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شرطة إسرائيل تقف 

عاجزة أمام تصاعد 

»حروب العصابات«!

شركة بملكية الحكومة 

الصينية تنوي شراء أكبر 

شركة أغذية إسرائيلية!

ميركل ونتنياهو في صورة تعود لنيسان 2011.                     )أ.ب(

ضابط إسرائيلي كبير يؤكد وجود 
اتصاالت مع المتمردين في سورية!

أكد ضابط إس����رائيلي كبير وجود اتصاالت بين الجيش اإلسرائيلي 

وقوات المتمردين التي تقاتل من أجل إسقاط نظام الرئيس السوري 

بشار األسد. 

وقال ه����ذا الضاب����ط إن تلك االتصاالت تش����مل نق����ل جرحى إلى 

مستش����فيات إس����رائيلية، لكن خبراء أمنيين إس����رائيليين قالوا إن 

االتصاالت تتجاوز ذلك.

ونقل موقع »والال« االلكتروني، أمس االثنين، عن الضابط اإلسرائيلي 

قوله إن الجيش اإلسرائيلي يجري اتصاالت مع ممثلي المتمردين في 

سورية من أجل نقل جرحى لتلقي العالج في مستشفيات إسرائيلية.

وأش����ار إلى أنه ت����م نقل أكثر من 1600 جري����ح أصيبوا خالل الحرب 

الدائرة في س����ورية وأنه تم عالج قسم منهم في مستشفى ميداني 

أقامه الجيش اإلسرائيلي عند الحدود في مرتفعات الجوالن والقسم 

اآلخر تم نقله للعالج في مستشفيات داخل إسرائيل.

وقال الضابط اإلس����رائيلي إن نقل الجرحى من األراضي الس����ورية 

إلى إس����رائيل يتم من خالل اتص����ال يجريه ممثل عن المتمردين مع 

مسؤول أمني إسرائيلي، وينسق وصول الجريح إلى الشريط الحدودي 

ويس����لم تفاصيل حول هوية الجريح وخط����ورة إصابته، ووفقا لهذه 

التفاصيل يستعد الجيش اإلسرائيلي لتقديم مساعدة طبية للجريح 

عند الش����ريط الحدودي أو لنقله إلى أحد المستش����فيات في ش����مال 

إسرائيل.  

وقال الضاب����ط: »إننا ال نتدخل في القتال في س����ورية، لكن عندما 

نرى جرحى فإننا نقدم العالج لهم، وهذا شمل جنديا سوريا عالجته 

قواتن����ا، وال يتعي����ن علينا االنجرار وراء اس����تفزازات لك����ن ال يمكننا 

تجاهل الجرحى«.

ونق����ل موقع »والال« عن خب����راء أمنيين في إس����رائيل تقديرهم أن 

»جهاز األمن اإلس����رائيلي يجري اتصاالت مع المتمردين في سورية 

وليس بش����أن نقل جرحى فقط، وإنما بهدف إقامة حوار واس����ع أكثر 

حول مواضيع متنوعة اس����تعدادا الحتمال تفكك سيادة نظام األسد 

في مرتفعات الجوالن«. 

وق����ال الضاب����ط اإلس����رائيلي الكبي����ر إن »الجيش اإلس����رائيلي ال 

يالح����ظ وجودا إليران أو لحزب الله في المنطق����ة القريبة من الحدود 

اإلس����رائيلية - الس����ورية، ورغم ذلك فإن المنظومة العسكرية التي 

أقامها الجيش اإلسرائيلي حول الحدود تشمل جدارا وجمع معلومات 

اس����تخباراتية ورادارات وقوات تنش����ط أمنيا بصورة دائمة ونوعية، 

ما يدل على تغيير مفهوم النش����اط العس����كري الذي يفترض به أن 

يستعد لتهديدات مستقبلية«. 

وأضاف الضابط اإلسرائيلي أنه »انتقلنا إلى نشاط غير شفاف ألنه 

إذا حدث أي تطور سنتمكن من مفاجأة العدو، وإذا تسرب إطالق النار 

)بين قوات الجيش الس����وري والمتمردين( إلى إس����رائيل فإننا نمرر 

رس����الة عن طريق األندوف )قوات دولية لحفظ األمن( ونتلقى رسالة 

جوابية من السوريين مثل ’نأسف، أخطأنا، لن يتكّرر ذلك’«. 

وكان رئي����س الحكوم����ة اإلس����رائيلية بنيامين نتنياه����و قد قام 

ي����وم الثالثاء الفائت بزيارة إلى مستش����فى ميدان����ي أقامه الجيش 

اإلسرائيلي لمعالجة جرحى سوريين في هضبة الجوالن، وأدلى خالل 

الزيارة بتصريحات أكد فيها أن على العالم بأس����ره أن يرى صور هذا 

 على ما يمّيز بين الش����ّر اإليراني والخدمة 
ّ

المستش����فى لكونها تدل

اإلنسانية التي تقدمها إسرائيل لضحايا الحرب األهلية الدائرة في 

سورية. وأشار إلى أن إيران تمّول مرتكبي المجازر في سورية وتقوم 

بتزويدهم باألسلحة وإرشادهم. 

وقام نتنياهو بعد ذلك بجولة تفقدية في بعض المواقع العسكرية 

اإلس����رائيلية في هضبة الجوالن حيث استمع إلى تقارير أمنية حول 

آخر األوضاع في س����ورية ومرابطة عناصر الجه����اد العالمي في هذا 

البلد واألعمال التي جرى القيام بها لتعزيز التحصينات على امتداد 

منطقة الحدود اإلسرائيلية- السورية.

على صعيد آخر، قال محّرر الش����ؤون العربية في صحيفة »هآرتس« 

أمس إنه أقيمت في األردن مؤخرًا قيادة عسكرية لتنسيق العمليات 

المس����لحة في س����ورية، وأن الواليات المتحدة والس����عودية واألردن 

تنسق فيما بينها إلدارة العمليات. واستنادًا إلى صحيفة »واشنطن 

بوس����ت«، أعدت الواليات المتحدة والس����عودية قائمة بالميليشيات 

التي تستطيع الحصول على السالح المتطور. ويبدو أنه قبيل الزيارة 

التي يعتزم الرئيس األميركي باراك أوباما القيام بها إلى السعودية 

في آذار، وعلى خلفية االنتقادات الحادة التي وجهتها الس����عودية 

إل����ى اإلدارة األميركية، يرغب أوباما في إظهار الحزم العس����كري ضد 

س����ورية ش����رط أال تكون القوات األميركية متورطة ف����ي القتال على 

األرض.

واس����تنادًا إلى هذه التقارير، فإن إس����رائيل ساهمت أيضًا بصورة 

فاعل����ة في إح����دى الهجمات التي ق����ام بها المتم����ردون قبل أربعة 

أشهر، إذ قامت حينها قاعدة االتصال واالستخبارات في جبل الشيخ 

بالتش����ويش على ش����بكة االتصاالت التابعة للجيش الس����وري وعلى 

خطوط االتصال بين القوات المقاتلة وقياداتها.

وذكرت مصادر في الجيش السوري الحر أن الهدف اليوم هو إنشاء 

»منطقة أمنية« داخل األراضي السورية بالقرب من الحدود مع األردن 

كمنطلق لعمليات المتمردين. وس����وف تتسلح القوات بسالح متطور 

وبشبكة اتصاالت وصلت بالفعل إلى المنطقة، وسيجري استخدامها 

بإش����راف وتنس����يق من جان����ب األميركيي����ن واألردنيي����ن وبتمويل 

سعودي.

وتربط هذه المصادر بين إقالة سليم إدريس رئيس أركان الجيش 

الس����وري الحر، بقصد إقامة هيئ����ة أركان جديدة بقي����ادة عبد اإلله 

البش����ير المقرب من العاهل األردني الملك عبد الله. وس����يكون على 

رئيس األركان الجديد توحيد مختلف الميليش����يات التي تعمل في 

منطقة درعا، وكذلك توحيد القوات التي تقاتل بصورة مستقلة في 

شمال س����ورية وغربها. ويبدو أن إقالة إدريس جاءت بسبب محاوالته 

التق����رب من قط����ر، األمر الذي أغضب الس����عوديين الذي����ن يمولون 

الجيش السوري الحر.

وب����رأي هذا المح����ّرر فإن هذه التحضيرات تش����ير إل����ى أن الخيار 

العس����كري لم يمت بعد، وأن فش����ل مؤتمر جني����ف وإدراك أن الحل 

الدبلوماس����ي ما زال بعيدًا، كانا سببًا في إحياء هذا الخيار من جديد. 

ويبدو أن روس����يا أيضًا قلقة من المبادرة إلى إحياء الخيار العسكري، 

لذا لم تس����تخدم الفيتو ضد قرار األمم المتحدة تقديم مس����اعدات 

إنسانية كي »تبرهن« على نجاح الجهود الدبلوماسية. 

عشية زيارة مستشارة ألمانيا

نتنياهو: سأبذل كل جهدي من أجل الحفاظ على االستيطان!
*رئيس الحكومة اإلسرائيلية يصعد هجومه على مفاوضات الدول العظمى مع طهران ويعرب عن قلقه من موافقة

هذه الدول على استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم * غانتس: إيران تهديد للعالم وللشرق األوسط وإسرائيل *

وصلت المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، إلى إسرائيل، أمس االثنين، في 

زيارة رسمية على رأس وفد يضم 16 وزيرا ونائب وزير. 

ومن المقرر أن يعقد اليوم الثالثاء اجتماع مشترك للحكومتين اإلسرائيلية 

واأللمانية، وهو االجتماع الخامس من نوعه خالل السنوات الخمس األخيرة. 

وس����يتناول اجتماع الحكومتين اليوم التحضير للذكرى الس����نوية الخمسين 

إلقامة العالقات الدبلوماسية بين الدولتين. وسيلتقي نتنياهو ميركل في مقر 

إقامة رئيس الحكومة الرسمي في القدس، حيث يتوقع أن يبحثا قضايا عدة، في 

مقدمتها المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين والملف النووي اإليراني..

 وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إنه س���يتم خالل االجتماع المش���ترك 

للحكومتين التوقيع على سلس���لة اتفاقيات تعاون بين الجانبين، في مجاالت 

األمن والعالق���ات الخارجية واالقتص���اد والتجارة والقض���اء والطاقة وحماية 

البيئة والمواصالت والتربية والتعلي���م والعلوم واألبحاث والتطوير والثقافة 

والرياضة والصحة، واتفاق حول منح المواطنين اإلس���رائيلية تأشيرات عمل 

في ألمانيا لمدة سنة.

وكان���ت ميركل قد ن���ددت مؤخ���را بإعالن حكومة إس���رائيل عن مش���اريع 

اس���تيطانية جدي���دة، وانضمت بذلك إلى بيانات منددة ص���ادرة عن االتحاد 

األوروب���ي والواليات المتح���دة. ويتوقع أن يكون الموضوع الفلس���طيني أحد 

المواضيع الرئيسة التي ستبحثها ميركل مع نتنياهو. 

وأعلن نتنياهو خالل اجتماع لوزراء حزب الليكود الحاكم، أول من أمس األحد، 

أنه »ال يوجد حاليا طلب حقيقي مطروح بشأن تجميد البناء في المستوطنات«. 

وأضاف »هناك مطالب من هنا وحتى إش���عار آخر، ورغم الضغوط الدولية فأنا 

أصد جميع هذه المطالب بنجاح«. 

وتطرق أيضا إلى رس���الة وجهها إليه نواب وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب 

اليمين طالبوه فيها بعدم االستسالم لمطالب أميركية، وخاصة وثيقة »اتفاق 

اإلطار«، وبمواصلة االستيطان وهددوا بأنهم سيكسرون قواعد اللعبة في حال 

وافق نتنياهو عليها. وقال نتنياهو في هذا الس���ياق إنه سيواصل بذل كل ما 

في وسعه من أجل الحفاظ على االستيطان.    

وعقبت وزيرة العدل اإلسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، 

تس���يبي ليفني، على رسالة أعضاء الكنيست، وكتبت في صفحتها على موقع 

»فيس���بوك« اإللكتروني إن على أعضاء الكنيست هؤالء »أن يقرروا ما إذا كانوا 

يخدمون الجمهور أم أنهم يخدمون مجلس المستوطنات. ومحاولة القول بأن 

ما يس���ري على المستوطنات المعزولة يس���ري على الكتل االستيطانية يضر 

قبل أي ش���يء آخر بالكتل االستيطانية التي تس���كنها الغالبية العظمى من 

المستوطنين«.  

وعشية زيارة ميركل، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية إنه يشعر بالقلق من 

جّراء موافقة الدول العظمى على أن تستمر إيران في تخصيب اليورانيوم وأن 

تطّور في الوقت عينه صواريخ طويلة المدى.

وأض���اف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وس���ائل إعالم في مس���تهل 

االجتماع الذي عقدته الحكومة اإلسرائيلية أول من أمس األحد، أنه ينظر بقلق 

إلى حقيقة أن إيران تعتقد أنها عمليًا س���تحقق خطتها بأن تكون دولة عتبة 

نووية مع قدرة تخصيب من دون أن يمسها أحد، وتعمل على أن تكون لديها 

قدرة على تطوير صواريخ عابرة للقارات من دون أي عائق. 

وأكد نتنياهو أن الدمج بين التخصيب والسالح والقدرة على إطالق صواريخ 

يعني أن إيران تحصل على كل شيء لكنها في المقابل ال تعطي شيئًا تقريبًا، 

مشيرًا إلى أنه ال يجوز أن يكّرس االتفاق الدائم معها هذا الوضع.

وشّدد رئيس الحكومة على ضرورة تجريد إيران من أي قدرة على صنع سالح 

نووي أو على إطالقه، مؤكدًا أنه لم يتم تحقيق هذا األمر من خالل المفاوضات 

مع طهران، وأنه من دون إصرار الدول العظمى فلن يتحقق أيضًا. 

وأع���رب عن أمل���ه بأن تصر ال���دول العظمى بص���ورة حازمة عل���ى المطالب 

الحقيقية التي تحول دون تحّول إيران إلى دولة عتبة نووية.

وج���اءت أقوال نتنياهو ه���ذه على خلفية تصريحات أدل���ت بها نائبة وزير 

الخارجية األميركي وندي ش���يرمان في القدس )السبت( وأشارت فيها إلى أن 

إيران س���تتمكن من االحتفاظ بقدرتها على تخصيب اليورانيوم في أراضيها 

لكن هذه القدرة ستكون ضئيلة ومحدودة وخاضعة للمراقبة.

وأضافت ش���يرمان أن���ه إذا لم تكن ق���درة إيران على تخصي���ب اليورانيوم 

محدودة، فلن يتم التوصل إلى اتفاق دائم بينها وبين الدول العظمى بش���أن 

البرنامج النووي اإليراني.

على صعيد آخر، أش���ار نتنياهو إلى أن المستش���ارة األلمانية أنجيال ميركل 

س���تبدأ مساء أمس االثنين زيارة رسمية إلسرائيل سيرافقها خاللها 16 وزيرًا 

ونائب وزير، وإلى أنه سيناقش معها الموضوعين اإليراني والفلسطيني.

وك���ّرر نتنياهو التش���ديد على أنه لن يتم التوصل إل���ى اتفاق نهائي بين 

إسرائيل والفلس���طينيين من دون االعتراف بإس���رائيل دولة قومية للشعب 

اليهودي.

على صعيد آخر، أكد رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي الجنرال 

بيني غانتس أن إيران ما زالت تش���كل تهديدًا للعالم عامة ولمنطقة الش���رق 

األوس���ط وإس���رائيل خاصة، وأعرب عن أمله بأن تؤدي المفاوضات بين الدول 

الست العظمى وطهران إلى كبح البرنامج النووي العسكري اإليراني.

وأش���ار غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم على هامش جولة 

تفقدية قام به���ا أول من أمس األحد في هضبة الجوالن، إلى أن نظام طهران 

يقوم بتقديم المساعدة إلى كل من يقوم بإشعال النار في شتى أنحاء الشرق 

األوسط وخصوصًا في سورية حيث يرتكب نظام الرئيس بشار األسد المجازر 

بحق أبناء شعبه.

وأضاف أن إس���رائيل توفر ما تس���تطيع من مساعدات إنس���انية لمنكوبي 

الحرب في س���ورية، وفي الوقت نفس���ه تقوم بتعزيز الوسائل الدفاعية على 

امت���داد منطقة الحدود في الجوالن بما في ذلك إنش���اء فرقة جديدة للجيش 

في هذه المنطقة.

وتطّرق رئيس هيئة األركان إلى الس���احة الفلسطينية فأشار إلى أن قيادة 

الجيش اإلسرائيلي مهتمة في الوقت الحالي بمتابعة االنعكاسات المحتملة 

لجولة المفاوضات السياس���ية عل���ى األوضاع الميدانية ف���ي مناطق الضفة 

الغربية. وش���ّدد عل���ى أن الوضع في ه���ذه المناطق »ما زال تحت الس���يطرة 

الكاملة«.

أكد رئيس ح���زب »البيت اليه���ودي« اليميني المتط���رف ووزير االقتصاد 

اإلس���رائيلي، نفتالي بيني���ت، أن مخططات التهويد الت���ي تنفذها حكومات 

إس���رائيل في منطقت���ي الجليل والنقب تتطابق مع قيم إس���رائيل، فيما رأت 

رئيس���ة حزب »الحركة« ووزيرة العدل اإلسرائيلية تسيبي ليفني أن إسرائيل 

هي »الدولة القومية للش���عب اليهودي« بغض النظر عما تقوله الدول األخرى 

عنه���ا، وحذرت من أن العالم لن يدعم اعترافا كهذا بإس���رائيل إذا ما تم رفع 

شأن يهودية الدولة على ديمقراطيتها. 

وجاءت أق���وال بينيت وليفن���ي، التي دلت على وجود خ���الف بينهما حول 

تعريف إس���رائيل، خالل ندوة عقدها منتدى »كوهيليت« في القدس، أول من 

أمس األحد، تحت عنوان »هوية إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي - نحو 

إرساء دستوري؟«.

ورغم أن بينيت يعارض قيام دولة فلسطينية، وحتى أنه يتحفظ كثيرا من 

المفاوضات مع الفلس���طينيين، إال أن هذه الحقيقة لم تمنعه من التطرق إلى 

مطالبة الفلسطينيين باالعتراف بيهودية إسرائيل. 

ونقلت صحيفة »هآرتس« عن بينيت قوله إنه »ينبغي إظهار صفر تس���امح 

تج���اه الرغبات القومي���ة لعرب إس���رائيل. وتهويد الجلي���ل والنقب يتطابق 

م���ع قيم إس���رائيل«. وادع���ى بينيت أنه »ال يوج���د تناقض بين ]إس���رائيل[ 

يهودية وديمقراطية. وإذا لم نحصل على االعتراف بذلك فإنه س���تكون لدى 

الفلس���طينيين دولة ونصف الدولة، وس���يكون لدينا نص���ف دولة. والهوية 

اليهودية مغروسة في وثيقة االستقالل«.

وانتق���د بينيت زميله رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« ووزي���ر المالية، يائير 

لبي���د، قائال إن »الخطاب القومي العربي يزداد ق���وة، ومن هنا تنبع المعارضة 

لالعتراف بالدولة القومية اليهودية. ومؤسف أن لبيد ال يرى هذا األمر«. 

وتطرق إلى مش���روع قانون »إس���رائيل الدولة القومية للش���عب اليهودي«، 

معتب���را أنه »لزام علينا أن نش���ير إل���ى يهودية الدولة. وقد تم س���ن عدد ال 

نهائي من القوانين الحقوقية في إس���رائيل ولكن ال يوجد قانون حول هوية 

الدولة. ويوجد هنا من يحلمون بأن نكون مثل الس���ويد، لكننا لس���نا السويد. 

والمحكمة العليا، منذ ]رئيسها األس���بق[ أهارون باراك، تعمل بصورة مثابرة 

من أجل تغيير التوازن وإفراغ معنى اليهودية في الدولة. وقاموا بثورة مدنية 

على حس���اب اليهودية. مثل ق���رار الحكم في قضية قعدان ]في إش���ارة إلى 

ق���رار أصدرته المحكمة العليا في العام 2000، ونص على أن منح أراضي دولة 

لليه���ود فقط هو تمييز ممنوع[. وقد أصبح تهويد البالد مس���تنكرا، ألننا لم 

نعّرف ذلك كغاية دستورية«.

من جانبها، قالت ليفني إن سن قانون كهذا »يجب أن يرسي ويثبت ويدخل 

مضمونا إلى ’اليهودية والديمقراطية’. ومن الخطأ االنشغال باليهودية فقط 

وليس بالديمقراطية. ولذلك لم أؤيد مشروع القانون ]الذي قدمه قبل سنوات 

عضو الكنيست آفي[ ديختر الذي أقصى الديمقراطية. وينبغي االنشغال بأن 

تك���ون اليهودية والديمقراطية في موازاة بعضهما وعدم إنش���اء مرتبة عليا 

دس���تورية لليهودية. فالصهيونية كانت حركة قومية وليس���ت دينية. هل 

مرجعية حياتنا هي القانون أم الشريعة اليهودية؟«.

وأضافت ليفني أنه »توجد تي���ارات تمنح التفوق لليهودية أو تفوقا ألرض 

إس���رائيل على ش���عب إس���رائيل. وأنا ال أوافق على كل هذا. والحسم هو هل 

سنتمكن من اعتبار قيم مثل يهودية وديمقراطية على أنها قيم تعيش معا. 

وأغلبية يهودية في البالد هي شرط ضروري لكنه غير كاف«.

وفيم���ا يتعلق بالش���رط ال���ذي يضعه رئي���س حكومة إس���رائيل، بنيامين 

نتنياهو، بأن يعترف الفلس���طينيون بيهودية إسرائيل من أجل التوصل إلى 

اتف���اق بين الجانبين، قالت ليفني إن »األمر الذي كان مفهوم ضمنا في العام 

1948 ليس مفهوما ضمنا اليوم. وكوننا الدولة القومية للشعب اليهودي ليس 

مرتبط���ا بما يقوله اآلخرون. لكن ثمة أهمي���ة ألن نقول إن أي دولة هي تعبير 

قومي لكل ش���عب وشعب. والحديث ال يدور حول نزاع حول الحدود، وإنما حول 

ص���راع قومي. ويصعب تجني���د العالم لتأييد هذا المفهوم إذا ش���ددنا على 

تفوق اليهودية على المساواة«.

وتطرقت ليفني إلى هجرة اليهود من دول العالم إلى إسرائيل مع أزواجهم 

غي���ر اليهود. وقالت إن »غير اليهود الذين يهاجرون إلى البالد بموجب قانون 

العودة ليسوا متساوي الحقوق في إسرائيل رغم أنهم مواطنون، ألنه تم منح 

المؤسس���ة الحاخامية احتكارا على الزواج والدفن. والجيل الشاب في الشتات 

منع���زل عن إس���رائيل. وينبغي إجراء حوار جديد مع يهود الش���تات وينبغي 

السماح للتيارات المختلفة في اليهودية في العالم بالتعبير عن نفسها«.

وش���ارك في الندوة وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي، الحاخام شاي بيرون، 

من حزب »يوجد مس���تقبل«، الذي تساءل »هل إسرائيل هي دولة أساسها هو 

صراع بقاء وتهديد، أم أن دولة إس���رائيل هي تعبير عن حلم وهي نور لألغيار 

]أي غير اليهود[؟«. وأضاف أن »الس���ؤال بش���أن القانون هو هل يأتي نتيجة 

خوف أو حلم؟«.

وأض���اف بيرون أنه »مما س���معته من أقوال بينيت فإنه يأتي من الش���عور 

بالخط���ر. ويجب أن يكون النق���اش أكثر حول مضمون الدول���ة القومية لدولة 

إسرائيل«.

خالفات داخل الحكومة اإلسرائيلية حول »تعريف الدولة«!
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مقابلة خاصة مع المراسل السياسي 
والدبلوماسي في صحيفة »هآرتس«

باراك رافيد لـ »المشهد اإلسرائيلي«: 
أتوقع أن ينتهي اللقاء بين نتنياهو 

وأوباما بمزيد من النفور بين الزعيمين!

*موضوع المقاطعة يقلق نتنياهو بشكل كبير*

كتب بالل ضـاهـر:

يتوجه رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية األسبوع المقبل، إلى الواليات 

المتحدة للمش���اركة في مؤتمر لجنة الش���ؤون العامة األميركية اإلسرائيلية »إيباك«، وهو اللوبي 

اإلسرائيلي في الواليات المتحدة. 

وسيلتقي نتنياهو خالل هذه الزيارة مع الرئيس األميركي، باراك أوباما، في البيت األبيض. 

ويأتي هذا اللقاء في ظل خالفات بين أوباما ونتنياهو حول معظم قضايا الش���رق األوس���ط، وفي 

مقدمتها القضية الفلس���طينية والملف النووي اإليراني وه���دف المحادثات بين الدول العظمى 

وألمانيا وبين إيران. 

ويتوق���ع أن يح���اول أوباما حث نتنياهو عل���ى الموافقة على وثيقة »اتف���اق اإلطار« التي يعمل 

عل���ى بلورته���ا وزير الخارجية األميركي، ج���ون كيري، من أجل تمديد المفاوضات اإلس���رائيلية - 

الفلس���طينية إلى ما بعد ش���هر نيس���ان المقبل، حيث ستنتهي مدة التسعة ش���هور التي تم 

تحديدها للمفاوضات الجارية بين الجانبين.

وفي غضون ذلك تزايد انش���غال الحكومة والرأي العام في إسرائيل بقضية المقاطعة الدولية، 

وبش���كل خاص األوروبية، ضد إس���رائيل وخاصة المس���توطنات. وترددت مؤخرا أنباء تحدثت عن 

مقاطعة ش���ركات أوروبية كبيرة، بينها »دويتش���ي بنك« وهو أكبر بن���ك ألماني وثالث أكبر بنك 

في العالم، لش���ركات ومؤسسات إسرائيلية بس���بب قيامها بأنشطة في المستوطنات. ويشار إلى 

أن نقابتي���ن من أكبر النقابات األكاديمية األميركية قررتا في العام األخير مقاطعة المؤسس���ات 

األكاديمية اإلسرائيلية.

حول هذه المواضيع أجرى »المش���هد اإلس���رائيلي« المقابلة التالية مع المراس���ل السياس���ي 

والدبلوماسي في صحيفة »هآرتس« باراك رافيد. 

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: ما هي المواضيع التي يتوقع أن تكون في مركز لقاء أوباما ونتنياهو 

في البيت األبيض في بداية الشهر المقبل؟

رافيد: »أعتقد أنهما سيناقشان قضيتين مركزيتين: األولى هي قضية المفاوضات بين إسرائيل 

والفلس���طينيين، وكل محاولة اإلدارة األميركية بلورة وثيقة اتفاق اإلطار للمفاوضات. والموضوع 

المركزي الثاني، وقد ناقشاه في جميع لقاءاتهما السابقة، يتعلق بالبرنامج النووي اإليراني«.

)*( يب���دو أن هن���اك خالفات في ال���رأي بين أوباما ونتنياه���و فيما يتعلق بالموضوع الفلس���طيني 

والموضوع اإليراني، وحتى في الموضوع المصري أيضا على ضوء موقف أوباما غير المؤيد لوزير الدفاع 

عبد الفتاح السيسي وترشحه المحتمل لرئاسة مصر. كيف ستنعكس هذه الخالفات على اللقاء؟

رافيد: »ال أعرف بشأن مصر. لكن في الموضوع الفلسطيني ما زالت الخالفات بين أوباما ونتنياهو 

عل���ى حالها. كذلك فإن نتنياهو يتحفظ كثيرا من المفاوضات التي تجريها الواليات المتحدة مع 

إيران. ونتنياهو يخشى كثيرا من أن يطرح األميركيون وثيقة اتفاق اإلطار على طاولة المفاوضات 

مع الفلس���طينيين ودفعه إل���ى اتخاذ قرارات ال يريد اتخاذها، ال ف���ي المرحلة الحالية وربما هو ال 

يريد اتخاذ قرارات كهذه أبدا، خاصة على ضوء المعارضة لتقديم أي ش���يء للفلسطينيين داخل 

ائتالفه. ولذلك فإن هناك خالفات ونقاط احتكاك في أي لقاء بين نتنياهو وأوباما، وهذا يعني أن 

من األرجح أن ينتهي اللقاء بينهما بمزيد من النفور«.

)*( أنت تعتقد أن هذا اللقاء سيصعد العالقة المتوترة بينهما؟

رافيد: »ال أعرف كم باإلمكان إضافة توتر آخر للعالقات بينهما«.

)*( وهل هذا التوتر بين أوباما ونتنياهو يؤثر على العالقات بين الدولتين؟

رافي���د: »أعتقد أن هذا يؤثر. فعندما تكون هن���اك خالفات كثيرة إلى هذه الدرجة بين الرئيس 

األميركي ورئيس حكومة إسرائيل، ومع وجود عالقات شخصية إشكالية ومتوترة، فإن هذا سيؤثر 

بالضرورة على العالقات بين الدولتين. ورغم وجود مصالح مش���تركة للدولتين لكن هذه الخالفات 

تتغلغل إلى العالقات الثنائية«.

)*( ما هو موقف »إيباك« حيال الخالفات بين اإلدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية؟ 

رافي���د: »أعتقد أن إيباك تواجه مش���كلة كبي���رة، ألن زعماءها أوصلوا أنفس���هم إلى مواجهة ال 

تتوق���ف مع البيت األبيض في القضايا المتعلقة بإس���رائيل، وهذا الخ���الف بين نتنياهو وأوباما 

وضعهم في مش���كلة كبي���رة ألنه عندما تعبر إيباك عن تأييد موقف إس���رائيل فإنها تدخل في 

مواجه���ة مع البيت األبي���ض. والحاصل هو أنه ف���ي الوقت الذي تحاول فيه إيباك طرح نفس���ها 

كمنظم���ة محايدة وأنها ال تظهر تأييده���ا ألي من الحزبين الكبيرين، فإنه���ا تعتبر بنظر البيت 

األبيض منظمة مؤيدة للحزب الجمهوري، وأنها جهة معادية لسياسة أوباما في الشرق األوسط«.

)*( عقد خالل األس���بوع الماضي في القدس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية األميركية. كيف 

كانت األجواء في هذا المؤتمر، هل كانت مؤيدة لنتنياهو وسياسته؟

رافيد: »هذا جمهور مؤيد جدا لنتنياهو. واألش���خاص الذين شاركوا في هذا المؤتمر هم أعضاء 

في إيباك، وأعتقد أن باإلمكان النظر إلى خطاب نتنياهو أمام هذا المؤتمر على أنه بمثابة مقدمة 

للخطاب الذي سيلقيه أمام مؤتمر إيباك والرسائل التي سيمررها في البيت األبيض. وهذا يعني 

أنه يتوقع أن تحصل مواجهة بين نتنياهو وأوباما حول الموضوعين اإليراني والفلسطيني«.

)*( ما مدى تأثير قضية المقاطعة الدولية ضد إسرائيل على صناع القرار في إسرائيل؟

رافي���د: »أعتقد أنها مؤثرة جدا. وباإلمكان مالحظة كمي���ة الوقت الذي تخصصه الحكومة لبحث 

هذا الموضوع. وأعتقد أن موضوع المقاطعة هو أمر يقلق نتنياهو بشكل كبير. وهو يخشى كثيرا 

من عواقب استمرار الجمود السياسي. وهو يدرك الوضع جيدا. ومن الجهة األخرى، فإنه بين فهم 

الوضع وإدراكه وبين اتخاذ القرارات المطلوبة توجد فجوة كبيرة«.

)*( هل تعتقد أن نتنياهو س���يوافق على االس���تجابة لمطلب تجميد البناء في المستوطنات، أو 

تلك الواقعة خارج الكتل االستيطانية الكبرى؟

رافيد: »بالمناس���بة أنا ال أعتقد أن التقارير حول وجود ضغ���وط على نتنياهو لتجميد البناء في 

المس���توطنات هي تقارير صحيح���ة. أي أني ال أعتقد أن���ه توجد ضغوط عليه ف���ي هذا االتجاه. 

وبودي أن أتطرق بش���كل أوس���ع إلى موضوع اتفاق اإلطار. فحتى نهاي���ة آذار المقبل ينبغي على 

الجانبين اإلس���رائيلي والفلسطيني اتخاذ قرارات بش���أن اتفاق اإلطار وما إذا كانا سيوافقان عليه 

ويمددان المفاوضات أم ال. وأعتقد أنه في هذه الفترة تحديدا ستكون األهمية األكبر للقرار الذي 

س���يتخذه الجانب الفلس���طيني. أنا أخشى من أن يقول الجانب الفلس���طيني ال لألميركيين. ففي 

هذه الحالة س���يلحق ضرر كبير بالحركة الوطنية الفلسطينية. وهذا يعني منح نتنياهو الذريعة، 

التي يحتاجها هو واليمين اإلس���رائيلي، كي يقوال مجددا أنه ’ال يوجد شريك’ وأن ’هذا هو النهج 

الحقيقي للفلس���طينيين’ وأن ’أبو مازن مثل عرفات’ وما إلى ذلك. وعندها سيكون نتنياهو معفيا 

من االنس���حاب إلى حدود العام 1967 ومن القدس الش���رقية ومعفيًا من إخالء مس���توطنات وغير 

ذلك. ولكن إذا قال الفلس���طينيون نعم لخطة كيري، فإن نتنياهو سيواجه مشكلة، ألنه في هذه 

الحالة سيتم الكشف عن وجه نتنياهو الحقيقي. وستنتقل الكرة إلى ملعب نتنياهو بغية دفعه 

من أجل اتخاذ قرارات إس���تراتيجية، التي إذا رفض اتخاذها س���تكون لدى الفلسطينيين شرعية 

كاملة للتوجه إلى األمم المتحدة والمطالبة باالعتراف بالدولة الفلسطينية. وإذا قال نتنياهو نعم 

التفاق اإلطار فإن هذه ستكون لحظة تاريخية«.

)*( هل توجد أهمية معينة لزيارة المستش���ارة األلمانية أنجيال ميركل إلس���رائيل التي بدأت 

أمس وتنتهي اليوم؟

رافي���د: »أعتقد أنه هذه، باألس���اس، زيارة رمزي���ة، وال توجد لها أهمية خاصة. وكم���ا يقال فإن أهمية 

الزيارة هي بمجرد حصولها. مع ذلك فهذه الزيارة تأتي في إطار العالقات القريبة بين إسرائيل وألمانيا«.

تبني إس���رائيل آم���ااًل كبيرة عل���ى مترتبات 

اكتش���اف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في 

حقول في عرض البحر األبيض المتوسط. ورغم 

وجود أفضليات للغاز من الناحية االقتصادية، 

إال أن هناك سيئات ومخاطر من الجهة األخرى، 

إذ أن قس���ما من حقول الغ���از هذه يحّد بالمياه 

االقتصادية  )المنطقة  واالقتصادية  اإلقليمية 

البحرية التي بإمكان دولة ما استخدامها وتبعد 

حتى مسافة 370 كيلومترا عن شواطئها( لكل 

من لبنان والس���لطة الفلسطينية في قطاع غزة 

وقبرص. ويوجد حاليًا نزاع بين إسرائيل ولبنان 

ح���ول تحديد وتعريف المنطق���ة االقتصادية. 

وفي هذا الس���ياق فإن إس���رائيل ترصد موارد، 

اقتصادية وعس���كرية، من أج���ل حماية حقول 

الغاز هذه.

كذلك توجد خالفات داخلية في إس���رائيل 

حول استغالل الغاز الطبيعي في هذه الحقول 

البحرية. ويدور الخ���الف بالدرجة األولى حول 

تصدير قس���م منه أو إبق���اء كل مخزون الغاز 

لالستخدام في الجيل الحالي والجيل القادم. 

لمحة عامة
قال تقري���ر ل�«معهد أبحاث األم���ن القومي« 

ف���ي جامع���ة تل أبي���ب، ف���ي إط���ار »التقييم 

اإلس���تراتيجي الس���نوي«، الذي صدر في شهر 

كان���ون الثان���ي الفائ���ت، إن »الغ���از الطبيعي 

اإلسرائيلي هو كنز إستراتيجي واقتصادي ذو 

أهمية كبيرة. ورغم ذلك، فإن نسبته في الناتج 

المحلي الخام يتوقع أن يشكل نسبة ضئيلة، وال 

يمنح إسرائيل مكانة كبيرة في اقتصاد الطاقة 

العالمي«.

وقد تطورت ما تسمى ب� »ثورة الغاز الطبيعي 

اإلسرائيلي« من خالل ثالث موجات:

الموجة األولى بدأت في العامين 1999 - 2000، 

عندما تم اكتشاف غاز طبيعي بكميات تجارية 

في حقل���ي »نوعا« و»ميري ب« مقابل ش���واطئ 

مدين���ة أش���كلون )عس���قالن(، ويع���رف هذان 

الحقالن باس���م مخ���زون »بحر تاتي���س« أيضا. 

وبدأت إس���رائيل تتزود بالغاز منهما في العام 

2004، وفي الس���نوات األخيرة تضاءلت كميات 

الغاز في »بحر تاتيس«. 

وبدأت الموجة الثانية ف���ي العام 2009، على 

أثر اكتش���اف الغ���از في عملي���ات تنقيب في 

حقل »تمار«، مقابل ش���واطئ مدينة حيفا. وبدأ 

ض���خ الغاز م���ن هذا الحق���ل في الع���ام 2013، 

وتس���تهلكه المرافق االقتصادية اإلسرائيلية. 

وسيتم ضخ الغاز من هذا الحقل خالل السنوات 

القليلة المقبلة. 

وبدأت الموجة الثالثة في العام 2010، عندما 

تم اكتشاف الغاز في حقول »لفيتان« و«تنين« 

و»شمشون« و»قرش« وغيرها. 

وترى جهات في إس���رائيل، حكومية وتجارية 

خاصة، أنه على أثر اكتشاف هذه الكميات من 

الغاز، أصبحت إسرائيل ذات قدرة على تصدير 

الغ���از الطبيعي. ومن أجل تصديره يتعين على 

إس���رائيل إقامة البنية التحتية المالئمة لذلك، 

مث���ل مد أنابيب أو منش���أة لتحوي���ل الغاز إلى 

سائل.

وكان رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياه���و، ووزير الطاقة والمي���اه، عوزي النداو، 

قد ش���كال في نهاية الع���ام 2011، لجنة ضمت 

مندوبين ع���ن عدة وزارات للبحث في سياس���ة 

الحكومة حيال الغاز الطبيعي وترأسها المدير 

العام لوزارة الطاقة والمياه، ش���اؤول تس���يمح، 

وباتت تعرف باسم »لجنة تسيمح«. 

ووفقا لتقرير نشرته »لجنة تسيمح« في العام 

2012، فإن كمية الغاز في المنطقة االقتصادية 

اإلس���رائيلية والت���ي باإلم���كان اس���تخراجها 

بمس���تويات مؤكدة مختلفة تص���ل إلى 1480 

مليون متر مكعب. 

ويشمل هذا المعطى ما يلي:

احتياطي: وهي حقول يمكن اس���تخراج الغاز 

منها بأعلى مس���توى من اليقين، وهي موجودة 

باألس���اس في حقل »تمار« ويتوقع أنها تحتوي 

على 280 مليون متر مكعب.  

موارد مشروطة: وهي حقول بمستوى تطبيق 

أدنى واستخراج الغاز منها مشروط بعدة شروط، 

بينها اإلمكانيات التقنية واالقتصادية وخطة 

تطوير. ووصفت »لجنة تسيمح« حقول »لفيتان« 

و«داليت« و«تنين« بأنها موارد مش���روطة، وتبلغ 

كمية الغاز فيها 520 مليون متر مكعب.

موارد محتملة: وهي حقول بمس���توى تطبيق 

منخفض الس���تخراج الغ���از منه���ا، وغالبيتها 

موجودة ف���ي مرحلة ما قب���ل التنقيب وبمثابة 

تقديرات وحس���ب. ويتوقع أن تبلغ كمية الغاز 

فيها 680 مليون متر مكعب.

وتفيد التقارير اإلس���رائيلية بأن »ثورة الغاز 

الطبيعي« حدث���ت بفضل اس���تثمارات كبيرة 

رصدها القطاع الخاص اإلسرائيلي واستثمارات 

أجنبي���ة . إضافة إلى ذلك فإنه تم اس���تخدام 

تقني���ات حديثة تس���مح بالتنقيب ع���ن الغاز 

ف���ي المياه العميقة. ففي حق���ل »تمار – 1« تم 

التنقيب عل���ى عمق 5ر4 ألف متر تحت س���طح 

البحر.

وحل اس���تخدام الغاز الطبيعي في إسرائيل، 

حت���ى اآلن، مكان اس���تخدام الفح���م والمازوت 

والس���والر في محطات تولي���د الكهرباء وبعض 

المصانع، مث���ل الصناعات الكيماوية وش���ركة 

البحر الميت ومصنع اإلسمنت »نيشر« ومصافي 

تكري���ر النف���ط. واس���تهلكت محط���ات توليد 

الكهرب���اء، ف���ي الع���ام 2011، قراب���ة 82% من 

استهالك الغاز في إسرائيل، بينما استهلكت 

المصانع %18.

أفضليات اكتشاف 
الغاز الطبيعي

وفقا لتقري���ر »معهد أبحاث األم���ن القومي« 

فإن���ه توجد أفضليات عديدة الكتش���اف الغاز 

الطبيعي وضخه واستهالكه، منها:

يحافظ اس���تخدام الغاز الطبيعي على جودة 

البيئة والصحة العامة. ويعتبر احتراقه نظيفا 

نس���بيا مقارنة م���ع أنواع الوق���ود األخرى، مثل 

المازوت والسوالر والفحم، كما أنه يصدر كميات 

أقل بكثير من الغازات الملّوثة للجو. كما أن في 

اإلم���كان إقامة محطات توليد كهرباء بالغاز في 

أي مكان، وليس فقط عند ش���اطئ البحر، مثلما 

هي الحال لدى استخدام أنواع الوقود األخرى.

اس���تخدام الغاز الطبيعي هو األرخص تكلفة 

في إسرائيل: ثمن السوالر أعلى بثالثة أضعاف 

ونصف الضعف من الغاز؛ ثمن المازوت أعلى ب� 

25ر2 ضعف من الغاز؛ ثمن الغاز الهيدروكربوني 

أعلى بثالثة أضعاف من الغاز الطبيعي.

زيادة دخل الدولة م���ن الضرائب والعائدات، 

مثل الضرائب على الش���ركات، التي سيدفعها 

مزّودو الغاز لخزينة الدولة. 

اس���تخراج الغ���از اإلس���رائيلي يس���اهم في 

مأسسة فرع الطاقة في إسرائيل.

تشير التوقعات إلى أنه خالل السنوات العشر 

المقبلة س���يصبح الغاز الطبيعي مصدر الطاقة 

الرئيس في إس���رائيل، ما يعن���ي عدم االكتفاء 

بمالءم���ة بين الع���رض والطلب وإنم���ا أن يكون 

هناك فائض في العرض.

تقليص التعلق بدول أخ����رى في مجال الطاقة 

هو أمر بالغ األهمية بالنس����بة إلس����رائيل، »ألنها 

ما زالت معزولة في الش����رق األوس����ط ومس����ارات 

تزويدها ضيقة ومحدودة«. وقد كانت إس����رائيل 

تس����تورد في سنوات س����ابقة الغاز الطبيعي من 

مصر، لك����ن ه����ذا التصدير توقف بع����د تفجير 

متكرر ألنبوب مد إس����رائيل بالغاز المصري منذ 

اندالع الثورة المصرية في 25 كانون الثاني 2011. 

قيود الغاز الطبيعي
النق���ل والتخزين: توجد صعوب���ة في تخزين 

ونقل الغاز الطبيعي بحاويات، وذلك مقارنة مع 

نقل وتخزين النفط والفح���م. والطريقة األنجع 

لنقل���ه هي بواس���طة مد أنابيب غ���از، لكن هذا 

األمر مكلف جدا، وتزداد تكلفته كلما كان حقل 

النفط أبعد عن الش���اطئ. وبغياب بنية تحتية 

مالئم���ة فإنه يتعين تحويل الغاز إلى س���ائل، 

وه���ذه العملية مقرونة بتكالي���ف عالية أيضا. 

ورأى »معهد أبحاث األمن القومي« أن استخدام 

حقول الغاز التي تم اس���تخراج الغاز الطبيعي 

منها لتخزين الغاز المس���تخرج م���ن آبار أخرى 

جديدة هو قرار إستراتيجي صحيح.

المجال األمن���ي: رغم أنه يتم ض���خ الغاز من 

الحقول البحرية إلى إس���رائيل بواسطة خطوط 

قصيرة وآمنة، إال أن منش���آت الغاز هذه تشكل 

تحديا أمنيا جديدا بالنس���بة إلس���رائيل فيما 

يتعلق بحماية منش���آتها الحيوية البعيدة عن 

الشاطئ.

معارضة تصدير الغاز
بعد اكتش���اف كميات الغاز الكبيرة نس���بيا، 

أصبحت الش���ركات اإلس���رائيلية وش���ريكاتها 

األجنبية في مج���ال التنقيب تفكر في تصدير 

الغ���از الطبيع���ي، لكنها اصطدم���ت بمعارضة 

داخ���ل الحكومة وخارجها. وينب���ع هذا الخالف 

من رغبة المستثمرين في تحقيق أرباح سريعة 

من جهة، ومن الرغبة في إبقاء كميات من الغاز 

الستخدام الجيل القادم في إسرائيل من جهة 

أخرى. 

وتش���ير المعطيات في هذا الس���ياق إلى أن 

كمي���ات الغاز المتوفرة حالي���ا يمكن أن تكفي 

لمدة ثالثي���ن عاما، أي حتى العام 2045 تقريبا، 

ولكن في حال االمتناع عن تصدير قس���م منها 

فإن هذه الكمية ستكفي ل�15 عاما آخر، أي حتى 

العام 2060. وفي جميع األحوال، فإن إس���رائيل 

ستضطر في المستقبل إلى العودة إلى االعتماد 

على مصادر طاقة أجنبية.

من جانبها أشارت منظمة »اإلنسان، الطبيعة 

والقانون« اإلس���رائيلية إلى أن »الواقع الحالي، 

أي االنفص���ال ع���ن الغاز المص���ري وعدم قدرة 

الدولة على الت���زود بالغاز من دول أخرى، يثبت 

م���دى حاجة دولة إس���رائيل إلى مخ���زون الغاز 

والحفاظ على احتياطي الغاز في أيدي الجمهور 

اإلسرائيلي«. 

ودعت المنظمة إلى معارضة ورفض توصيات 

»لجنة تس���يمح« التي س���محت بتصدير الغاز، 

وطالب���ت بإجراء نق���اش عام وواس���ع »والبحث 

ف���ي عواقب تصدير الغاز عل���ى صحة الجمهور 

واالقتص���اد اإلس���رائيلي وج���ودة البيئ���ة في 

لج���ان الكنيس���ت، الت���ي تش���كل أداة نقدية 

لقرارات الحكومة وتمك���ن الجمهور من االطالع 

عل���ى كاف���ة المعلومات والتعبير ع���ن موقفها 

حياله���ا«. وأضافت المنظمة أنه يوجد في هذه 

القضية صدام بي���ن المصلحة العامة ومصلحة 

الكنيس���ت  أعض���اء  وطالب���ت  المس���تثمرين، 

»بمعارض���ة توصي���ات لجنة تس���يمح، ورفض 

تصدير معظم احتياطي الغاز«.  

نزاع مع لبنان 
وآفاق سياسية

اعتب���ر التقيي���م اإلس���تراتيجي الس���نوي ل� 

»معه���د أبحاث األمن القوم���ي« أن قضية الغاز 

تنطوي على آفاق سياسية مستقبلية محتملة. 

وجاء في التقري���ر أن »تصدير الغاز المتوقع 

إلى األردن والس���لطة الفلس���طينية ودول في 

أوروب���ا، بصورة مباش���رة عبر قب���رص أو تركيا، 

وإلى دول أخرى في العالم، له قيمة سياس���ية 

كبيرة، لكن ال ينبغي التوقع أنه س���يؤثر بشكل 

جوهري على العالقات الخارجية االس���تهالكية 

اإلسرائيلية. وفي المقابل، يتعين على إسرائيل 

إبداء حساسية مقبل دول أوروبية لديها بدائل 

أخرى الستيراد الغاز«.

من الجهة األخرى، أشار التقرير إلى النزاع بين 

إس���رائيل ولبنان حول ح���دود المياه اإلقليمية 

والمنطقة االقتصادية البحرية. وقال التقرير إن 

»الحديث يدور عن نقطة احتكاك جوهرية بين 

الدولتين، والتي قد تؤدي إلى نش���وب مواجهة 

عس���كرية. ورغم ذلك، فإن إدارة صحيحة للنزاع 

يمكن أن تقود إلى تعاون في مجال االستفادة 

من حقول غاز مش���تركة محتملة ونقل مشترك 

للغاز المستخرج وبذلك يتم تحويل الخطر إلى 

فرصة«.

إال أن النزاع اإلسرائيلي – اللبناني حول الحدود 

البحري���ة دفع الوالي���ات المتح���دة، في نهاية 

العام 2012، إلى رس���م خريطة الحدود البحرية 

بين الدولتين وتقديم صيغة تس���وية لتقاسم 

موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. 

وجاء هذا االقتراح في إطار الوساطة األميركية 

الرامية إلى تخفيف التوتر بين الدولتين.

ونقل���ت صحيف���ة »هآرت���س« ع���ن عام���وس 

هوخشتاين، مساعد وزيرة الخارجية األميركية 

الس���ابقة هيالري كلينت���ون لش���ؤون الطاقة، 

قول���ه إن الواليات المتح���دة مهتمة بالتوصل 

إلى اتفاق بين لبنان وإس���رائيل وقبرص بشأن 

حدود المنطقة االقتصادية البحرية لكل دولة، 

من أجل إحداث أجواء تسمح للشركات األجنبية 

بالمجيء واستثمار المال في التنقيب عن الغاز 

ف���ي المنطقة من دون تخوف���ات أمنية. ولفتت 

الصحيفة إلى أن الش���ركة المركزية التي تنفذ 

أعمال تنقيب عن الغاز في المنطقة هي شركة 

»نوبل إنرجي« األميركية.

وأضاف���ت الصحيف���ة أن هوخش���تاين وفرد 

هوف، الذي كان مسؤوال عن الملف اللبناني  في 

وزارة الخارجية األميركي، زارا إس���رائيل ولبنان 

ع���دة مرات، في صيف الع���ام 2012، والتقيا مع 

المس���ؤوالن  الجانبين. وس���لم  مس���ؤولين في 

األميركيان االقتراح بشأن رسم الحدود البحرية 

إل���ى طاقم إس���رائيلي برئاس���ة الدبلوماس���ي 

السابق، عوديد عيران، الذي كان يشغل منصب 

رئي���س »معهد أبح���اث األمن القوم���ي«، وأحد 

اللذين أعدا التقييم اإلس���تراتيجي الس���نوي 

ح���ول قضية الغاز الطبيعي في إس���رائيل هذا 

العام.

ونقل���ت الصحيف���ة عن مس���ؤول ف���ي وزارة 

الخارجية األميركية قوله إن الوساطة األميركية 

جاءت على ضوء عدم وجود عالقات دبلوماس���ية 

بي���ن إس���رائيل ولبن���ان وع���دم تمكنهما من 

التوصل إلى تفاهمات بصورة مباشرة. وأضاف 

أن الخريطة تس���تند إلى مس���ح جغرافي أجراه 

خب���راء أميركيون، وأن هذه الخريطة ال تس���عى 

إلى عرض الحدود اإلقليمية بين الدولتين وإنما 

لطرح صيغة تس���وية لتقاسم معقول للمنطقة 

االقتصادي���ة البحرية وم���وارد الغاز فيها. لكن 

الوس���اطة األميركي���ة ل���م تثمر ع���ن اتفاق أو 

تسوية بين الدولتين حتى اآلن.

وف���ي غضون ذل���ك تواصل إس���رائيل تعزيز 

شف النقاب 
ُ
حراس���ة حقول الغاز في البحر. وك

مؤخ���رًا ع���ن تطوي���ر الصناع���ات العس���كرية 

اإلس���رائيلية ل���زوارق يت���م التحك���م بها عن 

ُبعد من أج���ل حماية حقول الغاز. وأعد س���الح 

البحرية اإلسرائيلية خطة أمنية لحراسة حقول 

الغاز ومن خالل اس���تخدام بوارج حربية كبيرة 

وبتكلف���ة ثالثة ملي���ارات ش���يكل. كذلك فإن 

إسرائيل تس���تخدم طائرات استطالع من دون 

طيار لحماية هذه الحقول.

ونقلت القناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي 

عن العميد ف���ي االحتياط نوعام بيج، وهو قائد 

س���ابق لقاعدة تابعة لس���الح البح���ر، قوله في 

تقرير بثت���ه في 11 أيلول من الع���ام 2012، إنه 

»يكف���ي أن ]أمي���ن عام حزب الله حس���ن[ نصر 

الل���ه صرح في وس���ائل اإلع���الم اللبنانية، قبل 

عام، بأن ’هذه الطوافات ]التي تنقب إس���رائيل 

م���ن خاللها عن الغ���از[ موجودة ف���ي المنطقة 

االقتصادية اللبنانية، وأنتم تسرقون أمالكنا’«. 

وكان يشير الضابط اإلسرائيلي إلى خطاب نصر 

الله في الذكرى الس���نوية الخامسة لحرب لبنان 

الثاني���ة، وقال فيه إن »لبن���ان قادر على حماية 

كنوز الغاز والنفط وس���نعرف كيف نتعامل مع 

من وضع يده على كن���وز لبنان«. وعقب الضابط 

اإلس���رائيلي على ذلك بالقول إن »التهديدات 

التي قد تنشأ هنا متنوعة«.

إضاف���ة إلى ذل���ك يس���ود في جه���از األمن 

اإلس���رائيلي قلق من محاولة عناصر مس���لحة، 

وليس من جانب حزب الله فقط، الس���يطرة على 

طواف���ة في أحد حقول الغ���از، أو إطالق صواريخ 

باتجاهها. وه���دد ضابط  للطائ���رات  مض���ادة 

إسرائيلي كبير، في سياق تقرير القناة الثانية، 

ب���أن »من يحاول اس���تهداف طواف���ة يعلم أن 

إسرائيل س���ترد بش���دة. وميزان الردع يحافظ 

عل���ى كل ما يتم تعريفه على أنه تهديد معقد 

وغير مألوف«.

لكن بموج���ب القانون الدولي ف���إن المنطقة 

االقتصادي���ة تق���ع خ���ارج المي���اه اإلقليمي���ة 

اإلس���رائيلية، كما أن ذلك يقيد سالح بحريتها 

ليك���ون عمله محصورا ف���ي منطقة ضيقة حول 

الطوافات في حقول الغ���از. ولذلك فإن بإمكان 

أية سفينة أجنبية أن تبحر قريبا من الطوافات 

وأن تنف���ذ عملي���ات، مث���ل جم���ع معلوم���ات 

اس���تخباراتية، م���ن دون أن تكون لدى س���الح 

البحرية اإلسرائيلية صالحية اعتراضها.   

حقول الغاز البحرية اإلسرائيلية ما بين الخالفات 
الداخلية واآلمال االقتصادية والمخاوف األمنية!

حقل تامار للغاز في البحر المتوسط.



3 الثالثاء 2014/2/25 م الموافق 25 ربيع الثاني 1435هـ  العدد 327 السنة الثانية عشرة

مكتبة »المشهد«

كتب برهوم جرايسي:

انش���غل قادة إسرائيل في األيام األخيرة، وبشكل غير مألوف، في قضية 

ارتفاع نس���بة انصهار اليهود في العالم، الذين تتراجع أعدادهم س���نويا 

بش���كل ملحوظ، وما يس���د النقص ويضمن إضافة محدودة، هو التزايد في 

إس���رائيل، الذي س���يكون بعد سنوات عاجزا عن س���د النقص، ويدعو قادة 

إسرائيل إلى رصد مئات ماليين الدوالرات سنويا، لتمويل مشاريع يهودية 

في العالم، تقّرب أبناء الديانة اليهودية إلى ديانتهم في أوطانهم.

فقد عقد في إسرائيل في األسبوع الماضي، ما يسمى ب� »مؤتمر الرؤساء«، 

والقص���د منظمة رؤس���اء المنظم���ات األميركية اليهودي���ة، وهي من أهم 

المؤسس���ات الصهيونية في الواليات المتحدة، وتعقد مؤتمرا سنويا في 

إسرائيل، عدا المؤتمر السنوي في الواليات المتحدة.

وظهرت ف���ي محيط المؤتمر مبادرة لرئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو 

ووزي���ر االقتصاد في حكومته نفتالي بينيت، لرصد ميزانية من 100 مليون 

دوالر إلقامة مش���اريع ومؤسس���ات يهودية في عدة نقاط في العالم، للجم 

ظاه���رة انصهار اليهود في مجتمعات أوطانهم، وفي اليوم التالي لظهور 

تل���ك المبادرة، ظهر وزير الخارجية أفيغ���دور ليبرمان على منصة المؤتمر 

بخطاب حاد، يعّبر فيه عن قلق أكبر من مسألة االنصهار، ودعا إلى تخصيص 

365 مليون دوالر سنويا، على مدى ثالث سنوات على األقل، بتمويل مشترك 

من الحكومة اإلسرائيلية والحركة الصهيونية ومستثمرين يهود، من أجل 

بناء مؤسسات تعليمية وتربوية يهودية في مختلف الدول.

خلفية القضية
تقول معطيات الحركة الصهيونية، التي تظهر في عدة مؤسسات تابعة 

لها، ومن بينها »معهد سياس���ة الشعب اليهودي«، إنه حتى نهاية العام 

2012، كان في العالم نحو 85ر13 مليون نس���مة من أبناء الديانة اليهودية، 

م���ن بينهم نحو 6 ماليين في إس���رائيل، ولكن هذا العدد يش���كل زيادة ال 

تتعدى 6ر9%، عم���ا كان عليه عددهم في الع���ام 1970، نحو 63ر12 مليون 

نسمة، رغم أن العالم ضاعف عدده بأكثر من 100% في هذه الفترة الزمنية 

)42 عاما(.

وتش���ير كل التقاري���ر إلى أن عدد اليهود يتناقص س���نويا، في كل دول 

العالم وبأعداد ملحوظة، باستثناء إس���رائيل، فمثال كان يعيش في القارة 

األميركية الش���مالية )الواليات المتحدة وكندا والمكس���يك( حتى نهاية 

الع���ام 2012، نحو 8ر5 مليون نس���مة، من بينهم أكثر م���ن 4ر5 مليون في 

الواليات المتحدة وحدها، ولكن هذا العدد سيتراجع بفعل االنصهار حتى 

العام 2020، إلى 58ر5 مليون نسمة.

وهذه الحال نجدها أيضا في مختلف األماكن، ففي أوروبا سيتراجع العدد 

من 14ر1مليون إلى 07ر1 مليون، وفي أميركا الالتينية من 383 ألفا إلى 364 

ألفا، وفي دول االتحاد الس���وفياتي السابق من 296 ألفا إلى 173 ألفا )أعلى 

نسبة انصهار(، وفي دول القارة اإلفريقية من 75 ألفا إلى 60 ألفا.

بينما في إس���رائيل، فإن عددهم س���يرتفع من 6 ماليي���ن في العام قبل 

الماضي، إلى 543ر6 مليون نس���مة في العام 2020، وكل هذه المعطيات ال 

تأخذ بعين االعتبار الهجرة إلى إس���رائيل ومنه���ا، ألنها تتعامل مع أعداد 

اليهود اليوم.

وهذا يعني أن عدد اليهود في دول العام عدا إس���رائيل سيتراجع خالل 

ثماني س���نوات بنحو 551 ألف نس���مة، وهو ما يشكل نسبة 7% من اليهود 

خارج إس���رائيل حاليا، ولكن الزيادة في إس���رائيل لن تكفي لسّد كل هذا 

النقص، إذ س���تكون بحجم 530 ألفا، وهذا مش���هد سيستمر في السنوات 

الالحقة، وهو ما يقلق إسرائيل والحركة الصهيونية.

وه���ذا التراجع في األعداد يعود لعدة أس���باب، منه���ا التكاثر الطبيعي 

بنس���بة منخفضة، باس���تثناء المتدينين المتزمتين )الحريديم( ومن ثم 

المتدينين في التيار الدين���ي الصهيوني، بينما التكاثر لدى العلمانيين 

أقرب لنسب الدول المتطورة.

لكن الس���بب األكبر في هذا التراجع يعود إلى »الزواج المختلط«، أي زواج 

اليهود مع أبناء ديانات أخرى، وبحس���ب الش���ريعة، ف���إن اليهودي هو من 

والدت���ه يهودية، بمعنى أن الرجل الذي زوجته ليس���ت يهودية، ال يعتبر 

أبناؤه يهودا، والعكس بالعكس حين تكون الوالدة يهودية، بمعنى زوجها 

ليس يهوديا. وتثبت أبحاث مؤسسات الحركة الصهيونية أنه حين ال يتم 

االعت���راف بأبناء اليهودي من زوجة ليس���ت يهودية كيهود، فإن الغالبية 

الس���احقة جدا ممن يول���دون ألم يهودية وأب ليس يهودي���ا، ال يعتبرون 

أنفسهم يهودا.

وحس���ب تقديرات مؤسسات الحركة الصهيونية، فإن نسبة زواج اليهود 

المختل���ط في العال���م 45% بالمعدل، وهذه النس���بة قائمة ف���ي الواليات 

المتحدة، أكبر تجمع لليهود في العالم بعد إسرائيل، وفي القارة األميركية 

الالتينية تصل النس���بة إلى 35% بالمعدل، وتتراوح في أوروبا ما بين %35 

إلى 60%، وفي فرنس���ا وحدها التي تعد المرك���ز الثالث لليهود في العالم 

تتراوح نس���بة الزواج المختلط ما بين 25% إلى 35%، ويعيش هناك قرابة 

480 ألف نسمة من ابناء الديانة اليهودية.

كما ترتفع النس���بة بش���كل حاد في دول االتحاد الس���وفياتي الس���ابق، 

وتتراوح ما بين 55% إلى 71%، لذا رأينا أنهم خالل ثماني سنوات سيتراجع 

عددهم بنسبة %35.

االبتعاد عن اليهودية
وليس ال���زواج المختلط فقط هو ما يقود إلى االنصه���ار، بل االبتعاد عن 

الديانة ومؤسس���اتها، فحيث يوجد يهود هن���اك مدارس يهودية تدّرس 

اللغة والديانة، وتظهر سلس���لة من األبحاث تراجع اليهود باس���تمرار عن 

انخ���راط أبنائه���م في تلك الم���دارس والمعاهد، ففي الوالي���ات المتحدة 

األميركية 25% فقط من اليهود يرس���لون أبناءهم إلى مدارس ومؤسسات 

يهودية، وترتفع هذه النس���بة في فرنسا إلى 40% وفي بريطانيا إلى %60، 

وتهبط في ألمانيا إلى 20% وفي دول االتحاد السوفياتي السابق إلى %15.

وبنظ���ر الحرك���ة الصهيونية وإس���رائيل، ف���إن االنخراط ف���ي المدارس 

والمؤسس���ات اليهودية هو مؤش���ر ومقدمة لتمس���ك األجيال الناش���ئة 

بديانتهم، ورغم إثارة هذه القضية بشكل مكثف في العقدين األخيرين، 

إال أن كل األبح���اث واالس���تطالعات ت���دل على تراجع مس���تمر في نس���ب 

المنخرطين في هذه المؤسسات.

وما يعزز هذه االس���تنتاجات، معطيات اس���تطالع ظهر في نهاية العام 

الماضي ف���ي الواليات المتحدة، كش���ف الكثي���ر عن ابتع���اد اليهود عن 

المؤسس���ات وأثر هذا االبتعاد. ويقول االستطالع إن نسبة الزواج المختلط 

بين اليهود في أميركا، بلغت في السنوات األخيرة 58%، وبين العلمانيين 

م���ن اليهود وحدهم ترتفع إل���ى 71%، كذلك قال االس���تطالع إن 32% من 

اليهود ممن أعمارهم 32 عاما وما دون يعتبرون أنفس���هم من دون ديانة، 

وهي نسبة ترتفع باستمرار، حسب البحث الذي رافق االستطالع.

كذلك فإن 34% من اليهود في الواليات المتحدة على اس���تعداد لإليمان 

بالسيد المس���يح، ما يعني تقاربهم من المسيحية وترك اليهودية، ولكن 

النتيجة المقلقة أكث���ر للحركة الصهيونية أن أكثر من 66% من اليهود ال 

يربون أبناءهم على الحياة اليهودية، وال يرس���لون أبناءهم إلى مؤسسات 

تعليم يهودية ف���ي الواليات المتحدة، ورغم ذلك ف���إن 69% أعلنوا أنهم 

يعتزون بأنهم يهود.

أما على مستوى السياسة، فقد رفض 83% من الذين شملهم االستطالع 

مقولة أن اس���تمرار االحتالل وبناء المس���توطنات يضمن »أمن إس���رائيل«، 

وهذا مؤش���ر واضح الزدي���اد ابتعاد األميركان اليهود عن سياس���ة اليمين 

اإلس���رائيلي، ألنه على مدى سنوات كانت نسبة الرافضين لسياسة اليمين 

اإلسرائيلي في حدود 75%، وهي أيضا نسبة عالية.

مخططات للجم الظاهرة
قد تك���ون هذه هي الم���ّرة األولى الت���ي يجاهر فيها ق���ادة بارزون في 

إسرائيل بقلقهم بهذه الدرجة، ويطرحون برامج مع مقترحات تمويل، إذ أن 

هذا الملف كان يشغل أكثر قيادة مؤسسات الحركة الصهيونية، وصدرت 

ع���دة أوراق وأبحاث في العقدين األخيرين، تهدف إل���ى ربط أبناء الديانة 

اليهودي���ة بديانتهم، واألهم بمش���روع الحركة الصهيونية، والسياس���ة 

اإلس���رائيلية، ولكن كما يبدو فإن هذه المش���اريع ال تجد تجاوبا بالمستوى 

الذي يريده أصحاب هذه المشاريع.

وكما ذك���ر، فإن مخطط نتنياهو ووزيره بينيت يدعو إلى رصد 100 مليون 

دوالر لوضع برامج عامة للجم ظاهرة االنصهار، إال أن وزير الخارجية أفيغدور 

ليبرمان عّبر أمام »مؤتمر الرؤساء« عن عدم رضاه من هذا المخطط، داعيا إلى 

رصد أكثر من مليار دوالر توزع على مدى ثالث سنوات، بهدف بناء مدارس 

ت على أن نسبة الزواج 
ّ
ومؤسس���ات، وأش���ار في كلمته إلى أن آخر أبحاث دل

المختلط في الواليات المتحدة، وحدها، أعلى من النسبة التي جرى الحديث 

عنها من قبل، ويقول إنها ارتفعت إلى نحو %58.

وبما أن الزواج المختلط هو أمر مس���تبعد كليا ل���دى المتدينين اليهود، 

فيعني أن هذه النسبة ترتفع كثيرا بين العلمانيين، وقد تكون وصلت إلى 

75% بين هذا الجمهور.

وتري���د إس���رائيل من وراء رصد هذه الميزانيات تش���جيع أبن���اء الديانة 

اليهودية على االقتراب من المؤسس���ات اليهودية في أوطانهم، كمقدمة 

لتقريبهم من المش���روع الصهيوني، ومن ث���م تحفيزهم على الهجرة إلى 

إس���رائيل، خاصة وأن الهجرة إلى إسرائيل تراوح مكانها، وبلغ معدلها في 

الس���نوات األخيرة ما بين 16 ألفا إلى 17 ألفا، وقد كانت من بين الس���نوات 

األخيرة س���نوات وصل فيها أقل من 14 ألف نس���مة، بينما هدف إسرائيل 

والحركة الصهيونية، اس���تقدام ما ال يقل عن 30 ألف مهاجر سنويا، وهو 

»العدد السحري« الذي يزداد به عدد الفلسطينيين في إسرائيل. 

ة على 
ّ
لكن إس���رائيل ومعها الصهيونية تعرف أن »كلمة الس���ر« الُمحفز

الهج���رة هي االقتص���اد، إذ أن 90% من يهود العالم يعيش���ون في أوطان 

فيها مس���توى المعيش���ة أعلى من إس���رائيل، ولذا ليس صدفة أن ظهرت 

دعوات في إس���رائيل في الس���نوات األخيرة للبحث عن »الهجرة النوعية«، 

بمعنى استقدام ذوي القدرات المالية، وليس الفقراء، الذين يتحولون إلى 

عبء على الخزينة اإلس���رائيلية العامة، ونس���بة التكاثر بينهم ضئيلة، وال 

يضيفون شيئا للعامل الديمغرافي.

وه���ذه معطيات ال تأخذ بعين االعتبار الهجرة الس���نوية من إس���رائيل، 

ألن القانون اإلسرائيلي ال يلزم بإس���قاط الجنسية عمن هاجر من إسرائيل 

ولم يعد إليها إال في ما ندر كزائر، واس���تنادا إل���ى تقارير مكتب اإلحصاء 

المركزي، فإنه يغادر إسرائيل س���نويا »ألمد طويل« )كتعبير آخر للهجرة( 

حوالي 22 ألف ش���خص من حملة الجنسية اإلسرائيلية، ويعود سنويا بعد 

غياب طويل ما بين 10 آالف إلى 12 ألف نس���مة، وهذه معدالت ش���به ثابتة 

منذ العام 2001 والحقا. 

وبحس���ب المعطيات اإلس���رائيلية الرس���مية، فإن أكثر من 800 ألف من 

حملة الجنسية اإلسرائيلية هم في عداد المهاجرين ويعيشون في الخارج، 

ونسبة عالية منهم عادوا من حيث أتوا سابقا، أو من حيث هاجر أهلهم من 

قبل، وحافظوا على الجنس���ية األصلية، وما يدعم هذه المعطيات هو تقرير 

مكت���ب اإلحصاء المركزي ف���ي االنتخابات البرلماني���ة التي جرت في مطلع 

العام 2013، إذ تبين أن 540 ألفا من ذوي حق التصويت الواردة أس���ماؤهم 

في سجل الناخبين )فوق 18 عاما( هم مهاجرون خارج إسرائيل.

إن انخراط قادة الحكومة اإلسرائيلية في لجم ظاهرة انصهار اليهود في 

مجتمعات أوطانهم قد يكون جاء بمناس���بة انعقاد »مؤتمر الرؤساء«، ولكن 

حينما يبدأ الحديث عن مش���اريع وتموي���ل فهذا قد ينتقل قريبا إلى جدل 

في داخل إس���رائيل، والسؤال الذي سيبقى مطروحا: إلى أي حد بمقدور كل 

هذه المشاريع أن توقف هذه الظاهرة؟.

ارتفاع نسبة الزواج المختلط ليهود العالم يزيد انصهارهم ويثير القلق في إسرائيل!
*في العالم 85ر13 مليون يهودي أقل من نصفهم في إسرائيل * أعداد اليهود في تراجع مستمر في العالم باستثناء إسرائيل 

* الزواج المختلط هو السبب المركزي لهذا االنصهار *قلق إسرائيل والصهيونية نابع من تراجع رافد الهجرة مستقبال*

بقلم: أنطـوان شلحـت

)*( اسم الكتاب:  »دافيد بن غوريون- بنظرة راهنة«

)*( تأليف: مجموعة من الكتاب والصحافيين والباحثين اإلسرائيليين

)*( الترجمة من العبرية: بالل ضاهر

)*( إصدار:  المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- »مدار«، 2014 

)العدد رقم 62 من سلسلة  »أوراق إسرائيلية«(

يضم هذا العدد من »أوراق إس���رائيلية« مجموعة مقاالت حول دافيد بن 

غوريون، من أبرز اآلباء المؤسس���ين لدولة إسرائيل وأول رئيس لحكومتها، 

بأقالم كتاب وصحافيين وباحثين إس���رائيليين، وذلك في مناس���بة مرور 

أربعين عامًا على وفاته التي صادف���ت في كانون األول 2013، وظهرت في 

شتى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.

وقد حاولنا أن نراعي فيها قدر اإلمكان غاية رسم تقويم يكون في وسعه 

اإلحاط���ة بإرث بن غوريون في معظ���م المجاالت التي كانت له يد طولى في 

إرس���اء مرجعياتها، باعتباره في اعتراف جميع أصحاب المقاالت هنا أكبر 

الزعماء السياس���يين إلس���رائيل الذي ما زالت ش���خصيته »اآلسرة« تحوم 

فذت منذ إقامة الدولة وال س���يما في أثناء أعوام 
ُ
فوق جميع األعمال التي ن

التأسيس التي تلت نكبة العام 1948 بما فيها خالل ذلك العام نفسه، وفي 

مقدمها عمليات الطرد الجماعي���ة والتدمير المنهجي لمدن وبلدات وقرى 

الشعب العربي الفلسطيني والتي تسببت بتحويله إلى شعب من الالجئين 

والقضاء على طموحه في إنشاء وطن قومي له في بلده.

وهذا ما يتط���ّرق إليه التحقيق الذي كتبه الباحث والمؤرخ اإلس���رائيلي 

ش���اي حزكاني حول الدراسة التي كان من المفترض بها أن تبرهن على أن 

د المؤسس���ة 
ّ
الع���رب هربوا في العام 1948، وتوقف فيها عند موضوع تجن

األكاديمية اإلس���رائيلية لخدمة دعاية بن غوري���ون، وكيف أن هذا األخير 

استدعى لدى أحد معاهد األبحاث »دراسة أكاديمية« تبرهن على أن العرب 

الفلسطينيين جميعًا هربوا طوعًا ولم ُيطرد أحد منهم. 

ولعل أهم ما يثبت���ه تحقيق حزكاني، كما يؤكد الصحافي اإلس���رائيلي 

ب في���ه على هذا التحقيق، 
ّ
الليبرالي جدع���ون ليفي في المقال الذي يعق

وكما ُيستش���ف مما ورد في التحقيق عين���ه أيضًا، أن بن غوريون كان على 

علم مسبق بعمليات الطرد الجماعّي. فقد كانت هناك- على حّد قول ليفي- 

مدينتا الرملة واللد ومئة وعش���رون قرية فلسطينية أخرى على األقل جرى 

طرد س���كانها بالقوة، وبواسطة أعمال ذبح وسلب، وكان هناك طرد جماعي 

بمقاييس تطهير عرقي في عدد من مناطق البالد، وربما كانت هناك أيضًا 

عدة عملي���ات اغتصاب. وبطبيع���ة الحال كانت هناك عملي���ات تروم منع 

عودة أبناء البالد الذين الذوا بالفرار خش���ية من الحرب إلى بيوتهم. وعلى 

الرغ���م من أن قدرًا غير قليل من المعلومات ما زال طّي الس���رية التامة في 

األرشيفات اإلس���رائيلية، فإنه لم يعد بمقدور أحد أن يزعم أن بن غوريون 

الذي كان شريكًا وس���لطة عليا في أي شيء لم يأمر ولم يعلم أو على األقل 

لم يوافق على الطرد والمذابح.

ومع ذلك، ينبغي أن نأسف للجوء جدعون ليفي إلى القول إن ما حدث في 

العام 1948 وفي األعوام األولى التي تلته يجب أال ندرس���ه فقط من وجهة 

نظر نقدية مالئمة للعام 2013، فقد كانت إسرائيل- وفقًا لما كتب »تقاتل 

آن���ذاك دفاعًا عن وجودها وكان العالم أيض���ا مختلفًا. ومن الواضح أن هذه 

األعمال لو وقعت اليوم لحظيت بتعريف جرائم حرب بصورة قاطعة، ولكان 

المسؤولون عنها يحاكمون في القدس ]محكمة العدل اإلسرائيلية العليا[ 

أو في ]محكمة العدل الدولية[ في الهاي«. 

برأين���ا فإن تلك »األعمال« هي جرائ���م أواًل ودائمًا، على األقل من الناحية 

األخالقية. 

ويعيدنا تحقيق حزكاني أيضًا إلى حقيقة أن إس���رائيل »هي مجتمع تم 

خبه. ولذا فإن قّوة الدولة ف���ي اختراع الذاكرة القومية 
ُ
إنتاجه م���ن طرف ن

كانت عظيمة للغاية«، كما يقول األديب والباحث اإلسرائيلي إسحاق الؤور 

في دراس���ته المتميزة »نكتب���ك يا وطن« حول البدهّي أو المس���كوت عنه 

في الثقافة واألدب اإلس���رائيليين، مش���يرًا على وجه الخصوص إلى أن بن 

غوري���ون كان بارعًا جدًا في هيكلة الذاك���رة القومية وفي تخطيطها. وفي 

إط���ار ذلك عرف بالضبط ما الذي يرغ���ب في أن يتم تذكره، وما الذي يرغب 

في أن يتم نس���يانه. وسيرورة بناء »األمة اإلس���رائيلية« تضمنت وفرة من 

األش���ياء التي »كان ينبغي نسيانها« )مثاًل، لغة الييديش، وما تم ارتكابه 

بحق اليهود الش���رقيين عندما ُجلبوا إلى إس���رائيل، وطرد الفلسطينيين(، 

وتضمنت وفرة من األش���ياء التي »كان ينبغي تذكرها«، بدءًا ب� »الش���عب 

المختار« و«ن���ور لألغيار«، مرورًا باآلباء المؤسس���ين والهيكل الثاني وثورة 

بار- كوخبا، وانتهاء بتمّرد غيتو وارس���و باعتب���اره مندوبًا- تمثيليًا لذكرى 

اله�ول�وك�وست.

ويشّدد الؤور على أنه ما كان من الممكن أن ُيكتب النجاح وإن بقدر نسبي 

د النخب اإلس���رائيلية األكاديمية والسياسية 
ّ
لهذه الهيكلة من دون تجن

والثقافية لها، وبالتالي فإن جميع هؤالء كانوا، في التحصيل األخير، شركاء 

في مش���روع أوس���ع بكثير أنيطت به مهمة إنتاج »اإلس���رائيلي« باعتباره 

صاحب البلد في وعيه، ومن خالل محاولة أشد وأدهى في وعي من لم ُيطرد 

أو أفلح في العودة أو حاول العودة من الفلسطينيين.

كما يش���ّدد على أن ب���ن غوريون آمن بضرورة الصم���ت والتكتم ألنه كان 

مؤمن���ًا بقّوة الكلمات ف���ي أن تكون موضع ذكرى ودراس���ة، وقّوتها في أن 

. ولذا أيض���ًا أعطى أمرًا غير 
ّ
تك���ون حقيق���ة، ولذا لم يتكلم عن الط���رد قط

شف 
ُ
منطوق بطرد س���كان اللد والرملة، وفقما تشير أغلبية الوثائق التي ك

النق���اب عنها من األرش���يف الصهيوني في األعوام األخي���رة منّوهة بأن 

عملية الطرد هذه تمت في أواس���ط تموز/ يوليو 1948، في أوج الحرب التي 

دارت آن���ذاك بين جيش اإلنقاذ وقوات الجيش اإلس���رائيلي، وبأنها كانت 

»أكبر عملية طرد« في أثناء تلك الحرب. 

ولع���ل األهم من ذلك أنها كانت- حتى بموجب تلك الوثائق- عملية طرد 

فذت بأوامر مباش���رة من بن غوريون، وقد شهد على إصدار هذه 
ُ
منظمة، ون

األوامر إسحاق رابين، الذي كان في حينه مسؤواًل عن تنفيذها وعمل تحت 

إمرة يغئال أل�ون. 

وبحس���ب ما يؤكد المؤرخ اإلسرائيلي بيني موريس، فإن رابين أملى على 

الصحافي اإلس���رائيلي دوف غولدش���تاين، الذي ألف ل���ه كتاب مذكراته 

»سجل الخدمة« الصادر في العام 1979، قطعة تتعلق باألمر البن غوريوني 

الخاص بطرد س���كان اللد والرملة، غير أن »اللجنة المسؤولة عن الرقابة على 

كتب كبار المسؤولين« ارتأت شطبها من الكتاب. 

وقد وردت على لسان رابين في تلك القطعة المشطوبة الوقائع التالية: 

»ف���ي غمرة المع���ارك التي كانت محتدم���ة اعترتنا الحيرة إزاء مش���كلة 

مزعجة لم يكن في مقدورنا االعتماد في حلها على أي تجربة سابقة، وهي: 

مصير الس���كان المدنيين، نحو خمسين ألف نس���مة، في الرملة واللد. ولم 

يك���ن لدى بن غوري���ون أيضًا جواب، وخالل البحث في مق���ر قيادة العملية 

آث����ر أن يلتزم جانب الصمت، جريًا على عادته ف���ي مثل هذه الوضعيات. 

وكان واضحًا بالنس���بة إلينا أنه ال يج���وز أن نبقي وراء ظهورنا جماهير اللد 

المعادية والمس���لحة، وبذلك نهّدد بالخطر محور تزويد كتيبة يفتاح التي 

كانت تتقّدم نحو الشرق. وقد خرجنا من المقّر مع بن غوريون، وكّرر يغئال 

ألون السؤال: ماذا نفعل بالسكان؟. وعندها أشار بن غوريون بحركة من يده 

كانت تعني الطرد«!.

وفي العام 2009 أصدر الباحث اإلس���رائيلي ش���اؤول فيب���ر كتاًبا بعنوان 

»رابين- صعود زعيم«، لمح فيه إلى أن إيماءة اليد التي بدرت عن بن غوريون 

الءم���ت رغب���ة كل من رابين وألون ف���ي تطهير اللد والرملة من س���كانهما 

الفلس���طينيين، وذل���ك العتقادهما بأن قوافل المطرودين من ش���أنها أن 

تعيق تقّدم الجيوش العربية نحو منطقة الوسط. 

ثمة مالحظة أخرى يجب اإلشارة إليها في هذه المقاالت، وهي الواردة في 

مقال األس���تاذ الجامعي يوسي يون�ا. وهي مالحظة تتساجل مع الكثيرين 

من مؤيدي »اليس���ار الصهيوني« الذين يسعون حاليًا لتجنيد بن غوريون 

لمصلحة نضالهم، ولذا فإنهم يش���يدون به ويتحدثون عنه دائمًا بصفته 

أحد الزعماء البارزي���ن ل� »الصهيونية البراغماتي���ة«. ودليلهم األقوى أنه 

س���وية مع حاييم وايزمان تصدرا التأييد للخطة التي صاغتها »لجنة بيل« 

الملكية البريطانية في العام 1937 بشأن تقسيم فلسطين. 

ويؤكد يونا ما س���بق أن أكّده غيره أن بن غوريون كان براغماتيًا لكن فقط 

بالمفه���وم الضّي���ق للكلمة. وبكلمات أخرى، اعتبر ب���ن غوريون أنه ينبغي 

أخذ ضرورات تلك المرحلة في الحس���بان، وأن���ه يجب في البداية الموافقة 

على اقتراح البريطانيين، وتطبيق السيطرة على أقاليم البلد بموجب خطة 

التقس���يم الس���الفة، وضمان الهجرة ]اليهودية[ المكثفة إليها، وعندها 

ينبغي العمل على تطوير الس���يادة اليهودية. لكنه تطلع بكل تأكيد إلى 

توسيع حدود الدولة اليهودية عندما يحين الوقت المناسب. 

ونجد مصداقًا لما يقوله يونا في س���ياق الرسالة التي كتبها بن غوريون 

إلى نجله عاموس بتاريخ 5 تش���رين األول/ أكتوبر 1937، وكان هذا األخير 

قد عاتبه على قبول »خطة بيل«. 

ومما كتبه بن غوريون في تلك الرسالة: »إنني ال أشعر مطلقًا باإلهانة من 

جراء إقامة دولة يهودية حتى وإن كانت صغيرة. أنا بالتأكيد ال أرغب في 

قّسم ليست في حيازتنا بالفعل. 
ُ
تقس���يم األرض. لكن هذه األرض التي ت

إنه���ا في حيازة الع���رب واإلنكليز. ونحن نملك منها ج���زءًا صغيرًا فقط، 

أصغر من الجزء المقترح إلقامة دولة يهودية عليه. لو كنت عربيًا لشعرت 

بإهانة كبيرة. ففي اقتراح التقس���يم هذا س���وف نحص���ل على أكثر مما 

نملك - علمًا أنه أقل، وأقل بكثير، مما نستحقه ومما نريده. إال إن السؤال 

المطروح هو: هل س���نحصل بطريقة أخرى غير اقتراح التقسيم على أكثر 

م���ن هذا؟ وإذا ما بقيت األمور كما هي عليه اآلن، فهل هذا من ش���أنه أن 

يرضي مش���اعرنا؟ نحن ال نريد له���ذه األرض أن تبقى كاملة وموحدة، بل 

نريده���ا أن تك���ون أرضًا يهودية كاملة وموحدة. فأنا ال أش���عر بأي رضى 

عندما تكون أرض إس���رائيل كاملة لكن عربية. بالنس���بة إلينا فإن الوضع 

الراهن عبارة عن سم قاتل، ونحن نريد تغيير الوضع القائم. فكيف لهذا 

التغيير أن يتم؟ وكيف لهذه األرض أن تصبح لنا؟. إن الس���ؤال المصيري 

هو: هل إقامة الدولة اليهودية تساعد أو تعرقل تحويل هذه األرض إلى 

يهودية؟«.

هنا يصل بن غوري���ون إلى بيت القصيد فيقول: »أنا متحمس جدًا إلقامة 

الدولة- حتى وإن كانت تلزمنا اآلن الموافقة على التقس���يم - ألنني أرى أن 

الدولة اليهودية المنقوصة ليس���ت النهاية، بل ه���ي البداية. نحن نفرح 

عندما نمتلك ألف دونم أو عش���رة آالف من الدونمات، وال نش���عر باإلهانة 

ألنن���ا بهذا ما زلنا ال نملك األرض كلها، ألن التملك مهم ليس فقط في حد 

ذاته، ولكن ألننا بواس���طته نزيد من قوتنا، وكل زيادة في القوة تساعدنا 

»أعمال« بن غوريون في الماضي جرائم أواًل ودائمًا

عل���ى حيازة وتملك باقي األرض. إن إنش���اء دولة - حتى ولو كانت منقوصة 

وجزئية - يعتبر أقص���ى ما يمكن عمله لتعزيز قوتنا في المرحلة الراهنة، 

ويشكل رافعة قوية لجهودنا التاريخية من أجل تحرير كامل األرض«.

وال يج���وز أال نش���ير أيضًا إل���ى توكيد يون���ا أن صهيونية ب���ن غوريون 

البراغماتية لم تحل دون ميله نحو منح الرواية التاريخية الصهيونية نزعة 

مس���يانية جارفة على غرار معس���كر اليمين وأيضًا على غرار عدد كبير من 

زمالئه في قيادة حركة العمل. 

وبرأيه فإن هذين األمري���ن ]البراغماتية بالمفهوم الضيق والصهيونية 

المس���يانية[ يجع���الن م���ن الصعب عل���ى الذي���ن ينتمون إلى »اليس���ار 

الصهيون���ي« تجنيد ب���ن غوريون وإرثه كمعين لهم ف���ي الخالف العميق 

الراهن مع معسكر اليمين. 

على الصعيد الداخلي تقارن أغلبية المقاالت بين ما »حلم« به بن غوريون 

وبين ما هو حاصل في الواقع اإلسرائيلي هنا واآلن. 

وربم���ا أن أكثر ما يلفت النظر في هذا الش���أن تأكي���د حفيد بن غوريون، 

األس���تاذ الجامعي ياريف بن إليعازر، فيما يتعلق بتالش���ي رؤية إسرائيل 

ك���� »نور لألغيار«، وذلك على خلفية الت���آكل األخالقي واالعتماد على القوة 

وحدها من جهة، والظواهر العنصرية إزاء اآلخر المختلف التي تثبت فشل 

نظرية »دمج الش���تات« في مقابل اتساع الش���روخ والخالفات في المجتمع 

اإلسرائيلي من جهة أخرى.

لكن يبقى الس���ؤال الذي طرحناه أعاله: هل هو مج���ّرد تآكل أخالق�ي، أم 

أن األص���ل كامن في انعدام أي جانب أخالقي في المش���روع الذي حمله بن 

غوريون على عاتقه وقال عن نفسه إنه »رجل مهمة واحدة« هي تطبيقه؟. 
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

تراجع التضخم المالي 
في 6 أشهر بنسبة 4ر%0

ق���ال تقرير مكتب اإلحص���اء المركزي اإلس���رائيلي إن التضخم 

المالي في الش���هر األول من العام الجاري، كانون الثاني، س���جل 

تراجعا مفاجئا لجميع األوس���اط االقتصادية بنس���بة 6ر0%، وهذا 

يعادل ضعفي التوقعات، ما يعني أن التضخم المالي في األشهر 

الستة األخيرة قد س���جل تراجعا بنسبة 4ر0%، وفي األشهر ال� 12 

األخيرة ارتفع بنس���بة 1ر1%، وهذا يعني ف���ي الحد األدنى لمجال 

التضخم الذي تحدده السياس���ة االقتصادية في العقد األخير، ما 

بين 1% إلى %3.

وحس���ب تقرير مكت���ب اإلحصاء، فإن التضخ���م المالي تأثر من 

تراجع حاد موسمي في أسعار الملبوسات واألحذية بنسبة قاربت 

8%، وتراجع أس���عار الخضراوات والفواكه بنسبة 3ر1%، وتكاليف 

صيانة البيوت بنس���بة قاربت 1%، كما أن أس���عار المواد الغذائية 

تراجعت بنسبة 8ر%0.

ويتوقع المراقبون أن يس���تمر تراجع التضخم المالي في الشهر 

الجاري شباط بنسبة 2ر0%، ما سيجعل التضخم المالي في األشهر 

12 األخي���رة أقل من 1%، وقد يلزم بنك إس���رائيل باتخاذ إجراءات 

عديدة، منها م���ا يتعلق بالفائدة البنكية، وس���عر صرف الدوالر 

المنخفض.

وال ي���رى خب���راء االقتصاد ف���ي تراجع التضخم مؤش���را للتباطؤ 

االقتصادي، إذ يقول الخبير االقتصادي إيالن آرتس���ي إن نس���بة 

التضخ���م في كانون الثاني ال تدل على وجود مش���كلة تضخم في 

إس���رائيل، ما يس���مح بتخفيض الفائدة البنكية أكثر، ولكن هذا 

التخفيض ليس بالضرورة سيس���اعد في رفع س���عر صرف الدوالر 

أمام الشيكل.  

ويتوقع آرتسي أن يس���تمر انخفاض التضخم أيضا في الشهر 

الجاري- شباط، على أن يرتفع مجددا في الشهر المقبل، آذار. 

وينضم إلى آرتس���ي خبراء آخ���رون، يتوقعون أن يكون التضخم 

اإلجمالي في إس���رائيل في العام الج���اري 6ر1%، بدال من 9ر1% في 

العام الماضي- 2013.

الصناعيون غاضبون: تقرير 
الكنيست عن أسعار األغذية خاطئ

هّدد اتحاد الصناعيين في إسرائيل بمقاضاة قسم األبحاث في 

الكنيست، إذا لم يتراجع عن التقرير الذي أعده وأصدره في نهاية 

الشهر الماضي كانون الثاني، وبّين فيه أن أسعار المواد الغذائية 

أعل���ى بكثير مما هي علي���ه في الدول المتطورة، وبش���كل خاص 

أسعار المنتوجات الغذائية اإلسرائيلية في االسواق العالمية.

وكان بح���ث أجراه مركز األبحاث في الكنيس���ت ق���د بّين فوارق 

هائلة في أس���عار المنتوجات اإلس���رائيلية في السوق المحلية، 

مقارنة بنفس المنتوجات في أس���واق أوروب���ا والواليات المتحدة 

األميركي���ة، وفي بع���ض األحيان يتضاعف الس���عر، لم تكن هذه 

المّرة األولى التي يتكش���ف فيها هذا االمر، لك���ن الجديد هو أن 

فوارق األسعار تزايدت، على الرغم من حملة االحتجاجات على غالء 

المعيشة التي اندلعت في صيف العام 2011.

ويظه���ر من ع���دة منتوج���ات عرضه���ا البحث أن الف���وارق في 

األس���عار تبدأ من نحو 10% إلى 100% وأكثر مما هي في االس���واق 

األوروبية واألميركية التي تستورد البضائع اإلسرائيلية، ومن بين 

المنتوجات التي عرضت األكثر رواجا في سوق األغذية اإلسرائيلية 

مثل منتوجات الشوكوالته والبسكويت والشاي وغيره.

وشدد بحث الكنيست على أن أس���عار المنتوجات الغذائية في 

إس���رائيل أعلى مما هي عليه في أس���واق دول االتح���اد األوروبي 

بنحو 25% بالمعدل، وهذا على الرغم من أن األس���عار ما بين العام 

2005 والع���ام 2011، كان���ت أعلى ما بين 11% إل���ى 19%، ولكن بعد 

حملة االحتجاجات الشعبية على غالء المعيشة، استأنفت األسعار 

ارتفاعها لتسجل ذروة انعكست في هذه الفوارق.

ويس���تند اتحاد الصناعيين على تقيي���م لخبير كبير في مكتب 

اإلحصاء المركزي، ادعى أن بحث الكنيس���ت جرى من دون أس���س 

علمي���ة، ما قاده إل���ى معطيات ليس���ت صحيحة، وخاصة ش���كل 

المقارنة التي أجراها بين أسعار المواد الغذائية.

وقد بع���ث اتح���اد الصناعيين من خ���الل محاميه برس���الة إلى 

الكنيس���ت، يه���دد بمقاضاة مركز األبحاث في ح���ال لم يعلن عن 

تراجع���ه عن البح���ث، بزعم أن التقرير يس���يء لصناع���ة األغذية 

اإلسرائيلية، ويضعها أمام ضغوط لتخفيض أسعارها.

عمال الموانئ ينتسبون 
إلى الليكود للضغط على الوزير

قال تقرير لصحيفة »ذي ماركر« إن عمال الموانئ البحرية جندوا 

في اآلونة األخيرة 1200 منتس���ب لحزب الليكود الحاكم، ليتحولوا 

إلى قوة سياسة ضاغطة في الحزب على وزير المواصالت يسرائيل 

كاتس، الذي يعمل على خصخصة الموانئ في إسرائيل، ما يعني 

ضرب ملكية العاملين لغالبية أس���هم تلك الموانئ، وهذه معركة 

تدور رحاها منذ سنوات عديدة خاصة بعد العام 2000.

وش���بكة الموانئ في إسرائيل هي من الشركات الحكومية التي 

تسيطر على أسهمها نقابات العاملين فيها، كما هي الحال، مثال، 

في ش���ركة الكهرباء الرس���مية، وعلى الرغم مما يظهر من »طابع 

اجتماع���ي« لهذا النوع من الس���يطرة، إال أن الكثي���ر من التقارير 

أكدت على مدار الس���نين أن كبار العاملين والمسؤولين في هذه 

المرافق حولوها إلى أش���به بش���ركات خاصة، وبش���كل خاص في 

مجالي التوظيف والترقية.

ويقول التقرير إن أبرز الذين عملوا على عملية االنتس���اب ناشط 

ب���ارز في حزب الليكود في مدينة حيف���ا، الذي له تأثير كبير على 

ق���وة الليكود في حيفا ومنطقتها، ويحظى بدعم ش���خصيات في 

الحزب. 

ويهدد عمال الموانئ باستهداف وزير المواصالت كاتس، ودعم 

كل من سينافس���ه عل���ى الئحة الحزب في االنتخاب���ات البرلمانية 

المقبلة.

وق���د نجح كاتس في أن يندرج ضمن العش���رة األوائل في الئحة 

حزب »الليكود« قبل دمجها مع الئحة »إسرائيل بيتنا«. 

ر التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي من نش���وء فقاعة عقارية 
ّ
حذ

في إسرائيل قد تشكل أزمة عامة في االقتصاد اإلسرائيلي وتقوده إلى 

أزمة على شاكلة تلك التي نشأت في الواليات المتحدة في العام 2007، 

في حين امت���دح التقرير معطي���ات االقتصاد اإلس���رائيلي، خاصة في 

معدالت النمو، التي ستتراجع في الس���نوات المقبلة، ومعدالت البطالة 

المنخفضة وغيرها من المعطيات. 

ف���ي المقابل، قال تقري���ر لبنك إس���رائيل إن النم���و االقتصادي في 

الشهر األول من العام الجاري يدل على نمو بطيء، وهذا ااستمرار للنمو 

المنخفض في النصف الثاني من العام الماضي 2013. 

ويقول صندوق النقد في تقريره السنوي، الذي سلمه لرئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو ووزير ماليته يائير لبيد، إن على الحكومة أن تس���تمر 

في سياس���ة الحفاظ على الميزانية المقّرة، رغم أن التقرير يش���ير إلى 

أن النمو االقتصادي س���يتراجع في السنوات المقبلة، بفعل التقليصات 

المستمرة في ميزانية الدولة. 

وقال التقرير إن معدل النمو االقتصادي في إس���رائيل في الس���نوات 

العش���ر األخيرة كان 5ر4% سنويا، لكن في السنوات األربع األخيرة، على 

وجه الخصوص، انخفض المعدل إلى 4% س���نويا، ومن شأنه أن ينخفض 

إل���ى 5ر3% س���نويا في الس���نوات القليلة المقبلة، عل���ى ضوء تقليص 

الميزانية العامة، وتراجع حجم قوة العمل في إسرائيل.

وعينيا للعام 2014، فإن صندوق النقد يتوقع إلسرائيل نموا اقتصاديا 

بنس���بة 4ر3%، على أن ترتفع البطالة إلى نسبة 7ر6%، بدال من 4ر6% في 

هذه المرحلة، وقد يكون العجز في الميزانية العامة 3% من حجم الناتج 

العام، بدال من 5ر3% في العام الماضي 2013، وعمليا فإن صندوق النقد 

يتبنى التقارير الرسمية الصادرة عن بنك إسرائيل، كما شهدنا هذا في 

السنوات األخيرة على وجه الخصوص. 

الفقاعة العقارية
وحذر التقرير من االرتفاع الحاد في أسعار البيوت في إسرائيل، خاصة 

وأنها تواصل االرتفاع، ما يفس���ح المجال مس���تقبال أمام نش���وء فقاعة 

عقارية، تهدد اس���تقرار القطاع البنكي في إس���رائيل، بسبب القروض 

اإلسكانية، التي لم تنفع كل إجراءات بنك إسرائيل في لجمها. 

فمثال في الش���هر األول من العام الجاري وحده، حصل المواطنون في 

إس���رائيل على قروض إس���كانية بقيمة 34ر1 مليار دوالر، ما رفع الحجم 

الكلي للقروض اإلسكانية في شهر واحد، بعد تسديد القروض الجارية، 

بنحو 345 ملي���ون دوالر، وتبين أن اإلقبال على القروض اإلس���كانية في 

تصاعد مستمر. ويشير التقرير إلى أن أسعار البيوت في إسرائيل أعلى 

بنسبة 25% من سعرها الذي يجب أن يكون قياسا بمستوى المعيشة.

وش���دد البنك على أن���ه في الظروف القائمة فإن بنك إس���رائيل ليس 

بمقدوره أن يرف���ع الفائدة البنكية، لما في هذا م���ن انعكاس آخر على 

أسعار البيوت، وأيضا نظرا لمعدالت الفائدة البنكية في الدول المتطورة 

في العالم. 

وكان تقري���ر لبنك إس���رائيل المركزي صدر في األش���هر األخيرة قد 

أش���ار إلى أن أسعار البيوت في إسرائيل هي من األعلى في العالم، لدى 

مقارنة معدل أس���عار البيوت مع معدل الرواتب، إذ تبين أن سعر البيت 

في إس���رائيل يعادل 148 راتبا ش���هريا، أي رواتب 12 عاما وأربعة أشهر، 

بينما أس���عار البيوت في الواليات المتح���دة األميركية تعادل 66 راتبا 

وبريطانيا 64 راتبا وهولندا 59 راتبا.

وتشهد إسرائيل في السنوات الخمس األخيرة ارتفاعا حادا في أسعار 

البيوت، بنس���ب تتراوح ما بين 30% إلى 40% وفي بعض المناطق كانت 

النس���بة أعلى، وفي العام 2013 وحده ارتفع أس���عار البيوت بنسبة %8، 

ف���ي حين أن نس���بة التضخم بلغت في العام الماض���ي 9ر1%، فمثال في 

العام 2008 كان معدل أسعار البيوت يعادل 96 راتبا، ما يعني أنه حتى 

العام الماضي كان أس���عار البيوت قد ارتفع بنسبة 54% مقارنة بمعدل 

الرواتب.

وأكثر ما يقلق بنك إسرائيل المركزي والمؤسسات االقتصادية والمالية 

هو نش���وء فقاعة عقارية في إس���رائيل، على ش���اكلة تلك التي ظهرت 

ف���ي العام 2007 في الواليات المتحدة، وكان���ت بداية ألزمة اقتصادية 

كبيرة، س���رعان ما انعكست على أنحاء مختلفة من العالم، إذ أن التخوف 

صندوق النقد يمتدح االقتصاد اإلسرائيلي ويحذر من فقاعة عقارية!
*صندوق النقد يحذر من ارتفاع أسعار البيوت في إسرائيل: أسعار أعلى بنسبة 25% من سعرها الطبيعي *

* البنك يمتدح معدالت النمو والبطالة * بنك إسرائيل يشير إلى انتعاش اقتصادي محدود في الدول المتطورة

ما قد ينعكس على الصادرات * نمو منخفض في النصف الثاني من العام الماضي *

االكبر هو من ازدياد أعداد من س���يكونون مستقبال عاجزين عن تسديد 

قروض السكن، ما سينعكس س���لبا على بنوك القروض اإلسكانية، ومن 

ثم انهيار أسعار البيوت. 

ف���ي المقابل، يرى خب���راء االقتصاد، ومنهم خبراء بنك إس���رائيل، أن 

ارتفاع أسعار البيوت يعود أيضًا إلى قلة العرض، فصحيح أنه في العام 

الماضي كانت هن���اك زيادة كبيرة في عدد البي���وت التي تم البدء في 

بنائه���ا، إال أن التنفيذ ما زال بطيئًا، ف���ي حين أن الطلب على البيوت لم 

يقل، وأش���ار البنك إلى أنه ال يبدو في هذه المرحلة احتمال لجم ارتفاع 

أسعار البيوت. 

تقرير بنك إسرائيل
في المقابل، أصدر بنك إسرائيل المركزي في األسبوع الماضي تقريره 

عن المعطيات االقتصادية للشهر األول من العام الجاري، وقال إن النمو 

االقتصادي كان بطيئا في الش���هر األول من دون أن يذكر النس���بة، كما 

أش���ار إلى أن نمو االستهالك الفردي كان هو أيضا بطيئا، على الرغم من 

اس���تمرار تراجع معدالت البطالة في إس���رائيل، ما يعني ارتفاع نس���بة 

العاملين.

ويش���ير البنك إلى ارتفاع حج���م ديون العائالت في إس���رائيل، ففي 

الش���هر األخير من العام الماضي ارتفاع حج���م الديون بنحو 143 مليون 

دوالر، ليرتف���ع الحجم الكلي للديون للعائالت إل���ى 117 مليار دوالر، من 

بينها 82 مليار دوالر قروض مرتبطة بالسكن.

ومن ناحية أخرى، يش���ير بنك إسرائيل إلى انتعاش اقتصادي محدود 

قائ���م في هذه المرحلة في الكثير من الدول المتطورة، وبش���كل خاص 

في الواليات المتحدة األميركية، ما سيساهم في ارتفاع توقعات النمو 

االقتصادي العالمي في العامين المقبلين، وبالنسبة إلسرائيل فإن هذا 

هو مؤشر جيد للصادرات اإلسرائيلية، التي يتجه ما بين 70% إلى %80 

منها للدول المتطورة في أوروبا والقارة األميركية. 

نمو منخفض
كما أصدر مكتب اإلحصاء المركزي في األسبوع الماضي، تقريره األولي 

بشأن النمو في النصف الثاني للعام الماضي، دون حسم النمو ككل في 

ذات العام، وجاءت المعطيات متدنية، وهي كما يبدو س���تكون مؤش���را 

على األق���ل للنصف األول من العام الج���اري، إذا لم تحصل أية مفاجآت 

وتحوالت اقتصادية ليست مرئية اآلن.

وبحس���ب تقرير مكتب اإلحصاء، فإن النصف الثاني من العام الماضي 

2013 سجل نموا بنسبة 8ر2%، وهي النسبة األكثر انخفاضا منذ النصف 

الثاني للع���ام 2009، وكان النمو في النصف األول من العام الماضي قد 

سجل ارتفاعا بنسبة 2ر%3.

ويقول المكتب في تقريره إن الربع الثالث من العام الماضي سجل نموا 

بنسبة 1ر2%، في حين س���جل الربع الرابع واألخير ارتفاعا بنسبة 3ر%2، 

ولكن خبراء كثيرين يفضل���ون عدم التعامل مع المعطيات االقتصادية 

الفصلية، والمّدة الزمنية المفضلة هي نصف سنة على األقل.

وجاء أيضا في التقرير أن النمو االقتصادي في العام 2013، تأثر أيضا 

من بدء اس���تخراج الغاز من حقول الغاز الجديدة في البحر المتوس���ط، 

في حين تتوقع إس���رائيل بدء ضخ كميات أضخم بدءا من العام المقبل 

2015. وقد بدأت الش���ركات الحاصلة على االمتي���از في إبرام عقود لضخ 

الغاز، وآخرها لش���ركتين في األردن ستحصالن على ملياري متر مكعب 

من الغاز على مدى 15 عاما وبدءا من العام المقبل، بقيمة إجمالية بلغت 

770 مليون دوالر.

ويش���ير التقرير إلى أنه في معطيات النمو برز ارتفاع في الصرف على 

مس���توى الفرد بنس���بة 3ر4% والصرف العام بنس���بة 8ر4%، وقد سجل 

االس���تيراد للبضائع الحياتي���ة لألفراد والعائالت ارتفاعا كبيرا بنس���بة 

6ر%9.

ويقول المحلل االقتصادي موطي باس���وك، ف���ي مقاله له في صحيفة 

»ذي ماركر« التابعة لصحيفة »هآرتس«، إنه ليس���ت فقط نس���بة النمو 

المنخفضة في النصف الثاني من العام الماضي يجب أن تقلق إسرائيل، 

إذ أن معطيات صادرات البضائع والخدمات بعيدة عن أن تكون مشجعة 

لالقتص���اد، وينضم الى هذا تراجع التضخم بنس���بة 6ر0%، وهذه كلها 

مؤشرات لتباطؤ اقتصادي.

وتابع باس���وك كاتب���ا أن تقديرات صندوق النقد ب���أن يكون النمو في 

إس���رائيل في العام الجاري بنس���بة 4ر3%، وتقديرات وزارة المالية بأن 

يكون بنس���بة 6ر3%، تعني أنه قد ولى عهد نس���ب النم���و العالية من 

6ر4% وصاعدا، ففي السنوات السابقة حقق االقتصاد نموا مرتفعا أكثر 

من 6ر4% حينما لم يكن اس���تخراج للغاز الطبيعي كما هو حاصل اليوم، 

إذ يس���اهم الغاز في رفع النمو بنس���بة 1%، ما يعني أن النمو الحقيقي 

لالقتصاد من دون الغاز يقل عن 5ر2% في العام الجاري.

أحد مشاريع البناء في وسط إسرائيل: رغم أن هناك الكثير مثلها إال أن العرض بشكل عام ما زال أدنى من الطلب!  

ذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية في األيام الماضية عن حدوث تقدم 

كبي���ر في المفاوضات بين ش���ركة »براي���ت فود« الصينية، مع ش���ركة 

»آيباك���س« صاحبة الس���يطرة على ش���ركة منتوجات األلب���ان واألغذية 

اإلس���رائيلية األكبر »تنوفا«، التي كانت ذات يوم ش���ركة شبه رسمية، 

تعود ملكيتها التحاد القرى الزراعية التعاونية، قبل أن تبدأ عملية بيع 

أسهمها لمستثمرين منذ مطلع سنوات التسعين من القرن الماضي. 

وتثير القضية تحفظات واعتراضات جهات وش���خصيات إسرائيلية، 

تدعو إلى إبقاء كبرى الشركات اإلسرائيلية بيد مستثمرين إسرائيليين.

وحسب ما نشر، فإن البنك الحكومي الصيني »بنك أوف تشاينا«، وعد 

بتمويل ما بي���ن 80% إلى 90% من صفقة الش���راء، التي قد تصل إلى 

5ر2 مليار دوالر، لغرض ش���راء جزء كبير من األسهم، ما يجعل الشركة 

صاحبة الس���يطرة، وهذا يعني من ناحية إس���رائيل أن هذه الش���ركة 

التي أقامتها المس���توطنات الصهيونية في فلسطين في العام 1926، 

وكانت رمزا للصناعات اإلسرائيلية األولى، ستصبح تحت سيطرة شركة 

صينية.

وقد أسس���ت المس���توطنات الصهيونية والمزارعون فيها، في العام 

1926، اتحادا أثمر عن إقامة هذه الش���ركة، التي كانت تعنى بتس���ويق 

منتوج���ات الحلي���ب والبيض، وبعض أصن���اف اللحوم، للمس���توطنات 

الصهيونية التي بدأت تنتش���ر في فلسطين في تلك السنوات، وكانت 

كلها تابعة للحركة الصهيونية وتحت إشرافها الدائم. 

وبع���د العام 1948، تحولت الش���ركة إلى ش���به رس���مية، تابعة للقرى 

الزراعية التعاونية، »الكيبوتس« و«الموش���اف«، وتوسع بعد ذلك نطاق 

عملها مع تقدم السنين، وكانت الشركة شبه االحتكارية لسنين طويلة، 

إلى أن تحولت إلى ش���ركة مساهمة، ومن ثم بدأت عملية بيع أسهمها، 

خاص���ة حينما بدأ ينهار نظام القرى الزراعية التعاونية في إس���رائيل، 

بفعل سلسلة من األزمات المالية التي عصفت بها.

وتوس���عت أعمال »تنوفا« مع الس���نين، وباتت تمتلك حظائر ماشية، 

وتبيع اللح���وم، إضافة إلى الخضار المثلجة وغيرها الكثير من األصناف 

الغذائية.

وش���ركة »آيباكس« صاحبة السيطرة على »تنوفا« هي شركة هولندية 

في األصل، ولها حوالي 57% من أس���هم الش���ركة، إال أن فيها ش���ريكا 

إس���رائيليا، وهو له قسط في الس���يطرة، وليس واضحا ما إذا ستباع كل 

أس���هم »آيباكس« مع أسهم المستثمر اإلس���رائيلي للشركة الصينية، 

علما أن هناك شركاء آخرين في »تنوفا«، من بينهم األصحاب »القدامى« 

والمؤسسون للشركة، القرى التعاونية، التي لها قرابة 24% من األسهم.

وم���ن المفترض أن يصل مندوبو الش���ركة الصيني���ة، التي هي عمليا 

بملكية الحكومة الصينية، في األس���ابيع القليلة المقبلة، إلجراء فحص 

حسابات الشركة الدقيقة، خاصة للسنوات األخيرة، وحسب التقديرات 

فإن هذا الفحص س���يؤثر مباشرة على سعر الصفقة بما بين 30 إلى 40 

مليون دوالر في االتجاهين، بمعنى أقل وأكثر.

وكانت شركة »آيباكس« قد اش���ترت أسهمها في العام 2007، بمليار 

و25 مليون دوالر، ما يعني أن بيعها لحصتها سيؤمن لها ربحا بنحو 5ر1 

مليار دوالر.

وعلى أثر هذا النش���ر بادر رئيس لجنة االقتص���اد البرلمانية، النائب 

البروفسور أفيشاي برافرمان )حزب العمل( إلى عقد جلسة خاصة لبحث 

هذه القضية يوم غد األربعاء 26 ش���باط، إذ أن ش���ركة »تنوفا« تعد من 

رموز الصناعات اإلس���رائيلية والحرك���ة الصهيونية، وبيعها لش���ركة 

بملكي���ة الحكومة الصينية يثير الكثير م���ن التحفظات، على الرغم من 

أنه حينما جرى بيع الشركة لشركة »آيباكس« الهولندية، صدرت دعوات 

إلبقاء الش���ركة بملكية إسرائيلية، ما جعل الشركة تدخل في شراكة مع 

مستثمر إسرائيلي، لضمان نجاح الصفقة.

وق���ال برافرم���ان: علينا أن نهتم بأن تبقى الس���يطرة على الش���ركات 

اإلس���رائيلية الكب���رى بأيدي مس���تثمرين إس���رائيليين، وليس بأيدي 

ش���ركات أجنبية ال عالقة لها بإسرائيل، فشركة »تنوفا« تشكل نموذجا 

للشركات اإلسرائيلية الكبرى، وإذا ما جرى بيع هذه الشركة التي تتميز 

بالصناعات التقليدية فماذا سيبقى بيد إسرائيل.

وحذر برافرمان من اتساع االس���تثمارات الصينية في العالم، وقال إن 

الصينيين يشترون شركات تقنية عالية في إسرائيل، ويسيطرون على 

أكبر الكس���ارات في إفريقيا، واشتروا نس���با عالية جدا من قطاع الزراعة 

في أميركا الالتينية.

وبرز بين أصح���اب ردود الفع���ل المتحفظة رئيس جه���از المخابرات 

الخارجية )الموس���اد( األسبق إفرايم هليفي، إذ قال إن على إسرائيل أن 

تحذر من وضع تسيطر فيه جهات خارجية على ثروات استراتيجية مثل 

ش���ركة »تنوفا«، التي تؤمن 60% من منتوجات الحليب الطازج واألجبان 

للسوق اإلسرائيلية.

كذلك ف���إن ليفي يتحفظ ه���و أيضا من الصين عينيا، إذ س���بق ذلك 

اعتراضه على تكليف ش���ركة صينية لمد س���كة حديد مستقبلية الى 

مدينة إيالت على خليج العقبة، ويدعو هليفي الى عدم توسيع التعاون 

االقتصادي مع الصين، ألنها حسب تعبيره »داعمة ألعداء إسرائيل«.

شركة بملكية الحكومة الصينية تنوي شراء أكبر شركة أغذية إسرائيلية!
*شركة »برايت فود« الصينية ستشري الشركة التي تعد رمزا من رموز الصناعات اإلسرائيلية والحركة الصهيونية 

*شخصيات إسرائيلية تعارض الصفقة وتدعو إلى إبقاء الشركات الكبرى بيد مستثمرين إسرائيليين*
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محور خاص: حملة مقاطعة إسرائيل

»الصندوق الجديد إلسرائيل« 
مساهم بارز في تمويل حملة 
المقاطعة الدولية ضد إسرائيل

بقلم: أدفين باالك )*(

ف���ي الوقت الذي ُينظ���ر فيه إلى المقاطعة وس���حب 

االس���تثمارات والعقوبات كتهديد حقيقي ُموّجه ضد 

إس���رائيل، يريد الكثي���رون معرفة ما ه���و المحرك أو 

 .)BDS �الدافع للحركة- الحملة- الدولية للمقاطعة )ال

ويوجه إس���رائيليون كثي���رون أصاب���ع االتهام، في 

هذا الص���دد، إلى »الصندوق الجديد إلس���رائيل« الذي 

كانت منحه وهباته ج���زءًا ال يتجزأ من حركة المقاطعة 

بصيغتها المعروفة. 

وعلى الرغم من أن »الصن���دوق الجديد« يعلن جهارًا 

نه���ارًا أنه ال يمّول أية منظمة تتبنى وتدعم المقاطعة 

ض���د إس���رائيل، إال أن الهبات الس���خية الت���ي قدمها 

»الصندوق« حت���ى العام 2011، لمنظم���ات تنخرط في 

جبهة المقاطعة، ش���كلت األرضية لتأس���يس وتعزيز 

الحركة الدولية للمقاطعة ضد إسرائيل.  

وعلى سبيل المثال، فإن إحدى المنظمات اإلسرائيلية 

المتص���درة للحملة والتي تلقت منح���ة من »الصندوق 

الجديد إلس���رائيل« كان���ت »ائتالف النس���اء من أجل 

الس���الم« والتي تطال���ب بوقاحة بف���رض مقاطعة على 

إس���رائيل، وأقامت له���ذا الغرض مس���تودع معلومات 

وجهازا فعاال تحت اس���م »من المستفيد من االحتالل«، 

يدع���و لمقاطع���ة الش���ركات اإلس���رائيلية، الصغيرة 

والكبيرة على حد سواء. 

ففي الصفحة 34 من التقرير السنوي ل� »ائتالف النساء من 

أجل الس����الم«، الذي صدر في العام 2009، توجهت المنظمة 

ألصدقائه����ا وأنصارها ف����ي الواليات المتح����دة األميركية، 

بطلب تس����جيل حواالت مالية )بقيمة 100 دوالر على األقل( 

لتصرف لفائدة »الصندوق الجديد إلس����رائيل«، مع تسجيل 

مالحظ����ة أن التب����رع مخصص ل����� »االئتالف« ذات����ه.  كذلك 

طلب من المتبرعين إرس����ال الحواالت إلى مكاتب »الصندوق 

الجديد« في نيوي����ورك. وطلبت المنظمة أيضا من متبرعين 

في بريطانيا إرسال حواالت )بقيمة 70 جنيه إسترليني على 

األقل( إلى مكاتب »الصندوق الجديد إلس����رائيل« في لندن. 

وف����ي مهرجان نظم في أس����تراليا في الع����ام 2011، صرحت 

عضو مجل����س إدارة »الصندوق الجدي����د« نعومي حزان بأن 

صندوقه����ا توقف عن دعم حركة »ائتالف النس����اء من أجل 

الس����الم«، وحين عرضت أمامها، في المناسبة ذاتها، حوالة 

)ش����يك( مالية مقدمة إلى »االئتالف« كانت قد أودعت قبل 

فت����رة وجيزة في الحس����اب البنك����ي ل� »الصن����دوق الجديد 

إلسرائيل«، بررت حزان بالقول إن ذلك »حصل بالخطأ«. 

وتحرص حركة »ائتالف النس����اء من أجل السالم« دائما 

عل����ى اإلبالغ واإلعالن ع����ن الطريقة التي تس����تخدم بها 

أموال التبرعات، وكذلك عن س����ائر النشاطات التي تقوم 

بها من أجل دف����ع حملة المقاطعة قدما ضد إس����رائيل.  

فف����ي 23 أيار 2011، وجه����ت مركزة »االئت����الف« أييلت 

معوز رس����الة إلى المديرة العامة ل����� »الصندوق الجديد 

إلسرائيل«، راحيل ليئيل، مرفقة بموافقة على المشاركة 

في المعلومات المتعلقة بنشاطات »االئتالف«. 

وجاء في رسالة معوز: »خالل العامين األخيرين أجاب 

أعضاء هيئة إدارة االئتالف على أسئلة كثيرة وجهها 

الصن���دوق حول مش���اريع وحم���الت النش���ر والدعاية 

والموافقة التي ينتهجها االئتالف.  لقد حرصنا دائما 

على التعاون الكامل مع مس���ؤولي الصن���دوق وقدمنا 

إيضاحات حول شرعية وقانونية وأهمية نشاطاتنا«. 

حالي���ا، لم يعد »الصندوق الجديد إلس���رائيل« يدعم 

ماليًا منظمة »ائتالف النس���اء من أجل السالم«، والتي 

أضحت تمتلك قوة كافية لتجنيد األموال بنفس���ها من 

مصادر أخرى. مع ذلك ف���إن »حركة المقاطعة الدولية« 

تعمل حاليا معتمدة على الضخ المباشر لقصص القمع  

والوحشية - بعضها مش���روع وبعضها اآلخر مبالغ فيه 

أو مختل���ق- والتي يتم نش���رها وترويجه���ا في أنحاء 

العام بواسطة جمعيات تحريضية )ضد إسرائيل( ومن 

ضمنها جمعيات  تلقت التمويل من »الصندوق« للعام  

2012، مثل »فلنكسر الصمت« و«بتسيلم«.

وتص����ر إدارة »الصندوق الجديد« عل����ى اإلدعاء بصورة 

مس����تمرة بأن المنح التي يقدمها الصن����دوق إلى مئات 

الجمعيات في إسرائيل تس����اهم في دفع الديمقراطية 

والرفاه االجتماعي، وهو إدعاء صحيح فيما يتعلق بالعدد 

الكبير للمس����تفيدين من الدعم المالي للصندوق، والذي 

يعمل����ون حقًا ف����ي مجاالت وأنش����طة خيرية ومش����اريع 

لتحس����ين أوضاع  النس����اء واألطفال والفئات السكانية 

الضعيفة، ولكن باإلضافة إل����ى هذه األعمال الطيبة فإن 

العشرات من المس����تفيدين من منح »الصندوق الجديد« 

هم منظمات تمارس نشاطات سياسية بامتياز. 

غي���ر أن »الصندوق الجديد« يرف���ض هذه االدعاءات 

واالتهامات جمل���ة وتفصياًل، ويقول بأن الحديث يدور 

على حمالت وانتقادات سياسية بحتة. 

مع ذلك، يمك���ن فقط تخيل أي���ن كان يمكن لحركة 

المقاطعة الدولية )BDS( أن تكون اليوم لو لم يستثمر 

»الصندوق الجديد إلس���رائيل« مبال���غ طائلة قبل عدة 

سنوات في مؤازرة هذه الحركة وهي في مهد ظهورها، 

ولو لم يك���ن الجدل العام يقتات م���ن حمالت الدعاية 

التي تقوم بها الجمعيات الممولة من قبل »الصندوق« 

والتي تصف إسرائيل بالوحش���ية وغير الديمقراطية 

وكدول���ة أبارتهاي���د يج���ب مقاطعتها إل���ى أن ترضخ 

وتستسلم، أو تختفي من الوجود. 
________________________

)*( باحث أميركي. ويســـتند مقاله هذا الذي نشـــر ضمن زاوية 

»مقاالت الـــرأي« في الموقـــع االلكتروني لصحيفـــة »يديعوت 

أحرونوت« على كتابه الجديد الذي سيصدر تحت عنوان »تمويل 

التحريـــض: كيف تمول أموال عامة معفـــاة من الضريبة ثقافة 

النزاع واإلرهاب في إسرائيل«. وكان باالك قد زار إسرائيل مؤخرًا 

وعرض نتائج بحثه أمام وزير الدفاع اإلسرائيلي ووزير االقتصاد 

ورئيس الكنيســـت ومســـؤولين آخرين في المؤسســـة األمنية 

اإلسرائيلية. ترجمة خاصة.   

بقلم: عيدان النداو )*(

يحت���اج التميي���ز والظلم ابتداء من درج���ة معينة إلى عقل 

مب���دع. وف���ي المحصلة، ف���إن أي عمل آثم، ظالم، أو سياس���ة 

مجحفة، يتطلبان وقتًا وجهدًا ال يتوفران إال بشكل محدود. كما 

أن أي س���لطة سيئة بشكل خاص يمكن أن تجد نفسها تهدر 

قواها وطاقاتها من ظلم إل���ى آخر، تلهث وتجهد في محاولة 

لعدم تضييع دقيقة واحدة في حربها الشعواء ضد المساواة 

والعدل، وهو أمر متعب ومش���وه للصورة، ولذلك هناك حاجة 

أيضًا للنجاعة في أجهزة الظلم والتمييز. هنا يأتي دور العقل 

اإلبداعي ليمارس عمله، وإحدى أفكاره الالمعة تعرف باس���م 

»عصفورين بحجر واحد«.  

أليكم أحد األمثلة من األسبوع األخير: 

حولت وزارة المالية اإلسرائيلية - حسبما أعلن - في السنوات 

الخم���س األخيرة مبلغ 49 مليون ش���يكل إلى جامعة »أريئيل« 

)المقامة ف���ي مس���توطنة »أريئي���ل«، كبرى المس���توطنات 

اليهودية في ش���مالي الضفة الغربية(. وال يدور الحديث هنا 

على ميزانيات تعلي���م وأبحاث، وانما على »عطاءات« لمختلف 

أنواع التعاقدات.  

إن إحداها تدعى »تخطيط ومس���اعدة لمؤسس���ات التعليم 

ف���ي التفعيل والتمثل التعليمي لبرنامج اإلصغاء« )28 مليون 

ش���يكل(، وأخرى تدعى »تفعيل خطة لنمط حياة صحي« )4ر3 

مليون ش���يكل(، واألقرب إلى قلبي خطة - هي مسخرة نمطية 

لمستوطنة أريئيل - تسمى »تفعيل مراكز لدراسات المواطنة 

والديمقراطي���ة« )5ر2 مليون ش���يكل(.  فم���ن »أريئيل«، تلك 

»المدينة« التي ولدت كثمرة خطيئة، ستأتي نظرية المواطنة 

والديمقراطية لتغير كل أطراف وجنبات البالد. 

ولعل ذلك يفسر أمرًا أو اثنين. 

األمر )العصفور( األول: ضخ أموال ثابت وطاقة شحن لجامعة 

»أريئيل«.  

العصف���ور الثاني: تنّص���ل جديد من جان���ب وزارة التربية 

والتعليم من مس���ؤوليتها التعليمي���ة، وخصخصة من الباب 

الخلفي )فالمق���اول ليس خاصا لكنه لي���س موظفًا في وزارة 

التعليم(.  

لقد تفحص���ت جميع التعاقدات مع جامع���ة »أريئيل«، ولم 

أجد أيا منها ال ينتمي إلى جوهر المسؤولية السلطوية لوزارة 

التعلي���م.  غير أن هذه الوزارة أضحت منذ وقت بعيد قش���رة 

جوفاء، وزارة لطباعة عطاءات، غير قادرة على القيام بوظائفها 

ومهماتها األساسية األبسط.  

عصفوران بحجر واحد، غير أن عالمين ببواطن األمور يقولون 

إن الحديث يدور على وجهين لذات العصفور.

ويتضح أن جامع���ة »أريئيل«- تلك المؤسس���ة األكاديمية 

الفخم���ة التي ال يضاهيه���ا حتى معهد وايزم���ان للعلوم أو 

الجامعة العبرية- تتصدر أيضًا في حجم تعاقداتها مع وزارة 

التعلي���م. وتليها جامع���ة  »بار إيالن« الت���ي تحصد »أرباحًا« 

كبيرة، وإن كان���ت هزيلة بالمقارنة مع جامعة »أريئيل«، التي 

بلغت أرباحها في السنوات الخمس األخيرة 10 ماليين شيكل.  

ويعزو المسؤولون في مجلس إدارة جامعة »أريئيل« حظهم 

الوفير إل���ى الفوز المتكرر بعطاءات في مجال تخصصهم في 

»مشاريع التعليم«.  

وأس���مح لنفس���ي بتأمل هذه الماس���ورة المالية من طرفها 

اآلخ���ر، وقد وج���دت أنها طريقة أخرى مريحة للس���لطة، وهي 

واحدة من آالف، لضخ األموال إلى المش���روع االستيطاني )في 

األراضي الفلسطينية المحتلة(.  

ومث���ل هذا الدع���م يأتي دائمًا على حس���اب ميزانيات كان 

يمكن تحويلها إلى داخل مناطق »الخط األخضر«.  

غير أن هذه الحقيقة البس���يطة ما زالت، مع األسف الشديد، 

غير مدركة من قبل الجميع في الخطاب السياسي اإلسرائيلي، 

على الرغم من أنها ليست محل خالف أو جدل.  فالمستوطنات 

تتلقى تمويال زائدًا في تش���كيلة واس���عة من الخدمات، وأي 

ش���يكل زائد من هذا الن���وع يعتبر بمثابة عقوب���ة تمويلية 

للبلدات والمواطنين داخل الخط األخضر. 

لكن ه���ذه العقوب���ة أيضًا تضاعف���ت في اآلون���ة األخيرة، 

لتشكل إنجازًا آخر لعقلية الظلم المبدعة.  فحمالت ومبادرات 

المقاطعة على اختالف أش���كالها باتت تلحق ضررًا ملموس���ًا 

بأصح���اب المصالح االقتصادية في المناطق )الفلس���طينية( 

المحتل���ة. غي���ر أن تماث���ل المصال���ح بينهم وبين الس���لطة 

الحاكمة )في إس���رائيل( يدفع صانعي الق���رارات إلى توفير 

وتقديم المزيد من الحماية والتعويضات لكل الذين تضررت 

أرصدتهم البنكية، جراء المقاطعة.  

ولكن من الذي يمول بالضبط تلك الحمايات والتعويضات ؟! 

ضربون« مرتين، مرة 
ُ
أنا وأنتم .. أي أنت���م المواطنون الذين »ت

من جراء اإلجحاف التمويلي المس���تمر منذ سنوات طوال فيما 

يتعلق بالميزانيات المحولة للمستوطنات، ومرة أخرى عندما 

تدس الس���لطة مجددًا يدها في جيوبك���م لتأخذ ما فيها من 

أجل تعويض تلك المس���توطنات ذاتها عن أضرار المقاطعة.  

مرة أخرى، عصفوران بحجر واحد.  

»جباية ثمن« اقتصادي
بدأ ذلك قبل ثالثة أعوام. 

فقد أسس وزير العلوم والتكنولوجيا في ذلك الوقت دانيئيل 

هيرش���كوفيتش صندوق أبح���اث علمية ه���و األول من نوعه 

ف���ي العالم: »منح- هبات- مقاطع���ة«!، هدفه المعلن تعويض 

الباحثين الذين ال يستطيعون تقديم طلبات لصناديق أبحاث 

دولية ال تعترف بسيادة اسرائيل في المناطق الواقعة شرقي 

»الخط األخض���ر«. األموال الت���ي حرم منها أولئ���ك الباحثون 

أوروبي���ة وأميركية.  لكنهم حصلوا، عوضًا وتعويضًا عن ذلك، 

على أموال إس���رائيلية، م���ن أموال الضرائ���ب التي ندفعها. 

ولغاية اآلن يمّول »صندوق التعويضات« اإلس���رائيلي أبحاثًا 

تبلغ قيمتها 750 ألف شيكل في السنة.  

يش���كل ذلك في الواق���ع عملية »جباية ثم���ن« اقتصادية، 

عملي���ة إرهابية تنفذها الس���لطة ضد مواطنيه���ا في مقابل 

عقوبة قانونية ال تستطيع مواجهتها أو التصدي لها. 

وعلى غرار قيام »ش���بيبة التالل« )المس���توطنون الش���بان 

المتطرفون( بصب جام غضبهم، بعدما تقوم اإلدارة المدنية 

اإلسرائيلية بتفكيك وازالة أحد منازلهم النقالة، على أشجار 

زيتون وس���يارات الفلس���طينيين، فإن خزينة الدولة تعاقب 

أيضًا االس���رائيليين داخ���ل »الخط األخضر« عل���ى العقوبات 

الدولية التي ال يمكن لها إلغاءها أو إبطالها. 

ولقد تبين أنه في الس���نوات الخمس األخيرة تّم تحويل ما 

مجموعه 148 مليون شيكل لس���لطات محلية في مستوطنات 

»المناطق المحتل���ة« وذلك في نطاق »منح���ة أمنية في ضوء 

تجميد البناء« في المس���توطنات. أما المبرر الرسمي للمنحة، 

فقد كان عاريًا عن الصحة وال أس���اس ل���ه، وهو دليل آخر على 

طيش واس���تخفاف السلطات غير المحتمل في إغداق األموال 

على المستوطنات كتعويض عن فقدان مدخوالت من ضريبة 

الس���كن )األرنونا( بس���بب تجميد البناء في المستوطنات في 

العام 2009.  

والس���ؤال الالمعقول األول: هل س���معتم ف���ي حياتكم عن 

سلطة محلية، ال تقع في الضفة الغربية، تحصل على تعويض 

من الس���لطة المركزية عن ضريبة س���كن ل���م تجب من بيوت 

ومنازل لم تشيد بعد؟!

الالمعق���ول الثان���ي: لق���د اس���تمر تجمي���د البن���اء )ف���ي 

المستوطنات( عشرة أش���هر، لكن المنحة استمرت لمدة أربع 

سنوات متتالية. فأين المنطق في ذلك؟ ربما ألن كلمة »أمني« 

تظه���ر في عنوان المنحة، فمتطلبات واحتياجات األمن أبدية 

كما هو معروف.  

ويتمثل جوهر الفس���اد في أن 80% من قيمة هذه المنحة 

العام���ة كما يزع���م حولت مباش���رة من ميزانيات الس���لطات 

المحلية إلى مجلس المس���توطنات في الضفة الغربية، وليس 

ضريب���ة أرنونا أو س���واها.  ولعل من المفي���د التذكير هنا أن 

»مجلس المس���توطنات« هو جمعية سياس���ية سبق أن قررت 

المحكمة اإلسرائيلية العليا عدم جواز تمويلها من ميزانيات 

حكومية.  

فضاًل عن ذلك، يج���ب أن يضاف إلى المبلغ المذكور، حوالي 

95 مليون ش���يكل خصصتها الحكوم���ة لتعويض المقاولين 

واألشخاص الذين ابتاعوا المنازل )في المستوطنات(، والذين 

»تضرروا« ج���راء تجميد البناء )هل س���بق أن حصل مواطنون 

داخل الخط األخضر على تعويض بس���بب تأخير عشرة أشهر 

في عملية شراء أو بناء شقة سكنية؟!(. 

من هنا فإن »منحة التجميد« والتعويضات الشخصية تعتبر 

بمنزلة عملية »جباية ثمن« حكومية من الجمهور اإلسرائيلي 

داخل الخط األخضر، فقرار )رئيس الحكومة( بنيامين نتنياهو 

تجميد البناء ف���ي العام 2009، جاء عل���ى أرضية ضغط إدارة 

الرئي���س أوباما م���ن أجل الش���روع بمفاوضات سياس���ية مع 

الفلس���طينيين.  ول���م يك���ن المس���توطنون وممثلوهم في 

الحكومة يتصورون بأنهم س���يتلقون هذه الضربة لوحدهم، 

ولذل���ك تقرر إلقاء تبعة التكلف���ة االقتصادية لتجميد البناء 

ف���ي المس���توطنات عل���ى الحلق���ة الضعيفة في السياس���ة 

اإلسرائيلية، أي الجمهور الواسع.  وللتذكير فإننا لم نتحدث 

حتى اآلن س���وى عن »تكلفة المقاطعة«، وهذا المصطلح يجب 

فهمه بمعناه الدقيق : فالسؤال ليس »ما حجم الخسائر التي 

تلحقها المقاطعة باألعمال في المس���توطنات« وانما »كم من 

هذه الخس���ائر تلقي الس���لطات عبء تكلفتها على الجمهور 

غير المستوطن«؟! 

تكلفة المستوطنات قبل المقاطعة
إن ما تقّدم ذكره هو فقط الزبد الذي يطفو على سطح الماء.  

فالم���اء، المحي���ط الفس���يح، ه���و االس���تثمار األول���ي في 

المس���توطنات، وال���ذي أدى إلى المقاطعة؛ االس���تثمار الذي 

يفضل مرارًا وتكرارًا المستوطن على غير المستوطن. وكأنه ال 

يكفي أن االستثمار الحكومي في المستوطنات ازداد بوتيرة 

سريعة، وتخطى مس���تواه قبل »خطة االنفصال« )2005( على 

الرغم من أن نصيب مستوطنات »غوش قطيف« )في قطاع غزة( 

خصم من هذه االستثمارات، وأن وزير المالية السابق اعترف 

بأن األمور تجري »على نار هادئة« منعًا للش���فافية والنقد؛ وال 

يكفي أن حكومة اس���رائيل تس���تثمر في كل مستوطن واحد 

بالمتوس���ط 70% من األموال أكثر مما تس���تثمره في السكان 

داخل »الخط االخضر« )ويدور الحديث هنا على اإلنفاق المدني 

فقط، وال يش���مل النفق���ات على األمن والبن���ى التحتية(؛ وأن 

االستثمار في المستوطن الواحد في مستوطنة »كريات أربع« 

أكبر ثالث مرات وأكثر من االس���تثمار في المواطن القاطن في 

بلدة »بيت شيمش«، واالستثمار في المستوطن في مستوطنة 

»معاليه إفرايم« )في األغوار( أكبر 7 مرات من االس���تثمار في 

مواطن يقطن في بلدة الطيرة في المثلث.  

ال يكفي أن الفجوة تصل إلى 430% بين الميزانية الرسمية 

المخصصة لشعبة االستيطان في الهستدروت الصهيونية - 

الذراع الحكومية التي تش���يد وتبنى في المستوطنات - وبين 

االتف���اق الفعلي، وذلك بفضل المس���ار االلتفافي على كتاب 

الميزانية في لجنة المالية التابعة للكنيس���ت االس���رائيلي، 

والت���ي صادقت، على س���بيل المثال، خالل الع���ام 2012، على 

ما ال يقل عن 96 إضافات ميزانية لصالح ش���عبة االس���تيطان 

المذكورة، وصلت قيمتها إلى 319 مليون شيكل )وليس غريبًا 

أن شعبة االس���تيطان في الهس���تدروت الصهيونية ترفض 

كشف بروتوكوالت جلس���اتها للجمهور، مرتكبة خرقًا لقانون 

حرية المعلومات(.  

ال يكف���ي أن 50% من البلدات الت���ي أضيفت هذا العام إلى 

خريط���ة األفضلية القومي���ة هي مس���توطنات، ومن ضمنها 

ثالثة »مواق���ع اس���تيطانية« عبرت الطري���ق المختصرة بين 

عدم الش���رعية وحتى قائمة األولوية الوطنية في غضون عام 

ونصف الع���ام؛ وأن الحكومة تقر وتعترف أيضًا بأن األمر جاء 

على حساب تطوير الجليل والنقب.  

ال يكفي أن وزارة اإلس���كان اضطرت إل���ى تحويل ميزانيات 

كانت مخصصة لمعدومي السكن، لصالح حراسة مستوطنين 

بواسطة ش���ركات خاصة في القدس الش���رقية، وهي ظاهرة 

يعكس مجرد وجودها في حد ذاته عدم مسؤولية سلطوية.  

ال يكفي أن وزارة المواصالت »تدعم« أسعار رسوم المواصالت 

العام���ة في الحافالت التي تعمل على خطوط المس���توطنات، 

لغاية 50% من مستوى السعر داخل »الخط األخضر«.  

كل ذل���ك، ال يكف���ي... ف���ال بد أيضًا م���ن تموي���ل األضرار 

الثانوية التي تلحق جراء الضرر األساس. وعليه فإن الجمهور 

اإلس���رائيلي يقف أمام عصر جديد: فالضرائب التي يدفعها 

ستمّول التمييز لصالح المس���توطنات في الميزانية الجارية 

)وباألساس عن طريق تحويالت غير رسمية في لجنة المالية(، 

حت���ى تواص���ل )المس���توطنات( ازدهارها ونموه���ا، وتالفي 

أضرار المقاطع���ة الناجمة عن هذا االزده���ار والنمو ذاتهما. 

ليس���ت هذه نبوءة، وإنما قراءة دقيقة لقرار الحكومة.  فبعد 

بل���ورة اتفاقية الرضوخ للتعاون العلم���ي مع االتحاد األوروبي 

كلف���ت الحكومة الوزير نفتالي بينيت ب� »بلورة آلية لتعويض 

الش���ركات والمؤسسات التي س���تتضرر جراء الحظر األوروبي 

عل���ى التموي���ل غير المباش���ر وتقدي���م الق���روض للهيئات 

والمؤسس���ات االس���رائيلية التي تعمل، أو تحتفظ بفروع لها 

ف���ي المس���توطنات«، وذكر أن ه���ذا التعويض س���يقدم من 

ميزانية وزارة االقتصاد، أي مرة أخرى من جيوبنا. 

نظرة من الخارج
إن هذا التقس���يم ال���ذي اتبعته على امتداد ه���ذا المقال، 

بي���ن »نحن« )داخل الخط األخضر( و«هم« )المس���توطنون( هو 

تقسيم متخيل، ال يفيد سوى من أجل إيضاح أن األيديولوجيا 

الحقيقية التي تواجه االقتصاد اإلس���رائيلي، ليست بالذات 

أيديولوجيا ني���و- ليبرالية، وإنما ني���و- كولونيالية )مقرونة 

بضبط وتحك���م حكوميين مكثفين(.  غير أنها ال تالمس جذر 

المس���ألة، وهي في هذا المعنى، في المحصلة، فكرة رئيسة 

تغذي بصورة مالئمة جدًا التصور الذاتي المحق غير المصاب 

بالظلم لدى اليسار اإلسرائيلي.  

وتكم���ن الفكرة في االعتقاد بأنه يوجد هنا تقس���يم واضح 

ة، وهذا التقسيم يمر على 
َّ
ة ألكثرية ُمستغل

َّ
ِغل

َ
بين أقلية ُمست

امتداد »الخ���ط األخضر«.  ولكن إذا كان ذل���ك هو الواقع، فإن 

من السهل جدًا قلبه وتغييره. من ناحية فعلية، يمكن القول 

إن اقتص���اد االحتالل تغلغل عميقًا ف���ي كل طبقات ومفاصل 

المجتمع واالقتصاد في اسرائيل، وليست هناك تقريبًا أسرة 

ال تجني منه فائدة معينة، مباش���رة أو غير مباش���رة. بكلمات 

أخرى نحن جميعا نس���تفيد م���ن االحتالل في أح���د جيوبنا، 

ونخسر منه في جيب آخر. 

عزيزي اليس���اري، أنظر إلى نفس���ك برهة م���ن الخارج.. أنت 

مصدوم وغاضب إزاء كون أموال ضرائبك تحول بصورة س���رية 

وبشعة لتطوير المس���توطنات! لكن ما يثير ويغضب بالذات 

المترأس���ين لحملة المقاطعة في أوروبا هو أن أموال ضرائبك 

تبني وتش���يد المس���توطنات، وأنك ال تفعل ش���يئًا في هذا 

الصدد. إن أموال ضرائبك تم���ول اآلن أيضًا أضرار المقاطعة، 

وأنت تواصل الجل���وس مكتوف اليدين، ال تفعل ش���يئًا. في 

الوقت نفس���ه فإن السياس���يين المنتفعين في لجنة المالية 

التابعة للكنيست، يضيفون ويبنون في كل يوم أحياء جديدة 

لليهود ويقتلعون أخرى جديدة للفلسطينيين.  

تلك هي المحصلة، وأنت شريك فيها.  

كيف يمكن تفكيك هذه الش���راكة اآلثمة بين جيبك وبين 

ابتسامة نفتالي بينيت؟ كيف نعلم شعبًا على الزهد والتخلي 

عن المكاس���ب التي يجنيها من ضرائب وظلم شعب آخر؟ ربما 

هناك ضرورة لهدم االقتصاد االس���رائيلي من أساسه وإعادة 

بنائ���ه من جديد على ركائز س���ليمة.  ربم���ا هناك حاجة لحل 

وزارات الحكومة ولجان الكنيس���ت، وإعادة تحديد المس���موح 

والممنوع لها.  

مما ال ريب فيه أن ذلك يقتضي عملية راديكالية.. 

في صيف العام 2011، أطلقت ع���دة أفكار مثيرة لإلهتمام، 

لكنها م���ا لبثت أن تبخرت، مع ذلك ثمة م���كان للتفاؤل، فها 

هي المقاطعة تتس���ع وتتعاظم، كما أن الضغط االقتصادي، 

وخاصة المعنوي، يشتد طوال الوقت.

والحاجة هي أم االختراع كما يقال. 
____________________________

)*( أستاذ جامعي إســـرائيلي. هذا المقال منقول عن موقعه الشخصي 

على شـــبكة االنترنت والذي يحمل اســـم »كي ال تكون غبيـــًا«. ترجمـة 

خاصـة.  

كتعويض عن »أضرار المقاطعة«:

إسرائيل تقوم بعملية »جباية ثمن« اقتصادية من جيوب المواطنين!
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

اتساع ظاهرة »هروب األدمغة«
بين ضباط الجيش اإلسرائيلي

سجلت السنوات الثالث األخيرة ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في عدد الضباط 

في الخدم���ة الدائمة في الجيش اإلس���رائيلي الذين تس���رحوا م���ن الخدمة 

العس���كرية بناء على طلبهم. ويصف الجيش اإلسرائيلي هذه الظاهرة بأنها 

»هروب أدمغ���ة«، إذ يعتبر هؤالء الضباط أنهم »لّب« الجيش، أي أولئك الذين 

يرغب الجيش ببقائهم في صفوفه، لكنهم يتس���رحون ويتجهون إلى العمل 

في القطاع المدني. 

وتش���ير المعطيات، التي نش���رتها صحيفة »يديعوت أحرون���وت« مؤخرا، 

إل���ى أن ع���دد الذين يخدمون في الخدمة العس���كرية الدائم���ة في الوحدات 

التكنولوجي���ة، ويرغ���ب الجي���ش ببقائهم ف���ي صفوفه ولكنه���م يختارون 

تس���ريحهم من الخدمة لصالح العمل في القط���اع المدني، قد تضاعف خالل 

الس���نتين الماضيتي���ن. ووفقا لهذه المعطيات، فإن نس���بة ه���ؤالء الضباط 

ق���د ارتفعت من 2ر12% في الع���ام 2011 إلى 3ر17% في الع���ام 2012 ووصلت 

إل���ى 21% في الع���ام 2013. وي���دور الحديث عن ضباط يخدم���ون في وحدات 

الس���ايبر، أي الحرب في الفضاء االلكتروني، وف���ي الوحدة 8200 المتخصصة 

في جمع المعلومات االس���تخباراتية، والوحدة التكنولوجية الخاضعة لشعبة 

االس���تخبارات العس���كرية وفي س���الح التصنت، الذين يتلقون عروض عمل 

مغرية في السوق المدنية.

وال تنحص���ر هذه الظاه���رة في الوحدات التكنولوجي���ة وإنما هي موجودة، 

وبصورة أوس���ع، في الوحدات القتالية. ووفقا للمعطيات، فإن نس���بة الضباط 

الذين تس���رحوا م���ن الخدمة في الوح���دات القتالية، رغم أنه���م كانوا هدفا 

للترقية في الرتب العسكرية، ارتفع من 3ر29% في العام 2011 إلى 5ر32% في 

العام 2012 ووصلت هذه النسبة إلى 7ر39% في العام 2013.

وتثير هذه المعطي���ات قلقا في صفوف قيادة الجيش اإلس���رائيلي. ويتبين 

من المعطيات التي اس���تعرضتها رئيسة دائرة طاقم العاملين في شعبة القوى 

البش���رية في الجيش، العميد ميخال بن موفحار، خالل مداوالت جرت مؤخرا، أنه 

على مدار سنين ماضية استقرت نسبة الضباط في الخدمة الدائمة الذين طلبوا 

تس���ريحهم من الجيش على 15%، بينما ارتفعت في الس���نوات الثالث األخيرة 

بشكل كبير ووصلت في العام 2012 إلى 18% وفي العام 2013 إلى أكثر من %23. 

وقال قائد الوحدة 8200، وهو ضابط برتبة عقيد، إن هذه الظاهرة »تؤرقني، 

ألن األشخاص ذوي القدرات المتوسطة ال يمكنهم تنفيذ المهمات، وباإلمكان 

إغالق الوحدة. ويوجد ش���عور خاطئ بأن���ه إذا غادرنا الضب���اط الجيدون، فإن 

بإمكاننا أن نس���تخدم أشخاصا ذوي قدرات متوس���طة وسنتدبر أمرنا. ولذلك 

عل���ّي أن أوضح أن الدولة لن تتدبر أمرها. من دون المعلومات االس���تخباراتية 

التي نجلبها فإن الدولة لن تتدبر أمرها«.

ويعود الس���بب الرئيس لخروج الضباط من الخدمة العس���كرية الدائمة إلى 

األجر ال���ذي يتقاضونه في الجيش مقابل األجر ال���ذي يتقاضونه في القطاع 

المدن���ي. ومعظم الضباط الذين يغادرون صفوف الجيش هم مهندس���ون أو 

تقنيون في مجال الحوسبة والبرمجة االلكترونية. وقال قائد الوحدة 8200 إن 

»األجر الذي يتقاضاه ضباط برتب متدنية عندنا هو خمسة أو ستة آالف شيكل 

شهريا، بينما خارج الجيش وعندما يقومون بالعمل نفسه فإن راتبهم هو 13 

ألف شيكل. وهذا من دون أن نتحدث عن الفرص الكامنة في شركات الستارت 

أب ]إطالق برامج الكترونية جديدة[... وكل من يقطع الشارع من قاعدة غليلوت 

]في شمال تل أبيب[ إلى منطقة صناعة الهايتك في هرتسيليا سيحصل على 

راتب أكبر بكثير من الذي يتقاضاه في الجيش«.

وأضاف الضابط نفسه أن ظروف العمل في الجيش أصعب بكثير من ظروف 

العمل في شركات الهايتك المدنية. وقال إنه »كلما ارتفعت الرتبة العسكرية 

يصبح األمر أصعب، ويطالب الضباط بالعمل 12 أو 14 ساعة يوميا، بينما الراتب 

يك���ون نصف ما يمكن أن يتقاضاه في الخارج. في الخارج سيكس���ب 40 – 50 

ألف ش���يكل ش���هريا. وكل واحد من الضباط في الوحدة 8200 بإمكانه إدارة 

ستارت أب بنفسه. ويتوقون في الخارج ألن يشغلوا أشخاصا كهؤالء«.

تدني شأن الخدمة العسكرية
هناك أس���باب أخرى تدف���ع الضباط إلى مغادرة صف���وف الجيش، إلى جانب 

الراتب المتدني، وبينها إلغاء منح مكافآت مالية، ورفع سن التقاعد من الجيش 

وظروف العمل كضابط. وقال قائد فرقة عس���كرية لق���وات االحتياط إنه »بدأت 

تنشأ مش���كلة في صفوف القوات القتالية والمناورة. وعلى سبيل المثال، لدي 

قائد كتيبة رائع في لواء المظليين، الذي من جهة تقول له زوجته ’كيف يمكن 

تربية األوالد هكذا؟’، ومن الجهة األخرى ينظر إلى حالي وال يريد أن يكون مثلي. 

وأنا أكبره ب�15 عاما وما زلت أدفع ثمنا ش���خصيا. فالظروف قاس���ية في الخدمة 

الدائمة، إذ أنك ال تبيت في البيت، وتعيش في الميدان العسكري، وتدفع ثمنا 

عائلي���ا هائال، وفي الماض���ي كانوا يقدرون ذلك، لكن الي���وم بدأوا يبحثون في 

جيبي ويتساءلون كم أتقاضى أجرا«.

وأضاف أنه »سمعنا مؤخرا تصريحات، حتى من جانب مسؤولين في الحكومة، 

حول رواتب الضباط ويعبرون عن ادعاءات قاس���ية تحد التحريض على الضباط. 

كذلك فإنه عندما أعلنت ش���ركة ’طيفع’ ]لصناع���ة األدوية[ عن فصل 700 من 

العمل حدثت ضجة كبيرة. وانش���غل اإلعالم بذلك ع���دة أيام. وهذا األمر جعل 

’طيفع’ تتراجع. بينما الجيش اإلس���رائيلي يفصل 4000 من الضباط في الخدمة 

الدائمة وقد مر ذلك كأن شيئا لم يحدث. لم تسمع صرخة واحدة، ال في اإلعالم 

وال في الحكومة«.

وحاول الضابط تفس���ير ذلك بأنه »ربما ألنه توجد ذاكرة قصيرة لدى ش���عب 

إسرائيل. فهذه سنوات آمنة نسبيا، ال توجد عمليات وال تفجير حافالت، والحدود 

هادئة نسبيا. صحيح أن ثمة احتماال لتفجر األوضاع لكن الوضع هادئ اآلن. وقد 

تنقلب األمور مرة واحدة، وعندها سيكون هناك تعاطف مع أفراد الجيش«.

وقبل عشر سنوات بدأ الجيش عملية تهدف إلى رفع سن الضباط في الوحدات 

القتالية، وأصبح يتم ترقية ضباط في قيادة ألوية عس���كرية، أي الحصول على 

رتبة عقيد، في س���ن 42 عام���ا، علما أن رئيس أركان الجيش اإلس���رائيلي، بيني 

غانتس، حصل على رتبة لواء في س���ن كهذه. وهذا األمر هو أحد األسباب التي 

تدفع عسكريين إلى الخروج من الجيش. 

م���ن جانبه قال رئيس ش���عبة القوى البش���رية الس���ابق غ���ي الجيش، عضو 

الكنيس���ت إليع���ازر ش���تيرن، إن ظاهرة التس���رح من الخدمة العس���كرية أقل 

بروزا بين الضباط المتدينين الذين يعتمرون القلنس���وة، ويش���كلون 30% من 

خريجي دورات الضباط. وأوضح أنه »من الس���هل أكثر إبقاء قائد سرية متدين 

في الجيش. وهو يتلقى الدعم م���ن البيت والزوجة والمجتمع والحاخامين. لكن 

لهذا السبب بالذات، ثمة خطر بأن يش���عر الشبان العلمانيون بأنهم معفيون، 

وسيقولون ألنفسهم إنه إذا كان الجيش يتدبر أمره مع الضباط المتدينين، فإن 

بإمكاننا الذهاب إلى أماكن أخرى«.

بدوره قال غانتس إن »موظفي وزارة المالية ال يدركون أنه ليس باإلمكان ذبح 

بقرات مقدس���ة بسبب نقاش حول الميزانية. إنهم يحبون توجيه الضربات لنا، 

وه���ذا هو الثمن. وف���ي نهاية المطاف من يحارب في غزة؟ ومن س���يحارب في 

لبنان؟ ثمة حاجة إلى جيش نوعي ويحقق نتائج. وأنا ال أريد جيش���ا مس���كينا. 

فجيش كهذا سيخس���ر. إما أنهم يريدون جيش���ا قويا ومدربا وإما ال. عليهم أن 

يقرروا وحسب«.

وعزا شتيرن ظاهرة »هروب األدمغة«من الجيش اإلسرائيلي إلى التغيرات في 

»س���لم القيم« في المجتمع اإلس���رائيلي. وأضاف أن »النجاح االقتصادي تجاوز 

النجاح األخالقي أو الرسالة الوطنية. وألسفي فإن المجتمع ينمي أشخاصا جنوا 

أرباحا من الس���تارت أب أو من صناديق رأس المال الموجودة في خطر أكثر مما 

ينمي أشخاصا يخاطرون بحياتهم. وعندما يكون رد فعل المجتمع ليس إيجابيا 

]تجاه العسكريين[، فإنه ال يوجد سبب لكي يفضلوا البقاء في الخدمة الدائمة«.   

  مواجهات في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله.     )أ.ف.ب(  

40 عاما على الحركة االستيطانية

آالف اإلسرائيليين ينتقلون للسكن في المستوطنات سنويا 
ويعتادون على الوضع األمني ويرفضون سيادة غير إسرائيلية!

*عدد المستوطنين في الضفة الغربية )من دون القدس الشرقية( بلغ 375 ألفا، بينهم 143 ألفا يقطنون خارج الكتل االستيطانية الكبرى*

تحيي إسرائيل في شهر شباط الحالي ذكرى مرور أربعين عاما على تأسيس 

حرك���ة »غوش إيمونيم« االس���تيطانية. ورغم أن االس���تيطان ب���دأ قبل والدة 

هذه الحركة، إال أنه منذ تأسيس���ها، في 9 شباط العام 1974، انطلق المشروع 

االستيطاني بوتيرة عالية جدا، وارتفع عدد المستوطنين من عدة آالف قليلة 

في منتصف الس���بعينيات إلى مئات اآلالف اليوم، وانتقلوا من هامش الحياة 

السياسية إلى مركزها، وأصبحوا من أعمدة الجيش. 

ووفقا لمعطيات السجل الس���كاني اإلسرائيلي، فإنه في نهاية العام 2013 

الفائ���ت بلغ عدد المس���توطنين في الضفة الغربي���ة 375 ألفا، بينهم 15400 

انتقلوا للسكن في المستوطنات خالل العام الماضي. وتعني هذه المعطيات 

أن نسبة الزيادة السكانية في المستوطنات هي 3ر4% بينما هذه النسبة هي 

9ر1% دخل الخط األخضر. وارتفع عدد المس���توطنين في الكتل االستيطانية، 

مثل »غوش عتصيون« و«حاضن القدس« و«أريئيل«، بحوالي 10500 مس���توطن 

جديد خالل الع���ام الماضي، ليصل عددهم إلى 231600 مس���توطن. وانتقل 

5000 إس���رائيلي للسكن في المستوطنات الواقعة خارج الكتل االستيطانية، 

التي وصل عدد الس���كان فيها إلى 143 ألف مس���توطن. وه���ذه المعطيات ال 

تشمل قرابة 200 ألف يسكنون في المستوطنات في القدس الشرقية.

وفي هذا الس���ياق، تضمن عدد صحيف���ة »يديعوت أحرونوت«، يوم الجمعة 

الماضي، محورا خاصا بعنوان »40 عاما على الحركة االستيطانية«. 

واعتب���رت الصحيفة، بناء عل���ى المعطيات واألرقام أع���اله، أن »هذه األرقام 

توضح أمرا واحدا، وهو أنه إذا لم يس���ارع الجانبان ]إسرائيل والفلسطينيون[ 

في التوصل إلى تسوية، فإنه خالل سنوات معدودة لن يكون باإلمكان تقسيم 

المنطقة بين الشعبين والتوصل إلى سالم«.

فيلالت ورفاهية
تناول أحد التقارير الذي تضمنه محور »40 عاما على الحركة االس���تيطانية« 

السكان الجدد في المستوطنات. 

ويتبين منه أن هؤالء المس���توطنين يشكلون عّينة من المجتمع اإلسرائيلي 

داخل الخط األخضر، وقبل انتقالهم للسكن في المستوطنات كانوا يسكنون 

ف���ي مدن مث���ل رعنانا والخضي���رة وحيفا، ويعمل���ون في مج���االت الهايتك 

والعقارات والتمريض والش���رطة وما إلى ذلك. وقس���م منهم متدين معتدل، 

واآلخ���رون علمانيون، وهم غالب���ا ال يتحدثون عن نزع���ات أيديولوجية وال عن 

»أرض إسرائيل الكبرى«. 

رغم ذلك فإنهم يس���كنون في األراضي المحتلة، بع���د أن أغرتهم حكومة 

إسرائيل باالنتقال للسكن في المستوطنات، ليسكنوا في البيت الذي يحلمون 

به، وهو عبارة عن فيلال واسعة وقطعة أرض بمساحة نصف دونم، وهواء نقي 

ومناظر خالبة ومس���توى حياة مرتفع، وكل هذا لقاء مبلغ زهيد نسبيا. وإضافة 

إلى ذلك فإنهم يحصلون على إعفاءات في ضريبة الدخل.

وإحدى المستوطنات التي تجذب هؤالء المستوطنين الجدد هي »حرمش«، 

الواقعة ش���مال مدينة طولك���رم. وأقيم���ت »حرمش«، كمس���توطنة لليهود 

العلمانيين، في العام 1983، وكانت تسكنها حينذاك 85 عائلة »كانت تبحث 

عن جودة حياة عالية«. وانخفض عدد س���كانها إلى 27 عائلة خالل االنتفاضة 

الثانية. لكن بعد أن ش���قت حكومة إسرائيل شارعا التفافيا، في العام 2009، 

»لمنع االحتكاك مع الفلس���طينيين«، ارتفع عدد السكان في هذه المستوطنة 

إل���ى 80 عائلة. ووفقا للصحيفة فإنه س���تتم المصادقة قريب���ا على بناء 150 

وحدة سكنية جديدة. 

وفيم���ا يتعلق بطبيعة الس���كان في مس���توطنة »حرمش« ف���إن »جميعهم 

علماني���ون، وعلى ما يبدو أنهم في الجانب اليميني من الخريطة السياس���ية 

لكنهم بعيدون عن السياسة. ويهمهم أكثر أن يتحدثوا عن زاوية الشواء في 

س���احة البيت، أو أشجار الفاكهة التي زرعوها مؤخرا، أو دواخين ]محطة توليد 

الكهرباء في[ الخضيرة التي يشاهدونها من شرفة البيت«. 

وقال مس���توطنون انتقلوا حديثا للس���كن في هذه المستوطنة »توجد هنا 

ج���ودة حياة. هدوء، س���كينة، أنش���طة متنوعة لألوالد، هذه جن���ة عدن حقا. 

والثم���ن ال يمكن منافس���ته، ما بي���ن 500 - 700 ألف ش���يكل لبيت مقام في 

أرض مس���احتها نصف دونم، فيها 150 مترا بناء. س���ت غ���رف«. ووفقا ألحد 

هؤالء المستوطنين: »ال رابط بيني وبين صفة المستوطن. فإنا أسكن في بلدة 

حرمش، وأنا شخص من الخضيرة أراد تحسين مستوى سكنه«.

وأجمع المستوطنون الجدد على أمرين: األول يتعلق بالناحية األمنية. فهم 

يقولون إن لديهم خوفا من تس���لل فلسطيني مسلح إلى المستوطنة لتنفيذ 

عملية، لكنهم يرون أنهم س���يتغلبون على هذا الشعور مع مرور الوقت. وقال 

أحدهم »إنني أش���عر باألم���ن أكثر هنا. ففي تل أبيب أطلقوا النار في وس���ط 

المتنزه البحري في ظهيرة يوم س���بت« في إشارة إلى قتل الشاب ثائر الال من 

مدينة يافا، قبل عش���رة أيام، في إطار حروب العصابات اإلسرائيلية. وأضاف 

المستوطن الجديد أن »الجدران هنا تمنحني شعورا باألمن. واألوالد يتجولون 

هن���ا بدون خوف، بينما لم يتمكنوا ف���ي الخضيرة من الخروج وحدهم. ولدينا 

مجموعة ’واتس آب’ بمشاركة جميع السكان ونحن نساعد بعضنا«.

واألمر الثاني يتعلق باألنباء التي ترددت في وسائل اإلعالم مؤخرا، وعكست 

سجاال في المؤسسة السياس���ية، حول احتمال بقاء مستوطنات تحت سيادة 

دولة فلس���طينية مس���تقبلية ف���ي حال التوصل إلى تس���وية إس���رائيلية - 

فلس���طينية. وأجمع المستوطنون الجدد على اس���تبعادهم الحتمال التوصل 

إلى تسوية كهذه من جهة، وعلى إصرارهم على البقاء تحت سيادة إسرائيلية 

من الجهة األخرى.

متحف المشروع االستيطاني
خالفا للمستوطنين الجدد، فإن أغلبية المستوطنين في الضفة الغربية هم 

عقائديون وينتمون إلى اليمين المتشدد وخاصة التيار الصهيوني - الديني. 

ويمك���ن وصف الصهيوني���ة - الدينية بأنها التيار الذي أس���س المش���روع 

االس���تيطاني بدعم م���ن حكومة إس���رائيل، التي كان يتوالها ح���زب العمل. 

وزعيما هذا الحزب، »رجال الس���الم!«، إسحاق رابين وشمعون بيريس، دعما في 

حينه تأسيس حركة »غوش إيمونيم«، وواصل طريقهما زعيما حزب الليكود، 

مناحيم بيغن وأريئيل شارون.

وفي هذه األثناء، يعمل تسفيكا سلونيم، وهو السكرتير العام األول لحركة 

»غوش إيمونيم«، على وضع اللمس���ات األخيرة إلقامة متحف في مس���توطنة 

»كدوميم«، وسيتضمن معروضات توثق تاريخ االستيطان منذ أربعين عاما. 

وقال س���لونيم إن الهدف من هذا المتحف هو أن المش���روع االس���تيطاني 

»يجب أن يدخ���ل التاريخ وجه���از التربية والتعليم وال���روح الوطنية. وليس 

صدف���ة أنه توجد في أي كيبوتس ’س���احة المزارعين’ التي تروي كيف بدأوا. 

دته أكثر ستكون 
ّ
د ]المش���روع االستيطاني[ ألنه كلما خل

ّ
ويتعين علّي أن أخل

جذورن���ا هنا أقوى. إذ أنه حتى الذين كبروا في مس���توطنة ولم يخرجوا منها 

أبدا وتل أبيب بالنسبة له هي خارج البالد، ال يعرفون القصة التي حدثت هنا. 

وهذا المتحف معد لسكان تل أبيب ونيويورك أيضا«.

ويشمل أرش���يف س���لونيم آالف الملفات التي كتب على كل منها موضوع 

الوثائ���ق واألوراق الت���ي يحويها، مث���ل »الحكم الذاتي«، »الج���دار الفاصل«، 

»التماسات السالم اآلن« للمحكمة العليا. 

وقال س���لونيم »إذا جاء إلّي شخص ما وطلب معرفة ماذا قال بيغن في العام 

1977 حول ]االستيطان في[ سبس���طيا، فإني سأوجهه على الفور إلى المكان 

الصحيح«. 

وأخرج س���لونيم رسالة كتبها ش���ارون في العام 1976 إلى رابين، الذي كان 

تب فيها أنه »بسبب شح المياه في إسرائيل فإن 
ُ
رئيس الحكومة حينذاك، وك

علينا أن نصر على عدم الس���ماح للفلسطينيين بأنه ينفذوا أعمال تنقيب عن 

المياه بدون تصريح إس���رائيلي. وهذه مواضيع هامة جدا لألمن من أجل منع 

صدام دموي بين المستوطنين والعرب«.

وفي س���نوات الثمانين غابت حركة »غوش إيموني���م« وحل مكانها مجلس 

المس���توطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح س���لونيم أنه »مع تزايد 

عدد المستوطنات أصبحت هناك حاجة لهيئة تنظيمية أكثر وروحانية أقل، 

وكان���ت هناك حاجة لجه���از يقف مقابل الحكومة. وغوش إيمونيم نش���طت 

قليال في هذا األمر. واليوم يوجد تراجع في مستوى الروحانية المتعمقة التي 

ميزت القيادة األولى، التي تشكلت باألساس من تالميذ وحكماء ]في المعاهد 

الدينية اليهودية[. واليوم أصبح األفراد أكثر براغماتية ومنشغلين بخالصة 

األمور«.

س���لونيم كان عريف المظاهرة التي جرت في القدس عشية اغتيال رابين، 

وهو يعرف رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وأفكاره عن قرب. وقال 

إنه »لن يكون س���الم هنا أبدا ألن الع���رب ال يريدون ذلك. نقطة. وبيبي يعرف 

ه���ذا األمر، ولذلك فإنه يلعب معهم ويطل���ق وعودا. وهو يراهن هنا، وأنا آمل 

فقط أال يقول أحد ما في نهاية األمر كلمة ’نعم’«.

كذلك استبعد احتمال إخالء مستوطنة »كدوميم« وقال إنه في حال تم ذلك 

»ستس���فك دماء كثيرة هنا. وأنا ال أنتمي لهذه الجماعة التي تس���مى شبيبة 

التالل، الضارة وغير الجدية، لكن لن يكون إخالء هنا«.

ثقافة الكذب اإلسرائيلية
خت���م الصحافي اإلس���رائيلي يه���ودا نوريئيل ملف »40 عام���ا على الحركة 

االستيطانية« بمقال تحدث فيه عن ثقافة الكذب اإلسرائيلية. 

واقتبس من مقولة ألحد ق���ادة »غوش إيمونيم«، ويدعى مناحيم فيليكس، 

بأن���ه »نحن لدينا حافز أقوى من ذلك القائد العس���كري، الذي قد يكون مؤيدا 

ل���ي في أعماق قلب���ه. وقد تمكنت م���ن خداعه. وعندها تغلبن���ا على الجيش 

اإلسرائيلي ألننا نحن الجيش اإلسرائيلي«.

واعتبر نوريئيل أن تأس���يس حركة »غوش إيمونيم«، قبل أربعين عاما، كان 

من خالل »نوايا حس���نة« ترمي إلى »االستيطان في البالد مثل الطليعيين في 

حينه« في إش���ارة إلى االس���تيطان في فلس���طين في النصف األول من القرن 

الماضي، وأن »أفضل األش���خاص اس���تجابوا للدعوة... وكان���وا مليئين بالُمثل 

والقي���م، فهذا هو الحلم اإلس���رائيلي... ومع مرور الوقت باتوا يس���كنون في 

مس���توطنة مزدهرة، ثالثة أجيال والرابع يوش���ك أن يبدأ... مقاتلون ومربون، 

مشروع حياة حقيقي ومثير للغيرة. وكل هذا المشروع وهذا البيت واقع دائما 

تحت طائلة خطر الخراب. والتفكير في ذلك يسبب ليساري مثلي شعورا رهيبا 

بالخيانة«.

وأضاف نوريئيل أن »دولة إس���رائيل ال تعرف حدودها السياسية، ولذلك ال 

تعرف حدودها األخالقية أيض���ا. أو من هم مواطنوها. أو ما هي قواعد اللعبة 

والمنظومة القانونية التي تسري عليهم. وتتصرف الدولة كأنه ال توجد دولة، 

وكأننا ال نزال ذئاب شمش���وم ]وحدة إسرائيلية شاركت في حرب العام 1948[ 

ولم نفعل ش���يئا س���وى أننا ذبحنا دجاجة، وكأننا لم نخ���رج من المالح ]الحي 

اليهودي في المغرب[ أو الش���طعطل ]البلدة اليهودية في أوروبا الش���رقية[، 

ومن أجل بقائنا علينا أن نخدع الوحش. وبذلك فإنها تقوض سيادتها نفسها 

وتخلد ثقافة الكذب تجاه جميع مواطنيها«.

وتاب���ع أن »جميعن���ا مطالبون بتحويل الكذب إلى حقيق���ة. وقد بدأ هذا من 

أعل���ى. من المحكم���ة العليا وأفضل األدمغة القانونية، من الرئيس ]األس���بق 

للمحكمة مئير[ شمغار وحتى المستشار القانوني ]األسبق للحكومة إسحاق[ 

زامير، اللذين منحا الش���رعية لما ال يمكن شرعنته. والجيش اإلسرائيلي طولب 

بالك���ذب. وعلق بمهمة مس���تحيلة. بدال من الدفاع عن أمن الدولة وس���كانها 

يضطر إلى فرض نظام احتالل على س���كان أجانب، مع كل التشويه النابع جراء 

ذلك. وألن الحياة هي دوالب، فإنه في طريق عودته من الحاجز الذي تم نصبه 

للفلسطينيين، سيضطر إلى إخالء مواطنين إسرائيليين من بيوتهم«.

وتطرق نوريئيل إلى المفاوضات بين إس����رائيل والفلسطينيين، وكتب أن 

قادة إس����رائيل في جميع الفترات »يحلفون كل صباح باس����م ثقافة الكذب. 

وهم يحضرون إلى المفاوضات فقط لكي يثبتوا أنه ’ال يوجد ش����ريك’. وهم 

أوج����دوا بصورة فعلية دولة ثنائية القومية، من خالل سياس����ة معلنة بأنها 

’يهودية وديمقراطية’، وقطيعة مع األقلية الفلس����طينية، تلك التي تحيا 

داخل حدود دولة إس����رائيل، وتل����ك التي تحيا وراء الخ����ط األخضر. وثقافة 

الكذب تس����توجب بذل جهد ملحوظ من أجل خصي هيئات تتطلع إلى جلب 

’الحقيقة’«، وهي الجهاز القضائي واإلعالم واألكاديميا. ولفت إلى أنه »ليس 

صدف����ة أن هذه األجهزة الثالثة تتعرض لهجمات مكثفة من أجل أال تخرب 

ثقافة الكذب«.

وخل���ص نوريئيل إلى أنه »س���أضع جانبا ما فعله المش���روع القومي بالجار 

الفلسطيني. هكذا للحظة، أضع جانبا أربعين عاما من قمع شعب آخر. وسأنظر 

إلى المجتمع اإلس���رائيلي فق���ط. وفي أحد األيام س���تصل ثقافة الكذب إلى 

نهايتها. وعندها ال يمكن منع المأس���اة. وحتى لو بطريقة سحرية لن يضطر 

أح���د إل���ى أن ُيقتلع من بيته ومش���اهدة خراب كل ما آمن ب���ه، فإنه لن يكون 

باإلمكان الصفح عن أضرار انعدام الثقة، الكراهية والتش���ويه األخالقي لجيل 

بأكمله. وبيننا وبين أنفس���نا يتطل���ب األمر عملية مصالح���ة وطنية عميقة. 

وترميم الكرامة الذاتية. لم ش���مل عائالت. وأن���ا أؤمن بذلك إيمانا قاطعا: في 

نهاية األمر نحن عائلة. وفي المقابل، فإن ترميم الثقة بالدولة، التي دهست 

جيرانن���ا ودبت الخالف بيننا وبين أنفس���نا وحولت الك���ذب إلى طريقة عمل، 

سيكون مستحيال على ما يبدو«.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

بعد أقل من عقد واحد على سّن »قانون التأمين الصحي الرسمي«:

الجهاز الصحي الرسمي في إسرائيل يواجه 
أزمة أعمق وأخطر من التي عالجها القانون!

* »خدمات خاصة« و»سوق سوداء« ـ ظاهرتان تتفشيان

في الجهاز الصحي الرسمي في إسرائيل *
29 مليار شيكل في السنة � هذا هو المبلغ الذي يدفعه المواطنون 

اإلس����رائيليون، بالمجمل، من جيوبهم الخاصة لتمويل »الخدمات 

الطبية الخاصة«. وحين نقول »المواطنون اإلسرائيليون، بالمجمل«، 

فمن الواضح بالتأكيد أن الحديث يدور عن ش����رائح محددة بعينها 

ف����ي المجتمع اإلس����رائيلي تمتل����ك إمكانية صرف ه����ذه المبالغ 

الكبيرة للحصول على خدمات طبية في »الس����وق السوداء« وتسمح 

لنفس����ها بصرف هذه المبال����غ، بينما يضطر الس����واد األعظم من 

المواطني����ن إلى االكتفاء بم����ا يوفره ويقدمه ل����ه الجهاز الصحي 

العام في البالد، س����واء ما تمتلكه وتديره الحكومة )وزارة الصحة( 

مباشرة، من مستشفيات وعيادات، أو ما تمتلكه وتديره »صناديق 

المرضى« المختلفة، تحت إش����راف حكومي، وذلك مقابل »الرسوم 

الصحية« الش����هرية التي يدفعها المواطنون، إذ يتم خصمها من 

أجورهم ومس����تحقاتهم المختلفة، مباشرة.  ويصل إجمالي هذه 

»الرس����وم الصحية« إلى مبلغ 18 مليار ش����يكل في السنة، يضاف 

قتطع من عائدات الضرائب 
ُ
إليها مبلغ 25 مليار شيكل في السنة ت

الرسمية المختلفة لتمويل الجهاز الصحي في إسرائيل.   

قانون ثورّي... أزمة متجددة!
وم����ن هنا، ن����رى أن مبلغ ال� 29 مليار ش����يكل ال����ذي ُيصرف على 

تموي����ل »الخدمات الطبية الخاص����ة« في إس����رائيل اليوم يعادل 

ما نس����بته نحو 40% من إجمالي الصرف عل����ى الصحة فيها. وهي 

خامس أعلى نسبة بين »الدول المتطورة« على هذا الصعيد، بينما 

تش����ير المعطيات اإلحصائية إلى أنها تزداد بوتيرة مرتفعة جدا، 

من س����نة إلى أخرى.  وللمقارنة، فقد كان مجم����وع ما كان يصرفه 

اإلس����رائيليون على هذه الخدمات في الع����ام 1995 أكثر بقليل من 

7 مليارات ش����يكل )أي ُربع ما هي عليه اآلن!( � وهي الس����نة التي 

بدأ في مطلعها س����ريان مفعول »قانون التأمين الصحي الرسمي« 

الذي سنه الكنيست اإلسرائيلي في العام 1994وجاء لينظم تقديم 

الخدمات الصحية للمواطنين في البالد، بواسطة صناديق المرضى 

المختلفة ومن خاللها. 

وكان هذا القانون قد ُس����ّن بمب����ادرة من حايي����م رامون، كوزير 

للصحة في حكومة إسحق رابين، ثم كرئيس للنقابة العامة للعمال 

في إسرائيل )الهستدروت(، تنفيذا إلحدى التوصيات، المركزية، 

الت����ي  تضمنه����ا تقري����ر قدمته إل����ى الحكومة، قبل ذل����ك بأربع 

سنوات، لجنة تحقيق رسمية خاصة ُعرفت باسم »لجنة نتنيناهو« 

)على اس����م رئيس����تها، قاضية المحكمة العليا آنذاك، شوش����انه 

نتنيناهو(.  وكانت الحكومة اإلس����رائيلية ش����كلت لجنة التحقيق 

الرس����مية هذه في العام 1988، لفحص أوضاع الجهاز الصحي في 

الب����الد وذلك على خلفية أزمة اقتصادية خانقة عصفت به وكادت 

تؤدي إلى انهياره التام اس����تمرت منذ أواسط الثمانينيات وحتى 

أواسط التسعينيات، موعد بدء سريان مفعول القانون الجديد.  

وق����د اعتبر ه����ذا القانون، آن����ذاك، بمثاب����ة »ثورة« ف����ي مجال 

الخدمات الصحية في إس����رائيل، ليس لمنعه وقوع االنهيار التام 

في الجهاز الصح����ي البالد، فقط، بل من حي����ث ضمان عمله، طرق 

تمويله ومجاالت عمله، فضال ع����ن ضمان حق كل مواطن، أو مقيم، 

بتلق����ي »س����لة خدمات صحية« تش����كل حّدا أدن����ى ُملِزما يتوجب 

على أي م����ن صناديق المرضى تقديم����ه ألي مواطن، تبعا للحاجة 

)الصحية( وعلى قدم المس����اواة. وقد استهل القانون إياه باإلعالن 

أنه »مبني على قيم العدالة، المساواة والمسؤولية المتبادلة«. أما 

»المسؤولية المتبادلة« فقد أوضح القانون، في معرض الشروحات 

والتس����ويغات، بأنها »المس����ؤولية تجاه الفئات المستضعفة في 

ن يدفع وفقا لقدرته ويتلقى ما يضمنه القانون  المجتمع. كل مؤمَّ

من خدمات، تبعا لحاجته وعلى قدم المساواة«!  

ولك����ن، بعد أقل م����ن عقد واحد عل����ى دخول ه����ذا القانون حيز 

التنفيذ، يب����دو واضحا أن الخدمات الصحية العامة في إس����رائيل 

قد استدارت نحو الخلف وهي تخطو، بثبات، في طريقها إلى أزمة 

خانقة جديدة، ظهر خالل السنوات القليلة األخيرة أكثر من مؤشر 

واحد ينذر بها مع استمرار تعمق الفجوات من جديد، وهو ما تشكل 

معطي����ات »الصرف الخاص« عل����ى الخدمات الصحية في الس����وق 

الس����وداء داللة فاضحة عليه. لكن المؤشر األبرز واألقوى على هذه 

األزمة الجديدة هو تشكيل »لجنة غيرمان«، وهي لجنة استشارية 

شكلتها وتترأس����ها وزيرة الصحة الحالية، ياعيل غيرمان )»يوجد 

مستقبل«(، أنيطت بها مهمة »فحص سبل تقوية وتعزيز الجهاز 

الصحي العام« في إسرائيل. وفي كتاب تعيين اللجنة، قالت وزارة 

الصحة، في بيان رسمي: »تبرز، في السنوات األخيرة، وجهات تثير 

القل����ق ومن الصعب جدا تخمين تأثيراتها المس����تقبلية البعيدة 

المدى عل����ى الجهاز الصحي. وس����عيا إلى ترس����يم ه����ذه اآلفاق 

المستقبلية المختلفة وضمان استمرار المبادئ األساس التي قام 

عليها »قانون التأمين الصحي الرسمي« � مبادئ المساواة، العدالة 

والمسؤولية المتبادلة � مستقبال أيضا، قررت وزيرة الصحة تعيين 

لجنة استشارية لتقوية وتعزيز الجهاز الصحي الرسمي«. وأضاف 

بي����ان الوزارة: »س����تفحص اللجنة أوضاع جه����از الصحة العام في 

إس����رائيل وتقدم توصياتها بش����أن الخطوات الالزمة، بما في ذلك 

التعديالت القانونية واإلجراءات العملية. وسيشمل فحص اللجنة 

الجوان����ب التالية: 1. العالق����ة بين الخدمات الطبي����ة العامة وبين 

الخدمات الطبي����ة الخاصة، وبين المصروف����ات الحكومية والعامة 

وبين المصروفات الخاصة في مجال الصحة؛ 2. التأمينات الصحية 

)الخدمات الصحية اإلضافية والتأمينات التجارية(؛ 3. الس����ياحة 

العالجي����ة؛ 4. مكانة وزارة الصحة الملتبس����ة، كم����زّود خدمات من 

ن من جهة ثانية وكس����لطة حكومية من جهة  مِّ
َ
جهة أول����ى، كمؤ

ثالثة، وما يستوجبه ذلك في مسألة »فصل القبعات««. 

وتواجه هذه اللجنة، التي تواصل مداوالتها منذ ش����هر حزيران 

الماض����ي، طبق����ا لألنباء الت����ي تناقلته����ا بعض وس����ائل اإلعالم 

اإلس����رائيلية، مهمة صعبة جدا تتمث����ل في ضرورة تفكيك ثالثة 

»ألغ����ام« أساس����ية وفي غاي����ة األهمية بالنس����بة للجهاز الصحي 

في إس����رائيل: األول � هل تس����مح للمستش����فيات العامة بإدخال 

»الخدمات الطبية الخاصة« التي تعني تمكين المرضى من اختيار 

الطبيب الجّراح مقابل مبلغ من المال؟ والثاني � التأمينات الصحية 

ل����ة )التجارية( التي ازدهرت س����وقها على نحو مذهل خالل  المكمِّ

الس����نوات األخيرة )كلما كان التأمين الصحي أغلى س����عرًا، كانت 

����ن أكبر وأفضل.  س����لة الخدمات الطبية التي يحصل عليها المؤمَّ

ويشار هنا إلى أن 27% من السكان في إسرائيل، هم من الحريديم 

لة، ولو  والع����رب أساس����ا، ال يمتلك����ون أية تأمين����ات صحي����ة مكمِّ

األرخص س����عرا منها(؛ والثالث � تحويل المستشفيات الحكومية 

إلى شركات خاصة ومستقلة. 

وحيال األزمة المتجددة في الجهاز الصحي في إس����رائيل ُيطرح 

الس����ؤال: كيف ولماذا حصل هذا؟ وفي اإلجابة عن هذا الس����ؤال، 

ه أصابع  ص الخب����راء والمتابعون وجهتي����ن اثنتي����ن، توجَّ
ّ
يش����خ

االتهام، في كل منهما، إلى جه����ة مختلفة: فوزارة الصحة تتهم 

وزارة المالية بالمس����ؤولية عن هذا الوضع المس����تجد، نظرا ألنها 

)المالية( تمارس سياس����ة »تجويع الجه����از الصحي« بتخصيصها 

ميزاني����ات أدن����ى بكثير من حج����م المصروف����ات الحقيقية التي 

تتكبده����ا صناديق المرضى والمستش����فيات، مما يؤدي إلى مٍس 

 .
َ
حاد وعميق بالخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، كّمًا ونوعا

وحيال هذا التردي في حجم الخدمات، جودتها ومس����تواها، التي 

يقدمها الجهاز الصحي الرس����مي، أخذ المواطن����ون يلجأون، أكثر 

فأكثر، إلى الخدمات الطبية الخاصة، أي »السوق السوداء«.  

وفي الجانب اآلخر، تته����م وزارة المالية وزارة الصحة بأنها هي 

التي أرس����ت البنية التحتية األساسية للخدمات الصحية الخاصة: 

فهي التي س����محت بازدهار س����وق »التأمينات الصحية المكّملة« 

التي تشكل، بالنسبة لصناديق المرضى، مصدر التمويل األساس 

نين )الفحوصات والعالجات( لدى األطباء المختصين  لزيارات المؤمَّ

المس����تقلين وللعمليات الجراحي����ة الخاصة، بما ف����ي ذلك حرية 

اختي����ار الطبيب الجّراح. وف����ي اللحظة التي توف����رت فيها البنية 

التحتية األساس����ية هذه، أصبح األطباء يحرصون على توجيه أكثر 

ما أمكن م����ن المرضى )المقتدرين ماليًا( إل����ى عياداتهم الخاصة 

وغرف عملياتهم الخاصة، مس����تغلين لذلك قدرتهم على »خلق« 

طوابير انتظار طويلة وغير محتملة للعالج في إطار جهاز الخدمات 

الصحي، ناهيك عن انعدام إمكانية اختيار المريض طبيبه الجّراح 

المرغوب في إطار هذا الجهاز!

وتجد »حرب االتهام����ات« هذه تعبيرا صارخ����ا لها في مداوالت 

»لجنة غيرمان« هذه، ليس من باب »البكاء على الحليب المسكوب« 

فقط، وإنما ألن تحديد »المتهم« المس����ؤول ع����ن هذا التردي من 

شأنه أن يؤثر، أيضا، في النتائج التي ستتوصل إليها هذه اللجنة 

وفي التوصيات التي س����تخلص إليها بشأن الحلول المناسبة في 

كل واحدة من المسائل المذكورة.  

رشى ومحسوبية لتلقي عالجات طبية
ف����ي مثل ه����ذا الوضع، الذي ي����زداد تفاقما يوما بع����د يوم، من 

الطبيعي أن يتفشى الفساد المتمثل في دفع / تلقي رشى مالية 

لضمان الحصول على / تقديم خدمات طبية معينة. 

 جديد أجري لفحص مدى انتشار »السوق السوداء 
ٌ

فقد بّين بحث

ف����ي الخدمات الطبية« في إس����رائيل ونش����ر مؤخ����را أن واحدا من 

بين كل ثمانية إس����رائيليين اضطر إلى دفع رش����وة مالية من أجل 

الحصول على خدمة طبية معينة في إطار الجهاز الصحي الرسمي 

)!( وأن واحدا من بين كل أربعة إس����رائيليين لجأ إلى المحس����وبية 

)»واسطة«!( لضمان تلقي عالج طبي أفضل، سواء من حيث التوقيت 

أو من حيث الجودة! 

وكش����ف البحث، الذي أجراه د. نيسيم كوهين، من قسم اإلدارة 

والسياس����ة العامة في كلية العلوم السياس����ية في جامعة حيفا، 

باالشتراك مع البروفس����ور داني فيلك، من قسم السياسة والُحكم 

في »جامعة بن غوريون« في بئر السبع، أن »الدفع من تحت الطاولة 

لتحسين جودة ومس����توى العالج الطبي ظاهرة شائعة وآخذة في 

التفش����ي في إس����رائيل، حتى في ظل وج����ود التأمينات الصحية 

المكملة والخدمات الصحية الخاصة«!

ووثق الباحثان غيضا من الش����هادات الش����خصية، على ألس����نة 

مواطنين أجريت معهم مقابالت هاتفية. ومن بينها، على س����بيل 

المثال: »والدي دفع من تحت الطاولة إلجراء قس����طرة«.  وقال آخر: 

»مع����ارف لي اضطروا إلى دفع بضعة آالف من الدوالرات لجّراح قلب 

م����ن تحت الطاولة لكي يقوم هو بإج����راء العملية«! وقال آخر: »أحد 

األطباء في أحد المستشفيات أبلغنا بأنه هو الذي سيجري العملية 

أ على ذلك«!
َ
وبأنه من المعتاد أن يكاف

وبينت نتائج البحث أن 12% من المشاركين أفادوا بأنهم لجأوا خالل 

السنوات األخيرة إلى »الطب األسود« � أي دفع أموال لتحسين مستوى 

وجودة الخدمة الطبية، وأن 6% من المش���اركين أفادوا بأن أطباء طلبوا 

منهم، بصورة مباش���رة، دفع مبالغ من المال »بصورة غير رسمية« كي 

يقوموا هم شخصيا بتقديم العالج الالزم أو تقريب الدور.  

كما بّين البحث، أيضا، أن هذه األموال »الس����وداء« غير القانونية 

دفع ألطباء فقط، بل لممرضات وممرضين أيضا! 
ُ
لم ت

وقد جاء هذا البحث ليكش����ف واقع التفش����ي المتجدد لظاهرة 

»الط����ب األس����ود« في إس����رائيل بعد س����نوات عديدة س����اد فيها 

االعتق����اد العام بأن ه����ذه الظاهرة، التي كانت منتش����رة جدا في 

إس����رائيل سابقا، قد زالت واختفت  في أعقاب سن »قانون التأمين 

الصحي الرس����مي« وظه����ور التأمين����ات الصحي����ة المكملة. ففي 

التسعينيات، مثال، كانت ظاهرة »الطب األسود« متفشية جدا في 

إسرائيل، حسبما كشف البحث األبرز الذي أجراه البروفسور شلومو 

نوي والبروفس����ور ران لحمان في العام 1998: كل مريض ثالث في 

إس����رائيل لجأ إلى »الطب األسود« ودفع مبالغ من المال بصورة غير 

قانونية للتمكن من اختي����ار الطبيب المعاِلج، لتقريب دور العالج 

أو لتلقي خدمة طبية أفضل وأسرع في أحد مستشفيات البالد!

ويكتب الباحثان كوهين وفيلك: »الفس����اد، كم����ا يبدو، هو جزء 

ال راّد ل����ه من الواقع اإلنس����اني. ومع ذلك، ف����إن اعتماد منظومات 

س����ليمة للحواف����ز وقواعد س����لوكية واضحة يت����م فرضها بصورة 

ف جهازا فاسدا ويجعل األعشاب 
ّ
فعالة وناجعة من ش����أنه أن ينظ

الضارة ظاه����رة ثانوية ونادرة فيه«! ويؤك����دان أن »اجتثاث هذه 

الظاهرة س����يعزز الثقة بالجهاز الصحي ويحّس����ن من أدائه، سواء 

على المس����توى االقتصادي أو على الصعي����د االجتماعي. والخطوة 

األول����ى نحو التغيير واإلصالح ينبغي أن تش����مل رفع الوعي العام 

وممارس����ة الضغط على السياس����يين وصناع القرار، خارج الجهاز 

الصحي وداخله«.

تصاعدت مؤخرًا حّدة »حروب العصابات« في إسرائيل فيما 

تقف الش���رطة عاجزة وغير قادرة على لجمها. فقد ش���هدت 

الشوارع اإلسرائيلية عشرين عملية اغتيال أو محاولة اغتيال 

في الش���هور األربعة األخيرة، لكن الشرطة لم تنجح في حل 

ألغازه���ا وإلقاء القبض على الجن���اة. وعلى ضوء ذلك، تصف 

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية هذا الوضع بأنه »إرهاب جنائي«، 

وقال مراقب الدولة اإلس���رائيلي، القاضي يوسف شابيرا، إنه 

تسود إس���رائيل »أجواء إرهابية ويخشى المواطنون الخروج 

من بيوتهم«. 

ونقلت صحيفة »هآرتس«، ف���ي تقرير حول تصاعد حروب 

العصاب���ات نش���رته يوم االثني���ن األخير، عن ضباط ش���رطة 

قولهم إن هناك عدة أس���باب تصعب على الش���رطة الوصول 

إلى المنظمات اإلجرامية، بينها: تعيين ضباط غير مناسبين، 

إخفاق���ات مهنية، س���لم أولويات غير مالئ���م، تغييرات في 

خريط���ة المنظم���ات اإلجرامية وفرض عقوب���ات مخففة على 

المجرمين.

وكان���ت آخر عمليات اغتيال في س���ياق ه���ذه الحروب قد 

وقعت يوم الس���بت قب���ل الماضي، وه���ي الثالثة في غضون 

أس���بوعين، حيث قام مجهولون بإطالق النار على ثائر الال )26 

عاما( عندما تواجد في منطق���ة المتنزه البحري في تل أبيب 

وأردوه قتياًل، وهو مجرم من يافا معروف للش���رطة. واعتقلت 

الشرطة أربعة مشبوهين بالضلوع في عملية االغتيال هذه.

وأعلن قائد الش���رطة في لواء تل أبيب، بنتس���ي س���او، في 

ختام مداوالت لتقييم الوضع، أن الشرطة ستعزز قواتها من 

أجل محارب���ة اإلجرام. وقال إن اغتي���ال الال هو جزء من صراع 

متواص���ل بين المجرمين ف���ي يافا. وغداة اغتي���ال الال ألقت 

الش���رطة القبض على أربعة أش���خاص م���ن عائلته وضبطت 

مسدس���ا بحوزتهم. وتش���ير التقدي���رات إلى أنه���م كانوا 

ذاهبين لالنتقام لمقتل قريبهم.

وقب���ل اغتيال الال بأس���بوع ت���م اغتيال ش���خص، بتفجير 

س���يارته، في جنوب تل أبي���ب. وأعلنت الش���رطة حينها أن 

عملي���ة االغتيال هذه ج���اءت في إطار ص���راع بين منظمات 

إجرامية. وقبل ذلك بخمسة أيام قتل شخصان وأصيب ثالثة 

آخرون بتفجير سيارة في مدينة بيتاح تكفا، وأعلنت الشرطة 

حينذاك أن الخلفية جنائية أيضا.

وتط���رق المفتش العام للش���رطة اإلس���رائيلية، يوحنان 

دانين���و، غ���داة مقتل الال، إلى سلس���لة عملي���ات االغتيال 

الطويلة، معلنا أن »الش���رطة تتحمل مسؤولية محاربة هذه 

الظاه���رة، وأنه يج���ب أن نتعامل معها على أنها مش���كلة 

وطنية«. وقال دانينو في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية 

للتلفزيون اإلس���رائيلي، إن معظم العبوات الناس���فة التي 

تس���تخدم في ح���روب العصابات هي »بمواصف���ات عالية 

ومصدرها الجيش اإلسرائيلي«. وأضاف أنه ال يوجد ارتفاع 

ملحوظ في عدد عمليات االغتيال قياس���ا باألعوام الماضية 

وأن الشرطة تحبط أحداثا كهذه بصورة يومية »وأنا أتعامل 

مع مش���كلة العبوات الناسفة التي تنفجر على أنها إرهاب 

بكل معنى الكلمة«.

ورغم أن صحافيين إسرائيليين يرحبون بتصفية المجرمين 

بعضهم البعض، إال أنهم يشيرون في السياق نفسه إلى أن 

المشكلة تكمن في أن المواطنين بدأوا يخافون هذه الحروب. 

فقد أصيب مواطن بجروح خالل محاولة اغتيال أحد المجرمين 

في تل أبيب. وقبل عدة س���نوات قتلت امرأة كانت تجلس مع 

زوجها وطفليها في ش���اطئ البحر في تل أبيب خالل محاولة 

اغتيال مشابهة نجا منها هدف االغتيال. كذلك فإن عمليات 

تفجير س���يارات تقع بالقرب من مدارس ورياض أطفال وفي 

الشارع العام واألماكن العامة.

تعيين المقربين!
يحاول كبار ضباط الشرطة تهدئة روع الجمهور منذ مقتل 

الال، بعد أن أثارت وسائل اإلعالم الرأي العام اإلسرائيلي بقوة 

حيال حروب العصابات في الشوارع. وظهر العديد من هؤالء 

الضباط في البرامج التلفزيونية واإلذاعية. ولفتت »هآرتس« 

إل���ى أن هؤالء الضب���اط كرروا جم���ال، مثل »نح���ن نحل ألغاز 

60% من عمليات القت���ل« وأن »اإلعالم ال يتحدث عن عمليات 

اإلحب���اط التي ننفذها« وأن »جميع المجرمين هربوا إلى خارج 

البالد« وأن »هناك انخفاضا ملموسا في كمية األحداث قياسا 

بالعام الماضي«. لكن الصحيفة أشارت إلى أن جميع عمليات 

االغتيال العشرين خالل األربعة شهور األخيرة لم يتم حلها 

ولم يتم القبض على الجناة.

ورغ���م أن الش���رطة هي المس���ؤولة عن موج���ة االغتياالت 

األخيرة، لكنها تتحدث عن أن تصاعد حروب العصابات بهذا 

الش���كل مرتبط بالعقوبات المخففة التي تفرضها المحاكم 

على المجرمين، كما أنها مرتبطة بقرار المجرمين أنفس���هم 

بكسر القواعد. 

إال أن الصحيفة أشارت إلى سبب آخر يمنع الشرطة من لجم 

حروب العصابات هذه، وربما هناك عواقب أخرى لهذا السبب. 

فقد تفاخرت الش���رطة بعملية تدوي���ر مناصب جرت مؤخرا، 

وكانت األكبر واألوس���ع م���ن نوعها في تاري���خ الجهاز. لكن 

الكثيرين من ضباط الش���رطة، وخاصة أولئك الذين يعملون 

في مج���ال محاربة المنظمات اإلجرامي���ة والجريمة المنظمة، 

يوجهون انتقادات شديدة لهذه التعيينات، ويقولون إنها 

تنطوي على إشكالية من الناحية المهنية. 

وقال أحد هؤالء الضباط إن قيادة الش���رطة »حاس���بت أفراد 

الش���رطة الميدانيي���ن« من خ���الل عملية تدوي���ر المناصب 

األخيرة. ومثال عل���ى ذلك الحرب التي دارت بين الضباط في 

أعق���اب اضطرار قائد وح���دة التحقيق���ات والمباحث »الهف 

433«، منشيه أرفيف، إلى االستقالة في أعقاب شبهات حول 

تلقيه رش���ى من الحاخام يشياهو بينتو، المشتبه بدوره في 

أعمال غير قانونية في إسرائيل والواليات المتحدة. والمرشح 

لخالف���ة أرفيف في قيادة هذه الوح���دة البالغة األهمية هو 

رئيس شعبة السير في الشرطة، تشيكو إدري، الذي ال يعتبر 

ضابط���ا خبيرا في كل ما يتعلق بمجال التحقيقات والمباحث. 

وقال ضابط الش���رطة التقاعد والمستش���ار الس���ابق لمراقب 

الدول���ة، الدكتور مئير غلبواع، حول احتمال تعيين إدري، إنه 

»في الجيش ال يعين���ون قائد المدرعات قائدا لس���الح الجو. 

وه���م يدركون أن هذه مهنة أخرى، لكن لم يس���توعبوا ذلك 

في الشرطة«.

وتس���ود تخوفات ف���ي صفوف ضباط ش���رطة من تعيين 

ضباط يفتقرون إلى الخب���رة في الوحدة »الهف 433«. فقد 

تم مؤخرا تعيين الضابط يوءاف تيلم رئيس���ا للتحقيقات 

ف���ي الوحدة القطرية للتحقيق���ات الدولية، والتي تصفها 

الشرطة بأنها تشبه وحدة كوماندوس النخبة اإلسرائيلية 

»سرية هيئة األركان العام« التي تنفذ العمليات العسكرية 

الخاص���ة. وألمحت »هآرتس« إل���ى أن دانينو تعمد تعيين 

تيل���م في المنصب رغم افتقاره للخبرة ألنه كان مس���اعده 

الخاص. وقال ضابط شرطة س���ابق إن »تعيين تيلم رئيسا 

لذراع التحقيقات، المس���ؤول عن محاربة كافة التنظيمات 

اإلجرامية، هو إهمال. وواضح أن هذا التعيين نابع من قربه 

من دانينو«. 

وش���دد الضابط على أن هذه ليس���ت الحالة الوحيدة التي 

يت���م فيها تعيين ضباط غير أكفاء لمحاربة اإلجرام. وقال إن 

دانينو اس���تبعد، وامتنع عن ترقية قادة الوحدات المركزية 

»َيم���ار«، وهي وحدات تحقيق ومباح���ث موجودة في كل لواء 

للش���رطة وتعنى بالجرائم الخطيرة، مث���ل القتل والمنظمات 

اإلجرامية واالبتزاز والتهديد.   

وقال الضابط نفسه إن عدم ترقية قادة وحدات »يمار« جاء 

»بقرار م���ن دانينو بعدم ترقيته���م وإضعافهم. فهم رجال 

مباحث وتحقيق���ات منذ والدتهم وليس معق���وال أال يكونوا 

رأس الحربة في هذه الحرب« ضد العصابات. 

محققون شبان يخافون من المجرمين
وتفيد التقارير اإلس���رائيلية بأن إحدى المشاكل المركزية 

لدى الشرطة تكمن في تحويل المعلومات االستخباراتية إلى 

أدلة. وفي هذا الس���ياق تحاول الشرطة ممارسة ضغوط على 

الحكومة من أجل س���ن قانون يسمح باس���تخدام المعلومات 

االس���تخباراتية كأدل���ة ف���ي المحاك���م. وقال قائد ش���عبة 

المباحث، غاي نير، إن »لدينا معلومات اس���تخباراتية نوعية 

ونحن نعرف كيف نترجمها إلى أنش���طة عمالنية«. وأضاف 

نير أن هذه المعلومات االس���تخباراتية تستخدمها الشرطة 

م���ن أجل القي���ام بعمليات اس���تباقية لمنع جرائ���م ولكن ال 

تس���تخدمها من أجل اعتقال مجرمين أو تقديم لوائح اتهام 

ضدهم »تحس���با من كش���ف المصادر« التي تحصل الشرطة 

على المعلومات من خاللها. 

لكن ضابط ش���رطة س���ابق أش���ار إل���ى أنه »يوج���د موظفو 

تحقيقات اليوم. ففي السنوات األخيرة ترصد الشرطة موارد 

لعملي���ات التصنت وجهودا تكنولوجية على حس���اب العمل 

الميداني. وق���د فقد المحقق���ون بذلك اتصالهم المباش���ر 

م���ع المحقق مع���ه. والتكنولوجيا يجب أن تس���تكمل عملية 

التحقي���ق لكن ما يحدث هو أنها تح���ل مكانها وهكذا أصبح 

توفير األدلة صعبا«.

وأض���اف الضاب���ط أن المحققين ورج���ال المباح���ث كانوا 

يعمل���ون في وحدات إقليمي���ة قبل أن يترق���وا ويعملوا في 

الوحدات القطرية. ويتذمر ضباط شرطة، اليوم، من أن هناك 

محققي���ن الذين وصلوا إلى الوح���دات القطرية بعد أن أنهوا 

دراستهم الجامعية مباشرة. وأشار الضابط إلى خطورة ذلك، 

قائال إن أحد المحققين الش���باب رف���ض مؤخرا التعريف عن 

نفس���ه وقول اسمه أمام زعيم تنظيم إجرامي ألنه خاف منه. 

وأض���اف الضابط أن »محققا كهذا لن يتمكن من التحقيق مع 

المش���تبه. واألدلة تصل من غرف التحقيق. وهؤالء الشبان ال 

يعرفون المجرمين وال لغتهم وال كيف ينظرون إلى عيونهم 

من دون أن يرمش جفنهم. والتصنت يوفر معلومات كثيرة، 

لكن ينبغي معرفة ماذا سيفعلون بها، وهذا األمر يتعلمونه 

في العمل الميداني«. 

من جه���ة ثانية، ق���ال محققون مخضرم���ون إن المجرمين 

يعرفون جيدا القدرات التكنولوجية للش���رطة وتعلموا كيف 

يتعامل���ون معها، وأن التعلق به���ذه القدرات يمس بالقدرة 

على جمع أدلة ض���د المجرمين. وقد أعط���ى زعيم ثاني أكبر 

عصابة في إسرائيل، شالوم دومراني، إثباتا على ذلك عندما 

ق���ال لصحافيين خالل محاكمته »إنني أعرف بالضبط على أي 

هاتف يتنصتون علّي وليس لديهم أي دليل ضدي«.

»قضاة متسامحون«
قال أحد المحامين الجنائيين المعروفين في إس���رائيل إن 

أحد أسباب تصاعد حروب العصابات يكمن في نجاح الشرطة 

بإدانة وس���جن زعماء أكبر التنظيمات اإلجرامية، مثل زئيف 

روزنشتاين ويتسحاق أبرجيل وآسي أبوتبول ويوسي موسلي، 

األمر الذي أدى إلى بقاء الشوارع بدون »زعماء« واضطر نشطاء 

التنظيم���ات اإلجرامية إلى االهتمام بأنفس���هم. كذلك أدى 

ذلك إلى تفكك منظم���ات إجرامية، مثل منظمة أبرجيل، إلى 

عصابات صغيرة مس���تقلة. وأضاف المحامي أن »هؤالء شبان 

ال يعرفون القيام بأي ش���يء س���وى ارتكاب جريمة، وأصبحوا 

اليوم أسياد أنفسهم«.

ووفقا ل� »هآرتس« فإن الش���رطة تشعر أن غياب المجرمين 

الكبار أبق���ى المجرمين الش���بان غي���ر المنضبطين من دون 

»مس���ؤول كبير«. والحاالت التي كانت تنته���ي في الماضي 

بالتحكيم بين كبار المجرمين باتت تنتهي اليوم بتصفيات 

جسدية. 

إضافة إلى ذلك، فإن الصراع بين المنظمات اإلجرامية دفع 

زعماء منظمات كهذه إلى مغادرة إسرائيل، مثلما فعل عمير 

مولنر، وهو زعيم أكبر تنظيم إجرامي إسرائيلي، حاليا، والذي 

يدي���ر أعماله من خ���ارج البالد ويصدر أوامر لش���بان يعملون 

ضمن عصابات صغيرة في إسرائيل.

وثمة س���بب آخر لتصاعد ح���روب العصابات ه���و األحكام 

والعقوب���ات المخففة على المجرمين. ففي أي���ار العام 2011 

ألقى ش���رطيون من وحدة »يمار« القبض عل���ى المجرم دودو 

أمويال في مدينة ريش���ون لتس���يون، بع���د أن تعقبه رجال 

مباحث من الوحدة عدة ش���هور، كونه أحد »قياديي« منظمة 

أبرجيل ويضطلع بدور هام في موجة التصفيات الجس���دية 

في منطقة ريش���ون لتس���يون وحولون وبات يام. وعثر رجال 

المباحث بحوزة أمويال على عبوة ناس���فة جاهزة للتشغيل، 

وهو ما اعتبر إنجازا مهمًا للشرطة. لكن المحكمة حكمت على 

أمويال بالس���جن لمدة عامين. وكذل���ك حدث في قضية أحد 

سكان مدينة اللد الذي أدين ببيع كميات كبيرة من األسلحة 

لمجرمي���ن، وأدين بهذه التهمة وحكم عليه بالس���جن ثالث 

سنوات. والجدير بالذكر في هذا السياق أنه في معظم هذه 

القضاي���ا يتوصل محام���و المجرمين إلى صفق���ات ادعاء مع 

النيابة العامة.

وعقب وزير األمن الداخلي األس���بق ورئيس جهاز الشاباك 

األسبق، آفي ديختر، بالقول إنه »ألسفنا الشديد فإن القضاة 

متس���امحون ورحيمون، ولذا فإن المجرمين يعودون بس���رعة 

كبيرة إلى دائرة اإلجرام«.

شرطة إسرائيل تقف عاجزة أمام تصاعد »حروب العصابات«!
*مراقب الدولة: تسود إسرائيل أجواء إرهابية ويخشى المواطنون الخروج من بيوتهم!*
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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«

من نشاطات »مركز مـدار«

كتب سليم سالمة:

وجه مراقب الدولة في إس���رائيل، يوس���ف ش���ابيرا، األسبوع 

المنص���رم، نقدا حادا إلى »س���لطة البث« اإلس���رائيلية ومكتب 

المحامين »فرنكل وكورن« وطالبهما بدفع تعويض مالي بقيمة 

ثالثة آالف ش���يكل وإلغاء »دين« بقيمة 6400 ش���يكل لمواطنة 

كفيفة تعرضت لسلس���لة من اإلج���راءات التنكيلي���ة في إطار 

محاوالت جباية »رسوم التلفزيون« المستحقة عليها!

وجاء في بيان صادر ع���ن مكتب مراقب الدولة في هذا الصدد 

أن »هذه ليس���ت الش���كوى األولى التي تصلنا ضد س���لطة البث 

ويتضح منها أنها تعتمد إجراءات تنكيلية، قاس���ية ومسيئة، 

بواسطة قسم الجباية ومكاتب محامين خارجيين، ضد مواطنين 

مكفوفين ومواطنين آخرين«! 

وهذه الحادثة هي واحدة من عشرات، إن لم يكن مئات الحاالت 

التي تتناقلها وس���ائل إعالم إس���رائيلية، يوميا تقريبا، والتي 

تعكس التردي العميق الذي آلت إليه »س���لطة البث الرس���مي« 

في إس���رائيل وما أصبحت تثي���ره من غضب واس���تياء عارمين 

في أوساط الجمهور اإلس���رائيلي الذي ضاق ذرعا بها وبأساليب 

الجباية المؤلمة والمسيئة التي تنتهجها ضد المواطنين، سواء 

من خالل »قس���م الجباية« الخ���اص التابع لها أو من خالل مكاتب 

لهم لهذا الغرض. 
ّ
المحامين الخصوصية التي تشغ

وتقف »س���لطة البث« الرس���مية هذه حاليًا ف���ي عين عاصفة 

قوية ومتش���عبة، سياسية وشعبية وقانونية، تصاعدت حدتها 

خالل األشهر األخيرة بشكل خاص، حتى أن عدة أصوات مختلفة 

بدأت تطالب، صراحة، بعدم االكتفاء بإلغاء »رس���وم التلفزيون« 

فقط، إنما بإغالق »سلطة البث« كلها! والمالحظ أن هذه العاصفة 

تتصاعد وتتس���ع على نحو يجعلها »عابرة لألح���زاب«، إذ توّحد 

في مطالبها األساس���ية أعضاء كنيست من أقصى اليمين حتى 

أقصى اليسار.

وتزامن تصاعد هذه العاصفة، البرلمانية والشعبية، واتساعها 

مع تقرير جديد نش���ر األسبوع الماضي يكشف حالة من الفساد 

المستش���ري فيها، س���واء من الناحية المهني���ة أو من الناحية 

اإلداري���ة والمالية. وه���و ما دفع رئيس »لجن���ة المالية« التابعة 

للكنيس���ت، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي )حزب »البيت 

اليهودي«(، إلى توجيه رسالة خاصة إلى مراقب الدولة، شابيرا، 

يطالبه فيها ب� »إجراء تحقيق ش���امل ومعمق في أوضاع س���لطة 

الب���ث، على خلفية المعطيات الخطيرة ع���ن إخفاقات وقصورات 

متواصلة م���ن دون أية رقابة، مالية أو إدارية« وعرض نتائج هذا 

التحقيق على اللجنة البرلمانية. 

 هامشّي
ّ

قانون متقادم وبث
إن »سلطة البث«، باسمها الرسمي، هي مؤسسة البث الرسمي 

في دولة إس���رائيل، تعمل بموجب قانون خاص يس���مى »قانون 

سلطة البث« أقره الكنيست اإلسرائيلي في العام 1965. وتشمل 

»س���لطة البث« اليوم قناتين تلفزيونيتين و6 قنوات بث إذاعي. 

وقد انضمت »سلطة البث« اإلسرائيلية هذه إلى عضوية »اتحاد 

الب���ث األوروبي« ف���ي الع���ام 1957، األمر الذي قوبل بانس���حاب 

هيئتي البث الرس���ميتين المصرية والسورية من عضوية ذلك 

االتحاد.     

وتعود بداية »س���لطة البث« اإلس���رائيلية إلى العام 1936 

)30 آذار، تحديدا( حين انطلقت إذاعة »صوت القدس � البث 

العبري في أرض إس���رائيل االنتدابية« تحت سلطة االنتداب 

البريطاني وبمسؤوليتها. ومع قيام دولة إسرائيل، في العام 

1948، جرى تغيير اس���م اإلذاعة إلى »صوت إسرائيل«. وكان 

البث، آنذاك، مقتصرا على البث اإلذاعي من خالل قناة واحدة 

)هي »القناة أ«(، ثم أنشئت في نيسان 1960 قناة أخرى هي 

»القن���اة ب«، بينما بدأت إذاعة الجيش اإلس���رائيلي )»غالي 

تس���اهل«( بثها في أيلول 1950. وفي العام 1956، أطلق البث 

اإلذاعي في »صوت إس���رائيل باللغة العربي���ة« )»القناة د«(. 

وف���ي الع���ام 1976 أضيفت قناة أخرى ه���ي »القناة ج« التي 

أف���ِردت لبث الموس���يقى واألغاني، اإلس���رائيلية والعالمية 

)ومن���ذ العام 1995 يقتصر بث هذه القناة على الموس���يقى 

واألغاني العبرية فقط(. وفي الع���ام 1983، انطلق بث »قناة 

الموسيقى« المتخصصة ببث الموس���يقى الكالسيكية، ثم 

أضيفت إليها في العام 1995 قناة أخرى هي »صوت الطريق« 

)تم تغيير اس���مها الحق���ا إل���ى »88 إف. إم.«( المتخصصة 

ببث موس���يقى الجاز والموس���يقى العالمية الحديثة. وإلى 

جانب هذه، هناك قناتان أخريان هما: »قناة التراث العبري« 

المتخصصة بش���ؤون الت���راث اليهودي، و«قناة اس���تيعاب 

الهج���رة اليهودية« )»قناة ريك���ع«، أو: »القن���اة ه�«( التي 

تب���ث بعدة لغ���ات أجنبية، غي���ر اللغتين الرس���ميتين في 

إسرائيل )العبرية والعربية(، تشمل: اإلنكليزية، الفرنسية، 

»الييدي���ش«، اإلس���بانية، الرومانية، الهنغارية، الروس���ية، 

البخاري���ة )التي يس���تخدمها يه���ود بخ���ارى(، األمهرية، 

اليهودية المغربية، الفارسية واآلرامية.   

وف���ي الثان���ي م���ن أي���ار 1968، أطلقت »س���لطة الب���ث« بثها 

التلفزيوني الثابت من خ���الل »القناة األولى« التلفزيونية، التي 

ظلت تبث باألس���ود واألبيض حتى الع���ام 1983، إذ تم االنتقال 

إل���ى البث باأللوان. ث���م أطلقت في العام 1994 ب���ث »القناة 33« 

الموجهة، أساسا، إلى الدول العربية. 

وحتى العام 1992، كانت »القناة األولى« هي القناة التلفزيونية 

الوحيدة في إسرائيل، حتى أنشئ »تلفزيون الكوابل«، ثم أقيمت 

القنات���ان التلفزيونيتان التجاريتان »القن���اة الثانية« و«القناة 

العاش���رة«، اللتان أعقبهما إنشاء »الس���لطة الثانية للتلفزيون 

والراديو«، كهيئة للبث التجاري والمس���تقل، مما ألغى حصرية 

»سلطة البث« الرسمية وتحولها، تدريجيا، إلى هيئة ثانوية، بل 

هامش���ية تقريبا، تراجعت مكانتها باس���تمرار وتضاءلت نسب 

المشاهدة التي تحظى بها إلى درجات متدنية جدا.   

وكان »قان���ون س���لطة البث« المذك���ور أعاله ق���د نص، في 

المادة 28أ منه عل���ى أن: »كل َمن يمتلك جهاز تلفزيون يدفع 

لس���لطة البث رس���وما س���نوية بمقدار...«! )تبل���غ اليوم 380 

ش���يكل سنويا(. وشكل هذا البند مصدر تمويل أساسيا لهذه 

الس���لطة، إلى جانب ميزانية حكومية سنوية مرصودة لها في 

إط���ار »الميزانية العام���ة للدولة«، قبل أن تب���دأ االعتماد على 

مصدر دخل آخر هو اإلعالنات الدعائية التجارية، التي لم يكن 

مسموحا لها بثها من قبل.  

»شبهات جنائية... كأننا دولة إفريقية«!
في الجلس���ة الخاصة الذي أفردتها »لجنة المالية« البرلمانية، 

يوم 18 شباط الجاري، لمناقشة الوضع في »سلطة البث« والغضب 

الجماهيري العارم عليها وعلى ما تنتهجه من أس���اليب لجباية 

»رسوم التلفزيون«، قال أحد أعضاء هذه اللجنة: »إن هذه الرسوم 

هي أكثر ضريبة تثير االس���تغراب والغضب في إسرائيل، ألنها 

غي���ر منطقية وغير منصف���ة«. وكان يردد، في ذل���ك، ما تؤكده 

جمعيات شعبية تأسست، مؤخرا، خصيصا لمحاربة هذه الرسوم 

والمطالبة بإلغائها. وتقول هذه الجمعيات، أساس���ا، إنه من غير 

المعقول أن تفرض الدولة ضريبة إلزامية على كل مواطن لمجرد 

امتالك���ه جهاز تلفزي���ون فتحّمله، باإلكراه، ع���بء تمويل هذه 

المؤسس���ة المترهلة والفاس���دة، حتى وإن كان هذا المواطن ال 

يش���اهد هذا البث الذي أصبح، منذ زمن بعي���د، غير ذي أهمية 

وغير ذي جدوى في عالم يزخ���ر بالقنوات التلفزيونية، المحلية 

والعالمية. 

أما رئيس اللجنة، سلوميانس���كي، فقال إن ممارس���ات »سلطة 

الب���ث«، كما تظهر من تقرير المراقبة الداخلية، »تثير ش���بهات 

جنائي���ة. نائب المدير العام للش���ؤون المالية ال يجري أية رقابة 

على عمل قس���م الجباية الذي يتصرف بطريقة مستقلة تماما، 

على نحو يثير ش���كوكا كبيرة وكأننا نعي���ش في دولة إفريقية 

تعم فيها حالة من الفوضى والتسيب وانعدام القانون«! مضيفًا 

أن س���لطة البث هذه تبدو كأنها »مملكة ال يعرف أحد شيئا عما 

يدور فيها«!

وكان سلوميانسكي يتحدث عن تعاقد »سلطة البث« الرسمية 

وقس���م الجباية فيها م���ع مكاتب محامي���ن خصوصيين أوكلت 

إليهم مهم���ة جباية هذه الرس���وم، ولكن مضاف���ا إليها مبالغ 

طائل���ة كغرامات وأجرة أتعاب له���ؤالء المحامين، وهو ما ترتبت 

عليه ثالث نتائج س���لبية أساس���ية: األولى، تعرض أعداد كبيرة 

من المواطنين المدينين إلى سلس���لة م���ن اإلجراءات التنكيلية 

القاس���ية من جانب ه���ؤالء المحامي���ن، من بينه���ا الحجز على 

حس���اباتهم البنكية، الحجز على ممتلكات مختلفة، الحجز على 

محتوي���ات بيوته���م وبيعها في الم���زاد العلن���ي، منعهم من 

مغادرة الب���الد والتضييق عليهم في مجاالت مختلفة. والثانية، 

تكديس هؤالء المحامين أرباحا طائلة جدا من عائدات الغرامات 

الباهظة وأجرة األتعاب التي أكرهوا المواطنين على دفعها، بما 

ينطوي على مخالفات لنصوص القوانين في الكثير من الحاالت. 

والثالث���ة، أن الحص���ة التي حصلت عليها س���لطة البث من هذه 

الديون المجبية كانت ضئيلة نس���بيا، بحيث أنها ال تبرر إقحام 

المحامين الخصوصيين في هذه العملية وال تبرر هذه اإلجراءات 

التنكيلية بحق المواطنين. 

دمت إلى اللجنة، مث���ال، أن مجموع 
ُ
وق���د تبين من معطي���ات ق

ما تراكم على المواطنين من ديون لس���لطة البث الرس���مية لقاء 

»رس���وم التلفزي���ون« هذه بلغ م���ا يزيد عن 5ر3 مليار ش���يكل، 

اس���تطاعت مكاتب المحامين )16 مكتب���ا( جباية نحو 512 مليون 

شيكل فقط، لكنها اقتطعت لنفسها من هذا المبلغ ما يزيد عن 

130 مليون شيكل، أي أجرة أتعاب بنسبة 25% من مجموع األموال 

التي تمت جبايتها )وتعادل نسبة 15% من الديون(، وهي أعلى 

بكثير من نس���بة أجرة األتعاب المعمول بها في السوق العامة! 

وبينت المعطيات، أيضا، أن 99 مليون ش���يكل من أجرة األتعاب 

التي حصدتها مكاتب المحامين جاءت من المواطنين مباش���رة، 

بينما دفعت »س���لطة البث« الجزء المتبقي )31 مليون ش���يكل( 

بصورة »عموالت ومصروفات«!

وتعقيبا على ذلك، قال سلوميانس���كي: »إن وسائل اإلعالم 

المختلف���ة نش���رت وتنش���ر تباعا ع���ن حجم هذه المأس���اة 

وتفاصيلها، لكن س���لطة البث في واد آخر، بل واصلت تحويل 

المزيد من ملفات الديون إلى هؤالء المحامين... ولس���ت واثقا 

مم���ا إذا كانت س���لطة البث تعرف، حقيقة، ك���م هي المبالغ 

التي تتم جبايتها من المواطني���ن وكم من المال لديها في 

خزينتها«. وأضاف سلوميانس���كي: »إم���ا أن البعض يغطي 

عل���ى اآلخرين وإما أن اإلهم���ال مريع... وف���ي كل األحوال، ال 

يمك���ن لهذا الوضع أن يس���تمر. ربما من األجدى حل س���لطة 

البث وإعادة إنش���ائها من جديد«! وم���ن جهتها، قالت عضو 

الكنيس���ت غيال غمليئيل )الليكود(، إنه: »يجب إلغاء رس���وم 

التلفزيون كخطوة أولى، ثم البحث عن طريقة أخرى لجبايتها 

مَمن يتوجب عليه دفعها، وإلغاء اس���تقاللية قس���م الجباية 

في سلطة البث«. 

أما نائب المدير العام لشؤون الجباية في »سلطة البث«، يوآف 

أشكنازي، فاعترف أمام اللجنة البرلمانية، خالل الجلسة نفسها، 

بأن »ال رقابة على ما يجري في قس���م الجباي���ة« وبأن »من الجائز 

أن يك���ون المحامون قد قاموا بجباية ديون مس���تحقة من تحت 

الطاولة« )!!( وبأن »بنية القس���م وآلي���ات عمله أكل الدهر عليها 

وش���رب، مترهلة، وهي مالئمة لما كان قبل 30 � 40 س���نة وليس 

ألوضاع اليوم«!!

سلطة البث الحكومية ... فوضى 
عارمة وسرقات بالماليين!

تقرير المراقبة الذي اس���تندت إليه »لجنة المالية« البرلمانية 

في بحثها حول وضع »س���لطة البث«، األس���بوع الماضي، أعدته 

المراِقبة الداخلية في »س���لطة البث«، إيتان���ا غريغور، بناء على 

طلب مباشر من رئيس اللجنة، سلوميانسكي. 

وعل���ى الرغم من أن حال���ة الفوضى والخروق���ات العديدة في 

س���لطة البث، إدارتها وعملها، معروفة منذ سنوات طويلة، إال أن 

المراقبة الداخلية لم تعّد أي تقرير س���ابق حول الموضوع بحجة 

»االنشغال في أنشطة رقابة أخرى«!!

ويكشف التقرير، الذي يتركز في الفترة الممتدة بين األعوام 

2006 و 2013، عن واقع مزٍر من »الفوضى والمعطيات المتناقضة« 

في »س���لطة البث«، وفي قس���م الجباية التاب���ع لها بوجه خاص، 

فضال عن س���رقات بمبال���غ طائلة »ليس م���ن الواضح كيف تمت 

معالجتها، إن تمت أص���ال«، كما أكد التقرير، مضيفا: »ليس ثمة 

جس���م واحد يش���رف على مراقبة العمل في قسم الجباية، ال ِمن 

جانب إدارة سلطة البث وال من جانب هيئة أخرى«! 

ويؤكد التقرير أن موظفي المراقبة »واجهوا مصاعب عديدة 

في فحص واس���تيضاح األرقام، نظرا لنق���ص معطيات كثيرة 

ونظرا لوجود معطيات متناقضة بين تلك التي قدمها قس���م 

الجباي���ة وتلك الموثقة في حواس���يب الس���لطة وفي قس���م 

إدارة الحس���ابات. ومنها، مثال، تقرير قسم الجباية حول أجرة 

األتعاب التي حصل عليها المحامون خالل العام 2012، إذ أفاد 

بأن القس���م دف���ع للمحامين 4ر36 مليون ش���يكل، بينما تفيد 

تس���جيالت دائرة الحس���ابات بدفع مبلغ 8ر28 مليون ش���يكل 

لهؤالء المحامين � أي، فارق نحو 8 ماليين شيكل، ال يعرف أحد 

شيئا عن مصيرها«!!

كما بّي���ن التقرير، أيضا، فوضى وانع���دام أية معايير موحدة 

في طريقة التعامل مع مكاتب المحامين وطريقة تحويل ملفات 

الدي���ون )الجباية( إليها، فضال عن غي���اب أية تعليمات لمكاتب 

المحامين بش���أن طرق الجباية وغياب أية آلية لمراقبة عمل هذه 

المكاتب وسير إجراءات الجباية من طرفها. ولم تقم سلطة البث 

بمراقب���ة عمل هذه المكاتب س���وى مرتي���ن اثنتين فقط خالل 

الس���نوات الثماني كلها، منذ بدء التعاقد معه���ا، في العامين 

2010 و 2013، فأظه���رت هذه خروقات خطيرة جدا »لم تتخذ أية 

إجراءات لمعالجتها وتصحيحها«! ومن بين تلك الخروقات، مثال، 

حاالت عديدة جدا من قيام المحامين بجباية »رسوم التلفزيون« 

م���ن المواطنين وإبقائها في حس���اباتهم البنكية الخاصة، دون 

تحويلها إلى سلطة البث، ودون أن يكون لهذه األخيرة أي سبيل 

إلى معرفة ذلك والمطالبة بالحصول على هذه األموال! وفي حاالت 

أخرى، كما أورد التقرير، قامت س���لطة البث بدفع أجرة للمحامين 

من دون أن يكونوا قاموا بجباية أية ديون من المواطنين! وعالوة 

على ذلك، بّين التقرير أن المحامين عمدوا، في 31 ألف حالة، إلى 

زيادة مبالغ الديون المستحقة على المواطنين بحيث بلغت هذه 

الزيادة، في اإلجمال، نحو 7 ماليين شيكل!

61% من المواطنين يطالبون 
بإغالق »سلطة البث«

العاصفة، الش���عبية والسياس���ية، التي ثارت ضد سلطة البث 

وممارس���اتها، كما بيناها أعاله، اضطرت الوزير المس���ؤول عنها 

مباش���رة، وزير االتصاالت غلع���اد إردان، إل���ى التدخل وتوجيه 

رس���الة خاصة إلى رئيس س���لطة البث، أمير غيالت، مطالبا إياه 

بعقد جلس���ة خاصة لمجلس اإلدارة العام لهذه السلطة والبحث 

في »السبل البديلة لجباية الرس���وم من المواطنين«. واستجابة 

له���ذا التوجه، عقد مجلس اإلدارة جلس���ة خاص���ة له في كانون 

األول األخير ق���رر، في ختامها، وقف وإلغاء جميع التعاقدات مع 

مكاتب المحامي���ن الخارجيين، بحيث يتم إلغاء هذه التعاقدات 

بص���ورة فورية م���ع اثنين م���ن مكاتب المحامي���ن اللذين تبين 

ارتكابهما تجاوزات خطيرة فيما يتم إلغاء التعاقدات وإنهاؤها 

مع المكاتب ال� 14 األخرى لدى انتهاء مدتها القانونية. 

وغداة جلس���ة لجنة المالي���ة البرلمانية المذكورة، األس���بوع 

الماضي، وجه غيالت رسالة حادة إلى أعضاء مجلس إدارة سلطة 

البث ضّمنها هجوما عنيفا على إدارة الس���لطة، وخاصة مديرها 

الع���ام، يوني بن مناحيم )المقرب من رئيس الحكومة األس���بق، 

أريئيل ش���ارون، الذي عّينه في هذا المنصب(، متهما إياه بأنه 

»غير موجود«! 

وقال غيالت، في رسالته، إن »هناك تجاوزات بمبلغ 800 مليون 

ش���يكل في سلطة البث س���نويا، بل إن إدارة الس���لطة تجاوزت 

ميزانية الساعات اإلضافية، التي تبلغ 74 مليون شيكل، بماليين 

الش���يكالت األخرى خالل النصف األول من العام 2013، ومشروع 

الميزانية األخير الذي قدمته اإلدارة لم يكن متوازنا، بل ش���مل 

عجزا بما يزيد عن 45 مليون ش���يكل. كل هذا وال أحد في اإلدارة 

يحرك ساكنا... ال جلسات إدارة منتظمة، ال خطة عمل وال أهداف«! 

وعقبت إدارة س���لطة البث على اتهامات غيالت هذه باتهامه ب� 

»محاولة التنصل من مسؤولياته، وهو الذي يرأس مجلس اإلدارة 

منذ أكثر من ثالث سنوات«!

 وحيال هذه العاصفة المتسعة والمتصاعدة ضد سلطة البث 

الحكومية عامة، والرسوم غير المنطقية التي تجبيها والوسائل 

التنكيلي���ة الت���ي تعتمدها في جبايتها، أج���رى موقع صحيفة 

»غلوب���س«، نهاية األس���بوع األخير، اس���تطالعا إلكترونيا للرأي 

حول هذا الموضوع، اش���ترك فيه خالل يومين 1730 مواطنا، رأى 

61% منهم ضرورة إغالق س���لطة البث الحكومية، بينما رأى %24 

منهم حاجة إلى إلغاء »رسوم التلفزيون« وتمويل »سلطة البث« 

من عائدات الضرائب الحكومية فقط، ولم يؤيد أي مش���ترك في 

االستطالع احتمال »إبقاء الوضع على ما هو عليه«!

»سلطة البث« الحكومية في إسرائيل تثير عاصفة تتسع وتتصاعد باستمرار

فوضى إدارية ومالية ورسوم إكراهية تجبى 
بممارسات تنكيلية ... »كأننا دولة إفريقية«!

ا عن المركز الفلس���طيني للدراس���ات اإلس���رائيلية- مدار العدد رقم 52 م���ن المجلة الفصلية 
ً
رام الل����ه- صدر حديث

المتخصصة »قضايا إسرائيلية«. 

ويضم هذا العدد محورًا خاصًا بعنوان »إسرائيل والسياق اإلقليمي بعد الثورات العربية«.

وتركز مقاالت المحور على العوامل اإلقليمية والقوى الرئيسة في منطقة الشرق األوسط، وتحّوالتها الداخلية، ومدى 

تأثير هذه التحوالت الداخلية على سياستها الخارجية تجاه إسرائيل بشكل خاص، واالصطفافات اإلقليمية الجديدة 

الممكنة بشكل عام.

وساهم في المحور كل من مهند مصطفى )المشهد المصري(؛ عنات لبيدوت- فيريلال )المصالح والقيم في السياسة 

التركية الخارجية حيال إس���رائيل(؛ عبد كناعنة )إس���رائيل بين المقاومة والجهاد: ع���ن المواجهة بين فكرين(؛ أوري 

غولدبرغ )منظور إس���رائيل إزاء إيران كش���اهد على االتجاهات الحالية لدى المجتمع اإلسرائيلي(؛ يوئيل غوجانسكي 

ورون تيرا )هجوم إس���رائيلي على إيران: اعتبارات الش���رعية الدولية(؛ أون براك )وجهة نظر أكاديمي إسرائيلي حول 

الثورات العربية(.

ويحوي العدد مقابلة خاصة أجراها أنطوان شلحت وبالل ض�اهر مع اللواء احتياط عامي أيالون، الذي شغل في السابق 

منصبي قائد س���الح البحرية اإلسرائيلية ورئيس جهاز األمن العام )الش���اباك(، وانتخب بعد ذلك للكنيست عن حزب 

العم���ل وتس���لم منصب وزير بال حقيبة، أكد فيها أن���ه يجب العمل من أجل إيجاد واقع إقليم���ي يتم فيه تطبيق حل 

دولتين لشعبين من خالل االتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن في حال انعدام اتفاق كهذا يجب تشجيع »اتخاذ 

خطوات مس���تقلة« من طرف كل جانب على حدة ش���ريطة أن يكون من ش���أنها أن تدفع قدمًا نحو نشوء واقع دولتين 

لش���عبين. ومن هذه الخطوات المس���تقلة أشار إلى ضرورة توجه الفلس���طينيين إلى األمم المتحدة من أجل االعتراف 

بفلس���طين كدولة وعدم الركون إلى إقامة هذه الدولة من خالل المفاوضات التي جرى تجريبها منذ أكثر من عش���رين 

عامًا ولم تنجح، مشيرًا إلى أنه ال توجد دولة في العالم نشأت نتيجة مفاوضات.

وفي العدد ترجمة خاصة لمقالة الصحافي اإلس���رائيلي آري ش���افيت »اللد 1948: المدينة، المجزرة والشرق األوسط 

شرت في مجلة »نيو يوركر« األميركية. وهناك ترجمة خاصة أخرى لمحاضرة البروفسور رفائيل فالك حول 
ُ
اليوم« التي ن

»الصهيونية وبيولوجيا اليهود«.

كما يضم تقريرًا بعنوان »نحو عام على حكومة نتنياهو الثالثة: كشف حساب أولي« بقلم وديع عواودة.

وفي باب قراءات قدمت المجلة عرضًا أعّده أس���عد زعبي لكتاب المؤرخ واألس���تاذ الجامعي اإلس���رائيلي شلومو ساند 

»اختراع أرض إسرائيل« الذي صدر حديثًا في ترجمة عربية عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- مدار. وقّدم 

علي حيدر قراءة في كتاب »الحروب الجديدة إلسرائيل، تفسير اجتماعي- تاريخي«، وقدمت مرام مصاروة قراءة لكتاب 

»الكارث���ة، الوالدة من جديد والنكبة«، ويقّدم الطيب غنايم قراءة لرواية عبرية جديدة بعنوان »ألمينا« تتضمن مقابلة 

مع مؤلفها. 

وفي العدد ترجمة خاصة ب� »قضايا إس���رائيلية« من األرش���يف الصهيوني لمقال نشرته مجلة »ثقافة ديمقراطية« 

الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة بار إيالن العام 2009، يلقي الضوء على الجدل الذي سبق إعالن قيام إسرائيل في 

15 أيار 1948 بموجب قرار التقس���يم األممي في 29 تش���رين الثاني 1947. ويظهر المقال، بخالف أبحاث تاريخية أخرى، 

انقس���ام قادة الحركة الصهيونية وترددهم حيال اإلعالن عن الدول���ة اليهودية الذي تحفظت منه الواليات المتحدة 

ودعت  للقبول بهدنة ثالثة شهور ما أثار جداًل داخل القيادة الصهيونية آنذاك انتهى بترجيح كفة اإلعالن عن الدولة 

بعد موازنة الحسابات واالحتماالت والمخاطر على شتى أنواعها.

وأش���ارت افتتاحي���ة العدد التي كتبها مدير تحري���ر المجلة رائف زريق إلى ان هذا الع���ام، 2014، هو الذكرى المئة 

الن���دالع الحرب العالمية األولى، هذه الحرب التي انتهت بوعد بلفور، واتفاقية س���ايكس- بيكو، وضمور اإلمبراطورية 

العثماني���ة إلى حدود الدولة التركي���ة الحالية كما نعرفها اليوم. وإذا كانت الح���رب العالمية األولى قد انتهت بوعد 

بلف���ور، فإّن الحرب العالمية الثانية قد انتهت بنظام عالمي جديد من مفرزاته األولى كان قرار التقس���يم الذي ما زال 

ل الشرق األوسط على صورته الحالية كنتاج لحربين عالميتين لم يكن لنا فيهما 
ّ
تأثيره ماثاًل في حياتنا. هكذا تش���ك

ال ناقة وال بعير.

وأض���اف: في إش���ارتي إلى هذه الحقيقة أرم���ي إلى القول بمدى تش���ابك القضية الفلس���طينية والصراع العربي- 

ز على العوامل 
ّ
رت وما زالت تؤثر فيه. وقد اخترنا في هذا العدد أن نرك

ّ
اإلسرائيلي بجملة من السياقات الدولية التي أث

اإلقليمية والقوى الرئيس���ة في المنطق���ة، تحّوالتها الداخلية، ومدى تأثير هذه التحوالت الداخلية على سياس���تها 

الخارجية تجاه إسرائيل بشكل خاص، واالصطفافات اإلقليمية الجديدة الممكنة بشكل عام.

وأكد أنه منذ فترة لم يكن الشرق األوسط على هذه الدرجة من السيولة والغليان، ومن المبكر جًدا التنبؤ بما ستؤول 

إليه المنطقة من تحوالت وترتيبات جديدة. تاريخًيا اعتمدت إس���رائيل على سياسة بن غوريون القائمة على محاصرة 

الحص���ار، أي إقام���ة طوق غير عربي ح���ول دول الطوق العربي، ومن هنا كان اهتمام إس���رائيل الخ���اص بتركيا وإيران 

ا مع المش���روع القومي العربي 
ً
باعتبارهم���ا دولتي���ن قويتين ومركزيتين في المنطقة، يش���كل التحالف معهما توازن

الممتد من مصر إلى س���ورية مروًرا بالعراق. لكّن مياًها كثيرة جرت منذ الس���بعينيات: إيران لم تعد تلك الدولة التي 

كانت، ومصر خرجت من دائرة الصراع، والعراق وس���ورية تدّمران بفعل ح���رب أهلية دامية، وتركيا تراوح بين رغبتها 

في استعادة دورها العثماني في المنطقة العربية والتركيز على دورها اإلسالمي من ناحية، ورغبتها في االنخراط في 

المنظومات العالمية بقيادة الواليات المتحدة، من ناحية أخرى. أما إيران فيبدو أنها تنحو باتجاه انفراج في عالقاتها 

مع الواليات المتحدة، بينما السعودية تنظر حولها لترى أنها فقدت وزنها في المنطقة، وتبحث عن موطئ قدم جديد 

على ش���اكلة اس���تعادة تحالفها مع مصر بقيادة العسكر وتحت حكم السيسي. وعليه، اخترنا في هذا العدد أن نلقي 

زين على ما يحدث في إيران، تركيا، مصر، لبنان، وسورية وكيفية تأثير 
ّ
بعض الضوء على هذه التحوالت اإلقليمية مرك

التح���والت الداخلي���ة في هذه البلدان على الخارطة اإلقليمية بش���كل عام، وعلى عالقة هذه الدول بإس���رائيل وعالقة 

إس���رائيل بها. بدون هذا السياق اإلقليمي ستبقى محاولتنا لفهم التحّركات األميركية في الشرق األوسط ودورها في 

العملية التفاوضية بين إسرائيل والفلسطينيين منقوصة.

العدد 52 من فصلية »قضايا إسرائيلية«: محور خاص
عن إسرائيل والسياق اإلقليمي بعد الثورات العربية 
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