
كلمة في البـدايـة

ملحق نصف شهري يصدر عن

الثالثاء 2014/12/9م الموافق 17 صفر  1436هـ العدد 347 السنة الثانية عشرة صفحـــ )7( ــةصفحـــ )6( ــة

تفاقم النزعات 

المسيانية- األسطورية 

في الحركة الصهيونية 

واتساع صفوف 

حركات »الهيكل«!

للمحكمة العليا 

اإلسرائيلية  دور مركزي 

في إقرار وترسيخ 

»الفصل القضائي«  

في الضفة الغربية!

عن جوهر »الخالف« اإلسرائيلي حول 
»مشروع قانون الدولة القومية اليهودية«

بقلم: أنطـوان شلحـت

تتطل���ب األمانة والموضوعية لدى تش���ريح الخالف اإلس���رائيلي الداخلي المندلع حول “مش���روع 

قانون القومية” الذي يعّرف إس���رائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، والذي )الخالف( عزا إليه 

ك حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة وأبرز دوافع ذهاب إس���رائيل 
ّ
محللون كثيرون أهم أس���باب تفك

نحو انتخابات مبكرة أخرى، التنويه بأنه في كل ما يتعلق بتعريف هوية إس���رائيل ووظائفها تتفق 

األحزاب اإلسرائيلية األساس���ية الليكود والعمل و«يوجد مس���تقبل« و«البيت اليهودي« و«إسرائيل 

بيتنا« و«الحركة« في برامجها السياس���ية على تعريف إس���رائيل كدولة يهودية، وعلى أن وظائفها 

العليا مشتقة من هذا التعريف. 

فمثاًل ُيعّرف حزب »البيت اليهودي« الصهيوني- الديني في برنامجه دولة إس���رائيل بأنها »دولة 

يهودي���ة ذات نظ���ام ديمقراطي. وينبغي أن يتح���ّدد طابعها من خالل الحوار عل���ى قاعدة التوراة 

وتعالي���م األنبياء )أنبياء إس���رائيل(«. ويضيف: »س���نعمل على تعزيز الصبغ���ة اليهودية للدولة، 

وس���نحارب ضد كل من يعمل على تحويل إس���رائيل إلى ’دولة جميع مواطنيها’. ورغم ذلك سنؤيد 

الحقوق الكاملة لألقليات في الدولة بما في ذلك األقلية العربية«.

ويحّدد حزب الوس���ط العلماني »يوجد مس���تقبل« رؤيته لهوية دولة إس���رائيل بقوله في مقدمة 

برنامجه: »نحن نؤمن بأن إس���رائيل أنش���ئت كدولة قومية للش���عب اليهودي. وينبغي لها أن تبقى 

دولة ذات أغلبية يهودية وذات حدود آمنة وقابلة للدفاع عنها«.

كذل���ك ُيعّرف ح���زب العمل في برنامج���ه االنتخابي األخير دولة إس���رائيل بأنها »دولة الش���عب 

اليه���ودي، وبناء عليه فإن حزب العمل يعارض عودة الجئين فلس���طينيين إل���ى داخل تخوم دولة 

إسرائيل. ويتم حل مشكلة الالجئين بصورة متفق عليها بمشاركة دول المنطقة والمجتمع الدولي، 

ولكن ليس من خالل منح حق العودة )لالجئين(«.

أّما حزب »الحركة« فإن برنامجه االنتخابي يتضمن المبادئ التالية: »1- للش���عب اإلس���رائيلي حق 

غير قابل للنقض في أن تكون له دولة س���يادية في حدود أرض إس���رائيل، وطنه القومي، التاريخي، 

الدين���ي والثقافي؛ 2- الهدف السياس���ي المركزي للحركة هو ضمان تثبيت دولة إس���رائيل كبيت 

قومي للش���عب اليهودي، دولة ديمقراطية بروح وثيقة االس���تقالل، تعيش بس���الم وأمن مع جميع 

جيرانها؛ 3- إن ضمان بقاء إس���رائيل كدولة يهودية وديمقراطي���ة يقتضي المحافظة على أغلبية 

يهودية بين مواطنيها«.

وهذا التوافق غير منحصر في األحزاب اإلس���رائيلية األساس���ية فحس���ب، بل ينسحب أيضًا على 

النخب التي تعّرف نفس���ها بأنها ليبرالية، وتعتقد أن إس���رائيل دولة قومية للشعب اليهودي وال 

حاجة بتاتًا إلى قانون أس���اس يحّدد هويتها على غرار مش���روع القانون المقترح ألن من ش���أنه أن 

يقّوض أسس الصهيونية ذاتها.

وللتمثي���ل على موقف هذه النخب نورد فيما يلي مقتطفات م���ن »مذكرة« قدمها باحثان كبيران 

من »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية« في القدس إلى اللجنة الوزارية اإلس���رائيلية لش���ؤون سن 

القوانين لدى بدء مناقش���ة مش���روع القانون هذا )عمير فوكس ومردخاي كريمنتسر: مشروع قانون 

أساس: إس���رائيل الدولة القومية للش���عب اليهودي، مذكرة ُرفعت إلى اللجنة الوزارية لشؤون سن 

القوانين، 2014/5/2، موقع المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية على الشبكة(.

فلق����د جرى اس����تهالل المذكرة بالعب����ارات التالية: على الرغ����م من موافقتنا بطبيع����ة الحال على أن 

إس����رائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، إاّل إننا نعارض مشروع القانون الُمقّدم مؤخرًا في هذا 

 بالتوازن الدقيق والحس����اس بين 
ّ

الص����دد، انطالقا من أننا نرى فيه مش����روع قانون خطرًا يمكن أن يخل

المكّونين األساس����يين في تعريف وطابع الدولة، وهما: اليهودية والديمقراطية. وال يدور الحديث هنا 

حول قانون اعتيادي، وإنما حول قانون أس����اس محّصن يحدد هوية الدولة. ومش����روع القانون المقترح 

يخلو من التوازن الضروري بين كون الدولة دولة قومية للشعب اليهودي وبين كونها دولة ديمقراطية، 

وذل����ك ألنه يقصي المك����ّون الديمقراطي من مكانته المركزية إلى الهام����ش، بمعنى أن الحديث يدور 

حول انقالب تام يغّير بصورة جذرية النظام الدستوري القائم في دولة إسرائيل منذ قيامها. ويتناول 

مش����روع القانون هوية الدولة وس����ط التركيز على طابعها اليهودي وتقزي����م طابعها الديمقراطي، بل 

ويتجاهل كليًا أي مضمون في هذا الطابع الديمقراطي، ونحن نرى في ذلك تقويضًا ألسس الصهيونية 

ذاتها. فآباء الصهيونية مثل هرتس����ل وجابوتنسكي، وكذلك زعماء الدولة مثل بن غوريون وبيغن، لم 

يسعوا إلى إقامة دولة قومية يهودية، وإنما أرادوا تأسيس دولة نموذجية وفق التقاليد الديمقراطية 

والليبرالية، دولة »تقيم المساواة التامة في الحقوق اجتماعيًا وسياسيًا بين جميع رعاياها دون تمييز 

ف����ي الدي����ن والعرق والجنس« )كما جاء في »وثيقة االس����تقالل«(. فضاًل عن ذلك، فإن مش����روع القانون 

ينطوي على إقصاء وتنكر تجاه مواطني الدولة العرب، والذين لم يتطّرق إليهم مش����روع القانون ال من 

قريب وال من بعيد تقريبًا، وذلك بخالف تام لمبادئ »وثيقة االس����تقالل«، بل على العكس ُيتيح ويشجع 

سياس����ة غير متس����اوية في إقامة وتطوير البلدات، وهو ما يوفر للدولة نصًا »دستوريًا« لتمييز اليهود 

لألفضل، ويتيح إقامة مستوطنات وبلدات جماهيرية لليهود فقط. ومن هنا فإن مشروع القانون يلحق 

ضررًا، غير قابل لإلصالح، بالعالقات بين اليهود والعرب في إسرائيل، وبصورة دولة إسرائيل في العالم، 

ويجعل الدولة مكانًا غير محتمل لكل من يتبنى وجهة نظر يهودية ليبرالية.  

وتؤكد المذكرة معارضتها لهدف مش���روع القانون المقترح، كما ورد ش���رحه في مقدمة القانون 

والتي ادعت )وهذا أمر ال خالف بش���أنه( أن هناك إجماعًا واس���عًا في صفوف الجمهور على تعريف 

إس���رائيل كدولة يهودية. وتلفت إلى أنه في الواقع تؤكد مؤشرات استطالع الديمقراطية األخيرة، 

والتي ينش���رها »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية« س���نويًا، حقيقة هذا االتجاه )التعريف(، وأنه 

ليس هناك ما يدعو للخش���ية من تماثل مواطني دولة إس���رائيل مع تعريفها كدولة يهودية. ومن 

جهة أخرى، يدعي مقترحو مشروع القانون بأن الحاجة إليه تنبع من »وجود من يسعى إلى إلغاء حق 

الش���عب اليهودي في وطن قومي في بلده، وإلغاء االعتراف بدولة إس���رائيل كدولة قومية للشعب 

اليهودي«. والس���ؤال: هل يشكل التشريع اإلس���رائيلي جوابًا إزاء أفكار وتطلعات شعوب وقوميات 

أخرى؟ وهل يمكن القول بصورة جادة إنه قد نش���أت حاجة كه���ذه في الفترة األخيرة؟ فمنذ إقامة 

الدولة وحتى اآلن قبلت ش���عوب المنطقة بحق الشعب اليهودي في دولة، واعترفت بدولة إسرائيل 

كدولة يهودية. فهل سيغير أصحاب الرأي المذكور موقفهم بعد سن مثل هذا القانون؟  فضاًل عن 

ذلك، ينبغي اإلجابة باستقامة عن سؤال هل سيؤدي سن مثل هذا القانون إلى تقوية وتعزيز مكانة 

إسرائيل في العالم كدولة قومية للشعب اليهودي، أم أن ذلك سيضعف هذه المكانة؟.  

وفي هذا الش���أن تقول: في اعتقادنا أن س���ّن هذا القانون سيش���كل رافعة في أيدي القوى المعادية 

ز فقط الطابع اليهودي 
ّ
إلس���رائيل لإلدعاء ضد شرعية إسرائيل كدولة يهودية.  فمشروع القانون ال يعز

للدولة، وإنما يوجه رسالة واضحة من انعدام الثقة، رسالة تطرف وأصولية. إن التكريس الدستوري ألمر 

بديهي إنما يدعو فقط إلى إعادة التفكير في هذه األس���س والبديهيات، بل وإلى تقويضها. وفيما عدا 

كل الحجج المذكورة، ينبغي أن تؤخذ في الحس���بان إمكانية المس���اس بمكانة إسرائيل في العالم عقب 

س���ن هذا القانون. ومما ال ش���ك فيه أن القوانين التي جرى إقرارها وتمريرها في الفترة األخيرة- والتي 

يمك���ن الموافقة أو عدم الموافقة على ما تنطوي عليه من مس���اس بالديمقراطية- ألحقت الضرر بمكانة 

إسرائيل، وساهمت في عزلتها في الساحة العالمية. إن من شأن إقرار مشروع القانون المقترح، كقانون 

أساس يتعلق بهوية الدولة، أن يثير بال شك موجة شجب وإدانة واحتجاج ضد إسرائيل، التي ستتخلى 

عن طابعها الديمقراطي، وتقّوض تعاملها القائم على المساواة تجاه أقليات في الدولة.  

تدل هذه المقتطفات ال على معارضة مشروع القانون من ناحية مبدئية أو أخالقي�ة، وإنما فقط من 

ناحي���ة ما قد يثيره من ردات فعل في العالم. كما تدل على أن هذا التوجه يعتبر من ناحية جوهره 

»يميني���ًا معتداًل«، نظرًا إلى أنه من المفترض به أن يخدم المصلحة اليهودية البحتة وس���ط »إعطاء 

امتيازات مش���روطة« في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين في الداخل، وإلى أنه ال يقوم على أساس 

قيم عالمية ومتساوية، ترتكز إلى االعتراف بالحقوق القومية الجماعية لهؤالء الفلسطينيين.

 إلى 
ّ
واألنكى من ذلك، أن ما يمكن قراءته بين الس���طور الس���الفة أن إس���رائيل ليس���ت بحاجة قط

نص »دس���توري« لتمييز اليهود لألفضل، وإلقامة مستوطنات وبلدات جماهيرية لليهود فقط وغير 

ذلك، فهذا هو بالضبط ما فعلته الدولة بواس���طة سياسة التمييز العنصري العامة التي انتهجتها 

ضبط 
ُ
حكوماتها المتعاقبة حتى اآلن »على نار هادئ�ة« من دون أن تجاهر بذلك عيانًا بيانًا حتى ال ت

وهي متلبسة بهذا التمييز.  

هيرتسوغ مع ليفني.                      )إ.ب.أ(

كتب بالل ضاهر: 

تقبل إس���رائيل حاليا على معركة انتخابية ستجري 
ف���ي 17 آذار المقب���ل، وذلك بعد أن صوت الكنيس���ت 
على حل نفس���ه، أمس. ويجري في ه���ذه األثناء حراك 
بين أحزاب الوس���ط – اليسار بهدف توحيدها من أجل 
جذب أكبر عدد من الناخبين، ومحاولة تشكيل الحكومة 

المقبلة. 
من جهة ثانية، وجهت شخصيات تنتمي إلى اليسار 
الصهيوني و”معسكر السالم” في إسرائيل، في األيام 
الماضية، عريضة إلى البرلمانات األوروبية، طالبت فيها 
هذه البرلمانات باالعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل 

دفع عملية السالم وتطبيق حل الدولتين. 
وأجرى “المش���هد اإلس���رائيلي” مقابلة خاصة، حول 
هذي���ن الموضوعي���ن، مع رئيس الكنيس���ت األس���بق، 
أبراهام بورغ، وه���و أحد الموقعين على العريضة. وقال 
بورغ في هذا الس���ياق إن “قص���ة العريضة التي بعثنا 

به���ا إلى البرلمان���ات األوروبية بس���يطة، إذ أن اليهود 
في إس���رائيل فقط الذين يعتقدون أن قضية المناطق 
المحتل���ة هي قضية إس���رائيلية داخلي���ة بين اليمين 
واليسار، بينما باقي العالم يعرف أن هذه قضية دولية 
معقدة جدا. وق���د تم بحث موضوع االعت���راف بالدولة 
الفلس���طينية في العدي���د من البرلمان���ات في العالم، 
وبعضها اتخذ قرارا مثلما حدث في الس���ويد وفرنس���ا 
وانكلت���را. ويجري حاليا نقاش ح���ول الموضوع في عدد 
من الدول األوروبية األخرى، بينها اس���بانيا والدنمارك 
وستتخذ قرارات مش���ابهة قريبا. ويتركز النقاش حول 
هذا الموضوع، برأيي، حول ثالث���ة مجاالت: األمر األول، 
وبحق، يوجد ش���عب يريد حق تقرير المصير، ويجب أن 
يحص���ل على حقه هذا. والمواثيق الدولية تدعم مطلب 
الش���عب الفلسطيني بش���أن حق تقرير المصير. واألمر 
الثاني هو أن إس���رائيل تدعي أنه���ا دولة ديمقراطية 
ف���ي الغرب، وهي عض���و في OECD )منظم���ة التعاون 
االقتص���ادي والتنمي���ة( وه���ي تحص���ل عل���ى جميع 

االمتيازات المقرونة به���ذه العضوية، والغرب لم يعد 
مستعدا الستيعاب دولة كهذه، ألن االستعمار انتهى 
في الغرب. ولذلك فإن الغرب يقول إلسرائيل إنه يوجد 
نم���وذج للدول في العالم وعليها أن تلتزم به وإال فإنها 
لن تكون مقبولة في هذا المجتمع الدولي. واألمر الثالث 
هو أن علينا أال ننس���ى أن الغرب عموما وأوروبا خصوصا 
هما الممول الرئيسي لالحتالل من خالل استثمارات في 
مشاريع كبيرة وعديدة وتصل هذه األموال إلى ميزانية 
الدولة اإلس���رائيلية. وبسبب كل هذه األمور فإن قضية 
احت���الل المناطق ه���ي قضية دولية أوس���ع بكثير من 
حصرها بالخالف بين اليمين واليسار في إسرائيل. وقد 
أدخلنا كل هذه األمور في هذه العريضة التي أرسلناها 

إلى البرلمانات األوروبية”.
)*( »المشـــهد اإلســـرائيلي«: كيف تنظـــر إلى تقديم 
االنتخابـــات العامة للكنيســـت، مـــا برأيك هي أســـباب 

تقديمها؟
بورغ: »س���أجيب بكلمة واحدة وهي أن الس���بب هو 
’األنا’. ه���ذه الحكوم���ة المنتهية واليته���ا ميزتها 
’األن���ا’ التي تضمنت خوفي���ن، والخوف األول لم يكن 
ف���ي المضمون. فل���و كان هناك مضم���ون، مثل يجب 
صنع سالم واالنس���حاب من المناطق وتحقيق مساواة 
اجتماعي���ة وفصل الدين عن الدولة، ففي هذه الحالة 
تكون ’األنا’ ثانوية والمضمون هو األولي واألهم. لكن 
حكومة من دون مضمون وال يوجد فيها سلم أولويات 
مش���ترك لجميع مركباته���ا، فإن األم���ر الوحيد الذي 
يسمح بوجودها هو ’األنا’. ودعنا نقول إن ساعة ’األنا’ 
أسرع من ساعة المضامين. ول�’األنا’ ساعة مدتها عام 
ونصف العام أو عامين، بينما س���اعة المضامين يجب 
أن تمتد ألربعة أعوام أو أكثر بقليل، أي لوالية كاملة. 
وفي حالتنا هنا، فإن ’األنا’ انتصرت. ولم تكن تركيبة 
حكومة نتنياهو الس���ابقة مختلفة كثيرا عن تركيبة 
حكومته الحالية، ورغم ذلك كانت مس���تقرة جدا ألن 
ال أحد فيها من رؤس���اء الكتل اعتبر نفس���ه مرش���حا 
لرئاس���ة الحكومة، بينما في الحكوم���ة الحالية يوجد 
أربعة أش���خاص يرون بأنفس���هم مرش���حين لرئاسة 
الحكومة، وهم نتنياهو نفس���ه ويائير لبيد ونفتالي 
بينيت وأفيغدور ليبرمان. وكل واحد منهم سعى إلى 

دفع مصالحه الخاصة«.
)*( أعلن الوزير الســـابق موشـــيه كحلون، الذي انشـــق 
عن حزب الليكود، أنه ســـيعود إلى الحلبة السياسية في 
االنتخابات القريبة، واالستطالعات تتوقع أن يحصل حزبه 
على أكثر من عشـــرة مقاعد في الكنيست. بماذا يختلف 

كحلون عن الليكود؟
بورغ: »ثمة شيء يميز الحلبة السياسية اإلسرائيلية، 
وه���و أنه كان���ت تدخل إل���ى كل واحدة م���ن المعارك 
االنتخابي���ة، منذ الع���ام 1977، ش���خصية جديدة. مرة 
كان هذا يغئال يادي���ن، ومرة أخرى كان رفائيل إيتان، 
وبعد ذلك جاء حزب ’المركز’ ثم يوس���ف لبيد على رأس 
حزب ’ش���ينوي’ المتجدد، وفي االنتخابات الماضية جاء 
يائير لبيد. وفي كل مرة كان يدخل الحزب الجديد وفي 

نهاية الوالية تنتهي صالحيته، مثلما انتهت صالحية 
تسيبي ليفني اآلن، على رأس حزبها ’هتنوعا’. ومجيء 
كحل���ون اآلن يأتي في إطار هذه الخانة. هل هو مختلف 
عن الليكود؟ حزب الليكود هو سوبر ماركت كبير. يوجد 
فيه أشخاص يؤيدون حل الدولة الواحدة، مثل موشيه 
فيغلين، من جهة، وهناك من يؤيد حل الدولتين، مثل 
نتنياهو. وهناك أش���خاص اش���تراكيون م���ن الناحية 
االجتماعي���ة داخل الليك���ود، وآخرون يحمل���ون أفكارا 
رأسمالية متطرفة، مثل نتنياهو. ومن هذه الزاوية فإن 
كحلون مناسب لتوجه واحد من بين كل هذه التوجهات 
وهو ليس حزبا توجد فيه تعددية فكرية. وهو لم يخرج 

من الليكود بسبب عالقات متأزمة مع نتنياهو«.
)*( هـــل تتوقـــع حدوث تحالـــف أو اتحـــاد أحزاب في 
معســـكر الوسط - اليسار عشية االنتخابات القريبة، وهل 
بإمكان تحالف كهذا أن يصل إلى حد تشـــكيل الحكومة 

اإلسرائيلية المقبلة؟
ب���ورغ: »ليفن���ي ال تتمتع بش���عبية كبي���رة. ويوجد 
لحزبها اآلن ستة نواب ويتوقع أن يتضاءل هذا العدد، 
ولذلك فإنها تبحث ع���ن تحالف. والتحالف الذي يجري 
الحدي���ث عن���ه اآلن ليس تحال���ف أحزاب وإنم���ا اتحاد 
بين أش���خاص. وهذا يعني أنه عندما تتش���كل قائمة 
من ليفني وإس���حاق هرتس���وغ وعمرام متسناع وعمير 
بيرتس، فإنها ستكون قائمة جذابة أكثر مما لو ترشح 
هؤالء األش���خاص ف���ي أكثر من قائمة، وستس���تقطب 
ع���دد أص���وات أكبر. واحتم���ال أن يش���كل اتحاد كهذا 
حكومة هو س���ؤال كبير. ولكن الس���ؤال المثير هو على 
ماذا س���تركز الحملة في المعركة االنتخابية؟. قد تركز 
حملة كه���ذه على ش���عار ’فقط لي���س نتنياهو’، وقد 
ينضم ليبرمان إلى ش���عار كهذا. وأعتق���د أن التعهد 
وااللتزام بشعار كهذا س���يزيدان من احتماالت وصول 
تحالف كهذا إلى تش���كيل الحكوم���ة المقبلة. غير أن 
تحالفا كهذا يستوجب ائتالفا واسعا يضم حزب العمل 
ولبيد وليفني واألح���زاب الحريدية وربما ليبرمان أيضا. 
وبالمناس���بة، ليس مؤكدا ما يمك���ن أن تفعله حكومة 
كهذه، لكن المهم اآلن هو إسقاط نتنياهو عن الحكم«.

)*( فيما يتعلق بالوضع في القدس، يبدو أن الهّبة التي 
حصلت في القدس الشرقية أثرت على إسرائيل، من حيث 
أن مسؤولين أمنيين، مثل المفتش العام للشرطة ورؤساء 
شـــاباك ســـابقين، أخذوا يطالبون بوجوب عدم الســـماح 
باالقتحامـــات للحرم القدســـي، كما أن هـــذه االقتحامات 

تراجعت في األسابيع األخيرة. ما رأيك؟
ب���ورغ: »لقد نش���رت مق���اال، مؤخرا، حلل���ت فيه هذه 
القضية. وفي هذا الس���ياق قل���ت إن الحديث هنا، بين 
جماع���ات الهيكل، ليس حديث عالق���ات عامة. وأعتقد 
أن األم���ور جوهرية وأن أجزاء واس���عة في اليمين، وهو 
اليمين – الدين���ي بزعامة بينيت وع���دد غير قليل من 
أعضاء مؤسس���ات حزب الليكود ونواب���ه، تنظر إلى بناء 
الهي���كل على أنه قضي���ة جوهرية ال قضي���ة دعائية. 
وينبغ���ي أن نحذر في ه���ذه القضية أكث���ر بكثير مما 

ُينظ�ر إليها في عناوين وسائل اإلعالم«.     

مقابلة خاصة مع رئيس الكنيست األسبق

«: قضية بناء الهيكل  « أبراهام بورغ لـ
بالنسبة لليمين جوهرية وليست دعائية!

*احتالل المناطق الفلسطينية قضية دولية أوسع بكثير من حصرها بالخالف بين اليمين واليسار في إسرائيل*

انطلقت في إس���رائيل رسميا، مساء أمس االثنين، 
المعركة االنتخابي���ة، بعدما صادقت الهيئة العامة 
للكنيست على حل نفس���ها، والتوجه إلى انتخابات 
مبكرة من المزمع إجراؤها في 17 آذار المقبل، بحسب 
اتفاق توصل إليه رؤس���اء الكتل البرلمانية، األسبوع 
الماضي. وس���بق التصويت في الهيئة العامة إقرار 
لجنة الكنيس���ت بإجم���اع كامل أعضائها لمش���روع 

قانون حل الكنيست.   
وحاول رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، 
في نهاية األسبوع الماضي، تشكيل ائتالف حكومي 
بديل، بعد أن أقال رئيسي حزبي »يش عتيد«، يائير 
لبيد، و»هتنوعا« تسيبي ليفني، بواسطة ضم كتلتي 
األحزاب الحريدية، ش���اس و»يه���دوت هتوراة«، إلى 
حكومته، بس���بب تخوفه من عدم تمكنه من تشكيل 
الحكومة المقبلة. لكن هذه المحاولة فش���لت بعد أن 
أعلن رئيس حزب »إس���رائيل بيتنا« ووزير الخارجية، 

أفيغدور ليبرمان، معارضته له.
وقال حزب »إسرائيل بيتنا« في بيان، أصدره أول من 
أمس األحد، إنه يعارض تشكيل حكومة بديلة خالل 
دورة الكنيس���ت الحالية »ألن خطوة كهذه سترجئ 
النهاي���ة وليس أكثر من ذل���ك«. وأضاف أن حكومة 
كهذه ستستند إلى 61 نائبا فقط، »وسيكون بإمكان 
عضو كنيست واحد أن يهددها ويبتزها، وهذا يعني 
استمرار انعدام استقرار الحكم لسنة أخرى، وبعدها 
نتوجه إلى انتخابات بعد تبذي���ر مليارات أخرى من 

أجل صيانة االئتالف المتضعضع«.  
وأشار البيان إلى محاولة نتنياهو عشية االنتخابات 
الماضية إلطالة عمر حكومته الس���ابقة، عندما اتفق 
مع رئيس حزب كديما، ش���اؤل موفاز، على االنضمام 
إلى االئت���الف، بع���د أن كان نتنياهو ق���د أعلن عن 
تقديم االنتخابات. وبعد انضمام كديما بش���هرين، 

انسحب من االئتالف وتم تقديم االنتخابات. 
 ودلت اس���تطالعات الرأي المنش���ورة في األسبوع 
الماضي على أن كتلة أح���زاب اليمين أكبر من كتلة 
أحزاب الوس���ط – اليس���ار، لكن حراكا بدأ في نهاية 
األسبوع الماضي من شأنه أن يقود إلى تحالفات بين 
أحزاب الوسط – اليسار، وبين حزبي العمل و’هتنوعا’ 
حتى اآلن، في محاول���ة للخروج من االنتخابات كأكبر 

كتلة في دورة الكنيست المقبلة.
وقال رئيس حزب العمل، إس���حاق هرتسوغ، خالل 
اجتماع كتلة الحزب في الكنيس���ت أمس، إن “حزب 
العمل عائد ليكون حزب الس���لطة. وسنفعل ذلك من 
خالل قيادة كتلة وس���ط كبي���رة، ما يعني حزب عمل 
كبير” في إش���ارة إل���ى ضم ليفني وع���دد من نواب 
ح���زب “هتنوعا” إل���ى قائمة حزب العم���ل. وأضاف 
أن���ه “نتطلع إلى قيادة الدولة نح���و اتجاه آخر تماما 
عن ذل���ك االتجاه التي اقتيدت نحوه في الس���نوات 
األخي���رة” تحت حك���م نتنياهو. وتاب���ع أن “هذا هو 
الوقت لتخزي���ن األنا وإيجاد المس���ار الصحيح الذي 

يمكننا جميعا من العمل سوية”. 
من جانبها، قال���ت ليفني خالل اجتماع كتلة حزب 
“هتنوعا” في الكنيس���ت، إن “هذه االنتخابات هي 
نتيج���ة لقرار رئي���س الحكومة الخائ���ف من وزرائه 
والمتوت���ر. وأعلم أن هناك من يقول���ون إنه ال حاجة 
لالنتخابات، لكن ثمة فرصة في هذه االنتخابات من 
أجل تغيير رئيس الحكومة وتشكيل حكومة أخرى”. 
ونقل���ت صحيف���ة “هآرت���س” أم���س ع���ن عضو 
الكنيس���ت موش���يه غفن���ي، م���ن كتل���ة “يهدوت 
هتوراة” الحريدية، عدم اس���تبعاده انضمام كتلته 
إلى حكومة مقبلة تكون برئاس���ة هرتسوغ. وقال إنه 
“بعد س���نين من الذهاب مع ح���زب الليكود، فإنه ال 
توجد مش���كلة لدى يهدوت هتوراة اليوم لالنضمام 

بعد االنتخابات إلى ائتالف برئاس���ة هرتسوغ”. لكن 
الصحيفة أش���ارت إلى أنه ينبغي الحذر تجاه أقوال 
غفني، الذي تراجع عن مقولة “لن نصفح لنتنياهو”، 
التي يطلقها الحريديم بس���بب ع���دم ضم أحزابهم 

إلى الحكومة الحالية.
وفي غض���ون ذلك، نش���رت قناة الكنيس���ت، أمس، 
استطالعًا للرأي العام تبين منه أن حزب الليكود سيفوز 
ب�21 مقعدا في الكنيست لو جرت االنتخابات اآلن، بينما 
قائمة مشتركة تجمع هرتس���وغ وليفني ستفوز ب�23 
مقعدا. ووفقا لهذا االس���تطالع فإن حزب العمل بدون 

ليفني سيحصل على 17 مقعدا في الكنيست.
وأظهر االس���تطالع أن ح���زب “البي���ت اليهودي” 
اليميني المتطرف برئاس���ة نفتالي بينيت س���يفوز 
ب�18 مقع���دا، وحزب “يش عتيد” س���يتراجع من 19 

مقع���دا إل���ى 9 مقاعد، وس���تحصل كتل���ة “يهدوت 
هت���وراة” على 8 مقاعد وحزب ش���اس على 7 مقاعد، 

بينما حزب ميرتس سيحصل على 6 مقاعد.
األح���زاب  س���تحصل  االس���تطالع  له���ذا  ووفق���ا 
العربي���ة عل���ى 10 مقاعد، 5 مقاعد ل���كل من الجبهة 
الديمقراطية للسالم والمساواة و5 للقائمة العربية 
الموحدة، بينما حزب التجمع الوطني الديمقراطي لن 
يعبر نسبة الحسم. لكن األجواء السائدة في الساحة 
العربية في الداخل تش���ير إلى أن القائمة الموحدة 
والتجمع سيخوضان االنتخابات في قائمة مشتركة، 
بينما الجبهة لم تعل���ن بعد موقفها من الدعوة إلى 

االنضمام إلى قائمة مشتركة كهذه. 

]طالع تغطية خاصة ص 2 و 3[

محاوالت نتنياهو تشكيل ائتالف حكومي بديل باءت بالفشل

آخر استطالع: قائمة مشتركة لهرتسوغ وليفني 
ستفوز بـ23 مقعدًا وتتفّوق على الليكود

دعوة عامة

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار«

يدعوكم لحضور ندوة مفتوحة حول

»في ظل قانون القومية: االنتخابات االسرائيلية 
ما بين الصراعات الداخلية والتوترات االيديولوجية”

يتحدث في الندوة: 
د. يوسف تيسير جبارين عن »قانون القومية اليهودية وإسقاطاته السياسية والحقوقية«

الباحث برهوم جرايسي عن “الصراعات الداخلية وإسقاطاتها االنتخابية »

تقديم وتعقيب د. هنيدة غانم 

وذلك يوم اإلثنين الموافق 2014/12/15، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا
في مقر مركز “مدار” رام الله - الماصيون- بجانب وزارة التخطيط- عمارة ابن خلدون )ط 2(

هذه الندوة بدعم من  



الثالثاء 2014/12/9م الموافق 17 صفر  1436هـ العدد 347 السنة الثانية عشرة2

تغطيــة خاصـــة: نحو انتخابات  إسرائيلية مبكرة أخرى

كتب برهوم جرايسي:

س���جل بنيامين نتنياهو بين العامي���ن 2009 و2013، 
“رقم���ا قياس���يا”، إن ج���از التعبي���ر، في عم���ر الوالية 
البرلمانية اإلس���رائيلية، منذ العام 1996، إذ اس���تمرت 
الوالية قبل األخيرة لفترة 48 ش���هرا، رغم أنها انتهت 
بانتخاب���ات مبك���رة، ولكنها جاءت بعد مع���دل دورات، 
بال���كاد وصل إلى 33 ش���هرا، ولكن ف���ي المقابل، فإن 
صر 

ُ
الدورة المنتهية، س���جلت هي أيض���ا “ذروة” في ق

عمر الوالية البرلمانية، منذ العام 1961، إذ اس���تمرت 26 
شهرا.

إال أن القضية ليس���ت حس���ابات عددي���ة، وال نزوات 
ش���خصية، بل حالة صدام، جاء أس���رع بكثي���ر مما كان 
متوقع���ا، بي���ن ممثل���ي الذراعي���ن الممس���كين بهذه 
الحكوم���ة، حيتان الم���ال المعنيين بتطبيق سياس���ة 
اقتصادية شرس���ة، وبين التيار اليميني األشد تطرفا، 
ال���ذي تناغم مع حيتان الم���ال بمطالبهم، ولكنه ذهب 
بعيدا في ش���راهته، لس���ن أكثر ما يمكن من القوانين 
المتطرفة، سياسيا وحتى اجتماعيا، وقانون “القومية” 
كان الحلب���ة األبرز لحالة الصدام ه���ذه، وفيها تفّجرت 
صراع���ات كانت ما تزال هامدة ف���ي المجتمع اليهودي 

اإلسرائيلي.

العناوين والحقيقة األعمق
كث���رت العناوي���ن الرئيس���ة، الت���ي تص���درت الصحف 

اإلس���رائيلية المركزية، أو النش���رات والبرام���ج االخبارية، 

التي أخ���ذت األزمة إلى الجانب الش���خصي، كعادة معظم 

التحليالت اإلسرائيلية، فتارة نتنياهو يسعى إلى اغتنام 

فرصة “وضعه الجيد” في استطالعات الرأي، وتارة أنه قلق 

من القانون الذي اقراره نهائيا كان سيحظر استمرار توزيع 

صحيفة “يس���رائيل هيوم” المجاني���ة، الموالية بالمطلق 

لش���خصه، ومن ث���م لليمين، ويمولها صديقه الش���خصي 

شلدون أدلسون.

وقلي���ل من تلك العناوين اتجه نحو تحليالت سياس���ية، 

ولكنه بقي متصال بالجانب الش���خصي، مث���ل أن نتنياهو 

اعتبر أن س���ن قانون “إس���رائيل الدولة القومية للش���عب 

اليه���ودي ف���ي العال���م”، س���يضعه ف���ي خان���ة “عظماء 

إس���رائيل”، وأن تركيبة الحكومة الحالية، كانت س���تمنع 

االق���رار الكلي لهذا القانون بالصيغة التي يريدها اليمين 

المتشدد بقيادته. 

لكن باإلمكان القول إن األس���باب الحقيقية لس���رعة انهيار 

هذه الحكومة، ما نقض كل التوقعات الس���ابقة، كانت غائبة 

عن تلك “العناوين الرئيس���ة”، ولكن مؤشراتها كانت ظاهرة 

في خطابات الساسة، مباشرة أو بشكل غير مباشر، وهو أن هذه 

لت حالة التالقي األبرز واألش���د، لحيتان المال، 
ّ
الحكومة ش���ك

كبار الرأس���ماليين، المس���يطرين على االقتصاد، المعنيين 

بسياس���ة اقتصادية تخدم مصالحهم أوال، مع اليمين األشد 

تطرفا بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي هو “الشخص األقوى” 

لحالة تالقي السياس���تين، ولكن وحده ال يستطيع أن يقود، 

وبلغت لديه “الجرأة”، كتعبير مخفف، إلى مستوى أن يتهم 

الجمه���ور، ألنه لم يعطه القوة الكافي���ة، ليطبق برامجه على 

األرض رغ���م سياس���ته االقتصادي���ة التي واصلت توس���يع 

الفجوات االجتماعية، وإسرائيل من أكثر الدول اتساعا لهذه 

الفجوات، وفق تقارير دولية ومحلية، ورغم سياسته وموقفه 

م���ن القضية الفلس���طينية وحل الصراع، فه���و واصل اتباع 

سياس���ة الجمود في المفاوضات، وتطبيق أخطر المخططات 

االستيطانية المتسارعة.

وألن نتنياهو لم يستطع تحقيق األغلبية بمفرده، بطبيعة 

الح���ال، فإنه في االنتخابات الس���ابقة، كان���ون الثاني 2013، 

التقى مع الرأسين اآلخرين للمثلث الذي يتوق له، ليقف على 

رأسه، وُيطبق على السياسة االقتصادية التي يريدها: يائير 

لبيد، الذي أنشأ وقاد حزب “يوجد مستقبل”، ونفتالي بينيت، 

الذي كان الش���خص المركزي في توحيد أحزاب المستوطنين 

األش���د تطرفا، وقاد الالئحة المش���تركة تحت اس���م “البيت 

اليهودي”.

فيائي���ر لبي���د خاض تل���ك االنتخاب���ات راكبا عل���ى موجة 

االحتجاجات الش���عبية على غالء المعيشة، التي اندلعت في 

إس���رائيل لبضعة أس���ابيع قليلة، وعّبرت أساس���ا عن مصالح 

ومطالب الش���ريحة العليا، من ضمن الطبقة الوس���طى، فرفع 

سلسلة من الشعارات االقتصادية االجتماعية، التي ساهمت 

ف���ي أن يحقق ق���وة برلمانية لم تقرأها أي من اس���تطالعات 

الرأي، التي سبقت االنتخابات، وحصل على 19 مقعدا من أصل 

120 مقع���دا، وهو العدد األكبر لحزب من هذا النوع، في تاريخ 

االنتخابات البرلمانية، إذ أن من قبله كانت حالتان: في العام 

1977 حينما حصلت الئح���ة “داش” على 15 مقعدا، وانهارت 

في االنتخابات التالية 1981، والثانية في العام 2003، حينما 

حصلت الئحة “شينوي” برئاسة والد يائير، يوسيف )طومي( 

لبيد، على 15 مقعدا هي األخرى، وانهارت كليا في االنتخابات 

التالي���ة في الع���ام 2006، مع فارق واحد، وهو أن “ش���ينوي” 

كانت قد حصلت في انتخابات 1999 على 6 مقاعد.

وقرأن���ا الحقا أن لبيد خاض االنتخاب���ات بعد أن حصل على 

ضمانات مالية، س���اعدته في الحصول على اعتمادات مالية 

من البنوك، من 78 ثريا، بمستويات ثراء متفاوتة، وكل واحد 

منهم قدم ضمان���ات بقيمة 27 أل���ف دوالر، ولكن كما جرت 

العادة، فإن المس���اهمات المالية الحقيقي���ة، من كبار رأس 

المال، ال تظهر على المأل وال تس���جل في السجالت الرسمية، 

فهي مس���اهمات تظهر وكأنها ليست مباشرة، أو ذات عالقة 

بذلك الحزب.

وف���ي المقابل، ف���إن الضابط ف���ي االحتياط ف���ي الجيش 

اإلس���رائيلي، نفتالي بينيت، من التيار الديني الصهيوني، 

“المحبوب” لدى المستوطنين في الضفة الغربية، خاض تلك 

االنتخابات بش���عارات التيار الذي ينتم���ي اليه، رافضا قيام 

دولة فلسطينية، وداعيا لبناء المستوطنات في كل بقعة من 

الضفة والقدس المحتلة، وفي الجوالن.

ولم تكن األجندة االقتصادية االجتماعية بارزة في برنامج 

“البيت اليهودي”، الذي حقق ألول مّرة منذ سنوات الستين، 

12 مقعدا ضمن كتلة واحدة، للتيار الديني الصهيوني، علما 

أن هذا التيار خسر أكثر من مقعدين في االنتخابات السابقة، 

بفعل عدم اجتياز الئح���ة ثانية، تنافس بالتطرف، ويقودها 

أنصار وتالم���ذة الحاخام العنصري المتطرف الس���ابق مئير 

كهانا زعيم حركة “كاخ”.  

وما يجمع االثنين، أن لبيد ُيعد نجما في مجتمعه العلماني، 

في “دولة تل أبيب”، كما هو المصطلح الش���ائع إس���رائيليا، 

للتعبير عن العلمانية ومجتمعها المتحرر، بينما ُيعد بينيت 

نجما ل���دى الجمهور األكثر تطرفا سياس���يا، ونجح كل واحد 

منهما في أن يقتنص كم األصوات األكبر من الجمهور الذي 

لف به”.
ُ
“ك

لكن حقيقة االثنين تأكدت من خالل المفاوضات لتشكيل 

حكومة نتنياهو المنهارة، فلبي���د أراد حقيبة المالية، بينما 

بينيت، الذي كان ُيفترض أن يطالب بحقيبة سياسية، اختار 

حقيبة “االقتصاد” الموس���عة، التي تضم عدة وزارات كانت 

قائمة من قبل، وظهر االثنان كحليفين، وسط الكثير الكثير 

من عالمات السؤال، ولعبا معا دور “السد” في وجه نتنياهو، 

وكأنهما يفرضان عليه ش���روطا، والشرط، الذي طالما حلم به 

نتنياه���و: “حكومة من دون حريديم”، على ش���اكلة حكومة 

أريئيل ش���ارون، 2003- 2005، التي كان فيها نتنياهو وزيرا 

للمالية، ووضع أشرس سياسة اقتصادية، ال يمكنه تطبيقها 

ف���ي حكومة يش���ارك فيها ن���واب المتديني���ن المتزمتين 

“الحريديم”.

وبعد أن “أنجزا” مهمة ش���كل الحكومة- من دون حريديم- 

انتق���ل كل واح���د منهما لتنفي���ذ “المهم���ة”، فوضع لبيد 

بالتنسيق مع نتنياهو، موازنة مزدوجة للعامين 2013 و2014، 

تقشفية بدرجة عالية، وفي مركزها ضرب مخصصات األوالد، 

الت���ي تتقاضاها كل عائلة في إس���رائيل، عن كل ولد لديها 

يق���ل عمره عن 18 عاما، وبلغ مق���دار التقليص أكثر من 800 

مليون دوالر، وانقلب لبيد على كل شعاراته االنتخابية، حتى 

فيما يتعلق بالشريحة الوسطى.

أما بينيت فإن أول ما أمسك به، في وزارة “االقتصاد”، كان 

القانون “االشكالي” من ناحية كبار حيتان المال، وهو قانون 

منع تع���دد االحت���كارات، للمجموعة االقتصادي���ة الواحدة، 

فعلى الرغم م���ن أن القانون مطروح على أجندة الكنيس���ت، 

منذ سنوات عديدة، فقد تم االنتهاء من تشريعه في غضون 

أش���هر قليلة، ولكن ليس قبل افراغه من مضمونه الحقيقي، 

فنذكر مثال، أن القانون سيس���ري فعليا على وس���ائل اإلعالم 

المركزي���ة التجارية، لي���س قبل الع���ام 2030، إذ أن القانون 

يقر س���ريانه على قنوات التلفزة واإلذاعات التابعة للسلطة 

الثانية للب���ث، المخصخصة، في العام 2017، بينما العطاءات 

على الشركات ستكون في العام المقبل 2015 ويبقى مفعول 

العطاءات حتى الع���ام 2030، وال يمكن تطبيق القانون على 

ما هو قائم!. 

وحينما نعلم أن وس���ائل اإلعالم التجارية- ش���به الرسمية، 

يسيطر عليها حيتان المال، فحينها نعرف السبب.

التماسك واالنهيار

نجح ه���ذا االئتالف الحاك���م بإنهاء عام���ه األول، في 

نهاية الدورة الش���توية السابقة، بتماسك غير مسبوق، 

وجرى في تلك الدورة اقرار سلسلة من القوانين الكبرى 

التي لّوح بها كل واحد من األحزاب المش���اركة، ومنها ما 

كان مطروحا منذ س���نوات، إلى جانب تطبيق السياس���ة 

االقتصادية، وكانت قوانين على المس���توى السياسي 

والصراع، وعل���ى مس���توى أنظمة االنتخاب���ات والعمل 

البرلماني، بهدف أول: التقليل من وزن العرب البرلماني، 

ومن ثم السياسي العام.

فقد رأين���ا  قانونا هو عمليا تعزيز لقانون “االس���تفتاء 

العام” القائم، إذ جرى تحويل قانون “االس���تفتاء العام”، 

ال���ذي أقر في العام 2010، إلى قانون “أس���اس”، وبموجب 

األنظمة اإلسرائيلية ال يجوز الغاؤه، إال بأغلبية عددية من 

61 نائبا، وكل أغلبية دون ذلك ال تحس���ب. ويقضي قانون 

“االس���تفتاء العام”، بأن أي اتفاق لحل الصراع تتوصل له 

الحكومة اإلس���رائيلية ويتضمن انس���حابا من مناطق تقع 

تحت ما يس���مى ب� “السيادة اإلس���رائيلية”، سيحتاج إلى 

أغلبية عددية في الكنيس���ت من 80 نائب���ا، وفي حال لم 

تتحقق ه���ذه األغلبية ولو بنائب واحد، فس���يتم التوجه 

إلى “االس���تفتاء العام”، وفي ظروف الش���ارع اإلسرائيلي 

الحالية، وللمستقبل المنظور، فإن ضمان أغلبية كهذه في 

البرلمان أو في الشارع شبه معدومة.

ويتعل���ق هذا القانون أساس���ا بمنطق���ة مدينة القدس 

الكب���رى وما تم ضمه من مناطق له���ا، ومرتفعات الجوالن 

الس���ورية المحتلة، بع���د أن كان االحتالل ق���د فرض على 

هاتي���ن المنطقتين “القانون اإلس���رائيلي” في الماضي، 

كما سيس���ري القانون على أي مناطق ستكون ضمن اتفاق 

“تبادل أراضي”.

كما أقر الكنيس���ت بالقراءة النهائية رفع نسبة الحسم 

في االنتخابات البرلمانية من 2% إلى 25ر3%، وسوية معه 

قانون ما يس���مى “اس���تقرار الحكم”، وق���د فّصل اليمين 

نتنياهو: تفسخ االئتالف.                             )أ.ف.ب(

اإلس���رائيلي القانونين بمواصفات تعزز سيطرته هو على 

الحكم، والهدف المركزي األس���اس من هذين القانونين، 

ضرب التمثيل السياس���ي البرلمان���ي للمواطنين العرب، 

إضاف���ة إل���ى تقوي���ض دور المعارضة، وإضع���اف مكانة 

الهيئة التش���ريعية، ليعزز أكثر قبضة حكم اليمين على 

المؤسسة الحاكمة.

فليس صدفة أنه تم اختيار نسبة 25ر3% كنسبة حسم، 

ب���دال من 2% قبل اق���رار القانون، ألن هذه النس���بة األعلى 

التي وصلت لها الئحة انتخابية تمثل ش���ريحة سياسية 

من المواطنين العرب، وهذا األمر س���يفرض على العرب أن 

يخوضوا االنتخابات إما في الئحة واحدة أو الئحتين، وهذا 

ليس بالضرورة سيكون مظهر “وحدة” أو يضمن قوة أكبر، 

ألن عدم التعددية الفكرية والسياسية في داخل المجتمع 

العربي قد تدفع بمجموعات كبيرة للجلوس جانبا.

كذلك فإن تفاصيل قانون ثبات الحكم فيها أيضا محاولة 

لتحييد النواب الع���رب، فأوال يضع القانون تقييدات على 

اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، وسيحتاج حجب الثقة 

ع���ن الحكومة إلى أغلبية عددية م���ن 61 نائبا، وأي أغلبية 

أخ���رى تقل ع���ن ذلك من بي���ن المتواجدين ف���ي الهيئة 

العامة لدى التصويت ال يتم احتس���ابها وهذا كان قائما 

ف���ي القانون قبل تعديله، ولك���ن الجديد األخطر في هذا 

القانون ه���و أنه في حال ت���م حجب الثقة ع���ن الحكومة 

باألغلبي���ة المطلوبة فإن الحكومة تواصل عملها كالمعتاد 

كامل���ة الصالحيات، وليس كحكوم���ة انتقالية، وذلك إلى 

حين تش���كيل حكومة بديلة ترتكز على 65 نائبا من أصل 

120 نائب���ا، وهذا عدد ليس صدفة، ألن فارق عش���رة نواب 

يأخ���ذ بعين االعتبار معدل الق���وة البرلمانية للكتل التي 

تمثل المواطنين العرب في السنوات األخيرة.

وبعد ج���دل س���نوات طويلة، أق���ر الكنيس���ت القانون 

الذي يفرض الخدمة العس���كرية على الشبان المتدينين 

المتزمتي���ن “الحريدي���م”، الذين يرفض���ون الخدمة من 

منطلقات دينية وش���رائعية، رغم توجهاتهم اليمينية، 

ولكن في القانون ما يسمح تعديله مستقبال، إذ أنه يدخل 

حي���ز التنفيذ تدريجيا، وهو يواج���ه معارضة صاخبة جدا 

لدى جمهور “الحريديم”.

إضاف���ة إلى قواني���ن عنصرية خطيرة، ولكن مس���تواها 

استراتيجي بدرجة أقل، وإلى جانب كل هذا، فإن من يجري 

اعتبارهم “وس���طا سياس���يا”، مثل يائير لبيد، وتسيبي 

ليفن���ي، ل���م يعترض���وا على مش���اريع االس���تيطان، كما 

انهم لم يضغطوا بالقدر الكاف���ي للتوجه نحو مفاوضات 

جدي���ة وحقيقية تقود إلى حل، مع الجانب الفلس���طيني، 

ب���ل باإلم���كان الق���ول إن ليفن���ي كانت تس���عى لهدف 

إدارة المفاوض���ات، ولي���س حل الص���راع، وحينما تفّجرت 

المفاوض���ات كليا، س���ارعت إلى توجيه االته���ام للجانب 

الفلسطيني.

قلنا س���ابقًا، بعد انتهاء الدورة الشتوية، في ربيع العام 

2014، إن هذه الحكومة األكثر تماس���كا، وال يبدو أن عمرها 

س���ينتهي قبل انتهاء الوالية القانونية في خريف العام 

2017، لكن في تلك األيام لم يكن ظاهرا أن اليمين األكثر 

تشددا وتطرفا سيندفع بش���راهته نحو مشاريع قوانين، 

تثير صراعات هامدة في المجتمع اليهودي اإلس���رائيلي، 

وه���ذا ما كان باإلمكان توقع���ه، إذ لم يكن واضحا في تلك 

األي���ام، أو على األقل لم يكن واضحا أن نتنياهو ش���خصيا 

سيكون ذراعا دافعا لهذا.

الصراع حول “الدولة القومية”
الخالف الجوهري حول قانون ما يس���مى “إس���رائيل دولة 

قومية للشعب اليهودي”، بقصد “الشعب اليهودي في 

العالم”، كان أبعد م���ن العنوان المركزي واألول للقانون، 

بات الحكومة، وأيضا 
ّ
الذي لم يختلف عليه أح���د من مرك

في صف���وف المعارضة، وهو البند األس���اس، وما يتبعه 

من “حق الهجرة إلى إس���رائيل”، وهو ما س���يكون عقبة 

مركزية أمام حل الصراع، بما يشمل حق عودة الالجئين، 

وأكث���ر من هذا ف���إن الخط���ورة تتفاقم، حينم���ا ال تقر 

إس���رائيل حدودها رس���ميا، وفي الوضع القائم باإلمكان 

الق���ول إن القانون يس���ري عل���ى فلس���طين التاريخية، 

وهوية المبادرين والضاغطين لس���ن هذا القانون تعزز 

هذا االستنتاج.

ب���ات االئتالف يدور 
ّ
لك���ن الخالف الجوهري بي���ن مرك

حول مكانة الش���رائع اليهودية التوراتية، التي يريدها 

المب���ادرون ملهم���ا ومرجعا لقوانين إس���رائيل، ولجهاز 

القض���اء، طالما لم يكن قانون يرد على أس���ئلة ناش���ئة، 

وأيضا مفهوم الديمقراطية والمساواة.

وم���ن الواضح أن تأخ���ر بند المس���اواة، ف���ي أولويات 

القانون، وجعلها مس���اواة على مس���توى حق���وق الفرد 

فقط، لكل من هو “غير يهودي”، تستهدف المواطنين 

العرب، وحرمانهم مس���تقبال من احتمال االعتراف بهم 

كأقلي���ة قومية، لها حقوق قومية في وطنها. ولكن بنظر 

العلمانيين، الممثلين عمليا بيائير لبيد وتسيبي ليفني، 

اللذي���ن يمث���الن العلمانية بمفهوم “دول���ة تل أبيب”، 

فإن مكانة الديمقراطية والمس���اواة، المتأخرة، ومسألة 

الش���ريعة اليهودي���ة ومكانته���ا، س���تعطيان جمهور 

المتدينين مس���تقبال سطوة أكبر على مقاليد الحكم، إن 

كانوا من “التيار الديني الصهيوني”، أو من المتدينين 

المتزمتين “الحريديم”.

فجمه���ور العلمانيين يعرف أن نس���بته ف���ي تراجع 

متسارع بين اليهود، لصالح المتدينين، وحسب توقعات 

بح���ث في جامعة حيف���ا فإن المتدينين عل���ى أنواعهم 

سيش���كلون أغلبية بين اليهود وحدهم، في الس���نوات 

األولى بعد العام 2020، ولكن في العام 2030 سيكونون 

51% من إجمالي س���كان إس���رائيل، ما يعن���ي 65% من 

اليه���ود وحدهم، وهذا يعني أنه س���يكون من الصعب 

عل���ى العلمانيين زحزح���ة قوانين واقع���ة تحت االكراه 

الديني، تعديلها أو الغائها.

وه���ذا القانون لم يكن وحده، ب���ل هناك مواطن خالف 

أخ���رى، مثل قان���ون التهوي���د، ال���ذي كان الهدف منه 

تقليص س���طوة الحاخامية الرئيسية في إسرائيل على 

مس���ارات التهويد، ولكن م���ن المفارقة أن���ه حول هذا 

القانون اتفق العلمانيون مع التيار الديني الصهيوني، 

ال���ذي هو أخف تش���ددا م���ن “الحريديم” م���ن الناحية 

الديني���ة، وكان نتنياهو يعارض القان���ون، لكونه يثير 

غضب “الحريديم”، بوصفهم قوة احتياط لدعم حكومته 

الحالية أو المقبلة، في حال أنشأنها.

العلمانيي���ن وس���طوة  بي���ن جمه���ور  التص���ادم  إن 

المتديني���ن كان أمرا متوقعا وكان مس���ألة وقت، إال أنه 

جاء مبكرا، واسرع بكثير من كافة التوقعات، بفعل قانون 

“القومية”، الذي بادر له نواب من اليمين األكثر تشددا، 

وهو أصال تبلور كنص أول، قبل أكثر من س���ت س���نوات، 

في معاهد اس���تراتيجية لح���ركات صهيونية يمينية 

متطرف.

وهذا التصادم، الذي قاد ال���ى تفّجر حكومة نتنياهو، 

يفس���ر عامل “المفاجأة”، الذي برز من التحالف الوثيق 

بي���ن لبي���د العلماني وبيني���ت المتدين، لدى تش���كيل 

الحكوم���ة بعد االنتخابات األخيرة، فق���د كان التقاء بين 

متناقضين، وكما يبدو لخدمة هدف واحد: حيتان المال، 

الذين ساعدوهم على الوصول بقوة إلى الكنيست، ولكن 

أولئك، لم يأخذوا بالحسبان ظهور هذه التناقضات.

استمرار عدم االستقرار
رغم كل ما س����بق من جوهر، إال أنه ما من شك أن المصالح 

الحزبي����ة، وأيضا المصالح الش����خصية، على مس����توى صراع 

البقاء على الحلبة السياسية، لعبت هي أيضا دورا، وساهمت 

ول����و بقدر ما ببلورة القرار الظاهر، إال أن بنيامين نتنياهو إذا 

كان ق����راره اله����روب من أزمة، من أجل ضمان بقائه رئيس����ا 

للحكومة بعد أي انتخابات مقبلة، فإنه عمليا يهرب إلى أزمة 

قد تكون أش����د عمقا، فهو قد ي����رأس الحكومة التالية، وفق 

ما تش����ير له اس����تطالعات الرأي حتى اآلن، إال أنه ال يوجد ما 

يضمن أن يكون على رأس حكومة مستقرة.

فكل اس���تطالعات الرأي العام حتى اآلن تش���ير إلى أن 

االنتخابات المقبلة س���تكون أكثر تشرذما، فنحن قد نرى 

عددا أقل من الكتل البرلمانية، إال أن هذا س���يكون ناجما 

عن تحالف أحزاب تخوض االنتخابات ضمن لوائح انتخابية 

مشتركة، ولكن نموذج “الليكود” و”إسرائيل بيتنا” ليس 

وحي���دا، فهناك أيض���ا تحالف اليمين المتش���دد، ضمن 

“البيت اليهودي” الذي يواج���ه أزمة داخلية بين اطرافه، 

قد يتم تجاوزها لغرض االس���تمرار، ولكنها مؤشر ألزمات 

الحقة.

وحتى االس����تطالع األخير ل����م تظهر الكتل����ة البرلمانية 

الواح����دة القوية، فأكبر عدد مقاعد نس����بيا كان من نصيب 

ح����زب “الليكود”، ما بي����ن 22 إلى 24 مقع����دا، من أصل 120 

مقع����دا، وغالبية الكتل حت����ى اآلن، تحصل عل����ى ما بين 8 

إلى 17 مقعدا، ما يعني ان أي حكومة سيش����كلها نتنياهو، 

حس����ب االفتراض القائم، س����ترتكز على س����ت أو سبع كتل 

برلمانية، وإن جرى تحالف ف����ي ما بينها فهذا لن يغير من 

واق����ع الحال بأنه ال يوجد للحكومة المقبلة حزب واحد متين، 

يس����يطر على ثلث المقاعد على األقل، كما كانت الحال حتى 

انتخابات 1992.

تتجه إس����رائيل في ربيع 2015 إلى االنتخابات البرلمانية 

ال� 20، وحتى اآلن لم تجر س����وى خم����س انتخابات برلمانية 

في موعدها القانون����ي، وآخرها كان في العام 1988، وكانت 

أصغر والية برلمانية، امتدت لمدة 17 ش����هرا، بين العامين 

1959 و1961، وتحل في المرتبة الثانية، هذه االنتخابات التي 

تجري بعد 26 شهرا من االنتخابات السابقة.

وبحسب نتائج االستطالعات الواردة حتى اآلن فإن الحلبة 

السياس����ية اإلس����رائيلية تدخ����ل مرحلة جدي����دة من عدم 

االس����تقرار، لكن في خضم كل هذه العواصف السياس����ية 

هناك من يس����ير بثبات ويحقق “إنجازات” ألجندته، ويوثق 

قبضته على مؤسس����ات الحكم بكل أش����كالها، وهو اليمين 

المتشدد واألكثر تطرفا.

انهيار حكومة نتنياهو- مرحلة جديدة من عدم استقرار الحكم في إسرائيل!
بات االئتالف الحاكم كانت انعكاسا 

ّ
*نتنياهو يتوجه إلى انتخابات بعد 26 شهرًا وهي الفترة األقصر الثانية في تاريخ االنتخابات البرلمانية *الخالفات بين مرك

لقلق العلمانيين من المستقبل المتوقع لهم أمام تحول المتدينين الى أغلبية اليهود ثم السكان *التصادم بين ممثلي الذراعين المسيطرين على الحكومة- 

حيتان المال واليمين المتطرف- جاء أسرع بكثير مما هو متوقع *استطالعات الرأي تتنبأ بحكومة أخرى غير مستقرة*
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تغطيــة خاصـــة: نحو انتخابات  إسرائيلية مبكرة أخرى

ف���ي الثاني من كانون األول الحالي )2014( أعلن رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين 

نتنياهو، أنه س���يدعو إلى حل الكنيس���ت وتقديم موعد االنتخابات العامة المقبلة. 

وبعد يوم واحد من إعالنه هذا قّرر الكنيست إجراءها في 17 آذار 2015.

تجرى االنتخابات للكنيس���ت- البرلمان اإلسرائيلي- مرة واحدة كل أربعة أعوام، في 

حال أن الظروف ال تستدعي إجراء انتخابات مبكرة. 

ويتحدد إطار النظام االنتخابي اإلسرائيلي في المادة 4 من قانون أساس الكنيست، 

وال���ذي ينص عل���ى “أن ُينتخب الكنيس���ت في انتخاب���ات عامة، قطرية، مباش���رة، 

متساوية، وسرية وانتخابات نسبية وفقا لقانون انتخابات الكنيست”.

عام���ة: يدلي الناخبون بصوت واحد لحزب سياس���ي يمثلهم في الكنيس���ت. ولكل 

مواطن إسرائيلي تجاوز الثامنة عشرة من عمره الحق في االقتراع. 

قطرية: تشكل إسرائيل بأسرها دائرة انتخابية واحدة. 

مباشرة: ينتخب الكنيست باقتراع مباشر من قبل الناخبين، وليس عن طريق هيئة 

مقترعين. 

متساوية: جميع األصوات التي يتم اإلدالء بها لها الوزن نفسه. 

سرية: تجرى االنتخابات باقتراع سري.

نسبية: توزع مقاعد الكنيست ومجموعها 120 مقعدا بالتناسب مع النسبة المئوية 

الت���ي يحصل عليها كل ح���زب من مجموع األص���وات القطرية. غي���ر أن الحد األدنى 

المطلوب لكل حزب لكي يفوز بمقعد في الكنيس���ت ]نسبة الحسم[ هو 25ر3 بالمئة 

من مجموع األصوات التي تم اإلدالء بها.

وتقوم انتخابات الكنيست على أساس التصويت لحزب وليس ألفراد.

 وقد تم إلغاء االنتخاب المباش���ر لرئيس الحكومة، والذي انتهج في إسرائيل العام 

1996، بموجب القانون األس���اس المعدل: الحكومة )2001(، ومهمة تش���كيل حكومة 

ورئاس���تها يعه���د بها رئيس الدولة إلى عضو الكنيس���ت الذي يعتب���ر بأنه يتمتع 

بأحس���ن الفرص لتش���كيل حكومة ائتالفية قابلة للحياة على ض���وء نتائج انتخابات 

الكنيست.

 يحق لكل مواطن بلغ الحادية والعش���رين من العمر فما فوق أن ينتخب للكنيست 

ش���ريطة أال يكون له س���جل جنائي، وال يشغل منصبا رس���ميا )رئيس الدولة، مراقب 

الدولة، القضاة وكبار المسؤولين العامين، وكذلك رئيس هيئة األركان العامة، وكبار 

الضباط العس���كريين م���ن ذوي الرتب العالية، هؤالء ال يج���وز لهم خوض االنتخابات 

للكنيست ما لم يكونوا قد اس���تقالوا من مناصبهم قبل موعد االنتخابات ب� 100 يوم 

على األقل(.

 يمك���ن لألحزاب المس���جلة قانونيا لدى مس���جل األحزاب فق���ط أو لتحالف حزبين 

مس���جلين أو أكث���ر، أن تق���دم قائمة مرش���حين والمش���اركة في االنتخاب���ات. وقبل 

االنتخاب���ات يتعين على كل ح���زب أن يقدم برنامجه االنتخابي وقائمة المرش���حين 

للكنيست حسب التسلسل. 

 تخصص مقاعد الكنيس���ت بالتناسب مع النس���بة المئوية التي حصل عليها كل 

ح���زب من مجمل أصوات الناخبين، أما فائض األصوات لدى حزب من األحزاب والتي ال 

تكفي لحصوله على مقعد إضافي، فيعاد توزيعها بين األحزاب المنوعة وفقا للحجم 

النسبي لكل منها والناجم عن االنتخابات أو كما تتفق عليه األحزاب فيما بينها قبل 

االنتخابات.

 يتطابق عدد وترتيب األعضاء الذين ينتمون إلى الكنيس���ت الجديد من كل حزب 

مع قائمة مرشحي ذلك الحزب كما قدمت لالنتخابات. 

ال توجد انتخابات فرعية في إسرائيل. فإذا استقال عضو كنيست أو توفي في أثناء 

دورة الكنيست، فإن الشخص الذي يليه على قائمة الحزب يحل محله بصورة تلقائية.

 وفقا لقانون تمويل األحزاب، تمنح وزارة المالية كل فئة سياس���ية مخصصات من 

أجل تمويل حمالتها االنتخابية بمعدل “وحدة تمويل” محددة مسبقا لكل مقعد تم 

الفوز فيه في انتخابات الكنيس���ت السابق. كما تضاف إلى وحدة التمويل المذكورة 

وح���دة لكل تفويض يتم الفوز فيه في انتخابات الكنيس���ت الحالية، مقس���وما على 

اثني���ن، وتضاف إليه وحدة تموي���ل إضافية. وتتلقى الفئ���ات الجديدة مخصصات 

مماثلة، بأثر رجعي على أساس عدد المقاعد التي فازت بها في االنتخابات.

 ال يجوز ألي فئة أن تتلقى تبرعات بصورة مباش���رة أو غير مباش���رة، من أي شخص 

أو مم���ن يمولها زيادة عل���ى المبلغ الذي ح���دده القانون والمربوط بجدول األس���عار 

للمس���تهلك. وال يجوز لفئة أو قائمة مرشحين تلقي تبرعات مالية من شخص ال يحق 

له االقتراع في االنتخابات.

لجن���ة االنتخابات المركزية، برئاس���ة قاض من المحكمة العلي���ا وعضوية ممثلين 

عن األحزاب ممن يش���غلون مقاعد في الكنيست، هي المسؤولة عن إجراء االنتخابات 

واإلش���راف عليها. وتش���رف لجان انتخابات إقليمية على أداء لجان االقتراع المحلية، 

الت���ي تضم ممثلين عن ثالثة أحزاب أو أكثر في الكنيس���ت المنصرم. ويحق لكل من 

بلغ السادسة عشرة من عمره أو تجاوزها أن يخدم في لجنة اقتراع.

ا لقانون أس���اس الكنيس���ت يحق  للجنة االنتخابات المركزية أن تحرم قائمة 
ً
وطبق

مرش���حين من المش���اركة في االنتخابات إذا كانت أهداف تل���ك القائمة أو أفعالها 

تتضمن، بالتصريح أو بالتلميح، أحد األمور التالية: 

إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي.

إنكار الصبغة الديمقراطية للدولة.

التحريض على العنصرية.

يوم االنتخابات
يحق لكل المواطنين ممن بلغوا س���ن الثامنة عشرة أو تجاوزوها يوم االنتخابات أن 

يقترعوا، ويكون يوم االنتخاب يوم عطلة لتمكين الجميع من المش���اركة في العملية 

االنتخابي���ة. ويدل���ي الجنود في الخدم���ة الفعلية بأصواتهم في مراك���ز اقتراع في 

وحداتهم. وقد اتخذت أيضا ترتيبات خاصة لكي يدلي الس���جناء بأصواتهم وكذلك 

المواطنون الخاضعون للعالج الطبي في المستشفيات.

ال ينص القانون اإلس���رائيلي على االقتراع غيابي���ا، ويتم التصويت فقط على أرض 

إسرائيلية. واالستثناءات الوحيدة هي المواطنون اإلسرائيليون العاملون على سفن 

إسرائيلية وفي السفارات والقنصليات اإلسرائيلية في الخارج.

نشر نتائج االنتخابات
تنش���ر نتائج االنتخاب���ات في المجلة الرس���مية بعد ثمانية أيام م���ن االنتخابات. 

وتعقد الجلس���ة األولى للكنيست الجديد بعد ذلك بأسبوعين تقريبا ويفتتح الجلسة 

رئيس الدولة الذي يكلف أكبر أعضاء الكنيس���ت سنا بتولي رئاسة الكنيست. ويعلن 

أعضاء الكنيست والءهم كما يتم انتخاب رئيس الكنيست ونوابه.

تشكيل احلكومة
الحكومة )مجلس الوزراء( هي الس���لطة التنفيذية للدولة المكلفة بإدارة الش���ؤون 

الداخلية والخارجية ومنها الش���ؤون األمنية. ومثلها مثل الكنيس���ت. تستمر فترة 

والية الكنيس���ت أربعة أع���وام لكن قد تقصر م���دة توليها الس���لطة إذا كان رئيس 

الحكومة غير قادر على االس���تمرار في منصبه بس���بب الوفاة أو االستقالة أو التوبيخ 

وعنده���ا تعين الحكوم���ة أحد أعضائها )على أن يكون عضو كنيس���ت( قائما بأعمال 

رئيس الحكومة.

 عن���د تش���كيل حكومة، يكل���ف رئيس الدولة، بعد التش���اور م���ع ممثلي األحزاب 

المنتخبة للكنيس���ت، أحد أعضاء الكنيست بمهمة تش���كيل الحكومة. ويكون عضو 

الكنيس���ت هذا عادة زعيم الحزب الذي يتمتع بأكبر تمثيل في الكنيس���ت، أو رئيس 

حزب يرئس ائتالفا يضم أكثر من 60 عضو كنيست.

 ولما كانت الحكومة بحاجة إلى نيل ثقة الكنيست لكي تباشر تأدية وظيفتها، فال 

ب���د لها من ائتالف داعم من 61 عضوا على األقل من أصل 120 عضو كنيس���ت. وحتى 

يومنا هذا لم يحصل أي حزب على مقاعد كنيس���ت كافية تمكنه من تشكيل حكومة 

وحده؛ ولذا فإن جميع الحكومات اإلس���رائيلية تقوم على أساس ائتالف يتم تشكيله 

من عدة أحزاب.  وتشكل  األحزاب التي ظلت خارج الحكومة -المعارضة.

تمنح لعضو الكنيس���ت الذي عهد إليه بتش���كيل الحكومة مهلة 28 يوما لتشكيل 

حكومة. ويجوز للرئيس التمديد لفترة إضافية على أن ال تتجاوز 14 يوما.

فإذا انقضت هذه الفترة )حتى 42 يوما( من دون أن ينجح عضو الكنيس���ت المكلف 

بتش���كيل حكومة، يجوز للرئيس عندئذ أن يعهد بمهمة تشكيل الحكومة إلى عضو 

كنيست آخر. ويمنح عضو الكنيست هذا مهلة 28 يوما إلنجاز المهمة. فإذا لم تشكل 

حكومة أيضا، فإن لألغلبية المطلقة ألعضاء الكنيس���ت )61( الخيار في التقدم بطلب 

خطي إلى الرئيس طالبين منه أن يعهد بمهمة تش���كيل الحكومة إلى عضو كنيست 

معين. ولم تحدث سابقة كهذه حتى اآلن.

عند تش���كيل حكومة يقدم رئيس الحكومة المكلف حكومته إلى الكنيس���ت خالل 

45 يوما من نشر نتائج االنتخابات في المجلة الرسمية. في هذا الوقت يعلن تشكيل 

حكومته وبرنامجها السياس���ي وتوزيع الحقائب الوزاري���ة بين الوزراء. عندئذ يطلب 

رئي���س الحكومة من الكنيس���ت اإلعراب ع���ن ثقتها. وتثبت الحكوم���ة عندما تعلن 

الكنيست عن الثقة بها بأغلبية 61 عضو كنيست، وبذا يتولى الوزراء مناصبهم.

االنتخابات البرلمانية في إسرائيل- خلفية عامة

من المقّرر أن تجري االنتخابات العامة اإلس���رائيلية يوم 17 آذار 2015، بعد 

قرابة عامين فقط على تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة. 

وأق���ال نتنياهو، الثالثاء الماضي، وزير المالي���ة ورئيس حزب “يش عتيد” 

)يوج���د مس���تقبل(، يائير لبي���د، ووزيرة العدل ورئيس���ة ح���زب “هتنوعا” 

)الحركة(، تس���يبي ليفني. وفي أعقاب ذلك أعل���ن وزراء “يش عتيد” األربعة، 

ياعيل غيرمان ويعقوب بيري وش���اي بيرون ومئير كوهين، اس���تقالتهم من 

الحكومة. وبذلك منع نتنياهو من لبيد وليفني خوض المعركة االنتخابية من 

وزارتيهما، تحسبا من تقديم استقاالت في خضم المعركة االنتخابية وجني 

ثمار سياسية من ذلك، بحسب مقربين من رئيس الحكومة.

وعزا نتنياهو أس���باب تفكيك حكومته وإقالة لبيد وليفني إلى أن األخيرين 

تآم���را عليه، وأنهم���ا حاوال تنفيذ انقالب ضده وإس���قاطه. وق���ال في مؤتمر 

صحافي إنه “ال يمكن قيادة الدولة في الوضع الراهن. وقررت حل الكنيس���ت 

والتوجه إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن. ويجب إجراء انتخابات بسرعة”. 

رضت علّي ف���ي أعقاب االنتخابات، ألن حزب 
ُ
وأض���اف أن “الحكومة الحالية ف

الليكود لم يحصل على عدد كاف من النواب. وس���ادت احتكاكات ال حاجة لها 

من���ذ اللحظة األولى”. وهاج���م ليفني ألنها التقت مع الرئيس الفلس���طيني 

محم���ود عب���اس )أبو مازن(، قائال إنها “آخر ش���خص يمك���ن أن تقدم ألحد ما 

المواعظ حول تحمل المسؤولية. وفي شهر أيار هذا العام التقت مع أبو مازن، 

بخ���الف كامل لقرار الكابينيت )الحكومة األمنية المصغرة( بعدم عقد لقاءات 

ف���ي حينه وخالفا لتعليماتي الواضحة بعدم عقد اللقاء. وبعد ذلك قالت فيما 

ال تزال تتولى منصب وزيرة العدل: ’مقاطعة نتنياهو ألبو مازن هي غباء’”.

وتابع أن لبيد وليفني “انضما في األس���ابيع األخي���رة إلى محاوالت تهدف 

إلغ���راء الكت���ل الحريدية م���ن أجل اإلطاح���ة برئيس الحكومة فيم���ا ال يزاالن 

يجلس���ان في الحكومة. ووزير المالية، الذي فش���ل في إدارة االقتصاد، انضم 

في الظلمات إلى وزيرة العدل ضد رئيس الحكومة. ويس���مون هذا األمر بكلمة 

واحدة - انقالب. وهكذا ال يمكن إدارة حكومة”.

ونفى نتنياه���و أنباء ترددت مؤخرا حول عقد صفق���ة مع الكتل الحريدية. 

وق���ال “ليس لدي أي اتفاق مع الحريديم، ولم أحك معهم أي اتفاق. ولم أبرم 

معهم أية صفقة. ومن يتهمني بذلك هو الذي حاك”. 

من جانبه، هاتف لبيد، بعد إقالته، رئيس حزب العمل، إس���حاق هرتس���وغ، 

وأبلغه بأنه يؤيد بقاء األخير في منصبه كرئيس للمعارضة، رغم أن حزب “يش 

عتيد” أصبح اآلن أكبر حزب في المعارضة. ويأتي ذلك على ضوء تقديرات بأن 

كتل المعارضة تعارض تعيينه رئيس���ا له���ا. وأفادت صحيفة “هآرتس” بأن 

حزب العمل يرفض خوض االنتخابات المقبلة بتحالف مع “يش عتيد”.

وعقد لبيد مؤتمرا صحافيا في ت���ل أبيب، هاجم خالله نتنياهو، واصفا إياه 

بأنه “منعزل عن الواقع”. وقال، في رده على تصريحات نتنياهو ضده، “سيدي 

رئيس الحكومة، وقفت أمام أمة بأكملها وأعلنت أنك تجر دولة إس���رائيل إلى 

انتخاب���ات ال حاجة لها أب���دا، وال أحد غيرك يريدها. لم���اذا؟ ألنك منعزل عن 

الواقع”.

وأض���اف لبيد مخاطبا نتنياهو “ليس���ت لديك أدنى فك���رة عما يفعله هذا 

بمواطن���ي إس���رائيل، ألنك تعيش ف���ي أكفاريوم )حوض س���مك( خاص بك 

ول���م تعد تعرفهم من���ذ فترة وال تعرف ماذا يزعجهم. لق���د أعلنت للجمهور 

اإلسرائيلي أنك تفضل شل االقتصاد اإلسرائيلي، وأنك تفرض على االقتصاد 

دمت هنا منذ 
ُ
نفقات بالمليارات، وأنك تمنع الميزانية األكثر اجتماعية التي ق

س���نين عن المواطنين، وأنك تسلب االحتمال الوحيد بأن تكون لعشرات آالف 

األزواج الشابة شقق خاصة بهم. لماذا؟ ألنك منعزل عن الواقع”.   

ل مصالح ش���خصية على تنفيذ إصالحات في 
ّ

واتهم لبيد نتنياهو بأنه فض

جهازي التعليم والصحة، وهما جهازان كانا تحت مس���ؤولية وزيرين من حزب 

“يش عتيد”.

ونف���ى لبيد اته���ام نتنياهو له ولوزي���رة العدل المقالة، تس���يبي ليفني، 

بالس���عي إلى االنقالب عليه من خالل محاولة تش���كيل ائت���الف بديل يضم 

األحزاب الحريدية.  

واتهم لبيد نتنياهو بأنه ألحق ضررا خطيرا بالحلف االستراتيجي بين إسرائيل 

والوالي����ات المتحدة، وضررا بالغا بالعالقات مع البيت األبيض، مش����يرا بذلك إلى 

األزمة العميقة في العالقات بين نتنياهو والرئيس األميركي باراك أوباما.

وتطرق لبيد إلى أداء نتنياهو خالل العدوان على قطاع غزة، الصيف الماضي، 

وقال “لقد تجاوزت جولة قتال في غزة فيما فقدت حكومتك األمنية المصغرة 

عرت من االستطالعات وهربت من خطوة 
ُ
الثقة بقدرتك على إدارتها، وعندها ذ

سياسية وتنازلت عن نزع سالح غزة”.

ولم يس���تبعد لبيد إمكانية تش���كيل كتلة من أحزاب الوس���ط – اليسار في 

االنتخابات القريبة، علما أن استطالعات الرأي تشير إلى انهيار شعبية حزبه. 

وقال إن “نتنياهو لن يش���كل الحكومة المقبلة. لقد ارتكب خطأ والثمن الذي 

سيدفعه على هذا الخطأ هو أنه لن يكون رئيس حكومة بعد اآلن”.

استفتاء شعبي حول استمرار والية نتنياهو
يأمل نتنياهو بأن يتمكن بعد االنتخابات من تش���كيل حكومة جديدة هي 

الرابعة برئاس���ته. واعتبر محلل���ون أن هذه االنتخابات س���تدور حول قضايا 

جوهرية وستشكل استفتاء شعبيا حول سياسته واستمرار توليه الحكم.

وكتب المحلل حاييم شاين، في صحيفة »يسرائيل هيوم« )إسرائيل اليوم( 

المقربة من نتنياهو، أنه »حان الوقت بعد قرابة س���بعين عاما من االس���تقالل 

أن يحسم مواطنو الدولة في المسائل الجوهرية حيال رؤية وطريق ومستقبل 

الدولة. وكان يتم إقصاء النقاش الجوهري من أمام قضايا هامشية في جميع 

المع���ارك االنتخابية حتى اآلن. والنقاش الحقيقي هو بين اليمين واليس���ار. 

وجميع أولئك الذين في الوس���ط هم بمثابة مس���افرين في سيارة عالقة عند 

مفترق ويرفضون اتخاذ قرار بشأن مواصلة الرحلة«.   

وفيم���ا تعم���د نتنياهو خوض االنتخاب���ات المقبلة تحت ش���عار »يهودية 

الدولة« والتعنت في قضايا حل الصراع اإلس���رائيلي - الفلسطيني والتخويف 

من إيران وبرنامجها النووي، اعتبر ش���اين أنه »في االنتخابات القريبة سيقرر 

مواطنو إس���رائيل ما إذا كانت دولتهم هي دولة قومية للش���عب اليهودي أم 

أنها دولة أخرى مثل باقي الدول. وما إذا كانت القدس س���تبقى موحدة تحت 

س���يادة إسرائيل أم ستكون عاصمة دولة فلسطينية، فرعًا للخالفة اإلسالمية 

المتعاظمة، وما إذا وصلت الصهيونية إلى نهاية طريقها وفقا لحلم اليس���ار، 

أم أنه ينبغي االس���تمرار في بناء أرض إسرائيل بروح حلم اليمين. ومواجهة 

أسعار الس���كن وغالء المعيشة يمكن تنفيذها بقرارات حكومية غير معقدة، 

إذا ُوجدت المسؤولية المشتركة لدى جميع الوزراء«. 

ورأى ه���ذا المحلل أن اس���تطالعات الرأي تدل على أن كتل���ة أحزاب اليمين 

ستستمر في قيادة إسرائيل، وأن »أغلبية مواطني إسرائيل مرتبطة بالتقاليد 

اليهودية وت���راث اآلباء، وتحب الوطن ومس���تعدة للتضحية في الدفاع عنه. 

وبإم���كان حكومة قادرة على الحكم فقط أن تواج���ه قضايا أمنية واجتماعية 

وتعمل لصالح المواطنين من جميع األوساط«. 

من جانب���ه رأى رئيس تحرير “هآرتس”، ألوف ب���ن، أن “االنتخابات القريبة 

ستكون استفتاء ش���عبيا حول استمرار حكم بنيامين نتنياهو. وستكون في 

مركزها مس���ألة واحدة: هل يريده الجمهور اإلس���رائيلي لوالية رابعة، أم أنه 

يفضل االنفصال عنه وإرس���اله إلى بيته في قيسارية، بعد عشرين عامة كان 

خاللها الشخصية األبرز في السياسة اإلسرائيلية؟”.

وأش���ار بن إلى أن هناك نتيجتين محتملتين لالنتخاب���ات: النتيجة األولى 

والتي تبدو معقولة أكثر هي تشكيل حكومة يمين – حريديم، إضافة إلى دعم 

من حزب وس���طي أو اثنين، مثل الحزب الذي شكله المنشق عن حزب الليكود، 

موشيه كحلون، وربما حزب “يش عتيد” ضعيف، الذي تدل االستطالعات على 

تراجع كبير في شعبيته.

وأضاف بن أن حكومة كهذه “ستتمسك بسلم األولويات التقليدي لليمين: 

زيادة ميزانية األمن وزيادة قوة المستوطنين والحريديم. وستستغل ضعف 

إدارة )الرئي���س األميركي باراك( أوباما، في الطري���ق نحو نهاية طريقها، من 

أجل تحمل مخاطر سياسية وتعميق ضم المناطق )المحتلة(، وخالل ذلك قمع 

المجتمع العربي داخل الخط األخضر”.

والنتيج����ة الثانية المحتملة وفقا لبن، هي تش����كيل حكومة وس����ط – يس����ار 

برئاسة إسحاق هرتسوغ، رئيس حزب العمل، مع دعم من الكتل الحريدية وكتلة 

أو اثنتين من اليمين “ليبرمان أو الليكود”. ورغم أن س����يناريو كهذا يكاد يكون 

غير وارد، إال أن المحلل أكد أن “حكومة كهذه لن تتمكن من التوصل إلى تسوية 

سياس����ية مع الفلس����طينيين، تكون مرتبطة بانس����حاب من مناطق )في الضفة 

الغربية( وإخالء مستوطنين، بسبب تعلقها بتأييد نواب من اليمين”.

وج����ل م����ا يمكن أن تفعل����ه حكومة كهذه ه����و “أن تعكس اعتداال سياس����ي 

وتحسين عالقات إسرائيل مع الواليات المتحدة وأوروبا، وتوجيه االنتباه والموارد 

لالحتياج����ات الداخلية والعمل عل����ى تهدئة المواجه����ة الداخلية بين اليهود 

والعرب، وخالل ذلك تخزين مشاريع قوانين عنصرية مثل ’قانون القومية’”.

وأش���ار بن إلى احتمال ثالث، لكنه مستبعد برأيه، هو أن يصبح رئيس حزب 

“البي���ت اليهودي” اليميني المتطرف، نفتالي بيني���ت، زعيما لكتلة اليمين 

بدال من نتنياه���و، أو أن يحقق كحلون انتصارا جارف���ا. “لكن نتائج كهذه لن 

تغير من سياس���ة الحكومة المقبلة. ففي أي س���يناريو محتمل سيكون لدى 

اليمين فيتو فعلي ضد اتفاقيات سالم وإخالء مستوطنين”.

يائير البيد مع ليفني بعد إقالتهما.                    )رويترز(

واعتبر بن أنه “من ش���أن تصوي���ت مكثف للناخبين العرب، الذي س���يزيد 

تمثيلهم في الكنيس���ت بش���كل كبير، واس���تعداد أحزاب اليس���ار والوسط 

إلش���راكهم في االئتالف، أن يضمن وج���ود أغلبية برلمانية تؤيد تس���ويات 

ش���كل حكومة كهذه في األجواء العامة 
ُ
سياس���ية. لكن ال يوجد احتمال بأن ت

الحالية في إس���رائيل. فقد نج���ح اليمين في وصم الن���واب العرب كخائنين، 

وأحزاب اليسار اليهودية ترتدع عن أي تعاون معها”. 

ورأى ب���ن أن “نتنياهو س���قط واضط���ر إلى التوجه إل���ى انتخابات ألنه فقد 

س���يطرته على المؤسس���ة السياس���ية والجيش، وألن اله���دوء األمني الذي 

تمتعت به إس���رائيل طوال عدة س���نوات تم اختراقه دون رجعة” في أعقاب 

العدوان األخير على قطاع غزة واندالع المواجهات في القدس الشرقية. 

ووفقا لبن فإن نتنياهو فقد آخر ش���ريك ومستش���ار له، وه���و وزير الدفاع 

الس���ابق إيهود باراك، وبذلك “أصبح وحيدا في القيادة، من دون سياس���يين 

مقربين ومستش���ارين لهم وزنهم... وال يمكن العمل هكذا. وبفقدانهم بقي 

نتنياه���و ضعيفا، ومن���ح خصومه فرصة لطرده من الحك���م، وليس مؤكدا أنه 

سينجح في إنقاذ نفسه في االنتخابات”. 

»الحكومة المقبلة: وقائع فشل معلن«!
الس���ؤال المركزي، بالنس���بة لإلس���رائيليين، هو ما الذي يمكن أن ينتج عن 

االنتخابات القريبة، ومن ش���أنه أن يغير الوضع السياسي في إسرائيل ويمنح 

رئيس حكومتها القدرة على الحكم؟.

في هذا الس���ياق، كتب كبير المعلقين في صحيف���ة »يديعوت أحرونوت«، 

ناحوم برنياع، أنه »إذا كان نتنياهو يدعي أنه ليس قادرا على الس���يطرة على 

الحكومة من دون كتلة ليكود كبيرة، فكيف س���يقود الحكومة المقبلة؟ إذ أن 

جميع االس���تطالعات، وبضمنها تلك الموضوعة على طاولته )وغير المعلنة(، 

تعطي الليكود قرابة عش���رين نائبا، ليس أكثر. ومن وجهة نظر نتنياهو، فإن 

الحكومة المقبلة برئاسته هي قصة فشل معلن«.

ويش���ار إلى أن الليكود يهاجم لبيد، في أعقاب اإلعالن عن تقديم االنتخاب، 

بأن���ه كان وزير مالية فاش���ال على خلفي���ة خالفات بين لبي���د ونتنياهو حول 

ميزاني���ة العام المقبل. لك���ن المحلل االقتصادي في »يديع���وت أحرونوت«، 

س���يفر بلوتس���كر، رأى أن »الخالفات االقتصادية ح���ول الميزانية بين رئيس 

الحكومة ووزير المالية كانت مختلقة وهامشية وبغالبيتها سخيفة«.

وأردف بلوتس���كر مؤكدا أن���ه »ال توجد خالفات أيديولوجي���ة حول الصورة 

المس���تقبلية لالقتصاد اإلسرائيلي... ومن هنا، فإن تفكيك الحكومة والتوجه 

نح���و االنتخابات كانا نتيجة قرار رجل واح���د هو رئيس الحكومة نتنياهو، أي 

عائلة نتنياهو وأصدقاؤه المقربون في البالد وخارجها«.   

استطالعات الرأي العام
دل���ت اس���تطالعات الرأي العام التي ت���م إجراؤها ونش���رها بعد اإلعالن عن 

تقديم موع���د االنتخابات العامة، على أن كتلة أح���زاب اليمين أكبر من كتلة 

أحزاب الوس���ط – اليسار، خاصة وأنه لن يتم إش���راك األحزاب العربية في أي 

ائتالف محتمل.

وجاءت نتائج االستطالعات التي نش���رتها القناتان التلفزيونيتان الثانية 

والعاش���رة وموقع »والال« االلكتروني، وحتى االستطالع الذي نشرته »هآرتس« 

في مطلع األسبوع الماضي، متقاربة إلى حد بعيد.

وأظهرت هذه االس���تطالعات أن حزب الليكود سيحصل على ما بين 22 – 24 

مقعدا في الكنيس���ت، وسيحصل حزب »يس���رائيل بيتينو« )إسرائيل بيتنا( 

على ما بين 11 – 12 مقعدا، وحزب »البيت اليهودي« على ما بين 16 – 17 مقعدا. 

ويعن���ي ذلك أن كتل���ة أحزاب اليمين واليمين المتطرف س���تحصل في دورة 

الكنيست المقبلة على ما بين 49 إلى 53 مقعدا. 

ويضاف إلى هذه الكتلة الحزب الجديد الذي أعلن الوزير الس���ابق، موش���يه 

كحلون، عن عزمه تش���كيله، وتمنحه االستطالعات ما بين 10 إلى 12 مقعدا في 

الكنيست. ويعتبر كحلون شريكا طبيعيا في حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، 

أي أن بإمكان نتنياهو أن يبدأ بتشكيل حكومة من ائتالف يستند إلى ما بين 

59 إلى 65 نائبا.

إلى جانب ذلك، فإن األحزاب الحريدية تعتبر »الش���ريك الطبيعي« لحكومة 

اليمين، علما أنها ُمنعت من االنضمام إلى الحكومة المنتهية واليتها بسبب 

»فيتو« وضعه لبيد وبينيت وتراجع األخير عنه الحقا. ووفقا لالستطالعات فإن 

حزب ش���اس س���يحصل على ما بين 6 إلى 9 مقاعد وكتل���ة »يهدوت هتوراة« 

س���تحصل على 8 مقاعد بحس���ب جميع االس���تطالعات. وهذا يعني أن كتلة 

أحزاب اليمين – الحريديم مؤلفة من 73 إلى 82 نائبا.

وفي المقابل، تتوقع االس���تطالعات حصول ح���زب العمل على 12- 13 مقعدا 

في الكنيس���ت، وحزب »يش عتيد« برئاس���ة لبيد عل���ى 9 – 11 مقعدا، وحزب 

ميرتس على 5 – 7 مقاعد، وحزب »هتنوعا« برئاس���ة ليفني على 4 – 5 مقاعد. 

أي أن كتلة أحزاب الوسط – اليسار ستحصل على ما بين 30 إلى 36 مقعدا. 

وتتوقع االستطالعات حصول األحزاب العربية على مجتمعة على 11 مقعدا. 

ويشار إلى أن هذه األحزاب س���تكون مضطرة إلى التحالف فيما بينها بسبب 

رفع نس���بة الحس���م إلى 3.25%، وإال فإن هناك خطرا بحدوث تراجع كبير في 

تمثيلها بالكنيست.

وعلى الرغم من بروز تراجع كبير في ش���عبية نتنياهو في االس���تطالعات، إال 

أن جميعها أظهر أنه ال يزال يحصل على أعلى نس���بة كأكثر شخصية سياسية 

مناسبة لتشكيل الحكومة المقبلة. فقد قال 31%، في آخر استطالع نشره موقع 

»والال«، أن نتنياهو األنس���ب لرئاس���ة الحكومة بينما قال 9ر12% إن رئيس حزب 

العمل هرتسوغ هو األنسب، واعتبر 3ر9% أن بينيت أو كحلون هما األنسب.    

وبحس���ب تحليالت إسرائيلية تعني نتائج االستطالعات حتى اآلن، أن ال شيء 

س���يتغير على صورة الحكم في إسرائيل، بل ربما س���تصبح هذه الصورة أسوأ 

ف���ي ظل حكومة يمين - حريديم مقبلة، وأن ال أمل بتاتًا في وصول كتلة أحزاب 

»معتدلة« إلى الحكم في المستقبل المنظور بعد تراجع قوة الوسط- اليسار مرة 

أخرى، وبالتالي تنبئ صورة الوضع عمومًا أن ما كان هو ما سيكون، وربما أسوأ.

تحليالت: ما كان هو ما سيكون وربما أسوأ!

اليمين يسيطر على الساحة اإلسرائيلية والوسط - اليسار في تراجع!



الثالثاء 2014/12/9م الموافق 17 صفر  1436هـ العدد 347 السنة الثانية عشرة4

إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

البنوك خارج دائرة 
“الخسائر االقتصادية”

تتكاث���ر التقارير االقتصادية اإلس���رائيلية، الت���ي تتحدث عن 

انعكاس���ات التباطؤ االقتصادي على قطاعات اقتصادية واسعة، 

وتقريب���ا ال يوجد قطاع اقتص���ادي واحد خارج دائ���رة األضرار، أما 

البنوك اإلسرائيلية فإنها خارج هذه الدائرة، بشكل مؤكد، وأرباحها 

الصافية ف���ي الربع الثالث من العام الجاري، أش���هر العدوان على 

ت على ذلك، فقد س���جلت أرباحها الصافية ارتفاعا بنسبة 
ّ
غزة، دل

3ر8%، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2013، ولوال تراجع 

نس���بة الفائدة البنكية، لكانت االرباح ارتفعت إلى أكثر من %20، 

وهي نسبة هائلة، مقارنة باألوضاع االقتصادية العامة.

وتقول تقارير البنوك الخمس���ة الكبرى في إسرائيل إن انخفاض 

الفائدة البنكية، بأكثر من 1% خالل عام، ووصولها إلى أدنى مستوى 

وغير مس���بوق في إس���رائيل، 25ر0%، أدى إل���ى انخفاض مداخيل 

البن���وك الصافية من الفائدة وحدها، بنس���بة اجمالية تتجاوز %5 

بقليل، إال أن النس���ب كانت متفاوتة، فالبن���ك األكبر “هبوعليم” 

تراجعت مداخيله من الفائدة بنس���بة تتج���اوز 5% بقليل، وبينما 

البنك الذي يحل رابعا في إسرائيل “مزراحي طفحوت”، بلغ التراجع 

من الفائدة نسبة %11. 

أما بالنس���بة لألرباح، ف���إن أربعة بنوك س���جلت ارتفاعا متفاوتا، 

وكان التراج���ع ف���ي حجم األرباح، في بنك ديس���كونت، الثالث من 

حيث الحجم في إسرائيل، بنسبة 15%، مقارنة مع نفس الفترة من 

العام الماضي 2013، بلغ���ت أرباحه في الربع الثالث من هذا العام 

61 مليون دوالر.

وس���جل بنك “هبوعليم” البنك األكبر ارتفاعا في أرباحه في تلك 

الفترة بنس���بة 3ر13% وبلغ اجمالي ارباح���ه 194 مليون دوالر، يليه 

البن���ك الثاني “ليئومي” الذي ارتفعت ارباحه في الربع الثالث من 

العام الجاري بنس���بة قاربت 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام 

الماضي، وبلغت 167 مليون دوالر. كما سجل البنكان االصغران، من 

بين البنوك الخمس���ة الكبرى، ارتفاعا “طفيفا” نس���بيا باألرباح، إذ 

سجل “هبينليئومي” ارتفاعا بنس���بة 4ر1%، وسجل لنفسه ارباحا 

بقيم���ة 40 ملي���ون دوالر، و”مرزاحي طفح���وت”، 80 مليون دوالر، 

بارتفاع بنسبة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويواجه بنك ليئومي في الس���نوات األخي���رة تحقيقات تجريها 

الس���لطات األميركي���ة، بتهمة تقديم مس���اعدة ضمني���ة لزبائن 

أميركان للتهرب من سلطة الضرائب األميركية، وحسب تقديرات 

فإن القضية قد تكلف البن���ك دفع غرامات بقيمة 4ر2 مليار دوالر، 

وكانت هذه القضية بمثابة ضوء أحمر لبنوك إسرائيلية، لمحاصرة 

المش���كوك بهم كمتهربي ضرائب ف���ي دولهم، على الرغم من أن 

إس���رائيل أبلغت هيئات دولية انها س���تطبق القوانين واألنظمة 

البنكية العالمية ابتداء من العام 2018، وكما يبدو إلى حين انتهاء 

مفعول قانون يمنح أثرياء العالم من اليهود تس���هيالت على نقل 

أموالهم إلى البنوك اإلس���رائيلية، واستمرار نشاطهم في العالم، 

من دون أن يدفعوا ضرائب للخزينة اإلسرائيلية.

تكلفة التأمينات الصحية 
الخاصة- 52ر2 مليار دوالر!

س���جلت تكلفة التأمينات الصحية الخاصة، التي اشتراها مواطنو 

إس���رائيل في العام الماضي، ما يزيد عن 52ر2 مليار دوالر، وفق معدل 

صرف الدوالر في تلك الفترة، وهذا على الرغم من وجود تأمين صحي 

عام، واقتطاعات ش���هرية من الرواتب، ويشكل هذا ذروة جديدة في 

انفاق مواطني إسرائيل على التأمينات الصحية الخاصة، كتعبير عن 

عدم الثقة بالتأمين الصحي العام.

وحس���ب تقرير جديد، ف���إن تكلفة بوليص���ات التأمين الصحي 

الخاص���ة بلغت في العام الماضي قرابة 5ر6 مليار ش���يكل، ما كان 

يع���ادل 7ر1 ملي���ار دوالر، بينما كان هناك ص���رف اضافي بقيمة 

800 مليون دوالر، كمش���اركة في تكلفة عالجات وأدوية، وكلها إما 

ال تش���ملها خدم���ات الصحة العامة، أو أن قائم���ة االنتظار طويلة، 

ما يدفع المرضى إلى اس���تخدام بوليص���ات التأمين، والتوجه إلى 

مستشفيات خاصة.

ووضع���ت لجنة فحص خاصة، عينتها وزيرة الصحة الحالية، تقريرا 

وتوصيات تقضي بفرض قيود على الطب الخاص، الذي يأتي جزء منه 

على حساب وقت عمل المستشفيات لجهاز الصحة العام.

نواب الليكود شرعوا في 
ضمان “تبرعات” لحمالتهم

بمج���رد أن هّبت رياح االنتخاب���ات البرلمانية المبكرة، وقبل أي قرار 

نهائي بالتوجه لها، ش���رع عدد من نواب ح���زب “الليكود” في حملة 

لتأمي���ن تبرعات مالية ش���خصية لهم لخ���وض حمالتهم االنتخابية 

الداخلي���ة ف���ي حزبهم، وضم���ان مكان متق���دم في الئح���ة الحزب 

لالنتخابات البرلمانية المقبلة، في حال جرت.

ولحزب الليكود حاليا 18 مقعدا، بدال من 20 مقعدا، بعد االنتخابات 

األخيرة، إذ أدت اس���تقالة نائبين من كتلة الليكود إلى دخول نائبين 

من حزب “إس���رائيل بيتنا” في الالئحة المش���تركة للحزبين، اللذين 

انفصال قبل بضعة أش���هر إلى كتلتين، وحس���ب نظام حزب الليكود 

الداخلي، فإن ثلث المقاع���د التي للحزب في الوالية المنتهية تكون 

مخصصة لمرش���حين من اقاليم الحزب، ما يعني ان س���تة من النواب 

الحاليين س���يكون عليهم الس���عي للحصول على مقاعد متقدمة في 

الئحة الحزب لالنتخابات المقبلة، ما يزيد من حدة التنافس.

ويش���هد حزب “الليكود” في مطلع العام المقبل انتخابات داخلية 

لرئاس���ة الحزب وللهيئات القيادية، ويتنافس على رئاس���ة الليكود 

الرئيس الحالي بنيامين نتنياهو، ومنافس���ه في الس���نوات األخيرة 

موش���يه فيغلين، ويسمح القانون لكل مرش���ح لرئاسة حزب بتجنيد 

حتى 1ر2 مليون ش���يكل، وهو ما يعادل نح���و 600 الف دوالر، على أن 

يكون الحد االقصى من المتبرع الواحد 12 ألف دوالر.

وقال���ت تقارير اقتصادية إن عددا من النواب الحاليين ش���رعوا في 

تأمي���ن تبرعات، ومنهم فيغلين ذاته الذي ضمن حتى اآلن حوالي 12 

ألف دوالر، ورئيس الكنيس���ت يولي إدلشتاين- حوالي 16 ألف دوالر، 

وتساحي هنغبي- حوالي 18 ألف دوالر. 

قال تقرير جديد إن الس���ياحة األجنبية إلى إس���رائيل 

تلقت في النصف الثاني من العام الجاري ضربة قاسية، 

وما ت���زال متواصلة، بفعل العدوان على غزة، وهو القطاع 

االقتص���ادي الوحي���د الذي ل���م ينتعش بع���د منذ ذلك 

العدوان، في حين قال تقرير آخر إن انهيار س���عر صرف 

الروبل أمام العمالت األجنبية، ساهم هو أيضا في تراجع 

السياحة الروسية إلى إسرائيل.

وبعد أن كان تقرير س���ابق أكد أن الس���ياحة في الربع 

األول قد س���جلت ارتفاعا محدودا، ف���إن التقرير الجديد 

يشير إلى أن الربع الثاني سجل ارتفاعا حادا، فهكذا مثال 

في شهر أيار سجلت السياحة ارتفاعا بنسبة 22% مقارنة 

مع نفس الش���هر من العام الماضي، من 286 ألف س���ائح 

دخلوا إلى إس���رائيل في نفس الشهر من العام الماضي 

2013، إلى 346 ألف س���ائح في أيار هذا العام، كما بلغت 

نسبة االرتفاع في شهر حزيران الماضي 23%، مقارنة مع 

نفس الش���هر من العام الماضي، م���ن 214 ألفا في 2013، 

إلى 297 ألف سائح في 2014.

أما في ش���هر تموز، فقد انقل���ب االرتفاع إلى انخفاض 

حاد، إذ انخفض عدد الس���ياح في ذلك الش���هر بنس���بة 

21% تقريب���ا، م���ن 216 ألفا ف���ي 2013 إل���ى 194 ألفا في 

2014، وارتفعت نس���بة االنخفاض إلى 32% في شهر آب 

الماضي، م���ن 241 ألفا في 2013 إلى 164 ألف س���ائح في 

.2014

ورغم أن نسبة تراجع السياحة قد انخفضت في شهري 

أيلول وتش���رين األول إلى 5ر17%، إال أنها ما تزال نس���بة 

عالية جدا، من 551 ألف س���ائح في نفس الش���هرين من 

العام الماضي 2013 إلى 455 ألف س���ائح في شهري هذا 

العام، وحس���ب توقعات خبراء فإن التراجع مس���تمر في 

الش���هرين الجاري والماضي، بفعل الغاء الحجوزات التي 

تمت في أشهر سابقة، جراء استمرار التوتر األمني، الذي 

تبع العدوان على غزة، وكما يبدو فإن األحداث في القدس 

المحتلة لعبت خالل األشهر األخيرة من هذا العام، لعبت 

دورا مركزيا في تراجع السياحة، نظرا إلى مركزية القدس 

في أي برنامج سياحي.

ونقل���ت صحيف���ة “ذي مارك���ر” االقتصادي���ة ع���ن 

وكيل س���ياحة إس���رائيلي قوله إنه س���مع من وكيلة 

س���ياحة عالمية، في معرض س���ياحة عق���د مؤخرا في 

العاصمة البريطانية لندن، أنها قالت له إن إس���رائيل 

باتت كالمنطقة الس���وداء في التس���ويق الس���ياحي، 

ومن الصع���ب إقناع مجموعات س���ياحية بالتوجه إلى 

إسرائيل.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ارتفاع الس���ياحة في النصف 

األول من هذا العام سيساهم في تقليص الضرر الناجم 

ع���ن التراجع الحاد ف���ي النصف الثاني من ه���ذا العام، 

ولكن التراجع يبقى مؤش���را للسياحة في االشهر األولى 

من العام المقبل، وهذا ما يزيد من القلق في إس���رائيل، 

إذ أن قطاع الس���ياحة الذي يدفق على إسرائيل مليارات 

ال���دوالرات كس���يولة نقدية، يش���كل راف���دا حيويا في 

النشاط االقتصادي العام في إسرائيل. 

وإذا لم يكف إس���رائيل هذا، فإن أزمات اقتصادية في 

دول مركزية بالنس���بة لقطاعها الس���ياحي، تشكل هي 

أيضا عامال في تراجع الس���ياحة، فهكذا مثال قال تقرير 

نشرته الصحافة االقتصادية اإلس���رائيلية إن انخفاض 

قيمة “الروبل” أمام العم���الت األجنبية، وخاصة الدوالر، 

ساهم في تراجع الس���ياحة الروسية إلى إسرائيل، التي 

ش���كلت في العام الماضي نحو 20% من اجمالي السياحة 

إلى إسرائيل.

ويقول التقرير إن التوتر األمني بين روس���يا وأوكرانيا 

انعكس عل���ى االقتصاد الروس���ي، وارتفع س���عر صرف 

ال���دوالر من 40 روب���ال إلى 47 روبال، م���ا أدى إلى انخفاض 

السياحة إلى الخارج.

وقد ارتفعت الس���ياحة الروسية إلى إس���رائيل ابتداء 

من العام 2008، بعد الغاء تأشيرة الدخول إلى إسرائيل، 

فهكذا مثال، كان عدد الس���ياح الروس إلى إس���رائيل في 

ذلك العام 356 ألف س���ائح، بينما بلغ عددهم في العام 

الماضي 2013 نحو 603 آالف س���ائح، إال أنه في األش���هر 

العشرة األولى من هذا العام، تراجعت السياحة الروسية 

إلى إسرائيل بنسبة 5%، بالمجمل، من 510 آالف سائح في 

نف���س الفترة من العام الماضي، إل���ى 486 ألفا في العام 

الجاري.

وكانت إسرائيل تش���هد على مدى سنين طوال أعداد 

سياح منخفضة مقارنة مع دول المنطقة، الشرق األوسط 

وش���رق البحر المتوسط، وقد تخطت إس���رائيل ألول مّرة 

حاجز ثالثة ماليين س���ائح في العام 2008، ثم تراجعت 

قليال في العام 2009، لترتفع من جديد إلى ما فوق ثالثة 

ماليين سائح وزائر في السنوات الالحقة، وفي العام 2010 

سجلت ذروة جديدة، حينما بلغ اجمالي عدد السياح 4ر3 

مليون نسمة. وكان عدد الس���ياح إلى إسرائيل قد شهد 

ف���ي العام الماضي 2013 ارتفاعا بنس���بة 3% مقارنة مع 

العام 2012، إذ بلغ عدد الس���ياح وحدهم 3 ماليين سائح، 

بينما بلغ عدد الزائرين )بما يش���مل الس���ياح( في العام 

الماضي 5ر3 مليون ش���خص، ما يش���كل ارتفاعا محدودا 

بنسبة نصف بالمئة عن العام 2012.

وتلع���ب األوض���اع األمنية والسياس���ية دورا أساس���يا 

في وتيرة الس���ياحة إلى إس���رائيل، إال أن الس���ياحة إلى 

إس���رائيل تبقى محدودة ألس���باب أخرى، وأبرزها ارتفاع 

التكلف���ة، فقد قال تقرير عالمي صدر قبل أس���بوعين إن 

إس���رائيل تحل في المرتبة الخامس���ة م���ن بين 68 دولة 

متطورة في العالم، من حيث أسعار االقامة في الفنادق، 

ومعها في نف���س المرتبة ثالث دول أخرى، هي روس���يا 

ودولة اإلمارات العربية والس���عودية، وصدر هذا التقرير 

في أوج نقاش يشغل الس���احة االقتصادية اإلسرائيلية 

حول تكلف���ة الس���ياحة الخارجية في إس���رائيل، وعدم 

قدرتها على منافسة الس���ياحة المنتشرة في المنطقة، 

خاصة السياحة الترفيهية.

وتبي���ن أن معدل تكلفة ليلة اقام���ة واحدة في فنادق 

إس���رائيل تصل إلى 234 دوالرا، وحلت في المرتبة األولى 

إمارة موناك���و- 328 دوالرا، وتليها س���لطنة عمان- 310 

دوالرات، ولكن في دول فيها مس���توى المعيش���ة اعلى 

من إس���رائيل، وحتى فيها مناطق جذب سياح أكثر، فإن 

األسعار أقل تكلفة بكثير، فمثال في سويسرا 228 دوالرا، 

والواليات المتحدة األميركي���ة 197 دوالرا، وإيطاليا 177 

دوالرا، وفرنسا 170 دوالرا، وألمانيا 150 دوالرا، وبريطانيا 

147 دوالرا.

هبوط حاد في السياحة األجنبية منذ العدوان على غزة!
*في الربع األول من هذا العام سجلت السياحة إلى إسرائيل ارتفاعا طفيفا بينما في الربع الثاني ارتفعت بنسبة تزيد عن 22%، لكنها هبطت بشكل حاد 

في الربع الثالث جراء العدوان على غزة بنحو 25%، وتقول المؤشرات إن التراجع مستمر في الربع األخير بفعل إلغاء الحجوزات سابقا والتوتر في القدس المحتلة*

أك���د بحث جدي���د لبنك إس���رائيل المرك���زي أن قيمة 

الرواتب في إسرائيل تراوح مكانها منذ العام 2001، على 

الرغم من القفزة التي حدثت في س���نوات التسعين، كما 

عاد التقرير وأكد مجددا أن الش���رائح الفقيرة والوسطى 

ل���م تس���تفد من ثم���ار النمو، ال���ذي ش���هده االقتصاد 

اإلس���رائيلي في س���نوات األلفين، في حين جرى اتفاق 

بين اتحاد النقاب���ات ووزارة المالية وأرباب الصناعة على 

رفع الحد األدنى من األجر، المجمد منذ ما يزيد عن س���ت 

س���نوات. وفي المقابل قال آخر تقرير إن البطالة شهدت 

تراجعا ملحوظا في شهر تشرين األول، وبنسبة لم يعرف 

المحللون والخبراء تفسيرها، لذا اقترحوا االنتظار لفترة 

إل���ى حين تتضح الص���ورة أكثر، إذ أن ه���ذا التراجع في 

البطالة جاء ش���اذا، مقارنة بالمعطيات االقتصادية التي 

باتت تقلق المؤسسة اإلسرائيلية.

ويقول البحث الجديد إن الزيادة الحقيقية في الرواتب 

منذ العام 2001، كانت أساسا في ارتفاع الراتب الصافي، 

نظرا إلى سياس���ة تخفي���ض الضرائب، بينم���ا الرواتب 

غير الصافية ارتفعت بش���كل طفيف، حتى أنها راوحت 

مكانها من حي���ث قيمتها، وبكلمات أخ���رى فإن ارتفاع 

الروات���ب )الصافي���ة( جاء “على حس���اب الخزينة العامة 

ولي���س أصح���اب العمل”. ويق���ول البحث إن���ه بالمجمل 

انخفضت قيم���ة الرواتب من العام 2001 إلى العام 2013 

بنسبة 2ر0%، بينما قيمة الرواتب ارتفعت من العام 1996 

وحتى العام 2000 بنسبة 2ر1% سنويا.

ويش���ير البحث أيضا إلى أن ما ساهم في رفع الرواتب 

الصافية في الس���نوات األخيرة، اتباع أس���لوب ما يسمى 

ب� “الضريبة الس���لبية”، وهو نمط ينتشر بشكل محدود، 

وغالبية المس���تحقين ال تعرف المطالبة بهذه الضريبة 

“الس���لبية”، ويقض���ي األمر ب���أن تعيد س���لطة ضريبة 

الدخل أم���واال ألصحاب رواتب ال تصل إل���ى الحد األدنى 

الملزم بالضريبة، بموجب عدد أفراد عائلته وحجم راتبه، 

ويوص���ي البحث بتوس���يع دائرة هذا النم���ط الضريبي، 

رغم منتقديه الذي���ن يؤكدون أنه يعني أن الدولة ترفع 

الرواتب للشرائح الفقيرة بدال من أصحاب العمل.

كما يشير البحث إلى جانب إيجابي في سياسة الرواتب، 

وه���و أنه حتى الع���ام 2007 كان 60% من العاملين فقط 

لديهم توفير تقاعدي، ولكن بعد سن القانون الملزم فإن 

النسبة ارتفعت حاليا إلى %80.

األجيرون لم يتمتعوا كلهم من ثمار النمو
ويقول البروفس����ور إيال كمحي، من الجامعة العبرية في 

القدس “إن ارتفاع الرواتب في سنوات التسعين من القرن 

الماضي، ثم الجمود في قيمتها في سنوات االلفين، يعني 

أنه على الرغم من أن معدل الناتج بالنسبة للفرد ارتفع في 

الس����نوات ال� 15 األخيرة بنسبة 20%، فإن هذا لم ينعكس 

على معدل رواتب األجيرين في إس����رائيل، وبكلمات أخرى، 

ف����إن األجيرين ل����م يتمتعوا بثم����ار النم����و االقتصادي”. 

ويضيف “إن هذا يعني أن من استفاد من ثمار النمو، هم 

أصحاب رأس المال وليس األجيري����ن، ولهذا فإن الفجوات 

االجتماعية آخذة باالتس����اع، وهذا ما يج����ب أن ُيقلقنا، وما 

يجب أن يعزينا أن هذه ظاهرة منتشرة في العالم”.

وتابع كيمحي قائال “إننا كل الوقت ندفع بالجمهور لينخرط 

في س���وق العمل، وحقا حصل ارتفاع في نسبة المنخرطين، 

ولكن حينما يصلون إلى س���وق العمل، من دون تأهيل علمي 

بنك إسرائيل: قيمة الرواتب جامدة منذ 13 عاما 
وثمار النمو لم تصل إلى كل األجيرين!

*البنك يشير إلى االرتفاع السريع في قيمة الرواتب في سنوات التسعين وجمودها تقريبا منذ العام 2001 *أساس ارتفاع الرواتب الصافية ناجم 

عن تخفيض ضريبة الدخل *البطالة في تشرين األول تراجعت إلى 7ر5% *اتفاق على رفع الحد األدنى من األجر بنسبة أكثر من 16% خالل عامين ونصف العام*

أو مهني مالئمين، ومن دون أدوات للتأهيل، فإنهم يحصلون 

عل���ى رواتب منخفضة، م���ا يعني أننا أمام تحس���ن في عدد 

العاملين، ولكنهم يتقاضون رواتب قيمتها أقل”.

وكان تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس����رائيلي صدر 

في األس����ابيع األخيرة، قد أظهر أن الفج����وات في الرواتب، 

خاصة بي����ن العرب واليهود، بقيت عل����ى حالها، كما بينت 

معطيات الع����ام الماضي- 2013. وبحس����ب تقرير المكتب، 

ف����إن متوس����ط األج����ور الفعلي وص����ل في الع����ام الماضي 

إلى 6578 ش����يكال، وهو ما يعادل 1740 دوالرا، وفق س����عر 

الصرف الحالي، وهو يشكل 70% من معدل األجور الرسمي، 

والفرق بين متوس����ط األجور الفعلي والمعدل الرسمي، هو 

أن المعدل الرسمي يحتس����ب جميع األجور ويقسمها على 

عدد العاملين في الس����وق، بينما المتوسط الفعلي يتعامل 

مع األجور المتبعة بحس����ب عدد العاملين، فمثال معروف أن 

75% من األجيرين في إسرائيل يتقاضون من معدل األجور 

الرس����مي وما دون، بينما نحو 58% م����ن العاملين يحصلون 

على 67% من معدل األجور الرسمي وما دون، وأكثر من %35 

من األجيرين يتقاضون الحد األدنى من األجر وما دون.

وبّي���ن التقري���ر، أن ع���دد العاملين في الع���ام الماضي  

بل���غ 34ر3 ملي���ون عامل، ومع���دل األعم���ار بينهم 5ر39 

عام، ومعدل س���نوات تعليمهم 14 عاما، ونس���بة الذكور 

بي���ن اجمالي العاملين 4ر51% مقابل 6ر48% نس���اء. وكان 

متوس���ط األجور للرجال في العام الماض���ي 2025 دوالرا، 

مقابل متوس���ط أجور للنس���اء 1485 دوالرا، ما يعني %73 

من متوسط أجور الرجال.

وكما هي حال عشرات السنين، فقد بّين التقرير الفجوة 

الكبي���رة بين روات���ب اليهود والعرب، فمث���ال معدل أجر 

مهني أكاديمي عربي ال يصل إلى ثلث معدل أجر يهودي 

بنفس المس���توى المهني، فمتوس���ط أجور اليهود في 

العام الماضي بلغ 1844 دوالرا، ومتوس���ط أجور العرب بلغ 

1432 دوالرا، ما يعني نحو 77% من أجور اليهود.

لك���ن إذا جرى تصني���ف الرواتب على مس���توى الرجال 

والنساء، فنرى أنه في حين أن معدل األجور غير الصافية 

للرج���ال اليه���ود 3082 دوالرا، فإن مع���دل الرواتب غير 

الصافية لدى الرجال العرب بلغ 1707 دوالرات، بفارق نحو 

45%، وتتقلص هذه النس���بة بما بين 7% إلى 10% حينما 

يجري الحديث عن الراتب الصافي. كذلك فإن الفجوة بين 

النساء اليهوديات والعربيات، على مستوى معدل األجور 

غير الصافية، بلغت 31%، ويبلغ لدى النس���اء اليهوديات 

ما يقارب 1999 دوالرا، مقابل 1379 دوالرا للنساء العربيات. 

اتفاق الحد األدنى من األجر
وأعلن اتحاد النقابات العامة “الهس���تدروت” مع أرباب 

الصناع���ة ووزارة المالية عن التوص���ل الى اتفاق يقضي 

برفع تدريجي للحد األدنى من األجر بنس���بة 25ر16% على 

ثالث مراحل تمتد على فترة عامين ونصف العام، ليرتفع 

من 4300 ش���يكل اليوم ال���ى 5 آالف، أي من 1080 دوالرا، 

الى 1265 دوالر، وفق س���عر الصرف األخير )95ر3 ش���يكل 

للدوالر(،  تكون الدفع���ة األولى مطلع العام المقبل 2015، 

والثانية مطلع العام التال���ي 2016، والثالثة واألخيرة في 

منتصف العام 2017.

العام���ة  النقاب���ات  واتح���اد  المالي���ة  وزارة  وكان���ت 

“الهس���تدروت” واتح���اد الصناعيي���ن ق���د ش���رعوا في 

مفاوض���ات مكثفة للتوصل إلى اتف���اق حول الحد األدنى 

من األجر ورفعه في الفت���رة المقبلة، بعد أن صدرت عدة 

دعوات لرفع الحد األدنى من الرواتب، المجمد منذ ما يزيد 

عن س���تة أعوام، وتهديد النقابات باإلضراب العام، ما لم 

يتم التوصل إلى اتفاق حول رفع الحد األدنى.

وكان الحد األدنى من األجر قد ش���هد تجميدا على مدى 

نحو ست سنوات، حينما كان سعره بموجب سعر الصرف 

اليوم أل���ف دوالر )في حين���ه 880 دوالرا(، إلى أن بادرت 

حكوم���ة إيهود اولم���رت، بمبادرة من كان وزي���را للدفاع 

ورئيسا لحزب العمل، عمير بيرتس، في العام 2006، لرفع 

الحد األدنى من األجر على مرحلتين،  كانت آخرهما العام 

2008، وارتفع إلى المستوى الذي هو عليه اآلن.

تراجع مؤقت للبطالة
وفي س���ياق متصل لس���وق العمل اإلس���رائيلية أعلن 

مكتب االحصاء المركزي أن البطالة سجلت تراجعا ملحوظا 

في ش���هر تش���رين األول الماضي، من 3ر6% إلى 7ر%5، 

وارتفعت نس���بة المنخرطين في العمل، من ابناء 15 عاما 

وما فوق، من 1ر6% في أيلول إلى 3ر6% في تشرين األول، 

وكانت نس���بة المنخرطين في العمل بين الرجال 5ر%65، 

وبين النساء 4ر%55.

أما نس���بة المنخرطين في س���وق العمل في الش���ريحة 

العمري���ة من 25 عاما إلى 65 عام���ا، فقد بلغت 4ر75% في 

شهر تشرين األول، مقابل 2ر75% في الشهر الذي سبقه 

أيلول. وكانت نس���بة الذين عملوا في وظائف كاملة %78 

من اجمالي العاملين، مقابل 77% في أيلول.

ويقول الخبير االقتصادي البروفس���ور عيران ياش���يف 

لصحيف���ة “ذي مارك���ر” إن إحصائي���ة مكت���ب اإلحصاء 

مفاجئ���ة، وقد يكون هناك خطأ ما في االحتس���اب، إذ أن 

هذه النسبة ال تتالءم مع معطيات االقتصاد السلبية في 

االش���هر األخيرة، فيما دعت الخبي���رة االقتصادية دفنه 

نيتسان، المس���ؤولة في اتحاد الصناعيين، إلى االنتظار 

بضعة أش���هر لمعرفة حقيقة هذا التراجع ومدى جديته 

وثباته أم أنه أمر عابر.
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بقلم: زكي شالوم )*(

توطئة
أك���دت إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما ط���وال عملية »الجرف الصامد« 

)العدوان العس���كري اإلس���رائيلي على قطاع غزة، تموز - آب 2014(، اعترافها 

بحق دولة إس���رائيل في الدفاع عن نفس���ها أمام إط���الق الصواريخ وتهديد 

األنفاق. ومع ذلك فقد دعت اإلدارة األميركية إسرائيل مرارا وتكرارا إلى وجوب 

مراعاة التناسب في عملياتها العسكرية واالمتناع عن التصعيد وضمان عدم 

الم���س بالمدنيين ما أمكن، ولم تتردد في توجيه االنتقاد إلى إس���رائيل في 

الحاالت التي أدت فيها هذه العمليات إلى وقوع إصابات في صفوف الس���كان 

المدنيين.

غير أن إدارة الرئيس أوباما امتنعت في الوقت ذاته من ناحية عملية- طوال 

أكثر من خمس���ين يوما من القتال- عن اتخاذ خطوات ملموسة لتقييد أو الحد 

من حرية عمل إسرائيل خالل الحرب، مؤكده بذلك مجددًا أن شبكة »العالقات 

الخاص���ة« القائمة بين الدولتين منذ س���نوات طوال، س���تبقى مس���تقرة ولن 

تتزع���زع أبدا، حتى في ظل وجود خالفات عويصة، تطل برأس���ها من حين إلى 

آخر، بين الدولتين.

لق���د كانت عملية »الجرف الصامد« نت���اج أحداث عنيفة متنوعة وقعت بين 

إس���رائيل والفلس���طينيين في أعقاب فش���ل مهمة وزير الخارجية األميركي 

جون كيري، في دفع عملية الس���الم اإلس���رائيلية – الفلسطينية )تموز 2013 

– نيس���ان 2014(.  وق���د وضعت العملية العس���كرية اإلس���رائيلية على محك 

االختبار، من ضمن أشياء أخرى، قدرة إسرائيل العسكرية، ومناعتها الداخلية، 

ومكانتها السياسية.

يتناول هذا المقال بالعرض والتحليل المواقف السياس���ية التي اتخذتها 

إدارة الرئيس أوباما تجاه إس���رائيل خالل العملية العس���كرية اإلس���رائيلية 

األخيرة )»الجرف الصامد«( في قطاع غزة.

موقف إدارة أوباما
انتهج���ت إدارة اوباما، منذ الي���وم األول للعملية الحربية اإلس���رائيلية في 

القط���اع وحتى نهاية ه���ذه العملية، موقف���ا واضحا ال لبس في���ه، يقر بحق 

إسرائيل في الدفاع عن نفس���ها.  وقد أكد مرارا متحدثون باسم اإلدارة أنه ال 

يمكن ألية دولة التس���ليم بإطالق القذائف والصواريخ على مدنها وبلداتها، 

أو بوج���ود أنف���اق تصل إلى داخ���ل أراضيه���ا.  غي���ر أن إدارة أوباما امتنعت 

بصورة عامة عن التعبير عن تأييد العملية العس���كرية اإلس���رائيلية.  فعلى 

أرضي���ه االنتق���ادات المتزايدة داخ���ل الواليات المتحدة، في ضوء انحس���ار 

التأييد األميركي لعملية إس���رائيل العس���كرية ضد حرك���ة »حماس«، حرص 

وزي���ر الخارجية األميركي جون كيري في تصريح أدل���ى به في 21 تموز 2014، 

على وصف عملية الجيش اإلس���رائيلي في قط���اع غزة على أنها عملية »مبررة 

ومش���روعة«.  على المس���توى الرس���مي، فإن اإلقرار بحق دولة في الدفاع عن 

نفسها، ليس له قيمة أو أهمية كبيرة، ذلك ألن مثل هذا الحق هو حق طبيعي 

وبديهي لجمي���ع الدول، ومنصوص عليه في وثيقة األم���م المتحدة . غير أن 

هذا النص )التأكيد( كان له على المس���توى السياسي- اإلعالمي أهمية بالغة، 

وال س���يما حقيقة أن المتحدثين باس���م اإلدارة األميركية، عادوا وأكدوا عليه 

مرارا وتكرارا خالل العملية العس���كرية اإلسرائيلية في قطاع غزة.  فقد اعتبر 

بمثابة إعالن تأييد أميركي - وإن ش���ابه بعض التحفظ - للخطوات العسكرية 

التي قامت بها إس���رائيل.  ومن المرجح أن موقف إدارة أوباما في هذا الصدد، 

تأثر، من ضمن أش���ياء أخرى، بالتأييد الواسع إلس���رائيل في الكونغرس وفي 

صف���وف الرأي الع���ام األميركي، خالل الح���رب األخيرة في غ���زة.  ومن ناحية 

عملية فقد تمس���كت اإلدارة األميركية طوال العملية، بوجهه نظر فحواها أن 

العملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة يجب أن تكون ذات طابع دفاعي 

ومتناسب، ومحدودة بسقف إزالة التهديدات الملموسة ضد إسرائيل: إطالق 

الصواري���خ واألنفاق، وكل ذلك وس���ط الحرص والتأكي���د على وجوب أن يكون 

المس بالس���كان المدنيين مقلصا إلى أدنى حد ممكن.  ويستش���ف من ذلك 

بوضوح أن اإلدارة األميركية تبدي تحفظها إزاء الهدف الذي وضعته إسرائيل 

لعمليتها العس���كرية: توجيه ضربة قاس���ية للبنى التحتية لحركة »حماس« 

واستعادة الردع. فتحقيق هذين الهدفين تطلب عماًل عسكريا مكثفا وشاماًل 

يكبد حركة »حم���اس« ثمنا باهظا. غير أن حقيقة اس���تخدام حركة »حماس« 

للسكان المدنيين، على نطاق واسع، كدرع بشري، لم تمكن إسرائيل عمليا من 

تحقيق أهدافها من دون المس بالسكان المدنيين.

سلوك الزعامة اإلسرائيلية
وافق���ت إس���رائيل من جهته���ا، طوال العملي���ة العس���كرية، على مختلف 

المب���ادرات الداعية إلى وقف إطالق النار، إال أن حركة »حماس« أفش���لت هذه 

المس���اعي.  هذه الحقيقة لم تغب عن أنظ���ار اإلدارة األميركية.  ففي مقابل 

االنتقادات التي أبدتها تجاه أعمال عس���كرية إسرائيلية، أعربت إدارة أوباما 

عن تقديرها للزعامة السياس���ية في إس���رائيل، إزاء جهودها الرامية إلعادة 

اله���دوء، على الرغم من االنتقادات الداخلية التي واجهتها هذه الزعامة، وما 

يمك���ن أن يبدو ظاهريا ك� »إهانة« لها ف���ي مواجهة منظمة ارهابية.  وأوضح 

وزي���ر الخارجية كيري )في 15 تم���وز 2014( أن التصعيد في قطاع غزة ينطوي 

عل���ى مخاطر جمة. وأضاف: نحن ال نرغب في هذا التصعيد، كما أن إس���رائيل 

أيضا ال ترغب في ذلك.

ه���ذا التقدير من جانب اإلدارة األميركية، ازداد بش���كل ملموس في أعقاب 

»الخرق الس���افر« لوقف إطالق الن���ار من جانب حركة »حم���اس« في األول من 

ش���هر آب 2014.  وأوضح الرئيس أوباما أنه »ش���جب بصورة قاطعة الس���لوك 

غير المس���ؤول« من قبل حركة »حماس«.  ومما ال ش���ك في���ه أن هذا التقدير 

ش���كل عنصرا مركزيا في درجة الشرعية الواسعة نسبيا، التي منحتها اإلدارة 

األميركية، قوال وعمال، ألعمال إسرائيل العسكرية على امتداد عملية »الجرف 

الصام���د«.  وقد عبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن ذلك في أحد خطبه، 

بقوله »لقد حصلنا على ش���رعية دولية من المجتمع الدولي...... للقيام بعملية 

حازمة جدا ضد منظمات اإلرهاب، وهذا أمر له أهمية بالغة«.  

مسألة التسوية، وإشراك تركيا وقطر في جهود الوساطة
لوح���ظ طوال فترة العملي���ة، اتجاه لدى رج���االت اإلدارة األميركية، للفصل 

بين مس���ألة الطرف المسؤول عن اندالع المواجهة وبين مسألة التسوية التي 

س���تعقبها.  فقد آثرت اإلدارة األميركية عدم إبراز هذه المسألة، وفي بعض 

األحيان حرص المتحدثون بلس���ان اإلدارة على اإلش���ارة إلى حقيقة أن حركة 

»حماس« هي التي بادرت إل���ى المواجهة.  وقد جرى أحيانا »لغرض التوازن«، 

الرب���ط بصورة ضمنية، بين اندالع المواجهة الحربية وبين فش���ل مهمة وزير 

الخارجي���ة كي���ري.  صحيح أنه لم يج���ر التعبير عن ذلك بش���كل صريح، لكن 

الرس���الة بدت لي واضحة: فحتى لو كانت »حماس« مسؤولة مباشرة عن اندالع 

المواجهة، إال أن إس���رائيل ليس���ت خالية الطرف من أية مسؤولية، ذلك ألنه 

كان في إمكانها المس���اهمة في دفع تس���وية تمنع اندالع الحرب، لكنها لم 

تستغل الفرصة السانحة.  

كذل���ك فقد امتنعت اإلدارة األميركية عن قبول موقف إس���رائيل القائل إن 

البح���ث في المس���ائل الجوهرية التي طرحتها حركة »حم���اس«، لن يتم قبل 

التوص���ل إلى وقف إلطالق النار، واس���تتباب الهدوء.  وق���د أوضح كيري أثناء 

زيارته للقاهرة )في 21 تموز 2014( إن شيئا لن يحل من خالل التوصل فقط إلى 

وقف إلطالق النار، س���واء كان مؤقتا أو طويل األجل، دون التطرق إلى المشاكل 

الجوهرية في مرحلة معينة.  لقد اكتفى كيري بالقول إن مناقش���ة المسائل 

الجوهرية س���تبدأ »في مرحل���ة معينة«، دون تحدي���د أو توضيح.  وفي اليوم 

التال���ي أكد كيري أن »وقف إطالق النار غي���ر كاف، فمن المهم أن يبدأ نقاش 

جاد للمس���ائل الجوهرية التي أدت إلى اندالع المواجهة المس���لحة«، دون أن 

يحدد، ف���ي هذه المرة أيضا، موع���دا لذلك.  وفي مناس���بة أخرى صرح كيري 

بأنه »ال يمكن للفلس���طينيين الموافقة على وقف إلطالق النار يؤدي، حس���ب 

تقديرهم، إلى اس���تمرار الوضع القائم، دون أن تتوفر لهم قدرة على العيش 

والتنف���س بصورة حّرة، مما يعني أن بحث المس���ائل الجوهرية يجب أن يتم 

أثناء القتال، تماما كما طالبت حركة حماس«. 

ف���ي 25 تموز 2014، التقى كيري في باريس مع وزيري خارجية تركيا وقطر - 

الدولتان اللتان تجاهران علنا بتأييدهما ودعمهما لحركة »حماس« وكفاحها 

ض���د إس���رائيل- وذلك في مس���عى يهدف إل���ى تجنيد الدولتي���ن كطرفين 

مركزيين في الجه���ود الرامية إلى التوصل إلى وقف إلط���الق النار.  وقد كان 

من الواضح أنه لن تتم دعوة إسرائيل للمشاركة في هذا اللقاء، غير أن اإلدارة 

األميركية امتنعت في المقابل عن دعوة كل من مصر والس���لطة الفلسطينية 

للمش���اركة في اللقاء، على الرغم من وجود مصلحة حاس���مة لهذين الطرفين 

ف���ي التوصل إلى تس���وية مع »حماس«.  وكتب أليوت أبرامز )في مقال نش���ر 

في ش���هر أيلول 2014( أن »كثيرين من الزعماء العرب صدموا حين ش���اهدوا 

وزي���ر الخارجية األميركية كيري م���ع وزيري خارجية تركي���ا وقطر، الدولتين 

المؤيدتين لحركة حماس، دون حضور مصر والس���لطة الفلس���طينية«.  هذا 

السلوك من جانب اإلدارة األميركية، كان ال بد له من وجهة النظر اإلسرائيلية، 

أن يؤدي إلى االستنتاج بأن إدارة أوباما تسعى إلى حشر إسرائيل في الزاوية، 

وحرمانها من القدرة على تحقيق األهداف التي وضعتها للعملية العسكرية 

في قطاع غزة.  وقد صرح كيري بلهجة حازمة، تنطوي على شيء من التهديد، 

في أعق���اب لقائه مع وزيري خارجية تركيا وقطر، قائ���اًل:  »أريد أن يفهم كل 

ش���خص في إسرائيل أن الفلسطينيين يجب أن يعيشوا بكرامة، وبقدر مالئم 

من الحرية، محررين من القيود التي يعيش���ون في ظلها حاليا بصورة يومية، 

ودون أن يمارس عنف ضدهم«.  

ه���ذا التصريح لم يدع مجاال للش���ك في أن وزير الخارجي���ة األميركية تبني 

مواقف أق���رب بكثير من مواقف »حم���اس«، من قربها إلى مواقف إس���رائيل.  

وأضاف  كيري في محاولة لرفع العتب عنه إن إس���رائيل أيضا جديرة بالعيش 

دون تهديد صواريخ وأنفاق.  ولم يتطرق كيري في تصريحاته، إلى مسؤولية 

حركة »حماس« عن اندالع المواجهة، وإلى مطلب إسرائيل نزع األسلحة من قطاع 

غزة، وحقها في مراقبة كل ما يدخل إلى القطاع من بضائع وأفراد.  وختم كيري 

حديثه بوصف المواجهة على أنها »تصادم مصالح متناقضة، تبدو من وجهة 

نظ���ر كل طرف من الطرفين بأنها مصالح حقيقي���ة«.  وهكذا عاد كيري ليضع 

كال من إس���رائيل وحركة »حماس« على نفس المس���توى من المشروعية، وسط 

التأكي���د أن الحديث ال يدور على عدوانية ال مبرر لها من جانب حركة »حماس«، 

كما تدعي إسرائيل، وإنما يدور على صراع حول »مصالح متناقضة« لكل طرف.  

من هنا كان يمكن االفتراض بأن اقتراح التس���وية الذي سيقدم إلى إسرائيل 

سيشكل تعبيرا عن المواقف المشار إليها آنفا، وهو ما أفضى، كما هو متوقع، 

إلى نش���وب أزمة بين إس���رائيل والواليات المتحدة.  ووفقا لشهادات عديدة، 

فقد ش���عرت الزعامة اإلسرائيلية بالصدمة والذهول إزاء اقتراح التسوية الذي 

عرضه كيري عليها.  فقد تضمن االقتراح، كما فصل ذلك الصحافي باراك لبيد 

)»هآرتس(، عددا من البنود الخطيرة من وجهة نظر إسرائيل.

)*( باحث كبير في »معهد دراس���ات األمن القوم���ي« في جامعة تل أبيب وفي »معهد 

بن غوريون لدراسة إس���رائيل« )جامعة »بن غوريون« في النقب(. هذا المقال ظهر في 

العدد األخير من المجلة الفصلية »المستجد اإلستراتيجي« الصادرة عن المعهد األول 

)عدد 3، المجلد 17، تشرين األول 2014(. ترجم�ة خاص�ة.  

العالقات اإلسرائيلية- األميركية الخاصة في اختبار الزمن:

حول سياسة الواليات المتحدة أثناء عملية »الجرف الصامد«

»المسافة بين مدرسة إليانس الثانوية في تل أبيب، إحدى المدارس األكثر 

نجاح���ا وتفوقا في المدينة، ومدرس���ة أجيال الثانوية ف���ي يافا ال تزيد عن 7 

كيلومترات فقط. لكن الفجوة في المخصصات األساس���ية التي تحصل عليها 

كل من المدرس���تين، من وزارة التربية والتعليم، ارتفعت في تش���رين األول 

2014 إلى 360 شيكال للطالب الواحد«!

هذا المثال، الصارخ في دالالته، هو ما اس���تهل به ملحق صحيفة »هآرتس« 

االقتص���ادي )ذي ماركر( تقريرا مطوال نش���ره )ي���وم 2014/11/26( حول نتائج 

الفحص ال���ذي أجراه بش���أن المخصص���ات الحكومية الرس���مية للطالب في 

الم���دارس الثانوي���ة المختلفة في البالد، والذي كش���ف جمل���ة من الحقائق، 

المعروف���ة لك���ن »المخفية«، وفي مقدمته���ا: أن مخصص���ات وزارة المعارف 

)الحكومية(، كما هي عليه اليوم ومنذ س���نوات، تكرس واقع التمييز وتعمق 

الفج���وات الكبيرة بين المدارس المختلفة في المناط���ق والبلدات المختلفة؛ 

المخصصات التي تحصل عليها المدارس الثانوية العربية )لكل طالب ثانوي( 

ه���ي األدنى، وهي متدنية أيضا حتى في الم���دارس الثانوية )العربية( التي 

تحقق معدالت مرتفعة من مستحقي ش���هادة “البجروت” )شهادة الثانوية 

العامة(؛ غالبية الم���دارس الثانوية التي تحصل على المخصصات األعلى في 

البالد هي مدارس دينية )يهودية(!   

ويوض���ح التقرير تفاصي���ل المثال الذي أورده في البداي���ة فيقول إن وزارة 

التربية والتعليم رص���دت للطالب الواحد في مدرس���ة “إليانس” مخصصات 

سنوية بلغت 1074 ش���يكال، بينما رصدت للطالب الواحد في مدرسة “أجيال” 

العربي���ة في يافا مبلغ 715 ش���يكال في الس���نة، أي أقل مم���ا رصدته للطالب 

اليهودي في “إليانس” بنسبة %33. 

معايير رسمية موحدة وتطبيق ميداني تمييزي!
وأشار التقرير إلى أن الفحص بّين حقيقة أساس هي: أن الطالب في مدرسة 

»أجيال«، مثل س���ائر الطالب العرب في المدارس العربية األخرى في المدينة 

)»تل أبيب � يافا«(، حصلوا على مخصصات كانت، في تش���رين األول 2014، هي 

األقل من بين زمالئهم في جميع المدارس في المدينة. 

وبّين الفحص ال����ذي أجراه ملحق »ذي ماركر« على عينة من معطيات رس����مية 

حول ميزانية وزارة التربية والتعليم في 210 مدارس ثانوية في البالد أن توزيع 

الموارد ورصد المخصصات للمدارس الثانوية المختلفة )وللطالب فيها( ينطوي 

على فجوات عميقة وكبيرة، على الرغم من أن »عملية الرصد والتوزيع تقوم على 

صيغة رسمية واحدة وموحدة من المعايير للمدارس المختلفة جميعها«!!

وقد أجري الفحص على معطيات الميزانية األساسية التي ترصدها وتحّولها 

وزارة التربي���ة والتعليم للم���دارس الثانوية، والتي تعك���س � بصورة معبرة 

تماما، تقريبا � كلفة الطالب الواحد في المدرس���ة الثانوية حس���ب معطيات 

وأس���عار شهر تشرين األول 2014. وأظهرت نتائج هذا الفحص فجوات عميقة 

جدا في مخصصات الوزارة للطالب في مناطق مختلفة من البالد، وصلت )هذه 

الفجوات( في بعض الحاالت إلى 100% وأكثر!! 

ويظه���ر من المعطيات، على نحو واضح تماما، أن الميزانية الرس���مية التي 

ترصده���ا وزارة التربي���ة والتعليم تنطوي على تفضي���ل ملحوظ للطالب في 

المدارس الرس���مية الدينية )اليهودية(، بصورة أساس���ية. أم���ا الميزانيات 

األدنى الت���ي رصدتها الوزارة للمدارس الثانوي���ة فكانت من نصيب الطالب 

العرب، في المدارس العربية. 

وم���ن األهمية بمكان اإلش���ارة إلى أن الفجوات الكبي���رة والعميقة هذه في 

المخصص���ات الحكومية ه���ي في ميزانيات األس���اس الت���ي ترصدها وزارة 

المعارف فقط، أي أنها ال تشمل الميزانيات اإلضافية التي ترصدها السلطات 

المحلي���ة واألهالي في الم���دارس المختلفة، كما ال تش���مل إضافات مختلفة 

ترصدها هذه الوزارة نفسها تحت عناوين وبنود مختلفة.

وتجس���د هذه الفج���وات، كما يتضح، مس���توى وجودة الم���دارس المختلفة 

من الناحية التعليمية أساس���ا، وكذلك من النواح���ي االجتماعية األخرى، وهو 

ما ينعكس في مقاييس رس���مية تعتمدها مؤسس���ات التقيي���م المختلفة، 

بما فيها وزارة التربية والتعليم نفس���ها، ومن بينها بصفة رئيس���ة: معدالت 

الطالب المتقدمي���ن إلى امتحانات الش���هادة الثانوية )البج���روت(، معدالت 

الطالب المس���تحقين لهذه الش���هادة )الناجحين في االمتحان���ات(، أقدمية 

المعلمي���ن وغيرها. ومعنى ه���ذا، عمليا، أن���ه طبقا لمقايي���س وزارة التربية 

والتعلي���م ومعاييرها التقييمية المختلفة، ف���إن المدارس األفضل هي التي 

تتلقى الميزانيات والمخصصات األكب���ر واألعلى، بينما تحصل المدارس ذات 

التحصيالت المتدنية على ميزاني���ات ومخصصات أقل )متدنية(، مما يعني � 

في النتيجة النهائية وبصورة حتمية � تحس���ين ورفع المستوى في المدارس 

“القوية” مقابل تعميق األزمة وتكريس الفشل في المدارس “الضعيفة”! وهو 

ما يحصل في حركة دائرية تكرس الواقع نفسه وتعمق الفجوات باستمرار.  

وتعقيب���ا على هذه المعطي���ات الخطي���رة والمقلقة، ع���ادت وزارة التربية 

والتعلي���م لتتذرع بأن “صيغ���ة التخصيصات لكل طالب ه���ي صيغة واحدة 

وموح���دة في إس���رائيل” وأن الفروقات التي ظهرت بي���ن حجم المخصصات 

“تجس���د، فعلي���ا، الف���وارق بين الم���دارس نفس���ها، ال مب���ادئ وقواعد رصد 

الميزاني���ات المعتمدة لدى الوزارة”! كما حاولت الوزارة أيضا “التخفيف” من 

وق���ع هذه المعطيات ومدى خطورتها باالدعاء أن “الميزانية التي تعرض لها 

الفحص هي الميزانية المركزية المرصودة للتدريس في الصفوف الدراسية 

وهي ليس���ت الميزانية الوحيدة الممنوحة للمدارس الثانوية من جانب وزارة 

التربية والتعليم، بينما لم يش���مل الفح���ص ميزانيات أخرى ترصدها الوزارة 

ألغراض الدع���م والتعزيز في المدارس الثانوي���ة العربية وفي مدارس أخرى 

ضعيفة في المناطق النائية”!

وم���ع ذلك، أكدت ال���وزارة حقيق���ة أن “ميزانية التدريس ف���ي الصفوف” 

هي “الميزانية الرئيس���ة واألكبر وذات التأثير األعم���ق واألكبر على الطالب، 

تحصيالتهم ونتائجهم وقراراتهم بشأن خطواتهم المستقبلية”!

غياب تام للمساقات العلمية!
وتشير معطيات التقرير إلى نتائج خطيرة أخرى كشف عنها الفحص، عالوة 

على ما يتصل بتوزيعة الميزانيات والمخصصات الحكومية، من أبرزها أن نحو 

45% من المدارس الثانوية التي شملتها عينة الفحص تفتقر إلى المساقات 

العلمي���ة، إذ ينع���دم فيها التعليم العلمي )في مس���اقات علمية أساس���ية: 

فيزي���اء، كيمياء وبيولوجيا � علم األحي���اء( انعداما تاما وال يتقدم الطالب في 

هذه المدارس إلى امتحانات البجروت في هذه المواضيع!

وحول طريق���ة الفحص ومنهجية إجرائه، أوضح التقري���ر أنه تم اختيار 210 

مدارس ثانوية من مختلف أنحاء البالد. وتركز الفحص في كل مدرس���ة في بند 

التمويل المركزي الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم لدى تحديد وإقرار حجم 

الميزانية التي يتم رصدها لكل مدرس���ة، وهو ما يصطلح على تسميته “أجرة 

التعليم” للطالب الواحد. وهو مبلغ يتحتم على الوزارة، قانونيا، دفعه كامال عن 

كل طالب في أية مدرس���ة في إس���رائيل، حتى لو كانت مدرسة خصوصية غير 

رس���مية )غير حكومية(. ويعكس هذا البند تكلفة ساعات التدريس الممنوحة 

لكل طالب في أي صف تعليمي، وهو يتأثر بعوامل مختلفة، أبرزها: مس���تويات 

أج���ور المعلمين، معدالت نجاح المدرس���ة ف���ي تقدم طالبها إل���ى امتحانات 

البجروت )الثانوية العامة(، الخدمات التي توفرها المدرس���ة وعدد المس���اقات 

التعليمية المقترحة على الطالب في المدرسة، تنوعها ومستوياتها.  

وق����د تركز الفح����ص في بند “تكلف����ة الطالب” في صف تعليمي في مس����اق 

التعليم النظري وفي مساق التعليم النظري � العلمي، الذي تشكل فيه المواضيع 

العلمية مركز الثقل واألساس. والهدف من هذا التركيز )على التكلفة في هذه 

المس����اقات( هو معادلة / موازنة التكلفة المرتفعة نسبيا في مساقات التعليم 

المكلف����ة كثيرا، من جهة، وفحص مميزات الطالب األساس����ية والبارزة في هذه 

المس����اقات. ولهذا، فقد ش����مل الفحص طالبا من جميع الصفوف التعليمية في 

المس����اقات العلمية والنظرية، بينما لم يش����مل طالبا من صفوف صغيرة بشكل 

خ����اص أو طالبا م����ن صفوف تحظى بس����اعات تعليمية وم����وارد إضافية بهدف 

المس����اعدة والتعزيز لكونهم )هؤالء الطالب( بحاجة إلى رعاية خاصة، ألس����باب 

مختلفة ووفق معايير شتى. وقد تبين من الفحص أن المخصصات الحكومية قد 

تختلف من صف تعليمي إلى آخر في المدرسة ذاته.  

المدارس الدينية الرسمية في رأس القائمة!
بينت نتائج الفحص أن تس���عًا من بين المدارس العش���ر التي تحصل على 

المخصصات الحكومية األعلى لكل طالب في إس���رائيل هي مدارس رس���مية 

دينية، أي � مدارس دينية في جهاز التعليم الحكومي الرس���مي. وبرزت بين 

هذه المدارس التس���ع، بشكل خاص، مدارس دينية في مدن: حولون، ديمونا، 

نتانيا، ريش���ون لتس���يون، رعنانا، حيفا، كريات ش���مونه وفي مس���توطنتي 

“إلكناه” و”كدوميم”. 

 أما المدرس���ة الحكومية الرس���مية غير الدينية الوحي���دة )غالبية الطالب 

فيها ليس���ت متدينة( الت���ي احتلت مرتبة بين العش���ر األوائل في البالد من 

حيث المخصصات الحكومية للطالب الواحد فكانت مدرسة شبكة “أورط” في 

مدينة الرملة. 

وقد تراوح���ت المخصصات الحكومي���ة للطالب الواحد في ه���ذه المدارس 

العشر األولى ما بين 1134 و 1166 شيكل في الشهر الواحد. 

وب���رزت أيضا مدارس دينية أخ���رى حصلت على مخصص���ات مرتفعة جدا، 

نسبيا، وإن في المراتب التالية للعشر األولى، أي أن المخصصات التي حصلت 

عليها كانت أقل من 1134 شيكل للطالب الواحد في الشهر الواحد. 

وأوض���ح التقرير أن أحد مس���ببات ه���ذه الفوارق والفج���وات بين المدارس 

الدينية واألخرى )غير الدينية( يتمثل في أن كل واحدة من المدارس الدينية 

تحص���ل على زيادة من وزارة التربية والتعليم قوامها أربع س���اعات تعليمية 

أس���بوعية لكل طال���ب مخصصة للمس���اعدة والتعزيز في مواضيع الدراس���ة 

الدينية، غير أن هذه الزيادة وحدها ال تكفي لتفس���ير حجم هذه الفجوة بين 

المدارس الدينية واألخرى. 

المدارس العربية في أدنى القائمة!
ومقابل هذه المعطيات أعاله، فقد كانت المدارس الثانوية العشر التي حصلت 

عل���ى المخصصات األدنى للطال���ب الواحد من وزارة التعلي���م، جميعها، مدارس 

عربية، وكانت مدرس���ة “الهدى” الثانوية في مدينة الرملة هي األدنى من هذه 

جميعا، أي في المرتبة األخيرة م���ن القائمة كلها، إذ تراوحت مخصصات الطالب 

الواحد فيها بين 425  و 622 ش���يكال للش���هر الواحد. وقد س���بقتها في القائمة 

مدارس عربية في منقطة النقب، في مدينة اللد وفي مدينة القدس الشرقية. 

أما المدرسة العربية األولى التي تظهر في التدريج فهي المدرسة الثانوية 

“الكرم���ل” في مدينة حيفا وقد احتل���ت المرتبة ال� 69، من حيث المخصصات 

الحكومية التي تحصل عليها!!  

وباإلضاف���ة إلى هذا، فقد تبين من نتائج الفحص كما عرضها التقرير أن من 

 من وزارة المعارف، 
ّ

بين المدارس ال� 25 التي حصل���ت على المخصصات األقل

كانت 23 مدرس���ة عربية مقابل مدرس���تين يهوديتين مخصصتين للطالب 

المتدينين لكنهما تحظيان بتمويل خارجي سخي جدا. 

وف���ي اإلجمال، يبي���ن الفح���ص أن 66% من الم���دارس الت���ي تحصل على 

المخصص���ات األدنى م���ن وزارة التربية والتعليم هي م���دارس عربية � وهي 

نس���بة تزيد عن ثالثة أضعاف نس���بة المواطنين الفلس���طينيين من مجمل 

المواطنين في دولة إسرائيل، أي: %20!!!

أما المدارس الرسمية الدينية اليهودية، فلم تظهر أي منها بين المدارس ال� 

50 األخيرة من القائمة، أي تلك التي تحصل على المخصصات األدنى للطالب!! 

فحص أجري حول المخصصات الحكومية المرصودة للطالب في المدارس الثانوية:

المدارس الدينية اليهودية تتلقى المخصصات األعلى والمدارس العربية المخصصات األدنى!
*المخصصات التي تحصل عليها المدارس الثانوية العربية )لكل طالب ثانوي( هي األدنى، وهي متدنية أيضا حتى في المدارس الثانوية )العربية( التي تحقق معدالت مرتفعة من مستحقي شهادة “البجروت” )شهادة الثانوية العامة(*

 66% من المدارس التي تحصل على المخصصات األدنى من وزارة التعليم هي مدارس عربية وهي نسبة تزيد عن ثالثة أضعاف نسبة المواطنين الفلسطينيين من مجمل المواطنين في دولة إسرائيل، أي %20!!!*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

باحث إسرائيلي: الفتح اإلسالمي 

كان األكثر تنورا وهدوءا 

في تاريخ فلسطين

الت���ي روجه���ا  الص���ورة  إس���رائيلي  باح���ث  نف���ى 

المستشرقون الغربيون واإلسرائيليون للفتح العربي – 

اإلسالمي، وش���ملت أوصافا دموية، شبيهة بتلك التي 

تظه���ر في ممارس���ات تنظيم »داع���ش« اإلرهابي في 

الوقت الحاضر. وشدد الباحث، الدكتور غدعون أفني، في 

مقالة تضمنها كتاب صدر حديثا عن جامعة أكسفورد 

البريطاني���ة، على أن الفتح اإلس���المي لفلس���طين كان 

األكثر تنورا وهدوءا قياس���ا بباقي الفترات التاريخية 

التي تعرضت فيها فلسطين لغزوات واحتالل أجنبي.

وأكد أفن���ي أنه خالل التاريخ الطويل الذي ش���هدت 

في���ه فلس���طين العدي���د م���ن المحتلي���ن كان الفتح 

العربي األكثر هدوءا وتن���ورا. وليس فقط أن الطوائف 

المسيحية واليهودية استمرت في العيش في البالد، 

بل أنها ازدهرت تحت الحكم اإلس���المي لمدة 200 عام 

على األقل. 

ونقل���ت صحيفة »هآرتس«، يوم الجمعة الماضي، عن 

أفن���ي قوله إن���ه »بعد حفر 400 موقع أث���ري في البالد، 

لم نعثر ولو حتى على مبنى واحد يمكن اإلش���ارة إليه 

والقول إنه ُهدم على أيدي العرب«.

ويعتبر المؤرخون أن الفترة البيزنطية في البالد، بين 

القرنين الرابع والس���ابع، والتي سبقت الفتح اإلسالمي، 

كانت فت���رة ازدهار اقتص���ادي واجتماعي، تم خاللها 

إقامة عشرات التجمعات السكنية، ووصلت القدس إلى 

ذروة فخامتها وكانت الب���الد مركزا دينيا هاما ال مثيل 

له في العالم المس���يحي في ذلك الحين. ووفقا لألفكار 

التي كانت سائدة، منذ العصور الوسطى وحتى سنوات 

الس���بعين من القرن الماضي، جاء الفت���ح العربي، في 

الع���ام 632، وقضى على هذا االزدهار. وتبنى الباحثون 

الصهاينة هذه الرواية، كونه���ا كانت مالئمة لألفكار 

اإلسرائيلية تجاه العرب.

لكن منذ سبعينيات القرن الماضي بدأ يؤكد مؤرخون 

وعلماء آثار أن المكتش���فات األثرية تش���ير إلى رواية 

مختلفة عن تلك التي رواها المستش���رقون حول حكم 

عرب���ي »قاس« أدى إلى إنهاء الثقاف���ة البيزنطية التي 

سبقته. وفي هذا السياق، اس���تخدم أفني، وهو باحث 

آثار كبير في س���لطة اآلثار اإلس���رائيلية، مخزونا كبيرا 

للغاية من المكتش���فات األثرية التي اس���تخرجت من 

مئ���ات مواقع الحفريات في البالد والدول المجاورة لكي 

يروي القص���ة المعقدة للحياة في الب���الد تحت الحكم 

العربي األول.

انتهى الفتح العربي اإلس���المي لفلسطين كلها في 

العام 640، فيما ترددت أوصاف الحتالل دموي شهدته 

الب���الد. إال أن أفني ينفي ذلك قائال إن »إحدى مش���اكل 

المصادر التاريخية ه���ي أن المحتلين والذين تعرضوا 

لالحتالل يري���دون تعظيم المعان���اة. ويريد الرازحون 

تح���ت االحتالل أن يظهروا أنهم مس���اكين والمحتلون 

يريدون إظهار عظمتهم«.

وأض���اف أفني أن المواقع األثرية تروي قصة مختلفة 

»ومرة تلو األخرى ترى أنه لم يحدث ش���يء. ال يوجد أي 

دليل عل���ى الدمار. بل إنه باإلم���كان العثور على مواقع 

يعود تاريخها إلى الس���نوات التي كان فيها االحتالل 

موجودا وكان يفترض أن تكون الكنائس قد ُدمرت، لكن 

حينذاك تم بناء كنائس جديدة«. وأش���ار إلى أنه بعد 

الفتح اإلس���المي بمئة عام تم بناء قسم جديد لكنيسة 

القيامة في القدس. وفي طبريا والنقب تم بناء مساجد 

بالقرب من الكنائس وكانت تنش���ط جميعها جنبا إلى 

جن���ب. وفي قرية طمرة في الجليل جرى ترميم ش���امل 

لكنيس���ة ووضع لوحة فسيفس���اء جديدة. وكما جرت 

العادة فإنه لدى ترميم كنيس���ة تم تأريخ ذلك بأحرف 

يونانية على الفسيفس���اء نفس���ها، لك���ن التاريخ كان 

العام 106 هجرية، من أجل ذكر تاريخ إعادة افتتاحها.

وش���دد أفني على أن تحليل المكتش���فات كشف عن 

أنه، خالفا للصورة المألوفة، ل���م يكن الفاتحون العرب 

من س���كان الخيام، وال ش���به بربريين يهاجمون العالم 

المتحضر. وقالت الدكتورة بيال مور، التي حللت كتابات 

عثر عليها في مسجد في النقب، إن المكتشفات تشير 

إلى أن من كتبها كان ش���خصا مثقف���ا جدا ويعرف عن 

كثب مراكز الحضارة الدراس���ة اإلس���المية الهامة في 

تلك الفترة. 

وأضافت مور أن قس���ما من االعتقاد بش���أن التدمير 

مرتبط باختفاء مش���اريع بناء كبيرة ميزت البيزنطيين. 

لكن أفني فسر ذلك بأن »االعتقاد كان أنه لم يعد هناك 

مال بحوزة السكان من أجل بناء كنائس ومعابد كبيرة، 

لكن ه���ذا كان ف���ي الواقع عملية تغيي���ر في الموضة 

العالمي���ة. ول���م يعد مهم���ا ما إذا كان لديك كنيس���ة 

فخمة، وأصب���ح األمر األهم أن يكون هناك مركز تجاري 

تصله البضائع من جميع أنحاء العالم، من الصين وحتى 

إسبانيا«. 

وبدال م���ن التحدث عن عنف منس���وب للفتح العربي، 

استعرض أفني تغييرات عميقة، اقتصادية وثقافية، 

تظهر من خالل المكتش���فات األثرية. وق���ال إن البالد 

انفتحت على التجارة الدولية تحت رعاية اإلمبراطورية 

اإلس���المية الصاع���دة. وت���م اس���تبدال موظفين ورفع 

ضرائب »لكنها لم تميز ضد أبناء الطوائف المس���يحية 

واليهودية«. وبدأت تصل بضائع جديدة بينما البضائع 

القديمة أخذت تختفي. »ورغم أن معظم سكان القدس 

كانوا مس���يحيين، إال أنه تم الس���ماح لليهود بالعودة 

إليها، بعد أن منعوا من ذلك في الفترة البيزنطية«.

وخت���م أفن���ي بالق���ول إن »المحتلي���ن الع���رب مثل 

الصينيي���ن الذي���ن يحتل���ون العال���م الي���وم. إنهم ال 

يقطعون الرؤوس. واألمر المهم هو االقتصاد. ليس كل 

ش���يء كان سالما وس���كينة، وكان البدو ينفذون غزوات 

بين الحي���ن واآلخر والحكم تصدى لهم بقوة، لكن ألول 

مرة في التاري���خ كان يتواجد في البالد مجتمع متعدد 

الثقافات«. 

يعتب���ر باحثون إس���رائيليون أن ح���ركات »الهيكل«، 
التي تدعو إلى إقامة هيكل يهودي في الحرم القدسي 
ومكان المس���جد األقصى وقبة الصخرة بزعم أن هيكلي 
سليمان كانا قائمين في هذا الموقع، هي حركات تنقل 
الصهيونية من حركة قومية إلى حركة مسيانية. ويرى 
قسم منهم أن بذور هذه المسيانية - األسطورية كانت 
مغروس���ة في الفك���رة الصهيونية »في حالة س���بات«، 
منذ نش���وئها. رغم ذلك، جرى سجال حول مكانة الحرم 
القدس���ي، بين حركة العمل الصهيونية، بزعامة دافيد 
بن غوريون، وق���ادة الحركات الصهيوني���ة المتطرفة، 
مثل عصابتي »إيتس���ل« و«ليحي«، اللتين تنتميان إلى 
التيار الصهيوني التنقيحي ويعتبر اليمين المتطرف 

اإلسرائيلي امتدادا له. 
وتناول ه���ذا الموضوع باحث الديانات اإلس���رائيلي، 
الدكت���ور تومير بيرس���كو، في مقال مطول نش���ره في 
صحيفة »هآرتس« الشهر الماضي. ووفقا لبيرسكو، فإن 
»الحركة الصهيوني���ة تحدثت منذ بدايتها بصوتين«: 
»البراغمات���ي« الذي س���عى إل���ى إقامة دول���ة لليهود، 
و«النبوئ���ي« الذي ينس���ب إلقامة دول���ة كهذه دالالت 

الخالص )اليهودي(.
وأش���ار بيرسكو إلى أن قادة الحركة الصهيونية »أدركوا 

تماما الشحنة المسيانية التي رافقت جهودهم، وحاولوا 

تحييدها منذ بداية الطريق، من خالل نظرتهم »المزدوجة« 

للقدس. ويدل على ذلك أن مؤس���س الصهيونية، ثيودور 

هرتس���ل، »كان مقتنعا بأن إقامة دولة يهودية في أرض 

إسرائيل يس���توجب تحديد عاصمتها في القدس، ورغم 

ذل���ك، خطط أن يش���كل الح���وض المقدس مرك���زا دوليا 

للعبادة والعلوم«.

وأضاف بيرسكو أن بن غوريون اعتبر، قبل قيام إسرائيل، 

أن »وج���ود األماكن المقدس���ة تحت س���يادة إس���رائيلية 

ل���ن يمك���ن الحرك���ة الصهيونية م���ن بل���ورة عاصمتها 

بموجب مفاهيمه���ا التقدمية«، وأن���ه »انتقد المعارضة 

لتقس���يم المدينة )القدس(، وهي خطوة كانت س���تبقي 

جبل الهيكل خارج الس���يادة اإلس���رائيلية«. وبعد أن أيد 

القياديان في الحركة الصهيونية، مناحيم أوسيش���كين 

وبيرل كتسينلسون، موقف بن غوريون ضد األصوات التي 

تنادي بالسيطرة على القدس وخصوصا على الحرم، صرح 

بن غوريون أن���ه »لمصيبتنا أنه في القدس تغلبت البالغة 

الوطنية، العاقرة والجوف���اء والغبية، على الفكر الرصين«. 

ووفقا للباحث ف���إن وزير الدفاع اإلس���رائيلي لدى احتالل 

القدس في العام 1967، موش���يه دايان، تردد قبل إصدار 

األمر باحتالل الحرم، وقال »ما حاجتي إلى هذا الفاتيكان«.

وف���ي مقابل ذلك، تعالت داخل الحركة الصهيونية منذ 

نشوئها أصوات وصفها بيرسكو بأنها »لم تكن تدعو  إلى 

الس���يادة فقط، وإنما إلى اس���تكمال عملية الخالص بقوة 

الذراع أيض���ا. وقبل قيام الدولة، ب���دت أصوات كهذه من 

جهة الجناح الفاش���ي في الحرك���ة الصهيونية، عندما لم 

تكن الفاش���ية ش���تيمة بعد وإنما أيديولوجيا ش���رعية«. 

وأش���ار الباحث إلى أن أش���خاصا مثل آب���ا أحيمئير وأوري 

تسفي غرينبرغ، مؤسسي العصابة الصهيونية اإلرهابية 

»حلف الفتوة«، عملوا في بداية ثالثينيات القرن الماضي 

ليس فقط من أجل تش���جيع هجرة اليهود إلى فلس���طين 

وش���راء األس���لحة، وإنم���ا كان���ا ينفخ���ان في الب���وق في 

المظاهرات قرب حائط البراق ف���ي نهاية »يوم الغفران«، 

الذي يصوم فيه اليهود ح���دادا على خراب الهيكل، وهو 

تقليد اتبعته عصابة »إيتسل« الحقا.

وكان غرينبرغ، ال���ذي يعتبره المعجبون ب���ه أنه »نبي«، 

قد اقتحم الحرم القدس���ي في العام 1924. وبعد س���نوات 

وصف ذلك قائال إنه » لم أر بحياتي مثل اإلشعاع في جبل 

الهيكل... كنت جس���ما عجيبا داخل هذا السحر اإللهي... 

وفجأة ب���دأت أقول: الق���دس هي قلب العال���م، وال يوجد 

عال���م بمعنى العالم اإللهي، لي���س إال بالرمز يمر عبر قلب 

إسرائيل... في جبل الهيكل، أعلى الجبال«.

وأشار بيرسكو إلى أن غرينبرغ سعى إلى “بلورة مفهوم 

عض���وي ألمة ُبعثت حول قلبه���ا النابض – النازف، أال وهو 

جب���ل الهيكل الخالي من الهي���كل”. ولفت إلى أن الباحث 

ف���ي األدب اإلس���رائيلي، ب���اروخ كورتس���فايل، كتب أن 

غرينبرغ حاول “تجديد األس���طورة القديمة لشعبنا”، وأن 

كورتسفايل أدرك تماما أنه “على الرغم من علمنة التراث 

اليهودي على سطح األرض بأيدي الحركة الصهيونية، إال 

أن تأثيرات اإليمان القديم ما زالت تسكن بجانبها، كبذور 

نائم���ة بانتظار الماء. وقصائد غرينبرغ كانت بمثابة نقاط 

ن���دى توقظ هذه البذور لدى المس���تعدين لذلك”. وكتب 

كورتسفايل أن غاية تجديد األسطورة في قصائد غرينبرغ 

“ل���م تكن دينية – تقليدية وحس���ب، وإنما أيضًا كان لها 

دالالت سياسية بارزة”.

ووضع قائد عصابة “ليحي”، يائير ش���طيرن، 18 بندا في 

كتيب بعنوان “أس���س الوثبة”، الذي صدر في العام 1941، 

ووصفها بأنها “هامة من أجل وثبة األمة”، بحيث أن البند 

األخي���ر تحدث عن دف���ع “بناء البيت الثال���ث كرمز لحقبة 

الخالص الكاملة”. وعقب بيرس���كو على ذلك بأن “الهيكل 

يشكل هنا نهاية واستنفاد عملية بناء األمة على أرضها، 

بخالف كامل لطريق هرتسل وبن غوريون”. 

انبعاث قومي! 
لفت بيرس���كو في مقاله إل���ى أمر هام، وه���و أن أنصار 

»الهي���كل«، وبضمنه���م أولئ���ك الذي نش���طوا بعد قيام 

إس���رائيل وما زالوا ينش���طون حتى اليوم، »لم يكونوا من 

بين المحافظي���ن على الفرائض الديني���ة، على األقل من 

الناحية األرثوذكس���ية. إذ أن الحاخامي���ة الكبرى ما زالت 

تحافظ عل���ى موقفها المعارض للصع���ود إلى الجبل. ولم 

يكن االنبعاث الديني على رأس اهتمامات أنصار الهيكل، 

وإنما االنبعاث القومي، واس���تخدموا المصادر األسطورية 

كمادة مشتعلة من أجل االس���تقالل السياسي. والهيكل 

بالنس���بة لهم ليس إال محورا ونقطة ينبغي على ’الشعب’ 

التوحد حولها«.

ووفقا لبيرس���كو، فإنه يوجد خط فكري – مسياني يربط 

ر اليمين المتطرف 
ّ
بين أحيمئير وغرينبرغ وشطيرن، ومنظ

بعد قيام إسرائيل، يسرائيل إلداد، وبين جماعة »التنظيم 

اإلرهابي اليهودي« في سنوات الثمانين من القرن الماضي، 

التي حاولت تفجير قبة الصخرة. وفي الثمانينيات ُعقدت 

حلقة الوصل بين »أنصار الهي���كل« العلمانيين وأنصاره 

الالحقي���ن من المتديني���ن الراديكاليين، وفي مقدمتهم 

ش���بتاي بن دوف، الذي أصدر ش���خصيا تعليمات ليهودا 

عتصيون، عضو »التنظيم اإلرهابي اليهودي«، بتدمير قبة 

الصخرة، »من أجل إرغام الرب على جلب الخالص«. 

وأضاف بيرسكو أن »هذه المسيانية اإلرهابية الخالصية 

مختلف���ة عن مس���يانية )الحرك���ة االس���تيطانية( غوش 

إيموني���م بعدة خط���وط مركزية. فأتباع غ���وش إيمونيم، 

المخلصون لفكر الحاخام أبراهام إس���حاق هكوهين كوك 

ونجله، الحاخام تسفي يهودا كوك، طوروا نهجا ’رسميا’، 

بموجبه أنه عل���ى الرغم من أنهم هم فقط الذين يعرفون 

الواقع السياس���ي وانعكاس���اته في العوالم العليا، إال أنه 

يحظ���ر عليهم أن يفرضوا على ش���عب إس���رائيل خطوات 

ليس معنيا بها«. 

ورأى الباحث أن االس���تيطان ف���ي الضفة الغربية وقطاع 

غزة ه���و عمل »طليعي« وليس »ثوري���ا«، خاصة وأن حركة 

العمل الصهيونية نفسها تؤيد االستيطان.

وأشار بيرس���كو إلى أن الحركة األولى التي تأسست في 

إسرائيل من أجل تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي 

لم تنم من داخ���ل صفوف التي���ار الصهيوني – الديني. 

وحرك���ة »أمناء جبل الهي���كل«، التي بدأت نش���اطها في 

نهاية ستينيات القرن الماضي، قادها غرشون سولومون، 

وهو علماني مدعوم من أعضاء عصابتي »إيتسل« و«ليحي« 

ال���ذي كانوا ما زال���وا على قيد الحياة. وفقط في س���نوات 

الثمانين ظهرت الحرك���ة األولى بقيادة حاخام صهيوني 

– دين���ي، يس���رائيل أريئي���ل، مؤس���س حرك���ة »ماخون 

هميكداش« )معهد الهيكل(، وبقيت هذه الحركة وحيدة 

داخل الصهيونية – الدينية حتى سنوات التسعين.

»تمّرد على الشريعة اليهودية«
يؤكد بيرس���كو أن أنصار »الهيكل« كانوا أقلية هامشية 

ومنبوذة داخل الصهيونية – الدينية، لكنهم باتوا اليوم 

أكثر األصوات التي تتعال���ى من داخل هذا التيار. وأظهر 

اس���تطالع أجري لدى جمهور الصهيونية – الدينية، في 

أي���ار الماضي، أن 4ر75% يؤيدون »صعود اليهود إلى جبل 

الهيكل«. وقال 6ر19% إنهم ش���اركوا في اقتحامات الحرم 

القدس���ي، و7ر35% إنهم ينوون المشاركة في اقتحامات 

كهذه.

ورأى الباحث أن االقتحامات المتزايدة للحرم القدس���ي 

»هي ليس���ت فقط مؤش���ر عل���ى التنكر للخط الرس���مي 

الذي وضعه الحاخام كوك، وإنما تمرد نش���ط ضد تقاليد 

الشريعة اليهودية. ونحن نشهد حدوث تحوالت هائلة 

تمر على أج���زاء من ه���ذا الجمهور، ال���ذي يتحول أمام 

أنظارنا إلى ما بعد كوكي )نس���بة للحاخام كوك( وما بعد 

أرثوذكس���ي. وباإلمكان الق���ول إن القومية اإلثنية تحل 

لديهم مكان القومية الرسمية، بل مكان الوالء للشريعة 

اليهودية. وتستند هويتهم اآلن إلى سمو إيماني إثني 

أسطوري أكثر مما تستند إلى التوراة والتلمود، وينظرون 

إلى جبل الهيكل مثلما نظر إليه ش���طيرن وغرينبرغ من 

قبلهم، كإله قبلي بدائي يجس���د جوهر الس���يادة على 

البالد«.

وق���ال 8ر96% م���ن الصهيونيي���ن – الدينيي���ن، ف���ي 

االستطالع المذكور آنفا، إن األسباب التي ينبغي االستناد 

إليها لتفس���ير »صع���ود اليهود إلى جب���ل الهيكل« هي 

»المس���اهمة في تعزيز الس���يادة اإلس���رائيلية في هذا 

الم���كان المقدس«، بينم���ا اعتبر 4ر54% فق���ط أن القيام 

بذل���ك نابع م���ن دوافع ديني���ة. ويعني ذل���ك أن الجانب 

القومي يلعب دورا أق���وى من الجانب الديني فيما يتعلق 

باقتحام���ات الحرم. ورأى بيرس���كو أن رئيس حزب »البيت 

اليه���ودي« ووزير االقتصاد اإلس���رائيلي، نفتالي بينيت، 

يش���كل نموذجا واضحا النتقال مركز ثقل الصهيونية – 

الدينية »من الشريعة اليهودية إلى القومية«.

وأش���ار بيرس���كو إلى وجود عدة أس���باب ومراحل لهذا 

التحول في الصهيونية – الدينية. 

وكانت المرحل���ة األولى بصدور فت���وى دينية عن لجنة 

حاخامي المستوطنات في الضفة والقطاع، في العام 1996، 

وس���محت بالصعود إلى »جبل الهيكل«، وتضمنت الفتوى 

دعوة لكل حاخام »بالصعود بنفسه وإرشاد أبناء مجتمعه 

حول كيفية تنفيذ ه���ذا الصعود من خالل االلتزام بكافة 

قيود الش���ريعة اليهودية«. وس���بب آخر لهذه التحوالت 

في الصهيونية – الدينية يتعلق باتفاقيات أوسلو، التي 

»ش���كلت تحديا لحركة غوش إيموني���م وتعاظم االهتمام 

بجبل الهيكل«.

وأضاف بيرسكو أن الضربة الشديدة والساحقة للمفهوم 

المس���ياني للحاخام كوك أنزلها انس���حاب إس���رائيل من 

قطاع غزة وإخالء المستوطنات فيه. وكتب أن »رواية غوش 

إيمونيم التاريخية، التي تتحدث عن تخليص األرض بدون 

توقف، وعن اس���تحالة االنسحاب، واجهت أزمة وجودية... 

والتوجه إلى جبل الهيكل بالنسبة لصهيونيين – دينيين 

كثيري���ن حل مكان اإليمان بالتق���دم البطيء نحو الخالص 

والمفهوم المقدس للدولة«.

ولف���ت الباحث إل���ى أن الصهيونية – الدينية ليس���ت 

وحدها في هذا االتجاه، وإنما يرافقها علمانيون كثيرون، 

وبضمنه���م أكثر من نصف ع���دد أعضاء الكنيس���ت من 

حزب الليكود الحاكم. وأعضاء الكنيس���ت من هذا الحزب، 

ميري ريغف وغيال غمليئي���ل وياريف ليفين، »يتحدثون 

عن جبل الهيكل كأنه���م يتحدثون عن قلب األمة«. لذلك 

فإن »التقس���يم ليس بين علمانيين ومتدينين، والمسألة 

ل���م تكن أبدا حول تطبيق أو ع���دم تطبيق فرائض دينية. 

المسألة تتعلق بمحاولة تطبيق األسطورة في الواقع«.

وأشار بيرس���كو إلى س���بب آخر القتحامات المجموعات 

اليهودية للحرم القدس���ي، وبينها إمكانية الوصول إليه، 

»أي أنها مشروطة بإقامة دولة إسرائيل في أرض إسرائيل، 

وباحتالل القدس، ومرتبط���ة باإلمكانية الواقعية لتغيير 

الواقع المادي بإقامة الهي���كل. ثانيا، وأهم، هو أن الرغبة 

في بناء الهيكل مرتبط���ة بالحنين، الذي أصبح واقعيا هو 

اآلخر بعد تجميع الشتات المعاصر وإقامة دولة إسرائيل«. 

واعتبر بيرس���كو أن »قيام دولة إسرائيل فتح الباب نظريا 

أم���ام إم���كان إع���ادة الوضع ال���ذي كان موجودا، رس���ميا 

وأسطوريا، عندما كان الهيكل قائما«.

»الصهيونية علقت في شباك إنجازاتها«!
لكن بيرس���كو لفت إلى أنه »من الناحية التاريخية، حتى 

عندم���ا كان الهيكل موج���ودا لم يكترث أبناء إس���رائيل 

أبدا بأماكن أخرى إلقامة طقوس دينية وبأش���كال طقوس 

أخرى، ولم يظهروا وحدة دينية أو قومية. غير أن المجتمع 

المتخي���ل للقومية المعاصرة يغذي جي���دا الحلم بإمكان 

وجود ’مركز قيادة’ واحد يوحد الماليين تحته«.

وأردف الباح���ث أن »الصهيوني���ة، الت���ي طرحت علمنة 

اليهودي���ة وتحويلها من ديانة إلى قومية، بنت نفس���ها 

على ظهر الهيكل العظمي المسياني القديم لألمل بجمع 

الش���تات. والتراث المس���ياني اليه���ودي رأى دائما وأبدا 

أن اس���تنفاده يكم���ن بإقامة مملكة، والدول���ة اليهودية 

المستقلة توفر طبعا الش���روط األولية لكي تعتبر كذلك. 

لكن ثمة ش���روط لألسطورة المس���يانية التي لم تتحقق 

بع���د، وهي الهيكل والملك. والس���ؤال هو م���ا إذا بإمكان 

الصهيونية العلمانية أن تقرر وقف تقدمها السريع على 

المس���ار المس���ياني في نقطة معينة فقط ألن االستمرار 

قدما مريح أقل؟«.

وأش����ار بيرس����كو إلى أمر أعمق من ذلك، مستعينا بما 

كتبه الباحث في الصوفية اليهودية، غيرش����وم شالوم، 

في العام 1926. وكتب ش����الوم أن »خط����ر اللقاء المتجدد 

م����ع العبرية والش����حنات الكامنة ف����ي جوانبها هو خطر 

وضعته المهم����ة الصهيونية. ألن تنفجر في أحد األيام 

القوة الدينية المخزنة فيها بكثافة؟ أية كلمة لم تنش����أ 

مج����ددا بصورة عفوية، وإنما تم أخذها من الكنز ’القديم 

والجي����د’، وهي مليئة حت����ى ضفتيها بم����ادة متفجرة. 

والجيل الذي ورث الخصوبة ف����ي مجمل تراثنا المقدس، 

ولغته، لي����س بإمكانه، حتى لو أراد ذل����ك، العيش بدون 

تراث... والرب لن يبقى أبكم في لغة جعلوه فيها يقسم 

آالف الم����رات من أجل العودة إلى حياتنا... ومجددو اللغة 

لم يؤمنوا بيوم الحس����اب، الذي خصص����وه لنا بأفعالهم. 

وليت التس����رع الذي وجهنا إلى هذه الطريق القيامية، ال 

يؤدي إلى ضياعنا«.

ورأى بيرس���كو أن ش���الوم تح���دث ع���ن اللغ���ة العبرية 

نفس���ها،  العلماني���ة  الصهيوني���ة  »لك���ن  المعلمن���ة، 

بمخططاتها بجمع الشتات وإقامة دولة سيادية، ليست إال 

علمنة التراث المسياني اليهودي«.

كذل���ك اقتبس بيرس���كو م���ا كتبه كورتس���فايل في 

الع���ام 1970: »إن )نتيج���ة حرب( الع���ام 1967 وضعت 

الصهيونية، التي يمكن أن تكون صهيونية سياس���ية 

– رس���مية فق���ط، أمام حس���م مصي���ري للغاي���ة... إن 

الصهيوني���ة وابنتها دولة إس���رائيل التي وصلت إلى 

حائط المبكى باالحتالل العسكري، كتحقيق لمسيانية 

عل���ى األرض، لم يعد بإمكانهما أب���دا التخلي عن حائط 

المبكى وترك أجزاء أرض إس���رائيل التي جرى احتاللها، 

من دون التنكر للب مفهومها التاريخي لليهودية. لقد 

علقت الصهيونية في ش���باك إنجازاتها. والتخلي عنها 

يعني االعتراف بفش���لها كمتحدث���ة ومنفذة للتواصل 

التاريخي لليهودية. لذا ال يعقل وقف الس���ير الس���ريع 

المسياني«.

وأضاف بيرسكو إلى ذلك أن »الصهيونية اكتشفت أنها 

من ذرية تراث ديني في اللحظة التي احتلت فيها يهودا 

والس���امرة وجبل الهيكل. وعندها تكش���فت المسيانية 

التي تحركها وفي الوقت نفسه تقوض الليبرالية الغربية 

التي تخيلت أنها تس���تند إليها«، مش���يرا إلى أن »أنصار 

الهيكل الثالث يطرح���ون أصولية لديانة أخرى«، ليخلص 

إل���ى أن »الصهيونية مبني���ة على األس���طورة اليهودية 

– المس���يانية. وه���ذه األس���طورة هي جوهره���ا وأيضًا 

نقيضها«. 

تفاقم النزعات المسيانية- األسطورية في الحركة 
الصهيونية واتساع صفوف حركات »الهيكل«!

عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون )إلى يسار الصورة( خالل إحدى عمليات اقتحاماته للحرم القدسي الشريف
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حين أعلن وزير الدفاع اإلس���رائيلي موشيه يعلون في بداية شهر نيسان 

الفائت أن 984 دونمًا من األراضي الفلسطينية في منطقة الخليل وبيت لحم 

أراضي دولة، أكد األس���تاذ الجامعي اإلسرائيلي أفيعاد كالينبرغ أن الجهاز 

القضائي اإلسرائيلي يشكل وسيلة مهمة إلضفاء الشرعية على ضم األرض 

الفلسطينية!.

وكتب كالينبرغ ضمن مقال في صحيفة “يديعوت أحرونوت”: 

يس���مح إعالن يعلون بضم فعلي آخر ألرض فلس���طينية من أجل توسيع 

المستوطنات. 

ومن���ذ ثمانينيات وتس���عينيات القرن العش���رين الفائ���ت، قام الجيش 

اإلس���رائيلي بضم نحو مليون دونم من األرض الفلس���طينية بحجة الدفاع 

عن أمن السكان اإلسرائيليين. وفي اللحظة التي تصبح فيها هذه األراضي 

“أراض���ي دول���ة” فإنها تصب���ح يهودي���ة ألن دولة االحتالل اإلس���رائيلية 

تخصصها لليهود. أما الفلسطينيون فُيسمح لهم فقط بالوجود على أرض 

يس���تطيعون أن يبرهنوا بالحجج واألدلة أنها ملكهم الخاص. ومعروف أن 

هذه األدلة محدودة الضمان.

إن عملي���ة الضم األخيرة تأتي أيضًا لش���رعنة البؤرة االس���تيطانية غير 

القانونية “ناتيف هأفوت” الت���ي أقيمت العام 2001 ويعيش فيها زئيف 

حيفر )زامبيش( أحد قادة المستوطنين، وأقيمت على أرض خاصة لكن كل 

محاوالت الفلسطينيين إلنقاذها من الضم باءت بالفشل.

ففي العام 2002 طلب أصحاب األرض إخالء البؤرة االس���تيطانية، فأعلنت 

الدولة أنها ستعّين طاقمًا خاصًا لدرس الموضوع. لكن لم يتم تعيين طاقم 

كه���ذا. وفي العام 2008 قدمت حركة “الس���الم اآلن” طلب اس���تئناف إلى 

المحكمة اإلسرائيلية العليا من أجل إعادة األرض إلى أصحابها، ومرة أخرى 

وع���دت الدولة بإقامة طاقم خاص وبادرت إل���ى إقامته فعاًل لكنها امتنعت 

عن نشر استنتاجاته.

في العام 2010 رفض قاضي المحكمة العليا إدموند ليفي طلب استئناف 

آخر تقّدم به أصحاب األرض القانونيون بحجة أن الطاقم لم يستكمل عمله. 

وفي واقع األمر فإن الطاقم اس���تكمل عمله في العام 2011، لكن نتائج هذا 

العم���ل التي أظهرت أن األرض ملك للفلس���طينيين لم تنش���ر حتى العام 

2014. وبع���د وقت قصير من نش���ر هذه النتائج أصبحت موضوعًا للدراس���ة 

األكاديمية.

إن هذه الوقائع تثبت أنه تطّورت في إسرائيل صناعة كاملة من الالقانون 

ال���ذي يظهر بمظهر القانون. ظاهريًا توجد في المناطق الخاضعة لالحتالل 

اإلسرائيلي إجراءات قانونية، لكن ما يحدث في واقع األمر هو عمليات سلب 

وضم ضخمة تش���ترك فيها المحاكم. وبناء على ذلك يمكن القول إن جهاز 

القضاء اإلس���رائيلي هو وس���يلة مهمة إلضفاء الش���رعية على ضم األرض 

الفلسطينية. 

وإلى جانب جهاز القضاء، يؤدي الجيش اإلسرائيلي دورًا حاسمًا في مسار 

إقام���ة دولة المس���توطنين، ومنذ وقت طويل لم يعد الجيش اإلس���رائيلي 

مؤسس���ة محايدة تحمي أمننا، بل هو ش���ريك كامل متحمس ال لإلبقاء على 

االحتالل فحسب وإنما لتعميقه وتوسيعه أيضًا.

وال شك في أن ثمة أس���بابًا كثيرة لذلك بدءًا بمنظومة العالقات الحميمة 

القائمة بين قادة الجيش في الميدان والمس���توطنين، وانتهاء باستبطان 

الجيش المفهوم العام الس���ائد الذي يرى أن اليهود مس���توطنون باحثون 

عن الس���الم في أرض آبائهم وأجدادهم، في حين ينظر إلى الفلسطينيين 

باعتبارهم “مشكلة أمنية” في أحسن الحاالت وإرهابيين في أسوئها.

إن التس���ييس الحقيقي للجيش اإلس���رائيلي ال ينعك���س فقط من خالل 

جنراالت لديهم تطلعات سياس���ية وهم ما زالوا في بزاتهم العسكرية، بل 

ينعكس أساسًا من حقيقة أن هذا الجيش بات وسيلة في يد األيديولوجيا 

االستيطانية. 

إن حصيل���ة آخر عملية ضم لألراضي في المناطق المحتلة هي 984 دونمًا، 

وهي في الوقت عينه 984 لبنة أخرى في الطريق نحو الدولة ثنائية القومية.

أستاذ جامعي: جهاز القضاء اإلسرائيلي وسيلة مهمة إلضفاء الشرعية على ضم األرض الفلسطينية!

أصدرت “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، مؤخرا،  تقريرًا جديدًا تحت 

عن���وان “نظام حكم واحد- جهازان قضائّيان؛ منظومة القوانين اإلس���رائيلية 

في الضفة الغربية”، عرضت من خالل���ه ميزات الجهاز القضائّي في المناطق 

المحتلة منذ العام 1967، وعملية إنشاء وتنمية نظام قضائّي رسمّي ممأسس 

لجه���ازي قضاء وقانون منفصلين على أس���س إثنية قومي���ة - جهاز قضائي 

مدني للمستوطنين اإلسرائيليين وجهاز عسكري للفلسطينيين.

ويسرد التقرير كيف تم، عبر عملية تدريجية امتدت على أربعة عقود، إحالل 

وتطبيق جهاز القضاء اإلس���رائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، ما 

أدى إلى نشوء تمييز منهجّي مكّرس في التشريعات وقرارات المحاكم ويؤثر 

 مناحي حياة الس���كان الفلس���طينّيين في الضفة الغربّية الخاضعين 
ّ

على كل

لجهاز قضائي عسكري مجحف منذ العام 1967.

ويؤكد المس���ح الذي يجريه التقرير أّن الحديث ال يجري عن تمييز عينّي أو 

تقنّي، أو عن قرارات عينّية فقط، بل عن جهاز يبلور ويكرس التمييز الُممأسس 

بواس���طة التشريعات ومؤّسس���ات الحكم، ويؤثر بش���كل مباشر وحتمي على 

الفلسطينيين في كافة مجاالت الحياة، التي يخص التقرير بعضًا منها مثل: 

التميي���ز في المجال الجنائي وفي مجال التخطيط  والبناء وفي مجال الحريات 

األساسية، مثل حرّية الحركة وحرّية التعبير وقوانين السير وغيرها. 

منظومتان مختلفتان من القوانين ومن القضاء
ويستعرض التقرير الوضع القانوني في ظل الحكم اإلسرائيلي على الضفة 

الغربي���ة ويبين كيف نش���أت، خالل عق���ود من الحكم العس���كري »المؤقت«، 

منظومت���ان قانونيت���ان وقضائيت���ان منفصلت���ان ومختلفت���ان تميزان بين 

المجموعتين الس���كانيتين اللتين تعيش���ان في المنطق���ة ذاتها: مواطنون 

إس���رائيليون وس���كان فلس���طينيون. وال يقتصر هذا الفص���ل القانوني على 

القضايا األمنية، الجنائية أو حتى تلك النابعة من المواطنة فحسب، بل يمس 

مختلف وجميع جوانب الحياة ومجاالتها.

فعبر سلس���لة طويلة من األوامر، التعديالت القانونية واألحكام القضائية، 

نش���أ وضع يخضع فيه المواطنون اإلس���رائيليون لجهاز القضاء اإلس���رائيلي 

وتس���ري عليهم منظومة القوانين اإلس���رائيلية، بكل ما تضمنه من الحقوق. 

وم���ن ضمن هذه القوانين، مث���ال، قانون االنتخابات للكنيس���ت، قانون جهاز 

األم���ن، أمر )قان���ون( ضريبة الدخل، قان���ون التأمين الصحي الرس���مي، أوامر 

وأنظم���ة )قوانين( المواصالت وغيرها الكثير.  وق���د أقرت المحكمة العليا أن 

جميع الحقوق المكفولة في قوانين األس���اس اإلس���رائيلية هي من حق هؤالء 

المواطنين اإلس���رائيليين، على الرغم من عدم تواجدهم )سكنهم( في نطاق 

المنطقة السيادية التابعة لدولة إسرائيل. وثمة أجزاء من القانون اإلسرائيلي 

تس���ري في المناطق المحتلة على »يهود مستحقين وفق قانون العودة« رغم 

أنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين. 

وبهذا، كان للمحكمة العليا اإلس���رائيلية دور مركزي في إقرار وترسيخ هذا 

الفص���ل بين جهازّي القضاء في الضف���ة الغربية، وذلك من خالل تعاملها مع 

المس���توطنات اليهودية بوصفها »جزرا إسرائيلية« في تلك المنطقة، فضال 

ع���ن تطبيقها قوانين األس���اس التي تحدد حقوق اإلنس���ان األساس���ية على 

اإلس���رائيليين الذين يعيشون في المناطق الفلسطينية مقابل امتناعها عن 

 في السؤال عما إذا كانت هذه القوانين تسري، أيضا، على الفلسطينيين 
ّ

البت

الذين يعيشون تحت السيطرة اإلسرائيلية أم ال. 

وف���ي المقابل، يخضع الس���كان الفلس���طينيون للقان���ون العس���كري، أي � لألوامر 

العس���كرية التي يصدرها الجنرال )الحاكم العسكري( منذ العام 1967 وحتى اليوم، 

فضال عن القوانين األردنية التي كانت س���ارية قبل االحتالل اإلس���رائيلي للمنطقة. 

وبوجه عام، فإن القوانين التي تسري على الفلسطينيين هي أكثر تشددا بكثير جدا. 

فخالفا للمواطنين اإلسرائيليين، تتم محاكمة الفلسطيني بموجب القانون العسكري 

وفي محاكم عسكرية، حتى لو ارتكب مخالفة سير أو سرق حليبا من الحانوت!

ويؤكد التقرير، في تحليله نشوء جهازي قضاء وقانون منفصلين، أّن الحكم 

العسكرّي في الضفة الغربّية ينتهك أحكام القانون اإلنسانّي الدولّي وقوانين 

حقوق اإلنسان في مجاالت اس���تعرضها التقرير وفي مجاالت أخرى، حتى إذا 

تم النظر إلى الموض���وع بمعزل عن وجود جهازْين قضائيين، بما يترتب على 

بعة بخصوص 
ّ
ذلك من تمييز صارخ. فعلى سبيل المثال، فترات االعتقال المت

الفلس���طينّيين ال تتالءم م���ع المعيار الدولّي، حتى م���ن دون مقارنتها بتلك 

السارية على اإلسرائيلّيين القاطنين في األراضي المحتلة. وعلى هذا النسق، 

فإّن غياب التخطيط للقرى الفلسطينّية ومنع التطوير الفلسطينّي في منطقة 

ج ينتهكان، بحّد ذاتهما، واجبات إس���رائيل المفروض���ة عليها وفق القانون 

الدولّي، حتى إذا تجاهلنا التطوير المتسارع في المستوطنات. 

ويش����ير التقرير إلى أّن بعض االنتهاكات التي يتطرق إليها ويسجلها كانت 

س����تحصل، على ما يبدو، حتى لو كان الفلسطينّيون واإلس����رائيلّيون يخضعون 

لجه����از قضائّي واحد، تحت نظام الحكم اإلس����رائيلّي في األراضي المحتلة. غير 

أن التمييز الُممأسس الذي يصفه التقرير ُيعّمق انتهاك حقوق الفلسطينّيين 

ل في بعض الحاالت الس����بب الكام����ن وراء التمييز. إلى 
ّ
ويزيده حّدة، وهو يش����ك

ا 
ً
جانب ذلك،  يش����كل النظام القضائّي الم����زدوج والُممّيز، في حّد ذاته، انتهاك

للقان����ون الدول����ّي، إذ إّن مج����ّرد وجوده يتناق����ض مع مبادئ القض����اء المعاصر 

ا للمساواة وكرامة اإلنسان، كقيمتْين أخالقيتْين 
ًّ
ا فظ

ً
ل انتهاك

ّ
األساسّية، ويشك

وكمبدأين قضائيْين.

القانون الجنائي
على صعيد القانون الجنائّي ، يبّين التقرير الفروقات الجلية بين الجهازْين 

القضائيْين وإس���قاطاتها الجسيمة على الحقوق األساسّية؛ فهوّية المشتبه 

ق  ب���ه أو المتهم هي التي تقّرر ماهية القانون الذي يس���ري على حالته وُيطبَّ

ا في مس���ألته.   قضائّيً
ّ

عليه وهوية الجهة القضائية التي تملك صالحية البت

فالفلس���طينّي من س���كان الضفة الذي يرتكب مخالفة ُيحاكم دائًما بموجب 

القانون األمنّي / العسكري أمام إحدى المحاكم العسكرّية، بينما المستوطنون 

اإلسرائيليون في الضفة، الذين يمكن من الناحية المبدئية محاكمتهم وفق 

التشريعات العسكرّية، ُيحاكمون على أرض الواقع أمام المحاكم المدنية في 

إسرائيل، فقط. 

ويتجّس���د الفصل بين الجهازْين القضائيْين في عدة مستويات؛ فالتشريع 

العس���كرّي يش���مل عدًدا ال ُيس���تهان به م���ن المخالفات الت���ي ال تظهر في 

التشريعات اإلس���رائيلّية، ومنها مخالفة رشق الحجارة ومخالفة االعتداء على 

جن���دّي )وهو في القانون العس���كرّي اعتداء أكثر خطورة م���ن مجرد االعتداء 

الع���ادّي(، خ���رق منع التجول وغيره���ا � وهي مخالفات تبل���غ عقوبتها خمس 

سنوات أو أكثر من السجن الفعلي.

وبالنس���بة للمخالفات األخرى، ثمة فوارق كبيرة في العقوبات التي يحددها 

القانون اإلس���رائيلي مقاب���ل تلك التي يحددها القانون العس���كري، علما بأن 

األخير أكثر تش���ددا بكثير. فمثال، يحدد القانون اإلس���رائيلي عقوبة السجن 

لمدة س���نتين على مخالفة االعتداء وعقوبة السجن ثالث سنوات على مخالفة 

االعتداء الذي يتس���بب بضرر جدي. أما في القانون العسكري، فالعقوبة على 

مخالفة االعتداء هي السجن خمس سنوات، بينما العقوبة على اعتداء يتسبب 

بضرر جدي هي السجن س���بع سنوات. وأما االعتداء على جندي، فهي مخالفة 

تبلغ عقوبتها السجن لمدة عشر سنوات. 

والعقوبة التي تفرض على إسرائيلي في المناطق الفلسطينية جراء ارتكابه 

مخالفة حيازة الس���الح بدون ترخيص هي الس���جن سبع س���نوات، وعلى حمل 

الس���الح � عشر سنوات، وعلى إنتاج الس���الح بدون إذن وتخويل � خمس عشرة 

س���نة. أما عقوبة الفلسطيني الذي يدان بإحدى هذه المخالفات، فتصل، طبقا 

للقانون العسكري، إلى السجن المؤبد.   

وتتباين اإلجراءات الجنائّية عن بضعها البعض بشكل واضح. وتشمل هذه 

التباينات: فترات االعتق���ال وفرص / حقوق االلتقاء بُمحاٍم ومنالية اإلجراءات 

الجارية للمش���تبه بهم وللمتهمين وعائالتهم. وف���ي غالب األحيان، يعكس 

ا معقواًل بين المصلحة العاّمة المتمثلة في مقاضاة 
ً
القانون اإلسرائيلّي توازن

ومعاقبة المخالفين وبين حقوق المش���تبه بهم والمتهمين، إذ يتجّس���د هذا 

الت���وازن في إجراءات م���ن المفترض أن تضمن إجراًء ع���اداًل. ويفتقر القانون 

العس���كرّي إلى الكثير من ه���ذه اإلجراءات والحجج الدفاعي���ة، وتؤّدي نظمه 

المنقوصة إل���ى انتهاك حقوق المش���تبه بهم والمتهمين الفلس���طينّيين 

بالحرّية والخصوصّية والكرامة.

ويكتس���ي التمييز في القانون الجنائّي بين اإلسرائيلّيين والفلسطينّيين 

في الضف���ة الغربّية خطورة خاص���ة عند الحديث عن القاصري���ن. فإذا أخذنا 

همْين بارتكاب المخالفة ذاتها، مثل رشق 
ّ
ولدْين، إس���رائيلّي وفلسطينّي، مت

الحجارة، فس���يالقيان تعامال مختلف���ا، بصورة جوهرية، م���ن جانب جهازْين 

قضائيْين منفصلْين. فالولد اإلسرائيلّي يتمتع بحجج دفاعية وحقوق واسعة 

مكفولة للقاصرين في القانون اإلس���رائيلّي، الذي يش���ّدد بش���كل خاص على 

الحفاظ على سالمة القاصر، بينما يتمتع الولد الفلسطيني في المقابل بحجج 

صة ال تكفي لضمان س���المته الجس���دّية والنفس���ّية، وال 
ّ
دفاعية وحقوق مقل

تضمن تعبيرا كافيا عن احتياجاته الخاصة كقاصر. 

فعلى سبيل المثال، ُيلزم قانون الشبيبة اإلسرائيلّي بإحضار القاصرين في 

سن 12- 14 عاًما أمام قاٍض خالل 12 ساعة من لحظة اعتقالهم، والقاصرين فوق 

سن 14 عاًما خالل 24 ساعة منذ لحظة اعتقالهم. وفي المقابل، يسمح القانون 

العسكرّي باحتجاز قاصرين فلسطينّيين تتراوح أعمارهم بين 12- 14 عاًما ليوم 

كامل في المعتقل، م���ن دون إحضارهم أمام قاٍض، بل وحتى ليومْين كاملين 

في الحاالت االس���تثنائّية. أّما القاصرون فوق س���ّن ال� 14 فالقانون العسكرّي 

يسمح باعتقالهم حتى 48 ساعة في الحاالت االعتيادّية، و48 ساعة أخرى في 

الحاالت االس���تثنائّية. وعند الحديث عن »المخالفات األمنّية«، يسمح القانون 

العس���كرّي باحتجاز القاصرين الذين تزي���د أعمارهم عن 16 عاًما حتى 4 أيام، 

وحتى 8 أيام في ظروف استثنائّية، من دون أّية رقابة قضائّية.

وفي الوقت الذي يحظى فيه القاصرون اإلسرائيلّيون دون سن 14 عاًما بحصانة 

أمام عقوبات الحبس وفق القانون، يتم اعتقال القاصرين الفلس���طينّيين في 

ا لفترات قد تصل إلى عدة أش���هر. زْد 
ً
س���ن 12- 13 عاًما بش���كل دائم، وأحيان

 وجود ذويهم أثناء 
ّ

على ذلك أّن القاصرين الفلس���طينّيين ال يتمتع���ون بحق

ا للقاصرين اإلس���رائيلّيين، وال ُيلزم القانون بإجراء أّي توثيق، 
ً
التحقيق، خالف

ل 
ّ
 هذه األمور تش���ك

ّ
جرى معهم. وكل

ُ
بالصوت أو بالصورة، للتحقيقات التي ت

ا خصب���ة للتصّرفات المرفوضة قانونيا خ���الل التحقيق والنتهاك حقوق 
ً

أرض

القاصرين، كما يحدث فعاًل في أحيان متكّررة، وفق ما تؤكده تقارير المنظمات 

العاملة في مجال تمثيل القاصرين الفلسطينّيين في الضفة.

وعن التمييز في المجال الجنائي، يورد التقرير المثال التالي: 

»ش���خصان من سكان منطقة الخليل يتش���اجران في أراضي الضفة الغربية 

ويتم اعتقالهم���ا. أحدهما يهودي يقيم في )مس���توطنة( كريات أربع، يتم 

إحض���اره إلى مركز الش���رطة القريب، يقوم ش���رطي بالتحقي���ق معه ثم يتم 

إحضاره إلى محكمة الصلح في القدس خالل 24 ساعة، فتقرر المحكمة إصدار 

أمر باإلف���راج عنه بكفالة. ال يدور الحديث هنا عن ملف خطير بش���كل خاص، 

ويدعي المتهم بأنه فعل ما فعل دفاعا عن النفس. 

»الثاني، فلس���طيني من س���كان الخليل، يتم اعتقاله لمدة 96 س���اعة قبل 

إحضاره أمام قاض عس���كري. يتم التحقيق معه، فعليا، مرة واحدة فقط خالل 

فترة اعتقاله هذه بش���بهة االعتداء على خلفي���ة قومية، التي تعتبر مخالفة 

أمني���ة، ثم يت���م تقديم الئحة اتهام ض���ده وتجري محاكمت���ه أمام محكمة 

عسكرية، حيث يتوقع فرض عقوبة السجن لمدة طويلة بحقه«!

التنظيم والبناء
بلغ عدد المواطنين اإلس���رائيليين في الضف���ة الغربية في العام 1976 نحو 

3200 شخص. أما اليوم، فيعيش في مناطق الضفة الغربية )باستثناء القدس 

الشرقية( نحو 341000 إسرائيلي يقيمون في 130 مستوطنة معترف بها من 

قبل الدولة وفي نحو 100 بؤرة اس���تيطانية أخ���رى أقيمت من دون تراخيص 

رس���مية. وقد خلقت التش���ريعات العس���كرية، على مر الس���نوات، منظومة 

مزدوجة في مجال التنظيم والبناء، واحدة لإلس���رائيليين في المس���توطنات 

وأخرى للفلس���طينيين. وتقوم هذه المنظومة بتقييد البناء الفلسطيني، من 

جهة، مقابل تنظيم قضايا التخطيط والبناء في المستوطنات.  

وبينما يتمتع اإلس���رائيليون بتمثيل ج���دي لمصالحهم في لجان التنظيم 

والبناء ويش���اركون، ش���راكة تامة، في إجراءات التخطي���ط والتنظيم الخاصة 

بهم، ال يحظى الفلسطينيون بأي تمثيل في هيئات التنظيم والبناء المكلفة 

بش���ؤونهم وال يمتلكون أية قدرة على التأثير في كل ما يتعلق بوضع وإعداد 

الخرائ���ط الهيكلية لبلداته���م، والتي تتولى وضعها وتنفيذها مؤسس���ات 

يشغلها إس���رائيليون فقط. وتتمتع غالبية المستوطنات في الضفة الغربية 

بخرائط هيكلية مفصلة ومحدثة تتيح توس���عها باستمرار وإصدار تراخيص 

البن���اء الالزمة، بينم���ا تعاني برامج البناء في القرى الفلس���طينية � الخاضعة 

لمس���ؤولية اإلدارة المدنية � من تقييدات عديدة وحادة، جراء تجميد الوضع 

التخطيطي كما كان عليه قبل أكثر من أربعة عقود.  

وتتميز سياس���ة تطبيق القان���ون في مجال مخالفات البن���اء وهدم البيوت 

بالتش���دد والصرامة تجاه الس���كان الفلس���طينيين، بينما ال يتم تنفيذ أية 

إج���راءات لتطبي���ق القوانين في عش���رات عدي���دة من المس���توطنات والبؤر 

االس���تيطانية، وال حتى عند إنشاء مبان ثابتة للس���كن، في الوقت الذي يتم 

فيه إصدار أوامر الهدم في الجانب الفلس���طيني بوتيرة ش���به يومية، سواء 

بحق بيوت س���كنية أو مبان خدماتية صغيرة أو حتى بحق آبار المياه الحيوية 

جدا لمجرد البقاء والعيش بالح���د األدنى. كما أن معدالت تنفيذ أوامر الهدم 

هي أعلى بكثير في الجانب الفلس���طيني: فبين األعوام 1987 و 2013، أصدرت 

السلطات اإلسرائيلية 12570 أمر هدم لمبان فلسطينية مختلفة، مقابل 6309 

أوامر هدم لمبان إسرائيلية. أما في التطبيق، فقد تم تنفيذ األوامر بحق 2445 

مبنى فلسطينيا )نحو 20% من مجمل المباني التي صدرت أوامر هدم بحقها( 

مقابل 524 مبنى إسرائيليا فقط )نحو 8% من مجمل المباني التي صدرت أوامر 

هد بحقها(. أي أن معدالت تنفيذ أوامر الهدم بحق الفلسطينيين تعادل 5ر2 

ضعفها بحق اإلسرائيليين القاطنين في المستوطنات.  

قوانين السير
مون في محاكم عس���كرية واألح���كام التي تصدر 

َ
»الع���رب المحليون يحاك

بحقهم هناك هي من األكثر تش���ددا، أكثر بكثير م���ن تلك التي تصدر في 

إس���رائيل« )رئيس دائرة السير في شرطة »يهودا والسامرة« خالل جلسة في 

الكنيست(. 

في إطار سياس���ة الفصل في جهازي القضاء بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 

ف���ي الضفة الغربية، يت���م الفصل أيضا بي���ن منظومتي تطبيق قوانين الس���ير 

والمواصالت. فاإلس���رائيلي الذي يت���م ضبطه بارتكاب مخالفة س���ير في الضفة 

الغربي���ة، تجري محاكمته أمام محكمة إس���رائيلية )مدنية(، بينما تجري محاكمة 

الفلس���طيني الذي ُيضبط بالمخالفة نفسها أمام محكمة عسكرية. وبالرغم من أن 

قوانين السير متشابهة، إال أن الفصل بين جهازي القضاء واعتماد قوانين تطبيق 

مختلفة يكرس���ان التمييز بين المس���توطنين والفلس���طينيين. كما أن سياسة 

العقوبات المعتمدة مختلفة، وهي أكثر تش���ددا حيال الفلس���طينيين. وينبغي 

فرض على الفلس���طينيين غرامات مماثلة لتلك 
ُ
االنتب���اه هنا، إلى أنه حتى حين ت

التي تفرض على اإلس���رائيليين، فإن األمر ينطوي على تمييز بنيوي، بالنظر إلى 

الفجوات العميقة جدا في مستويات الدخل بين الضفة الغربية وإسرائيل. 

وخالفا للمعمول به تجاه اإلسرائيليين، ُيفرض على الفلسطيني الذي يرتكب 

مخالفة سير إيداع كفالة مالية لضمان مثوله أمام المحكمة. وأي تأخير في دفع 

غرامة الس���ير )المالية( من شأنه أن يكلف الفلسطيني سحب ترخيص الدخول 

إلى إس���رائيل منه لبضعة أش���هر ومصادرة رخصة الس���ياقة منه ومستندات 

السيارة الخاصة به. أما إصدار مخالفة سير لشخص لم يدفع غرامة سابقة فمن 

شأنه أن يؤدي إلى سحب رخصة السياقة منه ومصادرة سيارته. 

وف���ي المع���دل، يتم تقديم نحو 3000 فلس���طيني س���نويا إل���ى المحاكم 

العس���كرية بجريرة مخالفات الس���ير. ومس���تندات المخالف���ات التي تعطى 

للفلسطينيين ال تحمل أي رقم هاتف أو أي عنوان لمركز شرطة أو محكمة، مما 

يحول دون قدرتهم على استيضاح أية معلومات إضافية أخرى. ولهذا، فليس 

مس���تغربا أن كثيرين منهم ال يمثلون أم���ام المحاكم، بل ال يعلمون باألحكام 

القضائية التي صدرت بحقهم غيابيا. 

حرية التعبير
تشكل حرية التعبير، كما هو معروف، أحد الحقوق األساسية.  وفي واقع االحتالل 

المتواصل، تكتسب أهمية مضاعفة وكبرى: بالنسبة للسكان الفلسطينيين الذين 

ال يمتلكون قدرة التأثير على مؤسس���ات وأجهزة الحكم العس���كري، تمثل حرية 

التعبي���ر إحدى األدوات المركزية لتحقيق الذات الفردية وللنضال من أجل حقوق 

أخ���رى.  ومع ذلك، وبينما تقر الس���لطات المختلفة بحري���ة التعبير وحق التظاهر 

للمواطني���ن اإلس���رائيليين القاطنين في الضف���ة الغربية، فإن الفلس���طينيين 

محروم���ون من حري���ة التعبير تماما، تقريب���ا. فاالعتصام���ات والتظاهرات تعتبر 

تجمعات غير قانونية ويجري تفريق غالبيتها الساحقة بالقوة والعنف، القاتلين 

فرض قيود عديدة وش���ديدة على توزيع المنش���ورات السياسية من 
ُ
أحيانا. كما ت

جانب الفلسطينيين، بل ُيمنع منعا باتا في أحيان كثيرة.  

بموجب القانون اإلس���رائيلي، الس���اري عل���ى المس���توطنين فعليا، هنالك 

حاجة لطلب ترخيص من الش���رطة لتجمع يش���ارك فيه 50 شخصا على األقل 

وُيلقى فيه خطاب سياس���ي أو تنطلق خالله مس���يرة. والعقوبة التي يحددها 

القانون اإلس���رائيلي على تنظيم تجمع كهذا من دون الحصول على ترخيص 

من الش���رطة هي السجن الفعلي س���نة واحدة. أما القانون العسكري، الساري 

على الفلس���طينيين، فيقتضي الحصول على ترخيص من الشرطة ألي تجمع، 

مظاهرة أو لقاء، يش���ارك فيه أكثر من عش���رة أش���خاص ويلق���ى فيه خطاب 

سياس���ي أو خط���اب في قضية يمكن اعتبارها سياس���ية، حت���ى لو أقيم في 

منطق���ة خاصة. والعقوبة الت���ي يحددها القانون العس���كري على خرق هذه 

التعليمات هي السجن الفعلي حتى عشر سنوات. 

كما يمنع القانون العس���كري إصدار مناش���ير أو كتابة ش���عارات ضد االحتالل. 

وبموجب هذا القانون، فإن أي عمل يحاول ش���خص ما من خالله التأثير على الرأي 

العام »على نحو قد يمّس بس���المة الجمهور أو بالنظام العام« هو بمثابة »مخالفة 

تحريض« تس���توجب عقوبة السجن لمدة عشر سنوات. وفي المقابل، فإن القانون 

اإلسرائيلي، الساري على المس���توطنين في المناطق الفلسطينية، ال يحظر سوى 

التحريض على العنف أو على اإلرهاب، وحتى هذا بش���رط أن ينطوي النش���ر على 

»إمكانية أن يؤدي إلى )تلك( النتيجة، بصورة حقيقية«. والعقوبة المستحقة على 

هذه المخالفة هي السجن لمدة خمس سنوات. ويحظر »أمر حظر أعمال التحريض« 

العس���كري توزيع أية منش���ورات »تتضمن مواد ذات دالالت ومعان سياسية« من 

دون تصريح خاص يصدره القائد العس���كري، كم���ا يحظر حيازة، رفع أو عرض أية 

رموز ووطنية من دون تصريح القائد العس���كري. والعقوبة التي يحددها القانون 

العسكري على هذه المخالفة هي السجن لمدة عشر سنوات و/ أو غرامة مالية. 

هذا وتضمن التقرير تعقيبا من وزارة القضاء اإلسرائيلية على ما ورد فيه. ولم 

تنف الوزارة الحقائق التي تضمنها التقرير، لكنها عللتها ب�«الدوافع األمنية«. 

تقرير جديد أصدرته »جمعية حقوق المواطن في إسرائيل« بعنوان: »نظام حكم واحد ـ منظومتا قوانين وجهازان قضائيان«:

للمحكمة العليا اإلسرائيلية  دور مركزي في إقرار وترسيخ »الفصل القضائي«  في الضفة الغربية!
مون في محاكم عسكرية، 

َ
*التقرير يستعرض ويحلل الوضع القائم في الضفة الغربية: الفلسطينيون يخضعون للقوانين العسكرية وُيحاك

مون في المحاكم اإلسرائيلية المدنية!*
َ

بينما يخضع المستوطنون للقانون اإلسرائيلي ويتمتعون بما يضمنه من الحقوق وُيحاك
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مشهد عام لقرية عقربا.

تــغــطــيــــة خـــاصــــــة

بقلم: عيدان الندو )*(

كما أشرنا في المقال الس���ابق )راجع عدد “المشهد اإلسرائيلي”، 2014/11/25، 
ص 7( تش���كل بلدة عقرب���ا )قضاء نابلس( مثااًل الفتًا لالنتب���اه في كل ما يتعلق 
بممارس���ات االحتالل اإلسرائيلي والمس���توطنين، وذلك على أرضية تاريخ طويل 
م���ن االعتداءات الممأسس���ة التي تعرضت له���ا البلدة وأهله���ا وأراضيها، هذا 
التاريخ الذي يكش���ف ويبرز ممارس���ات أجهزة االحتالل أكثر بكثير من التهريج 
االعالم���ي الروتيني الذي يدور حول أنش���طة وأعمال مجموع���ة “جباية الثمن”.  
وم���ن هنا من المه���م التعرف على هذا التاريخ بغية وضع أعمال المس���توطنين 
في الس���ياق العميق الذي ترتبط به، والذي صنعته دولة إس���رائيل ذاتها بوعي 
وقصد مس���بقين. ولعل ذلك يس���اعدنا في فهم ما تبديه الس���لطات من “عجز” 
و”إف���الس” طوعيين ومتعمدي���ن في معالجة ظاهرة “جباي���ة الثمن”.  فعناصر 
هذه المجموعة، من “شبيبة التالل” المستوطنين الذي يقفزون بسرعة من قرية 
فلس���طينية إلى أخرى مرتكبين اعتداءاته���م وحرائقهم، ما هم في الحقيقة إاّل 
“جنود” يعملون بخدمة وبالنيابة عن رجاالت “اإلدارة المدنية” وأعضاء كنيست 
ووزراء في الحكومة اإلس���رائيلية، فهناك تحالف وثيق، على س���بيل المثال، بين 
وزير الدفاع )موشيه يعلون( الذي “يشجب” بشدة، وبين المستوطنين )“شبيبة 

التالل”( الذين أحرقوا المسجد في عقربا.
في عقربا يدركون هذه الحقيقة البس���يطة، أما في إسرائيل، فثمة حاجة لجهد كبير 

من أجل مالحظتها.
في تموز 2012 تعرض أهالي عقربا إلى عمليات تنكيل واس���عة ش���ارك فيها جنود 
ومس���توطنون جنبا إلى جنب.  وقد جرى ذلك في أعقاب قدوم مستوطنين من »إيتمار« 
إلى إح���دى عيون الماء القريبة من حقول البلدة، برفقة عدد من الجنود، وهناك ش���رع 
المستوطنون بذبح قطيع من الماعز.  وحين حاول أحد سكان البلدة منعهم من مواصلة 
فعلته���م، تعرض للضرب المبرح من قبل أحد الجنود، ث���م كبل بالقيود، وانهال عليه 
بقية الجنود بمشاركة أحد المستوطنين، بالضرب المبرح إلى أن فقد وعيه.  كما اعتدى 

الجنود والمستوطنون على فلسطينيين آخرين أتوا لحماية مواشيهم وحقولهم.
وقد وقعت هذه األحداث داخل منطقة أعلن عنها في العام 1967 »منطقة عس���كرية 
مغلقة« )ألغراض التدريب العس���كري( إال أنه لم يجر عمليا اس���تخدامها ألية أغراض 

عسكرية منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.  
وف���ي بداية العام 2012، وم���ع تزايد اعتداءات المس���توطنين عل���ى مزارعي عقربا، 
جدد الجيش اإلس���رائيلي أمر حظ���ر الدخول إلى هذه المنطق���ة، والمقصود هنا حظر 
دخ���ول العرب فقط، في حين واصل مس���توطنو الموقع االس���تيطاني )تلة 777( الذي 
أقيم داخل المنطقة ذاتها، التجول بحرية وزراعة األراضي المصادرة من أهالي عقربا.  
والجدير بالذكر أن هذا الموقع االستيطاني، أقيم بصورة غير قانونية على قطعة أرض 
تبلغ مس���احتها حوالي ألف دونم، استولى عليها مس���توطنو »إيتمار«، على الرغم من 
كونها جزءًا من »المنطقة العس���كرية المغلقة« التي صادرتها الس���لطات العسكرية 
اإلسرائيلية في العام 1967، وعلى الرغم من كون هذا الموقع االستيطاني غير قانوني، 
إال أن ذل���ك لم يمنع وزارة اإلس���كان من تحويل مبلغ 800 ألف ش���يكل لتمويل إقامة 
بنى تحتية ومبان عامة لصالح المس���توطنين ف���ي الموقع ذاته.  إلى ذلك فقد رفضت 
المحكمة اإلسرائيلية العليا في العام 2006، الذريعة التي قدمها الجيش اإلسرائيلي، 
وفحواه���ا أنه أغلق حق���ول المنطقة أمام دخ���ول )أصحابها( الفلس���طينيين بهدف 

»حمايتهم من المس���توطنين«، واعتبرت المحكمة في قرارها أن ذلك أشبه ب�«سياسة 
تنه���ى اإلنس���ان عن الدخ���ول إلى بيته من أج���ل حمايته من لص يترب���ص به هناك 
لمهاجمت���ه«، وأوعزت المحكمة للس���لطات بوجوب تأمين س���المة وحماية المزارعين 
الفلس���طينيين وممتلكاتهم في سائر مناطق الضفة الغربية، وهو واجب ترى سلطات 
الجيش والشرطة اإلسرائيلية نفسها معفاة منه كما هو معروف.  ومما ال ريب فيه أنه 
لو كان في إمكان الس���لطات اإلسرائيلية هدم عقربا بأكملها وطرد اآلالف من سكانها، 

لكانت قد فعلت ذلك دون تردد.  
وكما أس���لفنا تمتد أراضي عقربا حتى ش���مال غور األردن، في منطقة تسمى »خربة 
عي���ن كرزيليا« تقع داخل ح���دود منطقة تدريب عس���كري )904(، وتقوم ثالث عائالت 
مكون���ة من 25 نفرا بفالحة أراضي المنطقة طوال تس���عة أش���هر في الس���نة، وذلك 
لغاية ما قبل عامين، )ال س���يما وأن الجيش اإلس���رائيلي لم يقم باس���تخدامها نهائيا 
ألي غرض عس���كري(.  غير أن دولة إسرائيل خاضت طوال عشرة أعوام »نضاال« قانونيا 
ضد هذه العائ���الت من المزارعين والرعاة الفقراء، تكلل في مطلع العام الحالي )2014( 
ب�«هزيم���ة العدو«، حيث قامت الس���لطات بهدم »خربة عين كرزيلي���ا« عن بكرة أبيها، 
وش���ردت العائالت القاطنة فيها.  وفي هذا السياق تجدر اإلشارة في المقابل، إلى أن 
معظم مس���توطنات غور األردن، ورغم قلة عدد القاطنين فيها، تسيطر على مساحات 
شاس���عة من األراضي التي خصصتها لها السلطات اإلس���رائيلية بعد مصادرتها من 

سكان المنطقة األصالنيين )الفلسطينيين( بطرق شتى. 
الفصل األخير في مسلس���ل تدمير عقربا ومحيطها والتنكيل باألهالي هناك سجل 
قبل نحو ش���هرين في »خربة الطوي���ل«، وهي قرية صغيرة تقع بي���ن عقربا و«يانون«، 
حيث قامت بلدوزرات تابعة ل� »اإلدارة المدنية« اإلسرائيلية بتدمير كامل بنية أعمدة 
الكهرباء، التي مولت حكومة بلجيكا إقامتها لصالح ربط القرية بش���بكة الكهرباء، وقد 
تعرضت بيوت وحقول أهالي القرية منذ بداية العام الحالي، لعمليات هدم واسعة من 
قبل السلطات اإلسرائيلية، هدفها تصفية وجودها وطرد سكانها منها، كمصير سائر 

القرى و«الخرب« المحيطة ببلدة عقربا. 
ف���ي إس���رائيل يعتبر طرد الفلس���طينيين وتش���ريدهم وس���لبهم أراضيهم التي 
يعيش���ون فيها أو يعتاش���ون منها، بغية »تمكي���ن الجيش اإلس���رائيلي من القيام 
بتدريباته العس���كرية«، م���ن األمور البديهية والمفروغ منه���ا، على الرغم من أن هذه 
الحجة أو الذريعة )االس���تيالء على األراضي ل� »أغراض عس���كرية«( ليس لها أي أساس 
من الصحة، فضال عن كونها غير أخالقية وغير قانونية.  وللتذكير، فقد جاء في تقرير 

لمنظمة »بتسليم« حول هذا الموضوع:
»إن ط���رد س���كان من بيوتهم في منطق���ة محتلة بغية تمكين جي���ش االحتالل من 
التدريب في أراضيهم، يعتبر أمرا غير قانوني.. ووفقا للقانون الدولي اإلنس���اني فإن 
مثل ه���ذا الطرد مجاز فقط في ظروف اس���تثنائية، حين يكون األم���ر ضروريا لغرض 

عقربا كنموذج تاريخ طويل ومستمر من المصادرات والعقوبات واالعتداءات اإلسرائيلية الهمجية

جذور اإلرهاب اليهودي في المناطق الفلسطينية كامنة في الكنيست والحكومة!

تش���كل الحرب العدوانية األخيرة التي ش���نتها إس���رائيل عل���ى قطاع غزة 

)وأطلقت عليها اس���م “الجرف الصام���د”( ابتداء من يوم 10 تموز 2014 وحتى 

يوم 26 آب 2014، أي التي اس���تمرت خمس���ين يومًا بما خلفته من دمار شامل 

وغير مسبوق ومن ضحايا باآلالف بين شهداء وجرحى ومشردين، دليال نهائيا 

وقاطع���ا على فش���ل الحصار المتواصل الذي تفرضه الس���لطات العس���كرية 

اإلس���رائيلية على قطاع غزة الفلس���طيني، برا وبحرا وجوا. وتثبت هذه الحرب، 

على نحو قطعي، فشل سياسة الحصار، نظريا وتطبيقيا، سواء على المستويين 

األخالقي والعملي )والمس���توى األخير أقرت به األجهزة األمنية المختلفة في 

إسرائيل، كما سنبين الحقا(. 

والمع���روف أن إس���رائيل فرضت قيودا واس���عة جدا ومتع���ددة على حركة 

المواطني���ن والبضائع من قط���اع غزة وإليه، بما في ذل���ك القيود على الحركة 

بي���ن قطاع غزة والضف���ة الغربية في كال االتجاهين، س���واء حركة المواطنين 

أو البضائع. وفي إطار ذلك، منعت إس���رائيل نق���ل البضائع من قطاع غزة إلى 

األس���واق الت���ي تعتبر “أس���واقها الطبيعية” األساس���ية، وخاصة في داخل 

إس���رائيل وفي الضفة الغربي���ة، فضال عن القيود المش���ددة جدا على إدخال 

مواد البناء المختلفة والتي ادعت إس���رائيل بأنها تبتغي من ورائها “الوقاية 

من األخطار األمنية المحدقة بإس���رائيل من حركة حماس ومنظمات مس���لحة 

أخ���رى في قطاع غزة”. لكن تدابير “الوقاية” ه���ذه ال تقف عند “االحتياجات 

األمنية” الموضوعية، بل تمتد وتتس���ع لتطال مناح���ي الحياة المختلفة في 

قطاع غزة، مما يعود بأضرار جس���يمة ومستديمة على واقع الحال، االقتصادي 

واالجتماعي والصحي والتعليمي وغيره.  

لكن واقع سيطرة إسرائيل الفعلية والكلية على قطاع غزة، رغم “االنسحاب 

األح���ادي الجانب منه” )!(، يفرض عليها � وفقا ألحكام القانون الدولي � واجب 

ضمان الحياة الس���ليمة والمنتظمة للمواطنين في مختلف أنحاء القطاع، بما 

يش���مل االمتناع عن تقييد حرية التنقل للس���كان المدنيي���ن والبضائع غير 

العس���كرية. وإلى جانب ه���ذه الواجبات، تتمتع إس���رائيل بصالحية تحديد 

مسار وكيفية تنقل األشخاص والبضائع من والى قطاع غزة، إلى جانب تحديد 

إجراءات “أمنية معقولة ومتناسبة لغرض منع القيام بأنشطة عسكرية أو نقل 

ومرور وسائل قتالية”! 

وبن���اء على هذا، من الواضح أن أحكام القانون الدولي تحتم على إس���رائيل 

إلغاء القي���ود الجارفة القائمة على حالها وإتاحة إدخ���ال مواد البناء المدني 

إلى غزة، واالمتناع عن س���ّد الباب أمام تس���ويق المنتج���ات من قطاع غزة في 

إسرائيل وفي الضفة الغربية والسماح، أيضا، بتنقل األشخاص الحر بين قطاع 

غزة والضفة الغربية، طبقا  لتفتيشات أمنية فردية، وخاصة على خلفية كون 

المنطقتين )قطاع غزة والضفة الغربية( تتقاس���مان اقتصادا مشتركا، جهازا 

تعليميا واح���دا، جهاز صحة واحدا وعالقات اجتماعية وعائلية متش���عبة وال 

نهائية. 

الحصار في أرقام
يستفاد من »ورقة موقف« أصدرتها جمعية حقوقية إسرائيلية هي »مسلك 

)غيش���اه( - مركز للدفاع عن حرية الحركة« )مؤسسة حقوق إنسان إسرائيليه 

تأسس���ت في العام 2005 بهدف الدفاع عن حرية الفلسطينيين في التنقل، 

ة، في إطار القانون الدولي والقانون اإلس���رائيلي( في 
ّ
وخاصة س���كان قطاع غز

نهاي���ة آب األخير، أي بعد انتهاء الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة، أن 

ل األش���خاص م���ن داخل قطاع غزة وإليه 
ّ
المعبر الوحيد الذي ُيمكن عبره تنق

هو »معبر إيرز« )إلى إس���رائيل( وأن إس���رائيل كانت قد أتاحت المرور في هذا 

المعبر، حتى منتصف شهر حزيران 2014، في »حاالت إنسانية استثنائية، مع 

تشديد على الحاالت الصحية الُمستعجلة« فقط، كما أتاحته لقائمة محدودة 

جدا من التجار.  

وبالرغم من إعالن إس���رائيل، في أعقاب حرب »الجرف الصامد«، أنها وسعت 

وس���هلت معايير خروج األش���خاص من قطاع غزة إلى داخل إس���رائيل، إال أن 

ه���ذه المعايير ما زالت ضيقة ومش���ددة جدا. فقد وصل ع���دد حاالت الخروج 

للفلسطينيين عبر معبر إيرز خالل ش���هر تشرين األول األخير إلى 8666، بما 

يش���كل زيادة بنس���بة 46% من الُمعدل الش���هري لحاالت الخروج في النصف 

األول من العام 2014.

أما فيما يتعلق بتنقل األشخاص من قطاع غزة إلى دول أخرى ومنها، فالسفر 

يتم عبر »معبر رفح« في مصر، باألس���اس. وقد وصل مس���توى التنقل في هذا 

المعب���ر خالل النصف األول من العام 2013 إلى 40000 حالة دخول وخروج. لكن 

قي���ودا وتقييدات عديدة ت���م فرضها على التنقل في معب���ر رفح، منذ بداية 

ش���هر تموز من السنة نفس���ها وحصرها في الحاالت االس���تثنائية فقط، إلى 

جانب تقليص أيام العمل في المعبر، مما أدى إلى انخفاض عدد حاالت الدخول 

والخروج خ���الل النصف األول من العام 2014 )كانون الثاني- حزيران( إلى 6445 

وهو ما يعادل 16% من مستوى التنقل في النصف األول من العام 2013. 

ثم عاد ع���دد المغادرين عبر معبر رفح إلى االرتف���اع مجددا إلى 12149 حالة 

ف���ي آب 2014، بعد انتهاء الحرب العدوانية األخيرة،، ثم إلى 19991 حالة خالل 

شهر أيلول التالي. 

ومن المهم التنويه أن إس���رائيل تتمتع بس���يطرة غير مباشرة على إصدار 

جوازات الس���فر الفلسطينية الضرورية للس���فر عبر معبر رفح، وذلك من خالل 

 السكان الفلسطيني.
ّ

تحكمها بسجل

كما تجدر اإلش���ارة، أيضا، إلى أن إسرائيل تمنع التنقل من قطاع غزة وإليه 

)الخروج منه أو الدخول إليه( عبر البحر أو الجو، بل تقتصر الطرق على البر فقط.  

األجهزة األمنية أقّرت بعدم جدوى الحصار ولكن...!
كما ذكرنا أعاله، فقد أعلنت إس���رائيل في أعقاب حربها العدوانية األخيرة 

على قطاع غزة أنها قررت توس���يع وتسهيل معايير الخروج من قطاع غزة إلى 

إس���رائيل. وقد جاء هذا الق���رار / اإلعالن في أعقاب توص���ل األجهزة األمنية 

المختلفة في إس���رائيل إلى النتيجة القاطعة بأن »الحصار الشامل والمطلق، 

تقريبا، على قطاع غزة سبب أضرارا تفوق الفوائد بكثير«، حسبما كتب المعلق 

العسكري لموقع »واينت« اإلسرائيلي، رون بن يشاي )يوم 2014/10/10(. 

وفي أعقاب ذلك، أصدر »مدير عمليات الحكومة )اإلسرائيلية( في المناطق« 

مرس���وما جديدا حدد فيه أنظمة ومعايير جديدة لتنقل الفلس���طينيين من 

قطاع غزة وإليه، سواء إلى إسرائيل، إلى خارج البالد أو إلى الضفة الغربية. 

غير أن هذه التسهيالت والتوسيعات كانت، في الواقع، محدودة جدا. وفي 

حينه، نشرت صحيفة »هآرتس« )يوم 2014/10/11( أن نحو خمسة آالف مواطن 

من سكان قطاع غزة سُيمنحون تراخيص للعمل في المستوطنات اإلسرائيلية 

المحيطة بقطاع غزة. واس���تندت الصحيفة آنذاك إلى »مصادر فلس���طينية«، 

وهي معلومة سرعان ما أكدتها مصادر رسمية إسرائيلية أيضا، حسبما عادت 

»هآرتس« لتؤكد من جديد )ي���وم 2014/10/14(. لكن الواقع الفعلي ظل بعيدا 

عن ه���ذه »التطمينات«، إذ تلج���أ الجهات اإلس���رائيلية المختصة بالتطبيق 

والتنفيذ الميداني إلى إجراءات وتدابير مشددة جدا، مما يحول دون تحقيق 

تلك »الوعود«. 

وجاء التقرير الذي نش���رته جمعية »مس���لك« في مطلع ش���هر كانون األول 

الج���اري ليؤكد المس���افة الكبي���رة بين  الق���رارات، حتى ل���و كانت صحيحة 

وحقيقي���ة، وما تتضمنه م���ن »وعود«، وبين الواقع العمل���ي على األرض. وفي 

التقرير، أن في إس���رائيل نظامًا »س���ريا« )!( يمنع  الفلسطينيين من الدخول 

إل���ى مدينة إيالت ف���ي الجنوب، حتى لو كان بحوزة الفلس���طيني )من الضفة 

الغربي���ة أو قطاع غ���زة( ترخيص بالدخول إلى إس���رائيل. وأكدت الجمعية أن 

س���بب هذا المنع ليس معروفا حتى ل�«وحدة تنس���يق عملي���ات الحكومة في 

المناطق«، المس���ؤولة المباشرة عن تطبيق هذا النظام. وأفاد تقرير »مسلك«: 

»كان���ت لديها )لدى الوحدة( وثيقة كهذه ذات مرة، تش���رح دواعي وضع هذا 

النظام، لكنه���ا ضاعت«!! ومنذ ذلك الحين، يبح���ث العاملون في تلك الوحدة 

ومسؤولوها عن السبب الحقيقي لهذا المنع المستهجن!

وحيال ذلك، قدمت جمعية »مس���لك« في تش���رين الثاني الماضي التماسا 

إل���ى المحكمة طالبت فيه الدولة بالكش���ف عن هذه األنظم���ة واألوامر، طبقا 

لمقتضي���ات »قان���ون حرية المعلوم���ات« وأحكامه. وف���ي رد الدولة على هذا 

االلتم���اس، أبلغت المحكمة بأنها »ال تملك قائم���ة محدثة ومفصلة عن هذه 

األنظم���ة واألوامر«!! وب���أن ما في حوزتها هو قائمة من���ذ العام 2008، »لكنها 

قديمة وغير ذات جدوى«!!

وأفادت »مس���لك« بأن التقديرات تش���ير إلى أن الحدي���ث يجري عن نحو 90 

أمرا ونظاما كهذا لم تنش���ر نصوصها ولم ينشر عنها شيء على موقع »وحدة 

تنس���يق عمليات الحكومة في المناط���ق« اإللكتروني، بم���ا يعني أن هنالك 

عشرات »القوانين السرّية« )!( التي تقرر وتملي حياة ماليين من البشر. 

والمس���ألة هنا تتعلق بحق���وق الفلس���طينيين وبواجبات دولة إس���رائيل 

تجاهه���م. وهي حقوق وواجبات غير مثبتة في ن���ص قانوني واضح، بل يتم 

وضعه���ا وتنظيمها من خالل جملة م���ن “األوامر واألنظم���ة” التي تصدرها 

وزارة الدفاع اإلس���رائيلية، بوجه خاص، واألذرع العسكرية واألمنية المختلفة 

التابعة لها و/ أو العاملة تحت إشرافها. وتحدد هذه األوامر واألنظمة الحقوق 

األساسية واألولية للفلسطينيين، بما فيها: مكان السكن، مكان العمل وكسب 

الرزق، مكان الص���الة ومواعيدها، إمكانية مغادرة البالد وغير ذلك الكثير إلى 

حد القرار بش���أن مشاركة والد في حفل زفاف ابنته أو التحاق طالبة بالدراسة 

األكاديمية أو إمكانية تلقي شخص مريض العالج الطبي المناسب. 

وف���ي هذا، أك���دت جمعية “مس���لك” أن اإلغالق / الحص���ار المفروض على 

قط���اع غزة “ال يميز بين المقاتلي���ن والمواطنين المدنيين، ويمس بحقوقهم 

وباحتياجات 76ر1 مليون إنسان من سكان القطاع، غالبيتهم من القاصرين”. 

وبكون���ه كذلك، فإن هذا اإلغالق / الحصار “يتعارض مع الواجبات الُملقاة على 

عاتق دولة إسرائيل طبقا ألحكام القانون الدولي، وال يساهم في توفير األمن 

لمواطني إسرائيل. ولذا، فقد آن األوان إلنهائه”!

وأكدت “مس���لك”، أيضا ضرورة تخلي إس���رائيل عن “سياسة الفصل« التي 

تفصل قطاع غزة عن الضفة الغريبة وتمنع الحركة بينهما و«أن تجّدد إمكانية 

نقل البضائع من غزة إلى األس���واق في إس���رائيل وفي الضف���ة الغربية، وأن 

تسمح لسكان القطاع، من القطاعين العام والخاص، بشراء مواد بناء، وكل ذلك 

ا آللية أمنية مالئمة«.
ً
وفق

وعلقت »مس���لك« على تصريحات مسؤولين إس���رائيليين كبار في األسابيع 

األخيرة، بمن في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش اإلس���رائيلي، بأن إس���رائيل 

»ُملزمة بالس���ماح بإعادة إعم���ار وترميم قطاع غزة« ف���ي أعقاب حرب »الجرف 

الصامد« وم���ا خلفته من دمار ش���امل. وأكدت »مس���لك« أن »ذلك لن يتحقق 

بمجّرد إيصال المس���اعدات اإلنسانية، إنما المطلوب هو إعادة ترميم وتأهيل 

ن س���كانه من التمتع 
ّ
االقتصاد والنس���يج االجتماعي في قطاع غزة، كي يتمك

بحقهم في العمل بكرامة وتطوير طموحاتهم المهنية، الدراسية، الثقافية 

والعائلية«.

الحلقة الثانية

عس���كري ملح أو لغرض المحافظة على أمن وسالمة السكان المحليين، وحتى في مثل 
هذه الحالة، ينبغي أن يكون الطرد مؤقتا، ويتعين خالله توفير س���كن بديل للس���كان 

وفي ظروف معقولة«.
م���ع ذلك فإن الجيش اإلس���رائيلي ذاته يغفل أحيانا مثل هذه المبررات الس���خيفة 
والكاذب���ة، ويقر بين حين وآخ���ر بالحقيقة.  فقد أقر ضابط هيئ���ة األركان في قيادة 
المنطقة العسكرية الوسطى، الكولونيل عيناف شيلو، خالل نقاش أجرته في شهر أيار 
الماضي اللجنة الفرعية لش���ؤون »يهودا والسامرة« التابعة للجنة الخارجية واألمن في 
الكنيست اإلسرائيلي، بأن الرغبة في العمل ضد ظاهرة البناء غير القانوني )في القرى 
والبلدات الفلسطينية( هي أحد األسباب المركزية التي دفعت الجيش اإلسرائيلي في 
الفترة األخيرة إلى زيادة تدريباته العس���كرية في منطقة غور األردن.  وأشار الضابط 
في هذا الس���ياق إلى أن »أحد اإلجراءات الناجعة تتمثل في العودة إلى مناطق الرماية 
)مناط���ق التدريب( في األماك���ن التي يمكن أن يتواجدوا فيه���ا )أي أصحاب األراضي 
الفلسطينيين( والتي ال يتواجدون فيها حتى اآلن«.  بمعنى أن »إحياء« مناطق الرماية 

والتدريب، يشكل وسيلة ممتازة ل� »تنظيف« المنطقة من العرب.

تلخيص
إن أحد »االنجازات« المثيرة للمش���روع االستيطاني اإلسرائيلي )في الضفة الغربية( 

هو رسوخ صورة كاذبة للواقع في وعي معظم اإلسرائيليين.  
ووفق���ا لهذه الص���ورة، فقد قادت هذا المش���روع االس���تيطاني ف���ي البداية أقلية 
مس���يانية هزيلة، كبرت وازدادت بمرور الس���نوات، لكنها ما زال���ت أقلية.  وقد نجحت 
هذه األقلية في خداع الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، واحدة تلو أخرى، ومن ضمنها 
حكومات »معتدلة«، وفي جّر إسرائيل بصورة أعمق إلى مستنقع االحتالل، خالفا لرغبة 
ومصلحة غالبية المواطنين اإلسرائيليين.  وبحسب تلك الصورة )الكاذبة( ذاتها، فقد 
بات���ت الدولة بأكملها على اختالف أذرعها الس���لطوية، رهينة في أيدي أقلية قومية 

متطرفة تتصرف بها على هواها.
غير أن هذه الصورة، التي رس���خت حتى في أذهان اليسار اإلسرائيلي، صورة خادعة 
وال أساس لها، وهناك كم هائل من الدالئل التي تثبت أن الدولة ذاتها تستسلم طوعا 
لتلك »األقلية«، بل وتحدد لها أحيانا أهدافها.  والذين أحرقوا المس���جد في عقربا في 
الع���ام 2014 ما هم إال ورثة أولئك الذين رش���وا حقول عقربا بالمبيدات في العام 1972، 

وهؤالء موظفو دولة بأجر.  
إن جمي���ع هؤالء يس���يرون بأيٍد متش���ابكة م���ع الموظفين الذين وقع���وا على أوامر 
االس���تيالء على أراضي عقربا ألغراض عسكرية. إنها نفس القبضة، والضحية هي ذات 

الضحية.  
إن جذور اإلرهاب اليهودي تكمن في مقري الكنيس���ت والحكومة، حيث يقبع أولئك 
الذين استقر قرارهم على سلب وتجريد السكان الفلسطينيين منذ احتالل العام 1967، 
م���ن كل ممتلكاتهم المادية. والمس���توطنون »الخارجون عن القانون« الذين يضرمون 
النار في المس���اجد، ليسوا سوى »الرغوة« التي تطفو على سطح الماء العكرة والعميقة 
جدا.  فهذا النظام السياس���ي له ثالث أذرع: الس���لطة )اإلس���رائيلية( والمستوطنون 
والجمهور اليهودي، ولكل واحد منهم أس���بابه لمواصلة تنمية وترسيخ تلك الصورة 

الكاذبة القائلة بأن »أقلية متطرفة تجر دولة بأكملها«. 

)*( أستاذ جامعي إسرائيلي. المصدر: شبكة االنترنت. ترجمة خاصة.

»ورقة موقف« صادرة عن جمعية »مسلك« )غيشاه( في أعقاب حرب »الجرف الصامد« العدوانية:

الحصار على قطاع غزة- “تسهيالت” طفيفة جدا رغم التصريحات “اإليجابية” واإلقرار األمني بأن أضراره تفوق فائدته!
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