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هل ما زال اليسار يشكل 
خياًرا سياسًيا في إسرائيل؟

بقلم: أنطـوان شلحـت

بينت نتائج اس���تطالع جديد للرأي العام أجرته مؤخًرا عدة قوى وش���خصيات 

سياس���ية قالت إنها تهدف إلى االس���تفادة منه إلطالق مبادرة ترمي إلى إعادة 

بناء »اليسار اإلس���رائيلي«، أن أغلبية اإلسرائيليين تؤيد المواقف التي يتبناها 

اليس���ار هنا واآلن، لكنها ال تثق فيه، وال تعتقد أنه يملك القدرة الحقيقية على 

طرح بديل واقعي من حكم اليمين. 

وعلي���ه ال معن���ى لقراءة تلك النتائ���ج من دون أن نأخذ ه���ذا الهدف الرئيس 

لالستطالع في االعتبار. 

كذلك ال معنى لتحليل أي عملية في الوقت الراهن أو في المس���تقبل تس���عى 

إل���ى إعادة بناء »اليس���ار« في إس���رائيل من دون معرفة على أس���اس أي برنامج 

سياسي واقتصادي- اجتماعي ستجري؛ هل على أساس البرنامج التقليدي لهذا 

اليس���ار الذي تّم إتباع���ه حتى اآلن ولم يتكّرس أو يضرب ل���ه جذوًرا قوي�ة على 

مستوى الرأي العام اإلسرائيلي، بل على العكس ُمني بالفشل الذريع على الرغم 

من كونه في الحد األدنى المطلوب بالنس���بة إلينا؟، أم على أساس جديد ومغاير 

قلًبا وقالًبا؟. 

ُيضاف إلى ذلك أن نتائج االستطالعات تكون عادة متأثرة بالظروف الموضوعية 

الت���ي تح���ف بها، وحالًي���ا تميل هذه الظروف لمصلحة اليس���ار بس���بب األوضاع 

االقتصادية- االجتماعية المتده���ورة، ومع ذلك ال ُبّد من رؤية أن معظم الجمهور 

ا لنتائج االستطالع نفسه، ينظر إلى اليمين باعتباره أفضل 
ً
اإلسرائيلي ما زال، وفق

من يستطيع تولي معالجة المسائل المرتبطة ب� »األمن القومي«، وهذه المسائل ما 

زالت وعلى ما يبدو ستبقى لها األولوية في جدول أعمال إسرائيل. 

ا أكثر 
ً
كما أن تعريف اليس���ار في إسرائيل من الناحية السياسية ما زال مرتبط

ش���يء بتأييده »حل الدولتين« والذي تتراج�ع حظوظ�ه من يوم إلى آخ�ر ألسباب 

شتى، فضاًل عن كون هذا اليسار ضبابًيا في كل ما يتعلق بالقضايا االقتصادية- 

االجتماعية. 

يمكن أن ينش���أ يسار حقيقي في إسرائيل إذا ما حرص المنضوون تحت كنفه 

على تبني ش���عار العدالة السياس���ية واالجتماعية، نظرًيا وممارس���ة، سواء إزاء 

القضية الفلس���طينية وحقوق الفلس���طينيين في الداخل، أو إزاء حقوق الفئات 

الفقيرة والمس���تضعفة. وحتى اآلن لم تظهر أي بوادر جلّية تشي بنشوء يسار 

كهذا في الخريطة السياسية اإلسرائيلية.

وربم���ا يج���در أن نس���تعيد هنا أن أغلبي���ة المنتمي���ن إلى اليس���ار بطبعته 

اإلسرائيلية تعتقد أن عملية انهياره بدأت بالتزامن مع اغتيال رئيس الحكومة 

العمالي األس���بق إسحق رابين، في أواسط تس���عينيات القرن العشرين الفائت، 

ذل���ك بأن هذا االغتي���ال أدى من جهة إلى القضاء على طريق رابين السياس���ية 

والتي وقفت في صلبها، فيما هو متعلق ب� »الس���الم اإلسرائيلي- الفلسطيني«، 

غاية تغيير »الوضع القائم« إلى ناحية التوصل إلى »اتفاق دائم« بين الجانبين، 

ومن جهة أخرى مكملة أفضى إلى عودة اليمين إلى س���ّدة الحكم متجس���ًدا في 

حكومة بنيامين نتنياهو األولى )1996- 1999(.

وتعتقد هذه األغلبية نفس���ها أن عملية االنهيار تلك أدت إلى موت اليس���ار، 

وأن ه���ذا الم���وت حدث عندما عاد رئي���س حكومة عمالي أس���بق آخر هو إيهود 

باراك م���ن مؤتمر كامب ديفيد )2000(، وأعلن أنه ال يوجد ش���ريك فلس���طيني 

للسالم، وتس���ّبب في إثر ذلك بتدمير حركة أنصار الس���الم اإلسرائيلية، بحيث 

 ترى 
ّ

أصبح الجميع في إس���رائيل مقتنعين بأن السالم لن يس���ود هنا أبدا، وبت

حتى الرجل العادي في الشارع اإلسرائيلي يقول: »إننا نريد السالم ونتوق إليه، 

غير أن العرب ال يريدون الس���الم«. وفي واقع األمر، فإنه منذ ذلك الوقت يسيطر 

التخّب���ط على أداء حزب العم���ل، إلى درجة أن أوصل إلى زعامته مؤخًرا رئيس���ة 

)هي عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش( تقول إنها ستعالج قبل أي شيء آخر 

المشكالت الداخلية، وفقط بعد ذلك ستتفرغ لمعالجة الشؤون الخارجية، كما لو 

أنه يمكن الفصل بين القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ويمكن حل 

المش���كالت االقتصادية- االجتماعية من دون أن تحّدد إسرائيل لنفسها جدول 

أعمال سياسًيا يتعلق بمستقبلها وبأفق الصراع في المنطقة.

وبطبيعة الحال من الس���ابق ألوانه أن نتكهن منذ اآلن بش���أن كيفية انعكاس 

النتائج التي بّينها االس���تطالع الس���الف على الخريطة السياسية اإلسرائيلية، 

وال س���يما أن الصراع داخل القوى المعدودة على اليسار يدور في الوقت الحالي 

بين »يس���ار« يميل إلى الوس���ط )يمثل عليه حزب العمل(، ويس���ار يعيش على 

حطام الماضي )يمثل عليه حزب ميرتس(، بينما يحاول أن يحتل مركز الخريطة 

وسط يميل إلى اليمين )يمثل عليه كل من حزب كاديما وحزب »يوجد مستقبل« 

الجديد بزعامة اإلعالمي يائير لبيد(، وربما يعبر أكثر من أي قوة سياس���ية أخرى 

عن المزاج العام المسيطر على الشارع اإلسرائيلي. 

أّما النتيجة المتعلقة بتأييد أغلبية اإلس���رائيليين مواقف اليس���ار إلى جانب 

ا منها 
ً
عدم ثقتها به، فربما تحيل إلى حقيقة أن تلك األغلبية تؤمن باليسار ظن

أن���ه يعتبر أفضل من اليمين لمعالجة األوض���اع الداخلية، وخصوًصا تحت وطأة 

تدهور األوضاع االقتصادية- االجتماعية العامة والخاصة من سيء إلى أسوأ. 

لكن يبدو أن األهم من ذلك كامن في أن هذه النتيجة تحيل إلى واقع أن األحزاب 

اليسارية ال تشكل في الوقت الحالي خياًرا سياسًيا بالنسبة إلى هذه األغلبية.

ولعل���ه ليس من المبالغ���ة القول إن هذه األحزاب ال تش���كل خياًرا سياس���ًيا 

بالنس���بة إلى إس���رائيل عموًما، وخصوًصا في ضوء التجربة الس���ابقة، وفي ظل 

زت في اآلونة األخيرة أكثر 
ّ
األجندة األمنية الجامحة المهيمنة عليها والتي تعز

فأكث���ر بحجة »الخطر النووي اإليراني« ومآل ث���ورات »الربيع العربي«، إال إذا ثبت 

العكس بموجب نتائج انتخابات حقيقية في المس���تقبل، ال باالستناد إلى مجّرد 

توقعات ف���ي الحاضر تغلب عليها الرغبات الدفين�ة والتي على الرغم من نيتها 

الصادقة ال يمكنها أن تغّير الوضع القائم منذ أكثر من عقد على األقل.

كتب بالل ضاهر:

عبرت إس���رائيل، خالل األس���بوع الماض���ي، عن قلقها من دخ���ول قوات من 

الجيش المصري ودبابات ومروحيات قتالية إلى شمال شبه جزيرة سيناء، من 

دون التنسيق بين الجانبين، وذلك من أجل محاربة الجماعات المسلحة هناك. 

وتحدثت تقارير إس���رائيلية عن أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طالب 

مصر، بواسطة البيت األبيض األميركي، بسحب قواتها من سيناء »فورا« وعدم 

إدخال المزيد من القوات إلى شمال سيناء. لكن مصادر إسرائيلية تحدثت عن 

وجود تنسيق ميداني بين الجيشين اإلسرائيلي والمصري.

وفي غضون ذلك واصل المس���ؤولون اإلسرائيليون، وفي مقدمتهم بنيامين 

نتنياهو وايهود باراك، التلويح بش���ن هجوم ضد المنشآت النووية في إيران. 

كما اس���تمر السجال الدائر في إسرائيل بين مؤيدي هجوم كهذا ومعارضيه، 

خاص���ة وأن الموق���ف األميركي يب���دو معارضا لهجوم إس���رائيلي منفرد في 

التوقيت الحالي. 

وفي س���ياق األوض���اع في المنطق���ة، تش���ير التوقعات في إس���رائيل إلى 

أن س���قوط الرئيس الس���وري، بشار األسد، س���يتم عاجال أو آجال، فيما تتأهب 

إسرائيل لمواجهات تبعات محتملة لذلك.

حول ه���ذه القضايا، وانفالت وزير خارجية إس���رائيلي، افيغ���دور ليبرمان، 

في حملة هجومية ضد الرئيس الفلس���طيني، محمود عباس، أجرى »المشهد 

اإلس���رائيلي« المقابل���ة التالي���ة مع المدير العام األس���بق ل���وزارة الخارجية 

اإلسرائيلية، ألون ليئيل.    

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: لماذا إس���رائيل قلقة من الوجود العس���كري 

المصري في شمال سيناء؟

ليئيل: »هذا القلق نابع من حكم اإلخوان المس���لمين لمصر، األمر الذي  يكاد 

يكون نهاية العالم بالنس���بة لحكومة إس���رائيل. فالتحول من ]عهد الرئيس 

المصري المخلوع حس���ني[ مبارك إلى ]عه���د الرئيس المصري الحالي محمد[ 

مرس���ي، بنظر حكومة إسرائيل، هو تحول إلى األس���وأ في العالقات مع مصر، 

ولذلك فإن إدخال أس���لحة ثقيلة من جانب مصر برئاس���ة مرس���ي، اآلن، يتم 

النظر إليه بشكل مختلف تماما عما لو قام بذلك مبارك، الذي كان يعتبر حليفا 

إلس���رائيل. إضافة إلى ذل���ك هناك أنباء تتحدث عن ه���ذه الخطوة المصرية 

ليس���ت منسقة مع إسرائيل. ووفقا التفاق الس���الم فإن مصر بإمكانها إدخال 

سالح ثقيل في حال وافقت إسرائيل على ذلك، لكن من دون موافقة إسرائيل 

فإن هذا يش���كل خرقا لالتفاق. أي أنه يوج���د هنا أمران: هذه مصر التي تبدو 

إلس���رائيل أنها أكثر تهديدا له���ا تحت قيادة اإلخوان المس���لمين، وخاصة 

اآلن بعد التغييرات في قيادة الجي���ش؛ واألمر الثاني هو أن هذه مصر األقل 

احتراما التفاق السالم فيما يتعلق بكميات األسلحة في سيناء«.

)*( وفق���ا له���ذا المنظور اإلس���رائيلي، م���ن الذي يتوجب علي���ه أن يحارب 

المجموعات المس���لحة في ش���مال س���يناء، كتل���ك التي قتلت أف���راد األمن 

المصريين؟

ليئيل: »إس���رائيل ترغب بأن تقوم مصر بذلك. لكن بش���رط أن يتم تنسيق 

األمر مع إس���رائيل. وعل���ى كل حال يوج���د اآلن تخوف لم يك���ن موجودا في 

الماضي، وهو أن مصر بإمكانها محاربة اإلرهابيين وبعد ذلك إبقاء األس���لحة 

الثقيلة هناك، واس���تخدامه في المس���تقبل ضد إس���رائيل. وهذه تخوفات 

موجودة لدى إسرائيل«.

)*( هل يوجد تفكير في إسرائيل بفتح الملحق العسكري في اتفاق السالم 

مع مصر وتغييره بحيث يتالءم مع الوضع األمني الحالي في سيناء؟

ليئي���ل: »ال أرى أن���ه يوجد حديث حول ه���ذا الموضوع في إس���رائيل. على 

العك���س، أرى أنه يوجد تخوف كبير للغاية م���ن أن تطلب مصر فتح االتفاق. 

فهذا االتفاق، وخاصة الملحق العس���كري فيه، يرمز إلى اس���تقرار العالقة مع 

مصر في األع���وام الثالثين األخيرة. ولذلك فإن إس���رائيل تريد إبقاء االتفاق 

على حاله«.

»األسد لن يسقط«
)*( فيما يتعلق بس���ورية. ما هو التفكير في إسرائيل حول كل ما يجري في 

سورية حاليا؟

ليئي���ل: »وفقا لفهمي لتفكير حكومة إس���رائيل، ف���إن األمر األهم لحكومة 

إس���رائيل في السياق السوري هو أن ال يطلب أحد ]استرجاع[ الجوالن. هذا هو 

األمر المهم. ما حدث في س���ورية، خالل الع���ام ونصف العام األخيرة، هو أنه 

ال يوجد أحد في س���ورية يمكنه المطالب���ة بالجوالن، وال أحد في العالم يمكنه 

أن يطلب الجوالن لصالح س���ورية، اآلن. وهذا الوضع بالنس���بة إلس���رائيل هو 

وضع ل���م تجرؤ حتى أن تحلم ب���ه. وكانت جميع الحكومات في إس���رائيل قد 

فكرت بأنه حان الوقت إلجراء محادثات حول إعادة الجوالن. وكان هناك رؤساء 

حكومات في إس���رائيل تنازل���وا عن الجوالن حتى حدود الراب���ع من حزيران أو 

إلى االنس���حاب إلى خط آخر. واآلن، ال يوجد مطل���ب كهذا أبدا. والجوالن، بنظر 

الحكومة اإلس���رائيلية وبنظر غالبية الجمهور اإلس���رائيلي أيضا، هو منطقة 

مهمة  للغاية لدولة إس���رائيل، ولذلك ف���إن عدم وجود مطلب بإعادة الجوالن، 

حتى في المس���تقبل المنظور، هو االعتبار اإلسرائيلي المركزي، برأيي، رغم أن 

ال أحد يتحدث عنه.

وفيما يتعلق بباقي األمور، أي مجرى األحداث في سورية، فإنه يوجد قلق في 

إس���رائيل طبعا. ويتمثل هذا القلق باألساس بأن ال يسقط السالح الكيميائي، 

وربما هناك سالح بيولوجي، بأيدي حزب الله أو بأيدي جهات إرهابية. وهناك 

قلق من أنه في حال بقاء ]الرئيس الس���وري بش���ار[ األسد في الحكم، وتحوله 

إلى دمية إيرانية، فإنه س���يكون لدينا حزب الله في لبنان وحزب الله آخر في 

سورية. وربما س���يطلقون عليه اسما آخر، لكن األسد س���يتحول إلى ميليشيا 

إيرانية في س���ورية. يوجد قلق من هذا القبيل، لكني ال أعتقد أن أحدا ما في 

إس���رائيل ال ينام جيدا في الليل بسبب قلقه على سورية. وأعتقد أننا اعتدنا 

على وجود اإليرانيين عند حدودنا. فهم موجودون عند حدودنا مع لبنان وغزة، 

وربما يكونون عند حدودنا مع سورية. وربما الكثير من األشخاص يعتقدون أن 

األسد سيسقط بعد فترة قصيرة، لكني أعتقد أن هذا لن يحدث«.

مهاجمة ايران واردة
)*( ما هي االحتماالت بأن تشن إسرائيل هجوما عسكريا ضد إيران؟

ليئيل: »أنا مقتنع بأنه يوجد احتمال بش���ن هجوما ما. وال أقول إن هذا احتمال 

كبير، وإنما هو احتمال ما بين ضئيل إلى متوس���ط. وال أعتقد أن الهجوم سيكون 

ف���ي الجو والبحر والبر، أي حرب ش���املة. ويوجد لهذين الثنائي، نتنياهو وباراك، 

تاريخ ف���ي عمليات الكوماندوس. وأعتقد أن إس���رائيل س���تحاول تنفيذ عملية 

عس���كرية في إيران، وسيكون طابعها عملية كوماندوس أكثر منها حربا شاملة. 

وبرأي���ي أن احتمال تنفيذ ذلك أقل من خمس���ين بالمائ���ة. لكنه احتمال موجود 

بكل تأكيد. وهو موجود ألنه يوجد ش���عور قوي جدا، ونتنياهو يشعر بأنه توجد 

رسالة تاريخية وهو يتحدث مع الكثير من األشخاص حول ذلك. وتحدث نتنياهو 

بكثرة عن مخاطر البرنامج النووي وشعوره بدوره التاريخي في هذا السياق، هو ما 

يقودني إلى االعتقاد بأنه سيقرر تنفيذ عملية عسكرية في إيران«. 

)*( كل األوض���اع ف���ي المنطقة، وخاص���ة التهديدات ضد إي���ران، أبعدت 

ضغوطا دولية على إس���رائيل فيما يتعلق باس���تئناف العملية السياسية مع 

الفلس���طينيين. وهذا ما يقوله محللون إس���رائيليون على األقل. ما الذي دفع 

وزير خارجية إس���رائيل، افيغدور ليبرمان، اآلن، إلى ش���ن حملة التهجم على 

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس )أبو مازن(؟

ليئيل: »أنا محلل غير جيد لليبرمان. ألن تفكيري معاكس لتفكيره في كافة 

األمور. وبداية أنا أوافق جدا على الجزء األول من الس���ؤال. وهو أن جزءا من كل 

األقوال والتهديدات اإلسرائيلية إليران يرمي إلى إبعاد الموضوع الفلسطيني 

عن أجندة حكومة إس���رائيل. ويوج���د لدى ليبرمان سياس���ة، وقد بدأها منذ 

وصول���ه إلى وزارة الخارجي���ة، ومفادها أنه إذا وجه أحد م���ا لكمة لك فعليك 

أن توج���ه له لكمتين. وهو يطلع عل���ى المواد التي يتلقاه���ا ويرى ما يفعله 

أبو م���ازن وما يقوله، وما يغضبه بش���كل خاص هو نية أبو م���ازن التوجه إلى 

األمم المتحدة. ويرى ليبرمان بأنه س���وية مع نتنياهو يديران الشرق األوسط، 

وه���ا هو أبو مازن يريد الهرب من الس���احة قبل أن يس���مح ل���ه المدير بذلك. 

وليبرمان يخشى، بكل تأكيد، من تصويت كهذا في األمم المتحدة. وتصويت 

في الجمعية العامة بتأييد 140 دولة للطلب الفلس���طيني مقابل معارضة 20 

دولة، في شهر تشرين الثاني المقبل، ستشكل ضربة شديدة جدا إلسرائيل. 

وهو يس���عى إلى أنه في حال حدوث أمر كهذا، أن يبدو أبو مازن مثل إرهابي. 

وأعتقد أن هذا ما يحرك ليبرمان«. 

مقابلة خاصة مع المدير العام السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

»الــمــشــهــــد اإلســرائـــيــلـــي«: ألــــون لــيـــئــيـــل لـ
ليبرمان يحاول استباق »ضربة« فلسطينية شديدة إلسرائيل في األمم المتحدة

تخوف إسرائيلي كبير من أن تطلب مصر فتح الملحق العسكري التفاق كامب ديفيد

قررت وزارة الدفاع اإلس���رائيلية إغالق الحاجز العس���كري راس خميس، وهو 

أحد المخرجين الوحيدين لس���كان مخيم شعفاط في شمال القدس الشرقية، 

الذي يبلغ عدد سكانه 65 ألف نسمة. ويتناقض هذا القرار مع قرار صادر عن 

المحكمة العليا اإلس���رائيلية حول الموضوع، ونص على توفير شروط واضحة 

ينبغي تطبيقها، وهي وجود 8 مخارج للذين يعبرون سيرا على األقدام وأربعة 

معابر للسيارات.

وأف���اد الموقع االلكتروني لصحيف���ة »هآرتس«، أمس االثني���ن، بأن الوزارة 

أزالت كاميرات الحراس���ة ف���ي حاجز راس خميس، في األي���ام الماضية. وقال 

مسؤولون في الشرطة اإلس���رائيلية أن هذه الخطوة هي مقدمة لسد الحاجز، 

الذي سينتهي العمل فيه ابتداء من األسبوع المقبل. 

وأكدت الصحيفة على أن س���د حاجز راس خميس يعني أنه س���يتم توجيه 

16 ألفا من س���كان المخيم إلى الخروج من الحاجز الرئيسي عند مدخل المخيم 

من دون أن يكون مالئما الس���تيعابهم وفقا للقرار الذي كانت المحكمة العليا 

ق���د أصدرته. ويفص���ل بين الحاجزين خط هوائي طول���ه 350 مترا فقط، لكن 

من الناحية الفعلية فإن الس���كان س���يضطرون إلى قطع كيلومترين من أجل 

الوص���ول إلى الحاجز المركزي. ويتوقع أن يس���ود ازدحام ش���ديد في الحاجز 

الرئيسي، خاصة مع افتتاح العام الدراسي في هذه األيام. 

ويش���ار إلى أن مخيم ش���عفاط يضم أرب���ع قرى مكتظة بالس���كان، وهي 

ش���عفاط وضاحية السالم وراس ش���حادة وراس خميس. وجميعها تقع في 

شمال شرق القدس وتقع ضمن منطقة نفوذ بلدية القدس. لكن من الناحية 

الفعلية فإن مخيم ش���عفاط معزول تماما عن القدس، بسبب الجدار العازل 

الذي يحيط المخيم من ثالث جهات. والمخيم مفتوح من الجهة الش���رقية 

على قرية عناتا الواقعة في مناطق السلطة الفلسطينية، ومن أجل الوصول 

إلى القدس فإنه يتعين على سكان المخيم العبور من أحد حاجزين، الحاجز 

الرئيس���ي الذي تحول إلى معبر كبير، وحاجز راس خميس وهو حاجز صغير 

للعبور سيرا على األقدام فقط ويستخدمه اآلالف من أجل الوصول إلى أنحاء 

القدس. 

وكانت وزارة الدفاع اإلسرائيلية قد أبلغت السكان بأنها ستغلق حاجز راس 

خميس من أجل اس���تكمال بن���اء الجدار العازل. وقالت الوزارة لس���كان مخيم 

ش���عفاط إنهم سيضطرون إلى اس���تخدام الحاجز الرئيسي سوية مع 50 ألفا 

من سكان المخيم.

وتوجه السكان بمساعدة جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بالتماس إلى 

المحكمة العليا اإلس���رائيلية، التي أصدرت قرارا حددت فيه ش���روطا يتعين 

على الس���لطات اإلس���رائيلية االلتزام بها في حال إغ���الق حاجز راس خميس. 

إجراءات مناقضة لقرار المحكمة العليا

وزارة الدفاع اإلسرائيلية تقرر إغالق أحد مخرجين في مخيم شعفاط

وقضت هذه الش���روط إقامة معبر يسمح بعبور خمسة آالف من سكان المخيم 

بين الساعات السادسة والثامنة صباحا. كذلك قررت المحكمة أن يكون هناك 

8 مسارات للس���ائرين على األقدام. لكن ال يوجد اليوم سوى مسار واحد، وفقا 

ل� »هآرتس«. 

وقبل س���تة أش���هر وضعت وزارة الدفاع الفتات كبيرة في المخيم تبلغ من 

خاللها الس���كان بقرب إغالق حاجز راس خميس. وعلى أثر ذلك توجه السكان 

وجمعية حقوق المواطن إلى عدة جهات في إس���رائيل وطالبوا بعدم السماح 

بتنفيذ هذه الخطوة. ولم يحدث ش���يئ خالل الش���هور الماضي���ة، لكن إزالة 

كاميرات الحراسة أثارت شكوكا لدى السكان بأن السلطات اإلسرائيلية تعتزم 

تنفيذ مخططها.

وبعث���ت جمعية حقوق المواطن رس���الة إل���ى وزير الدفاع، ايه���ود باراك، 

والمسؤول عن منطقة مخيم شعفاط في »اإلدارة المدنية« وإلى جهات أخرى، 

وطالب���ت فيها بعدم تنفي���ذ أي خطوة من دون تنفيذ التزام الس���لطات أمام 

المحكمة العليا. 

وعقبت وزارة الدفاع اإلس���رائيلية على تقرير »هآرت���س« باالدعاء أن »معبر 

راس خميس صغير جدا واستخدم منذ البداية كمعبر مؤقت فقط. وسينتقل 

س���كان راس خميس في األي���ام القريبة إلى معبر ش���عفاط ال���ذي تم بناؤه 

بمواصفات عالية من أجل تمكين الس���كان من العبور. ويمر في معبر شعفاط، 

ال���ذي يبعد 350 مترا عن راس خميس، أكثر من 5 آالف ش���خص في س���اعات 

االزدحام، وهو عدد تم إعداد المعبر الس���تيعابه من دون ازدحام شديد، وذلك 

بموجب توجيهات المحكمة العليا وبالتنس���يق مع جمعي���ة حقوق المواطن 

والمحاكم«.  

الحاجز الرئيسي لمخيم شعفاط

يحيموفيتش: نتنياهو يتحكم 
بالمصائر بيد ويلعب في البورصة باألخرى

وجه���ت المعارضة اإلس���رائيلية انتقادات ش���ديدة لرئيس الحكومة االس���رائيلية، 

بنيامين نتنياهو، أمس، بعد أن طلب إجراء تغيير في ملف استثماراته في البورصة، ما 

جعله يتراجع عن هذا الطلب تحسبا من ربطه باحتمال شن إسرائيل هجوما ضد إيران.

ونقلت وسائل إعالم إس���رائيلية عن رئيس حزب كديما والمعارضة اإلسرائيلية، 

شاؤل موفاز، قوله إن »أداء رئيس الحكومة يدل على أنه يقظ للمخاطر الهائلة على 

أمن الدولة وخطر انهيار االقتصاد اإلس���رائيلي. وهذا نابع من قرار متسرع وال حاجة 

له وغير مدروس لهجوم إسرائيلي مستقل« ضد إيران.   

من جانبها قالت رئيسة حزب العمل اإلسرائيلي، شيلي يحيموفيتش، إن »الفكرة 

ب���أن يتحكم رئيس الحكوم���ة بالمصائر بيد ويلعب باألس���هم بالي���د األخرى هي 

ببس���اطة خيانة لألمانة«. وأضافت أن »أي فتى يعلم أن رئيس الحكومة مطلع بشكل 

عمي���ق جدا على معلومات أمنية واقتصادية لها تأثير دراماتيكي، وخس���ارة أنه ال 

يدرك الخلل العميق في طلبه«.

وأش���ارت يحيموفيتش إلى انشغال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي االسبق، دان 

حالوتس، في بيع أس���همه في البورصة، صبيحة اليوم الذي نشبت فيه حرب لبنان 

الثانية في صيف العام 2006، وقالت إن »الجمهور استنكر ذلك في حينه وبحق«. 

ليبرمان: تسخين حيث أمكن!.
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ترجمة إعداد: سعيد عياش 

تواج���ه أحزاب المعارضة في أنظمة الحكم البرلمانية، مثل 

إس���رائيل، مش���كلة أساس���ية، فعلى الرغم من أن وظيفتها 

تتمث���ل في انتق���اد الحكومة ومراقبة أعمالها ونش���اطاتها 

ومحاولة التأثير على سياس���تها، إال أن سيطرة االئتالف في 

البرلمان تض���ع هذه األحزاب في موقع دون���ي دائم بل وفي 

حال���ة عجز وش���لل. وفي ضوء الميل الس���ائد في إس���رائيل 

نحو تش���كيل ائتالفات موس���عة تقف في مقابلها معارضة 

برلمانية مقلصة ومنقس���مة على نفسها إلى حد كبير، وبعد 

عدة سنوات وجهت خاللها انتقادات ألداء المعارضة، يطرح 

السؤال بشأن قدرات المعارضة وقيودها في إسرائيل. 

يسعى هذا المقال إلى تشخيص سمات ومالمح المعارضة 

البرلمانية في إس���رائيل وس���ط التركيز عل���ى الظروف التي 

تعمل فيها هذه المعارضة واألدوات والوسائل المتاحة لها، 

والقيود التي تواجهها في سياق أدائها لدورها ووظيفتها. 

مكانة المعارضة البرلمانية في إسرائيل 

كان���ت المؤسس���ات الديمقراطية بممثليه���ا المنتخبين، 

الذي���ن يوجد بينهم معارض���ون علنا للمجموع���ة القيادية، 

جزءا ال يتجزأ من الكينونة السياس���ية للشعب اليهودي قبل 

قيام الدولة، وذلك في إطار الحركة الصهيونية ومؤسس���ات 

»الييش���وف« اليه���ودي.  م���ع ذلك ف���إن وظيف���ة وأهمية 

المعارضة ليسا راسخين في إسرائيل مثلما هما راسخان في 

دول أخرى كبريطانيا مثال، التي يتمتع فيها حزب المعارضة 

الرئيسي بمكانة رسمية ك� »معارضة مخلصة لجاللة الملكة«. 

أما في إس���رائيل فإن مكان���ة المعارضة البرلمانية ليس���ت 

محددة بش���كل رس���مي وواضح في قوانين الكنيست، ما عدا 

مكانة زعيم المعارضة المحددة في البند السادس من قانون 

الكنيست.  

ويقيد القانون اإلس���رائيلي التعبير ع���ن مواقف معينة ال 

تستطيع المعارضة البرلمانية تأييدها. وعلى سبيل المثال 

فإن »قانون أساس: الكنيست« من العام 1985 يتيح من ضمن 

جملة أش���ياء أخرى منع قوائم ترف���ض أو تعارض طابع دولة 

إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، من خوض االنتخابات 

البرلماني���ة.  كذلك يتعين على رئاس���ة الكنيس���ت ش���طب 

مشاريع قوانين عنصرية أو مشاريع قوانين تعارض وترفض 

وجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي.  

وتجدر اإلش���ارة إل���ى أن الكثيرين من مواطني إس���رائيل 

)خاص���ة مواطنيها العرب(، الذين ال يرفضون وجودها كدولة 

يريدون بالتأكي���د تغيير طابعها اليه���ودي. هذا الموقف، 

الذي يشكل أساس���ا لمعارضة مبدئية للنظام، ال يجد تمثيال 

برلمانيا له )على األقل ليس بشكل صريح( على الرغم من أنه، 

وخالفا للحركات الفاش���ية أو الش���يوعية، يقبل قواعد اللعبة 

الديمقراطية البرلمانية.  

القوة البنيوية للمعارضة 
تعتبر القوة البنيوي���ة للمعارضة تحصيل حاصل لحجمها 

في مقاب���ل االئتالف ودرجة تكتلها في إط���ار حزب واحد، أو 

تشرذمها  وانقسامها ألحزاب عديدة.  

س���نفصل هنا هذه الس���مات من خ���الل التمييز بين ثالث 

فترات من عمر دولة إسرائيل: 

فترة سيطرة حزب »مباي«، منذ قيام الدولة وحتى الكنيست 

السادس )1969-1949(.

فترة المعس���كرين الحزبيي���ن التي بدأت في الكنيس���ت 

السابع، مباشرة عقب المشاركة األولى لقائمة »جاحل« )كتلة 

حيروت الليبراليين( في الحكومة، وانتهاء باالنتخابات األولى 

التي جرت بطريقة االنتخاب المباشر لرئيس الحكومة )1969-

)1996

فترة أفول وتراجع االح���زاب الكبيرة، ابتداء من العام 1996 

وحتى اآلن. 

حجم المعارضة 
مرت المعارضة في إس���رائيل من ناحية الحجم، بصعود 

وهبوط على امتداد السنوات وقد ضمت صفوف المعارضة 

ما متوس���طه 45 عضو كنيس���ت )وهذا محس���وب بموجب 

فت���رة عمل كل معارضة( لكن االخت���الف والتباين  بينها 

كبير جدا.  المعارضة األصغر أو األقل حجما تألفت من 12 

عضو كنيست وعملت في عهد حكومة  التكتل )الوحدة( 

الوطن���ي التي أقيم���ت قبيل حرب حزي���ران 1967 وكانت 

عمليا أول حكومة وحدة وطنية في تاريخ إسرائيل، حيث 

ش���ارك فيها المتدينون المتزمتون )أغودات يسرائيل( 

والش���يوعيون ) الحزب الش���يوعي اإلس���رائيلي والقائمة 

الش���يوعية  الجدي���دة »راكاح«( وح���زب »هع���والم هزة« 

بزعامة أوري أفنيري وكتلة »المركز الحر« التي انشقت عن 

»جاحل«. في المقابل فقد ضمت صفوف المعارضة األكبر 

104 أعضاء  كنيست!

ه���ذا الوضع الغريب، ال���ذي احتفظت في���ه الحكومة ب� 26 

مقعدا فقط في الكنيس���ت، حصل قبل انتخابات العام 2006 

بفت���رة وجيزة، حين ت���رأس رئيس الحكومة اريئيل ش���ارون 

حزبا جديدا )كديما( مع »أغودات يس���رائيل« كشريك وحيد 

في االئتالف الحكومي. وإذا ما تجاهلنا حكومة قصيرة األجل 

مثل هذه الحكومة وأخذنا في الحسبان فقط الحكومات التي 

عمل���ت لفترة تزيد عن 100 يوم، س���نجد أن المعارضة األكبر 

احتفظت بأغلبية 64 نائبا وذلك عند تش���كيل حكومة األقلية 

برئاس���ة اس���حق رابين في العام 1992، والتي حظيت بتأييد 

من الخارج  من قب���ل »الكتلة المانعة« الت���ي ضمت األحزاب 

العربية. 

ويس���تدل من تفحص كل فترة من الفترات المذكورة على 

انف���راد، أن هناك اتجاها معينا من اتس���اع المعارضة.  وإذا 

ما اس���تثنينا حكومات مقلصة قصيرة األجل، نجد ان الحجم 

المتوسط للمعارضة ازداد بمرور السنوات من حوالي 40 عضوا 

حتى العام 1969، إلى حوالي 47 عضوا في سنوات 1969- 1996 

و51 عض���وا  من 1996 فصاعدا، ما يعني ان المعارضة ازدادت 

قوة مع مرور الس���نوات.  وبالمقارنة مع المألوف في 21 دولة 

ديمقراطية غربي���ة، فإن حجم المعارضة المتوس���ط )لغاية 

ش���هر أيار 2012( منذ العام 1996 يضع إسرائيل في منتصف 

القائمة تقريبا، بنسبة 58% لالئتالف و42% للمعارضة. 

وحدة المعارضة وتكاتفها 
يمكن  قياس تكتل ووحدة المعارضة بواسطة متغير يطلق 

عليه عدد األحزاب المؤثرة . ويأخذ هذا المعطى في الحسبان، 

ليس فقط عدد األحزاب وإنما أيضا ميزان القوى بينها. وعلى 

س���بيل المثال فإن تشكيلة تضم ثالثة أحزاب متساوية في 

الحجم س���تحصل على عدد مؤثر يس���اوي 3 أعضاء كنيست، 

لكن تش���كيلة تضم حزبي���ن من األحزاب المتس���اوية القوة 

وحزبا ثالثا صغيرا جدًا س���تحصل على عدد مؤثر أعلى قليال 

م���ن عضوين. وكلما كان العدد أعل���ى نجد أن المعارضة أكثر 

انقساما وأقل تكاتفا ووحدة. 

في إس���رائيل يصل متوس���ط العدد المؤث���ر لألحزاب في 

المعارض���ة إلى حوالي 3,8 أحزاب، غير ان���ه يوجد هنا أيضا 

اختالف وتباين ملموسان. المعارضة األكثر تكاتفا كانت في 

الكنيس���ت العاشر، في س���نوات 1981 و1984، مع عدد أحزاب 

مؤثر بلغ 1,3 حزب، وفي الواقع فقد ضمت المعارضة في ذلك 

الوقت أربعة أح���زاب ، غير أن حزب »العم���ل« احتفظ وقتئذ 

ب 47 م���ن أصل 54 مقع���دا للمعارضة.  ذروة االنقس���ام في 

المعارضة كانت بعد س���نوات قليلة من ذلك، حين بقيت في 

الع���ام 1987 خارج حكومات الوحدة تس���عة أحزاب – أكبرها 

احتفظ ب� 5 مقاعد- فيما بلغ العدد المؤثر لألحزاب 7,38 في 

المعارضة التي كان حجمها 24 مقعدا!

عن���د تفحص تكاتف المعارضة على امتداد فترة من الزمن 

يتضح أن���ه طرأ بين فترة وأخرى انخف���اض طفيف على عدد 

األحزاب المؤثر ف���ي المعارضة، من 3,64 إلى 3,38.  مع ذلك 

فق���د طرأ منذ  العام 1996 ارتفاع ملح���وظ، إذ بلغ عدد أحزاب 

المعارض���ة المؤثر في تلك الفت���رة 4,27، أي بارتفاع حوالي 

26%، ويتس���ق ه���ذا االرتفاع م���ع االتجاه العام من���ذ العام 

1996 والذي ارتف���ع بموجبه عدد أحزاب المعارضة المؤثر في 

الكنيست. 

وف���ي الحقيقة فإن هذا االرتفاع مرتب���ط بتلك الفترة أكثر 

م���ن ارتباطه باالرتفاع في عدد األح���زاب المؤثر في الحكومة  

)حوال���ي 80%  أكث���ر بالمقارنة مع الفترة الس���ابقة في كال 

الحالتي���ن(. مع ذلك تجدر اإلش���ارة إل���ى أن الحكومة تمتلك 

أطرا ووسائل تتيح التنس���يق بين األحزاب، مثل االتفاقيات 

االئتالفية واللجان الوزارية ورئاس���ة االئتالف، بل ووس���ائل 

لفرض االنضباط االئتالفي مثل إمكانية إقالة وزراء متمردين. 

في المقابل فإن المعارضة ال تمتلك وس���ائل مشابهة، وإنما 

يعتمد التعاون بي���ن أحزابها فقط على تالقي مصالح أحزاب 

المعارضة، التي ال تتس���ق دائما فيما بينه���ا، وأحيانا تبدو 

الخالف���ات بين هذه األحزاب حادة وعميقة أكثر من الخالفات 

بينها وبين الحكومة. 

قطبية المعارضة
ليس شاذا او غريبا أن نجد أحزاب معارضة من اليمين واليسار. 

وفي ظل هذا الوضع نجد أن أحزاب المعارضة من الجانب األول 

للحكومة تواجه صعوبة في التوصل إلى تفاهمات وتعاون مع 

أحزاب المعارضة من الجان���ب اآلخر، ولذلك فإن موازين القوى 

بين أط���راف المعارضة تؤثر على قدرة أحزابها على تنس���يق 

عمل مشترك للتأثير على الحكومة أو حتى من أجل إسقاطها. 

بعبارة أخرى، كلما كانت المعارض���ة أكثر تقاطبا فإن قدرتها 

على العمل كجس���م واحد ض���د الحكومة، تك���ون أكثر ضعفا 

ومحدودية.  ويمكن قياس موازين القوى هذه بواسطة متغير 

قطبي���ة قيمته القص���وى )1( حين يكون الطرفان متس���اويان 

في الحجم، والدني���ا )0( حين تكون المعارضة كلها في جانب 

واحد من الخريطة السياسية. وتقع القيمة المتوسطة لقطبية 

المعارضة في إس���رائيل بي���ن هذين الحدي���ن، بدرجة 0,56. 

تاريخي���ا كانت المعارضة اإلس���رائيلية موح���دة تماما )قيمة 

القطبية 0( عدة مرات، وقد كانت هذه دائما معارضة يسارية، 

وذلك في س���نوات  1981-1984، 1990-1992، 2001-2003. كذلك 

س���جلت حالة تعادل شبه تامة بين طرفي المعارضة )اليميني 

واليس���اري( بضع م���رات وذلك في س���نوات 1954-1949، 1967-

1969، 1984-1988، و2005-2004. 

وبنظ���رة تمتد على مدى فت���رة زمنية طويل���ة نجد أن من 

الصعب تش���خيص اتجاه محدد، وإن ظه���ر حتى العام 1969 

بأن المعارضة كانت في حالة قطبية متوسطة نسبيا )0,74(، 

ففي س���نوات 1969 و1996 كانت المعارضات موحدة نس���بيا 

)0.42( ولكن منذ العام 1996 طرأ ارتفاع طفيف على مس���توى 

القطبية )0,51(.

المشاركة في السلطة 
يتطلع ح���زب المعارضة، كأي حزب آخر، نح���و الوصول إلى 

س���دة الحك���م. في ال���دول الت���ي تعتمد س���بيل الحكومات 

االئتالفية، مثل إس���رائيل، يستطيع حزب المعارضة تحقيق 

هذا الهدف عن طريق استبدال السلطة  القائمة أو االنضمام 

إليها. وإذا ما اس���تبدلت الس���لطة فإن ذلك يشكل دليال على 

نجاح المعارضة في وظيفتها الرئيسية المتمثلة في الحفاظ 

على مس���ؤولية السلطة في مكاش���فة الجمهور واطالعه على 

ما يدور حوله.  إضافة إلى ذلك فإن الماضي الس���لطوي يوفر 

للحزب الموجود حاليا في المعارضة معرفة عميقة أكثر بطرق 

إدارة وتصريف شؤون الحكومة، وكذلك درجة من الموثوقية 

كبديل سلطوي. أخيرا فإن المشاركة في السلطة تنطوي على 

مس���ؤولية،  فجميع األحزاب تقطع وع���ودا لناخبيها، غير أن 

التوقع بتنفيذ الوعود يتجه باألساس نحو أحزاب الحكومة.  

لذلك فإن األحزاب الموج���ودة في المعارضة بصورة دائمة 

يمكن أن تنمي انعدام مسؤولية وأن تتبنى مواقف متطرفة 

او غوغائية، إلدراكها بان فرصة اضطرارها لتحمل المسؤولية 

ضئيل���ة. وفي المقابل تجدر اإلش���ارة إلى أن المش���اركة في 

الس���لطة لها أيضا انعكاس���ات س���لبية على الحزب. والحزب 

الذي يتطلع ألن يكون بدي���ال للحكومة يخاطر بطمس تميزه 

اإليديولوجي، بل وأن يتهم أيضا بانتهاج س���لوك انتهازي 

إذا ما انضم للحكومة التي يس���عى الس���تبدالها. وحتى إذا 

ل���م ينضم للحكومة القائمة، بل قام باس���تبدالها، فإن مجرد 

تحمل مس���ؤولية الس���لطة يؤدي إلى خس���ارته ألصوات في 

االنتخاب���ات المقبلة، ذلك ألن خيبة أمل الناخبين مس���ألة ال 

يمكن تفاديها. 

وتختل����ف الفترات الث����الث التي جرى تفحصه����ا في أنماط 

الماضي الس����لطوي أيضا ألحزاب المعارضة. على امتداد معظم 

هل توجد معارضة؟!
سمات وقيود المعارضة البرلمانية في إسرائيل..

الفترة األولى )حتى حكوم����ة التكتل الوطني في العام 1967(، 

كان جزء كبير من المعارضة ثابتا ومحدودا بس����بب سياسة بن 

غوريون المس����تبعدة ل� »حيروت« و«ماك����ي«، والتي أقصت عن 

س����بق اصرار هذين الحزبين من الحكومة، والتنامي التدريجي 

لقوة »حيروت«. خ����الل الفترة الثانية ش����اركت كتلة »جاحل«- 

الت����ي كانت حزب المعارضة الرئيس����ي- ف����ي الحكومة، والتي 

صعدت إلى سدة الحكم الحقا في إطار تحولها إلى حزب التكتل 

)الليكود(. وف����ي اعقاب االنقالب )1977( تكونت المعارضة في 

غالبيتها من حزب »العمل« وأحزاب يس����ارية اخرى، والتي كان 

لها كما هو معلوم ماض حافل وتجربة غنية في الحكم. 

في الفترة الثالثة اس���تمر تداول السلطة مرارا غير أن تنفذ 

اليمين خ���الل معظم هذه الفت���رة وميل ح���زب »العمل« إلى 

تفضيل االنضمام لحكومة وحدة كش���ريك ثانوي، على تزعمه 

للمعارض���ة، أدى إلى جعل جميع األحزاب في المعارضة حاليا، 

باس���تثناء حزب »العمل«، أح���زاب معارضة دائم���ة )األحزاب 

العربي���ة( أو لبقائها ف���ي المعارضة لفترة أط���ول بكثير من 

وجودها في االئتالف الحكومي )ميريتس و« االتحاد الوطني«(.

عموما تش���ير المعطي���ات إلى وج���ود ف���وارق مهمة بين 

الفت���رات الثالث.  ففي الفترة األولى، حتى العام 1969، كانت 

المعارضة صغيرة ومتقاطبة نس���بيا.  في الفترة الثانية، من 

1969 حت���ى 1996، كانت المعارضة أكب���ر حجما وأقل تقاطبا. 

وتعتبر حكومات الوحدة في س���نوات 1948 و1990، والتي لم 

يك���ن خاللها وجود للمعارضة تقريبا ش���اذة في تلك الفترة، 

وفيما عداه���ا فإن معطيات المعارضة خ���الل الفترة الثانية 

تبدو الفتة أكث���ر لالنتباه: 55 عضو كنيس���ت في المعارضة 

بالمتوس���ط، فيما بلغ ع���دد أحزاب المعارض���ة المؤثر 2,38، 

وبلغت درجة القطبية 0.21. في الفترة الثالثة، من العام 1996 

وحتى اآلن، ازداد حجم المعارضة بالمتوس���ط أكثر، غير أنها 

أصبحت أكثر تقاطبا، وبشكل خاص أكثر انقساما وتشرذما. 

ويتض���ح من الص���ورة العامة أن المعارض���ة البرلمانية في 

إسرائيل كانت ضعيفة للغاية في فترة هيمنة حزب »مباي«، 

وقوية  جدًا في  فترة المعسكرين، وأنها أخذت تضعف منذ 

ذلك الوقت. هذا االس���تنتاج يتسق مع حقيقة أن المؤسسة 

السياس���ية كانت في فترة المعس���كرين أش���به بمؤسس���ة 

ثنائية الحزب، تتكفل فيه���ا المعارضة في إطار حزب واحد 

يشبه في حجمه الحزب الحاكم وينافسه على الحكم. 

أدوات مؤسسية
إن م���ا يحدد بدرجة كبي���رة قدرة المعارض���ة على التعبير 

عن مواقفها والتأثير على سياس���ة الحكومة ومراقبة عملها 

ونش���اطها، هو األدوات المؤسس���ية المتاحة لها. واألدوات 

الرئيس���ية في إطار عمل الكنيست هي لجان الكنيست )ومن 

ضمنه���ا لجنة مراقب���ة الدولة( ومش���اريع القوانين الخاصة، 

واالستفس���ارات واقتراحات لجدول األعمال وإلقاء الخطابات 

إلى جانب سالح حجب الثقة عن الحكومة. باإلضافة إلى ذلك 

يمكن للمعارضة ان تتوجه إلى أدوات ووسائل غير برلمانية 

مثل التوجه إلى مفوض شكاوى الجمهور أو المحكمة العليا، 

وشن حمالت دعائية في وسائل االعالم وتنظيم مظاهرات. 

لجان برلمانية 
تع���رف اللج���ان البرلمانية على أنه���ا أداة مهم���ة للغاية 

تؤث���ر المعارضة بواس���طتها على سياس���ة الحكومة، س���واء 

لكونه���ا س���احة لمراقبة الحكومة أم بحك���م دورها في عملية 

التش���ريع. من هنا ف���إن منظومة لجان قوي���ة توفر للمعارضة 

فرصا جيدة للتأثير على سياس���ة الحكومة وعلى التشريعات 

والقوانين التي يقرها البرلمان في إس���رائيل. تعتبر ش���بكة 

اللج���ان البرلمانية غير قوية بالمقارنة م���ع دول العالم، فهي 

تعاني باألس���اس من القيود التالية: سيطرة الكتل على هوية 

ممثليه���ا في اللج���ان واالنضباط الحزبي، مما يكفل س���يطرة 

االئتالف على جميع هذه اللجان؛ انعدام التنسيق بين مجاالت 

مس���ؤولية اللجان وبين الوزارات الحكومية التي تراقبها هذه 

اللجان؛ وأخيرا فتح اللجان أمام وسائل اإلعالم األمر الذي يؤدي 

إلى هبوط نوعية النقاش في هذه اللجان ذاتها. 

باإلضاف���ة إلى ذلك فإن ممثلي المعارضة يقفون عامة على 

رأس لجان قليلة وغير مهمة، باس���تثناء لجنة مراقبة الدولة. 

وفي بعض الح���االت جرى إقصاء كتل المعارضة عن التمثيل 

في اللجان البرلمانية، وعلى س���بيل المثال فقد طالبت قائمة 

الجبهة الديمقراطية للس���الم والمس���اواة )حداش( في غير 

م���رة بمقعد أو تمثي���ل في لجنة الخارجي���ة  واألمن، كان من 

المف���روض ان تحصل عليه بموجب حجمه���ا، إال أنها لم تنل 

مرادها. كذل���ك لم تحصل قائمة »ح���داش« على تمثيل في 

لجنة مراقبة الدولة سوى في العام 1992.

هذه القيود تحد من قدرة اللجان البرلمانية على ممارس���ة 

رقاب���ة فعالة على الحكومة. وقد طرأ بمرور الس���نوات تفاقم 

في المجالين المذكورين، التنس���يق بين اللج���ان والوزارات 

الخاضعة للرقابة، وفتح نقاشات اللجان امام وسائل االعالم.  

ف���ي كل ما يتعل���ق بالمجال األول أصبح انعدام التنس���يق 

بارزا وجلي���ا أكثر مع ازدياد وتضخم عدد الوزارات الحكومية، 

فيما نال اتجاه فتح نقاشات اللجان أمام وسائل االعالم دفعة 

قوية عقب انشاء قناة تلفزيون الكنيست واتساع استخدام 

االنترنت. ويمكن أن نضيف إلى ذلك، االرتفاع الملموس في 

عدد القوانين التي يتعين على اللجان البرلمانية مناقشتها، 

والذي يضر بفرصة خضوع مشاريع القوانين التي ال يؤيدها 

االئتالف الحكومي لنقاش جاد في اللجنة البرلمانية المعنية. 

وهك���ذا ف���إن األداة البرلماني���ة األكث���ر أهمية بالنس���بة 

للمعارض���ة في إس���رائيل تعتب���ر مثلومة وغي���ر ناجعة، بل 

وتزداد وهنا بمرور السنوات. 

مشاريع قوانين خاصة
مش���روع القانون الخاص هو اقتراح يقدمه عضو كنيست أو 

أكثر، خالفا لمش���روع القانون الحكومي الذي يكتب في وزارات 

الحكومة، او مش���روع القان���ون الذي تقدمه لجان الكنيس���ت. 

هن���اك عدة قيود مفروضة على مش���اريع القوانين الخاصة، ال 

تسري على مشاريع القوانين األخرى. فمشروع القانون الخاص 

يج���ب ان يحصل على »إذن طرح« من جانب رئيس الكنيس���ت 

وأن يمر بقراءة إضافية في الهيئة العامة للكنيس���ت )»قراءة 

تمهيدية«(، وفترة االنتظار قبل إق���راره بالقراءة التمهيدية 

مدتها  45 يوما على األقل. كذلك هناك عدة قيود على فحوى 

مشروع القانون الخاص، أهمها التعليمات القاضية بأن ال يقر 

رئيس الكنيس���ت ونوابه مش���روع قانون »عنصري في جوهره 

أو يرف���ض وجود دولة إس���رائيل كدولة للش���عب  اليهودي«، 

باإلضافة إلى الش���رط المنصوص عليه ف���ي القانون والقاضي 

بأن أي مشروع قانون يرتبط تطبيقه بتكلفة تزيد عن 5 مليون 

شيكل في السنة يحتاج إلى تأييد 50 عضو كنيست على األقل 

ف���ي القراءات الثالث )عدا عن الق���راءة التمهيدية(.  إلى ذلك 

فإن عدد مشاريع القوانين الخاصة التي يحق لعضو الكنيست 

تقديمه���ا نظريا محدود، وهناك نس���بة او كوتا محدودة لكل 

كتلة برلمانية حس���ب حجمها. مع ذلك ال تحس���ب من ناحية 

عملية سوى مش���اريع القوانين التي تطرح للنقاش وليس كل 

المشاريع التي تطرح على مائدة الكنيست. باإلضافة إلى ذلك 

ال يجري منذ العام 1993 في نطاق الكوتا عد أو احتساب مشاريع 

قوانين خاص���ة تقرر الحكومة تأييده���ا أو عدم اتخاذ موقف 

بش���أنها إذا ما كان���ت معللة في إطار م���دة ال تزيد عن دقيقة 

واحدة. في معظم الديمقراطيات البرلمانية التي تتمتع فيها 

الحكومة بتأييد أغلبية أعضاء البرلمان، تعتبر نسبة القوانين 

التي أقرت في األصل  كمش���اريع قوانين خاصة، نسبة ضئيلة 

جدا من مجموع القواني���ن المعتمدة، وقد كان ذلك متبعا في 

إسرائيل أيضا حتى التس���عينيات. منذ ذلك الوقت وألسباب 

مختلفة، ارتفع عدد مش���اريع القواني���ن المقدمة وكذلك عدد 

مش���اريع القوانين الخاص���ة التي جرى إقراره���ا لتتحول إلى 

قواني���ن. فقد ارتفع عدد مش���اريع القوانين الخاصة المقدمة 

من 231 في الكنيست التاسع إلى 4363 في الكنيست السابع 

عش���ر، وارتفعت نسبة القوانين التي قدمت كمشاريع قوانين 

خاص���ة، من مجموع القوانين من 2% في الكنيس���ت األول إلى 

21% في الكنيس���ت التاس���ع وإلى رقم قياس���ي بلغ 51% في 

الكنيست السادس عشر. مع ذلك فقد انخفضت نسبة مشاريع 

القواني���ن الخاص���ة التي تحول���ت إلى قوانين م���ن 35% في 

الكنيست التاسع إلى 5% فقط في الكنيست ال� 17. 

ويس���تدل  من ذلك أنه عل���ى الرغم من أن نس���بة القوانين 

المقدم���ة في األصل بمبادرة أعضاء كنيس���ت بش���كل فردي، 

ارتفعت بدرجة ملحوظة مع مرور السنوات، إال أن نجاعة مشاريع 

القوانين الخاصة كأداة تش���ريع قد تراجعت، ذلك ألن نس���بة 

ضئيلة جدًا منها أقر وتحول إلى قوانين فيما يزداد باستمرار 

عدد مثل هذه المشاريع التي ال تطرح نهائيا للنقاش. 

في الكنيس���ت الثالث عشر بلغت نس���بة مشاريع القوانين 

الخاص���ة المعتمدة التي قدمها أعض���اء المعارضة 33% من 

مجم���وع القوانين المعتم���دة، فيما بلغت نس���بة مثل هذه 

المش���اريع المقرة والمقدمة بصورة مشتركة من قبل أعضاء 

في المعارضة واالئتالف %24.

اسئلة واستجوابات 
األسئلة واالستجوابات هي وس���يلة رائجة جدا في نموذج 

النظام البرلماني، هدفها الحصول على معلومات من الحكومة. 

م���ع ذلك ف���إن جدواها في معظ���م الدول كوس���يلة لمراقبة 

الحكوم���ة محدودة نظرا ألنها ال تحظ���ى بكامل االهتمام من 

جانب الوزراء. كذلك فإنها ليس���ت مجدية كوسيلة للتعبير 

عن مواق���ف المعارضة والمجابهة بينه���ا وبين الحكومة، إذ 

انها ال تحظى، ما عدا في بريطانيا، بكش���ف كبير في وسائل 

االعالم. في إس���رائيل غالبية االس���تجوابات والردود عليها ال 

تقرأ في الهيئة العامة للكنيست، وإنما يتم تسجيلها فقط 

في بروتوكول يوميات الكنيست.

خطابات واقتراحات لجدول األعمال 
يش���كل االقتراح لجدول األعمال وس���يلة ف���ي أيدي أعضاء 

الكنيس���ت إلث���ارة وطرح مواضي���ع على جدول أعمال جلس���ة 

الكنيس���ت بكامل هيئته. ويتم تحديد الحصص لالقتراحات 

بناء على مفتاح كتلوي، وكذلك فيم���ا يتعلق بالوقت المحدد 

للخطابات التي يلقيها النواب أثناء نقاشات الكنيست )حسب 

حجم الكتل���ة(. ويمكن القتراحات ج���دول األعمال والخطابات 

أن تش���كل وس���يلة في أيدي المعارضة للتعبير عن مواقفها 

وتوجيه النقد للحكومة وإجراء نقاش عام في مسائل مهمة. 

تصويت حجب الثقة 
هذا التصويت هو الوسيلة األقوى في يد المعارضة البرلمانية، 

والذي يعن���ي في مغزاه اس���قاط الحكومة.  لغاي���ة العام 1992 

كانت تكفي أكثرية بس���يطة من أعضاء الكنيست من أجل إجراء 

تصويت حجب ثقة واسقاط الحكومة، غير أن مثل هذا التصويت 

لم ينجح س���وى في مرة واحدة، في العام 1990. ومنذ العام 1992 

أصبح���ت هناك حاجة ألغلبية مطلق���ة )61 صوتا( من اجل إجراء 

تصوي���ت حجب الثقة ع���ن الحكومة.  وتعتبر ف���رص نجاح ذلك 

محدودة جدًا ألن الحكومات في إس���رائيل ملزمة بالحصول على 

تأييد أغلبية اعضاء البرلمان عند اقامتها، ولذلك تتوفر بش���كل 

دائما تقريبا أغلبية تعارض إس���قاط الحكوم���ة. من هنا، وحتى 

يكون تصويت حجب الثقة وس���يلة ناجحة في أيدي المعارضة، 

يتعي���ن على جزء من االئتالف أن يصوت ضد الحكومة، ما يعني 

في الحقيقة االنس���حاب منها. في العام 2001 أضيف عائق آخر 

أمام المعارضة تمثل في ش���رط »حجب ثق���ة بناء«، ويقضي بأن 

إس���قاط حكومة يحتاج ليس فقط لتأييد 61 عضو كنيست وإنما 

أيضا إلى تأييد ودعم مرش���ح بديل لتشكيل الحكومة. وحقيقة 

أن المعارضة متنازعة فيما بينها ومنقس���مة على نفس���ها في 

الكثي���ر من األحي���ان، بمعنى ان قس���ما منها يق���ف إلى يمين 

الحكومة وقسما آخر إلى يسارها، تجعل من الصعب ايجاد مرشح 

بديل متفق عليه، وقد تحول تصويت حجب الثقة في الس���نوات 

األخيرة إلى وسيلة استعراضية ال تشكل أي تهديد للحكومة. 

تلخيص 
تقف المعارضة البرلمانية في إسرائيل امام تحديات 

غير سهلة، ينبع قس���م منها من وجود منظومة حزبية 

متعددة األحزاب  بش���كل متطرف جنب���ا إلى جنب مع 

وجود برلمان ضعي���ف في مقابل الحكوم���ة. وفي هذا 

الس���ياق تجدر االشارة إلى أن وجود معارضة ضعيفة ال 

يعن���ي بالضرورة وجود حكومة قوي���ة. في المقابل فإن 

معارض���ة ضعيفة تتيح بالفعل للحكومة بان تكون أقل 

حساس���ية تجاه مطالب الجمهور وأقل مسؤولية أمامه.  

لذلك فإن وضع المعارضة في إس���رائيل يجب أن يقلق 

كل من تهمه نوعية وجودة الديمقراطية اإلسرائيلية، 

س���واء أكان الح���زب المفضل لديه يجل���س في مقاعد 

المعارضة ام في مقاعد الحكومة. 

)المصدر : نشرت »برلمانت« الدورية التي يصدرها »المعهد اإلسرائيلي 

للديمقراطية«  عدد 72 آب 2012( 

تصويت على حجب الثقة عن الحكومة اإلسرائيلية في الكنيست.
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نفذ عشرات الفتية والشبان اليهود اعتداء وحشيا )لينش( على 

ثالثة شبان فلسطينيين في القدس، في منتصف الشهر الحالي. 

وقبل ذلك بوقت قليل ألقى مس���توطن زجاجة حارقة على سيارة 

فلس���طينية في منطقة بيت لحم. وأس���فر االعتداءان عن إصابة 

الفلس���طينيين بجراح بين خطيرة ومتوسطة. ويظهر، باالستناد 

إلى التقارير الصحافية اإلسرائيلية، أن مصادر هذين االعتداءين 

)واعتداءات أخرى ال حصر لها وفي مقدمتها ما يسمى باعتداءات 

»جباية الثمن«( واحدة، وهي: االحتالل، االس���تيطان، العنصرية، 

تنام���ي النزعات اليمينية والديني���ة، الكراهية لكل ما هو عربي. 

وباختص���ار: هذه هي إس���رائيل كما تنجلي صورته���ا في العقد 

األخير.

وتحاول وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية رس���م صورة لالعتداء على 

الش���بان العرب الثالثة في الق���دس وكأنه عمل صبياني أو وصفه 

بأنه »اعتداء األوالد«. لكن الواقع ليس كذلك. وكما ستبين السطور 

المقبلة، ف���إن الكراهية للعرب، وهي ليس���ت ظاهرة جديدة في 

إس���رائيل، تصاعدت بشكل كبير جدا في السنوات األخيرة. وهي 

نتيجة تحريض أرعن تمارس���ه المؤسس���ة الحاكمة في إسرائيل، 

التي بات المس���توطنون واليمي���ن المتطرف ش���ركاء متنفذين 

ومركزيين فيها، ومصدر إلهام عدواني غير مسبوق.

والجدير باإلش����ارة، أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية لم تتحدث عن 

اعتداء الش����بان اليهود على الفلس����طينيين الثالثة إال ظهر اليوم 

التالي. وكأن الش����رطة اإلس����رائيلية تحاول إخفاء معالم العدوان. 

وبعد الكش����ف ع����ن االعتداء أصر المتحدث باس����م الش����رطة على 

القول إن التحقيق جار في »ش����جار« بي����ن فتية عرب ويهود. وربما 

أن »الش����جار« اندلع على خلفية تناول الكح����ول! ولو كان الضحية 

يهوديا، لتم قطع البرامج في قنوات التلفزيون واإلذاعات، للتحدث 

عن »اعتداء إرهابي«. وأطلق المسؤولون اإلسرائيليون التصريحات 

المتوع����دة باالنتقام.  وفقط بعد خمس����ة أيام م����ن االعتداء ندد 

رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة شمعون 

بيريس، باعتداء الفتية اليهود على الشبان الفلسطينيين.

»إنه عربي ويستحق الموت«!
كان الموقع االلكتروني لصحيفة »هآرتس« أول من كش���ف عن 

»اعتداء وحش���ي« نفذه فتية يهود بحق ش���بان عرب من القدس 

الش���رقية. وقال���ت الصحيفة في خبر نش���رته غ���داة االعتداء إن 

الش���رطة تحقق في اش���تباه بأن عشرات الش���بان اليهود نفذوا 

اعتداء ضد الش���بان الفلس���طينيين الثالثة في ميدان »صهيون« 

ف���ي الق���دس الغربي���ة، وأن إصابة أح���د الفلس���طينيين، جمال 

جوالني )17 عاما(، خطيرة وتم نقله إلى قسم العالج المكثف في 

مستشفى »هداسا«. 

وأضافت الصحيفة أن الش���بان اليهود كان���وا يهتفون خالل 

االعتداء شعار »الموت للعرب« وش���عارات عنصرية أخرى، وأنه 

بعدما س���قط أحد الفلس���طينيين على األرض اس���تمر الشبان 

اليه���ود بركله حتى فقد وعي���ه وبعد ذلك هرب���وا من المكان. 

وتابعت الصحيف���ة أنه وصل إلى المكان طاقم إس���عاف أولي، 

وجد الفلسطيني المطروح أرضا بدون نبض وبدون تنفس، وبعد 

عملية إنعاش له تم نقله إلى المستشفى. ونقلت الصحيفة عن 

المس���عفين قولهم إنهم يستنتجون مما شاهدوه أن الحديث 

يدور على اعتداء وحش���ي نفذه عش���رات الش���بان اليهود ضد 

الفلسطينيين الثالثة.  

وقالت الصحيفة إنه عندما حاول مس���عفان إحياء الفلسطيني 

الطريح أرضا احتج الش���بان اليهود على أن المس���عفين يعطيانه 

تنفس���ا اصطناعيا. كما اس���تهجن الفتية والشبان اليهود إعطاء 

زجاجة ماء ألحد الفلس���طينيين الذي كان ف���ي حالة صدمة جراء 

االعتداء.

وبع���د يومي���ن من ه���ذا االعتداء الوحش���ي اعتقلت الش���رطة 

س���تة فتية وفتاة يهود بش���بهة ضلوعهم في االعتداء وتتراوح 

أعمارهم ما بي���ن 13 عاما و19 عاما. وقال أح���د الفتية )14.5 عاما( 

للقناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، إنه شارك في االعتداء على 

جوالني، وأضاف »هو عربي. يس���تحق الموت. ولو كان األمر بيدي 

لقتلته«. 

ووصف هذا الفتى اليهودي االعتداء الوحش����ي على جوالني 

قائ����ال إنه »كان هناك ما بي����ن 40 – 50 ولدا وجميعهم ضربوه. 

لق����د تلقى الضربات. فليتلق الضربات حت����ى النهاية ويموت. 

وإذا أمسكت به سأضربه أكثر. من األفضل أن يموت، فهو عربي. 

إذا م����ررت في ب����اب العامود )في البل����دة القديمة في القدس( 

س����يهاجمونك وس����تتعرض للطعن. لقد ش����تم أمي ويجب أن 

يموت«.

فتية تسربوا من المدارس وما زالوا
يبجلون الحاخامين المتطرفين

يبدو للوهلة األول���ى أن الحديث يدور على فتية يهود جانحين 

اعت���دوا على ش���بان ع���رب. لكن تقريرا نش���ره موق���ع »يديعوت 

أحرون���وت« االلكترون���ي يؤكد أن األمور أعمق م���ن ذلك. واألنكى 

ه���و أن الحديث يدور عل���ى ظاهرة تتكرر يومي���ا تقريبا وتتمثل 

في اعتداء هؤالء الفتية، وغيره���م، على العرب بدوافع عنصرية، 

وبتأثير الكراهية واألفكار اليمينية المتطرفة.

ووفق���ا لتقرير »يديعوت أحرون���وت« فإن ه���ؤالء الفتية اليهود 

المعتدي���ن هم »متدينون س���ئموا الدين لكنهم م���ا زالوا يبجلون 

الحاخامين، وهم أعضاء في مجموعات فيسبوك يمينية ويتسكعون 

ف���ي الليالي في وس���ط القدس. وهذه هي الص���ورة لمعظم الفتية 

المشتبهين في ضلوعهم باالعتداء الوحشي بحق الشبان العرب«. 

وأضاف التقرير أنه »ليس صعبا مالحظة العنصر المتكرر الذي 

يميز المش���تبهين. فمعظمهم كان في الماضي جزءا من العالم 

الدين���ي – الحريدي وتركوه في الفترة األخي���رة. وتعبر عن ذلك 

صور التقطت في ماضيهم، وتظهر فيها س���والفهم ولباس���هم 

الحريدي«.

وأش���ار التقرير إلى أن أحد الضالعين في االعتداء نش���ر صورا 

له تصف بتسلس���ل زمني تحوله من فتى يرتدي بذلة وقلنس���وة 

س���وداء على رأس���ه إلى فتى علماني يقضي وقته برفقة فتيات 

في وس���ط القدس. وعقب أصدقاؤه على الص���ور بكتابة جمل في 

»فيس���بوك«، مثل »ي���ا إلهي، كنت صّديقا فيما مضى« و«بس���بب 

هكذا حاخام أصبحت اآلن أزعر«.   

لك���ن التقرير أكد أن ظاهرة الفتية الحريديم الذين تحولوا إلى 

علمانيين ويتس���كعون في وسط القدس وينفذون اعتداءات ضد 

العرب ليست ظاهرة جديدة. بل إن قسما منهم شارك في أعمال 

عنف أكثر من مرة، حس���بما قال شخص كان حريديا ويعرف عددا 

من المش���بوهين في االعتداء األخير. وأض���اف أن »الحديث يدور 

على شبان يكتش���فون العالم )العلماني( فجأة وهم طوال الوقت 

في حال���ة تفاخر بالتجول مع صديقاته���م، الالتي كّن حريديات 

أيضا. ومن معرفت���ي بهم، بإمكاني القول إن هذه ليس���ت المرة 

األولى الت���ي يتورطون فيها بالضرب وليس���ت الم���رة األولى مع 

العرب. والكثيرون منهم هم يمينيون جدا«. 

ولفت التقرير أيضا إل���ى أنه رغم انفصالهم عن العالم الديني 

إال أن معظم المش���تبهين أعضاء في مجموعات في »فيس���بوك« 

تعبر عن تبجيل حاخامين مثل عوفاديا يوس���يف وش���الوم آروش 

ومردخ���اي إلياهو، الذي���ن أطلقوا تصريحات تعب���ر عن الكراهية 

واالحتق���ار تجاه العرب، وغالبا ما يقتبس���ون جمال من أقوال زعيم 

حركة »حباد« الحريدية المسيانية، الحاخام نحمان من براسالف. 

كذلك فإن معظم هؤالء الفتية هم من مشجعي فريق كرة القدم 

»بيتار القدس«، الذين يصرخون في المباريات بشعارات عنصرية 

مثل »الموت للعرب«. كما أن الكثيرين من هؤالء الفتية أعضاء في 

مجموعات في ش���بكة االنترنت بينها »مجموعة المخربون العرب 

إل���ى الخارج« و«مجموعة يجب إخراج العرب« أي طردهم و«مجموعة 

الحفاظ على قلب القدس« بدون وجود العرب. 

وقال صدي���ق ألحد المش���تبهين للموق���ع االلكترون���ي »دعنا 

نقول إن���ه لم يكن محبا كبيرا للعرب. وقد ش���ارك في العديد من 

المظاه���رات ويتصرف بصورة عدوانية تجاه العرب في الش���ارع، 

لكني لم أتخيل أنه سيفعل أمرا كهذا«. 

وأضاف صديق المش���تبه أن »الش���جارات بين العرب واليهود 

ف���ي ميدان صهيون هي أمر دائم الحدوث، وخصوصا على خلفية 

عالقات مع يهوديات«. وتابع أنه في المس���اء نفسه الذي اعتدى 

فيه عش���رات الفتية على الفلس���طينيين الثالثة وقع »شجاران« 

على األقل بين يهود وعرب. وش���دد على أن »هذا شيء يحدث كل 

يوم«، زاعما أن »العرب يتحرش���ون بالفتيات وينتهي هذا بتبادل 

الضرب���ات مع اليهود. وفي أحيان كثيرة يحضر ش���بان ويضربون 

ويطردون العرب، وأنا أعلم أنه كان ضالعا في ذلك عدة مرات«.  

ومما ال ش���ك فيه أن األفكار اليميني���ة والعنصرية والكراهية 

لآلخ���ر تنموان في تربة خصبة، مث���ل الفتية الذين يفتقرون إلى 

إطار العائل���ة ويترعرعون في مؤسس���ات خاص���ة. وقالت مديرة 

مؤسس���ة كهذه إنه »ال يمكن القول إن هؤالء فتية عاديون، لكني 

ال أؤكد أن فتى كهذا هو متطرف أو عنيف بشكل خاص«.

»لالعتداء الوحشي سياق سياسي واجتماعي عميق«

أك���دت »هآرتس« ف���ي افتتاحيتها أن الش���رطة اإلس���رائيلية 

تعاملت مع اعتداء الفتية والش���بان اليهود على الفلس���طينيين 

الثالثة على أنه »شجار«، وبعد أيام »غيرت روايتها وبدأت تتعامل 

مع���ه على أنه محاولة لتنفيذ اعتداء وحش���ي، وبالصدفة فقط لم 

ينت���ه بحالة موت. واآلن، ينبغي التوقع أن تعمل من أجل محاكمة 

جميع الضالعين في جرم الكراهية البشع هذا«.

وأضاف���ت الصحيفة أن »ش���هود عي���ان رووا أن مثي���ري أعمال 

الشغب اليهود استمروا في ركل الفتى الجريح جمال جوالني )17 

عاما(، حتى عندما أخذ يلفظ أنفاس���ه على األرض، فيما تعالت من 

جانب زمالئهم دعوات عنصرية ضد العرب. وقد ش���اهد عش���رات 

اإلس���رائيليين ما يحدث من دون أن يحركوا ساكنا. وخطورة عدم 

المب���االة ال تقل عن خطورة منفذي االعتداء الوحش���ي. كذلك فإن 

تندي���د رئيس الحكوم���ة وش���خصيات عامة أخ���رى ال يمكنه أن 

يشوش الحقيقة بأنه يوجد لهذا االعتداء الوحشي سياق سياسي 

واجتماعي عميق«. 

وأك���دت الصحيف���ة أن »المش���تبهين بهذا العم���ل هم أوالد 

وفتية. وقد امتصوا الكراهية للعرب من بيئتهم: ربما من البيت، 

وبالتأكيد م���ن جهاز التعليم والمؤسس���ة السياس���ية. فعندما 

يصبح التحريض ضد العرب أمرا س���ليما سياس���يا، وعندما يدعو 

حاخام���ون الجمهور إلى التعامل بعنصري���ة تجاه العرب وال يتم 

فصلهم من وظائفهم، وعندما يس���ن الكنيس���ت قوانين ترتفع 

فوقها راي���ة القومية والعنصرية، وعندم���ا يتحدث وزير التربية 

والتعليم عن س���مو اليهودي على الفلسطيني في الخليل، فإنه ال 

يمكن لوم الفتيان فقط، الذين ترجموا كل ذلك إلى لغة عنيفة«.

وأش���ارت الصحيفة إلى أن شقيق أحد المشتبهين حاول تبرير 

االعت���داء بأن الضحايا »تحرش���وا بيهوديات«، وش���ددت على أنه 

»واضح أنه س���مع ’اتهامات’ كهذه أكث���ر من مرة من أفواه أعضاء 

كنيس���ت وحاخامين. وهؤالء وغيرهم من قبلهم على مر السنين، 

يتحملون هم أيضا المسؤولية«.

وخلص���ت الصحيف���ة، التي اعتب���رت أن المقدس���يين الضحايا 

الثالثة هم مواطنون إس���رائيليون بسبب قانون ضم القدس، إلى 

أن »المجتمع اإلس���رائيلي ال يستطيع مواصلة التساذج والتظاهر 

بأنه متزعزع، ومواصلة التعامل مع الحدث على أنه شاذ واالكتفاء 

بتندي���د واهن. يج���ب اجتثاث ج���ذور الكراهية، الت���ي زرعتها 

القيادة، ووقف سياسة إقصاء الفلس���طينيين وممارسة سياسة 

حكومي���ة حثيثة لدمج العرب في المجتمع اإلس���رائيلي؛ وإال فإن 

هذه الظواهر ستتكرر وتتصاعد أيضا«.

حالة متكررة وال يمكن عزلها عن سياقها السياسي والتربوي

االعتداء الوحشي على الشبان الفلسطينيين في وسط القدس:
»الـفـتـيـة« تـرجـمــوا أقـوال الـسـيـاسيين والحاخامين إلى واقع

كتب سليم سالمة

ردت »محكمة العدل العليا« اإلس���رائيلية، في قرار أصدرته يوم 6 

آب الجاري، التماس���ين قدما إليها، طالب فيهما الملتمس���ون بإلزام 

المستش���ار القانوني للحكومة بإصدار أوامره بإجراء تحقيق جنائي 

في الحاالت التي يتم فيها تقديم ش���كاوى ع���ن أعمال تعذيب أو 

تنكيل يقترفها محققو »جهاز األمن العام« اإلسرائيلي )الشاباك(.

وكان عدد من منظمات حقوق اإلنسان في إسرائيل )هي: »اللجنة 

الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل«، »جمعية حقوق المواطن 

في إس���رائيل«، »ييش دي���ن � منظمة متطوعين لحقوق اإلنس���ان«، 

»هموكي���د – مرك���ز الدفاع عن الف���رد«، »عدالة � المرك���ز القانوني 

لحقوق األقلية العربية في إسرائيل« و«جمعية أطباء من أجل حقوق 

اإلنس���ان«( قد تقدمت، في ش���باط وكانون األول 2011، بالتماس���ين 

)باس���مها وباسم 22 مواطنا فلس���طينيا من ضحايا أعمال التعذيب 

والتنكي���ل في أقبية جهاز الش���اباك( إلى »محكم���ة العدل العليا« 

ضد سياس���ة المستشار القانوني للحكومة بشأن سبل التحقيق في 

الش���كاوى التي يتم تقديمها ضد محققي جهاز »الش���اباك« على 

خلفية ممارسة التعذيب والتنكيل في حق معتقلين فلسطينيين. 

التعذيب والتنكيل يتمتعان بحماية قضائية مطلقة!

وتتمثل سياسة المستشار القانوني للحكومة هذه بتحويل جميع 

هذه الشكاوى إلى »فحص مسبق« لدى »المسؤول عن فحص شكاوى 

الخاضعين للتحقيق لدى الشاباك« )مفوض الشكاوى في الشاباك(، 

ب���دال من تحويلها إلى التحقيق الجنائي، الجذري والمس���تقل، لدى 

»وحدة التحقيق مع رجال الش���رطة« )ماحاش(، كم���ا هو متبع وكما 

يل���زم القانون )الجنائي( في الحاالت التي تثار فيها ش���كوك حول 

ارتكاب مخالفات جنائية. 

وأكد الملتمس���ون أن هذه السياس���ة، التي يعتمدها المستشار 

القانون���ي للحكوم���ة عل���ى نحو منهج���ي وثابت في ه���ذا المجال، 

باالمتن���اع المطلق عن إج���راء أي تحقيقات جنائي���ة في مثل هذه 

الش���كاوى، هي »سياس���ة مرفوضة« كانت نتيجتها العملية األبرز: 

ع���دم إجراء أي تحقي���ق جنائي في أي واحدة من الش���كاوى ال� 750 

التي قدمها فلسطينيون على خلفية تعرضهم للتعذيب والتنكيل 

في أقبية جهاز »الشاباك« خالل العقد المنصرم.

وقال الملتمس���ون إن »اآللية التي اعتمدها المستش���ار القانوني 

للحكومة في فحص هذه الش���كاوى قادت إلى شطب ورفض المئات 

منه���ا، بصورة جارف���ة، دون إج���راء ولو تحقيق جنائ���ي واحد، دون 

تقدي���م ولو الئحة اتهام واحدة، ودون تقديم ولو محقق واحد فقط 

من بين محققي جهاز الشاباك إلى أي محاكمة«. 

وأكدوا: »إن منهج المستش���ار القانوني للحكومة في اس���تيضاح 

الشكاوى والحصانة المطلقة التي يمنحها لمحققي جهاز الشاباك 

م���ن الخض���وع ألي تحقيق جنائي وم���ن أي محاكم���ات � هما اللذان 

يتيحان، س���وية مع وس���ائل قضائية أخرى، حالة انع���دام الرقابة 

المطلق عل���ى ما يدور في أقبية التحقيق التابعة لجهاز الش���اباك، 

ران الحماية القضائية، الش���املة وغير المنقوصة، 
ّ
وهما اللذان يوف

لمحققي الشاباك وممارساتهم«.

وكانت وزارة العدل اإلس���رائيلية قد أعلنت، عبر وس���ائل اإلعالم، 

عش���ية تقديم االلتماس���ين قيد البحث، عن نيته���ا إجراء تعديل 

في آلية فحص هذه الش���كاوى، بحيث تنتقل المسؤولية عن النظر 

فيها واستيضاحها من »موظف الشاباك« إلى النيابة العامة للدولة 

)أي، وزارة العدل(. وأوضحت الوزارة، في بيان لها بهذا الش���أن صدر 

ف���ي أواخر الع���ام 2010، إنه »ف���ي أعقاب م���داوالت عديدة وطويلة 

في هذه المس���ألة، قرر المستش���ار القانوني للحكومة، باالتفاق مع 

المدعي العام للدولة ورئيس جهاز الشاباك، نقل »مفوض الشكاوى 

في الش���اباك« ليصب���ح موظفا في وزارة الع���دل، ال موظفا في جهاز 

»الش���اباك« كما كان الحال حتى اآلن، وذلك »لتجنب االدعاءات بشأن 

خضوع مفوض الشكاوى لسلطة رئيس جهاز الشاباك، وبشأن غياب 

المهنية والموضوعية في فحص الشكاوى« � كما قال بيان الوزارة.

لكن الملتمسين أش���اروا، في التماسيهما إلى المحكمة، إلى هذا 

البيان وم���ا تضمنه من قرار وتعديل صورّي فأك���دوا إن »هذا ليس 

كافي���ا، على اإلطالق«، نظرا ألن اآللي���ة ذاتها غير قانونية، يعتريها 

القص���ور، تفتقر إلى الصالحية القانونية وإلى المعقولية، تش���كل 

مّس���ا بحقوق ضحايا التعذيب والتنكي���ل، وخاصة حقهم في إجراء 

قانون���ي عادل، فض���ال عن أنها تف���رغ الحظر الكل���ي والمطلق على 

ممارس���ة التعذي���ب من مضمونه. وكش���ف الملتمس���ون، في إطار 

طعونهم ضد سالمة وقانونية اآللية المعتمدة رسميا، أن الشخص 

المف���وض صالحية فحص هذه الش���كاوى ال يزال هو نفس���ه »رجل 

الش���اباك« وإن ما تم »تعديله«، أو »تغييره«، ليس سوى نقل موقعه 

الوظيفي الرس���مي، من الناحية اإلدارية، من »الش���اباك« إلى وزارة 

الع���دل، ما يعن���ي عمليا وحقيق���ة أن جهاز »الش���اباك« ال يزال هو 

الطرف الذي »يحقق مع نفسه«! كما كشفوا، أيضا، إن الموظف نفسه 

قد أمر، في العديد من الحاالت، بإغالق الملفات وش���طب الش���كاوى، 

رغم أن هذا ليس ضمن صالحياته القانونية واإلدارية.    

وبدال م���ن اللجوء إل���ى مثل ه���ذه »التعدي���الت« الصورية - قال 

الملتمسون - يتعين على المستشار القانوني للحكومة وضع معايير 

وأنظمة تنفيذية لضمان تولي الشرطة أو وحدة »ماحاش« التحقيق، 

المهني والعميق، في أي ش���كوى يتم تقديمها عن تعرض ألعمال 

تعذيب و/ أو تنكيل خالل الخضوع للتحقيق لدى جهاز »الشاباك«.

وأوضح الملتمس���ون إن التعذيب والتنكيل قد تجس���دا، من بين 

أش���ياء عديدة، في ظروف االعتقال في مراك���ز اعتقال مختلفة في 

إس���رائيل، التحقيق أثناء التقييد بالسالس���ل في وضعيات متعبة 

ومؤلم���ة، الحرمان م���ن النوم واالعتداءات الجس���دية والنفس���ية، 

العديدة والمختلفة. 

وأكد الملتمس���ون أن هذه الممارس���ات تكتسب خطورة مضاعفة 

وتش���كل خروق���ات خطيرة ومقلق���ة بالنظر إلى المواثي���ق الدولية 

والقان���ون الدول���ي التي تحظر اس���تخدام العن���ف والتعذيب في 

التحقيقات، فضال عما تمثل���ه من تجاهل )وخرق، بالتالي( يتعّمده 

جهاز »الش���اباك« للقوانين المعمول بها في إسرائيل نفسها ومن 

تحقير ل� »محكمة العدل العليا« يتمثل في تجاهل ونقض منصوص 

الق���رار المبدئي ال���ذي صدر عنها ف���ي العام 1999 ف���ي االلتماس 

الذي كان���ت تقدمت به »اللجنة الش���عبية لمناهضة التعذيب في 

إس���رائيل« في العام 1994 ضد طرق وأساليب التحقيق التي يتبعها 

جهاز »الش���اباك« في التحقيق مع المعتقلين، الفلس���طينيين على 

وج���ه التخصيص، والتي تش���كل وس���ائل تعذي���ب وتنكيل بالغة 

التطرف والخطورة. 

وكان���ت المحكمة العليا قد بحثت، في قراره���ا ذاك )والذي صدر 

آنذاك عن هيئة موسعة من 9 قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا 

األس���بق، أهارون براك(، وال���ذي أصبح ُيعرف باس���م »التماس طرق 

التعذي���ب«، مس���ألة م���ا إذا كان محققو »الش���اباك« مخولين، أصال، 

صالحية إجراء تحقيقات مع معتقلين »أمنيين«، فأقرت صالحيتهم 

هذه. ث���م بحثت في مس���ألة ط���رق ووس���ائل التحقي���ق المتاحة 

لمحققي »الش���اباك«، فأقرت أن »استخدام وسائل وأساليب تحقيق 

اس���تثنائية )تنطوي على تعذيب جسدي أو نفس���ي( يجري بدون 

تخويل، ولذا فهو غي���ر قانوني«، وأوضحت: »ُيحظر إصدار تعليمات 

تتعلق بإجراء تحقيقات كه���ذه، وكل من يجري تحقيقا بمثل هذه 

الوسائل واألساليب يعّرض نفسه لطائلة القانون الجنائي«! وكانت 

تشير بذلك إلى حزمة التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها، قبل 

 استخدام 
ّ

ذلك، لجنة وزارية خاصة لتخويل محققي »الش���اباك« حق

»وسائل اس���تثنائية« خالل تحقيقاتهم مع معتقلين فلسطينيين 

بزعم االش���تباه بضلوعهم في »أعمال إرهابي���ة«! ووجهت المحكمة 

رس���الة واضحة إل���ى الحكومة والكنيس���ت مفادها إن���ه »آن األوان 

لتنظيم هذه المسألة وضبطها بواسطة قانون خاص، واضح، صريح، 

ه لهذه الغاية«. 
ّ
قاطع وال لبس فيه يتم سن

لكن حكومات إسرائيل )والكنيست، بالطبع( ال تزال تحجم، منذ ذلك 

العام وما قبل بالطبع، عن سن قانون بهذه المواصفات، نظرا ألسباب 

عدة ال مج���ال لحصرها هنا )راجع بعضها في معالجتين س���ابقتين 

لنا عن »قانون نئمان« و«حالة الطوارئ« نش���رتا في ملحق »المش���هد 

اإلسرائيلي«، العددين 279 – 2012/7/14 و 281- 2012/5/15(. 

وتأسيس���ا على م���ا ورد، طالب الملتمس���ون المحكم���ة بإصدار 

أوامرها بإجراء تحقيقات جنائية في الحاالت العينية المثبتة في 

االلتماس���ين )بحق 22 فلسطينيا، قدم االلتماسان بالنيابة عنهم، 

إس���ميا، كما ذكرنا آنفا(، إضافة إلى إصدار قرار مبدئي من طرفها 

يقر عدم قانونية آلية الفحص المعتمدة اليوم ويلزم المستشار 

القانون���ي للحكوم���ة بإجراء تحقي���ق جنائي �  تت���واله الجهات 

المخّولة قانونيا –  في أي ش���كوى يتم تقديمها مس���تقبال بشأن 

التعرض للعنف و/ أو التنكيل في أقبية التحقيق التابعة لجهاز 

»الشاباك«. 

كالعادة، »الضرورات األمنية« تحسم الموقف!
في قرارها الصادر هذا الش���هر، اختارت »محكم���ة العدل العليا« 

الحس���م في الشق المبدئي من موضوع االلتماسين، والمتعلق بطلب 

الملتمس���ين إصدار ق���رار مبدئي يؤكد عدم قانوني���ة آلية الفحص 

المنتهجة ويلزم المستش���ار القانوني بإجراء تحقيق جنائي في أي 

ش���كوى عن تعرض للعنف والتنكيل خالل التحقيق لدى »الشاباك«، 

 في الش���ق الش���خصي – العين���ي المتعلق بطلب 
ّ

بينما أرجأت البت

الملتمس���ين إلزام المستش���ار القانوني بإج���راء تحقيق جنائي في 

الح���االت العينية الخاصة بتعرض المواطنين الفلس���طينيين ال� 22 

لممارس���ات التعذيب والتنكي���ل خالل التحقيق معه���م في أقبية 

»الش���اباك«، مش���يرة إلى أن »موضوع الش���كاوى العيني���ة الخاصة 

باألش���خاص الملتمسين س���تتم معالجته الحقا«. وأمهلت المحكمة 

الس���لطات المس���ؤولة ش���هرا واحدا لتقديم رّدها وموقفها بش���أن 

»إمكانية تقديم 22 استئنافا عينيا« على القرارات الخاصة بشكاوى 

ضحايا التعذيب ال� 22 المشاركين في االلتماس.  

وفي المس���توى المبدئي، رفض���ت هيئة المحكم���ة )التي تألفت 

من رئي���س المحكمة العليا، آش���ير غروني���س، والقاضيين إلياكيم 

روبنش���طاين وعوزي فوغلمان( طلب الملتمس���ين إص���دار قرار يلزم 

بإجراء تحقيق جنائي في أي ش���كوى يتم تقديمها بش���أن التعرض 

للتعذي���ب أو التنكيل خالل الخضوع لتحقيق لدى »الش���اباك«. وجاء 

قرار المحكمة رفض هذا الطلب، عل���ى الرغم من النقد الحاد والالذع 

الذي وجهته، في متن قرارها، لآللية المنتهجة في فحص ش���كاوى 

المعتقلي���ن ضد محققي جهاز »الش���اباك« لممارس���تهم التعذيب 

والتنكيل خالل التحقيقات. 

كما وجهت المحكم���ة نقدا واضحا وصريحا لعدم إجراء أي تحقيق 

جنائي في أي واحدة من مئات الش���كاوى التي ت���م تقديمها بهذا 

الصدد خالل العقد الفائت، كما لحقيقة أنه لم يتم إبالغ المشتكين 

بأن من حقهم، قانونيا، االس���تئناف على قرارات »مفوض الش���كاوى 

في الش���اباك« أمام المستش���ار القانوني للحكومة ومطالبته بإعادة 

فحصه���ا، مجددا وبصورة معمق���ة، وبأن قرار المستش���ار القانوني 

للحكومة يبقى خاضعا، هو أيض���ا، للرقابة القضائية )بمعنى، الحق 

في طرحه أمام المحاكم للنظر فيه والبت بشأنه(.

وم���ع ذلك، رأت المحكمة تأكيد »قانوني���ة آلية الفحص المعتمدة 

حاليا«، ش���ريطة إتم���ام فصل وظيفة »مفوض الش���كاوى« عن جهاز 

»الش���اباك« ونقلها إلى مس���ؤولية إل���ى وزارة القضاء. كما س���ّجلت 

المحكمة ضرورة »تحديد صالحيات مفوض الش���كاوى وضبطها في 

إطار قانون خاص يتم تش���ريعه لهذا الغرض«، منوهة إلى أن »هذا 

ل ِثقال حاسما في قرارها« وأنه »إذا 
ّ
التعديل المؤسساتي اإلداري شك

لم يتم إنجاز هذا الفص���ل، بصورة عملية وتامة، في الوقت القريب، 

فثمة مكان إلعادة النظر في االلتماس، مجددا«. 

ويكش���ف هذا ال���كالم الصريح ع���ن أن اإلجراء ال���ذي أعلنت وزارة 

العدل عزمها على تنفيذه - كما أوضحنا أعاله – لم يكن سوى خطوة 

اس���تباقية منّسقة لتسهيل مهمة المحكمة في صياغة قرارها هذا 

على النحو الذي صدر عليه. 

وفي س���ياق تس���ويغ المحكمة قرارها رفض الطل���ب الذي طرحه 

الملتمس���ون في المس���توى المبدئي، لجأت إلى تأكيد المقتضيات 

والضرورات »األمنية« الماثلة أمام دولة إس���رائيل، مع اإلشارة إلى أن 

»الطريقة األمثل للنظر في ش���كاوى من النوع المّدعى في االلتماس« 

هي تلك التي تقوم على أساس أن »جهاز الشاباك ليس فوق القانون 

وليس محصنا من النقد والرقابة، من الجهة األولى، سوية مع ضرورة 

األخذ باالعتبار مميزات عمله واحتمال تقديم شكاوى عبثية غايتها 

التشهير من منطلقات سياسية وإيديولوجية، من الجهة األخرى«.

وف���ي معرض تعقيبه على قرار المحكم���ة العليا هذا، اعتبر مدير 

»اللجنة الشعبية لمناهضة العنف في إسرائيل«، د. يشاي منوحين، 

إن المحكم���ة »أيدت ادعاءنا المركزي بأن رجال الش���اباك الفاعلين ال 

يس���تطيعون التحقيق في ش���كاوى ضد زمالء له���م، لكنها واصلت 

النه���ج المتأصل منذ س���نين طويلة في رفض اإلقرار بأن أس���اليب 

التحقيق المعتمدة من جانب الشاباك هي أساليب تعذيب وتنكيل. 

وم���ن الواضح لن���ا إن إحج���ام المحكمة عن تعريف هذه األس���اليب 

على هذا النح���و مرّده أن إقرارا كهذا سيس���تدعي، بالضرورة، إجراء 

تحقيق جنائي مع جميع محققي الشاباك الذين يستخدمون وسائل 

التعذيب والتنكيل«. 

وأكد منوحين إن »امتناع المحكمة العليا المتواصل عن اتخاذ قرار 

حاس���م وواضح في هذه المس���ألة يضع قراراتها في موقف مخالف 

لزم بإجراء تحقيق جنائي 
ُ
لنص���وص وقواعد القانون الدولي، الت���ي ت

مستقل في أي شكوى عن تعّرض للتعذيب«.

»محكمة العدل العليا« ترّد التماسين وتقرر:  رفض التحقيق الجنائي
في شكاوى حول تعرض للتعذيب في أقبية »الشاباك«!

»الشاباك«: العمل في أقبية معتمة.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

ارتفاع بنسبة 7% في أعداد 
السياح إلى إسرائيل

قال تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي إن 296 

ألف سائح دخلوا إلى إسرائيل في شهر تموز الماضي، وهو 

ما يش���كل زيادة بنس���بة 8% مقارنة مع نفس الش���هر من 

العام الماضي- 2011، الذي وصل فيه 274 ألف سائح، وزيادة 

بنسبة 6% عن نفس الشهر من العام 2010.

وبحس���ب تلك المعطيات، فإن 241 ألفا من الس���ياح دخلوا 

إلى إس���رائيل لمدة تزيد عن 24 س���اعة، وهذا وحده يشكل 

زيادة بنسبة 2%، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، 

وزيادة بنس���بة 1% عن نفس الش���هر من العام 2010، بينما 

كان ع���دد الذين دخلوا إلى إس���رائيل لي���وم واحد 55 ألف 

س���ائح، وهذه زيادة بنسبة 47% عن نفس الشهر من العام 

الماضي.

ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الش���هر الس���ابع، 

تموز، دخل إلى إسرائيل مليونا سائح، وهو ما يشكل زيادة 

بنس���بة 7% عن نف���س الفترة من الع���ام الماضي، و5% عن 

نفس الفترة من العام 2010، ومن بين هؤالء كان 7ر1 مليون 

سائح لمدة تزيد عن 24 س���اعة، وهو ما يعني زيادة بنسبة 

3% عن العام الماضي، و7% عن العام 2010.

وحس���ب تقديرات مكتب اإلحصاء المركزي، فإن الس���ائح 

ليوم واحد يص���رف في إس���رائيل 160 دوالرا بالمعدل، في 

حين أن س���ائحا يبقى في إس���رائيل لم���دة 10 أيام يصرف 

بالمعدل 1320 دوالرا.

وكان أكبر عدد من الس���ياح الذين دخلوا في ش���هر تموز 

الماض���ي، من الوالي���ات المتحدة، وهم 69 ألف س���ائح، أي 

حوالي 29% من الس���ياح الذين مكثوا ألكثر من 24 س���اعة، 

وهذا يشكل زيادة بنسبة 9% عما كان في نفس الشهر من 

العام الماضي- 2011، بينما وصل من روس���يا االتحادية 30 

ألف س���ائح، وهذا يشكل زيادة بنسبة 3% عن نفس الشهر 

م���ن العام الماضي، تليها بريطانيا التي وصل منها 14 الف 

سائح.

وقال وزير الس���ياحة ستاس مس���اجنيكوف إن استمرار 

االرتفاع في عدد الس���ياح سنويا، ما بين 2ر3 إلى 4ر3 مليون 

س���ائح بموجب معدل الس���نوات الثالث األخي���رة، يتطلب 

اإلسراع في بناء مزيد من الغرف الفندقية، وفنادق إضافية، 

بحي���ث تكون ق���ادرة على اس���تيعاب الس���ياح، وكي تزيد 

المنافسة، ما يساهم في تخفيض األسعار.

وبموازاة ذلك، قالت س���لطة المطارات إن الحركة في مطار 

بن غوريون الدولي )المطار المركزي( س���جلت هي أيضا في 

ش���هر تموز الماضي ذروة جديدة في مثل هذا الش���هر من 

الس���نة، إذ وصل عدد المس���افرين ف���ي كال االتجاهين في 

المطار إلى 4ر1 مليون مس���افر، وهذا يش���كل زيادة بنسبة 

5ر4% مقارنة مع نفس الش���هر من العام الماضي، في حين 

وصل ع���دد الرحالت في كال االتجاهين إل���ى 9576 رحلة، ما 

يعني زيادة بنسبة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

تراجع معدل الرواتب  بنسبة 4ر%0
قال تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي إن معدل الرواتب 

في إس���رائيل في ش���هر أيار الماضي بلغ 8816 ش���يكال 

)2204 دوالرات(، وهو راتب لصاحب وظيفة كاملة، مسجال 

بذلك تراجعا بنسبة 4ر0% عن شهر نيسان، وأقل بنسبة 

2ر3% عم���ا كان عليه في ش���هر آذار الماض���ي حين بلغ 

معدل الرواتب 9103 شواكل، وهو ما يعادل 2276 دوالرا.

وعلى الرغم م���ن هذا التراجع، فقد قال مكتب اإلحصاء 

إن معدل الرواتب في إس���رائيل آخذ في االرتفاع بسبب 

الزيادة الحادة ف���ي الرواتب العليا، بينما معدل الرواتب 

الدني���ا ما زال منخفضا، كما أوض���ح ذلك تقرير لصحيفة 

»ذي مارك���ر« االقتصادية، نش���رناه في عدد »المش���هد 

اإلس���رائيلي« الس���ابق، وجاء فيه أن نصف األجيرين في 

إس���رائيل يحصلون على راتب حتى 5812 شيكال، وهو ما 

يعادل 65% من معدل الرواتب العام.

بينما يرى خب���راء اقتصاديون أن التراجع الطفيف في 

معدل األجور يع���ود إلى التباطؤ في حركة االقتصاد في 

إس���رائيل، وأيضا االرتفاع المستمر في البطالة، ما يعني 

حس���ب هؤالء الخبراء أن معدل األجور سيش���هد تراجعا 

أيض���ا في األش���هر المقبلة، ف���ي حال اس���تمر التباطؤ 

وارتفاع البطالة.

هذا وبلغ عدد الوظائف في ش���هر أي���ار الماضي 21ر3 

ملي���ون وظيفة، من بينهم 579 أل���ف وظيفة في القطاع 

العام، و133 ألف وظيفة في المجالس البلدية والقروية، 

التي هي أيضا تعتبر في القطاع العام.

ارتفاع حاد في  الطلب على السيارات
قال تقرير لوكالء الس���يارات إنه بس���بب نية رفع ضريبة 

المشتريات بنسبة 1% ابتداء من مطلع شهر أيلول المقبل، 

فقد ش���هد الطلب على السيارات في ش���هر تموز الماضي 

ارتفاعا حادا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وبلغ 

عدد إجمالي المركبات التي تم شراؤها في الشهر الماضي 

29821 مركب���ة م���ن جميع األنواع، مقاب���ل 25715 مركبة في 

نفس الشهر من العام الماضي، ما يعني زيادة بنسبة %16.

وكانت الزيادة األكبر في عدد الس���يارات الخاصة، 25644 

س���يارة، مقابل 21045 س���يارة في تموز الع���ام الماضي، ما 

يعني زيادة بنسبة قرابة %22. 

أما الدراجات النارية بأنواعها، فقد تراجعت من 2489 دراجة 

في تموز العام الماضي إلى 2162 دراجة في الشهر الماضي. 

وش���هد شراء السيارات التجارية ارتفاعا بنسبة 5% إذ تم 

ش���راء قرابة 1100 س���يارة، وتراجع عدد الشاحنات من 828 

شاحنة في تموز العام الماضي إلى 609 شاحنة في الشهر 

الماض���ي، وحافظت وتيرة ش���راء س���يارات التاكس���ي على 

حالها تقريبا، 306 سيارات في الشهر الماضي مقابل 308 

سيارات في تموز العام الماضي.

هذا، ومن المتوقع أن توقف وزارة المالية سياسة التسهيالت 

الضريبية على السيارات »الودودة للبيئة« ما سيؤدي إلى رفع 

أسعارها بآالف الشواكل، وبالمعدل ما بين ألف إلى ألفي دوالر 

للس���يارة الواحدة، في حين لن تتغير سياس���ة الضريبة تجاه 

»السيارات الفخمة« ذات المحركات الكبيرة.

بادرت وزارة المالية اإلس���رائيلية إل���ى خفض توقعات 

النمو االقتصادي في إس���رائيل للعامين الحالي والمقبل، 

وهذا عل���ى الرغم من أن معطيات مكتب اإلحصاء المركزي 

عن الربع الثان���ي من هذا العام جاءت »إيجابية« نس���بيا، 

مقارن���ة بالتوقعات الس���وداوية التي بات���ت تطغى على 

قراءة مستقبل االقتصاد اإلسرائيلي.

فبعد أشهر طويلة امتنعت فيها وزارة المالية عن اجراء 

أي تقليص ف���ي توقعاتها للنمو االقتصادي، أعلنت وزارة 

المالي���ة عن خف���ض توقعاتها للنمو في ه���ذا العام إلى 

9ر2%، بدال من 2ر3% في التوقعات الس���ابقة، في حين أن 

توقعات بنك إسرائيل المركزي لهذا العام ال تزال تتحدث 

ع���ن 1ر3%، كما خفض���ت المالية اإلس���رائيلية توقعاتها 

للنمو في العام المقبل من 7ر3% إلى 3ر%3.

ويذكر أن التوقعات األول���ى التي طرحتها وزارة المالية 

في نهاية العام الماضي ع���ن العام الجاري كانت 4%، ثم 

خفضتها في مطلع العام الجاري إلى 2ر3%، وهي النس���بة 

التي ال ت���زال تتبناها منظمة الدول المتطورة OECD، في 

حين أعلن قسم األبحاث في بنك »هبوعليم«- أكبر البنوك 

اإلس���رائيلية- عن خفض توقعاته للنم���و لهذا العام إلى 

نس���بة 5ر2%، وهي أدنى نسبة لتوقعات هذا العام تصدر 

عن مؤسسة مالية إسرائيلية.

وتأتي هذه التغيرات في التوقعات على الرغم من تقارير 

مكتب اإلحصاء المرك���زي التي تحدثت عن نمو اقتصادي 

في الربع الثاني من هذا العام بنس���بة 2ر3%، بعد أن كان 

النمو في الرب���ع األول من هذا الع���ام 7ر2%، وبلغ إجمالي 

النمو في النصف األول من العام الجاري في إسرائيل %3، 

وعمليا فإن النمو يتحرك في وتيرته القائمة في األش���هر 

ال� 12 األخيرة.

ولكن هذه األج���واء تعكس حالة القلق من المس���تقبل 

االقتص���ادي القري���ب في إس���رائيل، وس���ط تزايد ظهور 

التقارير الت���ي تعكس حالة التباط���ؤ االقتصادي، والتي 

باتت تنعكس على العجز في الموازنة العامة أكثر من ذي 

قبل. وبحس���ب تقديرات اقتصادية ف���إن العجز الحقيقي 

في الموازنة العامة س���يصل هذا الع���ام إلى 4% من حجم 

إجمالي الناتج العام، ولي���س 3% كما أعلنته الحكومة، ما 

يعني من وجه���ة نظر المحللي���ن االقتصاديين، اضطرار 

الحكوم���ة إلى إج���راء تقليص أكبر ف���ي ميزانيتها للعام 

المقبل 2013.

هذا وقال تقرير لصحيفة »ذي ماركر« االقتصادية إن من 

انعكاسات التباطؤ االقتصادي أنه منذ مطلع العام الجاري 

كان هناك تراجع بنس���بة 12% في عدد الشركات التي تم 

تس���جيلها هذا العام، مقارنة مع نف���س الفترة من العام 

الماضي، إذ تم تسجيل 8308 شركات في األشهر السبعة 

األولى من هذا العام، مقابل 9471 شركة تم تسجيلها في 

نفس الفترة من العام 2011.

وقال تقرير آخر إن سلس���لة األزم���ات االقتصادية التي 

واجهها االقتصاد اإلسرائيلي في السنوات العشر األخيرة، 

منها ألسباب داخلية وأخرى كانعكاس لألزمات في العالم، 

ضاعفت بس���ت مرات عدد الش���ركات التي أعلنت إفالسها 

مقارنة مع الفترة السابقة، وتتحدث توقعات في إسرائيل 

عن ارتفاع بنس���بة 40% ف���ي عدد الش���ركات التي أعلنت 

وستعلن إفالسها هذا العام، مقارنة مع العام الماضي.

تراجع الصادرات
وقال تقرير معهد الصادرات اإلس���رائيلي أن الصادرات 

اإلس���رائيلية في الربع الثاني من العام تراجعت بنس���بة 

5ر7%، مقارنة مع نفس الفترة م���ن العام الماضي- 2011، 

وأق���ل بنس���بة 4% عم���ا كانت عليه ف���ي الرب���ع األول من 

الع���ام الجاري، وهذا أساس���ا نابع من تراجع بنس���بة %14 

في الص���ادرات ل���دول االتح���اد األوروبي بفع���ل األزمات 

االقتصادية التي تضرب عددا م���ن دول القارة األوروبية، 

وبلغ حجم الصادرات االجمالي ف���ي الربع الثاني نحو 2ر11 

مليار دوالر.

وقال رئيس معهد الصادرات اإلسرائيلي رمزي غباي »إنه 

في حال استمرار هذه الحال، فإن األمر سيكون مقلقا، ألن 

المصدرين س���يضطرون إلى تقليص وحتى إغالق خطوط 

إنتاج، أو نقلها إلى الخارج«. 

وتاب���ع غباي قائ���ال إن هن���اك تراجعا ف���ي الطلب على 

البضائع اإلس���رائيلية في أماكن التصدير األساسية، دول 

االتحاد األوروبي، التي تستوعب عادة 30% من الصادرات 

اإلسرائيلية.

ولم تكن الحال م���ع الواليات المتحدة أفضل، فقد بقيت 

على تراجعها من حيث استيعاب الصادرات اإلسرائيلية، 

فبعد أن كانت تس���توعب 40% من الصادرات اإلسرائيلية 

في س���نوات قليلة ماضية، كانت حصته���ا من الصادرات 

اإلس���رائيلية في الربع الثاني من ه���ذا العام 23%، مقابل 

32% لدول االتحاد األوروبي.

ولكن ما قلص حجم التراجع في الصادرات اإلس���رائيلية، 

كانت زيادة الصادرات إلى الدول اآلس���يوية بنس���بة %17 

في الربع الثاني من هذا العام.

خفض توقعات النمو للعامين الحالي والمقبل في ظل التباطؤ االقتصادي
 من 2ر3% *تقرير مكتب اإلحصاء المركزي يتحدث عن نمو 

ً
*وزارة المالية خفضت توقعات النمو لهذا العام إلى 9ر2% بدال

بنسبة 3% في النصف األول من هذا العام *تراجع الصادرات بنسبة 5ر7% وارتفاع حاد في عدد الشركات المفلسة *

تتكاث���ر التقارير االقتصادية في إس���رائيل عن موجة 

غ���الء متوقعة، س���تطال عمليا كافة البضائ���ع والخدمات 

األساسية، ما سينعكس س���لبا على األوضاع االقتصادية 

االجتماعي���ة، وخاصة بالنس���بة إل���ى الش���رائح الفقيرة 

والمتوسطة. وتعزو الجهات االقتصادية والشركات الغالء 

المتوقع إلى عوامل عدة، كلها مرتبطة باألسواق العالمية، 

من ارتفاع أس���عار النفط الذي يجري بموازاة ارتفاع سعر 

صرف الدوالر في إسرائيل، وتراجع محاصيل المواد الخام 

الغذائية في األميركيتين الشمالية والجنوبية، وفوق كل 

هذا رفع ضريبة المش���تريات منذ مطلع الش���هر المقبل، 

أيلول، بنس���بة 1%، لتصبح 17%، م���ا ينعكس على وتيرة 

التضخم المنخفضة كليا حتى الش���هر الس���ابع من هذا 

العام.

وكما ذكر، فإن ضريبة المش���تريات س���ترتفع في اليوم 

األول من الش���هر المقبل، أيلول، بنس���بة 1% لترسو عند 

17%، وهذا بتأخير ش���هر عن قرار الحكومة، إذ جاء القرار 

ف���ي األي���ام األخيرة من ش���هر تموز، ولم يك���ن باإلمكان 

تنفيذ القرار في كافة المرافق االقتصادية والس���وق، ما 

جعل وزارة المالي���ة تقبل بتأجيل تطبيق القرار لش���هر 

واحد، وقي���ل إن هذا التأخير س���يكلف خزينة الدولة من 

الضرائب نحو 100 مليون دوالر.

وفي األيام األخيرة سجل سعر الخبز األساسي والخاضع 

لرقاب���ة الحكوم���ة ارتفاعًا بنس���بة 5ر6% بس���بب تراجع 

محاصيل القمح والذرة ف���ي الواليات المتحدة األميركية، 

وكما س���يبدو فإن هذا غالء أولي، إذ سيتبعه في األسابيع 

القليلة المقبلة ارتفاع آخر لس���عر الخبز بنس���بة 4%، في 

حين من المتوقع أن يس���جل سعر البنزين في اليوم األول 

من الشهر المقبل ذروة غير مسبوقة بوصوله إلى مستوى 

15ر8 شيكل، أي أكثر من دوالرين للتر الواحد.

وتقول سلس���لة م���ن التقارير االقتصادي���ة الصحافية 

إن موجة غالء س���تضرب السوق اإلس���رائيلية بعد أسابيع 

قليلة، أي بعد انتهاء موسم األعياد العبرية، في النصف 

االول من شهر تشرين األول المقبل.

فمثال يجري الحديث عن رفع أس���عار منتوجات الحليب 

بنسبة تتراوح ما بين 6% إلى 13%، وأسعار البيض ما بين 

8% إلى 17%، ولحوم الطيور ما بين 6% إلى 14%، وتتحدث 

ش���بكات التس���وق الكبرى عن أن جميع المواد الغذائية، 

خاصة األساسية منها، سترتفع بمعدل 5% في األسابيع 

المقبلة.

وال يتوقف األمر عند المواد الغذائية األساسية، فأسعار 

المواصالت العامة ستس���جل هي أيض���ا ارتفاعا يتراوح 

ما بين 5% إلى 8%، وأس���عار الس���يارات بما بين 3% إلى 

8%، والخدمات في المطاعم ما بين 5% إلى 10%، وأس���عار 

األدوات الكهربائية البيتية بما بين 3% إلى %6.

ومن شأن ارتفاع األسعار هذا أن يضرب القدرة الشرائية 

باألساس لدى الش���رائح الفقيرة واألشد فقرا، ومن بعدها 

الشرائح الوس���طى، ألن حصة المواد الغذائية األساسية 

من مدخول العائلة الفقيرة يصل إلى 30% مقابل أقل من 

5% لدى الش���رائح الثرية، في حي���ن ليس من المتوقع أن 

يحصل األجيرون على تعويض عن هذا الغالء الفاحش.

كما من المتوق���ع أن يقلب هذا الغ���الء وتيرة التضخم 

المالي الذي س���جل في األش���هر الس���بعة األولى من هذا 

العام ارتفاعا بنس���بة 1ر1%، وفي األش���هر ال� 12 األخيرة 

بنس���بة 3ر1%، بع���د أن س���جل التضخم في ش���هر تموز 

الماضي ارتفاعا ضئيلة بنس���بة 1ر0%، ولكن من المتوقع 

أن يس���جل التضخ���م ف���ي الش���هر الحالي والش���هرين 

المقبلين على األقل ارتفاعا حادا على ضوء ارتفاع األسعار 

وارتفاع ضريبة الش���راء، ليضاف إليهما ارتفاع األس���عار 

الموسمي، خاصة على أسعار المالبس واألحذية والفواكه 

والخضراوات مع بدء موسم الخريف.

موجة غير مسبوقة من الغالء في األسابيع المقبلة!
*توقع ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية تدريجيًا في األسابيع القليلة المقبلة وخاصة بعد موسم األعياد اليهودية*

أظه���ر تقرير جديد صادر عن منظم���ة التعاون للدول 

المتط���ورة OECD، ع���ن الع���ام 2011، أن ناتج العمل في 

إس���رائيل بالنسبة لس���اعة العمل الواحدة، يقل بنسبة 

30% ع���ن المع���دل القائم ف���ي دول OECD، وهذا على 

الرغم من أن معدل عدد ساعات العمل للعامل الواحد في 

إسرائيل يعتبر من األعلى من بين دول المنظمة.

وبحس���ب التقرير، الذي تم طرحه في مؤتمر اقتصادي 

عق���د في األيام األخيرة في ت���ل أبيب، فإن معدل الناتج 

لساعة العمل في إسرائيل تقارب 34 دوالرا، مقابل معدل 

44 دوالرا في دول OECD، وتحل إسرائيل في المرتبة 24 

من بي���ن الدول ال� 34، في حين أن معدل الناتج لس���اعة 

العمل في الدول الصناعية الس���بع الكبرى »جي 7« يصل 

إلى 53 دوالرا. 

وبهدف المقارنة، نقرأ مثال أن أعلى ناتج لساعة العمل 

نجده في النرويج- 5ر81 دوالر لساعة العمل الواحدة، ثم 

إيرلندا- 4ر66  دوالر، والواليات المتحدة- أكثر بقليل من 

60 دوالرا، وفرنس���ا- أقرب إل���ى 58 دوالرا، وألمانيا- أكثر 

من 55 دوالرا، واليابان- قرابة 40 دوالرا، وتركيا- 28 دوالرا، 

وأقل دولة هي المكسيك- 7ر16 دوالر.

لكن في المقابل، نرى أن عدد ساعات العمل في السنة 

الواحدة للعامل في إسرائيل تعتبر من األعلى في العالم 

وخاص���ة في دول منظم���ة OECD، إذ يبل���غ المعدل في 

 OECD إسرائيل 1929 ساعة عمل، بينما المعدل في دول

بلغ 1737 ساعة سنويا، وكان أعلى معدل لساعات العمل 

في اليونان- نحو 2032 ساعة سنويا، وروسيا- 1981 ساعة، 

والواليات المتحدة- 1787 ساعة، وفي النرويج مثال، التي 

فيها أعلى معدل ناتج لس���اعة عمل، بل���غ المعدل 1427 

.OECD ساعة سنويا، وهذا من أدنى معدالت دول

وبحس���ب التقرير أيضا، فإن إس���رائيل تراجعت بذلك 

ب���دوالر واحد ع���ن معدلها ال���ذي كان قائما ف���ي العام 

2010، وعلى الرغ���م من ذلك فإنه بفع���ل معدالت النمو 

االقتصادي���ة ف���ي الس���نوات الثالث الماضي���ة، قلصت 

إس���رائيل الفجوة بقليل بينها وبين المعدل القائم في 

دول OECD، فمث���ال ارتفع معدل ناتج س���اعة العمل في 

دول منظم���ة OECD بين العامين 1996 و2007 بنس���بة 

8ر1%، بينما ارتفع في إسرائيل في نفس الفترة بنسبة 

1ر1%، ولكن من العام 2008 إلى العام 2011، ارتفع معدل 

النات���ج في دول OECD بنس���بة 5ر0% بينم���ا ارتفع في 

إسرائيل بنسبة 8ر0%، في حين يتوقع التقرير أن تكون 

نسبة الزيادة في العامين الحالي والمقبل متساوية.

ويعتبر ناتج العمل مقياسا أساسيا ينعكس على حجم 

الناتج العام، وهو يعكس القيمة المالية لساعة العمل، 

كما أن الناتج يعكس مدى المهنية ومستوى التقنيات 

ومس���توى مؤهالت جمهور العاملين، وكلما تكون قيمة 

ناتج ساعة العمل أكبر، فإن الناتج العام يكون أكبر.

وبحس���ب تقري���ر OECD، فق���د كان مع���دل الفرد في 

إس���رائيل من الناتج العام في الع���ام قبل الماضي 2010 

 OECD حوالي 26 ألف دوالر، في حين أن المعدل في دول

حوالي 30 ألف دوالر للفرد الواحد.

المستوى المهني والفجوات
ويقول مدير عام »مركز طاوب لألبحاث االجتماعية« في 

إسرائيل البروفسور دان بن دافيد: »إننا نرى أنه في دول 

فقيرة تعمل على تحس���ين مستوى التقنيات وتحسين 

مس���توى البنى التحتية والتعليم، دول تبني الس���كك 

الحديدية وتوس���ع شبكات الطرق وتحس���نها، كما هي 

الحال ف���ي الصين والهند، هناك ارتف���اع كبير وملحوظ 

في ناتج س���اعة العمل. بينما الدول المتقدمة في مجال 

التقنيات، عليها أن تط���ور تقنياتها أكثر لترفع معدل 

ناتج العمل، فمثال إسرائيل رفعت في سنوات الخمسين 

والس���تين من القرن الماضي، بش���كل حاد، معدل الناتج 

لس���اعة العمل، ولكن منذ سنوات الس���بعين، فإن وتيرة 

الزيادة تسير ببطء مقارنة مع الدول األخرى«.

ويتاب���ع بن دافيد قائال إن االكتظاظ في ش���وارع وطرق 

إسرائيل أكبر بضعفين ونصف الضعف مما هو قائم في 

دول OECD، كما أن الكثير من مستوى المدارس البنيوي 

أقل بكثير من المستويات الغربية.

ويقول الدكتور آفي س���محون، المحاض���ر االقتصادي 

في الجامعة العبرية، ورئيس الطاقم االستش���اري لوزير 

المالي���ة يوفال ش���تاينيتس، إن معدل الناتج لس���اعة 

العمل يتأثر أوال وقبل كل شيء من المستوى التعليمي 

للمواطنين، فكلما ارتفع مستوى التعليم ارتفع مستوى 

المهنية المطلوبة لس���وق العمل، كما أن نوعية االنتاج 

تكون أكثر رقيا وتنوعا.

ويذكر في هذا المجال أن تقارير وزارة التربية والتعليم 

اإلس���رائيلية تش���ير إلى تراج���ع في نس���بة الحاصلين 

على ش���هادات الثانوية العامة )ما ي���وازي التوجيهي(، 

فالتقري���ر األخير أظهر تراجعا بنس���بة 2ر0% من مجمل 

أبن���اء الش���ريحة العمرية 17- 18 عاما، وه���ذا مقارنة مع 

العام الذي قبله، وأمام معطي���ات كهذه تتحول األنظار 

فورا إلى جمهور األصوليي���ن اليهود )الحريديم( الذين 

غالبيتهم ال تتقدم المتحانات الثانوية العامة، وجمهور 

الط���الب العرب، الذي���ن تنعكس الظ���روف االقتصادية 

والبنى التحتية الس���يئة والرديئة لجهاز التعليم، على 

مس���توى تحصيلهم العلمي، ال���ذي يتراوح ما بين %70 

إلى 80% من المستوى القائم بين الطالب اليهود.

أما على مستوى الشهادات الجامعية، فإنه في غالبية 

دول OECD تكون نسبة حاملي الشهادات الجامعية من 

فئة جيل 25- 34 عاما، أعلى بنسبة 20% من نسبة حاملي 

الشهادات من الفئة العمرية 55 عاما إلى 64 عاما، أما في 

إسرائيل فإن النسبة معاكسة، فنسبة حاملي الشهادات 

الجامعية من الفئة العمرية 55- 64 عاما أعلى بنسبة %2 

من الشريحة العمرية الشابة األصغر.

ويص���ف الدكت���ور س���محون المش���هد الحاص���ل في 

إسرائيل على النحو التالي: »توجد دولتان في إسرائيل: 

هناك دول���ة متطورة فيها أناس قادرون على منافس���ة 

أفض���ل العاملين ف���ي أكثر الدول تط���ورا، وفي المقابل 

هن���اك دولة فيها مجموعات س���كانية من دون تحصيل 

ومؤهالت علمية، وهذا ما يس���اهم في تقلص الناتج في 

ساعة العمل«.

وبحسب س���محون، فإن لدى الجمهور العربي وجمهور 

الحريديم نس���بة الحاصلي���ن على ش���هادات الثانوية 

العام���ة متدنية، بينما نس���بة هذي���ن الجمهورين من 

مجمل الجمهور في إس���رائيل آخذة ف���ي االرتفاع، وفي 

حي���ن نرى لدى الجمه���ور العربي ارتفاع���ا متواصال في 

مع���دالت التحصي���ل العلم���ي وأع���داد الحاصلين على 

الش���هادات الجامعية، فإن الحريديم ال يتعلمون المواد 

التعليمي���ة ذات الصلة )يتركزون في الش���ؤون الدينية 

أساسا(، فهم ببساطة ال يبادرون إلى رفع مستوى تعليم 

أبنائهم، فليس المطلوب أن يكون كل شخص بروفسورا، 

بل ضمان مستوى مهني، وهذا أمر بات مطلوبا في جميع 

جوانب سوق العمل«.

ويتابع س���محون قائال إن وزارة المالية تعرف مشكلة 

ناتج العمل المتدني في إس���رائيل، وتتعامل مع هذه 

القضية من خالل زيادة نس���بة المش���اركة في س���وق 

العمل. وحذر س���محون في كالمه في المؤتمر المذكور 

م���ن أنه س���يكون من الصع���ب رفع مس���توى التعليم 

األكاديمي بين العرب بنس���بة كبي���رة، في الوقت الذي 

تهم���ل فيه الحكوم���ة البنى التحتية ف���ي الكثير من 

البلدات العربية. 

OECD ناتج العمل في إسرائيل أقل بنسبة 30% من معدله في دول
*ناتج ساعة العمل في إسرائيل 34 دوالرًا مقابل 44 دوالرًا في دول OECD، وتحل إسرائيل في المرتبة 24 من بين 34 دولة 

*عدد ساعات العمل للعامل الواحد في إسرائيل هو من األعلى- 1929 ساعة سنويًا، لتحل في المرتبة الثامنة من بين 

دول OECD *انخفاض مستوى التعليم ورداءة البنى التحتية يؤثران على ناتج ساعة العمل*
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تغطية خاصـــة

كتبت هبة زعبي:

وقعت س����لطة البث اإلس����رائيلية األولى في 5 آب 2012 على 

خط����ة اإلصالحات الجديدة التي تنوي تنفيذها في الس����نوات 

الخمس القادمة، والتي بموجبها ستتم إقالة مئات الموظفين، 

وس����تحدد معايي����ر جديدة لألجر، وستس����تثمر ف����ي تقنيات 

َمَول السلطة عن 
ُ
وتكنولوجيا جديدة س����يتم استخدامها، وست

طريق استثمار عقاراتها في القدس وتل أبيب والتي ستدخل 

لها مبلغ 770 مليون شيكل، وهذه الميزانية ستنتقل لسلطة 

البث بشكل تدريجي وعلى مدار 4 سنوات. 

وبموجب هذه اإلصالحات ستلتزم س����لطة البث بشراء برامج 

وانتاجات من شركات محلية لتحسين المضامين التي تقدمها. 

وفي أثن����اء ذلك وقفت مجموعة م����ن اإلعالميين والمخرجين 

خارج القاعة محتجة على سبل عمل سلطة البث األولى وسيطرة 

السياس����ات الحكومية عليها وعلى مضامينه����ا. وطالب هؤالء 

بالك����ف عن التدخل ف����ي برنامج اإلعالمية اإلس����رائيلية كيرن 

نويباخ التي تقدم برنامجا صباحيا في إذاعة »صوت إسرائيل« 

وطولبت من قب����ل مدير اإلذاعة بأن تب����ث »مضامين متوازنة«، 

وكان����ت هناك ني����ة ألن يعين مقدم يش����اركها البرنامج حتى 

يضمن هذا التوازن، لكن تم التراجع عن القرار.

وتش����هد إسرائيل هذه الفترة تراجعا وانحسارا في الحريات 

اإلعالمي����ة داخل الوس����ائل اإلعالمي����ة المختلف����ة، فمن جهة 

تحك����م الحكومة الس����يطرة على مضامين س����لطة البث األولى، 

وتس����عى حكومة بنيامين نتنياهو من جهة أخرى للس����يطرة 

على مضامين س����لطة البث الثانية أيضا، وهي سلطة مستقلة 

تديرها عدة ش����ركات وتمول تجاريا عن طريق اإلعالنات، حيث 

أقرت الحكومة الحالية في 22 تموز 2012 مش����روع قانون يسمح 

لها بتعيين هيئة حكومية لإلش����راف على سلطة البث الثانية، 

ومن المؤكد أن هذا األمر س����يقوض وس����يحد من اس����تقاللية 

مضامين قنوات س����لطة البث اإلخبارية المختلفة والتي تعاني 

إحداها »القناة العاشرة« من أزمة مالية خانقة تهدد وجودها، 

جاءت عقابا لها لبثها تحقيق »بيبي تورز« الذي تناول تجاوزات 

ارتكبها نتنياهو. 

ويطالب المخرج دورون تس����باري منذ سنوات طويلة بالخروج 

من هذه الدوام����ة ودعم قيام »بث جماهيري«، ويهاجم بصورة 

الذعة ومستمرة التجاوزات في سلطة البث األولى، وكان من بين 

المجموع����ة التي صرخت ضد هذه االصالحات وطالبت الحكومة 

بكف سيطرتها عن سلطة البث األولى وفرض سياساتها عليها 

في نفس ي����وم التوقيع على اإلصالحات، وقد اقتيد تس����باري 

للتحقيق لدى الشرطة في نفس اليوم. 

وقام تس����باري المتمرد دائما والمنتقد بش����دة لسلطة البث، 

العام المنصرم، بإنجاز فيلم بعن����وان »البث نحو االنقالب« نال 

عدة جوائز، واس����تغرقه إنجازه 10 س����نوات، وقد وثق من خالله 

تجربته الش����خصية ونضاله أمام سلطة البث، وهو يحاول عبره 

إث����ارة المواطن الع����ادي وتحفيزه على مواجهة المؤسس����ات 

الجماهيرية من أجل إحداث انقالب وتغيير فيها وزوال الفساد 

عنها وجعل الفيلم مرشدا له. 

وحت���ى نتعمق ف���ي مجريات ما يح���دث داخل س���لطة البث قمنا 

بمحاورته عن الموضوع وعن فيلمه وتجربته ونضاله أمام سلطة البث. 

سؤال: كيف تطورت فكرة الفيلم الذي استغرق إنجازه عشر 

سنوات؟

ج����واب: أنج����زت عدة أفالم في الس����ابق وعملت مراس����ال في 

القناة التلفزيونية األولى قبل حوالي 20 سنة، وفي حينه كنت 

مذهوال ومندهش����ا من كيفية وإمكانية أي شخص بالعمل في 

مكان عفن وفاس����د لهذه الدرج����ة، ويمكنني الحديث عن األمر 

لساعات لكن لن يستوعب أحد اس����تفحال وسوء الوضع، هم ال 

يعي����رون انتباها واهتماما لألفالم ولإلبداعات الفنية وينظرون 

للمخرجي����ن وكتاب الس����يناريو باس����تهزاء وس����خرية، فقلت 

لنفسي: س����أريكم ما هي هذه األفالم؟ وس����أنجز فيلما عنكم. 

كنت أيضا نش����يطا في نقابة المخرجي����ن وكان لنا العديد من 

النضاالت التي قدناها ونجحنا بها، مثل تش����ريع قوانين لدعم 

الس����ينما، وإجبار التلفزيون على إنتاج أفالم وثائقية ودرامية 

باللغة العبري����ة، ولذا قررت أن أنجز الفيلم عنهم وعن إمكانية 

أي شخص عادي القيام بنضال أمام أي هيئة جماهيرية، وهذه 

هي الفكرة، إنجاز فيلم عنهم، وتوثيق النضال، وجعل الفيلم 

مرشدا لإلنسان العادي للقيام بنضال من أجل إنجاز التغيير.

س����ؤال: ما هي حقيقة معارضة إقامة تلفزيون بالعبرية عند 

بدايته؟ وكيف نجحت في النهاية محاوالت إقامته؟ 

جواب: على مدار س����نوات ع����ارض دافيد ب����ن غوريون إقامة 

تلفزيون باللغة العبرية، ولقد بحثت ودرست األمر جيدا. وخالل 

إحدى زياراته للواليات المتحدة، كتب أن التلفزيون س����يجعل 

الناس أغبياء، إذ أنهم س����يتوقفون عن الق����راءة وعن الحديث 

مع بعضه����م البعض. وخ����الل الفترات التي س����يطر فيها لم 

تكن هناك أية محاولة إلقام����ة تلفزيون، لكن تغير األمر خالل 

إحدى زياراته لفرنس����ا حيث تمت اس����تضافته هناك عند أحد 

األش����خاص، وطلب بن غوريون أن يحضروا له أدوات العمل في 

الحديقة، وش����اهد سكرتيره خالل عمل رئيس����ه في الحديقة 

فيلم����ا ع����ن النحل، وعرف أن ه����ذا الفيلم س����يثير اهتمام بن 

غوريون، فدعاه لمش����اهدته واندمج في المشاهدة وقال :«لعل 

التلفزيون يكون شيئا جيدا!!«. 

القرار بإقامته كان بعد حرب العام 1967، وكانت هناك محاوالت 

إلقامته قبل ذلك ومنها المحاولة في العام 1964 إلقامة تلفزيون 

ترب���وي، وقد عورض���ت جميع هذه المحاوالت. ف���ي البداية اتخذ 

القرار بإقامة تلفزيون باللغ���ة العربية ألنهم قلقوا من أن يقوم 

الفلس���طينيون س���كان األراضي المحتلة بمش���اهدة التلفزيون 

الذي يبث من الدول العربي���ة وأن يحدث تمرد لديهم لذا أقاموا 

تلفزيون لخدمة س���كان هذه المناطق، ومن ه���ذا انطلقت فكرة 

إقامة تلفزيون باللغة العبرية والتي قامت من الحاجة لنشر صورة 

دعائية وترويجية لس���كان األراضي المحتلة. المادة األولى التي 

بثت في التلفزيون العبري كانت »المس���يرة العسكرية النتصار 

الجيش العام 1967 في القدس« والتي بثت في بث مباش���ر على 

مدار 3 س���اعات. إذن قامت سلطة البث األولى انطالقا من الحاجة 

للدعاية، وشيء من هذا ما زال مغروزا فيها. 

المخرج دورون تسباري لـ »المشهد اإلسرائيلي«: مديرو سلطة 
الـبـث يعـمـلـون من أجــل الحـكـومـة ال مـن أجـل الـمـواطـنـين!

* سـلـطـة الـبـث األولى هي أكـثـر هـيئة أعــد مـراقـب الـدولــة تقـارير ناقدة بشأن عملها،

لكن الوضع بقي على حاله من دون أي تغيير*حكومة نتنياهو تعتبر األخطر حتى اآلن *

سؤال: إلى أي مدى تتحكم الحكومة في سلطة البث؟ 

ج����واب: أوال الحكومة ه����ي التي تعين المديرين في س����لطة 

البث، ومجلس اإلدارة الذي يشرف عليهم هو الذي يصادق على 

الميزانية الس����نوية، أي أن مديري سلطة البث يعملون من أجل 

الحكومة ولي����س من أجل المواطنين، وتعييناتهم سياس����ية. 

التلفزيون يصم����م ويهذب الوعي الع����ام، وكل حكومة تحاول 

السيطرة على الصورة التي يعرض فيها الواقع في التلفزيون، 

لذا فإننا نش����هد س����يطرة سياس����ية للحكومة على سلطة البث 

والتي لن تقف في أي مرة في مواجهة الحكومة.

س����ؤال: م����ا رأيك ف����ي اإلصالحات الت����ي يقوم����ون بإعدادها 

وتطبيقها؟ 

ج����واب: ه����ي محض ه����راء ت����ام، فالتعيينات هن����اك لكافة 

المناصب الهامة سياسية، أغلب المديرين المهمين هناك من 

نشطاء نتنياهو، عند وجود تعيينات سياسية لن تتخذ قرارات 

مهنية وس����تتخذ وفق معايير سياس����ية، ال يهم إدارة سلطة 

البث رضى الجمهور وإنما رضى رئيس الوزراء من البث، س����لطة 

الب����ث هي أداة سياس����ية بيده، على س����بيل المثال حين تولى 

يوسف لبيد إدارة سلطة البث أمر بعدم استضافة أي شخصية 

من منظمة التحرير الفلسطينية وفي تلك الفترة لم يكن تنوع 

وتع����دد للقنوات ولم تكن س����وى قناة واحدة. ميزانية س����لطة 

البث األولى حوالي مليار شيكل وميزانية خطة اإلصالحات 770 

مليون شيكل، وجميعها تس����تثمر بدون مقابل. الخطوة األهم 

التي يجب اتخاذها هي إبعاد السياسيين عن إدارة السلطة.

سؤال: ما رأيك في خطوة تعيين هيئة حكومية لإلشراف على 

التلفزيون والراديو في سلطة البث الثانية؟

جواب: القناة العاش���رة والقن���اة الثاني���ة تجاريتان، هناك 

يوجد مجلس جماهيري )ممثلو الجمهور( يش���رف على وسائل 

اإلعالم، القانون يمنح إمكانية إقامة شركات إنتاج األخبار وهي 

ش���ركات مس���تقلة لكن هذا المجلس يش���رف عليها، القانون 

الجدي���د الذي قاموا بتغييره يمنح الحكومة الصالحية لتعيين 

كافة األعضاء في المجلس المشرف على السلطة، هم يقومون 

بتقوية س���لطتهم في السيطرة على األخبار حتى في القنوات 

التجارية ما س���يمس باس���تقاللية هذه القنوات وستس���يطر 

الحكومة عليها. 

س����ؤال: هل خفضت المنافس����ة بين القناة األولى وبين باقي 

القنوات من نسبة مشاهدة القناة األولى أم هناك أسباب أخرى؟

جواب: نس����بة المش����اهدة منخفضة ج����دا ألن مضامين هذه 

القناة غير مرتبطة بالواقع، ال يوجد إنتاج ألفالم وثائقية ودراما 

بحجة ع����دم توفر ميزانية كافية لذلك، حي����ن بدأنا في نضالنا 

للمطالب����ة بخلق فرص إنتاج تم اس����تثمار 6 حتى 7 ماليين من 

مجمل ميزانية 900 مليون شيكل وأحيانا 14 مليون شيكل، هذه 

مؤسس����ة مبذرة ألنه يهمها فقط الدعاية وعدم إتاحة المجال 

للتفكير، ال يوجد في بثها [ي شيء له قيمة.

سؤال: إلى ماذا تسعى من خالل خوض هذا النضال؟

جواب: تعّرف س����لطة البث بنفس����ها بأنها »بث رسمي« وهذا 

المصطلح بمفهومه الضمني يعني خدم����ة »الملك«، أنا أطالب 

بقي����ام بث جماهيري يخدم الجمهور الذي يقوم بتمويله. للبث 

الجماهي����ري ميزتان: األولى األخبار والصحافة )كلب الحراس����ة 

على الديمقراطية( والقيام بتحقيقات ومواجهة السياس����يين، 

وأصحاب رأس المال، والفس����اد والكش����ف للمواطن أين يعيش، 

والثاني����ة: إنجاز إبداعات وبرامج وأفالم أصلية وحرة، لكن ال يتم 

باألمرين. الجمهور يحتاج لبث جماهيري قوي ومستقل يحافظ 

عل����ى مصالحه وال تكون عالقة ل����ه بالحكومة أو برأس المال على 

نمط ال�بي بي سي، وأن تكون التعيينات مهنية بدون أي تدخل 

سياسي .

أن����ا أكره ع����دم وجود الع����دل وأن يتم تقبل كل ش����يء بدون 

اتخاذ أي موقف، وخض����ت العديد من النضاالت من أجل تغيير 

الواق����ع، وأحاول تحقيق هذا أيضا من خالل األفالم التي أنجزها 

والت����ي أطمح في أن تس����اهم ف����ي أن تغير وتؤث����ر في نفوس 

وعقول المشاهدين، وعلى أرض الواقع أنا ناشط سياسي دائما 

وواجهت الس����لطات المختلفة، وأنا ناش����ط اجتماعي في حملة 

االحتجاجات، أح����اول تغيير الواقع بكل الط����رق وفي كل مكان 

أكون موجوًدا فيه.

سؤال: ما هي ردة فعل سلطة البث على فيلمك؟ 

جواب: ه����م يكرهونني جدا وال يطيقونن����ي فأنا على الدوام 

أحاربهم، وأعرف كيف أقوم بهذا فقد درس����تهم جيدا وبعمق، 

قرأت كل ما كتب عنهم وقرأت كافة التقارير التي أعدها مراقب 

الدولة عنهم. إن س����لطة البث أكثر مؤسس����ة جماهيرية أعدت 

عنه����ا تقارير ناقدة من قبل مراقب الدول����ة، 8 تقارير خالل 12 

عاما، لكن لم يتغير ش����يء، أعلم عنهم الكثير وأصوغ رس����ائل 

الشكاوى ضدهم وقدمت شكويين لمحكمة العدل العليا، طالبت 

في إحداها بفض مجلس إدارة سلطة البث ألن التعيينات هناك 

سياس����ية وقد قبلت المحكمة هذه الشكوى، والشكوى الثانية 

التي قبلتها المحكمة أيضا اإلطاحة برئيس إدارة س����لطة البث 

السابق يوسف بارئيل، وأحاول محاربتهم ومواجهتهم بشتى 

الطرق الممكنة والمتاحة. 

سؤال: كيف ساهمت المجموعة التي كونتها في نضالك؟

ج����واب: وضعت مجموعة من القوانين خ����الل الفيلم حول كيفية 

خ����وض النضال والقي����ام بتغيير، أحده����ا إذا أردت أن تغير الواقع 

يج����ب أن تحيط نفس����ك بمجموعة داعمة، وليس ش����رطا أن تكون 

كبي����رة، وقانون آخ����ر: إذا أردت أن تغير واقع معين قم بدراس����ته 

بعمق، يمكن للمجموعة أن تكون من 4 أشخاص، الحركة االجتماعية 

األكثر تأثيرا في إسرائيل كانت حركة األربع أمهات فبعد انطالقها 

بسنتين خرج الجيش من لبنان بعد 18 سنة من االحتالل .

س����ؤال: كيف تصرفتم في قضية المذيعة كيرن نويباخ بعد 

محاولة التدخل في مضمون برنامجها؟

جواب: البرنامج اإلذاعي الذي تقدمه نويباخ يبث بين الثامنة 

حتى العاش����رة صباًحا، أي خالل س����اعات االستماع القصوى في 

»صوت إس����رائيل«، وتتفوق نس����بة اس����تماعه أيضا على نسبة 

االس����تماع إلذاعة الجيش، وتتميز نويب����اخ بذكاء وحكمة وهي 

ش����خصية ناقدة، تتعامل مع القضايا االجتماعية واالقتصادية 

ولديها العدي����د من االنتقادات للوضع العام، ولديها أس����لوب 

خ����اص ومميز في إدارة النقاش وعرض ه����ذا النوع من القضايا 

وإثارته، وعند استضافتها ألي شخصية فإنها توجه لها أسئلة 

الذعة وصعبة، وفي كل حلقة يوجد انتقاد للسياسة الحكومية، 

وقد حاول����وا بطريقة ما إس����كاتها، قام مدي����ر االذاعة أوال )هو 

ش����خصية تابع����ة لنتياهو( بإصدار أمر عام ب����أن ال يقوم مقدم 

أي برنام����ج بالتعبير عن رأيه خ����الل البرنامج، أن يتحولوا لرجال 

آليين!!، بعدها حاولوا إقالة معدة البرنامج والتي تتمتع بكفاءة 

عالي����ة، وعندما لم تنجح محاوالتهم ه����ذه، بادروا إلقحام مقدم 

آخر للبرنامج حتى يخلق برنامجا متوازنا وفقا إلدعائهم، حاربنا 

هذا بكل قوتنا، فهنا يحاول نتنياهو إسكات كل صوت يعارض 

سياساته وهو يحاول إحكام سيطرته على الراديو والتلفزيون، 

ه����و يحاول أن يجع����ل الجميع يفكرون بنف����س الطريقة ووفقا 

ألوام����ره وأن يصبحوا في نفس الوقت س����عداء به����ذا. ناضلت 

المجموع����ة التي تكاتفت لدعم نويب����اخ للمطالبة بالتراجع عن 

القرار والكف عن التدخل في برنامجها ونجحنا بذلك.

س����ؤال: من هي ه����ذه المجموعة؟ وهل  تقومون بنش����اطات 

أخرى؟

جواب: كنا مجموعة من الصحافيين والسينمائيين والفنانين، 

تنظمنا من خالل تويتر وفيسبوك، وفي كل مرة توجد مجموعة 

مختلفة تخوض عملية النضال، لك����ن هناك مجموعة هي نواة 

في كل النضاالت الت����ي تم خوضها، تعمل المجموعة حاليا من 

أجل المطالبة بعدم محاربة ايران، كل يوم مس����اء نتظاهر أمام 

بي����ت وزير الدفاع، القيادة العس����كرية بأكملها تعارض خوض 

هذه الح����رب التي ال يؤيدها س����وى نتنياهو وب����اراك، وهذان 

الشخصان خطران وتنعدم لديهما المسؤولية.  

س����ؤال: ما رأي����ك بخصوص م����ا تواجهه القناة العاش����رة من 

تضييقات؟

جواب: يجري هذا لمعاقبتها بسبب التحقيق المشهور«بيبي 

تورز« والذي أظهر فس����اد نتنياهو وكش����ف سفراته مع عائلته 

على حس����اب أصدقائه أصح����اب المليارات، الذي����ن مولوا عطال 

عدي����دة له ودعموه بمئ����ات آالف الدوالرات من تح����ت الطاولة، 

ونتنياه����و يح����اول بطرق غير مباش����رة التضييق عل����ى القناة 

العاشرة ويسعى إلى إغالقها عقابا لها. 

سؤال: ما هو موقفك إزاء حكومة إسرائيل الحالية وسياستها 

العامة؟

جواب: هذه هي الحكومة األخطر حتى اآلن. أعتقد ش����خصيا 

أن بنيامي����ن نتنياه����و ه����و ش����خصية خطي����رة وال يتمتع بأي 

مس����ؤولية، وأنا ش����خصيا أعمل بكل قواي إلسقاطه، إنه شخص 

غي����ر ديمقراطي وال يحترم حقي في أن أتمتع برأي آخر يخالفه، 

ويستمد شعبيته من خالل خلق معسكرات وأعداء لمهاجمتهم، 

ويتبع سياس����ة تخويف وكراهية، بحي����ث توجد دائما مجموعة 

يجب أن نكرهها، ودائم����ا يوجد مذنب. هناك حلف بين رؤوس 

األموال والمستوطنين، وطريقة اإلدارة الحالية للحكومة تخدم 

ثالثة أطراف: المس����توطنون والحريديم وأصحاب رؤوس المال، 

وال توجد مس����اواة، فإس����رائيل هي الدولة الثاني����ة في العالم 

الغربي في مجال اتس����اع الفجوة بي����ن األغنياء والفقراء، ولدينا 

حلف بي����ن الرأس����ماليين المتطرفين وبي����ن اليمين المتطرف 

والمستوطنين والحريديم والمتدينين. 

تراجع���ت وزارة التربي���ة والتعليم اإلس���رائيلية، 

األس���بوع الماضي، عن قرارها بفصل مفتش موضوع 

المدنيات في ال���وزارة، أدار كوهين، الذي خرج على 

أثر ذلك إل���ى إجازة مدفوعة األج���ر، إلى حين إعادة 

البت في الموضوع في لجنة خاصة في الوزارة. وكان 

فصل كوهين من العمل قد أثار ضجة، خاصة بعد أن 

اتهم أساتذة جامعات ومعلمون لموضوع المدنيات 

الوزارة ب���أن قرار الفصل من العمل نابع من أس���باب 

سياس���ية ومرفوضة وليس على خلفية مهنية. وقد 

أعلن���ت الوزارة ع���ن تراجعها خالل جلس���ة عقدتها 

محكمة العمل. 

وس���يجلس ف���ي اللجن���ة الخاصة التي س���تجري 

اس���تجوابا لكوهين، كل من المدي���رة العامة لوزارة 

التربي���ة والتعلي���م، داليت ش���تاوبر، والمدير العام 

الس���ابق للوزارة، شمشون شوش���اني، ومدير دائرة 

العلوم االجتماعية واآلداب، إليراز كراوس. 

وكانت ش���تاوبر قد قررت، بدعم م���ن وزير التربية 

والتعليم، غدعون ساعر، وفي أعقاب ضغوط مارسها 

اليمين، فصل كوهين. ورفض الوزير والمديرة العامة 

مطال���ب تقّدم به���ا أكاديميون وأس���اتذة جامعات 

متخصص���ون ف���ي موضوع���ي المدني���ات والعلوم 

السياس���ية، من خالل عش���رات العرائض والرسائل 

التي بعثوا بها إلى هذين المسؤولْين، باالمتناع عن 

فصل كوهين. كذلك رف���ض الوزير والمديرة العامة 

التق���اء أكاديميي���ن ومعلمين لموض���وع المدنيات. 

وأعلنت ش���تاوبر، في الخامس من آب الحالي، أنه لن 

يتم تثبي���ت كوهين في وظيفته، بعد أن أش���غلها 

لمدة أربع سنوات. 

وينس���جم قرار ساعر وش���تاوبر مع قرارات عديدة 

أخرى اتخذتها وزارة التربية والتعليم اإلس���رائيلية 

في ظل حكومة اليمين الحالية، وأثارت انتقادات من 

جان���ب معلمين وخبراء في مج���ال التربية والتعليم 

ومفكري���ن ليبراليين في إس���رائيل. وم���ن بين هذه 

الق���رارات، القرار الذي اتخذه س���اعر بإل���زام جميع 

تالمذة المدارس، اليهودية بش���كل خ���اص، بزيارة 

الح���رم اإلبراهيم���ي ف���ي الخليل، من أجل ترس���يخ 

عالقة التالميذ بما يس���مى »مغارة المكبيال«، والبؤر 

االستيطانية في الخليل. 

وتح���اول وزارة التربي���ة والتعليم، من���ذ بدء والية 

حكوم���ة اليمين برئاس���ة بنيامي���ن نتنياهو، فرض 

تعلي���م الفك���ر الصهيون���ي بش���كل إلزام���ي على 

المدارس العربية في أراضي العام 48. وهناك أمثلة 

عديدة أخرى على ممارس���ات هذه الوزارة انطالقا من 

فكر يمين���ي وصهيوني يهدف إل���ى غرس األفكار 

اليمينية والصهيونية، المعادية للعرب، في عقول 

التالميذ وإبعادهم ع���ن الفكر التنويري والتعددية 

الفكرية ومعرفة اآلخر، أو العربي - الفلسطيني.

»اليهودية والديمقراطية نقيضان«
وقال���ت وزارة التربي���ة والتعليم ف���ي بيان عممته 

بش���أن فصل كوهين من العمل إن »المديرة العامة 

اتخذت قرارها في أعقاب إجراءات مهنية متواصلة 

على م���دار الش���هور األخيرة. وقد درس���ت المديرة 

العام���ة مجمل األمور وبضمن ذل���ك تعقيب مفتش 

موض���وع المدنيات على االدع���اءات التي تم طرحها 

أمامه، وتوصلت إلى قرار مفاده أنه بسبب اإلخفاقات 

المهني���ة التي وجدتها ف���ي طبيعة أدائه كمفتش 

للموضوع، لن يتم الس���ماح له باالستمرار في إشغال 

وظيفته«. 

وأجمعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، التي تناولت 

قضية فصل كوهين من منصبه، على أن القرار اتخذ 

في أعقاب ضغوط مارسها اليمين. 

ونقلت صحيف���ة »هآرتس« عن مص���ادر في وزارة 

التربي���ة والتعليم قوله���ا إن من���ع تثبيت كوهين 

في وظيفته »جاء على أث���ر حملة محمومة ومتزامنة 

قام بها أش���خاص في اليمين، من داخل المؤسس���ة 

السياسية وخارجها«. 

وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إنه »منذ عدة 

مارس على وزارة التربية والتعليم ضغوط 
ُ
أس���ابيع ت

كبيرة من أجل عدم تمديد والية كوهين«.

وأثار كوهين غضب اليمين اإلس���رائيلي عليه على 

أث���ر إدخال مضامين تتس���م باالعتدال السياس���ي، 

وتم وصفها بأنها »ما بع���د صهيونية«، في منهاج 

المدنيات. ومن بين األمثلة التي استخدمها اليمين 

بهدف فصل���ه من العم���ل، مصادقت���ه على كتاب 

مدني���ات جديد بعن���وان »على درب مدني���ة«. وأثار 

هذا الكتاب حفيظة اليمين ألنه جاء فيه أنه »يوجد 

تناقض بين التراث اليهودي، الذي يدعي تأس���يس 

التجلي اإللهي، وبين قي���م الديمقراطية وهي نتاج 

إنساني«. 

وبعد ذلك وجه اليمين انتقادات أخرى إلى مضمون 

الكت���اب، وبينها تطرق���ه إلى »تقرير غولدس���تون« 

حول الحرب على غزة والذي اتهم إسرائيل بارتكاب 

جرائم حرب بحق الفلس���طينيين. كما تطرق الكتاب 

إلى عنف اليمين اإلسرائيلي. كذلك هاجم اليمين ما 

جاء في الكتاب بأن »مميزات الهجرة من دول االتحاد 

السوفياتي السابق )إلى إسرائيل( تكمن في كونها 

علمانية وليس���ت صهيوني���ة بمعظمه���ا، فيما أن 

دوافع المهاجرين لمغادرة موطنهم هي اقتصادية 

باألساس«. 

وتوجه���ت جهات يميني���ة إل���ى مفوضية خدمة 

الدولة بادع���اء أن كوهين زّيف محاض���ر اجتماعات 

لجنة موض���وع المدنيات في الوزارة، لكن المفوضية 

أغلق���ت الملف مؤك���دة أنه لم يتم العث���ور على أي 

إخفاقات في عمل كوهين. 

وقال���ت »هآرت���س« إن الحملة ض���د كوهين قادها 

البروفسور أبراهام ديس���كين، مؤلف كتاب آخر في 

موض���وع المدنيات. واعتب���ر ديس���كين، مؤخرا، أن 

تثبيت كوهين في وظيفته »س���يكون كارثة تربوية 

تلحق بثالث���ة ماليي���ن تلميذ س���يتعلمون الجهل 

وشعارات ما بعد الصهيونية«. 

أزمة ثقة بين المعلمين والوزارة
أص���در »طاقم نض���ال المعلمين م���ن أجل موضوع 

المدني���ات« بيان���ا في أعق���اب بيان ال���وزارة بفصل 

كوهي���ن، ووقع علي���ه 800 معل���م مدني���ات. وجاء 

ف���ي البيان أن »الق���رار يخلق أزمة ثق���ة عميقة بين 

المعلمين والوزارة. وإذا كنا قد عبرنا عن تأييد كامل 

للوزارة حتى اآلن، فإنه س���يكون صعبا علينا مواصلة 

الصمت على ضوء القرار«. 

وقال���ت »هآرت���س« إن مواقع اليمين على ش���بكة 

االنترنت عبرت عن فرح كبي���ر في أعقاب قرار فصل 

كوهين م���ن وظيفته ووصفت الق���رار بأنه »انتصار 

كبير للمعس���كر الصهيوني«. وش���دد محرر الشؤون 

التربوية في الصحيفة، أور كاش���تي، على أن »ساعر 

والمس���توى المهني الذي يتعاون معه قررا إبادة أي 

ذكر للخالفات من منهاج المدنيات، وكبح توجيه أي 

نوع من النق���د. وجريمة كوهين ليس���ت المصادقة 

على كتاب تدريسي وإنما أنه حاول أن يمرر للتالميذ 

تعقيدات الحياة في إسرائيل«. 

وأض���اف كاش���تي أن »الحديث ي���دور على تلقين 

سياس���ي، كاس���تمرار طبيعي لرحالت التالميذ إلى 

)مس���توطنة( كريات أربع واحتف���االت مدينة داوود 

التي تنظمها جمعية إلعاد )االس���تيطانية في حي 

سلوان في القدس(، وهما برنامجان يدفعهما الوزير 

س���اعر بحماس، من بين سلس���لة مش���اريع لتعزيز 

’الوع���ي القوم���ي - اليه���ودي’. ومع فص���ل كوهين 

ع���ن العمل تكون المهمة ق���د انتهت. فالتالميذ لن 

يطلع���وا، ال في الرح���الت وال ف���ي دروس المدنيات، 

إال عل���ى حقيقة واحدة، كتل���ك المالئمة ألفكار وزير 

التربي���ة والتعليم. فقد صمت س���اعر خالل العامين 

األخيري���ن أمام الهج���وم المنظم عل���ى كوهين من 

جانب جهات يمينية مختلفة. ولم يكن هناك دعم، 

بل ربما كان عكس ذلك«. 

»كوهين أراد أن ننظر إلى الملك 
بعيون مواطني المستقبل«

أش���ارت الكاتبة ف���ي موقع »يديع���وت أحرونوت« 

اإللكترون���ي، أريانا ميالميد، إلى أن���ه »ال يوجد ملك 

في إسرائيل، إال إذا كان البعض مقتنًعا فعال بشعار 

’بيبي كينغ’ ]أي نتنياهو المل���ك، الذي منحته إياه 

مجلة »تاي���م« األميركي���ة[، وأدار كوهين لم يصرخ 

ب���أن الملك عريان، وكل م���ا أراده في نهاية المطاف 

هو أن ننظر إلى ه���ذا الملك، في هذه الدولة، بأعين 

مواطنين في المستقبل، وهم الفتية الذين يعرفون 

طرح السؤال«. 

وأضاف���ت ميالمي���د »أرف���ض أن أنظ���ر إلى فصل 

أدار كوهي���ن من العمل على أنه ص���راع بين اليمين 

واليس���ار، وبين المتديني���ن والعلمانيين في وزارة 

التربية والتعليم. إن الصراع أكبر بكثير، وأشد وأهم 

بكثير. وهو يجري ألس���في على كاهل كوهين، لكن 

في الواقع هذا ش���جار بين معسكرين متميزين في 

هذه البالد، وأحدهما محق فقط«.

وتابعت أن »المعس���كر األول يؤمن بأن ’لدينا بالدا 

رائعة’ وحس���ب. ال توجد فيه���ا صراعات وتناقضات 

بين اإليمان الديني والقيم الديمقراطية. ولن يحصل 

هذا أبدا. وال يوجد عدم مساواة بين األغلبية واألقلية 

]العربي���ة[، وال توج���د فيه���ا تش���وهات اجتماعية 

واقتصادية. وال يوجد تاريخ إش���كالي، وليس هناك 

’آخر’، ويوج���د، ربما، صراع قومي ما، لكن من األفضل 

أن يبقى معتما ومشوش���ا، إذ أن مواطني المستقبل 

ينبغي أن يكونوا جن���ودا طائعين بعد قليل، وإذا ال 

س���مح الله كشفنا أمامهم أنه يوجد للصراع وجهان، 

فكيف سيطيعون؟«. 

وأضافت ميالميد أن »المعس���كر الثاني يؤمن بأن 

لدين���ا بالدا رائعة لكنها معق���دة للغاية. والطريقة 

لجعله���ا رائع���ة أكثر، أو على األقل يس���كنها أناس 

يس���عون للعيش فيها معا بسالم، تبدأ باالطالع على 

التعقيدات ومناقش���تها. أي أنه من الجائز أحيانا أن 

يس���ير الملك عاريا، أو على األقل أن مالبس السلطة 

إش���كالية مثل الس���لطة نفس���ها، مهما كان لونها 

الحزب���ي، ولزام عل���ى المواطنين أن يكتش���فوا هذا 

بأنفس���هم وعدم انتظار الصب���ي الصغير الوقح كي 

يعلمهم«.

وكتبت ميالميد أن »إسرائيل معقدة وممزقة أكثر 

مما ينبغي إيداعه���ا بأيدي حمقى. وثمة حاجة هنا 

إلى جماهير كبي���رة من األش���خاص الذين يفكرون 

من أجل وضع حل���ول خالقة لخالفات صعبة ومنهكة 

وقديمة. ومثل هؤالء األش���خاص بإمكانهم أن ينموا 

فقط في مجتمع مستعد ألن يسمح لهم بأن يفكروا، 

ومنحه���م أدوات لك���ي يفهموا التعقي���دات. لكن 

معسكر ’لدينا بالد رائعة’ ال يوافق على حدوث هذا. 

لماذا؟ ألنه إذا كان هناك أشخاص يفكرون في جهاز 

التعليم ال قدر الله، فإن أناسا يفكرون ومستقيمين 

مثل أدار كوهين، قد يكشفون الشقوق ويثبتون أن 

هذا القول ليس صحيحا تماما«.

صل بعد ضغوط اليمين وبسبب تضمين المناهج مواضيع معتدلة سياسيا
ُ

ف

»التربية والتعليم« اإلسرائيلية تتراجع
عن فصل مفتش موضوع المدنيات

المخرج دورون تسيباري.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

نش���رت وزارة التربية والتعليم اإلس���رائيلية، يوم األربع���اء الماضي، معطيات 

حول نتائج امتحانات إنهاء المرحلة الثانوية، المعروفة باسم امتحانات البجروت 

والموازية المتحانات التوجيهي في الدول العربية. وتطرقت هذه المعطيات إلى 

2011. وتبي���ن من هذه النتائج )عن العام الدراس���ي 2010( أن الفجوة بين المدن 

والبلدات الغنية وتلك الفقيرة ما زالت واس���عة، وحتى أن هذه الفجوة اتس���عت 

في بعض الحاالت. 

وأك���دت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، يوم الخميس الماضي، على أن الحكومة 

اإلسرائيلية ال تستثمر بالش���كل الكافي في مجال التربية والتعليم. ولذلك فإن 

االعتماد في رفع مستوى التعليم كان على السلطات المحلية، األمر الذي انعكس 

ف���ي تفوق تالميذ الم���دن والبلدات الغني���ة وتدني نتائج البج���روت في المدن 

والبل���دات الفقيرة، التي جميعه���ا إما حريدية، أي يس���كنها اليهود الحريديم 

المتشددون دينيا، أو عربية، التي تعاني من نقص في ميزانيات التعليم، واألهم 

من ذلك تعاني من نقص هائل في الغرف الدراسية. وتجدر اإلشارة إلى أن غالبية 

الحريديم يدرس���ون في جهاز تعليم خاص، ال يعتمد نظام البجروت، ولذلك فإن 

الذين يعانون، باألساس، من التمييز في ميزانيات التعليم هم العرب. 

وقالت الصحيفة إنه »عندما ال تستثمر الدولة بالشكل الكافي في التعليم، فإن 

قس���ما من السلطات المحلية تأخذ المبادرة على عاتقها. ومن غّير سلم األولويات 

واستثمر أكثر في التعليم حصد الثمار. وأكد المسؤولون في السلطات المحلية، 

التي س���جلت ارتفاعا كبيرا في عدد المستحقين لش���هادة البجروت، على أنهم 

زادوا ميزاني���ات التعليم، وزادوا ع���دد المعلمين المرافقي���ن للتالميذ الضعفاء 

وجندوا مدراء مدارس ناجحين«.

ت المعطيات التي نشرتها الوزارة على أن الفجوة بلغت 17% في االستحقاق 
ّ
ودل

لشهادة بجروت بين التالميذ الذين يسكنون في البلدات »القوية« وأولئك الذين 

يس���كنون في البلدات »الضعيفة«. فقد بلغت نسبة االستحقاق في البلدات ذات 

المس���توى االجتماعي – االقتصادي العالي 68.1% بينما كانت هذه النس���بة في 

البل���دات ذات المس���توى االجتماعي – االقتصادي المتوس���ط والمتدني %51.1. 

وتظهر المعطيات حدوث ارتفاع في طفيف في نس���بة االس���تحقاق لش���هادة 

البج���روت، لكن في البلدات »القوية« كانت هذه النس���بة أعلى بكثير من البلدات 

»الضعيفة«. 

والجدير بالذكر أن هذه المعطي���ات كلها تتعلق فقط بالتالميذ الذين تعلموا 

في صفوف الثواني عش���ر وكانوا يس���تحقون التقدم المتحانات البجروت، أي أن 

هذه المعطيات ال تتطرق إلى التالميذ الذين تسربوا من المدارس. كذلك تناولت 

المعطيات 148 مدينة وبلدة يزيد عدد سكانها عن العشرة آالف نسمة.

وأظه���رت النتائ���ج أن المراتب ال15 األولى كانت من نصي���ب بلدات غنية تقع 

معظمها في وس���ط إسرائيل، باستثناء بلدتي نيش���ر، قرب حيفا، وقرية المغار 

العربية في الجليل. واس���تمرت بلدة »ش���وهام« في تبوء المرتبة األولى، وبلغت 

نس���بة االس���تحقاق لش���هادة البجروت فيها 86.2، وتبوأت المرتبة الثانية بلدة 

»كوخاف يائير« بنس���بة 84.8%، علما أنها س���جلت انخفاضا طفيفا قياسا بالعام 

الدراسي السابق.

وفي المقابل، فإن البلدات العربية والحريدية كانت في أسفل القائمة. وكانت 

نس���بة االس���تحقاق في مدينة »بني براك« 10.89% ومس���توطنة »بيتار عيليت« 

10.88%، وكانت هذه النسبة في كفر قاسم 26.82% وفي قلنسوة 35.18%. ورغم 

االس���تثمار في مجال التعليم في مدينة اللد، إال أن نس���بة المستحقين لشهادة 

البجروت ما زالت منخفضة جدا وبلغت 38% فقط. 

وأظه���رت النتائج في المدن الثالث الكبرى، الق���دس وتل أبيب وحيفا، أنه في 

القدس حصل انخفاض كبير في نسبة االستحقاق لشهادة البجروت، من 48% في 

العام الدراسي 2008 – 2009 إلى 41.7 في العام الدراسي 2010 – 2011. وأصدرت 

بلدية القدس بيانا ادعت في���ه أن »المعطيات ال تعكس الوضع في القدس، ألنه 

يتعلم في المدينة تالميذ من الوس���طين الحري���دي والعربي، الذين ال يتقدمون 

المتحان���ات البجروت اإلس���رائيلية«، علما أن هؤالء ال يس���حبون ف���ي نتائج هذه 

االمتحانات واالستحقاق لشهادات البجروت.

وس���جلت نسبة االستحقاق لشهادة البجروت في تل أبيب ارتفاعا من 70% في 

الع���ام الدراس���ي 2009 – 2010 إلى 73.68% في العام الذي تاله. كذلك س���جلت 

مدينة حيفا ارتفاعا في هذه النسبة التي بلغت %73.6.

ووفقا للمعطيات التي نشرتها وزارة التربية والتعليم، قبل ثالثة أسابيع، حول 

نسبة االستحقاق العامة لشهادات البجروت، فقد توقف ارتفاع نسبة االستحقاق 

هذه لدى مجمل التالميذ في إس���رائيل، ألول مرة منذ أربع س���نوات، وحتى أنها 

س���جلت انخفاضا بنس���بة 0.2%. كذلك طرأ انخفاض في نس���بة الذين يتعلمون 

في صفوف الثواني عش���ر. وتبين أن أقل من نصف أبناء س���ن 17 عاما يستحقون 

الحصول على شهادة بجروت.

التعليم العربي: مشاكل بدون حلول
ت���دل المعطي���ات المتعلقة بجه���از التعليم العربي على فش���ل متواصل في 

رفع نس���بة المستحقين لشهادة البجروت، باس���تثناء بلدات معينة مثل قريتي 

المغار والفريدي���س، ومدينة رهط في النقب بموجب المعطيات األخيرة. وتفيد 

المعطيات الرسمية بأن عدد التالميذ العرب الذين يتعلمون في صفوف الثواني 

عشر انخفض بنسبة 4%، وأن أكثر من 20% من التالميذ العرب ال ينهون 12 سنة 

دراسية في جهاز التعليم، وهذا المعطى ال يشمل القدس الشرقية. 

ويش���ار إلى أن نس���بة التس���رب في المدارس العربية أعلى منها في المدارس 

اليهودية. وأعلى نس���ب تس���رب في جهاز التعليم العربي موجودة في النقب، 

وخاص���ة في القرى غير المعترف بها، الت���ي تعاني من إهمال حكومي هائل في 

كافة المجاالت. 

وفي م���وازاة ذلك أظهرت المعطي���ات التي نش���رتها وزارة التربية والتعليم، 

األس���بوع الماضي، ارتفاعا ملحوظا في نس���بة االستحقاق لش���هادة البجروت في 

مدينة رهط، من 42.2% إلى 53.3%. وقد طرأ ارتفاع على االس���تحقاق لش���هادة 

البجروت في البلدات البدوية بشكل عام بنسبة %4.6. 

لكن المش���كلة الكبرى والتمييز األكبر الذي يعاني منه جهاز التعليم العربي 

هو النقص الهائل في الغرف الدراس���ية. وبلغ هذا النقص لدى افتتاح الس���نة 

الدراسية، أمس االثنين، 6100 غرفة، حسبما افادت صحيفة »هآرتس«، الخميس 

الماضي. 

ويبلغ عدد التالميذ العرب في العام الدراس���ي الحال���ي أكثر من نصف مليون 

تلميذ، يش���كلون ربع عدد التالميذ في إس���رائيل. وأكدت لجنة المتابعة لقضايا 

التعليم العربي على أنه رغم نسبة التالميذ العرب العالية إال أن الموارد التي يتم 

استثمارها في التعليم العربي قليلة وال تستجيب لالحتياجات التي نشأت جراء 

التمييز واإلهمال خالل عشرات السنين الماضية.

وأش���ار تقرير عممته اللجنة إلى إنه إضافة إلى النقص في الغرف الدراس���ية، 

فإن هناك نقصا بحوالي 4000 وظيفة في جهاز التعليم العربي، كما أنه ال يوجد 

تمويل لحراس���ة المؤسس���ات التعليمية العربية. وتم خالل الس���نوات األخيرة 

بناء 3120 غرفة دراس���ية ف���ي المجتمع العربي، لكن هذه تس���تجيب ل�39% من 

االحتياج���ات. وإضافة إل���ى النقص ب6100 غرفة دراس���ية فإن جه���از التعليم 

العربي يحتاج إلى 529 غرفة دراسية جديدة كل عام، وذلك لالستجابة إلى النمو 

الطبيعي. وتعني هذه المعطيات أنه حتى العام 2016 سيبلغ النقص في الغرف 

الدراس���ية 8216 غرفة. وتؤك���د لجنة متابعة قضايا التعلي���م العربي على أنه ال 

يوج���د أي ذكر في ميزانية التربية والتعليم للعام الدراس���ي 2011 – 2012 لخطة 

بناء غرف دراسية في جهاز التعليم العربي. 

وتضطر الس���لطات المحلية العربية في هذا الوضع إلى استئجار غرف دراسية 

وروض���ات أطفال في مبان خاصة ال تكون مالئمة للتعليم في غالب األحيان. وتبلغ 

تكلفة استئجار الغرفة الدراسية 40 ألف شيكل في السنة وال تمول وزارة التربية 

والتعلي���م من هذا المبلغ س���وى 10 آالف ش���يكل فقط.، أي أن الس���لطة المحلية 

تصرف 30 ألف ش���يكل في الس���نة من ميزانية التعليم على استئجار كل غرفة 

دراسية. 

كذلك تش���ير لجنة متابعة قضايا التعليم إلى موضوع حراس���ة المؤسس���ات 

التعليمية في الوس���ط العربي في ظل تصاعد العن���ف والجريمة في المدارس. 

وتطال���ب اللجنة بتطبيق قرار حكومة إس���رائيل، الذي تم اتخ���اذه في أيلول من 

العام الماضي، وخطة تمويل حراس���ة المؤسسات التعليمية في البلدات العربية 

ابت���داء من كان���ون الثاني الماضي. وتطب���ق وزارة التربية والتعلي���م هذا القرار 

بصورة جزئية فقط. 

وتطال���ب اللجنة أيضا بتطبيق وثيقة التفاهمات التي تمت بلورتها في نهاية 

والي���ة وزير التربية والتعليم الس���ابقة، يولي تمير. وتش���ير الوثيقة إلى نقص 

بحوالي 4000 وظيفة في جهاز التعليم العربي، وبضمن ذلك في التعليم الخاص 

ل���ذوي االحتياجات وروضات األطفال العالجية. وأكدت اللجنة على أن النقص في 

هذه الملكات يعمق الفجوة بين التعليم العربي واليهودي. 

»نادي أعضاء مغلق«
���تي، البلدات التي 

ْ
ش

َ
وصف محرر ش���ؤون التربية والتعليم في »هآرتس«، أو ك

تالميذها على رأس قائمة اس���تحقاق ش���هادة البجروت بأنها تكاد تكون »نادي 

أعضاء مغلق«. وأش���ار إلى أن هذه البلدات، »شوهام« و«كوخاف يائير« والمجلس 

اإلقليم���ي »حوف هش���ارون« و«هود هش���ارون« وأمثالها، وجميعها في وس���ط 

إس���رائيل، تظهر على رأس القائمة منذ سنوات طويلة، »والمفاجأة الوحيدة هي 

ما إذا تقدمت بلدة تتبوأ المرتبة الثالثة مرتبة أو تراجعت مرتبة«. 

ولفت كش���تي إلى أن »العالق���ة بين التحصيل الدراس���ي للتلمي���ذ وخلفيته 

االجتماعية – االقتصادية، وفي سياق أوسع مع مكان سكناه، لم تكون أبدأ أوضح 

مما هي اليوم. والفجوات بين األغنياء والفقراء أصبحت أبرز من أي وقت مضى«. 

وأوضح أنه »يحظر أن تش���وش المعطيات المفصلة، التي نشرتها وزارة التربية 

والتعلي���م بما يتعلق بكل واحدة من الس���لطات المحلية، الص���ورة العامة، التي 

يتحاش���ى المسؤولون في الوزارة التحدث حولها، وهي أنه خالل السنوات الثالث 

بين 2009 و2011 ارتفع معدل نس���ب االس���تحقاق للبجروت ف���ي البلدات الغنية 

3.5% وبات 68.11% من بين التالميذ الذين يتعلمون في صفوف الثواني عش���ر 

ويس���كنون في هذه البلدات. وفي البلدات الضعيفة تم تس���جيل ارتفاع، لكنه 

أقل بكثير، من 49.45% إلى 51.15%. وقد كان االرتفاع في البلدات ذات المس���توى 

االجتماعي – االقتصادي المتوسط أقل، من 60.9% إلى 62%. وبكلمات أخرى، فإن 

الجميع حس���نوا تحصيلهم، لكن التالميذ من األماكن الغنية فعلوا ذلك بش���كل 

أفضل«.

وأش���ار كش���تي إلى أنه »حتى هذا الوضع المقلق، كما يظه���ر من المعطيات، 

ش���رت قبل ثالثة أسابيع، 
ُ
هو جزئي وحس���ب. فخالفا للمعطيات القطرية، التي ن

وأش���ارت إلى انخفاض طفيف في نسبة المستحقين للبجروت، فإن نسب النجاح 

في البلدات المختلفة تس���تند إلى احتساب المستحقين من بين تالميذ الثواني 

عش���ر الذين يسكنون في كل بلدة، ومن دون ش���مل أبناء الشبيبة الذين تسربوا 

حتى هذه المرحلة الدراسية«.

وش���دد كشتي على أن »نس���بة التالميذ العرب والحريديم والمهاجرين الجدد 

بين المتس���ربين أكبر بكثير من التالميذ في البل���دات الغنية. وفي عالم متطور 

يتعين على وزارة التربية والتعليم نش���ر نس���بة المستحقين لشهادة البجروت 

في كل بلدة من بين مجمل أبناء س���ن 17 عاما في كل مكان. وباإلمكان االستنتاج 

أن الصورة التي س���تظهر عندها س���تكون أخطر بكثير. والحاالت االس���تثنائية 

للبلدات العربية، التي تنجح بين حين وآخر بتس���لق القائمة، إنما تدل وحس���ب 

على عمق الفجوات واس���تقرارها بكل ما يتعلق بمعطي���ات البجروت، التي تؤثر 

بش���كل كبير على االستمرار في مس���ار الحياة نحو الدراسة العليا وتعلم المهن 

التي تدر أرباحا«.

ورأى الكات���ب أن »هذه المعطيات ال يمكنها أن تفاج���ئ أحدا، وبالتأكيد ليس 

المس���ؤولين في وزارة التربية والتعليم. فهم يعرفون جيدا تحليل نتائج تالميذ 

إس���رائيل باختب���ارات دولية، التي دل���ت على وجود اختالف هائ���ل، واألعلى من 

نوعه في العالم، فيما يتعلق بتحصيل التالميذ في المدارس وبين المؤسس���ات 

التعليمية«.

وخل���ص كش���تي إلى أنه » كما يتبي���ن من تقرير ’مركز أدفا’ )الذي نش���ر يوم 

األربعاء الماضي( فإنه يوجد تناس���ق كبير بين مس���توى الدخل المتوس���ط في 

كل بلدة ونسبة المس���تحقين لش���هادة بجروت فيها. وجهاز التعليم لم ينجح 

في كسر هذا التناس���ق ولو بقليل، ومن الجائز أنها تخلده. وفي الماضي البعيد 

عل���ى األقل كانوا يتحدثون في وزارة التربية والتعليم عن تقليص الفجوات بين 

المجموع���ات الس���كانية المختلفة على أنه غاية مركزية. لك���ن هذا االلتزام أخذ 

يتراجع واختفى في السنوات األخيرة«.

»الــحــكــومـــة ال تــســتــثــمــر كــفــايــة فــي الــتــعــلــيــم«
نتائج امتحانات »البجروت« تؤكد اتساع الفجوة في التحصيل الدراسي بين األغنياء والفقراء وبين اليهود والعرب * البلدات »القوية« تحصد %68.1 

مقابل 51.1% للبلدات الضعيفة * عدد التالميذ العرب في العام الدراسي الحالي أكثر من نصف مليون تلميذ، يشكلون ربع عدد التالميذ في إسرائيل

عبرت إس���رائيل عدة مرات، خالل األس���بوع الماضي، عن قلقها من دخول قوات 

تابعة للجيش المصري إلى شمال شبه جزيرة سيناء. ويأتي هذا القلق على الرغم 

من إعالن مصر أن إدخال هذه القوات هدفه محاربة المجموعات المسلحة، وبينها 

المجموع���ة التي هاجمت موقع أمني مص���ري وقتلت 16 من رجال األمن فيه خالل 

تناولهم طعام اإلفطار في ش���هر رمضان، قبل أس���ابيع قليل���ة. وتحدثت تقارير 

إسرائيلية عن أن مصر أدخلت دبابات إلى شمال سيناء، واعتبرت أن هذه الخطوة 

تشكل خرقا التفاقية السالم بين الجانبين.  

وطالبت إس���رائيل مصر، بواس���طة الواليات المتحدة، بوق���ف إدخال قوات من 

جيش���ها إلى س���يناء وإخراج هذه القوات »ف���ورا«، وعبرت ع���ن قلقها من وجود 

دبابات مصرية في شمال شبه الجزيرة. وقالت صحيفة »معاريف«، اليوم الثالثاء 

الماضي، إن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعث بواسطة 

البي���ت األبيض األميركي رس���الة »ش���ديدة اللهجة« إلى مصر وطالبها بس���حب 

الدبابات »بصورة فورية«. كذلك طالبت الرس���الة اإلسرائيلية مصر بوقف إدخال 

قوات الجيش إلى س���يناء من دون تنس���يق مسبق مع إس���رائيل بدعوى أن ذلك 

يشكل »خرقا خطيرا« التفاقية السالم بين الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إس���رائيلي رفيع المستوى قوله إن »إسرائيل قلقة 

من الدبابات المصرية الموجودة في ش���مال س���يناء. وهذا خرق س���افر التفاقية 

الس���الم«. وقالت الصحيفة إن التدخل األميركي مطلوب اآلن بعد تراجع التنسيق 

الوثي���ق الذي كان قائم���ا بين الدولتين ف���ي الماضي، إضافة إل���ى وجود تأثير 

للواليات المتحدة على مصر بسبب المساعدات المالية السنوية بقيمة 1.3 مليار 

دوالر لمصر. 

على الرغم من ذلك، فإن إس���رائيل تتحس���ب، وفقا للصحيف���ة، من أن مصر لن 

تعمل على إعادة الس���يطرة األمنية في س���يناء، وأن العمليات العس���كرية ضد 

الخاليا المسلحة في شمال سيناء س���تكون محدودة النطاق. ومن الجهة األخرى 

تتحسب إس���رائيل من إبقاء مصر قواتها المدرعة في سيناء لفترة غير محدودة 

وفرض تغيير اتفاقية الس���الم التي تنص على بقاء ش���مال شبه الجزيرة منطقة 

منزوعة السالح. وقالت الصحيفة إن إسرائيل تواجه وضعا معقدا في سيناء. فمن 

جهة توجد مصلحة إلس���رائيل في محاربة مصر للخاليا المسلحة في سيناء. ومن 

الجهة األخرى توجد لدى إس���رائيل حساسية كبيرة تجاه الحكم الجديد لإلخوان 

المس���لمين في مصر. وهذا ما جعل إس���رائيل مرتبكة في رد فعلها حيال دخول 

قوات الجيش المصري إلى سيناء. 

وكانت الحكومة اإلسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية واألمنية قد صادقت 

قبل أس���بوعين على إدخال مصر خمس مروحيات قتالية من طراز »أباتش���ي« إلى 

سيناء، وإبقائها هناك من دون تحديد فترة زمنية.

واعتب���ر وزير خارجية إس���رائيل، أفيغدور ليبرمان، أن مص���ر »خرقت« اتفاقية 

الس���الم مع إس���رائيل بإدخالها دبابات وجنود إلى س���يناء، وقال إن إسرائيل لن 

تسكت على ذلك. ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ليبرمان قوله، خالل اجتماعه 

مع 20 سفيرا إسرائيليا، إنه »يحظر على إسرائيل السكوت على الخروقات المصرية 

التفاقية الس���الم بكل ما يتعلق بإدخال قوات الجي���ش والطائرات والدبابات إلى 

شبه جزيرة سيناء بدون مصادقة إسرائيل«. 

لكن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق، عاموس يدلين، 

قال إلذاعة الجيش اإلس���رائيلي إن »محاربة اإلرهاب ينبغ���ي أن تتم بالدبابات«. 

وأضاف أنه »طالما أن العملية العسكرية في سيناء هي عملية ذات هدف محدد 

وواس���عة ضد اإلرهاب، فإنني أعتقد أن علينا النظر إلى ذلك بصورة واقعية ، ألن 

إس���رائيل صادقت بصورة مبدئية على دخول قوات مصرية بحجم أكبر مما تنص 

عليه اتفاقية السالم«.

نتنياهو وباراك صامتان
نش���ر محلل الشؤون الفلس���طينية في صحيفة »هآرتس«، أفي سخاروف، مقاال 

عل���ى الموقع االلكترون���ي للصحيفة، انتق���د فيه صمت نتنياه���و ووزير الدفاع 

اإلس���رائيلي، ايهود باراك، وامتناعهما عن التصريح بشكل رسمي حول موضوع 

ادخال قوات الجيش والدبابات المصرية إلى ش���مال س���يناء. وقبل ذلك بأسبوع 

نشر سخاروف تقريرا قال فيه إن مصر أدخلت هذه القوات والمعدات العسكرية 

من دون التنس���يق مع إس���رائيل. وأضاف أن جهاز األمن ومكتب رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية رفضا التعقيب على تقريره، وأنهما »حافظا على تعتيم كبير فيما 

يتعلق بالعملية العسكرية المصرية«.

وعلى ما يبدو أن س���خاروف كان يشير إلى االرتباك لدى إسرائيل حيال العملية 

العس���كرية المصرية في شمال س���يناء. وكتب أن رد مكتب نتنياهو على إدخال 

قوات ودبابات مصرية إلى سيناء »بدون تنسيق«، أن »إسرائيل ومصر على اتصال 

متواصل بكل ما يتعلق بالمواضي���ع ذات العالقة بين الدولتين«، لكن الكاتب لم 

يكتف بذلك. 

وتابع س���خاروف أنه في غضون ذلك »استمرت إسرائيل في الحفاظ على صمت 

غري���ب، بينما الحلبة الدولية والمصرية هائجة. وقد بدأ ذلك بانتقادات وجهتها 

جه���ات مصرية رفيعة المس���توى إلى إس���رائيل، وقالت ’ماذا تري���دون منا، إننا 

نحارب اإلرهاب وحس���ب’. واس���تمر هذا بتصريحات أطلقها أعضاء كنيست من 

اليمين الذين ركبوا على موجبة هذه القضية وطالبوا إس���رائيل بأن تطالب مصر 

بالتوقف عن العمل بصورة أحادية الجانب«.

ومضى س���خاروف أن الموض���وع تصاعد بمق���ال كتبه الدبلوماس���ي األميركي – 

اليهودي دنيس روس، في صحيفة »واش���نطن بوست«، ودعا فيه اإلدارة األميركية 

إلى اش���تراط اس���تمرار المس���اعدات االقتصادي���ة األميركية بوق���ف »الخروقات« 

المصرية التفاقية الس���الم مع إس���رائيل. كذلك دعت المتحدثة باس���م الخارجية 

األميركية، فيكتوريا نولند، مصر إلى التعاون مع إسرائيل حول ما يحدث في سيناء.  

وأضاف س���خاروف أنه »فقط في إس���رائيل يواصلون الصمت. اإلعالم المصري 

يس���خن األجواء، وهكذا يفعل اإلعالم الفلسطيني أيضا، فيما ليس واضحا أبدا ما 

الذي يحدث في سيناء، وخاصة بسبب الصوم عن الكالم الذي حكم اإلسرائيليون 

به على أنفسهم، على الرغم من أنهم يتميزون عامة بمحبتهم الزائدة للتصريح 

لوسائل اإلعالم«.

وتس���اءل س���خاروف »ما هو حجم الخ���رق من الجانب المص���ري؟ هل هو يهدد 

إسرائيل؟ هل زجت مصر بألوية كاملة من الجيش المصري في سيناء وقد ’تعلق’ 

هن���اك بعد ذلك؟ هل ينبغي عل���ى الجمهور اإلس���رائيلي أن يتخوف من جبهة 

أخرى؟ هذه أس���ئلة من الس���هل جدا اإلجابة على قسم منها ولو من أجل تهدئة 

األجواء فقط. لكن صفارة التهدئة من جانب نتنياهو وباراك ترفض القدوم«.

ورأى سخاروف أنه في المكان الذي يصمت فيه نتنياهو يتحدث فيه ليبرمان، 

وكت���ب أنه »بدال من أن يتح���دث نتنياهو أو باراك حصلنا عل���ى تصريح ليبرمان 

)المذكور أعاله(، الذي باإلمكان االعتماد عليه، ألنه أينما يمكنه أن يسخن قضية 

فإنه س���يفعل ذلك... وينبغي أن نأمل فقط بأنه قبل أن يكرر ليبرمان تصريحاته 

البائس���ة من العام 2001، بأنه في حالة الحرب مع مصر يجب قصف السد العالي، 

س���يتدخل باراك ونتنياهو ويهدئان األجواء بواس���طة توجه رسمي لمصر وإلى 

الجمهور اإلسرائيلي أيضا«.  

إسرائيل تتخوف من أن مرسي يقوض اتفاقية السالم
شدد المحلل األمني والعسكري في موقع »يديعوت أحرونوت« االلكتروني، رون 

بن يشاي، في مقال نشره األربعاء الماضي، على أن »الدبابات في سيناء تقلق أقل 

من العالقات الدبلوماس���ية التي تكاد تكون غير موجودة بين إس���رائيل ومصر«. 

وأوض���ح أن »عدد الدبابات التي أدخلها الجيش المص���ري إلى المنطقة المنزوعة 

الس���الح، المنطقة C، في ش���مال س���يناء، مؤخرا، قليل للغاية وال يشكل تهديدا 

علينا في أي حال من األحوال. وقد وافقت إسرائيل، منذ العام الماضي، أن تدخل 

مصر مركبات مدرعة إلى هذه المنطقة لغرض محاربة أنفاق التهريب )إلى قطاع 

غزة( والمجموعات اإلرهابية التي تنشط في سيناء«.  

وأضاف بن يش����اي، المعروف بعالقاته الوثيقة مع أجهزة األمن اإلس����رائيلية منذ 

سنوات طويلة، أن »التنسيق األمني بين ممثلي الجيش اإلسرائيلي والجيش المصري 

في المس����تويات الميدانية يجري بصورة منتظمة وكذلك األمر بالنسبة للمحادثات 

بي����ن كبار المس����ؤولين في جه����از األمن اإلس����رائيلي وكبار المس����ؤولين في قيادة 

المخابرات المصرية في القاهرة. ويمكن التقدير حتى أن أمن إسرائيل يستفيد، في 

الفترة اآلنية، من النشاط العسكري المصري المتزايد في شمال سيناء«.  

 لكن بن يش���اي أش���ار إلى أن »ما يقلق صناع القرار في إس���رائيل فعال ليس ما 

يحدث في س���يناء، وإنما ما ال يح���دث بين القاهرة وبين ت���ل أبيب والقدس. أي 

محاولة رئيس مصر الجديد، محمد مرسي، تقليص التنسيق والمحادثات األمنية 

مع إس���رائيل، وعلى ما يبدو بهدف تقويض فاعلية اتفاق الس���الم بين الدولتين 

إلى حين تحويله إلى اتفاق ميت«.

وأضاف أن إدخال رتل دبابات إلى المنطقة C في سيناء »من دون تنسيق مسبق مع 

إس���رائيل، ومن دون الحصول على مصادقتها، يدل على توجه دائم للنظام الجديد 

في مصر إلرغام إس���رائيل على ابتالع خطوات أحادية الجانب. وقبل بضعة ش���هور 

ألغت مصر، بشكل أحادي الجانب، اتفاق الغاز مع إسرائيل، واآلن قضية الدبابات«.    

وأش���ار بن يشاي إلى أنه حدثت خروقات وانتهاكات، خالل السنوات ال33 منذ 

توقيع اتفاقية الس���الم بين مصر وإسرائيل، »لكن في جميع الحاالت في الماضي 

كان يكفي إس���رائيل تقديم شكوى سرية إلى قائد القوات المتعددة الجنسيات 

ف���ي س���يناء ووزارة الخارجية في واش���نطن من أج���ل إعادة الوض���ع إلى نصابه. 

وكان واض���ح أنه يوجد للنظام ف���ي مصر مصلحة اقتصادية وأمنية وسياس���ية 

اس���تراتيجية في وجود اتفاق السالم وبدعم الواليات المتحدة النابع منه، وذلك 

رغ���م الحقيقة ب���أن الكثيرين من قادة النظام، وقس���م كبير ج���دا من المثقفين 

والشعب، كانوا وما زالوا معادين شعوريا ودينيا إلسرائيل«.   

ورأى بن يش���اي أن أيدي النظام المصري الجديد ليس���ت حرة، وأنه »على الرغم 

من التطهير الذي نفذه مرس���ي بحق المجلس العس���كري األعلى في بالده إال أنه 

لي���س حرا تماما لكي يعمل بخالف رأي الجن���راالت المصريين. ويعرف الجنراالت 

المصري���ون أيضا، الذين يدين���ون بمنصبهم الرفيع لمرس���ي، يعرفون جيدا أن 

إلغاء اتفاق السالم مع إسرائيل قد يؤدي إلى اشتعال فتيل سيدمر بشكل كامل 

االقتصاد المصري وربما س���ينتهي بهزيمة عس���كرية أيضا... وعلى إسرائيل أن 

تعم���ل فورا وبحزم من أجل وقف توجه النظ���ام الجديد في مصر وهو ال يزال في 

بدايته«.   

وأضاف بن يش���اي أن »موقف إسرائيل ينبغي التعبير عنه في المرحلة الحالية 

بقنوات دبلوماسية. وواش���نطن هي العنوان األساسي ألن اإلدارة األميركية هي 

الضامن الرس���مي التفاق الس���الم. ولإلدارة األميركية رافعات ضغط مهمة على 

المؤسس���ة العس���كرية واالقتصاد المصري، إضافة إلى أنه على األغلب أن مرسي 

كرئيس قد تعهد أمام كبار مس���ؤولي اإلدارة األميركية الذين التقوا معه، وزيرة 

الخارجي���ة، هيالري كلينتون، ووزي���ر الدفاع، ليون بانيتا، بأنه س���يحترم اتفاق 

السالم مع إسرائيل«. 

لكن بن يش���اي أش���ار إلى أن نتنياهو وباراك يتصارعان مع الرئيس األميركي، 

ب���اراك أوباما، حول الموضوع النووي اإليراني، األمر الذي ال يحفز أوباما على العمل 

في الموضوع المصري، »ومن هنا فإن أيدي إس���رائيل ليس���ت ح���رة تماما. وعلى 

صناع القرار عندنا أن يس���تخدموا الدبلوماس���ية الهادئة ولكن بش���كل مكثف 

ف���ي كافة القن���وات المتوفرة لديهم من أجل تحقيق هدف اس���تراتيجي واحد، 

وهو ترميم والحفاظ على التحاور والتنس���يق المباش���رين، بمستويات سياسية 

وعس���كرية عليا، بين إس���رائيل ومصر. وإذا تحقق هذا الهدف فإن اتفاق السالم 

بين الدولتين سيكون أقل هشاشة وأقل عرضة للمس مما هو عليه اآلن«.

بعد إدخال الجيش المصري دبابات وحشد قوات في شمال سيناء  

إسرائيل تتخوف من تقويض اتفاق السالم مع مصر

دبابات مصرية في الطريق إلى شمال سيناء.
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قضايا وآراء

بقلم: إيلي أمينوف )*(

نحيي هذا العام الذكرى الخامسة والستين لبداية النكبة الفلسطينية، 

وللحقيق���ة فقد كان من الجدير إحياؤها منذ الي���وم الذي صدر فيه قرار 

التقس���يم في تش���رين الثاني 1947، فهذا القرار غير المشروع هو الذي 

قضى بتصفية الش���عب الفلس���طيني وطنيا، وس���لب وطنه وتقس���يمه، 

وتحويل غالبية أبنائه إلى الجئين.  

وق���د كان تدمير المدن الفلس���طينية وطرد س���كانها ف���ي صلب هذه 

النكبة، س���واء فيما يتص���ل بع���دد المطرودين من المناط���ق الحضرية 

المكتظة، أو فيما يتعلق بتدمير النس���يج االجتماعي الثقافي- الحضري 

النابض بالحيوية والنش���اط والتطور، وال���ذي اختفى إلى غير رجعة طوال 

عشرات السنين.  

ولقد س���اد في العالم تنكر ش���به تام تجاه مأساة الشعب الفلسطيني، 

وكان أحد أس���باب ذلك اإلجم���اع التام حول قرار التقس���يم، الذي أفضى 

إلى هذه الكارث���ة. ويرجع هذا القرار إلى التوافق المش���ترك بين القوى 

العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وخاصة الواليات المتحدة 

األميركية واالتحاد الس���وفياتي، حول تسليم فلسطين التاريخية - وسط 

تجاهل س���كانها األصليين- إلى المس���توطنين اليهود الذين استوطنوا 

في فلس���طين بتس���هيل ورعاية اإلمبريالية البريطانية. وقد أولت القوى 

العظم���ى دورا بالغ األهمية لغرس دول���ة جديدة وغريبة كخنجر في قلب 

المشرق العربي.  هذه اإلستراتيجيا كفلت ضمان تجزئة المشرق العربي 

إلى كيانات سياس���ية منفصلة ومبعثرة، بما يكفل تس���هيل الس���يطرة 

على الجماهير العربية، وس���ط رعاية وإنش���اء أنظمة حكم عربية فاسدة 

ومتخلفة وتابعة. 

ه���ذا هو اإلطار الذي يجب أن يتم فيه تفحص ماهية الدولة اليهودية 

المس���ؤولة عن كل ما حدث للشعب الفلس���طيني منذ ذلك الوقت وحتى 

اآلن. 

ولكن في كل ما يتعلق بتدمير مدن فلس���طين فقد ظل الفلس���طينيون 

أنفس���هم أيضا، وعلى امتداد س���نوات طوال، يتناولون ه���ذا الموضوع 

بص���ورة خجولة نس���بيا.  أحد األس���باب المركزية لذلك ه���و غياب ذاكرة 

منظمة للمدينة الفلس���طينية، وتدمير الحضارة الفلسطينية على أيدي 

الصهيونية، فالتركيز في خطاب النكبة، الذي نال في الس���نوات األخيرة 

إض���اءة متجددة، كان وم���ا زال منصبا على القرية الفلس���طينية وأرضها 

المسلوبة والرومانس���ية الجمالية لبيوتها المدمرة. في المقابل فقد ظل 

البعد المركزي اآلخر لعملية الط���رد والتطهير العرقي محاطا بالغموض: 

التعامل الوحش���ي من جان���ب الصهيونية م���ع المدينة الفلس���طينية 

والحرب الشرس���ة التي ش���نتها الصهيونية ضدها، إل���ى أن محتها من  

الحي���ز اإلقليمي التاريخي وحتى من الذاكرة الوطنية، كذلك فإن الجهود 

والمس���اعي الدائبة التي تبذلها المؤسسة اإلسرائيلية لمنع تطور ونمو 

المدينة العربية مجددًا أخفيا بنجاح ملحوظ.

في الفترة التي بدأ فيها االستيطان الصهيوني يتجسد برعاية العّرابة 

األم- اإلمبراطوري���ة البريطانية - كان الش���عب الفلس���طيني يمر في أوج 

عملي���ة تبلوره كأمة عصرية في وطنه.  صحيح أن المجتمع الفلس���طيني 

كان ف���ي غالبيت���ه مجتمعا زراعيا، غي���ر أن التح���والت االجتماعية، التي 

نش���أت في أعقاب تغلغل رأس الم���ال الكولونيالي األوروبي، أخذت تفرز 

نوعا من الطبقات االجتماعية الجديدة على أس���اس العالقات الرأسمالية.  

هذه الطبقات تمركزت باألساس في المدن الكبيرة، يافا والقدس وحيفا، 

وأفرزت طبقات متوس���طة عصرية طورت عالق���ات ومفاهيم جديدة، وقد 

كانت عملية العلمنة التي مرت بها هذه الطبقات ش���ديدة التأثير، وهذه 

حقيقة تاريخية يتجاهلها غالبية المؤرخين. 

فمنذ بداية االنتداب البريطاني الذي نش���أ وتطور في كنفه االستيطان 

الصهيوني في البالد، كانت المدن الفلس���طينية تضم قرابة ربع مجموع 

س���كان فلسطين.  وقد ازدادت هذه النس���بة لتصل إلى 36% في نهاية 

االنت���داب، أي إل���ى حوالي نصف مليون نس���مة.  وبالمقارنة مع الش���رق 

األوس���ط بأكمله فقد كانت نس���بة تمدن الس���كان العرب في فلس���طين 

مرتفعة بشكل خاص. 

وحتى من ناحية تكنولوجية، كانت فلس���طين م���ن البلدات المتقدمة 

في الش���رق األوس���ط. وعلى س���بيل المثال، فقد كان مس���توى المركبات 

الميكانيكية- عدد الس���يارات لكل ألف نسمة- أعلى في المجتمع العربي 

الفلسطيني من جميع دول المنطقة باستثناء لبنان، وأعلى حتى من دول 

مثل بلغاري���ا أو بولندا في تلك الفترة، كذلك ف���إن عدد أجهزة المذياع، 

الذي كان س���لعة حديث���ة باهظة الثم���ن، زاد في كميته لدى الس���كان 

الفلس���طينيين أربعة أضعاف أو خمس���ة أضعاف عن عددها في سورية 

أو مص���ر نس���بة إلى عدد س���كانهما.  وقد ش���كلت المدن الفلس���طينية 

مفترق طرق أو تقاطع يربط المجتمع المحلي مع المتغيرات والتجديدات 

واالبتكارات واألفكار في العالم بأسره، فصارت مصنعا لألفكار الوطنية.  

في العام 1946 كان في فلس���طين 11 مدينة زاد عدد سكان كل منها عن 

عش���رة آالف نس���مة.  في ثالث من هذه المدن - يافا  وحيفا والقدس- بلغ 

عدد الس���كان العرب حوالي 70 ألف نس���مة لكل مدينة، وفي هذه المدن 

الكبي���رة لم يقتصر التط���ور على مجاالت التج���ارة والمصارف والصناعة 

الخفيفة والنقل وحس���ب، بل ش���مل أيضا الحياة الثقافية واالجتماعية 

وفروعا مثل السينما، المقاهي، النوادي، التنظيمات الشبابية والنسوية، 

الصحف اليومية والمجالت األسبوعية والمحافل األدبية والمسرح وتعلم 

اللغات. 

وقد برز تواجد الطبقة العاملة الفلسطينية ومنظماتها النقابية بشكل 

ملحوظ وكبير في المدن، غير أن الحياة الثقافية طورت في غالبيتها على 

أيدي ش���ريحة برجوازية صغيرة واسعة نش���أت في المدن.  وقد تصدت 

هذه الشريحة للصهيونية بل وشنت في بعض األحيان انتقادات شديدة 

ضد الزعام���ة اإلقطاعية- البرجوازية الفلس���طينية الت���ي كانت مرتبطة 

ب���رأس المال األجنبي والنظام الكولونيالي والعروش الملكية العربية، بل 

وبالصهيونية ذاتها.  غير أن هذه الش���ريحة المكونة من طبقة متوسطة 

محلي���ة، لم تنجح قط في االنفصال أو االبتعاد عن تلك الزعامة اإلقطاعية 

التقليدية بصورة حقيقية ولذلك لم تفلح في تطوير سياسة مستقلة.  

وعل����ى الرغ����م من ذل����ك وف����رت ه����ذه الطبق����ة أو الش����ريحة الزعامة 

األيديولوجية للحركة الوطنية، س����واء ف����ي صيغتها القومية العربية أو 

في صيغتها الفلسطينية.  ولقد كانت لهذه الشريحة أهمية بالغة في 

النسيج الوطني الفلسطيني، ولذلك ال غرابة في أن هذه الفئة ومنشأها- 

المدينة- كانا موضع كراهية علنية لدى الحركة الصهيونية.  وقد أخذت 

هيه الكراهية ش����كال أو مظه����رًا عمليا في حرب التقس����يم التي يطلق 

عليه����ا  اليهود »حرب االس����تقالل« أو »حرب التحرير«.  ويش����ير اإلرهاب 

الذي مارس����ه الصهيونيون من حول المدن الث����الث الكبيرة، يافا وحيفا 

والق����دس، منذ كانون األول 1947، إلى اس����تراتيجيا موحدة: في المرحلة 

األول����ى ضرب وتخري����ب الريف الزراعي للمدينة به����دف خلق نقص في 

المواد الغذائية داخلها. وفي المرحلة الثانية: ضرب نقاط إستراتيجية 

داخل المدن، مثل القنبلة التي ألقاها أفراد منظمة »اإليتسل« على عمال 

ع����رب في معامل تكرير النفط في حيف����ا، والتي أطلقت دائرة دموية من 

المذابح وأعمال االنتقام، وقصف بناية الس����رايا في ميدان الس����اعة في 

ياف����ا على يد أعضاء منظمة »ليحي« في الراب����ع من حزيران  1948، والذي 

أوقع عش����رات القتلى  ودمر األرشيف البلدي، وتفجير فندق سميراميس 

ف����ي حي القطمون في القدس في الخامس م����ن كانون الثاني 1948 على 

ي����د أفراد »الهاغاناه«، وقص����ف المباني والبيوت المطل����ة على محيطها 

في المدن الثالث الرئيس����ة. وغداة هذه التفجيرات مرت مدرعة تابعة ل� 

»الهاغاناه« في حي الطالبية في القدس وطالبت الس����كان بواسطة مكبر 

للصوت بمغادرة الحي، وقد غادره بالفعل جزء منهم. وهكذا جرى إرهاب 

وترويع وطرد الس����كان غير المنظمين على مرأى م����ن األعين المعصوبة 

للجيش البريطاني.

ابت���داء من ش���هر آذار 1948 تصاعدت أعمال التحرش واالس���تفزاز من 

جان���ب أفراد منظم���ة الهاغاناه للس���كان العرب في إطار م���ا أطلق عليه 

»الخطة دالت«. فمجزرة دير ياسين التي ارتكبها أفراد منظمتي »إيتسل« 

و«ليحي« بمس���اعدة وابل نيران أفراد »الهاغاناه«، في التاسع من نيسان 

1948، أدت إلى فرار جماعي لس���كان القرية الفلسطينية. وقد كانت طبريا 

المدينة العربية األولى التي أنجز فيها التطهير العرقي للس���كان العرب 

بشكل كامل. 

ف���ي 16 نيس���ان خرج البريطانيون م���ن المدينة، وعلى أثر ذلك ش���نت 

»الهاغان���اه« هجوما على قرية »ناصر الدين« بالقرب من طبريا، قتل خالله 

جميع الجرحى واألس���رى.  بعد ذلك بدأ قصف الجزء العربي من المدينة،  

وعوضا عن حماية المتعرضي���ن للهجوم، اقترح البريطانيون إخالء جميع 

السكان العرب، وفي 1948/4/18 غادرت قافلة المطرودين مدينة طبريا. 

في القدس تواصل، في أعقاب مجزرة دير ياسين، الضغط لطرد ما تبقى 

من الس���كان العرب من أحياء الطالبية، البقعة، أبو طور، روميما، القطمون، 

المصرارة، وغيرها، والتي كانت أغلبيتها من أرقى أحياء القدس. 

غالبية المدن العربية احتلت و«طهرت« قبل الخامس عشر من أيار 1948، 

وه���و اليوم الذي اندلعت فيه رس���ميا »حرب االس���تقالل«، عقب اجتياح 

الجيوش العربية لفلس���طين. وكان طرد معظم السكان العرب الحضريين 

في مدن حيفا وطبريا وصفد واألحياء العربية في جنوبي القدس وغربيها، 

قد تم في ش���هر نيسان على مرأى من سلطة االنتداب البريطاني.  وبغية 

حث هرب الس���كان العرب الباقين في بيوتهم في القدس، عملت الوكالة 

اليهودي���ة على بث ش���ائعات تق���ول إن ممتلكات الع���رب الذين غادروا 

الـنـكــبـة لـيـســـت تـدمـيـــر قـرى فـقـــط!

بيوتهم بس���بب الحرب س���تعاد إليهم ف���ور انتهاء القت���ال )يديعوت 

أحرونوت 1948/5/4(، وبطبيعة الحال فقد كانت هذه خرافة كاذبة. وعقب 

انتهاء المعارك تبقى في جميع المدن العربية أقل من 5% من الس���كان، 

كما أن هؤالء كانوا في جزء منهم نازحين من قرى المنطقة.

وهكذا، فإن المدينة الفلسطينية، كعامل حيوي يساهم في حفز الوعي 

والتقدم من ناحي���ة وطنية واجتماعية، تعرض���ت للتدمير ولم يعد لها 

وجود. وقد أتاح غياب المدينة الفلس���طينية قيام وإدارة حكم عس���كري 

مريح وغير مكلف، يس���يطر على مجتم���ع متفكك ومجرد من القيادة، عاد 

إلى الوراء ألجيال. 

المدينت���ان الوحيدتان اللتان بق���ي فيهما آنذاك س���كان عرب بحجم 

ملم���وس كانتا الناصرة والمجدل. في الناص���رة تخوف الصهيونيون من 

تنفي���ذ تطهير عرقي بس���بب أهمية المدينة للعالم المس���يحي، ولذلك 

دفعوا إليها بأعداد كبيرة من النازحين الفارين من قرى المنطقة من أجل 

خلط العنصر الحضري بسكان جدد غير حضريين.  أما في مدينة المجدل 

فق���د كان التوجه مختلفا تماما.  فق���د تحولت البلدة، التي بقي قرابة ربع 

س���كانها فيها بعد الحرب، إلى ما يشبه مركز إغاثة للنازحين الذين عبروا 

الحدود بهدف قطف محاصيل حقولهم أو ألخذ أمتعة وحاجيات تركوها 

وراءهم.  وقد قام الحكم العسكري بنقل حمولة من المتعاونين البدو إلى 

المجدل كي يراقبوا س���كان البلدة.  ولكن في 17 آب 1950 تس���لم س���كان 

المجدل أوامر طرد وطلب منهم بحضور جنود الجيش اإلسرائيلي التوقيع 

على وثائ���ق يعلنون بموجبها أنهم يغ���ادرون بيوتهم بإرادتهم الحرة. 

وبحلول شهر تشرين األول من العام ذاته تم ترحيل جميع سكان المجدل 

إلى قطاع غزة، لتقام على أنقاض بيوتهم مدينة عسقالن. 

لق���د كان هدم وتدمير المدن الفلس���طينية ومنع تطورها مجددا هدفا 

مركزيا للمس���ؤولين عن ش���ؤون العرب من طرف حكومات إسرائيل. وقد 

أدرك ه���ؤالء جيدا دور ووظيفة المدينة كمركز للتطور االجتماعي وبلورة 

الوعي القومي. فالمدينة، خالفا للقرية والقبيلة، تنمو وتزدهر عن طريق 

نش���اط وجهود أفراد يلتحقون بها ويساهمون في خلق روابط اجتماعية 

وإنسانية وثقافية جديدة. هذا التطور كان يشكل دائما تهديدا للهوية 

اإلس���رائيلية المبنية عل���ى األس���اطير الصهيونية.  فوجود فلس���طين 

الحض���ري، في الماض���ي كما في الحاض���ر، يقلق ويخي���ف دائما الوجود 

الكولونيالي الصهيوني،  ويقوض روايته واألس���اطير التي اختلقها وكل 

مصداقيتها. 

على هذه األرضية ينبغي فهم الجهود والمس���اعي واألساليب والخدع 

التي تواصل إسرائيل الرسمية توظيفها كي تمنع بأي ثمن عملية تحضر 

وعم���ران المجتمع الفلس���طيني. وقد وجد ذلك تعبي���را جليا له طوال 65 

عاما خلت، في منع وحجب االس���تثمارات التي تصب في التطور الصناعي 

والتنمي���ة، وفي التجهيل المتعمد للس���كان، وتنمية زعامة عش���ائرية 

وبطريركية من العمالء والمتعاونين مع المؤسس���ة الرس���مية، ومالحقة 

األفراد من ذوي التوجهات القومية أو الش���يوعية، باإلضافة إلى سياسات 

الفصل والخصخصة وتقسيم الس���كان الفلسطينيين إلى طوائف ، ومن 

ضمن ذلك اختالق  »قومية درزية«، وغير ذلك.  ومن الواضح تماما أن نجاح 

هذه األساليب على صعيد الفلسطينيين مواطني إسرائيل شجع إتباعها 

في كل أجزاء فلسطين.  

م���ا زالت عملية ن���زع صفة التمدن عن المجتمع الفلس���طيني تش���كل 

العمود الفقري في إستراتيجيا السيطرة الصهيونية على هذا المجتمع. 

فالصهيونية لن تسمح قط بتأسيس مدينة فلسطينية جديدة وال حتى 

جامعة عربية، يمكن أن تشكل مثال نواة لمدينة. وتواصل أجهزة الحركة 

الصهيونية االنش���غال في منع التمدن وس���ط تجاه���ل مطالب عدد من 

منتخبي الجمهور الفلس���طيني في ما يتعلق بهذا الموضوع خالل العقد 

األخي���ر، وتنظيم وتعميق الدونية في مكانة الس���كان الفلس���طينيين.  

في الوقت ذاته تش���ن حربا شرس���ة ضد أية محاولة للتغير، وسط تجزئة 

وتقس���يم وخصخصة المجتمع الفلس���طيني، عن طريق صوغ وتش���كيل 

جهاز التعليم بإش���راف جهاز األمن العام )مخابرات »الشاباك«( وتنمية 

وتعزي���ز العناصر التقليدي���ة وعزل العناصر الفاعلة، وباألس���اس إحباط 

وتشويش عمليات التمدن التي تنطوي على تغييرات اجتماعية. 

وتمارس عمليات نزع التم���دن أيضا في المناطق التي احتلت في حرب 

العام 1967، غير أن هذه العملية تجري هناك مصحوبة بتدمير اجتماعي 

عميق، وقتل متواصل للنش���طاء والمواطنين، وعمليات إعدام للناشطين 

السياسيين من دون محاكمة، تطلق عليها عمليات »تصفية موضعية«.

لق���د امت���دت عملية نزع التمدن ه���ذه على مدى 65 عام���ا تحول فيها 

المجتمع الفلس���طيني من أم���ة في طور التكوين والصي���رورة على تراب 

وطنها إلى شعب من الالجئين.

ينبغي أن يكون واضحا للجميع أنه ال يوجد في المشروع الصهيوني أي 

مكان في فلسطين التاريخية للشعب الفلسطيني وال حتى لجزء منه. وها 

هي عناصر الحلم الصهيوني في إزالة وإخفاء الش���عب الفلس���طيني عن 

وجه األرض تتجسد أمام أعيننا!

___________________

ا. ترجمة خاصة.
ً
)*( صحافي وناشط سياسي من قادة حركة »ماتسبين« سابق

بقلم: داني شوهم ورافائيل أوفيك )*(

لقد ب����ات واضحًا أن مدير االس����تخبارات الوطنية األميركي����ة – الذي ُيعد 

المستش����ار األساس للرئيس في شؤون االستخبارات اإلستراتيجية - يعتبر 

بص����ورة علنية ال لبس فيها أن صدور أمر واضح وصريح عن القيادة اإليرانية 

يقض����ي بصنع قنبلة نووي����ة هو الخط األحمر في البرنام����ج النووي اإليراني 

الذي يمكن أن يؤدي إلى عمل عس����كري أميركي ضد البنى التحتية النووية 

اإليرانية.

لكن من غير المؤكد ما إذا كان يجب توقع صدور مثل هذا األمر عن القيادة 

اإليرانية، أو أنه يمكن استش����عاره. ولذا قد يك����ون الخط األحمر غير منظور 

في الواقع.

وفي واقع األم����ر، يمكن اقتفاء أمر صادر عن الجهاز األعلى لصنع القرارات 

في إيران إّما بوسائل علنية وإّما بوسائل سرية، وكل وسيلة من هذه الوسائل 

محفوفة بصعوبات هائلة. كما يمكن االفتراض أن اإليرانيين المدركين لهذا 

ن على المأل، س����يتصرفون بحذر وسيحاولون عمدًا تضليل 
َ
الخط األحمر المعل

الوكاالت األجنبية التي ترصد آلية صنع القرارات في إيران.

معطيات علنية
في ش����باط 2012، أعلن آية الله علي خامنئي في كلمة ألقاها أمام مجموعة 

من العلماء النوويين اإليرانيين أن إيران تعتبر امتالك أسلحة نووية خطيئة 

جس����يمة منطقيًا ودينيًا ونظريًا، وأن انتش����ار هذه األسلحة هو عمل أخرق 

ومدمر وخطر.

ويمكن تفسير هذا التصريح بطريقتين معقولتين بالدرجة نفسها، وإنما 

متناقضتي����ن. فإّما أن خامنئي عنى فعاًل ما قال����ه وليس لدى إيران اهتمام 

بامتالك س����الح نووي، وإّما أن كالمه يهدف إلى التضليل عمدًا وإخفاء طموح 

إيراني إلى حيازة القنبلة. ويشير السلوك الذي تنتهجه إيران منذ أعوام إلى 

أن االحتمال الثاني هو األكثر ترجيحًا.

فاالحتم����ال الثاني هو ما يعتقد ب����ه، كما يبدو، وزير الدفاع اإلس����رائيلي 

إيهود ب����اراك، الذي ق����ال إن كالم خامنئي ليس مقنعًا، ولف����ت إلى عقيدة 

»التقّية« األساس����ية في اإلس����الم، والتي هي بمثابة إذن من الس����ماء يجيز 

للمس����لم أن يكذب ويضلل من أجل تحقيق هدف جوهري، وهذه الممارسة 

ش����ائعة بصورة خاصة في أوساط الشيعة. وهكذا لدى خامنئي، أو أي سلطة 

إيرانية، امتياز ديني بممارسة الخداع عبر إعالن إيران »بريئة« من »الخطيئة 

الكبرى« النووية بينما هي ترتكب خلسة الفعل »اآلثم«.

معطيات خفية
إن االتكال على الخطاب اإليراني، أو على اإلشارات العلنية، يمكن أن يكون 

مهل����كًا. ومع أن األس����اليب الخفية تعّد أكثر ثقة، إاّل إنها ليس����ت مضمونة 

على اإلطالق. وفي هذه الحالة، فإن نقاط الضعف المرتبطة برصد المعطيات 

الخفي����ة موج����ودة في مرحلت����ي االس����تخبارات: جمع المعلوم����ات وتحليل 

المعطيات.

يمك����ن جمع المعلوم����ات االس����تخباراتية من خالل مراقب����ة تدفق األوامر 

الصادرة، س����واء عن خامنئي مباش����رة أو عبر سلس����لة القيادة التابعة له، أو 

من خالل مراقبة المنش����آت اإليرانية التي م����ن المحتمل أن يتم فيها صنع 

قنبلة نووية بنجاح. وهناك، في أقل تقدير، عالمة اس����تفهام بش����أن إمكان 

استشعار أمر رسمي بصنع القنبلة عبر أي من هاتين القناتين.

وبغض النظر عن التحديات التي يطرحها جمع المعلومات االستخباراتية، 

يبقى هناك عائق إضافي فيما يتعلق بمعالجة المعطيات االس����تخباراتية، 

وهو التأكد من صحة المعلومات التي يتم جمعها. إن إحدى النقاط المهمة 

هي ما إذا كان هذا الرصد يستند إلى موارد استخباراتية أميركية - إسرائيلية 

مش����تركة، أم أنه يجري بصورة أحادية. فإذا كان مشتركًا، من الضروري إذن 

أن يتشاطر البلدان المعلومات االستخباراتية نفسها ويتوصال إلى خالصات 

متشابهة، أّما إذا ُوجد لدى كل بلد معلومات مختلفة، فقد تنشأ مشكلة. وفي 

حال س����لكت كل من الواليات المتحدة وإس����رائيل مسارًا أحاديًا، فإلى جانب 

المعلومات الزائدة عن اللزوم، س����وف يجد أحد الفريقين نفس����ه في موقف 

غير مريح ق����د ُيضطره إلى االعتماد على المعطيات االس����تخباراتية للفريق 

اآلخر. مثاليًا، يجب أن تكون المراقبة والمش����اطرة الثنائيتان والمتزامنتان 

كاملتين، لكن ال يبدو واضحًا ما إذا كان هذا األمر يحدث فعاًل.

خالصة القول، إن االعتماد على االس����تخبارات العلنية أو السرية لمعرفة ما 

إذا كان ت����م تجاوز الخط األحمر - صدور أمر م����ن الماللي بصنع قنبلة نووية 

- من ش����أنه أن يولد نتائج ملتبس����ة بصورة غير مقبولة. وهذا على افتراض 

ضعي����ف بأنه لم يتم بعد إصدار مثل هذا األمر. فال حاجة إلى التحلي بكثير 

من الفطنة اإلستراتيجية لقبول إمكان أن يكون قد صدر فعاًل أمر عن القيادة 

اإليرانية بتطوير أس����لحة نووية وتصنيعها بأسرع وقت ممكن، لكن بطريقة 

ال تتسبب بهجوم على إيران.

خط أحمر بديل
خالفًا لمدير االس����تخبارات الوطنية األميركية، لفت وزير الدفاع األميركي 

ليون بانيتا إلى أنه ال يملك أي معلومات محددة بش����أن ما إذا كان اإليرانيون 

قد اتخذوا قرارًا، بطريقة أو بأخرى، بصنع سالح نووي. ويعكس هذا الموقف 

الغموض الذي يحيط بالمس����ألة، ويقر بإم����كان أن يكون قد صدر أمر بصنع 

القنبل����ة. وبما أن بانيتا كان مديرًا لوكالة االس����تخبارات المركزية األميركية 

)س����ي. آي. إيه( حتى حزيران 2011، فإن موقفه من المس����ألة يبدو مبنيًا على 

خب����رة باألمر وموقفًا مس����ؤواًل وس����ليمًا، وبالتالي فإن الدور ال����ذي يقع على 

عاتق����ه راهنًا هو إقناع البيت األبيض بتحدي����د تعريف للخط األحمر يكون 

أكثر وضوحًا من تعريف مدير االس����تخبارات الوطنية األميركية. لكن ال يبدو 

واضحًا ما إذا كان رأي بانيتا قد أثر في تفكير الرئيس.

إن الخط األحمر الحالي الذي حدده مدير االس����تخبارات الوطنية األميركية 

غير موثوق ب����ه إلى حد كبير، كما لّمح بانيتا بطريقة غير مباش����رة. فالعتبة 

التي تدخل إيران عندها »منطقة الحصانة«، أي عندما يصبح من المستحيل 

على أي تدخل عسكري عملي أن يحرمها من إمكاناتها النووية، هي النقطة 

األكثر أهمية في مسار إيران نحو امتالك السالح النووي. وهذا الخط األحمر 

البديل مس����تقل عن الخط األحمر المتمثل في صدور أوامر رس����مية، بما أنه 

يعك����س النقطة الت����ي يصبح معها من غير المجدي ش����ن هجوم فعال على 

المواقع النووية اإليرانية بس����بب عددها وموقعها ودرجة حمايتها، وأيضًا 

كمية اليورانيوم الذي يتم تخصيبها.

إن إس����رائيل قلقة جدًا إزاء قدرة إيران على تحقي����ق اختراق نووي تصبح 

بعده على مس����افة أش����هر فقط من إنجاز القنبلة، على الرغ����م من المراقبة 

والجه����ود الدوليين. فعلى إس����رائيل - وهذا ما تميل إلي����ه على األرجح - أن 

تعتب����ر أن بلوغ منطقة الحصان����ة هو المعيار الذي يش����ير إلى تجاوز الخط 

األحمر، علم����ًا بأنها المقاربة التي يحبذها إيهود باراك. لكن بما أن الواليات 

المتحدة تملك إمكانات عسكرية أكبر من إسرائيل، فإنه يمكنها شن هجوم 

على إيران في مرحلة الحقة. ولذا فإن موعد دخول إيران منطقة الحصانة قد 

يختلف بين الواليات المتحدة وإسرائيل، بحيث قد يتأخر أكثر بالنسبة إلى 

الوالي����ات المتحدة. وعلى الرغم من هذا الفارق األس����اس بين الدولتين، فإن 

هذا المعيار هو األهم.

في الختام، يبدو أن الحد الفاصل بين »االس����تعجال كثيرًا« و«فوات األوان« 

لمهاجمة المنشآت النووية اإليرانية، رفيع جدًا. وفيما يتعلق بتحديد الخط 

األحمر، فإن صدور أمر إيراني رس����مي ببناء القنبلة النووية مهم إاّل إنه أقل 

أهمية بكثير من بلوغ منطقة الحصانة. وإزاء االلتباس الش����ديد الذي يحيط 

بالمس����ألة النووية اإليرانية، من الضروري أن تعتمد الواليات المتحدة خطًا 

أحمر واقعيًا.
________________________

)*( د. داني شوهم لفتنانت كولونيل احتياط ومحلل استخباراتي كبير سابق في الجيش 

اإلســـرائيلي وباحث مشـــارك كبير في مركز بيغن - السادات للدراسات اإلستراتيجية في 

جامعـــة بار إيالن. ود. رافائيل أوفيك لفتنانـــت كولونيل احتياط وخبير في حقل الفيزياء 

النووية، وكان أيضًا محلاًل استخباراتيًا كبيرًا في الجيش اإلسرائيلي. هذا المقال هو موجز 

ورقة موقف صادرة عن مركز بيغن - السادات للدراسات اإلستراتيجية.

حول ضرورة اعتماد »خط أحمر« بديل إزاء »الخطر النووي اإليرانـي«!

النكبة: تداعيات متجددة.
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تقـاريـر خاصـــة

»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 

المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
هاتف: 2966201 – 2 – 00970
فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

كتب برهوم جرايسي:

عادت ف���ي اآلونة األخيرة مس���ألة هجرة حملة الجنس���ية 

اإلس���رائيلية إل���ى الخ���ارج، لتكون م���ن جدي���د واحدة من 

أه���م القضايا التي تبحثها مؤسس���ات ومعاه���د التخطيط 

االستراتيجي العليا، إن كان على مستوى المؤسسة الحاكمة 

في إسرائيل، أو على مس���توى المؤسسات والمعاهد التابعة 

للوكال���ة اليهودية، أو تلك التي تتح���رك في محيط الحركة 

الصهيونية، وه���ذا على ضوء تزايد عدد المهاجرين، والقلق 

م���ن أن أبناء الجي���ل الثاني من هؤالء لن يك���ون لهم ارتباط 

وثي���ق، أو انتماء بالدرجة الكافية إلس���رائيل، من وجهة نظر 

هذه المؤسسات االستراتيجية.

وفي هذه المعالجة،  سنس���تعرض المعطي���ات التي يتم 

تداولها بش���أن المهاجري���ن إلى خارج إس���رائيل، والقضايا 

المركزي���ة التي يتم بحثها في ه���ذه القضية. وفي معالجة 

الحقة، سنس���تعرض مس���ألة المطالبة بمن���ح حق التصويت 

للمهاجرين اإلس���رائيليين إلى الخ���ارج، إذ أن هذا الموضوع 

طرح على مر الس���نين مرارا، ولكن بشكل خاص في العقدين 

األخيرين، وذلك في إطار السعي إلى لجم »اختالل« الموازين 

الديمغرافي���ة، م���ن وجهة نظ���ر المؤسس���ة الحاكمة وقوى 

سياسية إس���رائيلية، وأيضا على مستوى الوكالة اليهودية 

ومؤسساتها.

من هو المهاجر وما هو عدد المهاجرين؟
ال يوجد تحديد واضح في إس���رائيل لمن هو مهاجر، وذلك 

لكون القان���ون اإلس���رائيلي القائم ال ُيلزم حملة الجنس���ية 

األخرى، أو من يقيم لس���نوات طوال خارج إس���رائيل من دون 

العودة اليها، بالتنازل عن جنسيتهم، ويظلون مسجلين في 

س���جل السكان، ولكن من دون امتيازات اجتماعية، ووراء هذا 

س���بب واضح، وهو أن خروج مئات آالف المقيمين في الخارج 

من سجل السكان، سيخل بالميزان الديمغرافي الذي تسعى 

إس���رائيل لضمانه، وبشكل خاص أن ال تقل نسبة اليهود عن 

مجمل عدد السكان.

وحس���ب التقديرات، ف���إن نحو 95% وربما أكث���ر من الذين 

هاجروا من إس���رائيل هم من اليهود، وحس���ب آخر معطيات 

صدرت عن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي في األسابيع 

األخيرة، فإن 6% من الذين سافروا بنية البقاء ألمد طويل في 

الخارج كانوا من العرب، وهذا من أصل 15 ألف شخص سافروا 

بهذه النية حسب توقعات المكتب.

ولكن تجدر اإلش���ارة إل���ى أن من بين ال���� 900 عربي الذين 

يتحدث عنهم المكتب وسافروا في السنة األخيرة، عدد كبير 

من الطالب الذين يدرسون بشكل خاص في أوروبا، إذ أن آالف 

الطالب الذين يتعلمون في األردن يعودون إلى البالد بوتيرة 

عالية جدا، وال تسري عليهم صفة »الهجرة«.

وهذا االستنتاج يرتكز أساس���ا إلى تعريف مكتب اإلحصاء 

لمن هو مهاجر، وهو من خرج من إسرائيل لمدة عام على األقل، 

وقبل تلك الفترة كان في إس���رائيل عل���ى االقل لمدة 90 يوما 

بشكل متواصل، كي ال يتم دمج من جاؤوا لزيارات قصيرة.

وبس���بب اختالف وجهات النظر في تعريف من هو مهاجر، 

نرى أن أعداد المهاجرين ليس���ت محددة كليا في الس���جالت 

اإلس���رائيلية، ولك���ن أدن���ى ه���ذه التقدي���رات يتحدث عن 

قراب���ة 720 ألفا، وأعالها يتحدث عن قرابة المليون ش���خص، 

متواجدين بشكل دائم خارج إسرائيل. 

وحس���ب تقديرات صدرت مؤخرا عن مكت���ب اإلحصاء، فإن 

عدد أصحاب الجنسية اإلس���رائيلية المتواجدين في الخارج 

تج���اوز 700 ألف ش���خص وهذا العدد يش���مل أولئك الذين 

توفوا في الخارج، وحس���ب تقديرات المكتب، اس���تنادا إلى 

معدل الوفيات في إسرائيل، فإن ما بين 102 ألف إلى 131 ألفا 

توفوا مع السنين، علما أن تقريرا آخر، صدر عن مكتب رئيس 

الحكومة قبل نحو ثالث س���نوات، تحدث ع���ن مليون مهاجر 

خارج إسرائيل.

ولكن أيا تكن األعداد الحقيقية، التي تتحرك في المجالين 

األدنى واألعلى المذكورين هنا، فإن هؤالء يش���كلون نس���بة 

هائلة، من عدد مواطنين يالمس 5ر7 مليون نسمة، وبالنسبة 

للمواطنين اليهود وحدهم، فإن الحديث يجري عما بين %11 

إلى 15% مهاجرين أو متواجدين بشكل دائم خارج إسرائيل، 

مقابل ما بين 4% إلى 5% من الفلس���طينيين حملة الجنسية 

اإلسرائيلية.

وما يقلق المؤسسة الحاكمة ومؤسسات الوكالة اليهودية 

أنه أي���ا كانت أعداد المهاجرين من إس���رائيل س���نويا، فإن 

ميزان الهجرة العكس���ية الثابت في العقد األخير، إن لم يكن 

أكثر، هو أن نصف عدد المهاجرين سنويا يبقون في الخارج، 

بمعن���ى أنه في الس���نوات األخي���رة، كان المعدل الس���نوي 

للهجرة من إسرائيل، يتراوح ما بين 16 ألفا إلى 22 ألفا، وعدد 

العائدين بعد غياب طويل وعدة سنوات، كان بنسبة 50% من 

هذا العدد، اي ما بي���ن 8 آالف إلى 11 ألفا، ويزداد القلق هنا، 

حينما نعلم أن ميزان الهجرة إلى إس���رائيل )مهاجرون ألول 

مرة( تراوح في السنوات الست األخيرة ما بين 13500 مهاجر 

إلى 16800 مهاجر.

وه���ذه المعطيات تعن���ي أن عامل الهجرة لم يعد يس���د 

»حاجة إسرائيل« لإلبقاء على الميزان الديمغرافي بين العرب 

واليه���ود، ولهذا كثر االعتماد حاليا عل���ى االرتفاع الحاد في 

الوالدة بين جمهور المتدينين، وباألس���اس بين األصوليين 

المتشددين )الحريديم(. 

صلة المهاجرين بإسرائيل
لم تبق أع���داد المهاجرين إلى الخ���ارج وحدها مصدر قلق 

بالنسبة للمؤسسة اإلسرائيلية والوكالة اليهودية، بل أيضا 

صلتهم هم وأبناؤهم بإسرائيل، والشعور باالنتماء إلسرائيل 

واالهتمام بالعودة اليها، وهذا األمر الذي تعالجه المؤسسات 

ذاتها، بين أبناء الديان���ة اليهودية في أوطانهم المختلفة، 

حسب ما أشارت اليه سلسلة من التقارير، ومن بينها تقارير 

»معهد سياسة الشعب اليهودي« التابع للوكالة اليهودية.

وفي تقرير أخير لهذا المعهد، يظهر أن نسبة »اإلسرائيليين« 

الذي���ن ولدوا في الخارج لوالدين مهاجرين من إس���رائيل، من 

بي���ن مجمل اإلس���رائيليين في الخارج، ارتفع���ت من 45% في 

س���نوات الثمانين  إلى 70% في س���نوات األلفين األخيرة، إذ 

أن الغالبية الس���احقة من حملة الجنس���ية اإلسرائيلية الذين 

يلدون في الخارج، يهتمون بتس���جيل أبنائهم في السفارات 

في الخارج، ولكن ليس كلهم يفعلون ذلك.

ومن وجهة نظر تقرير المعهد ذاته، فإن الغالبية الساحقة 

جدا من هؤالء األبناء، لم تعايش البيئة اإلسرائيلية، ما يعني 

خلق ش���ريحة مس���جلة في السجالت اإلس���رائيلية كسكان، 

بعيدة كليا عن إسرائيل والمجتمع اإلسرائيلي، وتواجه عمليا 

االندماج الكلي بمجتمعات األوطان التي تعيش فيها.

ونرى في تلك المعطي���ات أن أقل من 61% من هؤالء األبناء 

تم تس���جيلهم حاليا في الخارج في معاهد تعليم يهودية، 

للتعل���م كليا أو جزئي���ا، وأن 27% فقط انخرط���وا في حركات 

ش���بابية يهودية، أو إسرائيلية في الخارج، في حين أن %50 

من المهاجرين )أبناء الجيل األول( يش���اركون في نش���اطات 

ألبناء الديانة اليهودية في البلدان التي هاجروا اليها.

ويقول التقرير »إن ه���ذه المعطيات تجعل قدرة الجاليات 

اإلس���رائيلية على نس���خ هويتها اإلس���رائيلية واليهودية 

ونقلها إلى الخارج موضع شك، خاصة لدى أبناء الجيل الثاني 

من المهاجرين، وهذا الش���ك يتعاظم على خلفية ممارسات 

اجتماعية يواجهها أبن���اء المهاجرين، الذين خالفا آلبائهم 

وأمهاتهم ف���إن هويتهم متعلقة بعائلته���م، وبدرجة اقل 

باألجواء الجيو- سياسية اإلسرائيلية واألجواء الدينية«.

ويواص���ل التقرير في س���عيه لتعريف أبن���اء جيل األبناء، 

ويقول، إن األبناء اإلسرائيليين الذين تربوا في إسرائيل حتى 

عمر 14 عاما، وهاجروا مع أهاليهم الخارج، ينمون في مجتمع 

ويشعرون أنهم أبناء أقلية إثنية، ولكن هذا الشعور يتراجع 

كليا، وفي أحيان أخرى يتالش���ى لدى األبناء الذين ولدوا في 

»بالد المهجر«.

توصيات للحكومة اإلسرائيلية
يطرح تقرير »معهد سياسة الشعب اليهودي« سلسلة من 

التوصيات للحكومة اإلس���رائيلية ولقادة الحركات اليهودية 

في الخارج، حول كيفي���ة اإلبقاء على صلة مع المهاجرين من 

إسرائيل، وتنمية روح االنتماء إلسرائيل.

والتوصي���ة األول���ى للحكوم���ة اإلس���رائيلية ه���ي تقديم 

محفزات ألبن���اء الجيل الثاني من المهاجرين لتنمية الهوية 

اإلس���رائيلية وتش���جيعهم عل���ى االندماج ف���ي »الجاليات 

اليهودي���ة« وتقوية جان���ب اللغة العبري���ة بينهم، على أن 

ترس���ل الحكومة ناشطين خاصين من قبلها لتعمل بين هذه 

المجموعات، ولتنش���ر األفكار والمفاهي���م الصهيونية، مع 

األخذ بعين االعتبار طبيعة المجتمعات التي يعيشون فيها، 

وأيضا االنتباه إلى حقيقة أن ما يشغل »الجاليات اليهودية« 

في الخارج غير مرتبط بما تريده السياسة اإلسرائيلية منهم، 

كما أن نش���اط هذه »الجالي���ات« ليس مطلوب���ا منه أن يأتي 

بفائدة على إسرائيل فقط. 

ويقترح تقرير »معهد سياس���ة الش���عب اليهودي« إقامة 

ودعم وتعزيز تنّوع الحركات الشبابية اليهودية في الخارج، 

كي تكون قادرة على استيعاب جميع شرائح األطفال والفتية 

والش���باب، وإقام���ة دور ثقافة إس���رائيلية ويهودية، تعمل 

على تعزيز االنتماء للهوية اإلس���رائيلية واليهودية، وإقامة 

مدارس وروضات أطفال لإلسرائيليين في الخارج.

كم���ا يقترح التقرير إقامة رواب���ط متنوعة بين المهاجرين 

وأبنائه���م وبين إس���رائيل، ويطرح التقرير فك���رة منح حق 

التصويت في الخارج، في السنوات األربع األولى للهجرة، وهو 

الموضوع الذي س���نعالجه بتوس���ع في تقرير آخر في العدد 

المقبل من »المشهد اإلسرائيلي«. 

وتهدف هذه التوصيات أساس���ا إلى رفع روح االنتماء، كي 

تبقى لدى هذه المجموعات جاهزي���ة للعودة أو الهجرة إلى 

إسرائيل مجددا، وخاصة لدى أبناء الجيل الثاني، خاصة على 

ضوء اس���تمرار تراج���ع الهجرة اليهودية إلى إس���رائيل في 

العقد األخير، وبشكل خاص في السنوات الست األخيرة، على 

ضوء ما وصفته التقارير اإلسرائيلية واليهودية بأن 90% من 

اليهود في العالم خارج إسرائيل، يعيشون في دول مستوى 

المعيش���ة فيه���ا أعلى من إس���رائيل، كما أن ف���رص العمل 

متنوعة وأكبر مما هي في إسرائيل.

وجدي���ر بالذكر أن حكومتي إس���رائيل الحالية والس���ابقة 

انش���غلتا كثيرا في إعداد مخططات الستقدام أكثر ما يمكن 

من حملة الجنسية اإلس���رائيلية الذين هاجروا من إسرائيل 

على مدى السنوات الماضية، ففي نهاية العام 2007 بادرت 

حكومة إيهود أولمرت إلى اعتماد رزمة مغريات لإلسرائيليين 

في الخارج، من بينه���ا مبلغ مالي حال وصول أي عائلة عائدة 

إل���ى إس���رائيل، وفرص عمل، ومس���اعدة ف���ي الحصول على 

قروض اس���كانية في حال ال يوجد للعائلة بيت في إسرائيل، 

واألهم من هذا، منح تسهيالت ضريبية تمتد على مدى عشر 

سنوات، تش���مل إعفاء ضريبيا لمن له مصالح اقتصادية في 

الخارج وقرر العودة إلى إسرائيل.

وكانت تلك الحملة بمناسبة اقتراب مرور 60 عاما على قيام 

إس���رائيل، إال أنه بعد عامين قالت الحكومة إن من استفادوا 

من ه���ذه الرزمة كانوا بضعة آالف، بمعن���ى بقي األمر ضمن 

معدل العائدين السنوي.

وطرحت حكوم���ة أولمرت الخطة مجددا في العام التالي، إال 

أنها لم تحقق هدفها.

 كذلك، فإن حكومة بنيامين نتنياهو وبعد توليها مهامها 

ف���ي ربيع الع���ام 2009، طرحت الخطة من جدي���د، وزادت من 

المغري���ات المالية والضريبي���ة لمن يقرر الع���ودة، إال أنها 

ل���م تجد هي أيضا التجاوب الذي طمح���ت له الحكومة، وهذا 

ألن المهاجرين يعيش���ون في دول أوطانهم األولى أو أوطان 

أهاليهم في ظروف معيش���ية أعلى من الظروف القائمة في 

إسرائيل. 

صلة أبناء المهاجرين إلى الخارج بإسرائيل- مصدر قلق جديد!
*تقرير لـ »معهد سياسة الشعب اليهودي« يطرح تخوفات من انقطاع صلة أبناء الجيل الثاني من المهاجرين مع إسرائيل

*التقرير يوصي الحكومة اإلسرائيلية بالعديد من المقترحات لتعزيز روح االنتماء إلى إسرائيل بين أبناء الجيل الثاني*

ق���ال تقري���ر جديد صادر ع���ن »المركز العرب���ي للتخطيط 

البديل« في إسرائيل إن هناك ارتفاًعا في اآلونة األخيرة في 

عدد إعالنات التخطيط حول توسيع كسارات قائمة الستخراج 

المواد األولية للبناء على اختالف أش���كالها وأنواعها، أو حول 

إقامة كسارات جديدة لهذا الغرض. 

وأش���ار إلى أن ما يلفت االنتباه أكثر أن قسًما كبيًرا من هذه 

الكس���ارات يقع أو س���يقع على أراٍض عربية أو بجانب بلدات 

عربية في كل من الجليل والمثلث والنقب.

وأوضح التقرير أن المخطط القطري للكس���ارات »تاما 14 ب« 

يعتبر بمثابة المخطط القطري الكفيل بتأمين المواد األولية 

للبناء وش���ق الش���وارع في البالد حتى الع���ام 2040، ويعتبر 

المجل���س القطري للتخطيط والبناء أن »تاما 14 ب« هو مخطط 

ذو رؤية قومية وحيوية شاملة. وبحسب التقديرات فان الدولة 

س���تحتاج إلى حوال���ي 2ر2 مليار طن من الم���واد الخام للبناء 

حتى العام 2040، ومن ه���ذه الكمية هناك 5ر1 مليار طن من 

الحصى. ويعتبر هذا التقدير أدنى من التقديرات الس���ابقة 

وذل���ك نتيجة األخذ بعي���ن االعتبار عملية إعادة اس���تعمال 

وتدوير نفايات البناء، والتطور التكنولوجي المستقبلي الذي 

سيس���اهم في تقليل نسبة استعمال المواد الخام في البناء 

وش���ق الشوارع. ويرى المخطط »تاما 14 ب« أن منطقة الشمال 

هي منطقة تضم »مناجم« المواد الخام للبناء، وبالتالي فإنه 

يركز اهتمامه بشكل خاص على هذه المنطقة.

وبحسب مخطط »تاما 14 ب« للكسارات ستقام كسارة باسم 

»عيمك زفولون« في س���هل طمرة وكابول، والهدف منها هو 

استخالص التربة الحمراء من أجل توفيرها لصناعة اإلسمنت. 

وق���د أظهرت أبحاث المركز أن هذه الكس���ارة س���تتكون من 

ثالثة أقس���ام، ومساحتها العامة س���تصل إلى 3400 دونم. 

كما تش���ير دراس���ة المركز إلى أن أحد األقسام والذي تصل 

مساحته الى 780 دونما س���يكون داخل منطقة نفوذ طمرة، 

وسيمس بمناطق زراعية مفتوحة. من جهة أخرى وفي منطقة 

نفوذ طمرة أيضا وبالقرب من قرية كوكب أبو الهيجاء، يقترح 

مخطط »تاما 14 ب« توسيع كسارة كوكب القائمة اليوم والتي 

تصل مساحتها إلى 202 دونم ب� 80 دونما إضافية.

ويقت���رح المخطط إقامة كس���ارة جديدة ش���رقي قرية عيلبون 

الجليلي���ة، وكانت قد ذكرت أيضا في مخطط »تاما 14« الس���ابق، 

وبحسبه فإن مساحتها ستصل إلى 269 دونما، لكن بعد الفحص 

يقترح المخططون في المخطط الجدي���د »تاما 14 ب« زيادة هذه 

المس���احة ب� 205 دونمات إضافية، وهذا التوس���يع سيكون في 

األس���اس من الجهة الغربية للكس���ارة، أي باتجاه قرية عيلبون، 

األمر الذي س���يجعل بيوت األحياء الشرقية من القرية تقع تحت 

طائلة »منطقة تأثير« الكسارة، أي أن القرية ستتأثر بيئيا وصحيا 

من الكسارة الجديدة فيما إذا قامت وتم توسيعها بالفعل. 

وكش���ف المركز العرب���ي للتخطيط البديل ع���ن نّية دائرة 

التخطيط توس���يع كّس���ارة »جوالني« المحاذية لبلدة طرعان 

والتي يتم فيها استخراج الحجر الجيري والدولميت.

وبحس���ب الفحص الذي ق���ام به المركز لمخطط التوس���يع 

المقترح لكس���ارة »جوالني«، والذي ال يزال في التداول وغير 

نهائ���ي، يتبين أن منطقة الكس���ارة المص���ادق عليها حتى 

اليوم تصل إل���ى 775 دونما في حين ينوي المخطط الجديد 

توس���يع هذه المنطق���ة إل���ى 1055 دونم���ا أي بإضافة 280 

دونما للكسارة، باإلضافة إلى »منطقة التأثير« والتي تحاذي 

منطقة البناء القائمة، وتحّد من إمكانيات التوس���ع والتطور 

المس���تقبلية لطرع���ان، علم���ا أن 106 دونمات من مس���احة 

الكسارة هي ضمن منطقة نفوذ طرعان.

وأضاف التقرير أنه تقع شمالي بلدة الفريديس كسارتان: 

األولى باس���م »ش���فايه« وتصل مس���احتها إل���ى 269 دونما 

وسيتم توسيعها ب� 205 دونمات إضافية، أما الثانية فتحمل 

اس���م »عين أيااله« وتصل مس���احتها إلى 183 دونما وسيتم 

توس���يعها ب���� 187 دونما إضافي���ة. والتوس���يع المقترح لن 

يصل إلى مناطق نف���وذ الفريديس ولكن منطقة تأثير هذه 

الكس���ارات س���تخترق هذه المناطق األمر الذي يشكل خطرا 

حقيقيا على صحة المواطنين في القرية.

وتابع التقرير: تعتبر كّسارة »فيرد« واحدة من أربع كّسارات 

ي احتياجات المواد الخاّم 
ّ
كبيرة في منطقة حيفا، وهي تغط

لمتروبولين حيفا ومركز البالد. وكان المركز العربي للتخطيط 

البديل قد حذر سابقا من أن دائرة التخطيط قد درست ضمن 

جلساتها الداخلية إمكانيات توسيع كّسارة »فيرد« وتأثيرات 

هذا التوس���يع، حيث كان من المحتمل توسيع هذه الكسارة 

نحو الجهة الش���رقية، أي باتجاه مدينة »حريش« المقترحة 

لتوطين عش���رات اآلالف من اليهود المتزّمتين، إاّل أّن أعضاء 

الجلس���ة أبدوا اعتراضهم الشديد على هذه اإلمكانية وذلك 

لكونه���ا تحّد م���ن إمكانيات التوّس���ع المس���تقبلي لمدينة 

ط وزارة اإلس���كان. وكان المركز قد نّوه بأّن 
ّ
ا لمخط

ً
حريش وفق

س���جاّلت النقاش في دائرة التخطيط تش���ير إل���ى أّن أعضاء 

الجلس���ة ش���ّددوا على أهمّية االبتعاد عن إمكانية توس���يع 

الكس���ارة باتجاه بلدة حري���ش وقاموا في المقاب���ل باقتراح 

توس���يع هذه الكس���ارة نحو الجن���وب والش���مال، أي باتجاه 

القريتين العربيتين أم القطف في الجنوب ودار الحانون في 

الشمال. ويش���ير المركز إلى أّن »مس���احة التأثير« المطلوبة 

لس���المة وصحة الجمهور هي 500 متر ع���ن منطقة مأهولة، 

بينما س���يقوم المقترح الجديد بتوس���يع كّسارة »فيرد« إلى 

ا  بعد 150 مترا فقط عن أم القطف، ما يعني ضرًرا بيئًيا وصحًيّ

هائاًل لس���كان البلدة والح���ّد من أي إمكانية توس���عها نحو 

الشمال في المستقبل.

وقال التقرير إن ثمة كّسارة أخرى سيتم توسيعها في النقب 

هي كسارة »درغوت- كحل« المحاذية لقرية الدريجات التابعة 

للمجل���س اإلقليمي »أبو بس���مة« وقرية كحلة غي���ر المعترف 

فيها في النقب. وبحسب الفحص الذي قام به المركز لمخطط 

التوس���يع المقترح لهذه الكس���ارة والذي ال يزال في التداول 

وغير نهائي، يتبين ان منطقة الكسارة المصادق عليها حتى 

اليوم تصل الى 1066 دونما ف���ي حين ينوي المخطط الجديد 

توس���يع هذه المنطقة الى 4593 دونما من ضمنها 850 دونما 

ف���ي منطقة نفوذ المجل���س اإلقليمي أبو بس���مة و750 دونما 

إضافية س���تصبح مقيدة ف���ي منطقة نفوذ »أبو بس���مة« من 

ناحية تطوير مس���تقبلي نتيجة وقوعها ضمن »منطقة تأثير« 

الكسارة الموسعة. وبالتالي يقوم المخطط الجديد إذا ما تمت 

المصادقة عليه بمحاصرة بلدات المجلس اإلقليمي »أبو بسمة« 

من جهتي الشمال والش���مال الغربي ليمنع تطورها الى هذه 

المناط���ق، علما ان ق���رى المجلس اإلقليمي »أبو بس���مة« تمت 

محاصرتها سابقا من جهة الشرق عن طريق قرار الحكومة من 

يوم 30.10.11 والقاضي بإقامة عش���ر بلدات يهودية جديدة 

فيما اصطلح على تس���ميته مش���روع »مفوؤوت ع���راد« والذي 

يمنع التوسع المس���تقبلي لمنطقة تطوير ومنطقة نفوذ هذا 

المجلس اإلقليمي الى الجهة الشرقية.

كما كشف المركز العربي للتخطيط البديل من خالل متابعته 

لمخطط »تاما 14 ب« للكسارات عن  نية دائرة التخطيط إقامة 

كسارة جديدة تحت اس���م »عروعر« فوق أراضي وبيوت قرية 

قطم���ات/ مطاهر غير المعترف فيها ش���رقي عرعرة - النقب 

.وأظهرت أبحاث المركز أن كس���ارة »عروعر« على أراضي قرية 

مطاهر/ قطمات س���تصل مس���احتها ال���ى 4050 دونما فيما 

ستصل المساحة الكلية للكسارة مع »منطقة تأثيرها« والتي 

يمن���ع فيها البن���اء أو التطوير أو االقتراب ال���ى 9565 دونما. 

تجدر اإلش���ارة إلى أن هناك حوالي 100 كس���ارة أخرى قائمة 

اليوم في لواء بئر السبع وتبعد معظمها عن األماكن السكنية 

مس���افة أكبر منها في حالة كس���ارة »دراغوت- كحل«، كما أن 

أضرارها البيئية والصحية على المواطنين أقل. 

 وختم التقرير: تعتبر ه���ذه المخططات والمعطيات مجرد 

غيض من فيض المخططات التي تؤثر على مستقبل البلدات 

العربية والتي يقوم المركز العربي للتخطيط البديل برصدها 

وتنبيه البلدات العربية والجماهير والقيادات العربية إليها.

وقد عق���ب المهندس وج���دي خاليلة من المرك���ز العربي 

للتخطي���ط البدي���ل عل���ى الهجم���ة األخيرة لبناء وتوس���يع 

الكس���ارات على حساب مناطق نفوذ البلدات العربية بالقول: 

إن قضية الكسارات هي غيض من فيض المخططات المسيئة 

التي اس���تهدفت البلدات العربية في السنة ونصف السنة 

األخيرتين، وه���ي كغيرها من المخطط���ات تحتاج الهتمام 

الس���لطات المحلي���ة العربي���ة بش���كل اس���تثنائي. وأضاف 

خاليل���ة: المركز العربي للتخطيط البديل قام خالل األش���هر 

الثالثة األخيرة بفضح نوايا س���لطات التخطيط والكشف عن 

العديد من المخططات المسيئة للبلدات العربية، نذكر منها 

استثناء شفاعمرو وبس���مة طبعون من حصتهم في األرنونا 

الخاص���ة بمصافي التكري���ر في حيفا، ومخط���ط نقل مخازن 

الغاز الطبيع���ي في البالد الى جانب بل���دات عربية، ومخطط 

تحريج مناطق واسعة محاذية لبلدات عربية، والكثير غيرها. 

وقمنا كذلك بإعالم الس���لطات المحلي���ة ذات الصلة وجهات 

مس���ؤولة أخرى كنواب برلمان ولجان شعبية وتزويدهم بكل 

المعلومات المطلوبة. 

تقرير جديد لـ »المركز العربي للتخطيط البديل«:

»هجمة كسارات« على األراضي العربية في إسرائيل من الشمال إلى الجنوب!

الكسارات االسرائيلية: الغبار للعرب!
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