ويقول التقرير إن نسبة الحاصلين على شهادة 

اللقب الجامعي األول من الجمهور بشكل عام )من 

جي���ل التعلي���م الجامعي وما ف���وق(، بلغت %36، 

بينما معدل النس���بة ف���ي دول OECD في العام 

2001 بلغت 39%، وأعلى النسب نجدها في بولندا 

إذ تصل إلى %58.

وبحسب التقرير، فإن نسبة الحصول على اللقب 

األول بين النس���اء في إس���رائيل أعلى ب� 12% مما 

ه���ي بي���ن الرجال، وه���ذا األمر قائم ف���ي غالبية 

الدول األعضاء في منظمة OECD، باستثناء تركيا 

واليابان، حيث أن النس���بة بين الرجال أعلى ب� %1 

مما هو بين النساء.

والملف���ت هن���ا أن إس���رائيل التي تعد نس���بة 

الحاصلين فيها على شهادة اللقب األول من أدنى 

النسب في الدول المتطورة، أن النسبة فيها أعلى 

مما هي في دول متطورة مستوى المعيشة فيها 

أعلى من إسرائيل، مثل سويسرا التي تبلغ النسبة 

فيها %31.

ونذك���ر هن���ا وج���ود فج���وة كبيرة بين نس���بة 

الحاصلين على ش���هادة اللقب األول بين اليهود 

والعرب في إس���رائيل، إذ حس���ب التقديرات فإن 

النس���بة بين اليهود تالمس 40%، بينما النس���بة 

بين الع���رب تقل عن 20%. وقد نش���رت وس���ائل 

اإلعالم اإلس���رائيلية في األيام الماضية معطيات 

جديدة حول نس���بة الطالب العرب في الجامعات 

اإلس���رائيلية، إذ بلغت 11%، رغم أنهم يش���كلون 

نس���بة 23% م���ن الش���ريحة العمري���ة للتعليم 

الجامع���ي، بعد مرحل���ة التوجيه���ي، وهي تبقى 

نس���بة أفضل مما كانت عليه قبل نحو 10 سنوات، 

حينما كانت %9.

لكن انخفاض النس���بة ه���و نتيج���ة العراقيل 

الت���ي يواجهها الط���الب العرب ف���ي الجامعات 

اإلس���رائيلية، إذ يضط���رون لالتجاه إل���ى كليات 

أكاديمية خاصة أو ش���به رس���مية، ولكن الملفت 

ه���و اإلقبال على التوج���ه للتعلي���م العالي خارج 

الوطن، وبش���كل خاص في المملكة األردنية، التي 

تش���كل منذ ما يربو عن 15 عام���ا المتنفس األكبر 

للعرب في إسرائيل، وبحس���ب التقديرات يتعلم 

في الجامعات األردنية في هذه المرحلة قرابة 10 

آالف طالب، وهو عدد يوازي عدد الطالب العرب في 

الجامعات اإلسرائيلية.

كما أنه حس���ب التقديرات هناك 6 آالف طالب 

يتعلمون في دول العالم، وبشكل خاص في شمال 

وشرق أوروبا وروسيا.

وبّينت المعطيات ذاتها أنه كلما ارتفع مستوى 

التعليم الجامعي تراجعت نس���بة الطالب العرب. 

فمثال، بلغت نسبة الطالب العرب للقب الثاني %9، 

فيما بلغت نس���بة الطالب للقب الثالث )دكتوراه( 

في العام الدراس���ي الجديد 8ر4%، إضافة إلى أن 

نس���بة المحاضرين العرب من إجمالي المحاضرين 

في الجامعات اإلسرائيلية هي ما بين 2% إلى %3 

على األكثر.

المواصالت
يعتب���ر مع���دل الس���يارات بالنس���بة إلى عدد 

المواطني���ن في إس���رائيل متدنيا بش���كل خاص 

مقارنة مع الدول المتطورة، إذ بلغ 272 سيارة لكل 

ألف مواطن، بحس���ب معطي���ات 2010، مقابل 168 

سيارة في العام 2000.

وفي المقابل، فإن إسرائيل هي من بين عشر دول 

أولى فيها معدل قتلى حوادث السير متدنية، إذ 

انخفض عدد القتلى من معدل 13 قتيال لكل مليار 

كيلومتر من الس���فر في الع���ام 2000 إلى 7 قتلى 

بنفس المقياس في العام 2010.

وقد شهدت إس���رائيل تحوال كبيرا في معدالت 

القتلى في حوادث الس���ير في السنوات الثماني 

األخيرة، حينما هبط معدل عدد القتلى سنويا من 

480 قتيال سنويا إلى ما بين 330 وحتى 370 قتيال 

سنويا، رغم التكاثر السكاني، واالرتفاع المستمر 

في عدد السيارات بالنس���بة لعدد السكان، وهذا 

نابع باألس���اس من تطوير كبير لش���بكة الشوارع، 

خاصة بي���ن الم���دن والمناطق وازدياد الش���وارع 

السريعة.

ورغ����م هذا، فإن معدالت القتلى بين العرب في 

إس����رائيل تبقى أعلى بكثير مم����ا هي عليه بين 

اليهود، ففي حين أن نس����بة العرب تشكل %18 

من الس����كان، و13% من حملة رخص السياقة، إال 

أن نحو 32% من قتلى حوادث الطرق في إسرائيل 

هم من العرب، ومن أبرز األس����باب لهذه الظاهرة 

ه����و اس����تمرار وجود ش����وارع خطرة ف����ي محيط 

البل����دات والمناطق العربي����ة، وضعيفة من حيث 

مس����توى البنى التحتية، إضافة إلى أن 70% من 

القوى العاملة العربية في إس����رائيل تضطر إلى 

مغ����ادرة بلداتها للعمل في مناطق غالبا ما تكون 

بعيدة.

الجريمة
أما من حيث الجريم���ة فيقول التقرير إن معدل 

جرائم القت���ل قريب من المعدل القائم في الدول 

األعضاء في منظم���ة OECD، إذ بلغ معدل القتلى 

4ر2 قتي���ل لكل مئ���ة ألف مواطن في إس���رائيل، 

مقابل 1ر2 قتيل في دول OECD، ويظهر أن أدنى 

مع���دالت القتل نجدها في النمس���ا وس���لوفينيا 

والياب���ان، حيث يهبط المعدل إلى 6ر0 قتيل لكل 

مئة ألف مواطن.

أما نس���بة من تعرض العتداءات فيقول التقرير 

إن 8ر1% من السكان بالمعدل أبلغوا عن تعرضهم 

لحالة اعتداء بأي مس���توى كان، مقابل معدل %3 

 .OECD في دول

كم���ا أعلن 3ر73% من المواطنين في إس���رائيل 

أنهم يش���عرون بأمان لدى التجوال في س���اعات 

.OECD المساء وحدهم، مقابل 3ر67% في دول

البيئة
وبل���غ ضخ المياه للمواطن الواحد في إس���رائيل 

220 مترا مكعبا في العام 2010، مقابل معدل 850 

.OECD مترا مكعبا للمواطن في دول

وينت���ج المواطن ف���ي إس���رائيل بالمعدل 7ر1 

كيلوغرام من النفايات يوميا، مقابل 5ر1 كيلوغرام 

.OECD في دول

فجوات كبيرة في األوضاع االجتماعية
بـيــن إســرائـيـل والــدول الـمـتـطــــورة

* OECD 31% من الجمهور في إسرائيل يواجه خطر الفقر مقابل 17% في دول*

* OECD 36% من الجمهور فوق العمر الجامعي لديه شهادة لقب أول مقابل 39% في دول*

* رغـــم امتـنـاع مـليـونـي شخص عن االنخراط في سوق العمل

* OECD فإن نسـبـة المنـخرطـين في إسـرائـيـل تبـقى أعـلـى من دول

الشعار: بيبي جيد لألغنياء فقط.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تواجه األكاديميا اإلس���رائيلية أزمة ش���ديدة في كل م���ا يتعلق بمجال 

األبحاث. كما أن االرتفاع الكبير جدا في عدد الطالب الجامعيين، في أعقاب 

انتش���ار الكليات، وخاصة الكليات الخاصة، خالل العقد الماضي، أدى إلى 

منافس���ة بين الجامعات والكليات على ج���ذب الطالب، إلى جانب تخفيف 

شروط القبول للكليات، األمر الذي تسبب بتراجع المستوى التعليمي. 

ويؤكد مس����ؤولون في الجامعات أن أس����باب األزمة ف����ي مجال األبحاث 

األكاديمية في الجامعات، وفتح عش����رات الكليات، تعود إلى سياس����ات 

الحكومات اإلسرائيلية وعدم رصد التمويل المطلوب لألكاديميا، وتراجع 

االستثمار في طالب الجامعات. 

وكانت إس����رائيل ق����د احتفلت، قبل أس����بوعين، بف����وز باحثين بجائزة 

نوبل، هما البروفسور أرييه فارشال والبروفسور ميخائيل ليفيت، اللذان 

بدءا أبحاثهما في إس����رائيل، لكنهما بع����د ذلك انتقال لمواصلة األبحاث 

في الجامع����ات األميركية، حيث المختبرات المتط����ورة والمزودة بأحدث 

التجهي����زات. ولذل����ك تعالت انتقادات في إس����رائيل حول نس����ب هذه 

الجائزة ألكاديميتها، علما أن هذين الباحثين حازا على الجائزة المرموقة 

بفضل عملهما في الواليات المتحدة وليس في إسرائيل.

وفي م����وازاة اإلعالن عن فوز الباحثين بجائزة نوب����ل، تلقت األكاديميا 

اإلس����رائيلية خبرا أح����زن المس����ؤولين والباحثين فيها، وأكد اس����تمرار 

التدهور األكاديمي. فقد قررت الحكومة اإلس����رائيلية تقليص مبلغ 100 

مليون ش����يكل من ميزانية اإلش����فاء المتعددة السنوات، التي تحتاجها 

األكاديمي����ا كه����واء للتنفس، بع����د ما اتفق على تس����ميته ب����� »العقد 

الضائع«، وهو العقد األول من القرن الحالي الذي ارتفع خالله عدد الطالب 

الجامعيين بوتيرة كبيرة للغاية، لكن ميزانيات التعليم العالي لم ترتفع 

بالشكل المالئم.

وعلى أثر ذلك اعترف وزير التربية والتعليم اإلس����رائيلي، شاي بيرون، 

بأن����ه على الرغ����م من اعتقاده لدى تس����لمه منصبه بأن جه����از التعليم 

العالي يجب أال يكون تحت مسؤوليته وضمن صالحياته، إال أنه غير رأيه 

وبات يرى أنه يجب أن يولي أهمية للعناية باألكاديميا بواس����طة زيادة 

الميزانيات وأمور أخ����رى. إال أن تقارير إعالمية تناولت تراجع األكاديميا 

اإلس����رائيلية، اقتبست مس����ؤولين في األكاديميا الذين شددوا على أنه 

حتى خطة اإلش����فاء المتعددة الس����نوات، التي أقرت خ����الل والية وزير 

التربية والتعليم السابق، جدعون ساعر، ال تكفي من أجل تقليص فجوة 

نشأت على مدار عقد كامل.

وق����ال رئيس جامعة حيفا، عاموس ش����ابيرا، إن »الم����وارد التي تحصل 

عليها األكاديميا ليس����ت كافية من أجل الحفاظ على التفوق التنافسي 

لدولة إسرائيل. ويجب أن يحدث تغيير جوهري أكثر«. وأضاف أن »قسما 

كبيرا من قدرة األكاديميا على التطور مرتبط بالتبرعات، لكن قسما كبيرا 

من طاقتنا يس����تنزف خالل الجري في العالم بحثا عن موارد الستثمارها 

هن����ا. ومن الصعب كثي����را إجراء عملية تطوير أبح����اث فيما نحن نعيش 

على الفتات وبانعدام يقين إذا ما كنا س����نحصل على تبرعات أم ال. إذ أن 

بنى بين ليلة وضحاه����ا، وثمة حاجة ألمن ]في 
ُ
األبحاث واألكاديمي����ا ال ت

التمويل[ ألمد طويل«.

»أربعة عقود ضائعة«
تزايد قلق األكاديميين في إس����رائيل، مؤخرا، في أعقاب صدور تقرير 

عن مركز »طاوب – ألبحاث السياسة االجتماعية في إسرائيل«، جاء فيه أن 

هروب األدمغة من إسرائيل هو األعلى في الدول الغربية. وأشار التقرير 

إلى أنه في سنوات السبعين كانت تستثمر الدولة في كل طالب جامعي 

حوالي 82 ألف ش����يكل، بينما انخفض هذا االستثمار اليوم إلى 26 ألف 

ش����يكل فقط. وش����دد التقرير على أنه من الناحية الفعلية، فإن العقود 

األربعة الماضية هي »عقود ضائعة«، انخفض خاللها عدد أعضاء السلك 

األكاديمي الكبير بأكثر من ضعفين قياسا بحجم السكان.

وأفادت معطيات مكت����ب اإلحصاء المركزي اإلس����رائيلي، فيما يتعلق 

بهروب األدمغة من إس����رائيل، إل����ى أنه حتى الع����ام 2011، يعيش %14 

من س����كان إس����رائيل، الذين يحملون ش����هادات الدكت����وراه في العلوم 

والهندس����ة، خارج البالد لفترات طويلة ولم يعودوا إلى إسرائيل. كذلك 

كش����فت دراسة جديدة، تم نشرها الشهر الماضي، عن أنه خالل عشرين 

عاما تراجعت مكانة إس����رائيل في نشر األبحاث العلمية من المكان األول 

في العالم إلى المكان الثالث عشر. 

وفي موازاة ذلك قررت الحكومة اإلس���رائيلية عدم توسيع برنامج مراكز 

التفوق، التي تهدف إلى منع هروب األدمغة. وجاء قرار »اللجنة للتخطيط 

والميزانية« التابع���ة لمجلس التعليم العالي بالتوق���ف عن إقامة مراكز 

أخرى العتبارات في ميزانية التعليم، واكتفت بوجود 16 مركزا قائما، علما 

أن الخطة األصلية، التي أقرتها الحكومة، شملت إقامة 30 مركزا كهذا.

ورأى رئي����س جامعة تل أبيب، البروفس����ور يوس����ف كليبت����ر، أن جهاز 

التعليم العالي يجب أن يدار من دون انعدام يقين نابع من تقليص غير 

متوقع للميزانيات، وإال فإن هذا الجهاز لن يتمكن من تحس����ين وضعه. 

وأضاف أن »ما يحرك الجهاز هو االس����تقرار، ألن جه����از التعليم العالي 

يعمل ألمد طويل. وإحضار دماغ إلى البالد ال يتم من خالل إجراء محادثة 

هاتفية ويأتي على أثرها شخص ما. وإنما ينبغي إجراء مفاوضات، وهناك 

مطالب بإقامة مختبرات، ويتعين على الجامعات أن تعرف وضعها. فهذا 

جه����از يجب أن ُيبنى بصورة منهجية وثم����ة حاجة إلى مصادر ]تمويل[ 

واضح����ة، لكي نعرف منذ اليوم ما الذي س����نفعله بعد س����نتين أو ثالث 

سنوات ولكي ال نواجه تقليصات في كل عام«.

التنافس بين الجامعات والكليات
نشر مجلس التعليم العالي في إسرائيل معطيات عشية افتتاح السنة 

الدراسية األكاديمية، مطلع األسبوع الماضي، أبرزت حجم المنافسة بين 

الجامعات، التي تش����مل مراك����ز األبحاث، والكليات. وتبي����ن أنه طرأ، في 

الس����نة األكاديمية الحالية، انخفاض بنسبة 7ر1% على عدد الطالب في 

الجامعات الذين يدرسون للقب األول، البكالوريوس. وفي المقابل ارتفع 

عدد طالب الكليات بنسبة 8ر2%، وهذا االتجاه مستمر منذ سنوات. 

وتبين أيض����ا أن عدد طالب اللق����ب الثاني، الماجس����تير، في جامعات 

األبحاث بقي كما كان في الس����نة الدراسية الماضية، وهو 39 ألفا تقريبا. 

لكن عدد طالب الماجستير في الكليات ارتفع بشكل حاد، بنسبة 7ر%8. 

ووفق����ا للمعطيات فإن معظم الزيادة كانت ف����ي الكليات التي ال تحصل 

عل����ى ميزانيات من الدول����ة. ويثير هذا المعطى قلقا لدى المؤسس����ات 

التي تتلقى تمويال من الدولة، كونه مؤشرا على وجود منافسة في سوق 

األلق����اب الجامعية المتقدم����ة، وعلى أن الجامع����ات والكليات الممولة ال 

تنجح في جذب طالب إليها. 

وقال البروفس����ور كليبتر في هذا السياق إنه »يجب العودة إلى ما قيل 

قبل سنوات عديدة، عندما تحدثوا عن تقوية الكليات. لقد قالوا حينذاك 

إن الجامعات لألبحاث والكليات للتعليم. لكن العنصر الثمين هو األبحاث، 

ولذلك فإن الجامعات يجب أن تتمتع من حقيقة أنها جامعات أبحاث«. 

ولفت عميد كلية اآلداب والمجتمع في جامعة بن غوريون في بئر السبع، 

البروفس����ور ديفيد نيومان، إلى أن س����وق التعليم العالي في إس����رائيل 

أصبحت تنافسية جدا، وبشكل يلحق ضررا باألبحاث. وقال إن »هذا تحّول 

إل����ى تنافس من أجل التنافس، وليس من أجل التفوق. والمنافس����ة بين 

الجامعات والكليات تحولت إلى منافس����ة عل����ى المال. وتراجعت الموارد 

العامة في دولة إس����رائيل، ولذلك يتعين على الجامعات أن تجند أمواال 

أكثر بقواها الذاتية. وأحد مصادر ذلك هو القس����ط الدراسي، ولذلك فإن 

عدد الطالب هو أمر مهم. لكن الجامعات ال يمكنها خفض الس����قف ]أي 

ش����روط القبول[ من أجل أن تجذب عددا أكبر من الطالب. وهؤالء يذهبون 

إلى الكليات ]بسبب عدم استيفائهم لشروط القبول في الجامعات[«.

وحذر نيومان من إش����كاليات في سياسة »لجنة التخطيط والميزانية«. 

وق����ال إن »النموذج ال����ذي تتبعه لجنة التخطي����ط والميزانية يؤدي إلى 

وج����ود عدد أكبر مما ينبغي من الطالب الذي يدرس����ون للقب الدكتوراه. 

إذ أن التموي����ل في هذه الحالة يتم وفقا لكمية الذين ينهون الدراس����ة 

للدكتوراه خالل فترة زمنية تحدده����ا لجنة التخطيط والميزانية. وهذا 

أمر غير صح����ي، ألن 80% من الذين أنهوا الدراس����ة للقب الدكتوراه لن 

يجدوا عمال. ويجب وقف هذا األمر، ألن كل المس����توى األكاديمي يتدنى، 

من البكالوريوس وحتى الدكتوراه«. 

ال مكان لآلداب
قال تقرير، نش����رته صحيفة »هآرتس«، إن الطالب في إسرائيل الذين 

يس����عون إلى مستقبل أكاديمي في المواضيع األدبية، يتم دفعهم إلى 

خارج البالد من أجل مواصلة دراس����تهم للقب الدكتوراه، بينما يتم دفع 

طالب العلوم إلى خارج البالد من أجل الدراس����ة للقب ما بعد الدكتوراه، أو 

»بوست دكتوراه«. وبعد حصولهم على الشهادات يواجهون صعوبة في 

العودة إلى إسرائيل وإيجاد وظيفة مالئمة فيها.  

وأوضحت حال الدارس����ين في خارج البالد الدكتورة أفيتال شوركي من 

معهد علوم األدوية في الجامعة العبرية في القدس، التي أش����رف على 

تخصصها البروفيسور فارشال الذي حاز على جائزة نوبل قبل أسبوعين. 

وعادت ش����وركي إلى إسرائيل قبل عشر سنوات، وتعمل منذ ذلك الحين 

في الجامعة العبرية. لكنها تؤكد أن ليس جميع طالبها سيحصلون على 

فرصة كالتي حصلت عليها.  وقالت ش����وركي إن »السفر إلى خارج البالد 

]للدراس����ة[ هو أمر جيد ومهم من أج����ل التطور العلمي، وهو أمر ضروري 

لمن يريد البقاء في األكاديميا. لكن الس����ؤال الموجود دائما عندما أرسل 

طالبا لدراسة البوست دكتوراه هو هل سيجد مكانا في األكاديميا عندما 

يعود؟. وأعمل على إقناع الطالب الذين أرى أنهم مناس����بون بالسفر، لكن 

ألنه ال توجد إمكانية لضمان مكان ]عمل[ يعودون إليه، وكمرشدة للطالب 

تشعر كأنها والدة لهم، فإنني أخشى عليهم وعلى مستقبلهم«. 

م����ن جانبه قال ليئ����ور إيرز، وهو طال����ب يدرس في إح����دى الجامعات 

البريطانية للقب الدكتوراه في موضوع النظرية السياس����ية، إنه »يدرس 

جميع الخيارات، ويح����اول الحفاظ على عالقات في البالد ومراقبة وظائف 

تصبح شاغرة. ويجب التمييز بين التأهيل الذي نحصل عليه في الجامعة 

نفسها وبين المحيط والغالف الذي نحصل عليه في خارج البالد. وتوجد 

أكاديميا بمستوى عال في إسرائيل، واإلشراف يمكن أن يكون جيدا جدا. 

لكنني أعتقد أنه في مجالي على األقل، والذي ال يوجد فيه اهتمام لرصد 

ميزانيات للمختبرات، فإن الميزة الكبرى في الدراسة للدكتوراه في لندن 

هي أنك قريب من مراكز العمل في مجالي«.

بدوره����ا قالت روتيم روزنطال، التي تدرس ف����ي جامعة أميركية للقب 

الدكتوراه في موضوع تاريخ التصوير، إنه »من أجل االستمرار في تطوير 

طريق����ي األكاديمية، لم يكن أمامي خيار. إذ لم تكن هناك أطر في البالد 

بإمكاني أن أطور فيها بحثي والحصول على تمويل كامل، أي منحة وعمل 

في القس����م في إطار دراستي«. لكنها عبرت عن تش����اؤم حيال إمكانية 

عودتها إلى العمل في جامعة إسرائيلية. وقالت »بالتأكيد يوجد اهتمام 

متزايد في مج����ال بحثي في الجامعات في الب����الد. لكن يتعين علينا أن 

ننتظر لنرى أي تمويل س����يكون للمواضيع األدبية عندما أنهي الدراسة 

للدكتوراه«.

الجامعات اإلسرائيلية تواجه أزمة حاّدة جراء التراجع الكبير في مخصصات الدعم الحكومية!

تجري في إس���رائيل، اليوم الثالث���اء، انتخابات الس���لطات المحلية، وتتركز 

األنظ���ار على نتائج ه���ذه االنتخابات في مدينة الق���دس، التي يتنافس فيها 

ثالثة مرشحين لرئاسة البلدية، هم رئيس البلدية الحالي، نير بْركات، ومنافسه 

األبرز، موش���يه ليئون، والمرش���ح الحريدي، حاييم إبشتاين. وهؤالء المرشحون 

الثالث���ة ه���م يمينيون وتعه���دوا بمواصلة توس���يع االس���تيطان في القدس 

الش���رقية، ويعارضون انس���حاب إس���رائيل منها بأي حال. ولذلك فإن القضية 

السياس���ية وحل الصراع ليس���ت مطروحة على أجندة المعركة االنتخابية في 

القدس.

والقضي���ة المركزية المطروحة في هذه االنتخابات، مثلما حصل في المعارك 

االنتخابية السابقة، هي العالقات بين العلمانيين والحريديم في المدينة، رغم 

غياب الصراع العلماني – الديني بش���كل مقصود. وتشير تقارير صحافية إلى 

أن المرش���حين، بركات وليئون، يس���عيان إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من 

أصوات الحريديم، لكن من دون أن يمس���ا بتأييد العلمانيين لهما. ويش���ار إلى 

أن نسبة التأييد للمرش���ح الحريدي، إبشتاين، ضئيلة وال يوجد أي احتمال بأن 

يفوز برئاسة البلدية. 

وتذكر المعرك���ة االنتخابية الحالية بتلك التي جرت ف���ي العام 1993. فقبل 

أس���بوع من تلك االنتخابات كان رئيس البلدية حينذاك، تيدي كوليك، مرش���ح 

حزب العمل، مطمئنا جدا، ألن استطالعات الرأي تنبأت بفوزه. وما زاد من ارتياح 

كوليك هو أنه إلى جانب مرش���ح الليكود ف���ي حينه، إيهود أولمرت، كان هناك 

مرش���ح حريدي، هو مئير ب���وروش، األمر الذي ضمن انقس���ام أصوات الناخبين 

الحريدي���م. وبقي كوليك مطمئنا حتى يوم واحد قبل االنتخابات، أو على األصح 

حتى قبل 14 س���اعة من فت���ح صناديق االقتراع. عندها أعل���ن بوروش عن إزالة 

ترش���يحه لرئاس���ة البلدية، وانتقل تأيي���د الحريديم لصالح مرش���ح الليكود، 

أولم���رت. وتبين بعد ف���رز األصوات أن أولمرت تفوق عل���ى كوليك بأكثر من 25 

ألف صوت. 

ويأم���ل ليئون، اآلن، بتك���رار هذا الس���يناريو، وهو مدعوم م���ن رئيس حزب 

»إس���رائيل بيتنا«، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، ويعتبر 

أنه مرش���ح الليكود. ويحاول ليئون إقناع إبشتاين بإزالة ترشيحه، فيما تظهر 

استطالعات الرأي أن بركات، المرشح العلماني، هو الذي سيفوز برئاسة البلدية. 

ووفقا الس���تطالع للرأي نش���رته صحيفة »ك���ول هعير« في نهاية األس���بوع 

الماضي، فإن بركات س���يحصل على 47% من األصوات، بينما س���يحصل ليئون 

على 28% من األصوات فقط. وتوقع االس���تطالع حصول إبشتاين على 1ر3% من 

األصوات. وفي حال أزال إبشتاين ترشيحه، فإن بركات سيحصل على 7ر50% من 

األصوات وليئون على 5ر%31. 

لكن اس���تطالعا آخر، نش���رته صحيفة »غلوبس« االقتصادي���ة أظهر أن تفوق 

بركات أقل، وأنه سيحصل على 47% من األصوات مقابل 41% لليئون. وتبين من 

االس���تطالعين أن هناك نسبة تتراوح ما بين 9% إلى 17% من الناخبين لم تقرر 

ألي مرشح ستصّوت. 

الحريديم ليسوا كتلة واحدة
يعتبر ليئون وليبرمان، في تسريبات لوسائل اإلعالم، أن الفوز برئاسة البلدية 

سيكون من نصيب ليئون. ويفسران ذلك بأن هناك كتلة حريدية صلبة، مؤلفة 

من تسعين ألف صوت، ستدعم ليئون، وأنه سيحصل على الثالثين ألف صوت 

األخ���رى، من أجل فوزه، من أوس���اط أخرى، مثل المتديني���ن – القوميين الذين 

س���يصوتون له بس���بب القلنس���وة التي يعتمرها، والمهاجرين الروس بسبب 

ليبرم���ان وحزب »إس���رائيل بيتنا«، ومؤي���دي حزب الليك���ود، ومصوتين يهود 

شرقيين وخائبي األمل من بركات.

لكن صحيف���ة »هآرتس« أش���ارت يوم الجمع���ة الماضي، إل���ى أن الحريديم 

ال يقف���ون الي���وم ككتلة واحدة وأن هن���اك خالفات وصراع���ات بينهم. وقالت 

الصحيفة إن التغييرات التي طرأت على المجتمع الحريدي في العش���رين عاما 

األخيرة س���تمنع عقد صفقة بين ليئون والحريدي���م، كالتي أبرمها أولمرت مع 

الحريديم في حينه. وكان أولمرت قد أبرم الصفقة مع بضعة أش���خاص من ذوي 

التأثي���ر على الجمهور الحريدي، لكن ليئون س���يضطر اآلن إلى إبرام صفقة مع 

عش���رات من أمثال هؤالء األشخاص إضافة إلى عش���رات الحاخامين. إضافة إلى 

ذلك فإن انصياع الجمهور الحريدي بش���كل أعم���ى لتوجيهات حاخاميه باتت 

مسألة مشكوكا فيها. 

وف���ي هذه األثن���اء، أعلن »مجلس حكم���اء التوراة« في حزب ش���اس دعمه 

لليئون، كما منح الحاخامون الليتوانيين األش���كناز من حزب »ديغل هتوراه« 

دعمهم لليئون، وحذروا أنصارهم من االمتناع عن التصويت. ودارت المعركة 

في األيام األخيرة قبل االنتخابات حول المرش���ح الحريدي إبش���تاين. وسعى 

بركات، بواسطة مقربين منه، إلى إقناع إبشتاين بعدم إزالة ترشيحه، تحسبا 

م���ن انتقال أصوات مؤيديه إلى ليئون. كذلك فإن المجموعتين الحريديتين 

المس���يانيتين الكبيرتين، غور وفيجنيتز، وجهتا تعليمات ألتباعهما بعدم 

تأييد ليئون. 

ويواج���ه ليئون عقبات أخرى في كس���ب تأييد الجمهور غي���ر الحريدي. فقد 

حدثت في الفترة الماضية انقسامات عديدة في فرع حزب الليكود في القدس، 

وأصبح قسم كبير من أعضاء ومؤيدي هذا الحزب يدعم بركات. كذلك فإن رئيس 

الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، يتجاهل ليئون بشكل ملحوظ، األمر 

ال���ذي ال يزيد التأييد له. كما أن التي���ار الصهيوني – الديني وقيادته عبرا عن 

تأييدهما لبركات.

وثم���ة عقبة أخرى يواجهها ليئون هي ع���دم معرفته كل ما يتعلق بالقدس، 

إذ أن ليئون هو من س���كان مدينة غفعتايم، قرب تل أبيب، ونقل مكان إقامته 

إلى القدس من دون عائلته، قبل فترة قصيرة جدا من خوض االنتخابات لرئاسة 

البلدية. وفوجئ س���كان القدس من جهله لم���ا يحدث في المدينة، خاصة عدم 

معرفته بأن دور السينما مفتوحة مساء يوم الجمعة.

حريديم غاضبون على ليبرمان
أفاد موقع »كيكار هشبات« االلكتروني الحريدي بأن قسما كبيرا من الحريديم، 

من أتباع المس���يانيات الكبرى، غور وبعلزا وفيجنيتز، لن يدعم ليئون، ألس���باب 

تتعلق بتش���كيل حكومة نتنياهو الحالية ورفض ضم األحزاب الحريدية إليها، 

بعدما اش���ترط ذلك رئيس حزب »يوجد مس���تقبل«، يائي���ر لبيد، ورئيس حزب 

»البي���ت اليهودي«، نفتالي بيني���ت، مقابل انضمامهما للحكوم���ة. ورأى قادة 

ه���ذه الجماعات الحريدية أنه يحظر دعم ليبرمان وجعله يقرر هوية مرش���حي 

الجمه���ور الحريدي. وقالت مصادر في هذه الجماع���ات إنه »ال يعقل أن يحظى 

بدعمنا من عمل من أجل تشكيل هذه الحكومة السيئة وألحق ضررا غير مسبوق 

بالجمهور الحريدي... وينبغي التذكير بأن بركات ليس مثل لبيد، كما أن ليئون 

وليبرمان ليس���ا مؤِمنين من ميئا ش���عاريم« في إش���ارة إلى الحي الحريدي في 

القدس. 

وقالت مصادر في حزب »أغودات يس���رائيل« للموقع االلكتروني إنه سيسرها 

التصويت لصالح ليئون لو أنه قادر على الحصول على أصوات من الناخبين غير 

الحريديم، لكن في الوقت الذي يتفّوق فيه بركات في جميع اس���تطالعات الرأي 

فإنه ال جدوى من دعم المرش���ح الخاس���ر. كذلك عبر ه���ذا الحزب عن غضبه من 

الق���رار »األحادي الجانب« لحزب »ديغل هتوراة« أن ليئون هو المرش���ح من دون 

التشاور مع »أغودات يسرائيل«. ويشكل هذان الحزبان كتلة »يهدوت هتوراة« 

في الكنيست. 

وش���دد الموقع االلكتروني على أن ق���رار حركة »بني ت���وراة«، التابعة للتيار 

اليوم، انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل

الخالفات بين الحريديم وإقصاء أحزابهم عن الحكومة
مــن شــأنـهـمــا إبـقــاء بــْركـــات رئـيســا لبـلـدية القدس!

الحريدي الليتواني، بترش���يح إبش���تاين لرئاس���ة البلدية، يقلل من احتماالت 

حصول ليئون على أصوات حريدية والفوز في االنتخابات.

وق���ال أح���د القياديين في »أغ���ودات يس���رائيل« لموقع »كيكار هش���بات«: 

»لنفترض أن نصف الستين ألفا الذين يصوتون ل’يهدوت هتوراة’ سينصاعون 

لق���رار قيادة أغودات يس���رائيل ولن يدعم���وا ليئون، فإن النص���ف الثاني من 

الحريدي���م الليتوانيين غير مضمونين، ولن يصوت���وا جميعهم لليئون، وهذا 

يضع صعوبات كبيرة أمام ليئون وال احتمال بأن يفوز«.  

الناخبون العلمانيون
تمح���ورت االنتخابات البلدي���ة في القدس، خالل العقدي���ن الماضيين، حول 

العالقات بين العلمانيين والحريديم، فيما عدد الس���كان الحريديم يتزايد في 

المدينة وعدد الس���كان العلمانيين يتناقص بسبب هجرتهم من المدينة إلى 

تل أبيب ووس���ط إسرائيل عموما. وكان الصراع في المعارك االنتخابية السابقة 

يدور حول فتح دور الس���ينما مس���اء يوم الجمعة وإغالق شوارع في أيام السبت 

إلى جانب تزايد عدد الحريديم. 

لك���ن هذا الموض���وع غاب بالكامل تقريب���ا عن المعرك���ة االنتخابية الحالية. 

وتع���ود أس���باب ذلك إلى أنه ال توج���د مصلحة لدى ليئون، وهو المرش���ح الذي 

يعتمد باألس���اس على أصوات الحريديم، ب���أن يطرح هذه القضية لكي ال يبعد 

ناخبيه غير الحريديم. ومن الجهة األخرى، فإن بركات، الذي يشعر بأن الجمهور 

العلمان���ي في المدينة س���يصوت لصالحه، لم يرغب في ط���رح موضوع الصراع 

العلماني – الحريدي في محاولة للحص���ول على عدة آالف من أصوات الناخبين 

الحريديم.

لكن الصحافي ش���احر إيالن رأى أن بركات، بقراره هذا، يتحمل مخاطرة كبيرة، 

ألنه ال يوجد موض���وع يمكن أن يوقظ الجمهور العلماني ويخرجه إلى صناديق 

االقت���راع أكثر من موضوع تزايد عدد الحريدي���م وفرض نفوذهم في المدينة. 

وح���ذر إيالن ب���ركات من أن عدم ط���رح موضوع هذا الصراع قد يكس���به بضعة 

آالف من أصوات الحريديم، لكنه من الجهة األخرى قد يخس���ره أصواتا أكثر من 

الجمه���ور العلماني، الذي بكامله يؤيد ب���ركات، غير أنه مطمئن من فوز بركات 

وقد يعود إلى حالة الالمباالة.

ولفتت »هآرتس« إلى أمر آخر تغير في القدس خالل العش���رين عاما األخيرة، 

وهو أن مرش���حا علمانيا تمكن من الفوز على مرش���ح حريدي، رغم أن الجمهور 

الحريدي برمته ذهب إلى صناديق االقتراع وصوت لصالح مرشحه. وحدث ذلك 

في االنتخابات المحلية الس���ابقة، في الع���ام 2008، عندما وقف الناخبون غير 

الحريديم في المدينة بش���كل كامل إلى جانب ب���ركات. ووفقا للصحيفة فإنه 

»بعد هذا الفوز عادت إلى هذا الجمهور ثقته بنفس���ه واإليمان بأن القدس هي 

بيته«.

وفي ه���ذه األثناء، حس���بما ذكرت »هآرت���س«، تتكاثر الن���كات حول ليئون 

وخس���ارته »المؤكدة« على صفحات شبكة التواصل االجتماعي »فيسبوك«. لكن 

هذا ال يعني ش���يئا بالنس���بة للنتائج الحقيقية لالنتخابات، إذا أن »فيسبوك« 

يمثل قطاعا صغيرا من الجمهور في القدس. ونتيجة هذه المعركة االنتخابية 

سيحددها الحريديم، سواء في حال قرروا في نهاية األمر االلتفاف حول ليئون 

ودعمه، أو في حال كانوا غير مبالين وكانت نسبة تصويتهم متدنية.   

الفتة انتخابية لرئيس بلدية القدس نير بركات في محطة للحافالت.
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قضايا وآراء

عوفاديا يوسيف: بصمات واضحة على المشهد اإلسرائيلي.                     )أ.ب( 

تــحــلــيـــــــالت:
الحاخام عوفاديا يوسيف كان 
أحد أقوى األشخاص المؤثرين

في الحلبة السياسية اإلسرائيلية!

قالت مصادر مس���ؤولة في حزب ش���اس الممثل الرئيسي 

لليهود الحريديم )المتشددين دينيًا( الشرقيين إن هناك 

تخوفات كبيرة من احتمال اندالع صراع على الزعامة الروحية 

والسياس���ية للحزب إثر وفاة الزعيم الروحي للحزب الحاخام 

عوفاديا يوسيف.

وأضافت هذه المصادر أن هذا الصراع سيدور بين جناحين 

رئيس���يين: األول، جناح رئيس الحزب عضو الكنيست أرييه 

درعي الذي يؤيد تعيين نجل الحاخام الراحل الحاخام إسحق 

يوس���ف الذي ُعّين أخي���رًا في منصب الحاخام الس���فارادي 

األكبر لليهود الش���رقيين في دولة إس���رائيل، رئيسًا روحيًا 

للحزب خلفًا لوالده؛ الثاني، جناح رئيس شاس السابق عضو 

الكنيس���ت إيلي يش���اي الذي يؤيد تعيين الحاخام شلومو 

عم�ار في منصب الرئيس الروحي للحزب.

وألمحت هذه المصادر إلى أنه في حال فش���ل يش���اي في 

تعيين عمار رئيس���ًا روحيًا لش���اس فثمة احتمال كبير بأن 

ينش���ق عن الح���زب، وإذا ما نج���ح في إقناع خمس���ة أعضاء 

كنيست آخرين من الحزب باالنضمام إليه يصبح في إمكانه 

أن يظل محتفظًا باسم شاس لحزبه الجديد.

ورفض يشاي أن يتطّرق إلى هذه المسألة.    

وكان الحاخ���ام عوفاديا يوس���يف توفي في مستش���فى 

»هداسا« في القدس عن عمر يناهز الثالثة والتسعين عامًا. 

وجرت مراس���م تش���ييع جثمانه في القدس باشتراك أكثر 

م���ن 800 ألف ش���خص وبحضور عدد كبير من المس���ؤولين 

اإلس���رائيليين في مقدمهم رئيس الدولة شمعون بيريس، 

ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست يولي 

إدلشتاين. 

ويعتبر الحاخام يوس���ف أكبر حاخامي اليهود الشرقيين 

ف���ي إس���رائيل، وهو من موالي���د بغداد س���نة 1920 وهاجر 

إلى فلس���طين مع أف���راد عائلته عندما كان ف���ي الرابعة من 

عمره. وقد شغل عدة مناصب رفيعة في المؤسسة الدينية 

اليهودي���ة بما في ذل���ك منصب كبير حاخام���ي مدينة تل 

أبيب. كما شغل منصب كبير حاخامي الجالية اليهودية في 

مصر في نهاية أربعينيات القرن الفائت. وعين في منصب 

الحاخام الس���فارادي األكب���ر لليهود الش���رقيين في دولة 

إسرائيل قبل 41 عامًا.

وكان يعتبر من أكبر علماء الدين الملمين بأصول االجتهاد 

الدين���ي اليهودي، وفي بع���ض األحيان تج���رأ على إصدار 

فت���اوى دينية ل���م تتماش مع مواقف المؤسس���ة الدينية، 

وم���ن بين هذه األحكام اعتبار المهاجرين الجدد من أثيوبيا 

يهودًا بكل معنى الكلمة.

ولدى التوقيع على اتفاق الس���الم اإلس���رائيلي- المصري 

أصدر فتوى تجيز القيام بتن���ازالت إقليمية من أجل إحالل 

السالم الدائم ووقف إراقة الدماء. 

وفي أواس���ط ثمانينيات القرن الفائت أسس حركة شاس 

السياسية لليهود الشرقيين التي شاركت منذ ذلك الوقت 

في معظم االئتالفات الحكومية.

واعتب���رت تحليالت كثي���رة الحاخام يوس���يف أحد أقوى 

األش���خاص المؤثرين في الحلبة السياسية اإلسرائيلية منذ 

تأس���يس هذا الحزب في أواسط ثمانينيات القرن العشرين 

الفائت، وذلك لكونه زعيمًا أوحد لحزب ش���كل بيضة القبان 

في ع���دة انتخابات إس���رائيلية عامة وامتل���ك القدرة على 

تثبي���ت ائتالفات حكومية وإس���قاط حكوم���ات، فضاًل عن 

امتالك���ه القدرة على س���ن قوانين تتعلق بمس���ائل دينية 

كانت موضع خالفات كبيرة داخل إسرائيل.

وأشار المحلل السياسي لصحيفة »يديعوت أحرونوت« إلى 

أن يوس���يف ساهم مثاًل في إس���قاط حكومة إسحق شامير 

الع���ام 1990، لكنه ف���ي الوقت عينه منع أعضاء ش���اس من 

االنضمام إلى حكومة كان م���ن المفترض أن يؤلفها رئيس 

حزب العمل في ذلك الوقت ش���معون بيريس خلفًا لحكومة 

شامير. 

وفي العام 1992 أجاز يوس���يف لحزب شاس االنضمام إلى 

الحكومة اإلس���رائيلية الت���ي ألفها رئيس العمل األس���بق 

إس���حق رابين، لكنه قرر تركها بعد توقيعها اتفاق أوس���لو 

مع منظمة التحرير الفلس���طينية، األمر الذي جعل ائتالفها 

يس���تند إلى قاع���دة ضيقة مؤلف���ة من 61 عضو كنيس���ت 

فق���ط )من مجم���وع 120 عضو كنيس���ت(. ول���دى التصويت 

في الكنيس���ت على اتفاق أوس���لو أمر يوسف أعضاء شاس 

باالمتناع عن التصويت.

واشترك ش���اس في حكومة بنيامين نتنياهو األولى التي 

ألفها العام 1996، وكان ش���ريكًا رئيس���يًا في الحكومة التي 

ألفها إيه���ود باراك العام 1999 بعد أن زاد حجم تمثيله في 

الكنيست إلى 17 مقعدًا. 

وألول مرة منذ تأس���يس ش���اس ل���م يش���ترك الحزب في 

الحكومة لدى تأليف أريئيل ش���ارون حكومته الثانية العام 

2003 بس���بب تحالفه مع حزب ش���ينوي برئاسة يوسف لبيد 

)وال���د وزير المالية الحالي يائير لبيد( الذي كان خصمًا لدودًا 

ألح���زاب اليه���ود الحريديم. لكن في انتخاب���ات العام 2006 

التي فاز فيها حزب كاديما برئاسة إيهود أولمرت، عاد شاس 

إلى صفوف الحكومة التي ألفها أولمرت. كما ش���ارك ش���اس 

في حكومة بنيامين نتنياهو الثانية التي ألفها العام 2009.

وبع���د انتهاء آخر انتخابات عامة جرت في إس���رائيل )في 

كانون الثاني 2013( وجد حزب ش���اس نفسه خارج صفوف 

الحكومة بسبب التحالف الذي جرى بين رئيس حزب »يوجد 

مستقبل« يائير لبيد ورئيس حزب »البيت اليهودي« نفتالي 

بيني���ت وقيامه بوضع خط أحمر أم���ام ضم حزبي الحريديم 

إلى حكومة نتنياهو الثالثة على خلفية س���عيه لسن قانون 

تحم���ل أعباء خدمة الدولة من خالل انخراط الش���بان اليهود 

الحريديم في صفوف الخدمة العسكرية اإللزامية.

وأكدت هذه التحليالت أن���ه على ما يبدو فإن أوضاع حزب 

ش���اس ستزداد س���وءًا اآلن من جراء احتمال حدوث انشقاق 

داخل���ه على خلفي���ة الصراع عل���ى قيادة الح���زب الروحية 

والسياس���ية بعد وفاة زعيمه األوحد ال���ذي كانت له الكلمة 

الفصل في الحزب منذ تأسيسه.

مصير »شاس« بعد موت عوفاديا يوسيف
سينعكس على موازين القوى في الكنيست!

*كان عوفاديا يوسيف الخيمة الجامعة والمهيمنة على الحريديم السفاراديم *الخالف على خالفته قد يؤدي إلى انشقاق 

*االنشقاق المحتمل قد تكون له انعكاسات سياسية تؤثر على وحدة الكتلة البرلمانية *آرييه درعي يسعى الى تركيبة 

جديدة لـ »مجلس حكماء التوراة« تضمن له استمرار منصبه رئيسا سياسيا للحزب*

كتب برهوم جرايسي:

تتجه األنظار منذ رحيل الزعيم الروحي لحركة »شاس« ولليهود المتدينين 

الش���رقيين )الس���فاراديم( عوفاديا يوسيف، يوم الس���ابع من تشرين األول 

الجاري، إلى مصير الحركة، التي أسس���ها قب���ل نحو 30 عاما، ووضعت اليهود 

الش���رقيين المتدينين في حس���ابات الحلبة السياس���ية. فيوسيف كان على 

مدى عقود الخيمة الجامعة والش���خصية المهيمنة عل���ى كل أطراف اليهود 

المتديني���ن المتزمتين )الحريديم( الش���رقيين، وحتى من ح���اول التمرد لم 

يلق حظوظا في الوصول إلى حيث س���عى مثل البرلمان، ولذا فإن رحيله يضع 

عالمات س���ؤال على احتماالت استمرار تماس���ك حركة »شاس« بالشكل الذي 

كان فيه حتى رحيل يوس���يف، إذ أن أي انشقاق في الحركة قد ينعكس على 

الكتلة البرلمانية، وبالتالي على موازين القوى داخل الكنيست. 

ولد يوس���يف في العراق في العام 1920 وهاجر مع عائلته إلى فلسطين في 

العام 1924، وتعلم في المدارس الدينية، وسطع نجمه كرجل دين منذ سنوات 

شبابه األولى، وحتى أنه في العام 1947 تم ارساله إلى القاهرة ليتولى رئاسة 

المحكمة الدينية اليهودية، وغادرها إلى إس���رائيل في العام 1950 ثم تولى 

عدة مناصب دينية.

لك���ن المحطة األهم في س���يرة يوس���يف كان���ت توليه في مطلع س���نوات 

الس���بعين منصب الحاخام األكبر لليهود الش���رقيين )وهو منصب رس���مي( 

والذي بقي فيه 10 س���نوات، وكان يعد من أكب���ر مصدري الفتاوي اليهودية. 

ولكن طيلة تلك الس���نوات كانت تتجه أنظاره إلى اليهود الش���رقيين، الذين 

ش���كلوا غالبية اليهود تقريبا في إسرائيل، حتى بدء موجة الهجرة األكبر في 

مطلع س���نوات التسعين، لكنهم عانوا من سياس���ة التمييز التي انتهجتها 

المؤسس���ة الحاكمة، التي يسيطر عليها اليهود الغربيون »األشكناز« كونهم 

الق���وة االقتصادية، وس���بقوا اليهود الش���رقيين إلى فلس���طين وغيرها من 

األسباب.

وكان الحريديم الشرقيون، حتى مطلع سنوات الثمانين، منخرطين أساسا في 

حركات »حريدية« لليهود األش���كناز، وهذا بشكل خاص في الحراك االنتخابي 

البرلماني، إلى أن بادر يوس���يف في نهاية العام 1983 والعام 1984 إلى إنشاء 

حركة »شاس«، التي انسلخ ناشطوها عن الكتلة البرلمانية للحريديم، ونجحت 

الحركة في أول انتخابات لها ف���ي العام 1984 في الحصول على أربعة مقاعد، 

وكانت تعد نتيجة كبيرة جدا نسبيا، بسبب قلة أعداد »الحريديم« ونسبتهم 

من بين الس���كان في ذلك العام، وأيضا ألن نمط التصويت في إس���رائيل كان 

يصب بغالبيت���ه العظمى )أكثر م���ن الثلثين( في صال���ح الحزبين األكبرين: 

»المعراخ« الذي بات اسمه »العمل«، والليكود.

لك���ن يوس���يف، وخالفا للنهج القائم ل���دى الحريديم األش���كناز، اتجه إلى 

اليهود الش���رقيين م���ن خارج مجتم���ع »الحريديم« المنغلق، مس���تفيدا من 

كونهم في تلك المرحلة يش���كلون القطاع األكبر بين اليهود الفقراء، وحتى 

أن���ه حينما تقول »بلدات فق���ر«، أو »أحياء فقر«، فإنك تعني مباش���رة اليهود 

الش���رقيين، ورأت هذه الجماهير الفقيرة في حركة »شاس« عنوانا كبيرا لها، 

كون الحركة أغدقت عليها م���ن خالل الجمعيات الخيرية، التي تغيث الفقراء 

في قوت يومهم، ومن ثم دمجت حركة »ش���اس« أعدادا كبيرة من أبناء الفقراء 

في ش���بكة المدارس الدينية التابعة للحركة، لما في هذه المدارس من دعم 

مادي واقتصادي.

وله���ذا رأينا أن هذا س���اهم ف���ي إحداث قف���زات كبيرة في قوة »ش���اس« 

البرلمانية، وس���اعد في ه���ذا أيضا تبدل القيادة السياس���ية فيها في مطلع 

سنوات التسعين، ليتوالها أرييه درعي، المعروف بدهائه السياسي، ورؤيته 

بضرورة عدم زج الحركة في أي خانة سياس���ية، يمين متشدد أو معتدل، ولم 

يرفض الش���راكة السياسية مع »اليس���ار الصهيوني«، كما حصل في حكومة 

إس���حق رابين في العام 1992، وحكومة إيهود ب���اراك في العام 1999، طالما أن 

هذه الشراكة تضمن وتؤمن مصالح الحركة ومؤسساتها وجمهورها. 

من البراغماتية إلى 
اليمين المتشدد، إلى...

وانعكس���ت براغماتية درعي على ش���خص يوس���يف ذاته، الذي أصدر بعد 

اتفاقيات أوس���لو األولى فتوى تجيز »التنازل عن األرض من أجل حقن الدماء«، 

بمعنى االنس���حاب من األراضي المحتلة منذ العام 1967، ورأينا الحركة تؤيد 

برلمانيا اتفاقيات أوس���لو، وحتى أن ش���خصيات من الحرك���ة انخرطت في ما 

يعرف باسم »مبادرة جنيف للسالم«، اإلسرائيلية- الفلسطينية.

إال أنه على ضوء سلس���لة التغيرات االجتماعية في مجتمع الحريديم، والتي 

تزامنت مع تقلبات سياس���ية حادة جدا في إسرائيل من قطب إلى آخر أفرزت 

تناميا حادا في قوة اليمين واليمين المتش���دد، ومع تنحي درعي عن القيادة 

مرغما داخال السجن لعامين ونصف العام بتهم فساد، ومع إقصائه عن الحلبة 

السياسية قانونيا لمدة عشر سنوات وتولي إيلي يشاي رئاسة الحزب سياسيا، 

بدأت »شاس« تتجه إلى اليمين، حتى باتت في معسكره، وهذا انعكس أيضا 

على خطاب يوسيف، الذي احتد في السنوات األخيرة في عنصريته الخطيرة، 

أساسا ضد العرب وأيضا ضد اليسار الصهيوني والعلمانيين.

وفي العام 2011 انتهت الس���نوات العشر، التي كان على درعي أن يمضيها 

خارج الحلبة السياس���ية، وسبقت انتهاءها سلسلة من التقارير التي تحدثت 

عن عزمه العودة إلى السياس���ة، بداية من خالل »شاس«، وسط تهديدات بأن 

صد الباب في وجهه س���يقوده إلى تش���كيل حركة بديلة تهدد قوة »شاس« 

البرلمانية. واش���تدت التهديدات في العام 2012، مع اقتراب موعد انتخابات 

مطلع العام 2013، إلى أن جاء قرار يوس���يف بتش���كيل رئاس���ة ثالثية لحركة 

»ش���اس«، مكونه من يش���اي ودرعي، ومن كان وزير اإلس���كان أريئيل اتياس 

المقرب من يوسيف.

وقد حافظت »ش���اس« على قوتها البرلمانية من 11 مقع���دا، ولكن النتيجة 

النهائية خيّبت أمال »شاس« ببقائها خارج االئتالف الحكومي، بسبب تحالف 

غريب عجيب بين حزب المس���توطنين »البيت اليهودي«، الذي يس���يطر عليه 

التي���ار »الديني الصهيوني«، بزعامة نفتالي بينيت، والحزب العلماني »يوجد 

مستقبل« بزعامة يائير لبيد، الذي ظهر في االنتخابات وكأنه حزب »معتدل«، 

لكنه من وراء الكواليس أبرم الصفقات مع أشد األحزاب اليمينية تطرفا، وكان 

ضمن االتفاق بينهما إقصاء كتل »الحريديم« عن الحكومة.

وأدى هذا االئتالف إلى فش���ل حس���ابات الحريديم بأن التصاقهم باليمين 

المتش���دد س���يحمي مصالحهم، فها هو هذا اليمين يمد يديه إلى سلس���لة 

من القرارات والقوانين التي تقلص ميزانيات مجتمع الحريديم، وتسعى إلى 

فرض التجني���د اإللزامي في الجيش على أبنائهم، وكان هذا الفش���ل لصالح 

درع���ي، الذي دعا دائما إلى البراغماتية، وع���دم رهن الحركة والحريديم ككل 

في خانة سياسية، أو معسكر ما، فجاء القرار التالي من عوفاديا يوسيف بحل 

الرئاسة الثالثية وإعادة منصب الرئيس السياسي إلى أرييه درعي.

ومن يتابع تفاصيل العمل البرلماني اليومي لكتلة »شاس« سيلمس الفوارق 

السياس���ية ف���ي عملها، لكن هذا ال يعني انس���الخ الحركة كليا عن معس���كر 

اليمين، فهي ال تزال المرشحة األكبر لالنضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو 

في حال فض االئتالف الحالي.

مصير المواقف بعد يوسيف
لم تنه عودة درعي إلى رئاس���ة الحزب حالة التخبط السياس���ي بين اليمين 

المتشدد والبراغماتية داخل »ش���اس«، وهذا التخبط ما زال أيضا في الدائرة 

الضيق���ة الت���ي كانت حول يوس���يف و«مجل���س حكماء الت���وراة« الذي يقود 

الحركة، وفي نفس الوقت هناك حالة تنافس ش���ديد على من يخلف يوسيف 

في المنصب، فاس���م الفائز بهذا المنصب سينعكس على شكل أداء الحركة 

السياس���ي الحقا، وهذا بحد ذاته يقول إلى أي مدى تكون حركة بهذا الحجم 

مرتبطة بتوجهات زعيمها الروحي.

ولذا فإن القلق كبير لدى درعي، وهو يس���عى إل���ى ضمان تركيبة مالئمة 

له في »مجل���س حكماء التوراة« تضمن له االس���تمرارية في المنصب، لكن 

في المقابل فإن التركيبة التي يريدها درعي ليست بالضرورة تكون قادرة 

على الحفاظ على وحدة الحركة وتماس���كها، ما يعني أن األمر قد يؤدي إلى 

انشقاق في الحركة يساهم فيه الرئيس السابق إيلي يشاي، رغم أنه يظهر 

ضعيفا أمام قيادة درعي صاحب الش���خصية »الكاريزماتية«، إال أن يش���اي 

س���يكون واجهة سياسية لحاخامين يس���عون للقيادة وهم ذوو توجهات 

يمينية متشددة. 

ويقول المتخصص في شؤون الحريديم في صحيفة »هآرتس« يائير إتينغر، 

ف���ي مقال تحت عنوان »نهاية عهد الُمنزلي���ن في عالم الحريديم«، إنه إذا كان 

حتى آخ���ر يوم بقي فيه عوفاديا يوس���يف على قيد الحي���اة من الصعب على 

الراباني���م )الحاخامين( فرض س���يطرتهم على قطيع رعاياه���م، فإنه منذ يوم 

الوفاة بات األمر أكثر صعوبة بأضعاف، ألن رحيل الحاخام يوس���يف هو نهاية 

عهد من جانب الكثيرين، وأكثر ش���يء بات ب���ارزا في األفق الضبابي هو نهاية 

عهد الُمنزلين في عالم الرابانيم، فالحاخام عوفاديا يوس���يف هو آخر من يرحل 

من »كبار العصر«، الذين بلوروا لألجيال األخيرة من الحريديم »عالم التوراة«.

ويقصد إتينغر، كما يقول، ثالث���ة من كبار الحاخامين الذين قيادتهم 

ف���ي طوائفهم كان لها التأثي���ر الكبير والواضح عل���ى أجيال الحريديم 

األخيرة وعلى ماليين اليهود، وهم باإلضافة إلى يوسيف اثنان من الذين 

اختلف���وا معه في أحي���ان عديدة، الحاخام إليعازر مناحيم ش���اخ، رئيس 

الطائف���ة الليتوانية، التي تعد من أكثر طوائف الحريديم األش���كنازية 

تشددا وتأثيرا، ورحل في العام 2001، والحاخام إلياشيف، الذي توفي في 

العام الماضي 2012، وكان ه���و أيضا من كبار مصدري الفتاوى للحريديم 

األشكناز.

ويتابع إتينغر قائال إن موت يوسيف الذي يعد عند جماهير واسعة »مفتي 

العصر«، وله تأثير أيضا لدى أوس���اط من األش���كناز، سيش���كل نهاية عهد، 

ليس فقط على الصعيد الديني والش���ريعة، بل أيضا على المستوى الشعبي 

والسياسي، كون يوس���يف الزعيم الروحي المؤسس ومن دون منافس لحركة 

»شاس«.

ويسلط إتينغر الضوء على احتمال حدوث انشقاق في حركة »شاس«، وهذا 

على ضوء المنافس���ة الشديدة في داخل الحركة، إن كان على مستوى القيادة 

الروحية، »مجلس حكماء التوراة«، أو على صعيد الحزب السياس���ي، »ش���اس«، 

ك���ون أن المتغيرات ف���ي مجلس حكماء الت���وراة قد تنعكس عل���ى القيادة 

السياسية للحركة.

ويقدم إتينغر نموذج الطائفة الليتوانية، التي كانت موحدة بش���كل مطلق 

في عهد الحاخام شاخ، لكنها شهدت انقساما جديا بعد موته، بسبب الخالف 

على الزعامة الروحية للحركة، ويقول إن نقاط البدء لعهد ما بعد يوس���يف في 

حركة »شاس« سيئة بأضعاف مما كانت في الطائفة الليتوانية بعد موت شاخ 

في العام 2001، ألن يوس���يف لم يرب خليفة له، و«قطيع رعاياه ليس مصنوعا 

م���ن جلد واحد كما هو في الطائفة الليتوانية بل هو متنوع«، حس���ب تعبيره، 

كذلك فإن يوس���يف فتح أب���واب الحركة أمام جمهور واس���ع، ليس بالضرورة 

أن يكون منتظما في حركة »ش���اس«، لكن هذا الجمهور متأثر جدا بش���خص 

يوسيف.

ويستدرك إتينغر قائال إن هذا ال يعني أننا أمام نهاية طريق حركة »شاس«، 

بل بإمكان الحركة االستمرار في الوجود ولربما تتقلص أو تنشق إلى فصيلين 

روحانيين، وفي نفس الوقت تستمر في طريقها.

ويشير إتينغر إلى االنتخابات البرلمانية األخيرة التي جرت في مطلع العام 

الجاري، حين انش���ق اثنان من الرابانيم، أحدهما كان عضو كنيس���ت، واآلخر 

ل الئحة انتخابية منفصلة، وس���اهما في 
ّ
رجل دين معروف، وكل منهما ش���ك

منع »شاس« من زيادة قوتها على األقل بمقعد واحد.

ويختتم إتينغ���ر مقاله المطّول باإلش���ارة إلى أن زعماء عال���م »الحريديم« 

يكافحون في الس���نوات األخيرة تطور العصر، وخاصة االنفتاح اإلعالمي على 

اإلنترنت وغيره، مش���يرا إل���ى أن المتغيرات في الزعامات الروحية س���تفتح 

الكثير من ملفات السيطرة على هذا الجمهور الواسع من جديد. 

»الدولة العلمانية« والحريديم
تسعى إس���رائيل بش���كل عام للظهور وكأنها »الدولة العلمانية« و«الدولة 

الديمقراطي���ة«، ولكنه���ا ف���ي ذات الوقت تعل���ن أنها »الدول���ة ذات الطابع 

اليه���ودي«، والقصد هنا في تفاصي���ل ادارة »الحياة العامة« في إس���رائيل، 

لنجدها أنها مكّبلة بسلسلة من قوانين اإلكراه الديني، ولنرى أن »علمانيتها« 

رهينة لليهود المتزمتين وما هم على استعداد للتنازل عنه.

وكان شكل انش���غال إسرائيل بموت عوفاديا يوسيف بمثابة مؤشر على أن 

إسرائيل ال تتخلى عن رهن إدارة جمهورها بما يطلبه المتزمتون، ولذا نرى أن 

إس���رائيل ترفض تحرير نفسها من عشرات القوانين التي تفرض قيودا على 

جمهورها، مثل منع المواصالت العامة وش���ل الحياة في أيام السبت واألعياد 

اليهودية، وفرض قيود كبيرة جدا على مسألة الحالل، ليس في الطعام وحده، 

ومنع س���ن قانون للزواج المدني في إسرائيل، والكثير الكثير من القوانين، ما 

يبدد بدعة »علمانية إسرائيل«.

ويشكل المتزمتون اليوم نحو 13% من السكان في إسرائيل، وأكثر من %15 

من اليهود في إسرائيل، وهذه نسبة ترتفع بشكل مستمر بوتيرة عالية، نظرا 

إلى تكاثر »الحريديم« بنسبة هي واحدة من أعلى نسب التكاثر الطبيعي في 

العالم، أكثر من 3% س���نويا، وبحس���ب التقديرات فإن نسبتهم بين اليهود 

ستتجاوز في العام 2030 33%، ما يعني مضاعفة قوتهم وتأثيرهم، وهذا ما 

يجعل أوس���اطا عديدة في إسرائيل والحركة الصهيونية تغرق في القلق من 

شكل إسرائيل وصورتها مستقبال.
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

تقارير خاصـــة

أص���در مراقب الدولة اإلس���رائيلي، في األس���بوع الماض���ي، تقريرا 

خاصا بش���أن االمتيازات الضريبية الضخمة التي تحصل عليها كبرى 

الش���ركات على وجه الخصوص، في إطار ما يس���مى »قانون تش���جيع 

االس���تثمارات«، إضافة إلى قرار وزارة المالية منح تسهيالت مفرطة 

ف���ي الضريبة على أرباح الش���ركات اإلس���رائيلية لقاء نش���اطها في 

العالم، تضاف إليها أيضا مسألة تشغيل أموال صناديق التقاعد في 

األس���واق المالية، ومنح كبار الشركات والمستثمرين قروضا منها، إذ 

يؤكد التقرير أن في كل هذا إغداقا غير مبرر على الشركات، ما يسبب 

خسائر فادحة للخزينة العامة وألموال الجمهور في صناديق التقاعد.

وقد كثر الحديث في السنوات األخيرة في إسرائيل عن سلسلة 

من القوانين والقرارات التي تقدم امتيازات ضريبية ومالية ضخمة 

إلى كبار المستثمرين، تحت يافطة »تشجيع االستثمارات«، إال أن 

المبال���غ الضخمة التي يجري الحديث عنها تطرح عالمات س���ؤال 

خطيرة بش���أن نزاهة العالقة بين الس���لطة وأصحاب المال. وهذا 

حدي���ث بات أكثر وضوحا في الحلبة اإلس���رائيلية، في ضوء الدور 

الواضح والمعلن الذي يلعبه »حيتان المال« في الحلبة السياسية، 

وفي دعم أحزاب وشخصيات للوصول إلى السلطة، بمن فيهم من 

يسيطر على الحكم في هذه المرحلة وفي السنوات األخيرة.

ونتركز في هذا المجال في ثالث قضايا عينية:

»قانون تشجيع االستثمارات«
وهو قان���ون يمنح امتيازات ضريبية غير عادية إلى الش���ركات 

الكبرى في مواصفات معينة، ويصل مجموعها سنويا إلى ما يربو 

على 4ر1 مليار دوالر. وقد ُس���ن القانون في العام 2005، حينما كان 

بنيامين نتنياهو وزيرا للمالية في حكومة أريئيل ش���ارون، ودخل 

إلى حيز التنفيذ في العام 2006 والحقا.

وكانت سلطة الضرائب اإلسرائيلية قد اضطرت قبل عدة أسابيع 

إلى الكش���ف عن هذه اإلعفاءات الضريبي���ة، التي منحتها لكبرى 

الش���ركات في إطار »قانون تش���جيع االس���تثمارات«، ليتبين أن 

50% من هذه االمتيازات خالل س���ت سنوات، حصلت عليها ثالث 

شركات، أكبرها شركة »طيفع«، التي تعد من أكبر شركات األدوية 

في العالم، وهي ما بين سابع أو ثامن شركة في العالم.

وتبين من التقارير أن شركة »طيفع« حصلت على إعفاءات ضريبية 

م���ن العام 2006 إلى الع���ام 2011، بنحو 8ر11 مليار ش���يكل، وهو ما 

يقارب 3ر3 مليار دوالر، ما يعني أنها لم تدفع ضرائب على أرباحها، 

في الوقت الذي كانت فيه نس���بة الضرائب على أرباح الشركات في 

العام 2006 نح���و 31%، وتراجعت تدريجيا في العام 2011 إلى %24. 

ويذكر هنا أن هذه الضريبة ارتفعت في العام الماضي بنس���بة %1، 

ومن المفترض أن ترتفع في مطلع العام المقبل إلى 5ر%26.

ويظهر من المعطيات أيضا أن ما حصلت عليه ش���ركة »طيفع« 

من امتيازات ضريبية س���نوية، بقيمة مئ���ات ماليين الدوالرات، 

ل حوالي 25% من إجمالي األرباح التي كانت تحققها الشركة 
ّ
شك

في كل س���نة في نشاطها المحلي والعالمي، ما يعني أنها ليست 

في ورطة مالية حتى تتلقى هذا الحجم من األرباح. 

وحصلت ش���ركتا »تش���يك بوينت« للتقنيات العالية، وش���ركة 

»كيل«، على ما مجموعه 900 مليون دوالر للشركتين معا.

لكن ما أشعل الجدل في إس���رائيل حول هذا الملف، وما يخص 

ش���ركة »طيفع« تحديدا، أن هذه األخي���رة وقبل يومين من صدور 

تقري���ر مراقب الدول���ة العام، أعلنت أنها بص���دد فصل نحو 800 

عام���ل من العاملين لديها في إس���رائيل خالل الع���ام المقبل، ما 

يعن���ي تقليص القوى العاملة لديها بنس���بة 11%، وهذا يناقض 

القانون الذي تحصل بموجبه الشركة على االمتيازات الضريبية.

ضريبة على األرباح »المحتجزة«
من���ذ ما يربو على عام، ظهرت في إس���رائيل قضية ما يس���مى 

ب� »األرب���اح المحتجزة«، أي أرباح بقيمة تزي���د عن 33 مليار دوالر 

حققتها الش���ركات اإلس���رائيلية في نش���اطها ف���ي الخارج في 

الس���نوات األخيرة، لكن الش���ركات احتجزت ه���ذه األرباح، كي ال 

تدفع عليها ضريبة بنس���بة 25%، وكان قرار وزارة المالية بأنه في 

حال أقدمت الش���ركات على توزيع األرباح على أصحاب األس���هم، 

فستفرض ضريبة بنسبة تفوق %15.

لكن الش���ركات امتنعت ع���ن توزيع األرب���اح، واكتفى بعضها 

بتوزي���ع ما بلغ مجموعه مليار دوالر، وج���رت جباية ضرائب بقيمة 

167 ملي���ون دوالر، ولكن بقي 32 مليار دوالر لم تجب وزارة المالية 

ضريب���ة عليها، وكان م���ن المفترض أن يبل���غ اجمالي الضريبة 8 

مليارات دوالر وفق تقديرات متنوعة.

إال أن الحكومة الس���ابقة برئاس���ة بنيامين نتنياهو ذاته قبلت 

بما يس���مى »حل وس���ط« توصلت إليه وزارة المالي���ة مع كل تلك 

الش���ركات، يقضي بجباية ضرائب بقيمة 800 مليون دوالر فقط، 

أي 10% مم���ا كان يج���ب جبايت���ه، والالفت هنا أيض���ا أن من أكبر 

الشركات استفادة من هذا القرار كانت أيضا شركة »طيفع«، التي 

كانت حصتها من الضرائ���ب 5 ماليين دوالر فقط، من أصل أرباح 

بلغت 6ر1 مليار دوالر.

القروض من صناديق التقاعد
قب���ل نحو عقد م���ن الزمن بدأت إس���رائيل تتبع نظ���ام تعويم 

أموال صناديق التقاعد في أس���واق المال، وباتت مصدرا للقروض 

الضخمة لكبار األثرياء بالشروط المسهلة، لتكون توفيرات الناس 

البس���يطة عرضة للخس���ائر، في حين أن ما يطالها من أرباح يكون 

جزئيا، فيما تص���ب األرباح األكبر في جيوب كبار المس���تثمرين، 

وتكش���فت في هذا المضمار قضايا فس���اد أقرب إلى نهب أموال 

الجمهور الواس���ع، وإحدى هذه القضايا ت���دور اآلن في المحاكم 

اإلس���رائيلية. إذ أن ج���زءا كبيرا م���ن قيمة الصنادي���ق وأرباحها 

أصبح رهن أرباح البورصات وأس���واق المال، وفي س���نوات األزمات 

االقتصادي���ة غالبا ما تخس���ر ه���ذه الصناديق نس���با جدية من 

قيمتها، هي خسائر مباشر للمواطنين أصحاب التوفيرات. 

لكن هذه الصنادي���ق تحولت أيضا إلى مصدر لتقديم القروض 

الضخمة بمليارات الدوالرات للمس���تثمرين، ما فرض عليها خطر 

عدم التس���ديد في س���نوات األزمات االقتصادي���ة، وقد ظهر في 

األشهر األخيرة في إس���رائيل مصطلح »حالقة الديون«، كمفهوم 

»حالق���ة الش���عر«، ما يعن���ي تقدي���م تس���هيالت للمدانين في 

األقس���اط، وحتى خصم جزء من الفوائد والديون المتراكمة، وهذا 

يتم بمصادقة وزارة المالية مباشرة.

وقد بّين تقرير مراقب الدولة أن مجموع ما تم خصمه من الديون 

من���ذ العام 2008 إل���ى العام 2011 أكثر م���ن 8ر5 مليار دوالر هي 

أموال صناديق التقاعد، ما يعني أنها خس���ائر المدخرين، لصالح 

كبار أصحاب رأس المال والمستثمرين.     

تقرير مراقب الدولة
يس���تعرض تقري���ر مراقب الدول���ة جوانب عديدة من أش���كال 

االمتيازات الضريبية والمالية التي يحصل عليها المس���تثمرون، 

أساس���ا من خزين���ة الدولة، ع���دا الجوانب الثالثة أع���اله. ويقول 

المراقب إنه »على مر الس���نين طرأ ازدياد ح���اد في تكلفة قانون 

تش���جيع االس���تثمارات، وأن قس���ما من أهداف ه���ذا القانون لم 

يتحقق، إذ تبين من جملة ما تبين في البحث، أن غالبية االمتيازات 

منح لعدد قليل جدا من الشركات الكبيرة، التي تدفع 
ُ
الضريبية ت

أصال، نسبة ضريبة منخفضة على وجه الخصوص، وقسم من تلك 

الشركات تستثمر أرباحها خارج إسرائيل، خالفا لجوهر القانون« 

المذكور ال���ذي يهدف إلى خلق أماكن عمل ثابتة ويس���اهم في 

زيادة النمو االقتصادي. 

ويضيف تقرير المراقب »كذلك ال يوجد ما يؤكد إطالقا بأن هذه 

االمتيازات تساهم بقيمة ملحوظة وملموسة في تطوير الصناعة، 

باألس���اس ف���ي المناطق البعيدة ع���ن مركز البالد، وأن مس���ارات 

االمتيازات الضريبية، التي كانت تهدف إلى جذب اس���تثمارات 

أجنبية، تدفع اآلن لشركات إسرائيلية«.

ويس���تعرض التقرير عدة نقاط من المفترض أن تثير تساؤالت 

خطيرة، حول الهدف الحقيقي من قانون تش���جيع االستثمارات، 

إذ يكش���ف عن »تح���ركات م���ن وراء الكواليس« س���بقت صياغة 

قانون تش���جيع االس���تثمارات قبل أكثر من ثماني س���نوات، كما 

س���بقت تحركات مماثلة صدور قرار وزارة المالية بش���أن »األرباح 

المحتجزة«، وف���ي تقديرات جهاز مراقب الدول���ة أنه تمت بلورة 

القانون من دون فحص معمق النعكاسات القانون.

ويق���ول التقرير إن خس���ائر خزينة الدولة من قانون تش���جيع 

االستثمار تصل إلى 10 مليارات شيكل )77ر2 مليار دوالر(، وليس 

ما بي���ن 3 مليارات إلى 4 مليارات ش���يكل )بمع���دل مليار دوالر(، 

وه���ذا وفق معطي���ات تطبيق القان���ون في الع���ام 2011. وينتقد 

المراقب سلطة الضرائب أيضا لكونها لم تجر الحسابات الدقيقة 

النعكاسات قانون كهذا.

وقالت وزارة المالية إنه���ا بصدد إعادة النظر في إمكانية إلغاء 

كلي لمسار ضريبة 0% الذي تحصل عليه شركة »طيفع«، بموجب 

ه في العام 2005، إال أن مسؤولين في الوزارة 
ّ
القانون الذي تم سن

أش���اروا إلى أن القانون ساري المفعول لمدة عشر سنين، ما يعني 

إلى العام 2015. وهناك شك في ما إذا سيكون بقدرة الوزارة اجراء 

تعديل قانون بهذا المس���توى. ولم تستبعد جهات مسؤولة في 

ال���وزارة، وفق تقارير نش���رتها الصحاف���ة االقتصادية، أن تجري 

مفاوض���ة ش���ركة »طيفع« كي تتن���ازل إلى حد ما ع���ن اإلعفاءات 

الضريبية التي تحصل عليها.

إال أن مراق���ب الدولة قال ف���ي تقريره إنه يجب ع���دم االكتفاء 

بإج���راء تعديالت على القانون، بل يج���ب تحديد أهداف القانون 

بش���كل واضح ووفق مقاييس محددة، على أن يتم متابعة دقيقة 

لتحقيق األهداف ل���دى أولئك الذين يتمتعون بهذه االمتيازات، 

كذلك إجراء فحص دائم لتكلفة القانون، أمام الوضعية المرحلية 

للميزانية العامة، وش���دد على أنه ال يمكن تقديم امتيازات مالية 

وضريبية من دون تحديد سقف لها.

السلطة و»حيتان المال« 
واالنتخابات األخيرة

يأتي تقرير مراقب الدولة بالصراحة التي يطرحها وقد ال تكون 

كلي���ة، في الوقت ال���ذي تبرز فيه أكثر فأكثر مدى س���يطرة كبار 

أصحاب رأس المال، أو حسب المصطلح الدارج »حيتان المال«، على 

االقتصاد اإلسرائيلي، وحتى على دوائر القرار. 

وقبل عدة أس���ابيع نش���رنا في »المشهد اإلس���رائيلي« تقريرا 

ملخصا لسلسة تقارير إسرائيلية عن شكل سيطرة »حيتان المال« 

على االقتصاد اإلسرائيلي، والتأثير المباشر على شكل الحكم.

وكان���ت الظاهرة األب���رز التي ج���رى الحديث عنه���ا هي حجم 

االحتكارات، وتشابك االحتكارات بين قطاعات اقتصادية متنوعة، 

بشكل يضمن مصالح كبار »حيتان المال«، مثل أن نجد مستثمرين 

يسيطرون على قطاع انتاجي ما، وفي نفس الوقت لهم أسهم في 

ش���ركات استثمار، وباألساس بنوك، تضمن لهم تسهيل أمورهم 

المالية، وفي موازاة ذلك الس���عي إلى السيطرة على كبرى وسائل 

اإلع���الم على مختلف تنوعاتها االلكتروني���ة والمطبوعات بهدف 

التأثير على صناعة الرأي العام.

وطبعا سعي السيطرة كله يبرز بشكل قوي خاصة في العقدين 

األخيري���ن، في الس���يطرة عل���ى األح���زاب الكبيرة، وعل���ى نواب 

وش���خصيات سياس���ية بارزة، كي تؤمن لها مصالحها في دوائر 

القرار، من حكومة ومؤسسات رسمية وكنيست.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، ينش���غل الكنيست في سن 

قانون باإلمكان تس���ميته »منع التشابك االس���تثماري«، أي وضع 

قيود على امكانيات شراء األسهم في قطاعات متنوعة ومتشابكة 

من الش���خص الواح���د، أو م���ن المجموعة االس���تثمارية الواحدة، 

بموجب النموذج السابق ذكره هنا.

لكن إقرار هذا القانون يتعثر بفعل ضغوط »حيتان المال« على 

الكنيست، بهدف تفريغ القانون من مضمونه، وهناك من يراهن 

على أن الصيغ���ة النهائية للقانون لن تلب���ي الهدف الذي وضع 

ألجله القانون أساسا، إذ أنه سيكون مليئا بالثغرات واالستثناءات 

التي تس���مح باس���تمرار بقاء الوضع القائم، وهذا سيكون إثباتا 

آخر على ضعف المؤسس���ة الحاكمة أمام »حيت���ان المال«، الذين 

يساهمون بشكل قوي جدا في تحديد هوية الحكم في إسرائيل.

وك���ي نوض���ح أكثر من الض���روري االلتف���ات إلى م���ا ظهر بعد 

االنتخابات البرلمانية األخيرة، التي جرت في مطلع العام الجاري، 

فقد اس���تغربت الحلبة اإلس���رائيلية كثيرا ه���ذا التقارب الكبير 

والتنس���يق الوثيق بين حزب »يوجد مس���تقبل«، الذي يقوده من 

ب���ات وزير المالية يائير لبيد، وبين حزب المس���توطنين اليميني 

المتطرف »البي���ت اليهودي«، الذي يقوده من بات وزير االقتصاد 

نفتالي بينيت، الذي تولى الوزارة بعد توسيع صالحياتها لتشمل 

عدة وزارات.

فحزب »يوجد مس���تقبل« ظهر في االنتخابات كحزب »معتدل« 

وعلمان���ي معقل���ه األكبر منطقة ت���ل أبيب الكب���رى، وحصل في 

 ثانيا، وفيه تنوعات سياس���ية من 
ّ

االنتخابات على 19 مقعدا وحل

أقصى اليسار إلى اليمين »المعتدل«.

ل أساس���ا 
ّ
أم���ا ح���زب »البيت اليه���ودي« فهو الح���زب الذي مث

التيار »الديني الصهيوني«، التيار األس���اس بين المس���توطنين 

في الضف���ة الغربية المحتلة، التي هي معقل���ه الرئيس، وخاض 

االنتخابات بأجندة يمينية متطرفة إلى أقصى الحدود.

ل رئيس���ا الحزبين »جبه���ة موحدة« في 
ّ
وبعد االنتخابات ش���ك

مفاوضات االئتالف مع حزب »الليكود« برئاسة بنيامين نتنياهو، 

وقوتهما المشتركة من 31 مقعدا، أعطت لهما قوة موازية لحزب 

الليكود الش���ريك مع حزب »إس���رائيل بيتنا«، وكان هناك مطلب 

رئيس للحزبين منذ البداية، وهو منع اش���راك كتلتي المتدينين 

المتزمتين »الحريديم« في الحكومة، تحت شعارات متعددة، مثل 

السعي لفرض قانون التجنيد اإللزامي على شبان الحريديم، ولجم 

وتقليص الميزانيات لمؤسسات الحريديم، ما يعني مطالب ذات 

طابع اقتصادي.

واتجه رئيس���ا الحزبين لتولي حقائ���ب اقتصادية رفيعة جدا، 

لبيد وزارة المالية، وبينيت وزارة االقتصاد الموسعة التي شملت 

حقيبة االقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل.

ولم يكن بنيامي���ن نتنياهو في ضائقة من ه���ذا التحالف، بل 

إن الممارس���ة اليومية على الصعيد االقتصادي للحكومة أظهرت 

بوض���وح م���دى التوافق بين ه���ذا الثالث���ي، الذي قاد سياس���ة 

اقتصادية صقرية، كتلك الت���ي اتبعها نتنياهو حين كان وزيرا 

للمالية في حكومة شارون من دون كتل الحريديم، أيضا في تلك 

الحكومة.

وف���ي عبارة، ليس���ت اعتراضية نش���ير أيضا إلى م���ا ورد ُبعيد 

االنتخابات البرلمانية من أن لبي���د حصل خالل حملته االنتخابية 

على دعم من 87 ثريا وأصحاب رؤوس أموال، كل منهم قدم للبيد 

ضمانات مالية في البنوك بقيمة 27 ألف دوالر.

وهذا المش���هد يوح���ي بأن »حيت���ان المال« ل���م يكتفوا بدعم 

الحزبي���ن األكبرين، وف���ي االنتخابات األخيرة بحث���ا عن حصاني 

ط���روادة يتغلغ���الن في جمهوري���ن كبيرين لكل مهم���ا ميزته: 

األول جمه���ور تل أبيب الكب���رى، حيث الطبقة العليا الميس���ورة 

من الش���ريحة الوس���طى، وهي ق���وة اقتصادية ومنه���ا من قاد 

حمل���ة االحتجاجات الش���عبية، والجمه���ور الثاني ه���و جمهور 

المس���توطنين، القوة السياسية األكثر تماسكا وتشددا وتفرض 

الكثير من إمالءاتها على المؤسسة االقتصادية.

ال يمك���ن معرفة مصي���ر تقرير مراق���ب الدول���ة الجديد، لكن 

احتم���االت إح���داث تغيي���ر جذري في م���ا ورد م���ن قضايا تبقى 

احتم���االت ضعيفة، وقد تك���ون هناك تقارير أخ���رى الحقا، لكن 

الحقيق���ة التي تبق���ى واضحة هي أن السياس���ة التي أس���ماها 

في الماضي من بات رئيس���ا إلسرائيل ش���معون بيريس »سياسة 

اقتصادية خنازيرية«، بمعنى شرهة، مرشحة ألن تستفحل أكثر 

فأكثر.

مراقب الدولة اإلسرائيلي يوّجه انتقادات
حاّدة إلى »قانون تشجيع االستثمارات«!

*شركات كبرى حصلت على مليارات الدوالرات كامتيازات مالية وضريبية من دون أن يساهم هذا في تحقيق أهداف 

اقتصادية *تلميح واضح إلى أن قوانين وإجراءات وقرارات اقتصادية أغدقت على »حيتان المال« مليارات دون أي مبرر *التقرير 

ُيطرح في وقت يشتد فيه الجدل حول امتيازات »حيتان المال« من الخزينة العامة *االنتخابات البرلمانية األخيرة شكلت 

دليال جديدا على عمق تغلغل »حيتان المال« في المؤسسة الحاكمة في مسعاها للسيطرة الكلية عليها*

أظهر اس���تطالع جديد للرأي العام في إس���رائيل أجرته صحيفة »هآرتس« في نهاية األسبوع الماضي بواسطة »معهد 

ديالوغ« الذي يديره الخبير في ش���ؤون االستطالعات البروفس���ور كميل فوكس، أن 75% من اإلسرائيليين غير راضين عن 

أداء وزير المالية اإلسرائيلي يائير لبيد، رئيس حزب »يوجد مستقبل«. 

وأشار 51% من الذين شملهم االستطالع إلى أنهم يشعرون بخيبة أمل من لبيد وحزبه الجديد.

وقال 58% إن س���لوك رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو في الحلبة السياس���ية الدولية في كل ما يتعلق 

بموضوع إيران هو سلوك جيد، في حين قال 32% إن سلوكه غير جيد. 

وأكد 49% أنه ال ينبغي وقف المفاوضات اإلسرائيلية- الفلسطينية في ضوء ازدياد العمليات »اإلرهابية« التي يقوم بها 

الفلسطينيون في المناطق المحتلة، بينما أكد 38% أنه يجب وقفها فورًا.

وقال 63% إن نتنياهو ال يزال أكثر ش���خص مناس���ب لرئاسة الحكومة في إس���رائيل، وأكد 44% أنهم راضون عن أدائه 

كرئيس للحكومة. وشمل االستطالع 501 شخص يمثلون جميع فئات السكان اليهود البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ 

حّدها األقصى 4ر%4.

وكانت صحيفة »هآرتس« قد أنش���أت مؤخرا افتتاحية ردت فيها على الهجوم الذي شنه لبيد على الذين يهاجرون من 

إسرائيل احتجاجا على الغالء، طالبته فيها بتحسين مستوى المعيشة بدال من مهاجمة هؤالء المهاجرين. 

وج���اء في هذه االفتتاحي���ة:  »كتب وزير المالية يائير لبيد على صفحته في الفيس���بوك ردًا عل���ى برنامج بثته القناة 

العاشرة عن اإلسرائيليين الذين هاجروا إلى الخارج بسبب غالء المعيشة ورد فيه: »جئت إلى هنا )برلين( كي أخطب أمام 

البرلمان ضد العداء للس���امية، وكي أذكرهم كيف حاولوا قتل والدي ألنه لم يكن لليهود دولة خاصة بهم، وكيف قتلوا 

نقذت جدتي في اللحظة األخيرة من الموت. لذا أجد نفس���ي 
ُ
جدي في معس���كرات اإلبادة وجوعوا أبناء عمومتي، وكيف أ

عاجزًا عن التسامح مع األشخاص المستعدين للتخلي عن الدولة الوحيدة لليهود ألن الحياة في برلين أكثر راحة«.

»إن وزي���ر المالية النافد الصبر هو نفس���ه وزير المالي���ة الذي طلب من الجمهور اإلس���رائيلي أن يصبر عامين كي يفي 

بتعهداته في االنتخابات من أجل إصالح الوضع االقتصادي. لقد زعم حزب »يوجد مستقبل« أنه يمثل اإلسرائيليين الذين 

يرزحون تحت عبء البحث عن لقمة العيش ويقلقون على وجودهم. وبعد مرور تسعة أشهر على انتخاب لبيد، ال يزال هذا 

الجمهور يبحث عن فرصة لمس���تقبل اقتصادي أفضل. ولم يع���د جزء منه يؤمن بأن الحكومة التي لبيد عضو فيها قادرة 

على تحقيق ذلك«.

وأضاف���ت الصحيفة: »إن حركة االحتجاج االجتماعي التي نش���بت ف���ي صيف 2011 كانت تعبيرًا عن إحس���اس العديد 

من المواطنين بأنهم غير قادرين على العيش بكرامة ورخاء. لقد خرج مئات اآلالف إلى الش���وارع بس���بب غالء المعيش���ة، 

وألنهم برغم عملهم ال يس���تطيعون أن يؤمنوا ألنفس���هم وألوالدهم الخدمات األساسية مثل السكن والتعليم. وعلى ما 

يب���دو، فإن لبيد الذي ركب موجة االحتجاجات ال يدرك الضائقة التي دفعت بالجمهور إلى إيصاله للكنيس���ت. وهو يكرر 

األقوال المشينة عينها التي سبق أن قالها  إسحق رابين العام 1976 عندما وصف الذي غادروا إسرائيل »بنفاية الضعفاء 

والمتخلفين«. 

»إن مواطني إس���رائيل أحرار في أن يقرروا العيش أينما يش���اؤون مع أوالدهم، وال ضرورة النتقادهم واتهامهم بالبحث 

عن راحتهم من خالل اس���تخدام ذكرى المحرقة النازية. لقد كان على لبيد بداًل من مهاجمة من يختار مغادرة إس���رائيل 

العمل إلصالح الوضع، فوجوده في وزارة المالية وترؤس���ه لحزب يضم 19 مقعدًا في الكنيست يسمحان له باتخاذ خطوات 

من شأنها تغيير الواقع االقتصادي بداًل من التشكي عبر وسائل التواصل االجتماعي. إن المطلوب من وزير المالية القيام 

بإصالحات اقتصادية تؤدي إلى خفض غالء المعيشة، كما عليه أن يتذكر أن الدفع بعملية السالم أمر أساس بالنسبة ألمن 

إس���رائيل واقتصادها. وبداًل من إدانة المواطنين لمغادرتهم إس���رائيل، من األفضل أن تعمل الحكومة لتحويل إسرائيل 

إلى دولة عادلة ومتساوية يريد سكانها العيش فيها ويفتخرون بذلك«.

آخر االستطالعات: 

ثالثة أرباع اإلسرائيليين غير راضين 
عن أداء يائير لبيد كوزير للمالية!

» صـــــــدر  عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية »

الخارطة السياسية 
في إسـرائيل

انتخابات 2013

برهوم جرايسي
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