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كلمة في البـدايـة

رابين ما بين الواقع والخيـال!
 بقلم: أنطـوان شلحـت

بعد مرور عقدين على اغتيال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية األسبق إسحق 
رابين، باإلمكان مالحظة أنه بدأ يتشكل في إسرائيل شبه توافق على ما يلي 

)طالع تقريًرا مفصاًل على ص 2(:
أواًل، أن الرصاص���ات الت���ي أنهت حياته »أعادت بكيفية ما كتابة س���يرة 
حيات���ه«، وبالتالي فإن كل ش���يء- مس���يرته العس���كرية والدبلوماس���ية 
ا، واختفى 

ً
والسياسية- ُوضع تحت جناحي س���الم لم يكن وغير موجود بتات

رابين الحقيقي، وسيطرت شخصية خيالية جديدة على السردية المتعلقة 
به.

ثانًي���ا، هناك انع���دام توافق على »إرث����ه«، وه���ذا »اإلرث« قابل للتأويل 
ا للمصالح السياس���ية التي 

ً
ا متناقضة وذلك وفق

ً
إل���ى نواٍح متعّددة وأحيان

تتحك���م بوجهات نظر ش���تى أل���وان الطي���ف الحزبي ولخدم���ة الصراعات 
الداخلية المحتدمة فيما بينها.

ثالث���ًا، منذ عملية االغتي���ال، ما يزال ظل قاتله يغئ���ال عمير يخّي�م فوق 
رؤوس صناع القرار اإلس���رائيليين. وربما يجعلهم يدركون في الوعيهم إن 
لم يكن في وعيهم التام أن أي قرار بش���أن إخالء مس���توطنين من األراضي 
ا 

ً
المحتلة يس���تتبع دفع ثمن سياس���ي باهظ، وقد يدفع���ون أرواحهم ثمن

لذلك.
في واقع األمر فإنه منذ أكثر من خمس���ة أعوام يتس���م إحياء ذكرى هذا 
���ا بتصعيد هجوم اليمين االس���تيطاني المتطّرف على »إرث 

ً
االغتيال أيض

رابين« بموجب الصيغة التي يتداولها معسكر اليسار- الوسط. 
ويعتب���ر أصحاب الهجوم أن هذا اإلرث يفتقر إلى أي ثراء فكري أو روحي، 
وفي الوقت ذاته ينطوي على إث�م سياس���ي خطر للغاية يتمثل في »اتفاق 

أوسلو« الذي تسبب برأيهم ب�«مزيد من سفك دماء اليهود«!. 
وهذا العام طاول الهجوم رئيس الدولة اإلسرائيلية رؤوفين ريفلين على 
خلفي���ة إعالنه أنه ما دام في ه���ذا المنصب لن يصدر عفًوا عاًما عن مرتكب 

عملية االغتيال.
ونظ���ًرا إلى أن الواقفي���ن وراء هذا الهجوم هم أتباع اليمين اإلس���رائيلي 
المتط���ّرف، ف���إن الكثير م���ن المعلقين اإلس���رائيليين يكتف���ون بمطالبة 
المعارضة بالتصّدي لس���يطرته ش���به المطلقة على الحياة السياسية في 

إسرائيل. 
بي���د أن بعضهم ادع���ى من ضمن أمور أخرى، أن ه���ؤالء األتباع ال يمثلون 
أغلبية الش���عب في إس���رائيل، وأن مواقفهم ال تعك���س إرادته الحقيقية. 
كم���ا نّوه بأنه على الرغم م���ن أن اليمين يحظى باس���تمرار بتأييد األغلبية 
في اس���تطالعات الرأي الع���ام، إال إن هذا التأييد لي���س موجًها إلى اليمين 
المتطرف الذي يس���يطر على حكومة إسرائيل وعلى الكنيست، وإنما إلى ما 

يجري توصيفه بأنه »اليمين المعتدل العقالني والمؤيد لسلطة القانون«.
وثمة في إسرائيل من يعتقد أن رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو 

ينتمي إلى هذا »اليمين المعتدل والعقالني«. 
فكيف يقرأ نتنياهو »إرث رابين«؟. 

قبل خمسة أعوام ألقى نتنياهو كلمة أمام جلسة خاصة عقدها الكنيست 
يوم 20 تشرين األول 2010 في مناسبة ذكرى اغتيال رابين ال�15.

ف���ي تلك الكلم���ة اقتبس نتنياهو فق���رات طويلة من آخ���ر خطاب ألقاه 
رابي���ن في الكنيس���ت يوم 5 تش���رين األول 1995، أي قبل ش���هر واحد من 
اغتياله، وتحدث في س���ياقه عن رؤيته العامة بش���أن جوهر التس���وية مع 
الفلس���طينيين، والت���ي ليس م���ن المبالغة القول إنها رؤي���ة بقيت ترخي 

بظاللها على كل التطّورات الالحقة. 
ومما قاله رابين في ذلك الخطاب: 

»إننا نعتبر أن الحل الدائم )للصراع اإلس���رائيلي- الفلس���طيني( سيكون 
في إطار أراضي دولة إسرائيل التي ستشمل أغلبية مناطق أرض إسرائيل - 
كما كانت عليه الحال أيام االنتداب البريطاني - وس���ُيقام إلى جانبها كيان 
ا لمعظم السكان الفلسطينيين المقيمين في قطاع 

ً
فلسطيني سيكون وطن

غزة والضفة الغربي���ة، ونريد أن يكون هذا الكيان أقل من دولة كي يصّرف 
بشكل مستقل حياة الفلسطينيين الذين يخضعون له... وستتجاوز حدود 
دولة إس���رائيل لدى تطبيق الحل الدائم خطوط ما قبل حرب األيام الس���تة 
حي���ث أننا ل���ن نعود إلى حدود الراب���ع من حزيران 1967... وس���يتم تثبيت 
الحدود األمنية للدفاع عن دولة إس���رائيل في غور األردن في أوس���ع معنى 

لهذا المفهوم«.
وأضاف رابين: 

دة بصفتها عاصمة إس���رائيل وتحت سيادتها  »إن القدس س���تكون موحَّ
لتشمل أيضًا )مستوطنتي( معاليه أدوميم وغفعات زئيف«، مؤكًدا ما يلي: 
»لقد توصلنا إلى اتفاق، وتعهدنا أمام الكنيست بعدم اقتالع أي مستوطنة 
ف���ي إطار االتفاق المرحلي، وبعدم تجميد البناء والنمو الطبيعي... إننا نعي 
الفرص والمخاطر على حد سواء، وسنعمل قصارى جهدنا الستنفاد الفرص 

وتقليص المخاطر«.
لع���ل الملفت للنظر هن���ا، هو أن نتنياهو اس���تقوى بمواقف رابين بمدى 
ا في كلمته نفس���ها فيما يتعلق 

ً
ما تنطوي عليه من إس���ناد لما أكده الحق

بضرورة عدم تجميد أعمال البناء في المستوطنات، وضرورة أن تكون الدولة 
الفلس���طينية العتيدة منزوعة الس���الح وتعترف بإسرائيل كدولة الشعب 

اليهودي. 
وفي الجلس���ة الخاصة التي عقدها الكنيست في مناس���بة الذكرى ال�20 
الغتيال رابين يوم 26 تش���رين األول 2015، ق���ال نتنياهو: »لقد نجحنا في 
صنع الس���الم مع اثنتين من جاراتنا وهما مصر حيث تحقق الس���الم معها 
بقيادة مناحيم بيغن، واألردن الذي تحقق السالم معه بقيادة رابين. غير أن 
كل الجهود التي بذلها س���تة رؤساء حكومات متعاقبة منذ اتفاقات أوسلو 

ثمر عن تحقيق السالم مع الفلسطينيين«.
ُ
لم ت

وتابع: »هناك س���بب عميق لذلك: إن الفلس���طينيين يرفضون االعتراف 
بإس���رائيل كدولة قومية للش���عب اليهودي؛ إنهم يرفضون إنهاء الصراع 
دفعة واحدة والتنازل بصورة حقيقية عن ُحلم العودة إلى عكا وحيفا ويافا؛ 
ي عن حلم إقامة الدولة الفلس���طينية ليس إلى جانب 

ّ
إنهم يرفضون التخل

دولة إس���رائيل بل مكانها؛ إنه���م ال يزالون يرّبون أطفاله���م على معاداة 
اليهود واعتبار إسرائيل كيانًا استعماريًا إمبرياليًا ومصدرًا لكل شّر«.

 رأى أحد األساتذة الجامعيين اإلسرائيليين أنه فيما يتعلق بالصراع 
ّ

وبحق
مع الفلسطينيين تعثر لدى نتنياهو دوًما على التفسير ذاته، الذي يحّرره 

من أي مسؤولية. 
ا ما في الجانب اآلخر يدفعه إلى العنف 

ً
مؤدى هذا التفس���ير أن ثمة شيئ

م���ن دون أي صلة بأفعال إس���رائيل، وأن الجانب اآلخ���ر تحركه كراهية غير 
عقالنية تجاه اإلس���رائيليين. وإذا لم يك���ن مهًما ما يفعله اليهود، فيمكن 
عدم التقّدم في المس���يرة السياسية ومواصلة تثبيت حقائق على األرض، 
وليس لسياسة الالحل لحكومة نتنياهو أي تأثير على أفعال الجانب اآلخر.

لكن بالعودة إلى رابين ال ُبّد من التأكيد مرة أخرى أن ما تقّدم يعني، وفق 
منطق بسيط، أن المشكلة ربما ليست كامنة في وجهة نظر نتنياهو ونظرة 
ا بل أساًسا في أن هذه النظرة 

ً
اليمين العامة إزاء »إرثه« فحس���ب، وإنما أيض

تتطابق مع المدلول الحقيقي لهذا اإلرث، وخصوًصا في ضوء واقع تشديده 
على وجوب أن تكون أي تسوية للصراع مستندة إلى تلبية »حاجات إسرائيل 
األمنية« بموجب مفهومها إزاء هذه الحاجات والذي يعتبر من غير ضفاف. 

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار« 

يتشرف بدعوتكم لحضور ندوة مفتوحة عن
 »النظام القضائي في إسرائيل: سياساته وتوجهاته ودوره«   

يشارك فيها كل من:

المحامية عبير بكر وتتحدث عن  

 »المحكمة اإلسرائيلية العليا والمنظومة السياسية«

المحامي عالء محاجنة ويتحدث عن

 »قراءة في الواقع القانوني للفلسطينيين في القدس«

تدير الندوة: د. هنيدة غانم - المديرة العامة في مركز »مدار« 

وذلك يوم االثنين الموافق 2015/11/09، في تمام الساعة الواحدة  ظهرًا
في مقر مركز »مدار« رام الله - الماصيون- بجانب وزارة التخطيط- عمارة ابن خلدون )ط 2(

دعـــوة عــامــة
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار« 

انتخبت لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل يوم السبت الماضي رئيس 
الجبهة الديمقراطية للس���الم والمساواة، عضو الكنيس���ت السابق محمد بركة، رئيسا 
للجنة، بعد انتظار أش���هر طويلة من الجدل الداخلي في اللجنة حول أنظمة االنتخاب، 
وأيضا بس���بب سلسلة من الظروف السياسية، منها االنتخابات البرلمانية، التي أعاقت 

عملية االنتخاب.
ونافس على رئاس���ة اللجنة إلى جانب بركة، الش���يخ كمال رّيان مرش���حا عن الحركة 
االسالمية )الجناح الجنوبي(، وس���كرتير عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي عوض 
عبد الفتاح، والمحامي المس���تقل محم���د أبو ريا. وجرت االنتخابات بأجواء تنافس���ية 
ديمقراطية، وش���ارك في التصوي���ت أعضاء المجلس المركزي ال���� 53 للجنة المتابعة 

العليا.
ورافق انتخاب رئيس المتابعة جدل حول أنظمة لجنة المتابعة وش���كلها وبنيتها، 
اضاف���ة إلى الجدل القديم الجديد، بين اتجاهي���ن: األول يدعو للحفاظ على مبدأ بنية 
لجنة المتابع���ة العليا، كلجنة تمثيلية، يجري التمثيل فيها بقدر حجم مركّباتها في 
الش���ارع، وأيضا ما تفرزه االنتخاب���ات البرلمانية والبلدية، وبين اتج���اه آخر يدعو إلى 

انتخاب لجنة المتابعة كلها بشكل مباشر من خالل الجمهور.
وفي مقابلة خاصة مع “المش���هد اإلسرائيلي”، قال الرئيس المنتخب محمد بركة إن 
وجود لجنة المتابعة العليا هو أمر فريد من نوعه لدى الش���عوب التي تناضل من أجل 
حريته���ا وحقوقها، فهذا اطار طوعي يجمع كل أطياف اللون السياس���ي والفكري، في 
اطار جامع ال ميزانية له وال س���لطة له على الش���ارع، يلتقي حول ما يجمعه من ضرورة 

التصدي للسياسة العنصرية، سياسة الحرب واالحتالل.
)*( “المشهد اإلسرائيلي”: انتخابكم لرئاسة المتابعة جرى وسط جدل حول أنظمة 

المتابعة ودستورها، وبرغم ذلك فقد أوجدتم اآللية..
بركة: هذا صحيح، فالجدل كان مفتوحا إلى حد كبير، ولكن للجنة المتابعة دس���تور 
واضح، جرت بلورته في الس���نوات األخيرة، ورغم ذلك، ومن منطلق الحرص على العمل 
الوحدوي، فقد توصلنا إلى تفاهمات إلنجاز عملية االنتخاب، على أن نجلس حول طاولة 
مس���تديرة في المرحلة المقبلة للتباحث في سلس���لة االجتهادات والرؤى إلعادة بناء 
لجنة المتابعة العليا. وليس سّرا أن هناك وجهات نظر متناقضة، ولكن ما يجمعها هو 
 من وجهة نظره وتفس���يره 

ٌ
مصلحة اللجنة، وكيفية قدرتها على تحقيق أهدافها، كل

للواق���ع الذي نعيش في���ه. وأنا على يقين أنن���ا كما تغلبنا على الكثي���ر من الصعاب 
والخالف���ات على مدار ثالثة عقود من وجود اللجنة بين جماهيرنا، فإننا س���نصل أيضا 

إلى الصيغة التوافقية األفضل.
)*( هناك من يرى أن مكانة لجنة المتابعة العليا تضعضعت في السنوات األخيرة

بركة: بطبيع���ة الحال فإن كل انتقاد له���ذه الهيئة القيادي���ة الجامعة هو انتقاد 
مشروع، وإن كانت في أحيان عديدة مبالغة في هذه االنتقادات، خاصة حينما تأتي من 
مركبات اللجنة، فلجنة المتابعة هي االطار الجامع لكل أطياف اللون السياسي والفكري 
بي���ن جماهيرنا العربية الباقية في وطنها، وهذا نموذج فريد من نوعه لدى الش���عوب 
التي تس���عى إلى التحرر والحصول على حقوقها في وطنها، ألنها اطار طوعي ال سلطة 
له على الش���ارع وال ميزانيات تنظم عملها، ورغم كل هذه الصعاب، تجد مختلف األطر 
بما تحمله من اختالفات ليس���ت س���هلة في الرؤى واألجندات السياس���ية والفكرية، 

تجتمع حول المشترك بينها، وهو كثير.
ولك���ن علينا في المحصل���ة أن نرى أن لجنة المتابعة هي االط���ار الجامع، وأذرع هذا 
االطار هي األحزاب والحركات السياس���ية، الناشطة في الشارع، وأي تقصير في تجنيد 
الجماهي���ر ح���ول قضاياها ومعاركها يس���توجب فحص جميع األح���زاب ألدائها أوال، 
ث���م األداء الجماعي ثانيا، بمعنى أن على األحزاب أن تضمن آليات التنس���يق والعمل 

المشترك تحت سقف المتابعة، لضمان نجاح مسيرتها وأنشطتها.
ما من ش���ك في أن االنتقادات تزايدت في اآلونة األخي���رة، أيضا على خلفية التأخر 
ف���ي انتخاب رئيس لهذه الهيئة، فما جرى قب���ل أيام، كان أول عملية انتخاب لرئيس 
المتابعة، فعلى مدى س���نوات، كان رئيس لجنة رؤساء الس���لطات المحلية )المجالس 
البلدي���ة والقروية( هو رئيس المتابعة. ومنذ العام 2008 جرى الفصل بين المنصبين، 
واختير رئيس توافقي في حينه، أخي محمد زيدان. وفي األش���هر األخيرة، ولج الجدل 

حول شكل انتخاب رئيس المتابعة إلى الخارج.
)*( هل االنتقادات فقط بسبب عدم انتخاب رئيس؟

بركة: ال طبع���ا، فأنا ال أقلل من أهمية االنتقادات، فمنها ما هو صادق متعلق باألداء 
الجماعي لألحزاب، وينطلق م���ن منطلقات الحرص على هذه الهيئة الوطنية الجامعة. 
وأنا بدوري، ومن خالل هذه المس���ؤولية الجديدة، س���أتوجه إل���ى قطاعات جماهيرنا 
المختلفة، لاللتقاء واالنصات لها، وأخص بالذكر األوس���اط الشبابية، فنحن نعتز برؤية 
األجيال الشابة الوجه الطاغي على نشاطاتنا الكفاحية الجماهيرية، وهؤالء يستحقون 

أن ننصت لهم، ولربما نصل إلى استنتاج بإقامة اطار وحدوي لهم أيضا. 
وأذك���ر هنا على س���بيل المثال الحرك���ة الطالبية في الجامعات اإلس���رائيلية، التي 
شكلت منذ سنوات السبعين رافعة أيضا للعمل الوطني الجماعي، بينما العمل الوطني 
هذا تراجع في الس���نوات األخيرة، على خلفية المنافس���ات الحزبية على لجان الطالب 
العرب، وهذا أيضا سيكون على أجندتنا المستقبلية، واألمثلة كثيرة، وال تتوقف عند 

الجامعات فقط.
وفي المقابل، علينا أن نقرأ الوجه اآلخر لبعض االنتقادات، وبالذات تلك التي يطغى 

عليه���ا طابع التيئيس، ففي الس���نوات األخي���رة هناك ماكنة دعاي���ة تمتد أطرافها 
إل���ى الس���لطة الحاكمة، ته���دف إلى خلق حالة مق���ت ونفور من األحزاب السياس���ية 
والش���خصيات السياس���ية، فمقولة “ماذا فع���ل لنا النواب العرب”، و”م���اذا فعلت لنا 
األحزاب”، وأن “األحزاب والسياس���يين مشغولون بقضية فلس���طين وليس بقضايانا 
اليومية”، كلها بدأت من أس���ماء بارزة في المؤسسة اإلسرائيلية، وكأننا نحن من علينا 
أن نقدم لجماهيرنا العربية، وليس السلطة التنفيذية العنصرية، بمعنى أن حكومات 
إس���رائيل تريد تجريمنا ببؤسنا الذي تنتجه بسياس���تها العنصرية، والهدف واضح: 
وهو تفتيت الجماهير، وابعادها عن كل أش���كال العمل والكفاح الجماعي، لتس���تفرد 
بنا الس���لطة أكثر، وبطبيعة الحال فإن لجنة المتابعة العليا تكون مستهدفة في هذه 

الحالة.  
)*( وه���ل الج���دل بين أولوية القضي���ة القومية أو القضايا اليومية وأيهما تس���بق 

األخرى يخترق لجنة المتابعة؟
برك���ة: باعتقادي أن هذا الجدل ليس موجودا حول طاولة المتابعة، وإن وجد لدى أية 
جهة فهي لم تطرحه على بس���اط البحث، ولكن هذا نقاش موجود في الشارع، وألسفنا 
الش���ديد قس���م كبير منه بمؤامرة من السلطة الحاكمة، كما أس���لفت وقلت. ولكن في 
نفس الوق���ت وصل هذا إلى ناس طيبين، ال يمكن أن نش���ك بوطنيتهم، وبإخالصهم 
لقضية ش���عبهم، ولكن في كثير من األحيان يقود ضيق الحياة والهموم اليومية إلى 

هذا التفكير.
نحن ال نعتذر عن انشغالنا بقضية شعبنا األولى، ونحن على قناعة تامة بأن سياسة 
التمييز القومي العنصري تنبع من ذات العقلية التي تنتج سياس���ة الحرب واالحتالل 
واالس���تيطان. وقلنا منذ البدايات، إنه ال يمكن ح���ل قضية التمييز العنصري من دون 
التخلص من عقلية الحرب واالحتالل، التي تس���تهدف ش���عبنا، ألن سياس���ة التمييز 
العنص���ري تهدف منها الحركة الصهيونية إلى أن نكون في وطننا ش���ريحة ضعيفة 
مس���تضعفة في جميع جوانب الحياة، بمعن���ى أن الصهيونية ال تريد رؤيتنا مجتمعا 
صلبا قوي���ا اقتصاديا واجتماعيا، فهي تعتبر هذا تهدي���دا لها. ورغم ذلك فنحن لم 
نكن ولس���نا اآلن وال في المستقبل “حطابين وس���قاة ماء” كما ارادتنا الصهيونية، بل 
نجحنا في تحقيق مكتس���بات كثيرة بفعل النضال واالصرار، وليس من “حس���ن نوايا 

الصهيونية”. 
ما أريد قوله هنا هو أن سياسة التمييز العنصري ليست خلال في الحكم، كما تحاول 
بعض الجهات الصهيونية اظهارها وتس���ويقها، بل هذه هي حقيقة األيديولوجية 
الصهيوني���ة التي نكافحه���ا بأدواتنا، ووفق ظروفنا، وبموجب م���ا تقتضيه المصلحة 

الوطنية العليا. 

مقابلة خاصة مع الرئيس المنتخب للجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل

”: لجنة المتابعة تسعى للتجّدد ولمواجهة سياسة التيئيس! محمد بركة لـ”

أكدت منظمة العفو الدولية )أمنس���تي( أنه يتعين على الس���لطات اإلسرائيلية أن 
تتخذ خطوات فورية من شأنها أن توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات 
المستوطنين اإلس���رائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وأن تكفل إجراء تحقيق في 

جميع الهجمات التي يتعرضون لها.
وقالت المنظمة الدولية في بيان أصدرته أول من أمس )األحد( إن األوضاع في الضفة 
الغربية تش���هد من���ذ األول من تش���رين األول الحالي تصعي���دًا دراماتيكيًا من حيث 
زيادة عدد محاوالت الطعن الفعلية والمزعومة التي يرتكبها فلس���طينيون بصفتهم 
الفردية ضد مدنيين وجنود ورجال شرطة إسرائيليين. وأشارت إلى أن ثمانية مدنيين 
إس���رائيليين لقوا حتفهم طعنًا أو رميًا بالرصاص في اعتداءات نفذها فلس���طينيون. 
وفي الفترة نفسها، قتلت القوات اإلس���رائيلية بالرصاص أكثر من 35 فلسطينيًا في 
الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، سقط 14 منهم في الخليل وحدها لقيامهم بطعن 

إسرائيليين فعاًل، أو لمحاولتهم طعن إسرائيليين وفق مزاعم السلطات اإلسرائيلية.
وأش���ار البيان إلى أن منظمة العفو الدولية توصلت إلى أدلة تثبت أن بعض حوادث 
مقتل فلس���طينيين على أيدي عناصر القوات اإلسرائيلية في الخليل كانت عبارة عن 
عملي���ات إعدام ميدانية، عالوة على مقتل أربعة فلس���طينيين آخرين في الخليل على 
أيدي تلك القوات منذ صبيحة يوم الثالثاء الماضي.  كما أخبر سكاٌن من الخليل منظمة 
العفو الدولية أنهم يش���عرون بأنهم مهددون بنفس القدر من جانب المس���توطنين 
اإلسرائيليين ال سيما وأن الكثيرين منهم يحملون السالح ويقيمون في المستوطنات 

غير الشرعية المنتشرة داخل الخليل وحولها.
 وعوض���ًا عن اتخ���اذ خطوات من أجل توفي���ر الحماية للفلس���طينيين من اعتداءات 
المستوطنين، أعلن الجيش اإلسرائيلي باألمس عن فرض المزيد من القيود على حركة 
الفلس���طينيين وتنقلهم داخ���ل البلدة القديمة في الخلي���ل، وأغلق محالت يمتلكها 
فلس���طينيون في المنطقة، وحظر على الذكور الفلس���طينيين من سن 15 إلى 25 عامًا 

عبور حواجز عسكرية كثيرة تابعة للجيش في المنطقة.
وعلق مدير برنامج الش���رق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب 
لوثرن عل���ى ذلك قائاًل: »في غضون أقل من ش���هر واحد، تصاع���دت وتيرة اعتداءات 
المستوطنين اإلسرائيليين على الفلسطينيين في الخليل بعد أن كانت قد وصلت إلى 

مستويات غير مقبولة من التصعيد أصاًل«.

منظمة العفو الدولية: لدينا أدلة تثبت أن بعض حوادث قتل 
فلسطينيين في الخليل كانت عبارة عن عمليات إعدام ميدانية!

وداع الشهداء في الخليل.                     )رويترز(

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار« 

يدعوكم لحضور ندوة مفتوحة عن
»المشهد السياسي اإلسرائيلي في ظل الهّبة الشعبية:

 سيناريوهات وآفاق«

يشارك فيها كل من:

السيد محمد بركة- رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل

د. يوسف جبارين - حقوقي، عضو كنيست عن القائمة المشتركة

د. مهند مصطفى – باحث في مركز »مدار«

تدير الندوة: د. هنيدة غانم - المديرة العامة لمركز »مدار« 

وذلك يوم الثالثاء الموافق 2015/11/17، في تمام الساعة الواحدة  والنصف ظهرًا
في مقر مركز »مدار« رام الله - الماصيون- بجانب وزارة التخطيط- عمارة ابن خلدون )ط 2(

دعـــوة عــامــة
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار« 

وأضاف لوثر: »يتعّين على القوات اإٍلس���رائيلية أن ت���ؤدي واجبها المتمثل بتوفير 
الحماي���ة للمدنيي���ن الفلس���طينيين الذين يعيش���ون تحت االحتالل م���ن اعتداءات 
المس���توطنين، والعم���ل على من���ع العنف ال���ذي يمارس���ه المس���توطنون بحقهم، 
ومحاس���بة المس���ؤولين عنه ال س���يما على صعيد ما يحدث في الخلي���ل.  وإن تقاعس 
القوات اإلسرائيلية بش���كل جلي وواضح عن التدخل لوقف أحدث موجة من اعتداءات 

المستوطنين يجعل من هذه القوات متواطئة فعليًا في ارتكاب تلك االعتداءات«.
من ناحية اخرى نش���رت وزارة العدل اإلسرائيلية )األحد( مذكرة قانون جديد يقضي 
بوجوب قيام كل جمعية تتلقى مساعدة من خارج إسرائيل بتبليغ الجهات اإلسرائيلية 

المختص���ة باألمر. وادعت الوزارة ب���أن هذا القانون يهدف إلى »زيادة الش���فافية في 
نشاط الجمعيات التي يعتمد عملها على تبرعات خارجية«.

وكانت وزيرة العدل أييلت ش���اكيد من »البيت اليهودي« هي التي بادرت إلى وضع 
هذا القانون »بعد ش���بهات بأن جمعيات تنشط داخل إسرائيل وضد سياستها تلقت 

تبرعات من دول خارجية«.
وأب���دت جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل تحفظها من القان���ون، ووصفته بأنه 

محاولة أخرى للمساس بالديمقراطية عن طريق كم األفواه .

)طالع تقريًرا مفصاًل على ص 2(

لماذا تخفق المعارضة 
السياسية في إسرائيل في 

تشكيل بديل حقيقي لحكومة 
اليمين وسياساته؟ 

الحرب األخيرة على غزة 
بعيون إسرائيلية

»حماس دفعت نحو هذه 

الحرب بسبب تخوف حقيقي 

في صفوف قيادتها من 

فقدان القدرة على استمرار 

حكمها في قطاع غزة«!
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أثار مش���روع قانون جديد نشرت وزيرة العدل اإلسرائيلية 

أييلت ش���اكيد )من حزب “البيت اليه���ودي”(، أول من أمس 

األحد، نصه األولي على الجمهور الواس���ع لمناقش���ته وإبداء 

المالحظ���ات علي���ه، تمهيدا إلع���داده نهائي���ا وعرضه على 

الكنيست للتصويت عليه، موجة عارمة من االنتقاد والغضب 

الش���ديدين بين أوساط واسعة يس���تهدف مشروع القانون 

الجديد محاصرتها، تضييق الخناق عليها وإحباط نش���اطها، 

بل والتحريض الشخصي على نشطائها ووصمهم ب�”معاداة 

إسرائيل”!

ومش���روع القانون الجديد هذا هو صيغة معدلة لمش���روع 

قانون س���ابق قدمه أعضاء كنيس���ت من اليمين سابقا تحت 

عنوان “قانون الجمعيات” )تعديل لقانون الجمعيات القائم( 

وتطلق عليه الوزيرة ش���اكيد اآلن اس���م “قانون الشفافية”، 

وهو يستهدف بشكل أساس مجموعة واسعة من الجمعيات 

والمنظمات الحقوقية واليس���ارية المختلفة التي تنشط في 

داخل إس���رائيل دفاعا عن حقوق اإلنس���ان، وخاصة اإلنسان 

الفلسطيني. وقد كش���فت شاكيد عن هذه الحقيقة، صراحة 

ومباش���رة، إذ س���ّمت بعض هذه التنظيمات باالسم الصريح 

فقال���ت، في معرض تبرير مس���عاها الجديد هذا: “لقد رأينا، 

مثال، كيف أن تقرير لجن���ة التحقيق التابعة لألمم المتحدة 

ال���ذي اتهم إس���رائيل بارت���كاب جرائم وبالم���ّس المتعمد 

بالمواطني���ن المدنيين حرب خالل عملي���ة “الجرف الصامد” 

)العدوان األخي���ر على قطاع غزة، بين 8 تم���وز 2014 و26 آب 

2014( كان يس���تند، بصورة كبيرة وأساس���ية، على شهادات 

جمعتها ونش���رتها منظمات إس���رائيلية مثل “بتس���يلم”، 

“لنكسر الصمت” و”عدالة” وغيرها”!

وقالت شاكيد إنها قررت نش���ر مذكرة القانون )الحكومي( 

الجديد هذا “في أعقاب النش���ر الواسع والمعطيات الوفيرة 

حول عدد كبير من الجمعيات والمنظمات اإلس���رائيلية التي 

تحص���ل على تمويل ج���دي أو تبرعات مالي���ة كبيرة من دول 

أجنبية أو من أجس���ام وهيئ���ات ممولة بواس���طتها، وهو ما 

يؤدي إلى التأثير الجدي والعميق، في حاالت غير قليلة، على 

سياسة دولة إسرائيل ويشكل تدخال في شؤونها الداخلية”! 

مضيفة الزعم بأن “مشروع القانون يرمي إلى زيادة الشفافية 

في ما يتعلق بنش���اط هذه الجمعيات والتنظيمات، وخاصة 

في حال بلغت نس���بة تمويل نشاطاتها من تبرعات ومصادر 

خارجية أكثر من 50% من مجمل ميزانياتها السنوية”!

وادعت ش���اكيد بأن “تدخل دول أجنبية في ش���ؤون دولة 

إس���رائيل الداخلية، بواسطة أموال طائلة، يشكل ظاهرة غير 

مس���بوقة وال مثيل لها في أية دولة أخرى ويش���كل انتهاكا 

لس���يادة دولة إس���رائيل وتعّدي���ا على طابعه���ا، فضال عن 

الم���س بصالحيات الحكومة المنتخبة م���ن جانب الجمهور”! 

وقالت إن “هذه الظاهرة اصبحت منتش���رة على نطاق واس���ع 

جدا في إس���رائيل إلى حد انتهاك جمي���ع األصول والقواعد 

المرعية والمعمول بها في س���ياق العالقات السوّية بين دول 

ديمقراطية”!

واعتبرت الوزيرة أن “قانون الشفافية” الجديد هذا “سوف 

يقيم جدارا عازال عاليا يوقف التدخالت الفظة من جانب دول 

أجنبية في الحياة العامة اإلس���رائيلية ويحول دون تكرارها 

واستمرارها”! ثم زعمت بأن “مشروع القانون الجديد ال يمّس 

بحري���ة التعبير وال بالحق في المس���اواة، ب���ل يأتي لتعميق 

وزيادة الشفافية فقط”!

وُيلزم مش���روع القانون الجديد، في بند أساس منه، جميع 

الجمعي���ات والمنظمات المعنية بالتصريح الرس���مي، في أي 

م���ن منش���وراتها أو تقاريره���ا، عن أي تموي���ل أو دعم مالي 

تحصل عليه م���ن أية مصادر أجنبية، س���واء كانت صناديق 

ومؤسس���ات حكومية رسمية أو غير رس���مية، وذلك بذريعة 

“حق الجمهور وممثليه في معرفة األطراف التي تتدخل في 

الحياة السياسية الداخلية في إسرائيل”!  

كما يل���زم القانون الجديد ه���ذه الجمعي���ات والمنظمات 

باإلش���ارة إلى مصادر تمويله���ا الخارجية وإل���ى “الكيانات 

السياسية” التي تقدم لها التبرعات، وذلك في أية مراسالت 

ب 
َ
أو توجه���ات من جانبه���ا إلى أي موظف جمه���ور أو منتخ

جمهور، وكذلك في أية جلس���ات وم���داوالت يجري توثيقها 

بمحضر إذا ما جرت بحضور موظف جمهور أو منتخب جمهور، 

في مكان عمله! 

وينص بند مركزي آخر في مش���روع القانون الجديد، أيضا، 

عل���ى إلزام أي مندوب عن أي من هذه الجمعيات أو المنظمات 

)التي تش���كل التبرعات م���ن دول أجنبية مص���در تمويلها 

األس���اس( بتعليق “بطاقة تعريف” خاص���ة على صدره لدى 

تواجده في الكنيس���ت، بحيث تشمل هذه البطاقة تفاصيل 

“اسم الجمعية واسم الشخص المندوب”!!

ويحدد مش���روع القانون عقوبة مالي���ة على أي خرق ألي من 

بنوده تبلغ غرامتها 29 ألف شيكل!

وقد أثار هذا البند األخير، بشأن تعليق “بطاقة التعريف”، 

موجة من الغضب واالس���تنكار الش���ديدين والواسعين بين 

نش���طاء الجمعي���ات والمنظمات الحقوقي���ة المختلفة وبين 

أوساط حقوقية أكاديمية، الذين اعتبروا أن هذا البند يشكل 

“وصمة عار”، حتى أن صورة للوزيرة شاكيد نشرت على موقع 

“تويتر” ش���ّبهتها بأدولف هتلر وتضمن���ت عبارة “هايل � 

شاكيد”، في إش���ارة إلى التحية النازية “هايل هتلر”! وهو 

ما أعلنت شاكيد أنها تنوي تقديم شكوى بشأنه إلى النيابة 

العام���ة للدولة للتحقي���ق وقالت: “هنالك تحريض مش���روع 

وتحريض آخر محظور”!! وادعت شاكيد بأن “هنالك شفافية 

يحبذها اليسار وشفافية أخرى يكرهها”!

وردت “جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل” على اقتراح 

قانون شاكيد هذا وما يتضمنه من بنود فأكدت إنه “يشكل 

محاول���ة للمس���اس بالديمقراطي���ة في إس���رائيل وتضييق 

هوامشها بواسطة كم األفواه والترهيب. وهو مشروع قانون 

يتمثل هدفه األس���اس، وربما الوحيد، في نزع الش���رعية عن 

منظمات حقوق اإلنس���ان في إس���رائيل، وخاص���ة المنظمات 

التي تعالج حقوق الفلس���طينيين ف���ي المناطق، المواطنين 

العرب في إسرائيل وطالبي اللجوء األفارقة”!

وأضافت الجمعية إن “عرض مشروع القانون وكأن موضوعه 

هو الشفافية، ال غير، هو عرض مشّوه ومضلل. فدولة إسرائيل 

ومنظمات كثيرة فيها تتلقى تبرعات مالية من دول أجنبية، 

بمبلغ إجمالي يصل إلى ماليين اليوروهات في الس���نة، بينما 

ال تحصل المنظمات المهتمة بالش���أن الديمقراطي وبحقوق 

اإلنسان وبالحياة المش���تركة بين اليهود والعرب سوى على 

نس���بة 1%  فقط من مجمل ذلك المبل���غ”!! وعالوة على هذا � 

قالت جمعية حقوق المواطن � فإن مش���روع القانون المقترح 

ال يس���ري على تبرعات م���ن مواطنين أجانب يت���م تحويلها 

إلى جمعيات، سياسيين وأجسام إس���رائيلية مختلفة، على 

الرغم من أن الحديث يدور هنا عن مبالغ طائلة جدا لها تأثير 

سياسي واجتماعي مباشر ودراماتيكي، أكثر بكثير من تأثير 

أموال جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان وبما ال يقاس”!

م 
َ
واعتبرت جمعية حقوق المواطن أن “البطاقة التي س���ُيلز

ممثل���و المنظمات والجمعيات بوضعه���ا على صدورهم هي 

وصمة ع���ار في جبين النظام الديمقراطي وتش���كل انتهاكا 

فظا وقاسيا للحق في حرية التعبير في إسرائيل”.

وقال مركز “بتسيلم” إن “شاكيد تحطم أرقاما قياسية في 

الممارسة السياسية الكلبية حين تستخدم كلمة “شفافية” 

إلخف���اء هدفها الحقيقي وهو: تش���ويه س���معة المنظمات 

المعارض���ة لسياس���ة الحكومة، التحري���ض عليها وتضييق 

الخناق عليها وعلى نشاطها”!

واعتبر مرك���ز “عدالة � المرك���ز القانوني لحق���وق األقلية 

العربي���ة في إس���رائيل” أن ش���اكيد “تعرف، ح���ق المعرفة 

وبالتأكيد، أن الجمعيات المسجلة، ومن ضمنها عدالة، تقدم 

تقاريره���ا المالية إلى “مس���جل الجمعيات” بش���كل دوري 

ودائم، كم���ا يقتضي القانون، بل يمك���ن العثور على جميع 

ه���ذه المعلومات والمعطي���ات على مواقع ه���ذه الجمعيات 

والمنظمات على شبكة االنترنت، والمكشوفة أمام الجميع”!

اسم جديد لمشروع قديم!
يأتي مش���روع “قانون الش���فافية” ه���ذا اآلن، بمبادرة من 

وزيرة العدل وكمش���روع قانون حكومي، ليحل محل مش���روع 

قانون س���ابق يقوم على المبادئ والتوجهات ذاتها ويبتغي 

تحقيق األهداف نفسها كان تقدمت به شاكيد نفسها، قبل 

أن تصبح وزيرة س���وية مع زمالء آخري���ن لها في الحزب وفي 

الجن���اح اليميني عامة من قبل: معاقب���ة منظمات وجمعيات 

حقوق اإلنس���ان الناشطة في إس���رائيل على خلفية اتهامها 

ب� “التعاون مع أعداء إس���رائيل” وتحميلها المس���ؤولية عن 

“تقارير دولية معادية إلسرائيل”، ثم محاصرتها والتضييق 

عليها، على جميع المستويات.

ومش���روع القانون الحالي يأتي اس���تمرارا لتلك المحاوالت، 

بل دفعا وتعزي���زا لها من حيث كونه � هذه المرة � مش���روع 

ه في الكنيست 
ّ
قانون حكومي، مما يزيد من فرص إقراره وسن

الحالي، بأغلبية كبيرة وخالل فترة زمنية قصيرة. 

فقد كانت ش���اكيد، إبان إش���غالها منصب رئيس���ة كتلة 

“البيت اليهودي” في الكنيس���ت، تقدم���ت بصيغة جديدة 

لمش���روع القان���ون ال���ذي أطلق علي���ه آنذاك اس���م “قانون 

الجمعيات اليسارية”، وذلك في تموز 2013، بهدف “تجفيف 

مصادر تمويل جمعيات، بضمنها جمعيات حقوق اإلنس���ان، 

التي تطال���ب بتقديم جنود الجيش اإلس���رائيلي للمحاكمة 

ف���ي المحاكم الدولية أو تش���جع على ف���رض المقاطعة على 

إسرائيل، وذلك من خالل فرض قيود على المبالغ المالية التي 

تستطيع هذه الجمعيات تجنيدها من دول أجنبية”، كما ورد 

في اقتراح القانون المذكور آنذاك. 

وتضم���ن اقتراح القان���ون، أيضا، بندا ين���ص على  أن “أي 

موظف يتلقى راتبا من جمعية أو يش���غل منصبا في إدارتها 

يدعو لمقاطعة إسرائيل، فسيكون ذلك كافيا لمنع الجمعية 

من تجنيد تبرعات والحصول عليها”، إضافة إلى خمسة بنود 

أخرى تتص���ل بأنظمة إدارة الجمعي���ات والتي قد تؤدي إلى 

فرض قيود عليها، بما يحد م���ن قدرتها على تجنيد تبرعات 

من خارج البالد. وش���ملت تلك البنود: “أوال � المطالبة بتقديم 

جنود إس���رائيليين لمحاكم دولية؛ ثانيا � الدعوة للمقاطعة 

أو س���حب االس���تثمارات أو فرض عقوبات على إس���رائيل أو 

عل���ى مواطنيها؛ ثالثا � نفي وجود إس���رائيل بصفتها “دولة 

يهودي���ة وديمقراطية”؛ رابعا � التحري���ض على العنصرية؛ 

خامسا � دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية 

ضد إسرائيل”!

وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد قرر في تشرين 

الثاني 2011 )إبان حكومته الس���ابقة( تجميد اقتراحّي قانون 

مماثلين س���عى أعضاء االئتالف الحكوم���ي من خاللهما إلى 

الم���س بتمويل الجمعيات العربية و«اليس���ارية«، وذلك رغم 

أنه أعلن في حين���ه، بوضوح، أنه »يدع���م اقتراحي القانون، 

مبدئيا«!

وف���ي الكنيس���ت الحالي، قدم عض���و الكنيس���ت الجديد 

يانون ميغال )من “البيت اليهودي”، أيضا( مش���روع “قانون 

الجمعيات«، وذلك غداة نش���ر تقرير لجن���ة تقصي الحقائق 

التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.

ونص مش���روع القانون هذا على أن الجمعية أو المنظمة  

الت���ي تتلقى تموياًل من حكوم���ات أجنبية بمبلغ يزيد عن 

لزم 
ُ
عّرف بأنها “جمعية خارجية”، وست

ُ
50 ألف دوالر س���ت

بدف���ع ضريبة تع���ادل 37% م���ن أي مبلغ تحص���ل عليه 

كتبرع. كما ن���ص، أيضا، على إلزام المنظمة الحقوقية بأن 

تشير، في  جميع منش���وراتها وعلى موقعها االلكتروني، 

إلى هوية الدولة التي تق���دم التبرعات لها، وعلى امتناع 

حكومة إس���رائيل وجيش���ها عن “التعاون م���ع جمعيات 

خارجية، بم���ا في ذلك تحويل ميزاني���ات وتطبيق أنظمة 

الخدمة الوطنية وتنظيم مؤتمرات وأيام دراسية وإصدار 

نشرات مشتركة«. 

وقال رئيس حزب “البيت اليهودي” ووزير التعليم، نفتالي 

بيني���ت، إن الرد على تقرير لجن���ة تقصي الحقائق “يجب أن 

يكون بسن قانون الجمعيات”!  

وزيرة العدل اإلسرائيلية تنشر مذكرة »قانون الشفافية«:

صيغة جديدة لمشروع قانون قديم يرمي إلى محاصرة جمعيات 
ومنظمات حقوق اإلنسان في إسرائيل وتجفيف مصادر تمويلها!

أحيت إسرائيل في هذه األيام الذكرى السنوية العشرين 

الغتيال رئيس الحكومة األسبق، إسحق رابين، في 4 تشرين 

الثاني 1995. 

وقد ش���ارك آالف األش���خاص مس���اء الس���بت األخير في 

المهرجان الخاص الذي أقيم في »ميدان رابين« في وس���ط 

تل أبيب.

وقال رئيس الدولة اإلسرائيلية رؤوفين ريفلين في خطاب 

ألقاه أمام المش���اركين في المهرجان إن دولة إسرائيل لن 

تسقط ضحية للعنف وللتخويف.

وألق���ى الرئيس األميركي األس���بق بي���ل كلينتون خطابًا 

ف���ي المهرجان قال فيه إن رابين وقع اتفاقيات أوس���لو مع 

الفلس���طينيين ألنه لم يرغب في أن تضطر إس���رائيل إلى 

االختي���ار بين كونها يهودية أو ديمقراطية. وأكد أيضًا أن 

المخاطر الكامنة في صنع السالم تقل عن تلك الكامنة في 

االمتناع عن صنعه.

وألقى الرئيس األميركي باراك أوباما خطابًا مس���جاًل قال 

فيه إنه ما يزال يؤمن بأن الس���الم اإلسرائيلي- الفلسطيني 

حيوي وعادل ويمكن تحقيقه.

وف���ي ظل تزاي���د قوة ونف���وذ التيار الدين���ي - القومي - 

االس���تيطاني، الذي خرج منه منفذ االغتيال، يغئال عمير، 

وسيطرة اليمين المتطرف أكثر فأكثر على مقدرات الحكم 

في إس���رائيل، واالس���تخدام الواس���ع لش���بكات التواصل 

االجتماعي، مثل “فيس���بوك” و”تويت���ر”، تتعالى أصوات 

تمجد قاتل رابين، يقول البعض إنها هامش���ية، بينما يرى 

آخرون أنها أوسع من ذلك بكثير.

كذلك تتعالى في هذه األثناء أصوات في صفوف اليمين 

المتطرف تطال���ب الرئيس اإلس���رائيلي، رؤوفين ريفلين، 

بإصدار عفو عن عمير، ويدعو آخرون إلى تحديد مدة سجنه، 

بحيث ال تكون لمدى الحياة.

وأعلن ريفلي���ن رفضه المطلق لهذه الدع���وات، وقال إنه 

“طالما أنا رئيس دولة إس���رائيل، لن يخ���رج القاتل يغئال 

شل يدي اليمنى إذا وقعت مرة على 
ُ
عمير إلى الحرية. وست

عفو عن هذا الرجل الملعون. لن أوقع أبدًا”.

في أعقاب ذلك امتألت صفحات نشطاء اليمين المتطرف 

في “الفيسبوك” بعبارات مسيئة لريفلين، ووصل بعضها 

إلى حد التهديد بالقتل، أو شملت أمنيات بموته.

وكتب حجاي عمير، ش���قيق القاتل، في صفحته أن “الرب 

ق���رر تحوي���ل رابين إلى جث���ة برغم أن ريفلي���ن ورفاقه لم 

يوافقوا على ذلك، وس���يحين الوقت الذي يقرر )فيه الرب( 

أنه يجب أن يذهب ريفلين س���وية مع الدولة الصهيونية 

من هذا العالم”. 

ويش���ار إلى أن عبارة “الدولة الصهيونية” يس���تخدمها 

اليمي���ن الديني - القومي المتط���رف، مثل جماعة “تدفيع 

)جباية( الثمن” اإلرهابية، لوصف إسرائيل.

وعل���ى خلفية تزايد االعتقاد في إس���رائيل ب���أن اغتياال 

سياس���يا آخر هو مس���ألة وقت وحس���ب، رص���دت صحيفة 

“يديع���وت أحرون���وت”، ي���وم الجمعة الماض���ي، عددا من 

التعليق���ات في “فيس���بوك”، وقالت إن قس���ما منها يدعو 

صراح���ة إلى قت���ل ريفلين، وقس���م آخر يكتف���ي بتوجيه 

الشتائم له. 

ولفتت إلى أن هذه التهديدات تأتي من جانب أش���خاص 

أسماؤهم معروفة وكذلك وجوههم.

وكتب ش���خص يدعى نفتالي مغين في صفحته “آمين، 

سيقتلونك يا رئيس يا ابن ...”.

كذل���ك كتب م���اؤور رابو إلى ريفلين أن���ه “أنت الملعون. 

أنت مخرب ضد الشعب اليهودي واألفضل لو يركلونك إلى 

الجحيم يا خائن الشعب والوطن، ملعون أنت”. 

»حكومة رابين شكلت خطرا على
إسرائيل بتوقيعها اتفاق أوسلو«

نشر موقع »والال« االلكتروني، األسبوع الماضي، استطالعا 

آلراء الجمهور الديني - القومي، بمناسبة مرور عشرين عاما 

عل���ى اغتيال رابين، تبين منه أن 55% يعتبرون أن عمير لم 

يقتل رابين. 

وقال 68% إنه يج���ب تحديد مدة عقوبة عمير، وأال يبقى 

في السجن إلى مدى الحياة. 

وتبن���ى 73% ما يعرف في إس���رائيل بنظري���ة المؤامرة 

واعتب���روا أن جهات أخرى وقفت خل���ف اغتيال رابين، وأن 

عمير لم يفعل ذلك بمفرده. 

وأيد أق���ل من نص���ف المتدينين - القوميي���ن )%41.5( 

»حساب الذات« بعد مقتل رابين، لكن 67% قالوا إن اغتياال 

سياسيا آخر في إسرائيل هو احتمال وارد بقوة.

واعتب���ر 65% أن إحياء ذكرى اغتي���ال رابين في كل عام 

هدفه مناكفة الجمهور الدين���ي – القومي ال أكثر، واعتبر 

76.5% أن إرث رابي���ن بلورته »جهات لديها مصالح لتلبية 

احتياجات سياسية ضيقة«. 

يذك���ر أن اغتيال رابين جاء بهدف عرقلة اتفاق أوس���لو 

بين إس���رائيل ومنظمة التحرير الفلس���طينية. وقال %91 

من المس���تطلعين إن حكومة رابين شكلت خطرا على دولة 

إسرائيل عندما وقعت هذا االتفاق مع الفلسطينيين. 

ويش���ار إلى أن نتائج هذا االستطالع لم تكن مفاجئة، إذ 

أن أف���كار المتدينين القوميين، وكذلك اليمين المتطرف، 

المتمثل بحزب الليكود الحاكم وش���ريكه االئتالفي »البيت 

اليه���ودي«، تعب���ر عن توجهات مش���ابهة ف���ي العقدين 

الماضيين، وبشكل أكبر في السنوات األخيرة.

في هذا الس���ياق، اتهم رئيس بلدي���ة كرميئيل، عادي 

إلدار، الذي كان مقربا جدا من رابين، كبار المس���ؤولين في 

الحكومة اإلس���رائيلية الحالية بالتعاون على اغتيال رابين 

وحملهم مس���ؤولية االغتيال، وقال، األس���بوع الماضي، إن 

»شركاء يغئال عمير موجودون في سّدة الحكم اليوم«.

وأضاف إل���دار أن »اليمين المنفلت، الذي الحق رابين في 

كل م���كان، وحرض ضده، والذي نفذ طقس بولس���ا دينورا 

)وه���و طقس ديني يهودي يعني الضرب بس���ياط من نار 

- أي القت���ل( هو من دعا إلى م���وت رابين. وكان هناك غبي 

واح���د نفذ القرار. لك���ن ينبغي أن نتذك���ر أن وراء إصبعه 

الذي ضغط على زناد المس���دس كانت هناك أصابع كثيرة 

موج���ودة اليوم في الحكم في دولة إس���رائيل. وهم كانوا 

ش���ركاء في الضغط على الزناد ال���ذي أطلق النار على ظهر 

رابين«.

وأشار إلدار بذلك، ليس إلى التيار الديني - القومي فقط، 

وإنما إلى قي���ادة حزب الليكود، وبينه���ا رئيس الحكومة، 

بنيامين نتنياه���و، المتهمة منذ االغتيال بالتحريض ضد 

رابين والتزام الصمت حيال الدعوات لقتله حينذاك. 

جدل حول »إرث رابين«
على الرغم من مرور عش����رين عاما عل����ى االغتيال، إال أنه ال 

يوج����د توافق على وجود إرث خلفه رابين وراءه بعد اغتياله، 

وي����رى الكثيرون أن إرثا كهذا، إن وج����د، قابل للتأويل، علما 

أن البعض يعتبر أن إرث رابين يتمثل بحاجة إس����رائيل إلى 

دفع السالم مع الفلسطينيين قدما، وأن هذا المفهوم إلرثه 

آخذ بالتبخر. 

وقامت صحيفة »هآرتس« بجمع آراء لباحثين إسرائيليين 

حول »إرث رابين« في تقرير مطّول نش����رته في 22 تش����رين 

األول الفائت.

وقال����ت الباحثة في موض����وع الذاك����رة الجماعية وتخليد 

الذك����رى وعمي����دة كلية العل����وم االجتماعية ف����ي الجامعة 

العبري����ة ف����ي الق����دس، البروفس����ور فيرد فينيتس����كي – 

ساروس����ي، إن »رابين ل����م يترك مؤلفات مكتوبة، وبحس����ب 

علمي لم يترك وصية أيضا«.

وأضافت أن »إرث رابين يبدو أش����به بالمعجونة. فباإلمكان 

اس����تخدامه بحس����ب احتياجات الحاضر والقول إن إرثه هو 

السالم وإرثه االجتماعي هو تغيير سلم األولويات في دولة 

إس����رائيل. وفي المقابل، يش����يرون إلى خطاب ’اعتمد علّي« 

الشهير، الذي ألقاه رابين في مراسم تخريج فوج من مدرسة 

القي����ادة واألركان للجي����ش اإلس����رائيلي، في الع����ام 1992، 

وتحدث فيه عن عبارة ’كل ش����يء حسن’، والتي كانت برأيه 

تعبر عن حالة فوضى وانعدام الحرفية والتقاعس. وبالتالي 

باإلم����كان التحدث عن عمل رابي����ن، لكن هذا ليس إرثا بحال 

من األحوال«. 

من جانبه، قال المؤرخ والخبير الجغرافي البروفسور يوسي 

بن أرتس����ي، من جامعة حيفا، إنه »عندما نتحدث عن رابين 

يجب اس����تحضار مصطلح ’اإلرث غير الملم����وس’، أي اإلرث 

ال����ذي يصعب تعريف����ه، ولذلك فإن الجمي����ع يجرون طوال 

الوقت خلف إرثه«.

وأضاف أن »البعض يميل إلى التمسك بمرحلة معينة من 

حيات����ه، كرئيس ألركان الجيش أو كمح����ارب في البلماح، أو 

كمن تخرج من مدرس����ة خضوري، لك����ن هذا ال يدل على إرث 

ملم����وس ولذلك ينجرون إلى موضوع الس����الم«، وش����دد بن 

أرتسي على أن »رابين ليس السالم وال اليسار«.

ورأى المحاضر في العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، 

البروفسور زئيف معوز، أن »رابين أدرك االحتياجات األمنية 

وح����دود القوة، وهذا مزيج يبحث عنه بعض األش����خاص في 

هذا اإلرث. وإدراك رابين لمس����ألة متى تحل القوة مش����اكل 

ومتى ليس بمقدورها حل مش����اكل مرتبطة بش����كل قراءته 

لت����راث )دافيد( بن غوريون، الذي كان متش����ائما جدا حيال 

االتفاقيات مع العرب، ولكن ف����ي نهاية حياته، وبعد حرب 

العام 1967 خصوصا، أدرك حدود القوة وأن الس����الم يصنع 

األمن في نهاية المطاف«. 

وق����ال المؤرخ ميرون بنفنيس����تي إن اغتي����ال رابين »كان 

بمثابة اغتيال أب. فالوريث قتل أباه، ألنه أعتبر أن هذا األب 

س����عى إلى اقتطاع إرثه منه«، في إش����ارة إلى انسحاب من 

األراضي المحتلة العام 1967.

لكن بنفنيستي يشدد على أن رابين لم يترك إرثا. 

ت����ل رابين وعنده����ا حولوا 
ُ
وقال ف����ي هذا الش����أن »لقد ق

االغتي����ال إلى حجر الزاوي����ة لحياته. وألنه قتل في س����ياق 

سياس����ي – أيديولوجي، فإنهم يبنون إرث����ه على الطريقة 

التي مات فيها... وينبغي الفص����ل بين حياة رابين وموته. 

وبقدر معين، فإن يغئال عمي����ر واغتيال رابين أوجدا وضعا 

نكون فيه مضطرين إلى النظر إلى رابين كقديس سقط على 

مذبح السالم«.

بين استقالة رابين العام 1977 واغتياله
تطرق وزير العدل اإلسرائيلي األس���بق والخبير القانوني، 

البروفس���ور دانيئيل فريدمان، إلى اغتي���ال رابين من زاوية 

أخرى، في مقال نشره في »يديعوت أحرونوت«، يوم الخميس 

الماضي، وأش���ار فيه إلى استقالة رابين من رئاسة الحكومة، 

في العام 1977، بعد الكش���ف عن حساب سري باسم زوجته 

ليئه في أحد مصارف دولة أجنبية. 

وتس���اءل فريدمان حول كيف كانت ستتطور األمور لو أنه 

لم يتم اغتيال رابين، برغم صعوبة معرفة ذلك. لكنه رأى أن 

استقالة رابين في ذلك العام كانت أهم من حادث اغتياله.

وكتب فريدمان أنه »عندما اغتيل رابين كان نمط عالقاتنا 

مع الفلس���طينيين متبل���ورا جدا. فالخي���ار األردني لم يكن 

مطروح���ا، وُوقع���ت اتفاقيات أوس���لو، والمس���توطنات في 

المناطق )المحتلة( وصلت إلى أحجام كبيرة وثمة ش���ك في 

م���ا إذا كان بإمكان رابين وقفها، وباروخ غولدش���تاين تمكن 

م���ن تنفيذ المج���زرة المروعة ف���ي مغارة المكفي���ال )الحرم 

اإلبراهيمي الشريف(، والفلسطينيون نفذوا أعمااًل إرهابية 

رهيبة«.

وأضاف أن »الليكود حظي )في ذلك الوقت( باعتراف كحزب 

ق���ادر على قيادة الدولة وأصب���ح الحريديم مركبا مركزيا في 

السياسة اإلسرائيلية«.

وأش���ار فريدم���ان إلى أن »الص���ورة كانت مختلف���ة تماما 

في الع���ام 1977... ففي ذلك العام، كان���ت ال تزال المملكة 

األردني���ة في الصورة، وكان ال يزال هناك احتمال لتس���وية 

قضية الُحكم في الضفة. وكان رابين أشد المعارضين لحركة 

االس���تيطان في المناطق )المحتلة( التي كانت في بدايتها. 

ولق���د حارب المس���توطنين الذي���ن حصلوا عل���ى الدعم من 

شمعون بيريس، وزير الدفاع في حكومته«.

واعتبر فريدم���ان أن »اإلطاحة برابي���ن كانت أفضل هدية 

منحها الجهاز القضائي اإلسرائيلي في ذلك الوقت للمشروع 

االس���تيطاني. فبعد هذه اإلطاحة جاءت ’انتخابات االنقالب’ 

)صعود الليك���ود إلى الحكم في العام 1977 وخس���ارة حزب 

العمل برئاس���ة بيريس(... وتمكن مناحيم بيغن من تشكيل 

حكومة استندت إلى أغلبية ضئيلة. وأصبح الحريديم مركبا 

مركزي���ا فيه���ا، وبدونهم م���ا كان مناحيم بيغن س���يحظى 

بأغلبية«.

ورأى فريدمان أنه في أعقاب تشكيل هذه الحكومة »تغير 

وجه الدول���ة كثيرا. فالحريديم تحولوا إلى جهة سياس���ية 

مركزية، وطالب الييش���يفوت )المعاهد الدينية اليهودية( 

حصل���وا على إعف���اء م���ن الخدمة العس���كرية، والمش���روع 

االس���تيطاني حظي بازدهار وخالل سنوات معدودة انتهى 

الخيار األردني«.

وأضاف »ما الذي كان س���يحدث لو لم تتم اإلطاحة برابين؟ 

ليس واضح���ا ما إذا كان بيغن س���يفوز باالنتخاب���ات، إذ أن 

ش���عبية رابين كانت أكبر من ش���عبية بيريس، والفرق بين 

الكتلتين كان ضئي���ال، وانتقال ن���واب معدودين إلى كتلة 

برئاسة رابين كان سيمكنه من تشكيل حكومة«.

وخل���ص فريدمان إل���ى أن »اإلطاحة برابين بس���بب قضية 

الدوالرات هي التي غيرت مج���رى التاريخ، مثلما غيرت وجه 

دولة إسرائيل«.   

في الذكرى العشرين الغتيال رئيس الحكومة األسبق: 

انعدام التوافق على »إرث رابين«!
*مؤرخ إسرائيلي: رابين ال يمثل السالم وال اليسار*

اسحق رابين. يغئال عمير.
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»مساعدات عسكرية أميركية استثنائية إلسرائيل« زيادة على المساعدة السنوية الثابتة 

الهدف: تعزيز التفوق العسكري النوعي 
اإلسرائيلي خالل السنوات القادمة!

*»قائمة الطلبات اإلسرائيلية« تشمل: معدات وتجهيزات هجومية »قادرة على ضرب 
إيران«! *وزير الدفاع األميركي: »إسرائيل هي حجر الزاوية في استراتيجيتنا في الشرق 

األوسط« و«العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل ليست باتجاه واحد فقط، 
إذ تمتلك إسرائيل قدرات فوق العادة في مجال الحرب اإللكترونية والتقنيات«*

تتواصل، هذه األيام، على أعلى المستويات، اتصاالت ومحادثات بين إسرائيل والواليات المتحدة 

كانت قد بدأت قبل بضعة أش���هر حول المس���اعدات األمنية � العس���كرية الخاصة، االستثنائية، 

التي س���تقدمها الواليات المتحدة إلسرائيل. و”االس���تثنائية” تعني، هنا، مساعدات تأتي اآلن 

زيادة على المساعدات األمنية الس���نوية )الثابتة(. وتبلغ قيمة هذه المساعدة االستثنائية 1ر3 

مليار دوالر، علمًا بأن بين إس���رائيل والواليات المتحدة اتفاقية تقدم األخيرة بموجبها “معونات” 

عس���كرية � أمنية مختلف���ة بقيمة إجمالية تبلغ 30 ملي���ار دوالر. وينتهي مفعول هذه االتفاقية 

في العام 2017، وهو ما دفع مس���ؤولي البلدين إلى الشروع في إجراء مباحثات بغية التوقيع على 

“مذكرة تفاهم” جديدة تشكل أساسًا التفاقية جديدة سيتم التوقيع عليها بين البلدين. 

ويتوقع المراقبون والمتابعون أن يتضمن االتفاق الجديد زيادة كبيرة وجدية جدا، قد تصل إلى 

مئات ماليين الدوالرات س���نويا، في حجم “المساعدات األمنية � العسكرية” األميركية إلسرائيل 

“بسبب األوضاع الراهنة في منطقة الشرق األوسط”!

وتتمح���ور االتصاالت والمحادثات الجارية ه���ذه األيام حول موقف ورغبة كل من الدولتين � كما 

أفاد مراس���ل موقع “واينت” في واش���نطن، أمس االثنين: فبينما تريد الواليات المتحدة أن تكون 

مس���اعداتها األمنية � العسكرية في الجانب الدفاعي، أساسًا، تطالب إسرائيل بتزويدها بمعدات 

وتجهيزات هجومية “قادرة على ضرب إيران”!

ومن بين ما تش���مله القائمة التي تطالب إس���رائيل بالحصول عليها من الواليات المتحدة، اآلن، 

المعدات والتجهيزات الهجومية التالية: س���رب طائرات من طراز إف � 15، طائرات تزود بالوقود، 

طائرات هليكوبتر، طائرات “في – 22 أوس���بري” )V-22 Osprey(، وهي األولى التي تعمل بتقنية 

المراوح القابلة لتغيير االتجاه، إذ تجمع بين القدرة على اإلقالع والهبوط العموديين، مثل طائرات 

الهليكوبتر، وسرعة التحليق العالية، وهما ما يميزان الطائرات ثابتة الجناح. 

كما تش���مل القائمة، أيضا: أس���لحة وذخائر ذكية ومس���اعدة كبيرة للت���زود بصواريخ من طراز 

“حيتس � 3” التي يؤَمل بقدرتها على إس���قاط صواريخ بالستية خارج الغالف الجوي، وغيرها من 

المعدات والتجهيزات العسكرية األخرى التي تقول إسرائيل إنها بحاجة إليها “لضمان الحماية 

أمام تهديدات إيران وتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وتهديدات إقليمية أخرى”!

وقال موقع “واينت” إن قائمة المطالب اإلس���رائيلية هذه ُعرضت خالل لقاءات بين “مس���ؤولين 

كب���ار” من كلت���ا الدولتين، ثم جرى بحثه���ا أيضا خالل سلس���لة لقاءات بين وزي���رّي الدفاع في 

الدولتين، اإلس���رائيلي موش���يه يعلون واألميركي أش���تون كارتر، عقدت في واش���نطن األسبوع 

الماضي، وخصصت للبحث في “سبل تعزيز التفوق النوعي اإلسرائيلي خالل السنوات القادمة”! 

كما تم وضع قائمة المطالب اإلس���رائيلية هذه على طاولة الرئيس األميركي، باراك أوباما، للنظر 

فيها عش���ية الزي���ارة المرتقبة لرئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى واش���نطن 

األسبوع المقبل. 

ونقل الموقع عن الوزير األميركي، كارتر، قوله خالل زيارة يعلون إلى واشنطن األسبوع الماضي، 

إن”إس���رائيل ستكون الدولة الوحيدة في الشرق األوسط التي س���تحصل على طائرة “إف – 35” 

التي تعتبر طائرة المس���تقبل”! فيما يطلب اإلسرائيليون، أيضا، تزويدهم بطائرات من طراز “إف 

– 15” التي تش���مل جميع التحديث���ات والتقنيات التي تم تطويرها في الصناعات العس���كرية 

اإلسرائيلية وتعتبر “العمود الفقري في سالح الجو”!

وكانت الواليات المتحدة قد صادقت، مؤخرا، على تزويد إس���رائيل بطائرات “في – 22 أوسبري” 

المعّدة أساس���ا، بن���اء على مزاياها المذكورة أع���اله، لعمليات القوات الخاص���ة ولعمليات االنقاذ 

الس���ريع في مناطق قاس���ية ومعقدة الظروف، كما تمتلك )هذه الطائ���رات( القدرة على الوصول 

إلى إيران!

قل أن الس���فير دنيس روس والجنرال ديفيد بتريوس كانا قد اقترحا، مؤخرا، أن 
ُ
وفي الس���ياق، ن

تقوم اإلدارة األميركية بمنح إس���رائيل قنابل خارقة للتحصين���ات انتهت الواليات المتحدة من 

تطويرها، تصميمها وإنتاجها في الفترة األخيرة وتمتلك القدرة على اختراق المفاعالت النووية 

ف���ي إيران وتدميرها، “غير أن اإلدارة األميركية ال تضع هذا األم���ر على جدول أعمالها اآلن”، كما 

أضاف موقع “واينت”، بل هي معنية، أساس���ا، “بمساعدة إسرائيل بتجهيزات دفاعية لحمايتها، 

وصاروخ “حيتس � 3” هو عامل مركزي في إغالق سماء الدولة )اإلسرائيلية(”.

“الخيار العسكري ضد إيران يبقى مطروحا”!
من جهته، أوضح وزير الدفاع األميركي، أشتون كارتر، أنه تم خالل لقاءاته مع نظيره اإلسرائيلي، 

موشيه يعلون، “بحث سبل إضافية أخرى لتوسيع وتعميق التعاون بين البلدين، بما في ذلك في 

مجال الحرب اإللكترونية )وحرب االنترنت( وتقنيات األس���لحة األكثر تطورا وتقدما”! وأكد كارتر 

أن “العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل ليست باتجاه واحد فقط، إذ تمتلك إسرائيل قدرات 

فوق العادة في مجال الحرب اإللكترونية والتقنيات”. 

وخالل اللقاءات األخيرة بين مسؤولين كبار من كال البلدين، “ُبذلت محوالت وجهود كبيرة لوضع 

حد للخالفات العلنية بين الدولتين في كل ما يتعلق بمس���ألة المشروع النووي اإليراني”، كما قال 

مراسل “واينت”، من خالل التأكيد على أن “األميركيين مقتنعون ومصرون على أن االتفاق النووي 

مع إيران هو اتفاق جيد، رغم أنه ال يحل مشاكل وتهديدات ال تزال إيران تضعها وتمثلها”! لكّن 

“كارتر أطلع يعلون على أوامر الرئيس أوباما بضمان اإلبقاء على الخيار العسكري ماثال ومتاحا في 

حال أقدمت إيران على خرق االتفاق”!

وفي معرض تبرير “الحاجة إلى المس���اعدات األمنية � العس���كرية االستثنائية التي ستقدمها 

الواليات المتحدة إلس���رائيل”، قال كارتر إن “الشرق األوسط يمّر بتغيرات وتحوالت دراماتيكية 

وبأزم���ة متراكم���ة منذ أجيال تش���كل تهديدا على إس���رائيل م���ن كل االتجاه���ات”! مضيفا أن 

“الوض���ع اإلقليمي الراهن يعّرض إس���رائيل لتهديدات ومخاطر يومية، س���واء على الدولة كلها 

أو عل���ى اقتصادها أو عل���ى النظام الديمقراطي فيها. وفي هذا، نحن س���نبقى واقفين إلى جانب 

إس���رائيل، كما فعلنا منذ إقامتها وعلى الدوام”! وأوضح كارتر أن “إسرائيل هي حجر الزاوية في 

استراتيجيتنا في الش���رق األوس���ط وحياله، ولذا فإن أمنها يمثل أفضلية عليا بالنسبة ألميركا، 

للجيش األميركي، للرئيس أوباما ولي شخصيا”!

إسرائيل تستعد لهذا منذ زمن!
 ويبدو أن إس���رائيل كانت قد أجرت استعدادات مس���بقة لهذه المحادثات الجارية هذه األيام، 

اس���تئنافا واس���تكماال لمحادثات كانت قد بدأت قبل بضعة أشهر، وهو ما كانت إسرائيل ألمحت 

إليه في ش���هر تموز األخير، على لس���ان رئي���س حكومتها بنيامين نتنياه���و، بالقول إن االتفاق 

الدولي بشأن برنامج إيران النووي “يضعها أمام أخطار وتحديات جدية جديدة” ال بد وأن تحتاج، 

نها من التصدي ألي خطر قد ينشأ عن هذا االتفاق.
ّ
حياله، إلى ما يمك

وفي محاولة لممارس���ة الضغط على الواليات المتحدة آنذاك، قرر نتنياهو، عش���ية التوقيع على 

االتف���اق النووي، تعليق هذه المحادثات كي ال يوافق الكونغرس األميركي على االتفاق، في الوقت 

الذي رأى فيه وزير الدفاع، يعلون، أن “تصديق الكونغرس على االتفاق أمر مفروغ منه” وأنه “يجب 

البح���ث في بدائ���ل أخرى” واصفا تعليق / تأجي���ل المحادثات بأنه “فرص���ة لتقييم تداعيات هذا 

االتفاق”! وقال يعلون، للقناة القانية في التلفزيون اإلسرائيلي آنذاك: “نحن نتحدث عن مساعدات 

عسكرية أميركية إلسرائيل... من الواضح أن الوضع هنا تغير وينبغي دراسته من جديد”! 

ونّبه يعلون إلى أن “المكاس���ب االقتصادية التي س���تحققها طهران من رفع العقوبات الغربية 

قد تؤدي إلى تعزيز قوة المس���لحين المدعومين من إيران في لبنان واألراضي الفلس���طينية. وقد 

يقود هذا أيضا إلى س���باق تس���لح مع دول عربية ليست صديقة إلس���رائيل«، مشيرا إلى »ضرورة 

المحافظة على تفوق إسرائيل العسكري« في الشرق األوسط وقال: »في نهاية المطاف، سيتعين 

 علينا بالطبع أن نذهب إلجراء محادثات حول الحلول الوسط من أجل الحفاظ على التفوق النوعي.«

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت، في حينه )تموز األخير(، نقال عن مسؤولين رسميين، إسرائيليين 

وأميركيين، بأنه قبل أن يعلق نتنياهو المحادثات، كان الجانبان »على وش���ك إتمام اتفاق بش���أن 

حزم���ة جديدة م���ن المنح تبدأ في العام 2017 بقيمة تتراوح بي���ن 6ر3 و 7ر3 مليار دوالر. وأضاف 

هؤالء أن »هذا الرقم سيزيد على األرجح، مع استئناف المحادثات«!

أعلن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 

الحكومة  ف���ي مس���تهل جلس���ة  نتنياه���و، 

األس���بوعية صباح أول من أمس األحد، أن وزير 

االقتصاد أرييه درعي »س���وف يس���تقيل من 

منصبه«!.

وتأت���ي ه���ذه االس���تقالة كجزء م���ن إجراء 

ش���امل يتس���لم نتنياهو نفس���ه، في إطاره، 

حقيبة االقتصاد )خلف���ا لدرعي( لكي يتمكن 

من التوقيع على بند القانون الذي يس���تثني 

احت���كار الغاز من اعتبارات »أم���ن الدولة«، بما 

يتيح له إقرار مخطط اس���تخراج الغاز، بصورة 

نهائية. وأضاف نتنياهو: »إنها خطوة كبيرة 

نحو دف���ع هدف توفي���ر الغ���از وتزويده في 

إسرائيل«!

وق���ال نتنياه���و إن درع���ي س���يحصل، في 

المقاب���ل، عل���ى حقيب���ة »وزارة تطوير النقب 

والجليل«، وستضاف إليها »صالحيات واسعة 

أخرى« وس���يطلق على هذه الوزارة اسم جديد 

هو: »وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل«!!

أم���ا درعي فق���ال إنه يس���تقيل م���ن وزارة 

االقتصاد »اضطرارًا، بأسى ونظرا لعدم توفر أي 

طريق آخر لحل مشكلة إطالق مخطط الغاز في 

إسرائيل، حيال إصراري � كما أعلنت منذ اليوم 

األول � عل���ى عدم التوقيع عل���ى البند رقم 52 

)في قان���ون التقييدات التجارية( الذي يعني 

االلتفاف على مف���ّوض التقييدات، وبعدما لم 

تتوفر األغلبية المطلوبة في الكنيست لسحب 

الصالحيات م���ن بين يدّي، فل���م يتبق أمامي 

خيار آخر سوى تقديم استقالتي«!  

ومخط���ط الغاز في إس���رائيل، ال���ذي صادق 

عليه الكنيس���ت قبل ش���هرين، ال يزال عالقا 

من دون إمكانية ألي تق���دم، جراء رفض وزير 

االقتصاد )المس���تقيل(، أرييه درعي، التوقيع 

على بند رق���م 52أ الذي يتي���ح االلتفاف على 

التجارية والمصادقة على  التقييدات  مفوض 

المخط���ط. وبدال م���ن ذلك، اقت���رح درعي نزع 

هذه الصالحية من���ه وتخويلها إلى الحكومة، 

غي���ر أن االئتالف الحكومي فش���ل في تجنيد 

األغلبي���ة البرلمانية إلقرار ه���ذا التحويل في 

الكنيس���ت، وذلك بس���بب امتناع ثالثة وزراء 

)وزي���ر البناء واإلس���كان، ي���وآف غاالنت، وزير 

المالية، موش���ي كحلون، ووزير الرفاه، حاييم 

كات���س( عن المش���اركة ف���ي التصويت نظرا 

لتناقض المصالح الناجم عن عالقات شخصية 

وثيقة تربطهم بمالكي ش���ركات التنقيب عن 

الغاز ومالك���ي امتياز التنقي���ب عنه. وحيال 

هذا كله، توص���ل نتنياهو ودرع���ي إلى هذه 

»الصفقة« التي تقضي بتخلي درعي عن هذه 

الحقيب���ة )وزارة االقتصاد( ووضعها بين يدي 

نتنياهو ليقوم بالتوقي���ع على البند المذكور 

وإقرار المخطط. 

وأثارت هذه الصفقة بي���ن نتنياهو ودرعي 

ردود فع���ل حادة على الس���احة السياس���ية 

اإلس���رائيلية، إذ قال رئيس لجن���ة االقتصاد 

البرلماني���ة، عض���و الكنيس���ت إيت���ان كابل 

)»المعس���كر الصهيوني«(، إن ما حصل »ليس 

خدعة قذرة، بل رش���وى علني���ة بين اثنين من 

ب���ي الجمهور«! وطالب كابل المستش���ار 
َ
خ

َ
منت

القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، بإجراء 

تحقي���ق جنائي في هذه الصفق���ة أو إلغائها 

ومنع تنفيذها، على الفور. 

وقال���ت رئيس���ة حرك���ة »ميرت���س«، عضو 

الكنيس���ت زهاف���ا غالئ���ون، إن م���ا حصل هو 

»صفقة ق���ذرة تصل رائحة الفس���اد وعالقات 

الس���لطة بالمال فيها حتى السماء«. وأضافت: 

»نتنياهو ودرعي يتخليان عن الجمهور الواسع 

ويجع���الن النظام الديمقراطي في إس���رائيل 

نظاما أوليغاركيًا يس���يطر علي���ه حيتان الغاز 

الذين يتحكم���ون بمصادر الطاقة، باالقتصاد، 

بالسياسة وباإلعالم«! 

ممثلو رؤوس األموال 

أفشلوا محاولة تعديل القانون

وعش���ية هذا التطور الذي يبدو حاس���مًا في 

اتجاه إق���رار مخطط الغاز في إس���رائيل، وهو 

الذي بات يش���كل أحد المواضيع االقتصادية 

األكث���ر أهمي���ة وتحريقًا في إس���رائيل خالل 

الس���نوات األخيرة، بم���ا يثيره من نقاش���ات 

حادة ج���دا وتجاذب���ات واتهام���ات متبادلة، 

أج���رت »مجلة برنام���ج االقتص���اد والمجتمع« 

في »معهد فان لير« ف���ي القدس، في عددها 

األخير )تش���رين األول 2015( مقابلة مطولة مع 

البروفسور إيتان شيشينس���كي، الذي ترأس 

)»لجنة شيشينس���كي  لجنتي���ن رس���ميتين 

1« و«لجن���ة شيشينس���كي 2«( اللتين عالجتا 

موضوع حقول الغاز التي تم اكتش���افها عند 

ش���واطئ إس���رائيل وقيمة العوائد المتوقعة 

منها وموض���وع العوائد المتوقعة من الموارد 

الطبيعي���ة األخرى، وخاصة إنتاج البوتاس في 

مصانع البحر الميت.  

وأك���د شيشينس���كي أن معالج���ة مس���ألة 

الموارد الطبيعية في إس���رائيل تمت »بصورة 

غير قانونية«. وق���دم على ذلك، مثااًل، »قانون 

النفط والغاز« )سنه الكنيست في العام 1952( 

الذي حدد مراحل تدريجية لمنح »مباِدرين من 

القطاع الخاص« امتي���ازات التنقيب عن الغاز 

والنفط في إسرائيل وإنتاجهما، »وهو ما شكل 

خصخصة، عمليا«. 

وق���ال إن القانون يحدد منح امتياز التنقيب 

لفترة ثالث س���نوات وإذا ما ت���م العثور على 

الغاز أو النفط خالله���ا، يحصل صاحب امتياز 

التنقي���ب على حقوق اكتش���اف واس���تخراج 

حصرية لمدة ثالثي���ن عامًا. أما النقطة األكثر 

إشكالية في هذا السياق، فهي أن القانون لم 

يح���دد أي ثمن لالكتش���اف المذكور. بمعنى، 

أن الفائز باالمتياز )س���واء امتياز التنقيب أو 

امتي���از االكتش���اف واإلنتاج( غي���ر ملزم � في 

ن���ص القان���ون � بدف���ع أي مبل���غ أو أية حصة 

للدولة. وللتوضيح، قال إن األمور في الواليات 

المتحدة، مثال، تس���ير على نحو مغاير تماما، 

ج���رى مناقصة للتنقيب عن الغاز أو النفط 
ُ
إذ ت

ف���ي منطقة معين���ة، يفوز به���ا )المناقصة( 

المش���ترك الذي يعرض المبلغ األكبر كعوائد 

للدول���ة. وبعد التوقيع عل���ى العقد، مع الفائز 

الشركة  بملكية  االكتشاف  بالمناقصة، يبقى 

الخاص���ة لفترة قصي���رة فقط، أقص���ر بكثير 

من تلك التي يحددها القانون في إس���رائيل. 

ومعنى هذا عمليا � أضاف شيشينس���كي � أن 

الم���ورد الطبيعي، الذي هو ملك الدولة، ُيوضع 

تحت تصرف المبادري���ن الخصوصيين مجانًا 

م���ن دون أي مقابل، عل���ى أن يدفعوا للحكومة 

� فيما بعد � نس���بة 5ر12 بالمئة من المدخوالت 

التي يجنونها من بيع النفط أو الغاز.

فرض ضرائب على 

شركات الغاز ـ دعم للعرب!

وقال شيشينسكي إنه في أعقاب اكتشاف 

حقول الغاز في إس���رائيل، وخاصة في نهاية 

التس���عينيات حين تم اكتشاف حقلّي »تمار« 

الكبيرين نس���بيا، كانت هناك  و«ليفيات���ان« 

ني���ة لتعديل »قان���ون النفط والغ���از« ليالئم 

المستجدات التي لم تكن متوقعة أو محسوبة 

لدى إق���راره، غي���ر أن ممثل���ي رؤوس األموال 

عارضوا هذه النية، معارضة ش���ديدة وبكل ما 

أوتوا من قوة وتأثير على الحكومة والكنيست، 

فسقط الموضوع من جدول األعمال!

وفي أعقاب تلك االكتشافات، أقيمت »لجنة 

شيشينسكي« )األولى( في العام 2010 لفحص 

ما إذا كان���ت الحكومة )الدول���ة( تحصل على 

حصة مالئمة من هذه االكتش���افات. وقبل أن 

تب���دأ هذه اللجنة ممارس���ة مهامها، انطلقت 

معركة منظمة كان هدفها )ممارس���ة الضغط 

عل���ى اللجنة بغية( منع فرض أية ضرائب على 

ش���ركات الغاز، بما في ذلك االدعاء بأن »فرض 

الضرائب على اكتش���افات الغاز يعني، عمليا، 

تقديم الدعم للعرب«!!

المقايي���س  أح���د  وأوض���ح شيشينس���كي 

المعتم���دة لفحص وتحديد حص���ة الحكومة 

)GT( كنس���بة ش���املة من األرباح، بعد خصم 

ضرائب الش���ركات، العوائ���د وضريبة األرباح 

الفائضة )التي فرضتها اللجنة(. ولدى فحص 

تدريج الدول حس���ب ه���ذا المقياس، تبين أن 

ثم���ة دوال تحص���ل على ما يزيد ع���ن 90% من 

األرب���اح، فيما حصلت الوالي���ات المتحدة على 

أكثر من 70%، بينما كانت إسرائيل في المرتبة 

األخي���رة ولم تزد حصتها ع���ن 30% فقط من 

األرباح! »وهو ما وفر لنا األرضية الصلبة للقول 

إن حصة الحكومة من أرباح الغاز متدنية جدا، 

بصورة غير تناسبية إطالقا«، قال!

ولم ينك���ر شيشينس���كي ح���ق المبادرين 

والش���ركات الخاصة في جني المردود المالي 

الالئ���ق، لكن تحدي���د هذا »الم���ردود الالئق« 

كان يس���توجب معرفة التفاصيل واألخذ في 

الحسبان مستوى المخاطرة التي أخذها هؤالء 

عل���ى عاتقهم. وبالنظر إل���ى أن هذا »المردود 

الالئق« يختلف من قط���اع اقتصادي � تجاري 

إل���ى آخ���ر، فقد توصل���ت اللجنة إل���ى أن هذا 

المردود في قطاع الغاز ينبغي أن يتراوح بين 

9% و 13%، بينما بلغت أرباح ش���ركة »إنيرجي« 

من حقل الغاز »تمار« أكثر من 22%، األمر الذي 

»يبرر تعدي���ل القوانين ذات الصلة، حتى في 

منتصف المباراة، ألن مس���توى الربح المذكور 

لم يكن تناسبيا وال مقبوال، إطالقا. وقد صادقنا 

لهذه الش���ركة على أرباح بنس���بة 19%، وهي 

أعلى من المقبول بكثير، لكنها لم ترض بها«. 

وأكد شيشينس���كي أن »توجهنا كان مبنيا 

على أس���اس أن ملكية هذه الموارد الطبيعية 

تعود للدولة بص���ورة حصرية وما يوضع تحت 

تصرف ش���ركات الغاز هو الحق في استخراج 

الغ���از وجن���ي المدخ���والت من���ه، وليس حق 

الملكية على الغ���از في أي حال من األحوال.... 

يج���ب ضمان م���ردود الئق للمبادري���ن لقاء ما 

يستثمرون ويوظفون من أجل معالجة المورد 

الطبيعي، تطويره واس���تخراج ما فيه، بما في 

ذل���ك مس���توى المخاط���رة االقتصادية التي 

يخوضونها. أم���ا الباقي، فيجب أن يذهب كله 

إلى الحكومة«. 

وقال شيشينس���كي إنه في أعق���اب تقرير 

اللجنة )شيشينس���كي 1( تم سن قانون حدد، 

بالضبط، النس���ب التي ينبغي على ش���ركات 

الغ���از دفعها للحكوم���ة. وأض���اف: كنا نريد 

الوص���ول إلى صيغة ال تقصر مدخوالت الدولة 

عل���ى العوائد وضريبة الش���ركات فقط، بل أن 

تش���مل أيضا ضرائب على األرب���اح الفائضة. 

ذلك أن نسبة العوائد تبقى ثابتة على حالها، 

بينما يجب أن نتذكر أن العوائد تخلق تشويها 

حَسب من المدخوالت، ال 
ُ
اقتصاديا نظرا ألنها ت

من األرباح، ولذا فه���ي تخلق حافزا اقتصاديا 

� تجاريا لخفض اإلنت���اج. ولذلك، فقد فرضنا، 

إضاف���ة إل���ى العوائ���د، ضريبة عل���ى األرباح 

الفائضة تتراوح نس���بتها بي���ن 20% و %50، 

تبعا لمستوى األرباح.

ر شيشينسكي بأن القانون عالج مسألة 
ّ
وذك

أخ���رى، إذ وض���ع قي���ودا على ش���ركات الغاز 

تمنعه���ا من بيع الغاز في البالد بس���عر أعلى 

من السعر الذي تبيعه به في خارج البالد. ومع 

ذلك، تحدث شيشينس���كي عن مش���كلة عدم 

وج���ود أية رقابة على س���عر الغ���از في البالد، 

فقال إن »الرقابة هي حل إشكالي، كما تعلمنا 

التجربة في العالم، ولذا فإن المخطط المطروح 

يحدد س���عر الحد األعلى، بدال من الرقابة، وهو 

س���عر )الحد األعلى( مرن يتغير بتغير س���عر 

الغاز في العالم«. 

تهديدات فارغة، ضغوط دولية 
ورسالة من بيل كلينتون!

وتطرق شيشينسكي، في الرد على األسئلة 

خ���الل المقابلة، إل���ى المعارك الت���ي ال تزال 

تش���نها ش���ركات الغاز ضد توصيات لجنته 

»الت���ي لم يصادق الكنيس���ت عليه���ا، بعد«، 

وقال إن تهديدات ش���ركات الغ���از بالتوقف 

ع���ن معالجة حق���ول الغاز أو إنت���اج الغاز هي 

تهدي���دات فارغة وال تع���دو كونها »تهديدًا 

بمس���دس ف���ارغ«. وأورد، مث���اال، تهدي���دات  

ش���ركة »خيميكاليم ليس���رائيل«، بأنه إذا تم 

إقرار ه���ذه التوصيات )ضمن ن���ص قانوني( 

فه���ي »ل���ن تس���تطيع تنفيذ االس���تثمارات 

المخططة، بل س���تضطر إلى فص���ل العمال«. 

وأضاف: »ثمة سياس���يون يرتعدون من هذه 

التهدي���دات، لكنه���ا تهدي���دات فارغة وبال 

أس���اس، ألن الضريب���ة التي نوص���ي بفرضها 

هي على األرباح الفائضة فقط، وبما يتناس���ب 

ومس���توى هذه األرباح....بمعنى، أن ليس ثمة 

م���ا يمكن أن يثير قلقها الحقيقي، وإنما األمر 

مج���رد ابتزاز ومحاولة ممارس���ة الضغوط على 

أعض���اء الكنيس���ت لمنعهم م���ن تأييد هذا 

القانون الذي يتضمن التوصيات«. أما ش���ركة 

»نوب���ل إنيرجي«، فس���تكون أرباحها من الغاز 

في إسرائيل األعلى من بين أرباحها في أنحاء 

العالم كله، كما قال. 

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد استشعر 

أي���ة محاولة لممارس���ة الضغط عل���ى أعضاء 

اللجنتي���ن اللتي���ن تول���ى رئاس���تهما، قال 

البروفسور شيشينس���كي إن »المعركة كانت 

قاسية جدا ضد لجنة شيشينسكي األولى، بما 

في ذلك من جان���ب مجموعات ضغط أميركية 

مارس���ت ضغوطا عديدة ومختلف���ة، حتى أن 

»بيل كلينت���ون )الرئيس األميركي األس���بق( 

كتب رسالة شخصية إلى رئيس الحكومة«!! 

وأض���اف شيشينس���كي أن »الوضع اآلن، مع 

توصي���ات لجنة شيشينس���كي الثانية، أكثر 

إش���كالية وتعقيدا، وذلك في إثر تهديدات 

»خيميكالي���م ليس���رائيل« بفص���ل العم���ال، 

وتعمل هذه الش���ركة كل ما في وس���عها، بما 

ف���ي ذلك تجني���د محامين وأعضاء كنيس���ت 

ومجموع���ات ضغ���ط يتج���ول ناش���طوها في 

الكنيس���ت من أجل إلغاء توصي���ات اللجنة... 

وأنا لست مقتنعا بأن لدى نتنياهو استعدادًا 

لتبني توصيات اللجنة كاملة«. 

نتنياهو يعقد صفقة مع درعي تتيح له المصادقة 
نهائيا على مخطط استخراج الغاز!

*شركات الغاز تواصل تجنيد مجموعات ضغط كبيرة إللغاء توصيات »لجنة شيشينسكي« ومنع إقرارها في الكنيست! 
*البروفسور إيتان شيشينسكي: مجموعات ضغط دولية، أيضا، تدخلت والرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون كتب 

»رسالة شخصية« إلى رئيس الحكومة، الذي أعتقد بأنه »ليس مستعدا لتبني توصيات اللجنة بالكامل«!*

صفقة نتنياهو ودرعي: ردود فعل حادة.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

إلغاء 25% من الحجوزات 
السياحية إلسرائيل

أعلن اتحاد وكالء السياحة اإلس���رائيلي أن 25% من الحجوزات 

الس���ياحية القادمة في موسم الشتاء المقبل قد ألغيت من جّراء 

تدهور األوضاع األمنية، وهذا التراجع يأتي أيضا في ظل تراجع 

أعداد الس���ياح إلى إس���رائيل، منذ الحرب األخيرة على قطاع غزة 

في صيف العام الماضي 2014.

وقال مدير اتحاد وكالء الس���ياحة إنه حتى اآلن جرى الغاء %25 

من الحجوزات الس���ياحية القادمة لموسم الش���تاء المقبل، وأن 

االتحاد يعمل حاليا على اقناع أولئك الذين لم يحس���موا أمرهم 

بعد، ويفكرون بالغاء الحجوزات. 

وقال���ت صحيف���ة “ذي مارك���ر” االقتصادية اإلس���رائيلية، إن 

االحصائي���ات الت���ي يعرضها مدي���ر االتحاد تتعل���ق بحجوزات 

المجموعات الس���ياحية، وهي ال تشمل السياحة الفردية، أو غير 

المنظمة، فهؤالء يصعب حصرهم مس���بقا، وتنعكس حركتهم 

في االحصائيات النهائية لكل فترة محددة.

وتوقعت إس���رائيل أن تتأثر الس���ياحة القادمة ف���ورا من الهّبة 

الش���عبية الفلس���طينية، إذ أن الس���ياحة هي القطاع الذي يتأثر 

بس���رعة من أي تدهور لألوضاع األمنية، كما أن عودته إلى مس���اره 

الطبيعي يحتاج إلى وقت أكثر من باقي القطاعات، فمثال حتى اآلن 

ما تزال السياحة القادمة متأثر من الحرب األخيرة على قطاع غزة.

وعلى الرغم من تقلب وتيرة الهّبة الش���عبية الفلسطينية، إال 

أن التقاري���ر االقتصادية ما تزال تتحدث ع���ن تراجع في حركة 

اقبال الجمهور اإلسرائيلي على األسواق التجارية، والمالهي من 

مطاعم ومقاه، التي شهدت تراجعا حادا في االيام األولى للهّبة، 

ولك���ن قطاع الترفيه ما زال يواجه هذه الحالة، بعكس األس���واق 

التجارية التي شهدت انتعاشا ما مؤخرا.

صحيفة “معاريف” 
تتحول إلى مجانية

أعلنت المجموع���ة االقتصادية المالك���ة لصحيفة “معاريف” 

اإلس���رائيلية أنها قررت البدء بتوزيع نسخة مختصرة للصحيفة 

مجانا يوميا من األحد وحتى الخميس، على أن تحافظ على توزيع 

الصحيفة كاملة للمش���تركين في كل أيام األسبوع بما فيه أيام 

الجمعة. 

ومن ش���أن هذا القرار أن ينافس صحيفة “يس���رائيل هيوم” 

المجاني���ة الت���ي يملكها الث���ري اليميني المتط���رف األميركي 

ش���لدون أدلس���ون، وباتت تع���د الصحيفة األكثر انتش���ارا في 

إس���رائيل. وكانت س���ببا مركزيا في انهيار صحيفة “معاريف”، 

الت���ي كانت ذات ي���وم الصحيفة اإلس���رائيلية األول���ى، قبل أن 

تصبح الثانية )بعد يديعوت أحرونوت( ابتداء من مطلع سنوات 

السبعين، وحتى نهاية العام 2008، حينما بدأت تتسارع وتيرة 

انهيار الصحيفة، وجرى تنقلها بين عدة مالكين.

وباتت “معاريف” تابعة للمجموعة االقتصادية التي يس���يطر 

عليها إيلي عوزير، صاحب صحيفة “جيروزاليم بوست”. 

وقررت هذه المجموعة أيضا إغالق صحيفتها اليومية المجانية 

“بوس���ت” كليا وإغالق رخصتها، على ضوء انهيار الشريك اآلخر 

ف���ي هذه الصحيف���ة، ويمل���ك 50%، والذي يملك أيضا ش���بكة 

التسوق الغذائية “ميغا”. 

وحس����ب ما نش����ر، فإن القرار بإغالق صحيفة “بوست” صدر على 

الرغم من أن الصحيفة تحولت إلى ثالثة في إس����رائيل مع نس����بة 

انتشار بلغت 8ر7%، لتحل قبل صحيفة “هآرتس” التي تباع والتي 

تصل نسبة انتشارها إلى 7,4%، وهي نسبة ثابتة على مر السنين. 

ت في آخر استطالع نصف سنوي 
ّ
أما صحيفة “معاريف” فقد حل

النتشار الصحف في أدنى المستويات، مع نسبة انتشار 6ر%3.

وبات���ت الصحافة المجانية تنتش���ر في إس���رائيل منذ العام 

2005، عبر صحيفة مخصصة لش���بكة القط���ارات، إلى أن ظهرت 

صحيفة “يسرائيل هيوم” في منتصف العام 2007، موالية لمن 

كان رئيس���ا للمعارضة زعيم الليك���ود، بنيامين نتنياهو، وبدأت 

مس���يرة انتشار واس���عة النطاق. وتتحدث اس���تطالعات دورية 

عن احتاللها المرتبة األولى ف���ي التوزيع، متجاوزة بفارق صغير 

صحيفة “يديعوت أحرونوت” التي تباع. إال أن الصحف المركزية 

التقليدية لم تعد تتعامل مع هذه االستطالعات، كونها تساوي 

بي���ن الصحف المجاني���ة، ذات المضمون الصحاف���ي الضعيف، 

وبين الصحف الت���ي تباع يوميا، وما تزال تعد مصادر أساس���يا 

للمعلومات اإلخبارية في إسرائيل.

اتساع الفجوة بين أعمار  العرب واليهود
قال تقري���ر جديد لمكت���ب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي إن 

إس���رائيل تحتل المرتبة الس���ابعة بين الدول المتطورة األعضاء 

ف���ي منظمة التعاون OECD، وبلغ مع���دل األعمار في العام 2014 

للرجال 80 عاما وثالثة أش���هر، وه���و المعدل ذاته الذي كان في 

العام الذي س���بق 2013. أما معدل األعمار للنس���اء فكان 84 عاما 

وشهرا واحدا، بزيادة شهرين عن العام 2013. 

وقد ارتفع معدل األعمار في الس���نوات العش���ر الس���ابقة، من 

الع���ام 2004 إلى الع���ام 2014، للرج���ال بعامين ونص���ف العام، 

وللنساء بعامين وشهر واحد. 

وفي السنوات ال� 35 األخيرة الماضي ارتفع معدل أعمار الرجال 

بنحو 8 أعوام و8 أش���هر، بينما ارتفع معدل أعمار النساء بنحو 9 

أعوام.

ولك���ن تبقى هناك فجوة في األعمار بين العرب واليهود، إذ أن 

معدل أعمار النس���اء العربيات يقل بثالثة أعوام وشهر واحد عن 

معدل النساء اليهوديات، بينما معدل أعمار الرجال العرب يقل 

بحوالي 3 أعوام وثمانية أشهر عن معدل الرجال اليهود.

ويلفت التقرير إلى أن الفجوة بين العرب واليهود في النصف 

الثاني من س���نوات الثمانين، لم تتعد عاما واحدا وأربعة أشهر، 

ولكنها اتسعت مع السنين األخيرة. 

وعلى مستوى المدن اإلسرائيلية، كان أعلى معدل لألعمار في 

مدين���ة رامات غ���ان المحاذية لمدينة تل ابي���ب، إذ بلغ المعدل 

3ر84 ع���ام، تليها بأقل بعام واحد مدين���ة رحوفوت، وهي أيضا 

جنوب منطقة تل أبيب الكبرى، ثم ريش���ون لتس���يون، في ذات 

المنطقة، حيث بلغ المعدل 83 عاما.

ويقول التقرير إنه في العام الماضي 2014 توفي في إسرائيل 

42401 بمعدل 2ر5 شخص لكل ألف.

 اس���تطالع جديد لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي، على أن الفجوات 
ّ

دل

في معدالت الرواتب في إس���رائيل ش���هدت في العام الماضي 2014 اتساعا بين 

رواتب الرجال والنساء، وبينما الفجوة بين رواتب اليهود والعرب تقلصت قليال. 

وقد تبين أن معدل رواتب النساء يصل إلى 67% من معدل رواتب الرجال، بينما 

الفج���وة بين رواتب العرب واليهود تقلصت م���ن نحو 37% في العام 2013، إلى 

حوالي 33% في العام الماضي 2014. 

ويقول تقرير مكتب اإلحصاء إن معدل الراتب غير الصافي، بمعنى قبل خصم 

الضرائب ورسوم الضمان ورسوم الصحة، بلغ في العام 2014 حوالي 9317 شيكال، 

ما يعادل 2400 دوالر تقريبا، بزيادة بنس���بة 7ر2% عما كان في العام الذي سبق 

 .2013

أما معدل الرواتب الفعلي، الذي يأخذ بعين االعتبار نس���ب توزيع مس���تويات 

الراتب، فقد بلغ في العام الماضي 6707 شواكل، ما يعادل 1728 دوالرا، أي نسبة 

72% من المعدل الرس���مي، وارتفع المعدل الفعلي بنس���بة 5ر1% فقط عن العام 

2013، وهذا ناج���م عن جمود الحد األدنى من الراتب في العام 2014، وبدأ يرتفع 

تدريجيا ابتداء من شهر نيسان من العام الجاري 2015.

ويش���ير التقرير إلى أن الفجوة بين معدل رواتب الرجال ومعدل رواتب النساء 

ش���هدت في العام الماضي اتس���اعا طفيف���ا اضافيا. وكان مع���دل الرواتب غير 

الصافي للرجل 11114 ش���يكال، بمعدل 2865 دوالرا، مقابل معدل رواتب النس���اء 

7439 شيكال، ما يعادل 1917 دوالرا، وهذا يعني أن معدل رواتب النساء 67% من 

معدل رواتب الرجال. وحسب التقرير، فإن جزءا من أسباب الفجوة، كان االختالف 

في عدد س���اعات العمل بين الرجال والنس���اء، وهذا عدا عن أن أجرة ساعة عمل 

النساء تقل بنسبة 3ر16% عن أجرة ساعة الرجال.

وش���مل استطالع مكتب اإلحصاء المركزي 8465 بيتا، كشريحة نموذجية لنحو 

37ر2 مليون بيت في إس���رائيل، وكانت الش���ريحة النموذجي���ة موزعة على 245 

تجمعا س���كنيا، وكل الشريحة تمثل 97% من الس���كان، ونسبة 3% هي شريحة 

العرب البدو، الذين يس���تثنيهم مكتب اإلحصاء نظرا لكمية البيوت التي ليس 

فيها هواتف أرضية، وتفتقر للكثير من البنى التحتية. ويتضح من االس���تطالع 

أنه في العام الماضي كان في إس���رائيل 1ر3 مليون أجي���ر، 1ر51% منهم رجال، 

و9ر48% نساء.

وحسب تقرير مكتب اإلحصاء، فإن الفجوة بين رواتب اليهود والعرب تقلصت 

م���ن 5ر36% لصالح اليهود في العام قبل الماضي 2013، إلى نس���بة 8ر32% في 

الع���ام الماضي 2014. وكان معدل رواتب اليهود ككل )رجال ونس���اء( في العام 

الماضي 2014 حوالي 9775 ش���يكال كمعدل رسمي )2519 دوالرا(، و7027 شيكال 

كمعدل فعلي )1811 دوالرا(، مقابل معدل بين العرب 6571 كمعدل رواتب رسمي 

)1694 دوالرا(، و5496 كمعدل رواتب فعلي )1417 دوالرا(.

إال أن الفجوة تصل إلى 40% بين معدل رواتب الرجال اليهود والعرب، إذ يقول 

التقرير ذاته إن معدل رواتب الرجال اليهود الرسمي وغير الصافي قارب 12 ألف 

ش���يكل، في العام الماضي 2014، وهو ما يع���ادل 3089 دوالرا، أما معدل رواتب 

الرجال العرب الرس���مي فبلغ 7190 ش���يكال، وهو ما يع���ادل  1853 دوالرا. بينما 

الفجوة بين رواتب النساء اليهوديات والعربيات جاءت أقل 31%، إذ بلغ المعدل 

الرس���مي لرواتب النساء اليهودية 7663 ش���يكال، ما يعادل 1975 دوالرا، مقابل 

معدل رواتب النس���اء العربيات 5271 ش���يكال، أي ما يعادل 1358 دوالرا. ومعدل 

رواتب النساء العربيات هو األدنى من كل الرواتب، ويبلغ 55% من معدل الرواتب 

العام.

وفحص اس���تطالع مكتب اإلحصاء الفجوة بين معدل روات���ب العرب واليهود 

أيضا على مس���توى فئ���ات العاملين، من حيث س���نوات تعليمهم المدرس���ي 

والجامعي، وتبين أنه كلما ارتفع مس���توى مؤهالت العامل العربي )األكاديمي( 

اتس���عت الفجوة بينه وبين العامل اليهودي الذي يحمل المؤهالت ذاتها. فقد 

كانت الفجوة بين الش���ريحة التي تعلمت حتى ثماني سنوات مدرسية 5ر%13 

لصالح اليهود. وترتفع النس���بة إل���ى 18% لمن أنهى ما بين 9 إلى 10 س���نوات 

مدرس���ية، ثم تهبط النسبة إلى 5ر7% لمن أنهى تقريبا التعليم المدرسي، من 

11 إلى 12 س���نة. أما الفجوة بين من أنهوا من 13 إلى 15 س���نة تعليمية، بمعنى 

تأهي���ل جامعي أول، فإنها تقفز إلى 20%، وكان���ت الفجوة األكبر 34%، لدى من 

أنهوا 16 عاما تعليميا وأكثر.

وكان بح���ث جديد أعد ف���ي “المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية” ونش���ر في 

 عل���ى أن اليهودي اإلس���رائيلي بإمكان���ه أن يحظى 
ّ

األس���ابيع األخي���رة، قد دل

بمكان عمل بس���رعة تص���ل إلى أربعة أضع���اف الفرصة التي أم���ام طالب عمل 

من الفلس���طينيين في إس���رائيل، حتى وإن كانت مؤهالت الفلسطيني مالئمة 

للوظيف���ة، واليه���ودي مؤهالته أقل. ويع���زز هذا البحث الحقائ���ق على االرض 

القائمة منذ س���تة عقود ونيف، إذ أن البطالة بين المواطنين العرب تعادل ستة 

أضعاف البطالة بين اليهود. 

ويقول البحث نفس���ه إن غالبية العاملين العرب م���ن ذوي المؤهالت العلمية 

والمهنية، يعملون في وظائف أقل من مؤهالتهم، بسبب قلة فرص العمل. وبين 

البحث أيضا أن معدل راتب العامل الفلس���طيني، الذي لديه مؤهالت أكاديمية 

مساوية لمؤهالت العامل اليهودي، أقل بنسبة 12% من معدل رواتب اليهود. 

ويصل معدل نس���بة البطالة في إس���رائيل إلى حدود 2ر5%، إال أن البطالة بين 

اليهود تتراوح ما بين 5ر3% إلى 4% كحد أقصى، بينما البطالة بين العرب تتراوح 

ما بين 22% إلى 24%، وتصل النسبة في بلدات صحراء النقب، حيث يعيش أكثر 

من 220 ألفا من فلسطينيي 48، إلى ما يزيد عن %32.

وق���د أظهر تقرير جدي���د لمنظمة الدول المتط���ورة OECD، أن قيمة الرواتب 

في إس���رائيل، من حيث قدرتها االس���تهالكية، قد تراجعت من���ذ العام 2007 

وحتى العام 2013، بنس���بة 8ر0%، رغ���م ارتفاع معدل قيم���ة الرواتب في دول 

المنظم���ة بنحو 4ر0%، بينما يدعي بنك إس���رائيل المركزي أن مداخيل العائالت 

في إسرائيل ارتفعت بشكل كبير منذ العام 2000 وحتى العام 2013، ولهذا فإن 

 OECD المقياس ليس قيمة الرواتب فقط، حس���ب البنك، في حين توقع تقرير

اس���تمرار تراجع نس���بة البطالة إلى ما دون 6%، وهي من أدنى نسب البطالة في 

دول المنظمة، رغم وجود من يرفض هذه النسبة في إسرائيل، ويعتبرها التفافا 

على الحقيقة.

والمتغير األهم من ناحي���ة البنك هو االرتفاع الملحوظ في مداخيل العائالت، 

إذ أن عدد العائالت التي فيها عامالن اثنان ارتفع بنس���بة 50% من العام 2000 

إل���ى العام 2013، إذ كان في العام 2000 فق���ط 30% من إجمالي العائالت فيها 

عامالن اثنان، بينما النسبة اليوم وصلت إلى 44% من إجمالي العائالت، ما يعني 

أن معدل مداخيل العائالت قد ارتفع بش���كل حاد، حس���ب البنك، وهذا انعكس 

على مستوى المعيشة.

اتساع فجوة الرواتب بين النساء والرجال وتقلصها بين العرب واليهود!
*الفجوة بين رواتب العرب واليهود تقلصت من 37% إلى 33% *معدل رواتب النساء يقل بنسبة %33

 عن رواتب الرجال *معدل رواتب الرجال العرب- 40% من معدل رواتب اليهود*

كشف تقرير جديد عن أن وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية في فترة الوزير 

الس���ابق شاي بيرون، 2013- 2014، عملت على تعميق سياسة التمييز ضد جهاز 

التعليم العربي، وعّمقت الفجوات في الميزانيات بين جهاز التعليم العربي من 

جه���ة، وأجهزة التعليم العبري، من جهة أخرى، مع تفضيل أكبر لجهاز التعليم 

العبري من التيار الديني الصهيوني. ووصلت الفجوات والفوارق في الميزانيات 

التي ترصد على مستوى الطالب إلى نسب 33% وحتى 40%. وكانت نسبة زيادة 

ميزانيات الطالب العرب أقل بكثي���ر من تلك التي تلقاها الطالب اليهود ما زاد 

في حجم الفجوات.

وتقول قراءة أجرتها صحيفة »ذي ماركر« لميزانية وزارة التربية والتعليم، إن 

الميزاني���ة العامة التي ترصد للطالب الواحد في جهاز التعليم العبري »الديني 

الصهيوني«، قد ارتفعت في فترة بيرون )من حزب »يوجد مس���تقبل«( بنس���بة 

12%، وميزانية الطال���ب اليهودي في جهاز التعليم العبري الرس���مي ارتفعت 

بنس���بة 8%، بينما ميزانية الطالب العرب���ي التي تعاني من تمييز تراكمي على 

مدى س���تة عق���ود ونّيف ارتفعت في والية بيرون بنس���بة 5%، م���ا زاد أكثر من 

الفجوات.

وهذا التميي���ز لصالح جهاز التعليم العبري التابع للتيار الديني الصهيوني، 

يضاف إلى سياس���ة قائمة على مدى السنين، يحظى فيها هذا الجهاز بسياسة 

تفضيل، وتبرز هذه السياسة بش���كل خاص في جهاز التعليم في مستوطنات 

الضف���ة. وتدعي الحكومة لتبرير سياس���ة التفضيل تل���ك، أن عدد الطالب في 

الصف المدرسي الواحد في المستوطنات ضئيل.

وتش���ير الصحيفة في تحقيقها إلى أنها نش���رت قبل عامي���ن تحقيقا حول 

الفج���وات في جه���از التعليم م���ن حيث توزي���ع الميزانيات، وبعدها بأش���هر 

أعل���ن م���ن كان وزيرا للتربية والتعلي���م بيرون، خطة لتقلي���ص الفجوات، ولكن 

على أرض الواقع فإن ش���كل رفع الميزانيات عّمق الفج���وات والتمييز أكثر ضد 

جهاز التعليم العربي. كما أش���ارت الصحيفة إلى أن جه���از تعليم المتدينين 

المتزمتين “الحريديم” واجه هو أيضا انخفاضا في ميزانيته خالل والية بيرون، 

ولكن الحكومة الحالية، التي تش���ارك فيها كتلتا الحريديم “شاس” و”يهدوت 

هتوراة”، أعادت له���ذا الجهاز كل ما تم تخفيضه، وب���ل وأضافت له ميزانيات 

جديدة، لتعيد مستواه إلى ما كان عليه وأكثر، قبل تولي بيرون منصبه في ربيع 

العام 2013. 

وينب���ع التمييز ضد جهاز التعليم العربي من عدة مس���ارات: أوال، الميزانيات 

المباش���رة التي تقدمها ال���وزارة، ثم ثانيا الميزاني���ات اإلضافية التي تقدمها 

الوزارة للش���رائح الضعيفة، علما أن الغالبية الساحقة من الطالب العرب هي من 

هذه الشريحة. أما المسار الثالث، فهو تمويل المجالس البلدية والقروية، فهذا 

التمويل مرتب���ط باألوضاع المالية لكل واحد من ه���ذه المجالس، وحينما يكون 

المجلس لتجمع س���كاني بغالبيته من الش���ريحة الفقيرة، ف���إن قدراته المالية 

تكون أقل. ثم المسار الرابع، وهو مشاركة األهل في رسوم البرامج الالمنهجية، 

وه���ي برامج إثراء للطالب، وهذا كله يضرب جه���از التعليم العربي، ما ينعكس 

على التحصيل العلمي أيضا.

ويؤك���د التقرير أن الفجوات في الميزانيات موج���ودة في كل مراحل التعليم 

المدرس���ي، ولربما أن أقل هذه الفجوات، نسبيا، نجدها في المرحلة االبتدائية، 

ولكن الفجوة تتس���ع إلى حد كبير جدا وغير معق���ول، كما تصفه الصحيفة في 

المرحلة االعدادية، ففي حين يبلغ معدل التمويل على مس���توى الطالب العربي 

نحو 16700 ش���يكل، وهو ما يعادل 4300 دوالر، ف���إن التمويل للطالب اليهودي 

يقف���ز إلى 24900 ش���يكل، وهو ما يع���ادل 6417 دوالرا. وه���ذا يعني أن تمويل 

الطالب العربي أقل بنسبة 33% مما يتلقاه الطالب اليهودي في هذه المرحلة.

أم���ا الفجوة األضخم فنجدها في مرحلة التعلي���م الثانوي، إذ تبلغ الميزانيات 

لجهاز العبري بمعدل 31400 ش���يكل، ما يع���ادل 8092 دوالرا للطالب اليهودي، 

أم���ا معدل التمويل في جهاز التعليم العرب���ي الثانوي، فإنه يهبط إلى 18700 

ش���يكل، وهو ما يعادل 2418 دوالرا، ما يعن���ي أن الطالب العربي يتلقى ميزانية 

تقل بنسبة 40% عما يتلقاه الطالب اليهودي في هذه المرحلة التعليمية.

وقال تقرير آخر لصحيفة “ذي ماركر” إن ميزانيات التعليم التي تحصل عليها 

وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية تعّمق التمييز ضد الطالب 
العرب وفجوات الميزانيات تصل إلى %40!

*وزير التربية والتعليم السابق شاي بيرون عمد إلى تعميق الفجوات وسياسة التمييز ضد العرب *ميزانية المرحلة اإلعدادية

 بمقياس كل طالب عربي تقل بنسبة 33% عن ميزانية الطالب اليهودي وفي المرحلة الثانوية تقفز هذه النسبة إلى %40*

البلدي���ات العربية من وزارة التربية والتعليم هي في أفضل أحوالها مش���ابهة 

لتلك الت���ي تحصل عليها البلدي���ات اليهودية، وفي حاالتها األس���وأ هي أقل 

بنسبة 20% من تلك التي تحصل عليها البلدات اليهودية. ولكن بما أن البلديات 

العربية فقيرة، وهي األفقر في إس���رائيل، وليس���ت لديها وسائل لتضيف إلى 

ميزانياته���ا لجهاز التعليم، فإنه في نهاية المط���اف تكون ميزانيات التعليم 

في البلديات العربية بالنس���بة لحصة الطالب العربي أقل بنس���بة 35% من تلك 

التي للطالب اليهودي.

وهذا بطبيعة الحال مناقض كليا لالحتياجات، فجهاز التعليم العربي هو جهاز 

فاشل، بفعل سياسة التمييز العنصري، ونسبة التسرب من جهاز التعليم تصل 

إلى 32%، مقابل 8% بين الطالب اليهود، والتحصيل في االمتحانات الدولية أقل 

بنسبة 20% من ذلك الذي للطالب اليهود.

وتنعكس أوضاع التعليم العربي على مستويات التحصيل العلمي، قبل أن يبدأ 

الطالب العربي يواجه حواجز في الدخول إلى الجامعات والكليات اإلس���رائيلية. 

وكنا قد اش���رنا في العدد السابق من »المشهد اإلس���رائيلي« إلى تقرير مكتب 

اإلحصاء المرك���زي الذي قال إن نس���بة الطالب العرب ف���ي الجامعات والكليات 

اإلس���رائيلية ارتفعت في غضون 15 عاما بنسبة 50%، ورغم ذلك، فإن الفجوة ما 

ت���زال كبيرة، وما زال آالف الطالب العرب يضطرون للدراس���ة خارج الوطن، بفعل 

التضييقات عليهم. وبحسب التقرير، فإن نسبة الطالب العرب من إجمالي طالب 

المعاهد العليا اإلس���رائيلية ارتفعت من 8ر9% في العام الدراس���ي 1999- 2000 

إلى نسبة 4ر14% في العام الدراسي الماضي. 

ولكن ما ال يذكره مكتب اإلحصاء أنه رغم هذا االرتفاع الحاد، إال أن نسبة الطالب 

العرب ما تزال أقل من نسبتهم بين المواليد، في السنة التي ولدوا فيها، بمعنى 

قبل 19 إلى 22 عاما، حينما كانت نس���بتهم ف���ي حدود 24% من إجمالي المواليد 

في إس���رائيل، من دون مواليد القدس المحتلة والجوالن. ولكن ما يقلص الفجوة 

بين الطالب العرب واليهود هو أعداد الطالب العرب الذين يتعلمون خارج الوطن، 

وحسب التقديرات بات عددهم حوالي 17 ألف طالب إن لم يكن أكثر. 

طالب عرب في الصف.
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»هآرتس«: األبارتهايد االسم 
الحقيقي لرؤية نتنياهو السياسية!

كّرر رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو عّدة مرات ف���ي الفترة األخيرة عرض رؤيته 

السياسية في الوقت الراهن.

وكان���ت آخر م���رة )حتى صدور هذا العدد( أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيس���ت األس���بوع 

الماضي، حيث قال إنه ال يريد دولة ثنائية القومية، لكن »يجب على إسرائيل السيطرة على كامل 

األرض في المس���تقبل المنظور«. كما أوضح أنه مس���تعد لتقسيم البالد، غير أن »الجانب اآلخر غير 

مس���تعد لذلك«، وأن الشرق األوسط واقع تحت تأثير تيارات الدين اإلسالمي التي تعرقل إمكانية 

السالم.

حول هذه الرؤية أنش���أت صحيفة »هآرتس« افتتاحية أكدت فيها أن أنسب اسم ينطبق عليها 

هو األبارتهايد.

وجاء في هذه االفتتاحية: 

ف���ي الظاه���ر ال يعتبر الموقف الذي أعرب عن���ه نتنياهو متطرفًا. وهو مقب���ول من جانب أغلبية 

الجمهور اليهودي في إس���رائيل- باالس���تناد إلى العديد من اس���تطالعات الرأي التي أجريت في 

األعوام ال�15 األخيرة منذ قمة كامب ديفيد العام 2000. وتؤيد األكثرية فكرة دولة فلسطينية إلى 

جانب دولة إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه تعتقد أن هذه الفكرة غير عملية بسبب »عدم وجود 

شريك« لدى الطرف الثاني. وهذه األكثرية وضمنها نتنياهو، تعارض فكرة دولة ثنائية القومية 

فيها مساواة في الحقوق بين جميع المواطنين يهودًا وفلسطينيين.

وتابعت االفتتاحية:

تمس���ك نتنياهو بهذا الخط طوال فت���رة حكمه، أي موافقة لفظية على تقس���يم األرض تميزه 

عن اليمين المتطّرف وعن قادة المس���توطنين، وسياسة عملية تعرقل تحقيق هذا التقسيم. لقد 

رفض نتنياهو على الدوام التحاور مع الفلس���طينيين بش���أن الحدود المس���تقبلية، وطلب منهم 

»االعتراف بالدولة اليهودية«، وعمل على توس���يع المس���توطنات في شتى أنحاء الضفة الغربية، 

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه محرض وخصم. 

في الحياة الحقيقية وخارج خطاباته، نتنياهو مستعد إلجراء محادثات عقيمة مع الفلسطينيين، 

ي عن السيطرة على األرض.
ّ
أو مستعد ل�«خطوات لتقليص االحتكاك« من دون التخل

في كالمه أمام لجنة الخارجية واألمن اعترف نتنياهو بس���يطرة إسرائيل المطلقة على المناطق 

ع القناع المزدوج عن »عقيدة االحتالل المؤقت«- التي تعرضها الدولة منذ عش���رات 
َ
المحتل���ة، ونز

الس���نين أمام محكمة العدل العليا- وعن زعم االدعاء بأن الس���لطة الفلسطينية تتمتع باستقالل 

ذاتي وتدير شؤون مواطنيها، بحسب الدعاية اإلسرائيلية.

وأك���دت الصحيفة أنه من معارضة نتنياهو للدولة الثنائية القومية ينجم اس���تنتاج واضح: ما 

دامت »س���يطرة إسرائيل على األرض« مستمرة، فإن ماليين الفلس���طينيين في المناطق المحتلة 

س���يبقون في وضع أدنى ولن يحصلوا على حقوق المواطنة التي يتمتع بها جيرانهم اليهود في 

المستوطنات.

وختم���ت االفتتاحي���ة: »النظام الذي وصفه رئيس الحكومة في رؤيته لألمور، له اس���م واحد هو: 

األبارتهايد. ليس هناك تفسير آخر لوجود نوعين من السكان يعيشون على األرض عينها أحدهما 

له حقوق سياسية واآلخر يرضخ الحتالل دائم. ولن ينجح أي تبرير أمني أو تحذير من تأثير اإلسالم 

في طمس مغزى هذه الرؤيا. إن كالم نتنياهو يجب أن يصدم جميع الذين يحرصون على مصداقية 

إس���رائيل ومس���تقبلها، ويجب أن يوّحدهم ضمن جبهة إنقاذ وطني تعمل على استبدال السلطة 

الحالية«.

ما هو دور »حزب الوسط« في إسرائيل 
اآلن من وجهة نظر يائير لبيد

نش���ر عضو الكنيس���ت يائير لبيد رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« في الموقع اإللكتروني للحزب، 

األس���بوع الفائت، مقااًل حّدد فيه الدور الذي يجب على »حزب الوس���ط« في إسرائيل القيام به في 

المرحلة الحالية.

وفيما يلي ترجمته الكاملة:

»يجب علينا االعتراف بأن الواقع معقد وال وجود لحلول س���هلة، وأن الحصانة الوطنية معناها أن 

نعرف كيف نحمي أنفسنا من األشخاص الذي يحملون السكاكين وأيضًا من أولئك الذين يريدون 

أن يحولونا إلى ما ال يجب أن نصبح عليه.

صحيح أن اليهود لن يسيروا إلى حتفهم مثل القطيع إلى الذبح، وإذا شهر أحدهم سكينًا علينا 

فيجب أن نطلق عليه النار ونقتله. لكن صحيح أيضًا أن اليهود ال يصفقون بحرارة فوق جسد ينزف 

دمًا، ألنك ال تفرح بسقوط عدوك، ونحن ال نقّدس الموت بل الحياة.

صحيح أيضًا أنه مس���موح لنا الدفاع عن أنفسنا بكل وس���يلة. لكن ممنوع أن نضرب حتى الموت 

إنسانًا ملقى على الطريق فاقد الوعي حتى لو كان مخربًا. 

صحيح أن قبلة اليهود في صلواتهم طيلة 3 آالف سنة هو جبل الهيكل وأن تحرير حائط المبكى 

هو معجزة إلهية. لكن صحيح أيضًا أننا ال نريد انتفاضة ثالثة، وال إش���عال نار الجهاد في العالم 

العربي كله. 

قّسم. لكن صحيح أيضًا أنه إذا كان يجب استخدام الكتل اإلسمنتية 
ُ
صحيح أن القدس يجب أال ت

لحماي���ة حدائق األطفال، فإن م���ن األفضل وجودها هناك ألن األطفال يج���ب أال يخافوا الزجاجات 

الحارقة. فهم ليسوا جنودا بل أطفال. 

صحي���ح أن هدم منازل هو خطوة ضرورية ومبررة ف���ي الحرب على اإلرهاب. لكن صحيح أيضًا أنه 

عندما تطلب المحكمة العليا أن يتم ذلك من خالل إجراءات قانونية سليمة يجب أن يحترم طلبها، 

وممنوع الخضوع ولو للحظة واحدة للمحرضين. إن سلطة القانون هي أساس حياتنا هنا، ومن دون 

المحكمة العليا ال وجود للديمقراطية. 

صحيح أن هناك الكثير من العداء للس���امية، نصف العال���م ضدنا واإلعالم الدولي معاد لنا. لكن 

صحيح أيضًا أن لدينا عددًا غير قليل من األصدقاء، ويتعين علينا اإلصغاء إليهم وتقدير وقوفهم 

إلى جانبنا.

صحيح أن الفلس���طينيين- 5ر3 مليون مس���لم- موجودون بيننا مثل الش���وكة في خاصرتنا وهم 

ليس���وا شريكًا بل أعداء. لكن صحيح أيضًا أنه لهذا الس���بب تحديدًا علينا االنفصال عنهم بأسرع 

وقت ممكن وبفاعلية، بحيث يحتفظ الجيش اإلسرائيلي بقدرته على العمل في المناطق )المحتلة( 

والدفاع عن مواطني إسرائيل.

صحيح أن أعضاء الكنيس���ت العرب وخاص���ة أعضاء التجمع الوطن���ي الديمقراطي مجموعة غير 

مس���ؤولة تحاول أن تشعل األرض وأن تقّوض التعايش، ويجب على الكنيست أن يفكر كيف يجب 

أن نتص���رف معهم. لكن صحيح أيضًا أنه يجب أال نس���مح لهم بأن ينجح���وا في مؤامرتهم، ففي 

إس���رائيل يعيش 2ر1 مليون عربي يحملون الجنس���ية اإلس���رائيلية، ويجب علين���ا أن نجد طريقة 

للعيش معًا. 

صحيح أن اليس���ار المتطرف حالم وغادر واليمين المتط���رف عنيف ويخرق القانون. لكن صحيح 

أيضًا أن أغلبيتنا ليست كذلك. فأغلبية اإلسرائيليين هي في الوسط وليست مستعدة ألن تسمح 

للمتطرفين بأن يديروا حياتها.

إنن���ا ننتظر م���ن الزعامة حلواًل. والزعامة الت���ي اخترناها تقول إن اختبارنا ه���و في القدرة على 

مواجه���ة الخص���م من دون وجل، لك���ن يجب أيضًا المحافظ���ة على هويتنا حفاظ���ًا مطلقًا، ويجب 

أال ننس���ى أن ال وجود لحلول فوري���ة، وأن هذا طريق طويل وممنوع أن نخت���ار بين البقاء واألخالق 

اليهودية، وعلينا الجمع بين االثنين.

ف���ي هذه األيام يجب أن نتوحد. وتنش���أ الوحدة عندما يفهم الجميع أن���ه ال يمكن حدوث مئة 

بالمئة من األش���ياء التي أرادوها أو آمنوا بها. وأنه فقط »طريق الوسط هو الطريق الصحيح«. إن ما 

تحتاج إليه هذه الدولة في هذه األيام أكثر من أي وقت مضى، هو العثور على لغتنا المشتركة. 

ب متنوع، وأننا حازمون وأخالقيون 
ّ
إن قوتن���ا الحقيقية تنبع من كوننا معًا، ومن الفهم بأننا مرك

في آن. نحارب دفاعًا عن حياتنا ونحافظ على إنسانيتنا. ندافع عن اليهود وال ننسى قيم اليهودية. 

إذا تغيرنا سنخس���ر. إذا أصبحنا مثلهم )الفلس���طينيين( نخس���ر، وإذا أظهرنا ضعفًا نخسر. إذا 

عرفن���ا - حتى في هذه األيام- المحافظة على ما يجمع بيننا، فإن أحدًا ال يس���تطيع االنتصار علينا 

أبدًا«.

تغطيــة خاصـــة: عن الواقع السياسي-  الحزبي الراهن في إسرائيل

“المعارض���ة )البرلمانية � السياس���ية( الحالية 

فشلت في تشكيل وطرح بديل عن حكومة اليمين 

في ال���دورة األول���ى )الصيفية( للكنيس���ت، على 

الرغم م���ن الفرص العديدة الت���ي أتيحت لها”!- 

لَ�ق، “ورقة 
َ
هذه هي الحقيقة الت���ي تقّرها، كمنط

موق���ف” خاصة أصدره���ا “مركز م���والد لتجديد 

الديمقراطية في إسرائيل”، األسبوع الماضي، في 

 مع إحياء الذكرى 
ً
خط���وة يبدو أنها جاءت متزامنة

ال� 20 الغتيال رئيس الحكومة اإلسرائيلي األسبق، 

إسحق رابين، يوم 4 تشرين الثاني 1995. 

وقد أعدت “ورقة الموق���ف” هذه، التي صدرت 

بعن���وان “نادي القت���ال: كيف تك���ون المعارضة 

فعال���ة”، الكاتب���ة الصحافية أياال بنييفس���كي، 

المحررة السابقة في صحيفة “هآرتس” والمديرة 

الس���ابقة لدائرة العمل الجماهي���ري في منظمة 

مساعدة الالجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل.

وتض���ع ه���ذه الورقة )الت���ي تس���تعير عنوان 

أولى رواي���ات الكاتب األميركي تش���اك بوالنيك، 

المنش���ورة في العام 1996: “نادي القتال”( هدفا 

تحدده بالتالي: “رس���م اس���تراتيجية سياس���ية 

لبلورة معارضة فاعلة في إس���رائيل”، وذلك على 

خلفي���ة ما تعتب���ره “حقيقة ناج���زة” تتمثل في 

“فش���ل المعارضة الحالية ف���ي إنتاج وطرح بديل 

لحكوم���ة اليمي���ن ف���ي دورة الكنيس���ت األولى، 

عل���ى الرغم من الف���رص العدي���دة، الجماهيرية 

والسياس���ية � الحزبية، التي أتيحت لها، الواحدة 

تلو األخرى”! خاص���ة وأن االنتخاب���ات البرلمانية 

آذار 2015(،  )ف���ي  ال���� 20  للكنيس���ت  األخي���رة، 

تمخضت عن ازدياد قوة المعارضة، بينما كان من 

المفترض أن يكون االئت���الف اليميني المتطرف 

ص “هدفا س���هال”، ناهي���ك عن أن “موجة 
ّ
والمقل

العملي���ات األخيرة، التي أكدت فش���ل سياس���ة 

اليمين اإلس���رائيلي، كان يفت���رض أن تؤدي إلى 

تعزيز قوة المعارضة، موقعها ومعركتها من أجل 

طرح أجندة أيديولوجية خاصة بها”.  

وت���رى “الورقة” أن ثمة “جمهورا واس���عًا يقف 

خل���ف المعارضة الي���وم، يقابله ائت���الف مهزوز 

ومع���زول دوليًا يج���د صعوبة بالغة في تس���يير 

ش���ؤون الدولة” وهو ما يش���كل � م���ن وجهة نظر 

مركز “موالد” � “فرصة نادرة لوضع المعارضة في 

موقع البديل الجدي والج���ذاب للحكومة الحالية، 

وخاصة ف���ي األيام التي يفقد فيه���ا المواطنون 

الش���خصي”!  باألم���ن  الش���عور   اإلس���رائيليون 

ويقوم التقيي���م القائل بأن “االئت���الف مهزوز” 

عل���ى حقيقة أنه���ا المرة األولى من���ذ العام 1981 

التي يقوم في إس���رائيل ائت���الف حكومي من 61 

عضو كنيس���ت فقط )مع اإلش���ارة إلى أن ائتالف 

حكوم���ة إس���حق رابين ف���ي الع���ام 1992 ضم 62 

عض���و كنيس���ت فق���ط، لكن���ه كان مدعومًا “من 

الخارج”، من أعضاء الكنيس���ت العرب(. فمثل هذا 

االئتالف الضيق ج���دا، في الحد األدنى القانوني، 

“بينم���ا يمتل���ئ كثيرون م���ن أعض���اء االئتالف 

أحقادا وضغائن ش���خصية وسياسية ضد رئيس 

الحكوم���ة ويتربصون به”، يش���كل “فرصة جدية 

وحقيقية أمام المعارضة، من الناحيتين العددية 

والجوهري���ة”. ثم تضي���ف الورقة إل���ى “عوامل 

الفرصة” عنصرا آخر يتمثل في “سيرورة التطرف 

بين  المس���تمرين  األيديولوجيي���ن  والتصعي���د 

أحزاب االئتالف الضيق والمتجانس، وهو ما يخدم 

المعارضة ومصلحتها”.

 ويشير ناش���رو “الورقة” إلى أن “هذه الوثيقة 

ال تعالج األس���باب النفس���ية واأليديولوجية وراء 

إخفاقات المعارضة، مثل خنوع أعضاء الكنيس���ت 

للعرب���دة اليميني���ة وافتقارهم، هم أنفس���هم، 

إلى الرؤية اليس���ارية الواضح���ة � وهي مواضيع 

س���يعالجها المركز )موالد(، مباش���رة وعينيًا، في 

إصدارات قادمة”!

مشكالت بنيوية وإسقاطات 
على قوة المعارضة اإلسرائيلية

تحدد “الورقة” أربع مش���كالت بنيوية أدت، في 

النتيجة، إلى تضاؤل قوة المعارضة اإلس���رائيلية 

وتراجع دورها السياسي والجماهيري. 

وتضع هذه المشكالت األربع تحت بابين اثنين:

سيرورات تاريخية أضعفت المعارضة: ويشمل 

هذا مشكلتين اثنتين: أ � ضعف األحزاب الكبيرة 

وتراجع قوتها، ما أدى إلى طمس الفوارق والحدود 

بين مواقف المعس���كرين األساس���يين. ويضاف 

إل���ى هذا تع���دد )تكاثر( األح���زاب الصغيرة، مما 

أثّ����ر، بصورة حاس���مة، عل���ى وح���دة المعارضة 

وتكاتفه���ا. ب � تدهور مكان���ة رئيس المعارضة 

وقصورات جوهرية في أدائه، وهو ما سببه � أيضا 

� تعدد األحزاب الصغيرة وتغيير ش���خص رئيس 

المعارضة بوتائر سريعة جدا، نسبيا. 

المعارض���ة  لمحاص���رة  حكومي���ة  إج���راءات 

وتقييده���ا: أ – التضييق على المعارضة من خالل 

قواني���ن خاصة بادرت حكوم���ة بنيامين نتنياهو 

إلى تشريعها، ابتداء من قانون رفع نسبة الحسم 

مرورا بقان���ون الحّد من اقتراحات ن���زع الثقة عن 

الحكوم���ة وانتهاء بقانون األغلبية االس���تثنائية 

الالزمة إلسقاط الحكومة )61 عضو كنيست ابتداء 

من الع���ام 1996، بدال من األغلبية العادية � أغلبية 

األعضاء الحاضرين والمش���اركين في التصويت(. 

وباإلضاف���ة إلى ه���ذا، قلصت الحكوم���ة أيضا من 

قدرة المعارض���ة على تمري���ر القوانين الجديدة 

وتش���ريعها، وذل���ك م���ن خ���الل رفضه���ا / عدم 

إقرارها في “اللجنة الوزارية لش���ؤون التش���ريع”، 

فضال ع���ن فرض “االنضب���اط االئتالف���ي” الملزم 

على أعضاء الكنيس���ت من االئتالف الحكومي في 

التصوي���ت على األغلبية الس���احقة من مش���اريع 

القوانين الجديدة، إلى جانب سلسلة من القوانين 

جه���ض، أو تحّد عل���ى األقل، 
ُ
الجدي���دة الت���ي ت

مبادرات التش���ريع غير الحكومية. ب � التضييق 

على هيئات وتنظيم���ات مؤيدة للمعارضة، وذلك 

من خ���الل مش���اريع قوانين خاصة ب���ادرت إليها 

حكومة نتنياهو وترمي إلى ترهيب هذه الهيئات 

والتنظيمات وردعها ع���ن إبداء أية عالقة بالحلبة 

السياسية والحزبية. وأبرز مشاريع القوانين هذه: 

الحّد م���ن التبرعات المس���موح بتلقيها من خارج 

البالد. وبينم���ا تلجأ هذه الهيئ���ات والتنظيمات 

إلى لغ���ة االعت���ذار والتنصل من أي���ة عالقة لها 

بالمعارضة السياس���ية أو باألحزاب السياس���ية، 

تواصل الجمعيات والتنظيم���ات اليمينية تلقي 

التبرعات الس���خية من خ���ارج الب���الد، وحتى من 

مصادر مشبوهة، بل ال سامية، كما تؤكد “الورقة”. 

وكانت لهذه المش���كالت إس���قاطات على وضع 

المعارض���ة، قوته���ا ومكانته���ا، تجس���دت في 

إخفاقات هامة، أبرزها:

 المنهجي���ة السياس���ية لدى قيادة اليس���ار � 

الجهة الوحيدة القادرة على طرح بديل س���لطوي 

هي المعارض���ة، وذلك واجبه���ا األول: العمل من 

أجل اكتس���اب ق���وة التأثير الج���دي والحقيقي 

على األجندة السياس���ية. وهو ما لم تفعله قيادة 

اليسار اإلسرائيلي.  

التعاون مع االئتالف � أصبح اليسار اإلسرائيلي 

غارقا في العمل التش���ريعي الهامش���ي، علما بأن 

التشريعات األساسية، الجوهرية والهامة، ال تجد 

تجاوبا أو دعما من جان���ب حكومة اليمين. وأصبح 

النش���اط التش���ريعي، بمعنى عدد القوانين التي 

تم س���نها، المعيار الوحيد تقريبا لتقييم نشاط 

أعض���اء الكنيس���ت وتدريج فاعليته���م وجدوى 

عمله���م. ولهذا، أصبحنا نجد أن عضو الكنيس���ت 

ال���ذي يحت���اج إل���ى دعم وزي���ر ما )في مس���عى 

تش���ريعي( يجد صعوبة بالغة ف���ي توجيه النقد 

العلني له. 

التركيز على “إال بيبي” � أداء بنيامين نتنياهو، 

ش���خصيته ومس���لكياته تعود بالضرر على دولة 

الس���بب  ليس���ت  إس���رائيل ومصالحه���ا، لكنها 

المرك���زي لتغيير الس���لطة واس���تبدالها. فإذا ما 

بقي���ت المعارضة ترك���ز هجومها على ش���خص 

نتنياهو فقط، وس���ط إحج���ام )ت���ام تقريبا( عن 

مهاجم���ة أيديولوجية اليمين، فل���ن يكون ثمة 

سبب وجيه لفوزها بالسلطة واستبدال اليمين. 

ما الذي يتوجب على المعارضة فعله؟
كي تس���تطيع المعارضة تش���كيل قوة نوعية 

وط���رح بديل جدي وحقيقي إلدارة دفة الس���لطة، 

يتعين عليها اإلسراع في اتخاذ عدد من الخطوات 

واإلجراءات، من أهمها: 

أ� التمايز عن الس���لطة: ويش���مل هذا عددا من 

الخطوات: 

التركيز على القضايا المركزية، غير “الحيادية”. 

فحي���ال حملة نزع الش���رعية الت���ي يتعرض لها 

اليسار، “يستسلم” عدد كبير من أعضاء الكنيست 

فيتنافسون في إطالق التصريحات المقبولة على 

األوس���اط السياس���ية المختلفة، عموما. وال ينتبه 

ه���ؤالء إلى حقيق���ة أن تصريحاته���م تلك قليلة 

القيمة الجماهيرية وعديمة األهمية السياسية. 

فمثال، إذا كان اليمين أيضا يدعي بأن الشوفينية 

مرفوض���ة وب���أن الش���فافية ضروري���ة ومطلوبة، 

فلي���س ثمة في إطالق مثل ه���ذه التصريحات ما 

يمكن أن يجند دعما جديا وحقيقيا لليسار. وعلى 

المعارضة، أيض���ا، التوقف ع���ن إدارة الصراعات 

الهامش���ية وتوظيف طاقات كبيرة في معارك ال 

تع���ود إال بانتصارات هزيلة وبمنفعة ضئيلة جدا 

ليس ف���ي مقدورها خدمة الهدف األس���اس في 

إس���قاط اليمين من س���دة الحكم، فضال عن أنها 

ظهر اليس���ار بصورة س���لبية وغير ذات جدوى. 
ُ
ت

ويتوجب على اليسار وضع أجندة شاملة وواضحة، 

وخاصة في القضايا السياسية واألمنية.

التوقف عن اعتبار التش���ريع هدفا والتحول إلى 

اعتباره وس���يلة. فالسباق خلف اقتراحات قوانين 

يغّيب الحاجة إلى ط���رح أجندة بديلة ويأتي على 

حس���ابها. وإذا م���ا أخذنا في االعتب���ار حقيقة أن 

تشريعات اليس���ار ال تحظى بدعم حكومة اليمين 

وال تمتلك حظوظا كبي���رة بتمريرها، فمن الواضح 

إذن أن على اليس���ار استخدام التش���ريع رافعة، 

فقط، لشن معارك شعبية وتوجيهها.  

التوق���ف عن “تلطي���ف” قرارات وممارس���ات 

الس���لطة، حتى حي���ن تكون مدّم���رة. فليس من 

واج���ب المعارض���ة، أو مهمتها، إنت���اج حكومة 

يمينية أفضل، بل اس���تبدالها. هذا هو الطريق 

لتحسين وضع إسرائيل، وهو أكثر أهمية بكثير 

من تلطي���ف هذا القان���ون أو ذاك. وممنوع على 

اليس���ار، أيضا، أن يكون ش���ريكا ف���ي قصورات 

اليمي���ن وإخفاقاته، بينما يواص���ل هذا األخير 

اتهام اليسار بالمس���ؤولية عن تلك القصورات 

واإلخفاقات. وبهذه الرؤية، فإن المساعدة التي 

يقدمها اليس���ار لليمين هي مس���اعدة هدامة: 

إنه���ا تخفي إخفاق���ات الحكومة تج���اه الداخل 

وتعرض صورة اعتدال زائف تجاه الخارج. وفوق 

هذا كله، فالمعارضة التي تتعاون مع من تصفه 

بأنه خطر على إسرائيل تفقد مصداقيتها وثقة 

الجمهور. 

االمتناع عن المش���اركة في الحكومة. ال يمكن 

للعمل السياسي أن يقوم على غاية التوصل إلى 

قواسم مش���تركة بين اليمين واليسار. فحكومة 

“الوحدة الوطنية” من ش���أنها أن تحتم خضوع 

أحد المعسكرين للمعسكر اآلخر أو أن تؤدي إلى 

حالة من الش���لل العام، وهو ما يس���لب الجمهور 

الواس���ع قدرته على الحكم أي المعس���كرين هو 

األفضل. ومن غي���ر المنطقي أن تكون لدى حزب 

يطمح إلى اس���تبدال السلطة مصلحة في العمل 

المش���ترك مع قيادة يس���عى هو إلى تغييرها. 

هذا أوال. وثانيا، ليس ثمة أي مبرر اليوم لتشكيل 

حكومة وح���دة كهذه. ال يمك���ن إقامة “حكومة 

عق���الء”، ذلك أنه ل���م يعد ممكن���ا التمييز بين 

عقالء ومتطرفين في داخ���ل االئتالف الحكومي 

الحالي. كما أنه ال يمك���ن “التأثير من الداخل”، 

ف���ي الوقت الذي تك���ون فيه مواق���ف األطراف 

متناقض���ة. أو، هكذا يفت���رض أن تكون. وثالثا، 

ثمة تآكل يومي في شرعية اليسار جراء ما يقوله 

ويفعله ممثلو اليمين، الذين سيصبحون شركاء 

ف���ي حكومة وحدة كه���ذه. ورابعا، ثمة معارضة 

واسعة بين الجمهور لتشكيل “حكومة وحدة”. 

وعلى هذا كله، فإن إقام���ة حكومة وحدة كهذه 

ستكون خطأ سياس���يا فادحا وخطيرا. وسيكون 

انضمام اليس���ار إلى حكومة كهذه بمثابة “بيع 

المبادئ في س���بيل الكرسي”. إما إذا أراد اليسار 

اجتذاب المصوتين، فيتعين عليه ترميم الثقة 

بسياسييه، ال تعزيز ش���عور االشمئزاز والنفور 

وفقدان البوصلة. 

بث رسائل قصيرة وواضحة وتكرارها، مرارا. ليس 

لدى المعارضة أي جس���م موكل بصياغة رس���ائل 

واضحة وقصي���رة بصورة دائم���ة ومنتظمة. ومن 

نتائج هذا الغياب، تراجع قدرات أعضاء الكنيست 

التعبيري���ة وضعف التعاون والتنس���يق بينهم، 

فضال عن “خصخصة المواقف”: فالذين يصوغون 

مواقف أعضاء الكنيس���ت فعليا هم أطراف تمثل 

مجموعات وقيم���ا مختلفة تق���وم بتزويد أعضاء 

الكنيس���ت ب�”أوراق مواقف”. لك���ن هذه األطراف 

ال يؤرقها هدف اس���تبدال السلطة، بل هدف آخر 

ه���و ما يمكنها تحصيله لصالح  المجموعات التي 

تمثله���ا في الوضع السياس���ي القائ���م. وهكذا، 

نجد أعضاء كنيس���ت كثيرين يس���تخدمون لغة 

“جمعياتية”، بدال من لغة المعارضة السياس���ية 

الت���ي ينبغي أن تكون مح���ددة، واضحة وتعرض 

المصلحة العامة، الكلية. 

 ب - التعاون في س���بيل استبدال السلطة: في 

هذا الباب، تدعو “ورقة الموقف” إلى التركيز على 

منهجين اثنين أساسيين:

 1. تعمي���ق وتعزيز التعاون والتنس���يق بين 

أعضاء الكنيس���ت من المعارضة، بغية تشكيل 

معارضة واس���عة وقوية للحكومة، ش���ن معارك 

جماهيري���ة صاخب���ة ومؤثرة، بدال م���ن “توزيع 

المواضي���ع” بي���ن أعض���اء الكنيس���ت وتجنب 

“تدخل” عضو ما في “مجال عمل” عضو آخر، كما 

هي الحال اآلن.

 2. العم���ل من أجل توس���يع القاعدة الئتالف 

حكوم���ي بديل محتم���ل � يجب توظي���ف الحد 

األقصى الممكن من الموارد والطاقات السياسية 

المتواف���رة، من خالل بناء ش���راكات حقيقية مع 

ممثلي الجمه���ور العربي والجمه���ور الحريدي 

)ب���دال من تعميق القطيع���ة معهما، كما يحدث 

اآلن(، والذين يمكن أن يش���كلوا “بيضة القبان” 

ف���ي االنتخاب���ات البرلماني���ة المقبل���ة. فهؤالء 

قريبون إلى اليسار في العديد من القضايا، التي 

من ش���أنها أن تخدم مصالحهم وتعود بالفائدة 

المباش���رة عليهم أيضا. وم���ن الضروري االنتباه 

إل���ى أن توحي���د أعض���اء الكنيس���ت العرب في 

قائمة واحدة )القائمة المش���تركة( يمثل فرصة 

تاريخية هامة، كما عبر رؤساء أحزاب الحريديم، 

في الماضي بل ومؤخرا أيضا، عن اس���تعدادهم، 

بل تفضيلهم، للجلوس في حكومة يس���ار، بدال 

من حكوم���ة نتنياهو. ومن هنا، فإن التحالف مع 

الجمهوري العربي والجمهور الحريدي هو حاجة 

ضرورية وملحة.

وثيقة جديدة صادرة عن »مركز موالد لتجديد الديمقراطية في إسرائيل«:

لماذا تخفق المعارضة السياسية في إسرائيل في 
تشكيل بديل حقيقي لحكومة اليمين وسياساته؟ 

*»يجب توظيف الحد األقصى الممكن من الموارد والطاقات السياسية المتوافرة، من خالل بناء شراكات حقيقية مع ممثلي الجمهور العربي

 والجمهور الحريدي )بدال من تعميق القطيعة معهما، كما يحدث اآلن(، والذين يمكن أن يشكلوا »بيضة القبان« في االنتخابات البرلمانية المقبلة«*

المعارضة االسرائيلية: مشاكل بنيوية.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

وفقا للدراس���ة الجديدة الصادرة عن »معهد أبح���اث األمن القومي« في جامعة 
تل أبيب، فإنه منذ انتهاء الحرب في صيف العام الماضي- 2014، تستعد حماس 
لحرب مقبلة غير تناسبية مع إسرائيل وتركز الحركة على ثالثة مركبات أساسية: 
القوة الصاروخية؛ ش���بكة األنفاق، قس���م منها يتوغل إلى إسرائيل خلف حدود 

القطاع والقسم اآلخر داخل القطاع؛ قوات هجوم بري. 
وهناك استثمار ضئيل في قدرات بحرية وجوية.

وأش���ارت الدراس���ة إلى أن حماس اس���تخدمت هذه المركبات خ���الل »الجرف 
الصام���د«، وبنظرها فإنها حققت نجاحات ومني���ت بإخفاقات في كل واحد منها. 
»وباإلم���كان االعتقاد أنه لدى انتهاء القتال بدأ قادة ونش���طاء كتائب القس���ام 
بعملية تحقيق ودراس���ة بهدف الوصول إلى جولة القتال المقبلة مع إس���رائيل 
بعد بناء قوة وبمس���توى جهوزي���ة أعلى، وذلك على الرغم م���ن الصعوبات التي 

تضعها إسرائيل ومصر« أي الحصار وتدمير األنفاق.
وبحسب الدراس���ة فإن حماس تركز أكثر شيء على موضوع األنفاق الهجومية، 
بعد أن هدم الجيش اإلس���رائيلي 32 نفقا كهذا، بينها 14 نفقا يتوغل إلى داخل 
إسرائيل. وترى الحركة في األنفاق الهجومية مركبا مركزيا في عقيدتها القتالية 
وتعي أهميتها اإلستراتيجية، »برغم أن نتائج استخدامها خالل ’الجرف الصامد’ 
لم يكن بحجم األهمية التي توليها الحركة لهذه األنفاق«، وذلك رغم الخس���ائر 

التي تكبدتها إسرائيل بجنود قتلى.
وتعترف الدراس���ة بأن ع���دد األنفاق الهجومية الكبير واس���تخدامها ش���كال 
»مفاجأة إستراتيجية« إلسرائيل، على الرغم من أن »تهديد األنفاق« كان معروفا 

لجميع الجهات في جهاز األمن اإلسرائيلي منذ سنين. 
وأش���ارت الدراس���ة إلى الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في مواجهة األنفاق 

الهجومية، »وحتى أنه ال يوجد في العالم كله حل مناسب لمواجهتها«.
وقالت الدراس���ة إن »أحداث ’الجرف الصامد’ أثبتت لحماس أن لألنفاق مفعول 
ردع وتخويف هاما للغاية لدى الس���كان المدنيين في بلدات غالف غزة وأن دولة 
إس���رائيل ترى به���ا وبإمكانياتها بإلحاق أضرار على أنها تهديد إس���تراتيجي. 
وفعال، شكلت األنفاق التي تتوغل إلى األراضي اإلسرائيلية أحد المركبات الهامة 
في نشوء الش���عور بانعدام األمن في البلدات )اإلس���رائيلية( القريبة من الجدار 
وجعلت الكثيرين يغادرون هذه البلدات خالل فترة الحرب«. لذلك قررت حماس، 
بحس���ب الدراسة، توس���يع ش���بكة األنفاق الهجومية، خاصة وأنها ساهمت في 

صمود حماس طوال أيام الحرب الخمسين.
وأضافت الدراس���ة أن هذه األنفاق اس���تخدمت لتخزين ونقل أسلحة، ولنصب 
كمائن للقوات اإلس���رائيلية، وإط���الق صواريخ حيث تمكن���ت حماس من إطالق 

»وجب���ة يومية« من الصواريخ باتجاه إس���رائيل، وس���محت ه���ذه األنفاق لقوات 
حماس باالنسحاب إلى داخلها، وربما األهم من كل ذلك أتاحت الحفاظ على قوات 
الحركة من هجمات جوية وبرية إس���رائيلية وخاصة الحف���اظ على حياة القيادة 
العسكرية والسياسية للحركة، وهذا األمر سمح بإصدار أوامر بشكل منظم طوال 

فترة الحرب.
وخ���الل الحرب، أطلقت حماس والفصائل األخرى في القطاع 4564 صاروخا بآماد 
متنوعة. وقالت الدراس���ة إن هذا يعني أن مرك���ب القوة الصاروخية خالل الحرب 
كان األكثر أهمية بالنسبة لحماس. ورغم أن منظومة »القبة الحديدية« العتراض 
الصواريخ القصيرة المدى، منعت تكبد إس���رائيل خس���ائر بشرية، إال أن »إطالق 
الصواريخ المتواصل طوال الحرب تس���بب بأذى ش���ديد وتش���ويش مجرى حياة 

مواطني إسرائيل وقّوض شعورهم باألمن«. 
وعمليا فإن »القبة الحديدية« لم تحل مشكلة إطالق الصواريخ على إسرائيل.

وأضافت الدراس���ة أن »حماس تدرك اآلن أنه حتى لو أنها لم تنجح بقتل وجرح 
الكثير من المدنيين اإلسرائيليين، كما كانت تأمل في بداية الحرب، إال أن إدخال 
ماليين السكان إلى المالجئ بصورة يومية ومتواصلة هو إنجاز هام بالنسبة لها، 
إلى جانب إلحاق أضرار باالقتصاد اإلس���رائيلي. ويبدو أنه واضح لحماس أنها لن 
تحقق انتصارا عسكريا على دولة إس���رائيل، ورغم ذلك فإن ’معركة االستنزاف’ 
التي خاضتها بواسطة الصواريخ خالل عملية ’الجرف الصامد’ تمكنها من تعزيز 
روايته���ا حول االنتصار لمجرد الصمود المس���تمر ضد ’أقوى جيش في الش���رق 

األوسط’ واالدعاء بتحقيق نوع من االنتصار من جانب أمن المواطنين«. 
ورأت الدراس���ة أن ثمة استنتاجين آخرين يعززان اتخاذ حماس قرار االستمرار 

في صنع صواريخ بكميات كبيرة، وتحسين دقتها وإطالة مداها. 
االس���تنتاج األول يتعلق بنجاح الحركة في تش���ويش عمل مط���ار بن غوريون 
الدولي في ت���ل أبيب لمدة يومين خالل الحرب، بإعالن ش���ركات طيران عن وقف 
رحالتها إلى إس���رائيل، وفي حال تمكنت من إغالق المطار ألكثر من يومين فإنه 

سيلحق بالمجتمع اإلسرائيلي ضرر معنوي هائل. 
واالستنتاج الثاني يتعلق بإطالق الصواريخ المكثف باتجاه بلدات »غالف غزة«، 
الذي أدى إلى مغادرة جميع س���كان هذه البلدات، وهذا بحد ذاته »اإلنجاز األكبر 

واألهم«.
وأش���ارت الدراس���ة إلى أن حماس أقامت وحدة جوية لتفعيل طائرات صغيرة 
بدون طيار خالل الح���رب، رغم أنها لم تحقق نجاحا كبيرا. و«هذا هو المجال الذي 
بإم���كان الحركة القيام بقفزة أكبر فيه، خاص���ة على ضوء الحقيقة بأن التطورات 
التكنولوجي���ة في هذا المجال تتقدم«. وبإمكان حماس االس���تفادة من الخبرات 

المتطورة لدى إيران، المتقدمة جدا في هذا المجال. 
وتوقعت الدراس���ة أن حماس س���تتغلب على الحصار، وس���تجد طرقا ومسارات 
أخرى من أجل إدخال أس���لحة إلى قطاع غزة، »وهذا أمر هام بالنس���بة للحركة من 

أجل تحقيق إنجاز في المواجهة المقبلة مع إسرائيل.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن حماس مارست قتال السايبر خالل الحرب، وإن كان 
بش���كل محدود. و«بالتزامن مع دخول القوات اإلسرائيلية البري إلى القطاع خالل 
’الجرف الصامد’، طرأ ارتفاع كبير على عدد هجمات السايبر ضد دولة إسرائيل«. 

»مفاجآت« حماس
رأت الدراسة أن بإمكان حماس اس���تخالص درسين مركزيين من أداء بطاريات 
»القبة الحديدية«. األول يتعل���ق بحقيقة أنه ليس بإمكانها حماية كل األراضي 
اإلس���رائيلية. فهذه المنظومة ال توفر ردا على القذائ���ف الصاروخية أو قذائف 
الهاون التي يقل مداها عن خمسة كيلومترات، كما أنه ال يمكنها توفير رد على 
صواري���خ أطول مدى من س���تين كيلومترا. إضافة إلى ذل���ك، فإنه في حال إطالق 
زخات صاروخية مكثفة، بإمكان قس���م من الصواريخ تجاوز الغالف الدفاعي الذي 

توفره »القبة الحديدية«. 
إلى جانب ذلك، فإن العدد القليل من بطاريات »القبة الحديدية« ونشرها خالل 
الحرب أبقى مناطق كثيرة في إس���رائيل، بينها وس���ط البالد، بدون حماية. ومن 
أجل تحقيق حماية كهذه فإن الجيش اإلسرائيلي بحاجة إلى عشرات البطاريات. 
ولفتت الدراس���ة أيضا، إلى أن تكلف���ة صواريخ االعتراض الت���ي تطلقها »القبة 
الحديدية« تقيد إس���رائيل بالتزود بكميات كبيرة م���ن البطاريات وصواريخها. 
وهذه الحال ستبقي مناطق في إسرائيل بدون غالف دفاعي، ويتوقع أن تستغل 

حماس ثغرات كهذه إلطالق صواريخ باتجاهها.
وقالت الدراس���ة إن حماس وصلت إلى الحرب األخيرة بعد دراس���ة واستيعاب 
الدروس من الجوالت القتالية الس���ابقة مع إس���رائيل، وبعد دراس���ة واستيعاب 
الدروس التي اس���تخلصها حزب الله من صراعه ضد إسرائيل، وخاصة حرب لبنان 
الثاني���ة. »ونتيجة لذل���ك، فإن وحدات حماس التكتيكي���ة داخل الكتائب كانت 

ناجعة وعدوانية أكثر من المواجهات السابقة مع الجيش اإلسرائيلي«.
وأضافت الدراس���ة أن حماس فاجأت الجيش اإلسرائيلي، ويتوقع أن تستخدم 
ه���ذه المفاجآت في حرب مقبل���ة. ومن بين هذه المفاجآت محاوالت تس���لل قوة 
كومان���دوز بحرية إلى إس���رائيل، واس���تخدام طائ���رات بدون طي���ار. وإلى جانب 
التدريبات العسكرية واستخالص الدروس، أشارت الدراسة إلى أن حماس شكلت 

كتيبة أولى ل�«الجيش الشعبي« في مخيم جباليا قوامها 2500 مقاتل تقريبا.

دروس إسرائيل
قالت الدراس���ة إن على إس���رائيل أن تدرس خالل المواجهة المقبلة ممارسة قوة 
عسكرية مع حماس بحيث تجعلها تقف أمام معضلة في كل ما يتعلق ببقاء الحركة 
في الحكم. وقالت »في وضع تش���عر فيه الحركة أن البس���اط تح���ت رجليها آمن وال 
تتع���رض لتهديد، فلن تواجه أية معضلة وستس���تمر في إط���الق النار والصواريخ 
والقتال. لذلك، على إسرائيل أن تجعل حماس تتساءل ما إذا كان في نيتها إسقاط 

حكمها، وذلك ليس بوسائل خطابية، وإنما من خالل ممارسة القوة المناسبة«. 
ودرس آخر رأت الدراسة أن على إس���رائيل استخالصه يتعلق بالعامل الزمني. 
وجاء فيها »كلما طالت مدة القتال، تعتاد حماس على الواقع وتتراكم إنجازاتها 
بنظرها، بينما ستواجه إسرائيل صعوبة في تحقيق غاياتها«. وتساءلت الدراسة 
عما إذا كان بإمكان إسرائيل أن تحقق ما حققته خالل الحرب األخيرة بمدة أقصر، 
واعتب���رت أن »تركيز الضربات في أيام مع���دودة هو أمر ذو قيمة إدراكية كبيرة، 

وعلى األرجح كان سيؤدي إلى تقليل عدد القتلى والدمار في كال الجانبين«. 
ودعت الدراسة قيادة الجيش اإلس���رائيلي إلى إعادة النظر في التغيير السريع 
للضب���اط الميدانيي���ن الذين يعرفون مي���دان القتال في قطاع غزة بش���كل جيد، 
وأشارت إلى أن مسألة معرفة مقاتلي كتائب القسام وقادتها لهذا الميدان تشكل 
نقطة تفوق لصالح حماس. ولفتت الدراس���ة إلى أن المفهوم األمني اإلس���رائيلي 
تغير خالل الس���نين الماضية وبات يركز على الناحي���ة الدفاعية أكثر من الناحية 
الهجومية. »على دولة إس���رائيل دراس���ة التناسب بين االس���تثمار في منظومات 
دفاعية مقابل تطوير منظومات ومفاهيم هجومية، تؤدي بصورة مركزة وذكية إلى 
توجيه ضربات ش���ديدة إلى صفوف القيادتين العسكرية والسياسية في حماس. 

ومن شأن هذه المفاهيم والمنظومات أن تؤدي إلى إنهاء سريع للحرب المقبلة«. 
من جهة أخرى، دعت الدراس���ة الحكومة وصناع القرار في إسرائيل إلى العمل 
على تحس���ين الوضعين االقتصادي واألمني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حماس 
كانت تأمل لدى دخولها إلى الحرب األخيرة بتحسين أوضاع القطاع. كذلك أشارت 
الدراسة إلى أن حماس س���عت في أعقاب الحرب إلى تحسين عالقاتها مع حلفاء 
قدماء وجدد، مثل حزب الله وحركات إسالمية مسلحة في سيناء ولبنان، على أمل 

مشاركتها القتال ضد إسرائيل في حرب مقبلة. 
وخلصت الدراسة إلى أنه على ضوء الوضع الجيوسياسي الناشئ في المنطقة، 
»يجدر بإس���رائيل أن تس���تغل التوقيت وتحاول تحويل الواق���ع الراهن ونافذة 
تحت أمامها مقابل بعض الدول العربية )مصر، السعودية، األردن 

ُ
الفرص التي ف

وغالبية دول الخليج(، كي تبادر إلى عملية إقليمية واسعة من أجل دفع المصالح 
المشتركة وتعزيز مكانة إسرائيل اإلقليمية والدولية«.     

ما هي »ُمركبات قوة حماس« من وجهة نظر إسرائيل؟
*الدروس الجوهرية التي على إسرائيل استخالصها من آخر جولة قتالية في غزة*

ال تعرف إسرائيل حتى اليوم ما إذا كانت الحرب التي شنتها ضد قطاع غزة 

على مدار خمس���ين يوما، بين 7 تموز و26 آب من العام الماضي- 2014، حققت 

هدفها الرئيس، وهو ردع حركة حماس، أم ال. 

ويحاول خبراء أمنيون إس���رائيليون دراس���ة أداء حماس، وباألساس ذراعها 

العس���كري، كتائب عز الدين القس���ام، خالل الحروب الس���ابقة بين الجانبين، 

وأيض���ا خالل فت���رات الهدوء بين ه���ذه الحروب، بهدف محاولة استش���راف 

أداء حماس وكتائب القس���ام في الحرب المقبلة، التي تعتبر إس���رائيل أنها 

ستنشب ال محالة، وأن نشوبها مسألة وقت ليس أكثر. 

ح���ول هذا الموضوع، صدر بحث عن »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة 

تل أبيب، مؤخرا، بعنوان »هل س���تكون حماس مس���تعدة أكثر في المواجهة 

المقبل���ة م���ع إس���رائيل – رؤى وتقييمات حي���ال دروس حماس م���ن ’الجرف 

الصامد’« وهو التس���مية التي أطلقها الجيش اإلسرائيلي على الحرب األخيرة 

ضد قطاع غزة. 

وأع���د هذا البحث مدير برنامج »جيش وإس���تراتيجيا« في المعهد، الدكتور 

غابي سيبوني، ومسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة، تم اإلشارة 

إلي���ه بالحرفين ع. ج، وربما يكون مس���ؤوال في الش���اباك أو ف���ي مجلس األمن 

القومي التابعين لرئيس الحكومة اإلسرائيلية مباشرة. 

وأشار الباحثان إلى أن »حماس هي حركة تقوم بدراسة تجاربها، وتستخلص 

الدروس بعد أية مواجهة أو جولة قتال مع إس���رائيل، وتطبق نتائج دراستها 

جيدا في أس���لوب قتالها الذي تمارس���ه في أية جولة جديدة. وتس���تخلص 

حماس الدروس م���ن تجربتها في ميدان القتال أوال، ولكن تس���تخلص أيضا 

ال���دروس من تجارب منظمات إرهابية أخرى حاربت ضد إس���رائيل، مثل حزب 

قلت إليها من ِقبل دول، 
ُ
الل���ه، وكذلك من الخبرة والتجارب المتراكمة الت���ي ن

مثل إيران وسورية«.

واعتبر البحث أن حماس استخلصت الدروس من »الجرف الصامد« في ثالثة 

مستويات، هي: المستوى اإلستراتيجي في السياق الجيوسياسي، ومستوى 

بناء القوة والتسلح، والمستوى العملي لتفعيل القوة. 

ورجح الباحثان بأن حماس س���تطبق هذه ال���دروس في جولة القتال المقبلة 

بينها وبين إس���رائيل، وفي المقابل فإنه بإمكان إسرائيل استخالص رؤى من 

دروس حماس فيما يتعلق بطرق مواجهة الجيش اإلسرائيلي ضد الحركة في 

المستقبل.

أسباب حرب صيف العام 2014
أشارت الدراسة إلى أن حماس خاضت هذه الحرب، في صيف العام الماضي، 

ف���ي الوقت الذي كانت فيه الحركة »في حضيض غير مس���بوق من الناحيتين 

السياسية واالقتصادية«. 

وبرأي الدراس���ة ثمة سببان مباشران أديا إلى الحرب، أولهما حملة اعتقاالت 

واس���عة ش���نها الجيش اإلس���رائيلي في صفوف حماس في الضفة الغربية، 

وطال���ت مئات النش���طاء، في أعقاب اختط���اف وقتل المس���توطنين الثالثة. 

والس���بب الثاني هو اكتش���اف الجيش اإلس���رائيلي نفقا هجوميا في جنوب 

القطاع يمتد إلى معبر كرم أبو سالم، وتدميره ومقتل عدد من مقاتلي كتائب 

القسام.

وأضافت الدراسة أن هناك أسبابا أخرى، أعمق وجذرية أكثر، أدت إلى الحرب، 

وتتعل���ق بتط���ورات حدثت في الس���نوات األخيرة وتس���ببت بتدهور الوضع 

الداخلي في حماس وعزلتها اإلقليمية »وتخوف حقيقي في صفوف قيادتها 

من فقدان القدرة على استمرار حكمها في قطاع غزة«. 

وهذه األسباب مجتمعة »دفعت قادة حماس إلى االستنتاج بأن ليس ثمة ما 

تخس���ره، ولذلك لم يتبق سوى استخدام ’قوة الضرر’ من أجل ضمان استمرار 

بقاء الحركة«، ألنه »بالنسبة إلى حماس، إطالق الصواريخ هو ’سياسة بوسائل 

أخرى’، وخيار الدخول إلى جولة قتال لم يكن خيارا بين الحرب والس���لم، وإنما 

بين االختناق البطيء والحرب«. 

كذل���ك توقعت حماس وجود احتم���ال، وإن كان منخفض���ا، بأن تؤدي حرب 

كهذه إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع.

إل���ى جانب ذلك، واجهت حماس، بعد ش���هور من عملية »عمود الس���حاب« 

العس���كرية اإلس���رائيلية ضد القطاع في تش���رين الثاني الع���ام 2012، أزمة 

اقتصادية وسياسية. 

فحتى تموز العام 2013 كان نظام اإلخوان المسلمين في مصر برئاسة محمد 

مرسي داعما لحماس، لكن بعد عزل مرسي وتولي عبد الفتاح السيسي مكانه، 

وإخراج اإلخوان المس���لمين ع���ن القانون، تحولت حماس إل���ى حركة منبوذة 

وحتى أن محكمة مصرية أصدرت قرارا باعتبارها حركة »إرهابية«. وعمل نظام 

السيسي بخطى حثيثة على تدمير األنفاق بين القطاع وسيناء، التي وصفتها 

الدراسة بأنها كانت مصدر الدخل األساسي لحماس. كذلك ساهم إغالق مصر 

لمعبر رفح لفترات طويلة في تفاقم األزمة االقتصادية في القطاع.

وقالت الدراس����ة إن قيادة حماس أدركت في بداية العام 2014 أن »حكمها في 

قطاع غزة قد ضعف وبات محل ش����ك وأنه����ا فاقدة القدرة على تلبية احتياجات 

غزة االقتصادية، وف����ي مقدمتها دفع رواتب موظفي الحكومة«، وأن هذا الوضع 

دفع حماس إلى التوقيع على اتفاق المصالحة مع حركة فتح، في نيس����ان العام 

2014، وتش����كيل حكومة الوفاق. لكن هذه الخطوة دفع����ت تنظيمات أخرى في 

القط����اع إلى توجيه اتهامات ضد حماس، بينها أنها تخلت عن طريق المقاومة. 

وكل ذلك »جعل حماس تدفع متعمدة باتجاه أجواء تستدعي الحاجة إلى دهورة 

الوضع األمني ضد إس����رائيل. وهذه األجواء، إلى جانب األسباب األخرى المذكورة 

آنفا، تسببت بأن تبدأ الحركة بهجوم صاروخي ضد إسرائيل في 7 تموز 2014«. 

واستخدمت إسرائيل في عدوانها هذا على قطاع غزة قوة هائلة أسفرت عن 

سقوط أكثر من 2200 قتيل غالبيتهم من المدنيين، وخلفت دمارا هائال، كما 

أن الوضع االقتصادي في القطاع ازداد سوءا، ما يعني اشتداد األزمة اإلنسانية 

أكثر مما كانت عليه. وقالت الدراس���ة إنه ال يوجد تغيير في سياس���ة حماس 

تجاه إس���رائيل وأن »الكفاح المسلح ضدها ما زال مركبا مركزيا« في عقيدتها، 

ولذلك فإن جولة قتال أخرى »هي مس���ألة وقت على م���ا يبدو. وحماس تدرك 

ذلك جيدا. وعملية اس���تخالصها للدروس في أوجها، وبات تعبير ملموس عن 

ذلك ُينفذ على أرض الواقع على عدة مستويات وبوتيرة متسارعة«.

 وأضافت الدراس���ة أن »الدروس التي تستخلصها حماس تكون أسرع وأنجع 

م���ن جولة قتالية إلى أخرى. ولذلك تحس���نت قدرة حماس العس���كرية بما ال 

يقاس منذ عملية ’الرصاص المصبوب’، في كانون األول 2008 وكانون الثاني 

2009، وحتى عملية ’الجرف الصامد’، س���واء من حيث النوعية أو الكمية. كما 

أن كتائب القس���ام تعمل على تطوير أس���اليب جديدة للقتال ضد إسرائيل. 

وباإلمكان االعتقاد أنه في المواجهة المقبلة س���تكون الحركة مستعدة أكثر 

وأخطر من الماضي. وهي تواصل االس���تعداد جيدا له���ذه المواجهة، وترمم 

وتعيد بناء قوتها العس���كرية وبنيتها التحتي���ة. وهي تقوم بذلك من خالل 

اإلدراك أن هذه المواجهة ستطول أكثر«.

عالقات حماس اإلقليمية
في أعقاب الخالف بين حماس والنظام الس���وري وطرد األخير قيادة الحركة 

من دمش���ق، في العام 2012، وجد قادة حماس مالذا لهم في قطر. وفي الوقت 

نفسه فقدت حماس دعم مصر بعد عزل مرسي. وبحسب الدراسة فإن العالقات 

الجي���دة بين قطر وحماس انتهت في أعقاب اتفاق المصالحة بين قطر ومصر 

في النصف الثاني من كانون األول 2014. لكن س���بقت ذلك مؤش���رات، أهمها 

تن���ازل حماس مضطرة عن قطر لدى التوص���ل إلى تفاهمات وقف إطالق النار 

بين حماس وإس���رائيل، في آب 2014، على ضوء »الجبهة الموحدة إلس���رائيل 

الحرب األخيرة على غزة بعيون إسرائيلية

»حماس دفعت نحو هذه الحرب بسبب تخوف حقيقي في صفوف 
قيادتها من فقدان القدرة على استمرار حكمها في قطاع غزة«!

*جولة قتال أخرى في غزة مسألة وقت على ما يبدو*

ومصر والسعودية ضد منح قطر أية مكانة في تفاهمات وقف إطالق النار«.

وأدى ه���ذا الوض���ع، وفق���ا للدراس���ة، إلى أن تس���تخلص حم���اس الدرس 

الجيوسياس���ي المركزي، وهو أن العزلة التي تعاني منها منذ فترة، واشتدت 

منذ انتهاء الحرب في صيف العام الماضي، ال يمكن أن تس���تمر، إذا أرادت أن 

تحس���ن صورتها داخليا وخارجيا، وإذا أرادت أن تعيد تعبئة مخزون األسلحة 

لديها وأن ترم���م بنيتها التحتية العس���كرية. »وكان االس���تنتاج المطلوب 

بنظرها أن عليها أن تحظى بدعم دولة إقليمية أخرى ومهيمنة«.

كذلك أدركت حماس أن إيران هي أكثر دولة يمكن أن تساعدها في الخروج 

من أزمتها، السياس���ية والعس���كرية، وذلك على الرغم من تعبير حماس عن 

تأييدها لمعارضي النظام الس���وري، حليف إيران. وأش���ارت الدراسة إلى أنه 

حتى نش���وء الخالف بين حماس وإيران على خلفي���ة تأييد الحركة لمعارضي 

النظام الس���وري، »دعمت إيران حماس طوال س���نوات، بتحويل مئات ماليين 

الدوالرات إلى قطاع غزة، وبمساعدات عسكرية واسعة، وتدريبات، ونقل خبرات 

وإقامة بنية تحتية لصنع ذاتي ألسلحة، وباألساس صواريخ، إلى القطاع«. 

ورصدت الدراس���ة منذ انتهاء حرب صيف العام الماضي، وبش���كل أكبر في 

أعقاب المصالحة المصري���ة- القطرية، تصريحات لقياديين في حماس تدعو 

إلى اس���تئناف العالق���ات مع إيران. وبعد ذلك زار وف���دان من حماس طهران، 

في كانون األول وكانون الثاني الماضيين. وقالت الدراس���ة إن الزيارة الثانية 

مهدت لزيارة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل إلى طهران، وفقا 

لتصريح مس���ؤول العالقات الخارجية في الحركة، أس���امة حمدان، الذي أعلن 

رسميا عن استئناف العالقات بين الجانبين. 

ورأت الدراس���ة أن إلي���ران مصلحة في إعادة تقاربها م���ن حماس، وأن هذه 

المصلحة مرتبط���ة برفع مكانتها في المنطقة »وأيضا م���ن أجل التلميح إلى 

الالعبين اآلخرين في الحلبة، وربما للواليات المتحدة أيضا، بأنه ال يزال لديها 

تأثي���ر على الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني«. ووفقا للدراس���ة فإن إيران 

استأنفت تحويل أموال إلى حماس.

وأش���ارت الدراسة إلى جانب آخر ش���جع إيران على اس���تئناف عالقتها مع 

حماس، وهي العالقة بين حماس وحزب الله. 

وقالت الدراس���ة إن »حماس درس���ت وطبقت خالل جوالت القتال األخيرة مع 

إس���رائيل دروس���ا كثيرة اس���تخلصها حزب الله من صراعه مع إسرائيل« وإن 

هناك تبادل خبرات واستخالص دروس بين حماس وحزب الله منذ الفترة التي 

س���بقت األزمة بين حماس وإيران. »وعلى األرجح أن حزب الله يريد أن يحصل 

من حماس على رؤى معمقة قدر اإلمكان حول الخطوات العسكرية اإلسرائيلية 

وحول تكتيك وأساليب عمل الجيش اإلسرائيلي... وليس مستبعدا أن تتحول 

عملية دراسة واس���تخالص الدروس إلى مجهود ثالثي مشترك إليران وحزب 

الله وحماس«.

وأضافت الدراس���ة أن دوال عدة، بينها السعودية واألردن، إضافة إلى مصر، 

ترتاب من اس���تئناف العالقات بين إيران وحماس، وتتحس���ب من تأثير ذلك 

عل���ى حركات اإلخوان المس���لمين لديها. كذلك ال ت���زال الخالفات على حالها 

بين حماس والس���لطة الفلسطينية وتبادل االتهامات بين الجانبين متواصل. 

وبحسب الدراسة فإنه في أعقاب حملة االعتقاالت الواسعة في صفوف نشطاء 

حم���اس في الضفة الغربي���ة قبل الحرب على غزة الع���ام الماضي، »اتضح أنه 

جرى تجنيد الكثيرين من نشطاء الحركة في األردن وأنهم خضعوا هناك إلى 

تأهيل عسكري بإشراف كتائب القسام«.

وتوقعت الدراس���ة أنه على ضوء وضع حماس، في الحلبة اإلقليمية والحلبة 

الفلسطينية الداخلية، خاصة بعد الحرب األخيرة، فإن قيادة الحركة ال تتطلع، 

وليس لديها مصلحة حاليا في اس���تئناف القتال ضد إس���رائيل، وفي جميع 

األحوال ليس���ت لديها مصلحة في نش���وب حرب بحجم ح���رب العام الماضي. 

وسيس���تغرق إعادة إعمار القطاع وقتا طويال، وكذلك األمر بالنس���بة لترميم 

حماس لقدراتها العسكرية واستعادة مخزون أسلحتها.  

منظومة »القبة الحديدية« ال توفر حماية كاملة...
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قال بحث جديد لقس���م األبحاث في الكنيس���ت اإلس���رائيلي إن أبرز أس���باب ارتفاع 
معدالت الفقر في إس���رائيل، مقارنة مع الدول المتط���ورة ومنظمة OECD، هو معدل 
ال���والدات الذي يعد األعل���ى بين تلك الدول، وبالتالي ارتفاع نس���بة العائالت “كثيرة 

األوالد”، وانخفاض نسبة المشاركة في العمل. 
كما عّدد البحث أس���بابا أخرى من بينها ارتفاع نسبة العاملين غير المؤهلين الذين 

يعملون مقابل رواتب متدنية. 
وكان تقرير الفقر الرسمي األخير، الصادر عن مؤسسة الضمان االجتماعية الرسمية 
)مؤسس���ة التأمين الوطني( ع���ن العام 2013، قد أعلن تراجع نس���بة الفقر العامة، من 
5ر23% بي���ن األف���راد في العام 2012، إل���ى 8ر21% في العام قب���ل الماضي 2013. ومن 
المفت���رض أن يصدر تقرير الفقر عن العام 2014 ف���ي األيام األخيرة من العام الجاري، 
وقد ُيظهر ارتفاع���ا في معدالت الفقر، نظرا لتأثير انخف���اض مخصصات األوالد التي 
تتقاضاه���ا العائالت ع���ن كل ولد لديها دون س���ن 18 عاما، إذ أن ه���ذه المخصصات 
انخفضت في الثل���ث األخير من العام 2013، ولكنها ل���م تنعكس على معدالت الفقر 

في ذلك العام.
وتحّدد مؤسس���ة الضمان االجتماعي خط الفقر في إس���رائيل بالنسبة للفرد الواحد 
ب� 2989 ش���يكال )765 دوالرا وفق س���عر الصرف الحالي(، وهو يزيد بنسبة 25% عن خط 
الفقر األساسي للفرد الواحد في العائلة، وبالنسبة لعائلة من شخصين، فإن خط الفقر 
هو 4783 ش���يكال )1265 دوالرا(، وثالثة أشخاص 6338 ش���يكال )1625 دوالرا(، وأربعة 
أش���خاص 7653 ش���يكال )1962 دوالرا(، وخمسة أشخاص 8968 ش���يكال )2300 دوالر(، 
وستة أش���خاص 10164 شيكال )2606 دوالرات(، وسبعة اش���خاص 11360 شيكال )2912 
دوالرا(، وثمانية أشخاص 12436 شيكال )3188 دوالرا(، وتسعة أشخاص 13393 شيكال 

)3434 دوالرا(.
بيد أن س���لة المش���تريات التي تحتاجها عائلة من أربعة أنفار وتعيش في مدينة، 
تفوق 14300 شيكل، وهو ما يعادل 3667 دوالرا، ما يعني أن خط الفقر في حدود %53 

من سلة المشتريات هذه.
ويقول البحث اعتمادا على تقرير العام 2013 إن نس���بة الفقر في العام 2013، بلغت 
7ر28% بين األفراد، ولكن بعد دفع المخصصات، تهبط النس���بة إلى 8ر21%، ولكن هذا 
التراجع ليس متساويا، ففي حين تنقذ المخصصات 45% من فقراء اليهود، وترفعهم 
إل���ى ما فوق خط الفقر، فإن المخصصات ذاته���ا ترفع نحو 9% فقط من الفقراء العرب، 
م���ا يعن���ي أن الفقر بين الع���رب أكثر عمقا، وقب���ل عامين، على س���بيل المثال، كانت 

المخصصات قد أنقذت نحو 11% من الفقراء العرب. 
وتبلغ نسبة الفقر بين العائالت العربية 7ر47% مقابل 3ر54% في العام 2013، وبين 
األفراد كانت النسبة بين العرب قرابة 51% مقابل 56% في العام 2012، أما بين اليهود، 
فإن نس���بة الفقر بين العائ���الت 6ر13%، مقابل 1ر14% في العام 2012، وعلى مس���توى 

األفراد، فإن نسبة الفقر بين اليهود قرابة 15%، مقابل 8ر16% في العام 2012.
وكما هو معروف، فإن نس���بة الفقر بين اليهود ليس���ت متس���اوية، والحصة األكبر 
م���ن نس���بة الفقر العامة بينه���م 14%، نجدها ل���دى جمهور المتديني���ن المتزمتين 
“الحريديم”، الذين يعيش���ون حياة تقشفية إرادية، إذ أن معدالت الوالدة لديهم من 
األعلى في العالم، إذا اضفنا لهذا تدني نسب وفيات المواليد، بمعنى أننا قد نجد في 
ع 

ّ
ال���دول الفقيرة معدالت والدة عالية، ولكن معه���ا معدالت وفيات مواليد وأطفال رض

عالية نس���بيا، ومعدل أعم���ار منخفض، بعكس ما هو قائم ف���ي جمهور “الحريديم”، 
الذين تصل نس���بة التكاثر الس���كاني لديهم إلى 5ر3% الى 8ر3%، ومعدل الوالدات 

لألم الواحدة حوالي 7 والدات.

أسباب الفقر
يضع بحث الكنيست معدالت الوالدة في مقدمة أسباب ارتفاع معدالت الفقر مقارنة 
بالدول المتطورة، إذ أن 33% من العائالت في إس���رائيل فيها ثالثة أوالد وأكثر، بينما 

هذه النسبة تنخفض إلى 20% في الدول المتطورة.
وترتفع معدالت الوالدة في إس���رائيل لدى ثالث مجموع���ات: المتدينون المتزمتون 
“الحريديم”، ويصل معدل الوالدات إلى حوالي 7 والدات لألم الواحد. ثم التيار الديني 
الصهيوني- حوالي 4ر5 والدة لألم الواحدة، وفي المرتبة الثالثة يحل الفلس���طينيون 
في إس���رائيل، إذ بات المعدل 4ر3 والدات لألم العربية، وهو معدل شهد انهيارا حادا 

بشكل مستمر منذ سنوات التسعين األولى بفعل تطور المجتمع.
ثم يطرح البحث قضية سوق العمل، فنسبة االنخراط في سوق العمل في جيل العمل 
م���ن 25 عاما إلى 64 عاما في العام الجاري باتت ف���ي حدود 75% مقابل أكثر بقليل من 
80% في الدول المتطورة. وتس���اهم في انخفاض المش���اركة في س���وق العمل ثالثة 

عوامل بارزة:
انخفاض نسبة االنخراط في العمل لدى المتدينين المتزمتين “الحريديم”، فهؤالء 
يش���كلون ما نس���بته 5ر12% إلى 5ر13% من إجمالي الس���كان، وحسب تقديرات فهم 
حوالي 8% من جيل العمل، إال أن نسبة مشاركة الرجال بينهم في سوق العمل ال تصل 

إلى 40%، مقل 52% بين نساء هذا الجمهور، وهذا كله بدوافع دينية.
انخفاض نس���بة المشاركة بين النساء العربيات، وهي باتت 35%، وهذا في غالبيته 
الس���احقة بفعل سياس���ة التمييز، وحرمان البلدات العربية م���ن أماكن عمل ومناطق 

تشغيل، فكيفي أن نشير إلى أن 30% من األكاديميات العربيات عاطالت عن العمل.
انخفاض المش���اركة في العمل بين الرجال العرب، في حدود 73% مقابل أكثر بقليل 
من 80% من الرجال اليهود، وأحد أسباب هذا االنخفاض هو تدني نسبة المشاركة في 
العمل بين من يقتربون إلى جيل التقاعد، خاصة غير المهنيين منهم، وكانوا يعملون 

في أعمال تتطلب طاقة جسدية.
ومن األسباب المرتبطة بسوق العمل هناك الفجوة العميقة في الرواتب، إذ أن %75 
من العاملين في إس���رائيل يحصل���ون على رواتب ما دون مع���دل الرواتب العام، الذي 
ه���و حالي���ا في حدود 2420 دوالرا. وتدني الرواتب بش���كل حاد هو عن���د العاملين غير 

المهنيين.
ويضيف بحث الكنيست إلى عوامل تدني مستوى الرواتب، تشغيل العمال األجانب 
في قطاعي البناء والزراعة، فهؤالء ش���جعوا على تدن���ي الرواتب في هذين القطاعين، 
اللذين كانا يس���توعبان أيدي عاملة محلية بمعدالت رواتب وضمانات اجتماعية، أعلى 

من تلك التي يحصل عليها العمال األجانب.
ويشير البحث البرلماني أيضا إلى مبنى الجهاز الضريبي اإلسرائيلي، ويرى البحث أن 
نس���ب ضريبة الدخل وضريبة الشركات تعد منخفضة مقارنة بالدول المتطورة، نسبة 
لحج���م الناتج العام. بينما ضريبة المش���تريات تعد عالية مقارن���ة بالدول المتطورة، 
نسبة للناتج العام. ورغم ذلك فإن الحكومة اإلسرائيلية ترفض رفع ضريبة الدخل على 
ذوي المعدالت العالية، وابتداء من مطلع العام المقبل س���تجري تخفيضا على ضريبة 

الشركات من 5ر26% اليوم، إلى 25%، علما أنها حتى قبل عقدين كانت %34.
أما ضريبة المش���تريات فقد خفضتها الحكومة في مطلع الش���هر الماضي تشرين 
األول من 18% إلى 17%. ولكن حسب البحث المذكور تبقى أعلى من المستوى المطلوب.

مؤتمر مكافحة الفقر
وكان بحث الكنيس���ت قد عرض في المؤتمر السنوي لمكافحة الفقر الذي يعقد في 
الكنيس���ت وترأس���ه هذا العام رئيس لجنة العمل والرفاه البرلمانية، البروفسور إيلي 
األل���وف، الذي رئس خالل الدورة البرلمانية الس���ابقة، حينما كان مختصا وليس نائبا، 
لجنة رس���مية لمكافحة الفقر وقدمت توصياتها للحكومة في منتصف العام 2014، إال 

أن تلك التوصيات لم تكن بالمستوى المتوقع منها، فقد رضخت اللجنة لضغوط وزارة 
المالية ومكتب رئيس الحكومة وبنك إس���رائيل المركزي، وتنازلت عن أهم التوصيات، 
وهي اعادة رفع مخصصات األوالد، رغم ما أعلنه األلوف مع تس���لمه مهامه، بأنه تلقى 
وعدا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتجاوب مع كل توصية تتقدم بها اللجنة. 
إال أن دخ���ول األل���وف إلى الكنيس���ت من خالل كتل���ة “كلنا” بزعامة وزي���ر المالية 
موش���يه كحلون، “أعطت أمال” بإمكانية تنفيذ قسم من هذه التوصيات، اضافة إلى أن 
مخصصات األوالد، التي تنازلت تلك اللجنة عن التوصية برفعها، س���ترتفع اآلن بحكم 
اتفاقيات االئت���الف بين حزب “الليكود” وكتلتي المتديني���ن المتزمتين الحريديم، 

“يهدوت هتوراة” و”شاس”. 
وأوص���ت اللجنة في تقريرها ال���ذي من المفترض أن تتس���لمه الحكومة خالل 
أي���ام، برفع مخصصات اجتماعية للمس���نين الذين لي���س لديهم راتب تقاعدي 
بما بين 57 دوالرا إلى 115 دوالرا ش���هريا، ورفع المخصصات االجتماعية للنس���اء 
الالتي يعل���ن عائالتهن لوحده���ن )عائالت أحادي���ة الوالدين(، وزي���ادة دائرة 
مستحقي ضريبة الدخل “الس���لبية” التي تدفع من خاللها الحكومة مخصصات 
ل���ذوي الرواتب الت���ي ال تصل إلى الحد األدنى المس���تحق بالضريبة، وهذا منوط 
بعدد أفراد العائلة ومس���توى دخ���ل العائلة، وغيرها م���ن التوصيات التي يبدو 
من معطياتها أنها ته���دف إلى رفع العائالت إلى فوق خط الفقر بمبالغ زهيدة، 

ولكنها عمليا ستبقيها فقيرة.
وطرحت مؤسسة الضمان االجتماعية )مؤسسة التأمين الوطني( خالل المؤتمر ورقة 
بحث، أشارت فيها إلى أن تطبيق توصيات لجنة “األلوف” من شأنها أن تقلص معدالت 
الفقر بش���كل ملحوظ. وحسب بحث المؤسس���ة، فإنه في حال جرى تطبيق التوصيات 
كاملة في العامين الجاري والمقبل، فمن ش���أن الفقر أن ينخفض حتى العام 2017 إلى 

ما بين 6% وحتى %14. 
وحس���ب ما طرح في مؤتمر مكافحة الفق���ر المذكور، فإن الموازن���ة العامة للعامين 
الجاري والمقبل 2015 ستشهد رفعا لمخصصات الشيخوخة التي طرحتها لجنة األلوف 

والسابق ذكرها هنا.
يشار إلى أن حزب “كلنا” كان ضمن طلباته للدخول إلى االئتالف الحاكم تطبيق جزء 
كبير من توصي���ات لجنة األلوف، إال أن هذه التوصيات م���ن حيث الجوهر تضمن رفع 
الفقراء إلى ما فوق خط الفقر بقليل، ولكن من الصعب رؤية أن مس���توى معيش���تهم 

سيرتفع بالفعل.

بحث جديد في الكنيست: 

معدالت الوالدة المرتفعة وانخفاض االنخراط في العمل يرفعان معدالت الفقر في إسرائيل!
*بحث جديد لقسم األبحاث في الكنيست يطرح سلسلة من العوامل التي ترفع معدالت الفقر *الموازنة العامة للعامين الجاري والمقبل ستطبق 

بعض توصيات لجنة مكافحة الفقر *التوصيات في الجوهر ترفع بعض الفقراء إلى ما فوق خط الفقر ولكن ال ترفع مستوى معيشتهم*

أش���ار تقرير جديد ل�”معهد سياس���ة الش���عب اليهودي” التابع للوكالة اليهودية 
)الصهيوني���ة( إلى أن عدد اليهود في العالم ارتفع خالل س���بعة عقود بنس���بة %29، 

بينما عدد سكان العالم تضاعف ثالث مرات خالل الفترة نفسها. 
كما أش���ار التقرير إلى أن ارتفاع أع���داد اليهود تخطى التقديرات التي وضعت قبل 
س���ت س���نوات، وبات عددهم في العام الجاري حوالي 3ر14 مليون نسمة، بينما كانت 

التقديرات تتحدث عن 8ر13 مليون في العام 2020.
وحسب تقرير “معهد سياسة الش���عب اليهودي”، فإنه مع انتهاء الحرب العالمية 
الثاني���ة ف���ي الع���ام 1945 بلغ عدد اليه���ود 11 مليون نس���مة، وحس���ب االحصائيات 
الصهيوني���ة فإن جرائم النازية كان���ت قد جبت أرواح 6 ماليين يهودي. وبعد 70 عاما 
ارتفع عدد اليهود إلى 3ر14 مليون نس���مة، أي ارتفاع بنس���بة 29%، بينما عدد س���كان 

العالم ارتفع في الفترة ذاتها بثالثة أضعاف. 
وكان االرتف���اع األكبر لعدد اليهود في العقدين التاليي���ن النتهاء الحرب العالمية 
الثاني���ة، ومن ثم بدأت وتيرة االرتفاع تنخفض، علما أن العامل األبرز النخفاض وتيرة 

ارتفاع عدد اليهود، هو الزواج المختلط في كل دول العالم. 
وحس���ب تقارير إس���رائيلية وأخرى صادرة عن معاهد صهيونية، فإن عدد اليهود 
في العالم يتراجع س���نويا، باستثناء إسرائيل، التي تعّوض فيها الزيادة السنوية عن 

التراجع، وتحقق زيادة طفيفة في عدد اليهود في العالم.
ويضي���ف التقرير أنه من���ذ العام 2005 إلى العام الج���اري 2015، ارتفع عدد اليهود 
في العالم بنس���بة 8%، ما يعني بنس���بة نحو 8ر0% سنويا، وهي نسبة أعلى من وتيرة 
السنوات الستين التي سبقت )21% مجتمعة(. وفي العام 2014 ارتفع عدد اليهود في 
العالم بأكثر بقليل من مئة ألف نسمة، علما أن الزيادة وحدها في إسرائيل كانت بنحو 

105 آالف يهودي، ما يعني أن كل الزيادة تحققت في إسرائيل.
ويق���ول التقرير إن 90% من يهود العالم يعيش���ون ف���ي خمس دول، ويدعي أن في 
ثالث منها ش���هد عدد اليهود ازديادا، من العام 2010 إلى العام 2014، وهي إسرائيل 
ت 

ّ
والواليات المتحدة وكندا، رغم أن كل التقارير التي ظهرت في الس���نوات األخيرة دل

على جمود في أع���داد اليهود في الواليات المتحدة األميركي���ة، وفقط قبل عام ظهر 
بح���ث جديد أعاد النظر في عدد اليهود هناك، بعد ضم يهود ال تعترف بيهوديتهم 

الشريعة اليهودية.
ويقول التقري���ر إن هذه االحصائيات تتعلق بمن تعترف بهم الش���ريعة اليهودية، 
بمعن���ى كل من أمه يهودية، ف���ي حين يرى التقرير أن هن���اك مجموعتين أخريين من 
اليه���ود الذين ال تعترف بهم الش���ريعة، ولكنهم يمارس���ون حي���اة يهودية تقريبا أو 
يعيش���ون بين اليهود. والمجموعة األولى هم أولئك الذين استفادوا من قانون العودة 
اإلسرائيلي، وهم من عائالت يهودية، أو لهم جذور يهودية، ويبلغ عددهم في إسرائيل 
حوالي 350 ألفا. والمجموعة الثانية يقدر عددها بنحو مليون نسمة، وغالبيتها الساحقة 
في الوالي���ات المتحدة األميركية، وهم ممن يعتبرون أنفس���هم يه���ودا جزئيا، وغالبا 
تكون والدتهم يهودية، “ويعتزون بهذا االنتماء” حس���ب تعبير التقرير، ورغم اعتراف 

الشريعة اليهودية بيهوديتهم، إال أنهم ال يمارسون الحياة اليهودية بكاملها. 
وفي حال ت���م دمج المجوعتين مع أع���داد اليهود في العالم، ف���إن العدد اإلجمالي 

سيرتفع إلى 5ر15 مليون وحتى 16 مليون نسمة. 

أعداد اليهود في العالم
ووفق اإلحصائيات المعترف بها إس���رائيليا، بل���غ عدد اليهود في العالم، مع نهاية 
العام الماضي- 2014، ما يقارب 2ر14 مليون نس���مة، بزيادة بنس���بة 10% عما كان عليه 
عدد اليهود في العام 1970، رغم أن عدد س���كان العالم قد ضاعف نفس���ه تقريبا في 
هذه الفترة، من 7ر3 مليار نس���مة في العام 1970، إلى ما يزيد عن 7 مليارات نس���مة 
حاليا. وتش���ير التوقعات إلى أنه في العام 2020  قد يراوح عدد اليهود مكانه، أو حتى 
يتراجع بقليل، على ضوء استمرار تراجع أعداد اليهود في جميع دول العالم، باستثناء 
إسرائيل، وهذا ناجم عن تراجع معدالت الوالدة، ولكن السبب األكثر تأثيرا هو “الزواج 

المختلط” بين اليهود وأبناء الديانات األخرى.
وتقول سلس���لة من التقارير إن الزواج المختل���ط بين اليهود وأبناء الديانات األخرى 
في دول العالم، يتراوح ما بين 25% كأقل نس���بة، وحتى 80% كما هي الحال في روسيا 
والجمهوريات المحيطة بها، بينما نس���بة الزواج المختلط في إسرائيل تتراوح ما بين 

3% إل���ى 5%، وف���ي غالب األحيان يكون أح���د الزوجين يهوديا ال تعترف المؤسس���ة 
الدينية بيهوديته.

ويتسبب الزواج المختلط بخروج األجيال التالية من الديانة اليهودية، التي تعترف 
باليهودي الذي فقط والدته يهودية، حتى لو كان والده ليس يهوديا، ففي حال تزوج 
اليهودي من غير يهودية، فإن أبناءه ال ُيعدون يهودا، بينما أثبتت تقارير أنه في حال 
تزوجت يهودية من غير يهودي، واعتب���ر أبناؤها يهودا، فهم غالبا يتبعون والدهم، 

وال يعتبرون أنفسهم يهودا. 
يض���اف إلى كل هذا التوجه���ات العلمانية المتزايدة ل���دى الكثير من المجتمعات 

اليهودية في أوطانها، وخاصة في الواليات المتحدة، كما يؤكد هذا التقرير مجددا.
وأكب���ر تجمع لليهود في العالم بات في إس���رائيل، منذ نحو 8 س���نوات، وكان عدد 
اليهود في إس���رائيل في الع���ام الماضي، قرابة 180ر6 ماليين نس���مة، مقابل حوالي 
425ر5 ملي���ون في الواليات المتح���دة، وفق احصائيات الخبير الديمغرافي س���يرجيو 
ديال فيرغوال، والمعتمدة في إس���رائيل، وهذا رغم أن احصائيات العام الماضي كانت 
تتح���دث عن 25ر5 مليون يهودي أميرك���ي، إال أن التعديل لدى فيرغوال، كما يبدو، جاء 

في أعقاب تقديرات أكبر بكثير من معاهد أخرى.
ويقول التقرير إن عدد اليهود في أميركا الش���مالية 805ر5 مليون، من بينهم 380 
ألف���ا في كندا، والباقي في الواليات المتحدة، وفي أميركا الالتينية يعيش قرابة 385 
ألف���ا، وأكبر تجم���ع لهم في األرجنتين، حيث يوجد أكثر م���ن 181 ألف يهودي، تليها 

البرازيل- أكثر من 95 ألفا، ثم المكسيك- 40 ألفا، وفي باقي الدول قرابة 40 ألفا.
ويبلغ عدد أبن���اء الديانة اليهودية ف���ي القارة األوروبية، باس���تثناء الجمهوريات 
الس���وفييتية الس���ابقة، 134ر1 مليون نس���مة، وأكبر تجمع لهم في فرنسا- 478 ألف 
نسمة، ثم المملكة المتحدة- 290 ألفا، وألمانيا- 118 ألفا، وهنغاريا- 48 ألفا، وفي باقي 

الدول 200 ألف.
وبقي في الجمهوريات الس���وفييتية الس���ابقة، بعد موجات الهج���رة الضخمة إلى 
إس���رائيل والعالم واالندماج المتس���ارع في الديانات األخرى، 289 ألفا، من بينهم 190 
ألفا في روسيا، و65 ألفا في أوكرانيا، وحوالي 35 ألفا يتوزعون في باقي الجمهوريات. 
يش���ار هنا إلى أن التقرير ُيظهر أنه منذ الع���ام 1989، وحتى العام الماضي- 2013، 
وصل إلى إسرائيل 61% من اليهود الذي غادروا دول االتحاد السوفييتي، بينما الباقي 
هاجروا إلى دول أوروبية وأميركية. كما يشار إلى أنه حسب تقديرات سابقة، فإن نحو 
130 ألف يهودي من الذين هاجروا إلى إسرائيل، عادوا إلى أوطانهم األصلية في تلك 

الدول، وغالبيتهم ما تزال تحمل الجنسية اإلسرائيلية.
ويق���ول التقرير إنه ف���ي دول مختلفة من القارة اآلس���يوية يعي���ش قرابة 20 ألف 
يهودي، إضافة إل���ى ما يقارب 75 ألفا في القارة األفريقية، غالبيتهم الس���احقة في 
جن���وب أفريقيا- 70 ألفا، و2400 يهودي في المملك���ة المغربية، و2300 يتوزعون في 

دول أفريقية عدة. 
ويعيش في القارة األسترالية نحو 120 ألف يهودي، من بينهم 112 ألفا في أستراليا 

ذاتها، والباقي في نيوزيلندا. 

ازدواجية الجنسية
ولغرض إعداد هذا التقرير ل� “المشهد اإلسرائيلي” توجهنا إلى الخبير اإلسرائيلي 
األبرز في الش���ؤون الديمغرافية، البروفس���ور س���يرجيو ديال فيرغ���وال، المحاضر في 
الجامعة العبرية في القدس، بسؤال حول ما إذا كانت هذه اإلحصائيات تأخذ باالعتبار 

ازدواجية الجنسية. 
وبحس���ب تقديرات، فإن أكثر من 40% من اليهود اإلس���رائيليين بحوزتهم جنسية 
ثاني���ة من أوطانه���م االصلية، أو أوطان أهاليهم، وهناك من يعتقد أن النس���بة أعلى 
وقد تصل إلى 50%، خاصة بعد موجة الهجرة في سنوات التسعين واأللفين. إلى ذلك 
فحسب التقديرات هناك 800 ألف من حملة الجنسية اإلسرائيلية مقيمون في الخارج، 

غالبيتهم الساحقة في إطار مهاجرين.
ويق���ول ديال فيرغ���وال إن اإلحصائي���ات المعتمدة ه���ي تلك الص���ادرة عن مكتب 
اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي، التي تتعامل مع من هم مقيمون في إس���رائيل، وليس 
المهاجرين، بعكس إحصائيات وزارة الداخلية اإلسرائيلية، التي تحصي من بحوزتهم 

جنسية، بمن فيهم المهاجرون. 

وأش���ار إلى أن أعدادا يصعب تحديدها م���ن هؤالء قد يكونون في عداد الموتى، ولم 
يتم تبليغ الداخلية اإلسرائيلية عنهم. واعتمادا على هذا، وبحسب فيرغوال، فإن هذه 
اإلحصائيات ال تش���مل المهاجرين اإلس���رائيليين، الذين نحو 550 ألفا منهم مقيمون 

بشكل دائم في الواليات المتحدة األميركية.
وبموجب تقارير س���ابقة، فإن إحصاء اليهود في دول العالم عدا إس���رائيل يتم من 
خالل عدة قنوات، إما من خالل المؤسس���ات الدينية والتعليمية والثقافية اليهودية 
في تلك األوطان، أو من خالل اس���تطالعات، كما هي حال الواليات المتحدة األميركية، 

ألن غالبية دول العالم المتطور ال تشير إلى الديانة في سجالت سكانها.  

الهجرة بين الدول واألعداد المستقبلية
ويقول تقرير “معهد سياس���ة الش���عب اليه���ودي”، إنه في الع���ام 1945 كان في 
فلسطين 5% من عدد اليهود في العالم، وارتفعت النسبة إلى 43% في هذه المرحلة. 
ويضيف أنه في العقود الس���بعة األخيرة، هاجر خمس���ة ملي���ون يهودي من قارة إلى 
أخ���رى، وإذا أخذنا بعين االعتبار عدد اليه���ود في هذه الفترة، ما بين 11 مليونا إلى 14 
مليونا، فإن هذه نس���بة هائل���ة. ويؤكد أن ثلثي هؤالء اختاروا الهجرة إلى إس���رائيل، 

والثلث األخير هاجر إلى دول أخرى، وخاصة الواليات المتحدة األميركية.
ويشير التقرير إلى أن وتيرة الهجرة لم تكن واحدة على مر السنين، وأن هجرة العقد 
األخير من القرن العشرين الماضي، خاصة إلى إسرائيل )تحرك أكثر من مليون يهودي 

بغالبيتهم إلى إسرائيل( قد رفع من معدالت الهجرة اليهودية في العالم.
ويش���ير التقرير إلى أن التقديرات التي وضعها مختصون كبار، أبرزهم ديال فيرغوال 

في العام 2009، بارتف���اع عدد اليهود من 3ر13 مليون في ذلك العام إلى 8ر13 مليون 
ف���ي العام 2020، لم تأخ���ذ بعين االعتبار التطورات الديمغرافي���ة بين اليهود، فعدد 
اليهود وف���ق التقديرات الجديدة في الع���ام الجاري، حوالي 3ر14 مليون نس���مة، أي 

بزيادة نصف مليون عما كان متوقعا لبعد خمس سنوات من اآلن.
ويعزو التقرير هذا التغير لعدة أس���باب منها ارتفاع مع���دالت الوالدات خاصة في 
إس���رائيل، وأيضا توجه اليهود ليتركزوا في تجمعات كبيرة متطورة، تساعدهم على 
التمس���ك بهويته���م، ومثل هذه التوجه���ات موجودة في الوالي���ات المتحدة وكندا 
وأس���تراليا، ولكن التقرير ال يذكر التجمع الثالث ألبناء الديانة اليهودية، فرنسا، التي 

فيها نحو 478 ألف يهودي.
نش���ير هنا إلى أمرين، وهما أوال، أن إحصائيات اليهود التي تصدر س���نويا، شهدت 
تغيرا واضحا في العامين األخيرين، من خالل تغير اإلحصائيات في الواليات المتحدة 
األميركية، برفع العدد من 25ر5 مليون نسمة، كإحصاء ثابت لسنوات عديدة، إلى 45ر5 
مليون نس���مة منذ عامين، وهذا كما ذكر س���ابقا هنا بحسب تغير في احتساب تقدير 

أعداد اليهود. 
وثانيا، ارتفاع معدالت مواليد اليهود في إس���رائيل في العقد األخير بشكل ملحوظ، 
بس���بب تزايد المواليد لدى جمهور المتدينين المتزمتي���ن “الحريديم”، الذين تبلغ 
نس���بة التكاثر بينهم ما بين 5ر3% إلى 8ر3% سنويا، وهي من أعلى النسب العالمية، 
إن ل���م تكن أعاله���ا، إذ يبلغ معدل الوالدات لألم الواحد في ح���دود 7 والدات. ويليهم 
جمهور المتدينين من التيار الديني الصهيوني، إذ تقدر نس���بة التكاثر الس���كاني 

بينهم بنحو 8ر2%، ومعدل الوالدات لألم الواحدة في حدود 5ر4 والدة. 

تقرير جديد: ارتفاع عدد اليهود في العالم بـ 29% فقط خالل 70 عاما!
*عدد اليهود ارتفع من 11 مليون نسمة في العام 1945 إلى 3ر14 مليون في العام الجاري *توقعات قبل ست سنوات تحدثت 

عن 8ر13 مليون  في العام 2020 *خالل 70 عاما هاجر خمسة ماليين يهودي من قارة إلى أخرى ثلثاهم إلى إسرائيل*

شاب يهودي في شارع بنيويورك.
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بعد عاصفة ردود الفعل في إسرائيل

نتنياهو يتراجع عن روايته المختلقة 
حول عالقة المفتي بالمحرقة 

ويتمسك بنزع إنسانية الفلسطينيين!
بع���د عاصفة كبيرة م���ن ردود الفعل تراجع رئيس الحكومة اإلس���رائيلية 

بنيامي���ن نتنياهو عن اتهامه للمفتي الفلس���طيني الحاج أمين الحس���يني 

بالمسؤولية عن المحرقة النازية والتحريض على اليهود لدى النازيين، وأكد 

أن »قرار ارتكاب المحرقة اتخذه النازيون ولم يتأثر بأي شخص من الخارج«.

ونش���ر نتنياهو على صفحته الخاصة في ش���بكة التواصل االجتماعي في 

“فيسبوك” في نهاية األس���بوع الفائت بيانًا باللغتين العبرية واإلنكليزية، 

أك���د فيه أنه لم يقصد بأي حال من األحوال تبرئة هتلر من المحرقة وش���ّدد 

على أن هتلر والقيادة النازية هما المسؤوالن عن قتل ماليين اليهود.

وأض���اف نتنياه���و أن النازيين لم يروا في المفتي س���وى أنه متعاون ولم 

يحتاج���وا إليه أبدًا التخاذ قرار القتل الممنه���ج لليهود األوروبيين الذي بدأ 

العام 1941، لكنه في الوقت ذاته أش���ار إلى أن الحس���يني كان داعمًا للنازية 

ونش���ط في برلين إبان الحرب العالمية الثانية وجند الكثير من المس���لمين 

لجه���از “اإلس. إس” وطلب من النازيين أن يبيدوا المس���توطنات اليهودية 

عند وصولهم إلى الش���رق األوسط ورفض كذلك خروج اليهود األوروبيين من 

الدولة النازية برغم علمه بالمصير األسود الذي ينتظرهم في حال البقاء.

وك���ّرر نتنياهو أن المفتي كان “مجرم حرب تعاون مع النازيين وأنه أول من 

أطلق الش���ائعة التي تقول إن اليهود يريدون هدم المسجد األقصى ورفض 

إقامة دولة يهودية”، وأش���ار إلى أن رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود 

عباس امتدح المفتي في العام 2013 وأكد أن هذا المدح يشكل دلياًل على أن 

“السلطة الفلسطينية ما تزال تتبنى نهج المفتي تجاه إسرائيل”.

وكانت تعليقات إس���رائيلية كثيرة قد أكدت أن تصريحات رئيس حكومة 

إس���رائيل أمام المؤتمر الصهيوني العالمي المنعقد في القدس مؤخرا حول 

الربط بين المفتي الحاج أمين الحسيني ومخطط “الحل النهائي” الذي وضعه 

النازيون بقي���ادة أدولف هتلر إلبادة يهود أوروبا، ل���م تكن عفوية أو لمجرد 

تشويه الحقائق التاريخية، وإنما الهدف منها هو الربط بالواقع الراهن ونزع 

إنسانية الفلسطينيين، استمرارا لسياسته الرافضة ألي تسوية معهم.

وكش���ف نتنياهو عن نيته هذه بقوله، قبيل مغادرته إس���رائيل متوجها 

إلى برلين، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، “يمجد شخصية المفتي”، 

وإن الكتب المدرس���ية الفلس���طينية تصف المفتي بأنه “أبو األمة”، واعتبر 

أن”’ثم���ة أهمية لالعتراف بالحقائق التاريخية وعدم تجاهلها، ال باألمس وال 

اليوم”.

وأكد مؤرخون إسرائيليون أن نتنياهو اختلق رواية تاريخية ونقاشا لم يجر 

بين المفتي وهتلر.

ورأى سياسيون ومؤرخون ووس���ائل إعالم في إسرائيل أن قول نتنياهو إن 

هتل���ر لم يكن يريد إبادة اليهود وإنما طردهم فقط، بمثابة تبرئة لهتلر من 

جريمة التخطيط المسبق إلبادة يهود أوروبا. 

وطالب رئيس المعارضة، إس���حق هرتس���وغ، نتنياهو باالعتذار عن أقواله 

والتراج���ع عنها، بينما أكد المؤرخون أنه ال توجد أي ذرة حقيقة تاريخية في 

أقوال نتنياهو. 

ِش���يم” لتخلي���د ذكرى ضحايا 
َ
وقالت المؤرخة الرئيس���ة لمؤسس���ة “يد ف

المحرقة اليهود، البروفسور دينا بورات، إن “األقوال التي أدلى بها نتنياهو 

تتنافى مع الحقائق. وهتلر لم يكن بحاجة إلى المفتي الحاج أمين الحسيني 

من أجل بلورة الحل النهائي وتنفيذه”.

وأضاف���ت بورات، الت���ي أوردت صحيفة “يديعوت أحرون���وت” أقوالها، أن 

“هواجسه )هتلر( تجاه الشعب اليهودي، وهلعه العميق منه، بدآ قبل فترة 

طويلة من اللقاء )مع المفتي( في تشرين الثاني 1941، وعمليا رافقه ذلك منذ 

الحرب العالمية األولى، وخالل سنوات تأسيس الحزب النازي. وأعلن هتلر في 

30 كانون الثاني 1939، في الرايخس���تاغ أنه إذا جّر الشعب اليهودي العالم 

ثانية إلى حرب، فإن النتيجة ستكون انقراض العرق اليهودي في أوروبا”.

وتابعت أن “هتلر أملى على الش���عب األلماني في وصيته قبل انتحاره، بأن 

يس���تمر في الصراع ضد اليهودية العالمية. هكذا كان���ت كلماته األخيرة، 

وإلى هذه الدرجة كان هاجسه قويا”. 

وادع���ت بورات أنه بموج���ب بروتوكول لقاء هتلر والمفت���ي، طلب المفتي 

أن يش���مل “الحل النهائي” فلسطين والشرق األوس���ط وشمال إفريقيا، “أي 

أن يبي���د اليهود في هذه المناطق، وهتلر وعده بمواصلة صراع ش���امل ضد 

اليهود”.

وأردف���ت “لكن المفتي لم يكن المص���در للحل النهائي. فلقد وضعه هتلر 

وقي���ادة الحزب النازي، وش���كلت النظري���ة العرقي���ة واأليديولوجيا النازية 

األساس لتنفيذه”.

وأش���ارت بورات إلى أنه “ربما أراد رئيس الحكومة أن يبين استمرارية عداء 

عرب أرض إسرائيل )فلسطين( والفلسطينيين للمشروع الصهيوني واليهود 

في أرض إس���رائيل... لكن أقواال كهذه )رواية نتنياهو المختلقة( من شأنها 

التسبب بضرر كبير وإزاحة المسؤولية عن كاهل ألمانيا”.

من جانبه، قال البروفسور موشيه تس���يمرمان، من معهد دراسات التاريخ 

األلماني في الجامعة العبرية في القدس، إن أقوال نتنياهو ليس���ت صحيحة 

من ناحية تاريخية وغايتها نزع الشرعية عن العرب.

وأضاف “نحن نعرف أن الحاج أمين الحسيني كان يؤيد إبادة اليهود. وكان 

هناك حضور ودعاية قوية بادر إليها، باللغة العربية، ضد اليهود وحلفائهم 

البريطانيي���ن. لكنه لم يكن المبادر، ولم يتعين علي���ه أن يقنع هتلر بإبادة 

اليهود. لقد صعد هو إلى عربة هتلر، وليس هتلر من صعد إلى عربته”.

وأكد تس���يمرمان أن “الغاي���ة )من وراء أقوال نتنياه���و( واضحة. فمن 

خالل بناء اس���تمرارية ما من الحاج الحس���يني وحتى العرب في المناطق 

)المحتلة(، فإنك تنزع شرعية العربي لمجرد كونه عربيا”.  

كذلك اتهمت محللة الش���ؤون الحزبية في “يديعوت أحرونوت”، سيما 

كدم���ون، نتنياهو “بإعادة كتابة التاريخ”، وأن هذه ليس���ت المرة األولى 

التي يفعل فيها ذلك.

وكتب���ت أن “القصة هذه الم���رة مختلفة. فالربط بين الفلس���طينيين 

والمحرق���ة هو أمر ينطوي على إش���كالية منذ بدايت���ه، واألنكى من ذلك 

وج���ود خطأ في الحقائق. ال يجوز حدوث أمر كهذا، ال في التوقيت الحالي 

وال في أي وقت آخر”.

ورأت كدمون أن أقوال نتنياهو الكاذبة “تعيدنا إلى الس���نوات التسع 

لواليته في رئاس���ة الحكومة، وإلى الس���ؤال ال���ذي ال يمكن التهرب منه 

وهو كم من األقوال التي أدلى بها خالل هذه الس���نوات كانت صادقة؟”. 

وأشارت إلى أنه “ليس دائما يكون هناك من يعرف الحقائق، ويطلع على 

البروتوك���والت، وموجود من أجل التصحي���ح والتدقيق والتوضيح” مثلما 

فعل المؤرخون المتخصصون في شؤون المحرقة اآلن. 

كتب سليم سالمة:

عق���دت “محكمة العدل العلي���ا”، بتركيبة ثالثة قضاة )رئيس���ة المحكمة 

العليا، مريام ناؤور، والقاضيان حنان ملتس���ر ونوعام سولبرغ(، يوم الخميس 

األخير )29 تشرين األول(، جلسة خصصتها للنظر في تسعة التماسات تقدم 

بها “هموكيد � مركز الدفاع عن الفرد” باسم تسع عائالت فلسطينية تطالب 

بإلغ���اء أوامر إس���رائيلية بهدم منازلها وبعدم تنفيذ ه���ذه األوامر. وانتهت 

الجلس���ة من دون أن تصدر المحكمة قرارها في االلتماس���ات، رغم أن مراقبي 

الش���أن القضائي في إسرائيل ومتابعيه يجمعون على أن المحكمة سترفض، 

في نهاية المطاف، جميع هذه االلتماس���ات لتقّر أوامر الهدم وتمنح سلطات 

االحتالل الضوء األخضر لهدم المنازل الفلسطينية الستة.

وتستند التقديرات التي ترجح رفض المحكمة العليا هذه االلتماسات على 

نهج هذه المحكمة عبر السنوات الماضية كلها )وكان آخرها إقرار هدم منزل 

في الخليل، في أواس���ط تشرين الثاني األخير � كما س���نبين الحقا(، إذ كانت 

ب في قراراتها، على 
ّ
ترفض أية التماس���ات ضد هدم منازل فلسطينية وتغل

الدوام، ما يوصف بأنه “مقتضيات أمنية”، بينما هو في الحقيقة ليس س���وى 

“مقتضيات سياس���ية داخلية � حزبية”، إذ أن الموقف الرسمي لدى الجهات 

األمنية المختصة، والموثق في وثيقة رسمية صدرت عن الجيش اإلسرائيلي، 

أن هدم المنازل “ال يشكل عامل ردع، إطالقا”!

والمنازل الستة المرش���حة للهدم اآلن: ثالثة في نابلس واثنان في سلواد، 

ش���مالي رام الله، وواحد في قلنديا. أما االلتماس���ات التسعة التي تقدم بها 

“هموكيد” إلى “محكمة العدل العليا” اإلس���رائيلية فكان س���تة منها باسم 

العائالت الس���ت التي تملك هذه البيوت، إضافة إلى ثالثة التماس���ات أخرى 

باسم ثالث عائالت تسكن بجوار بعض تلك البيوت المهددة بالهدم، إذ تقول 

عائالت الجيران في التماس���اتها أن الهدم س���يلحق أضرارا جسيمة بمنازلها 

هي.

وتع���ود ه���ذه المنازل الس���تة إلى عائالت الش���بان الفلس���طينيين الذين 

تزعم السلطات اإلس���رائيلية مس���ؤوليتهم عن قتل أربعة من المستوطنين 

اليهود، هم: داني غونين )في حزيران الماضي، قرب مس���توطنة “دوليف”(، 

مآلخي روزنفيلد )بعد بضعة أيام من قتل غونين، قرب مس���توطنة “ش���فوت 

راحيل”( والزوجان نعاما وإيتام هنكين )في أوائل تش���رين األول األخير، بين 

مستوطنتي “إيلون موريه” و”إيتمار” في شمال الضفة الغربية(. وكان “جهاز 

األمن العام” )الشاباك( قد ادعى بأنه “ألقى القبض على خلية عسكرية تابعة 

لحركة حماس، يشتبه بتنفيذ أعضائها هذه العمليات”!

وكان قائد المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش اإلسرائيلي، روني نوما، 

أصدر أمرا عس���كريا يقضي بهدم المنازل الس���تة المذكورة، وهو ما كان من 

المقرر تنفيذه يوم الخميس األس���بق )22 تش���رين األول( لوال األمر االحترازي 

ال���ذي أصدره قاض���ي المحكم���ة العليا، ع���وزي فوغلمان، في اليوم نفس���ه، 

استجابة لاللتماسات التسعة التي أكد مقّدموها )العائالت التسع(، بواسطة 

“هموكي���د”، أن أوامر الهدم هذه تش���كل “عقوبات جماعية يحّرمها القانون 

الدول���ي”، فيما رفضت النيابة العامة اإلس���رائيلية االدع���اء القائل بأن هدم 

المن���ازل ال يعزز الردع وادعت بأن في حوزتها “رأي���ا مهنيا جديدا صادرا عن 

ق���وات األمن يقول بأن الهدم يمنع عمليات أخرى”، ثم طلبت )النيابة( تقديم 

هذا “الرأي المهني” إلى المحكمة من دون تمكين الطرف اآلخر )الملتمسين 

ومحاميهم( من االطالع عليه!! وقبلت المحكمة ذلك!   

كما ش���كا محامو العائالت الملتمس���ة من أن الجدول الزمن���ي الذي تضعه 

السلطات اإلسرائيلية ال يتيح لهم تمثيل موكليهم بطريقة ناجعة وُمرضية، 

منح العائالت س���وى 48 س���اعة فقط لتقدي���م اعتراضاتها على أوامر 
ُ
إذ لم ت

الهدم ومهلة أخرى مماثل���ة لتقديم التماس إلى المحكمة العليا، بعد رفض 

االعتراض���ات. وفي الرد على هذه الش���كوى، ادعى ممث���ل النيابة العامة بأن 

“العجلة هي نتاج الظروف المستجدة والقائمة في الميدان، إذ تطلب القيادة 

السياسية )الحكومة( عدم االنتظار أكثر من 48 ساعة”!!

وفي ختام الجلس���ة، التي انتهت بدون إصدار قرار بشأن االلتماسات، طلبت 

المحكم���ة من الحكومة أن تق���دم لها “قائمة تفصيلي���ة بأوامر الهدم التي 

صادقت عليها )المحكمة( وبأس���باب عدم تنفيذها )هدم المنازل( فور صدور 

قرار المحكمة”! 

وجاء طلب المحكمة هذا على خلفية اعتراض قاضي الهيئة، حنان ميلتسر، 

عل���ى اتهام المحاك���م بأنها “هي الت���ي تؤجل تنفيذ أوامر اله���دم”، بينما 

تتحدث الس���لطات الحكومية المختلفة عن “الحاجة الماسة إلى تنفيذ أوامر 

الهدم بأقصى السرعة”. وتساءل ميلتسر: “لَم العجلة اآلن بالذات، وفجأة؟ إنه 

تسرع مبالغ فيه يجعلكم ترتكبون األخطاء.... لماذا لم تمنحوا العائالت سوى 

48 ساعة فقط للرد على أوامر الهدم، وفي نهاية األسبوع؟”!!  

حراسة شخصية مشددة على قاضي “المحكمة العليا”
وكان القرار االحت���رازي المؤقت الذي أصدره القاضي ع���وزي فوغلمان، يوم 

22 تش���رين األول، ومنع في���ه تنفيذ أوامر الهدم بص���ورة فورية � كما أرادت 

الس���لطات، السياس���ية واألمنية � بل تأجيل التنفيذ “حت���ى يتم النظر في 

االلتماس���ات أمام هيئ���ة المحكمة )العليا(، بصورة عاجل���ة”، مطالبًا الحكومة 

بتقدي���م طعوناته���ا وردودها في مدة أقصاها أس���بوع واحد – ه���ذا القرار 

استجلب حملة تحريض رعناء وخطيرة جدا على القاضي فوغلمان شخصيا مما 

استدعى وضعه تحت حراسة شخصية مشددة!!

ويبدو القاضي فوغلمان مغردا خارج س���رب األغلبية السائدة في “المحكمة 

العليا” اإلسرائيلية في مسألة سياسة هدم المنازل في األراضي الفلسطينية، 

إذ غالب���ا ما تقّرها وتمنحها الضوء األخضر الالزم للتنفيذ، كإجراء “ردعّي”، بل 

انتقامي، لمجرد االش���تباه بأن فردا من أبناء العائلة صاحبة المنزل قد شارك 

في تنفيذ أية عملية ضد جنود أو مس���توطنين إسرائيليين ودون تقديم أية 

أدلة أو قرائن تثبت هذا مثل هذا التورط، ولو بالحد األدنى المطلوب قضائيا. 

فقد كان القاضي فوغلمان نفس����ه وحيدا في معارضة القرار الذي اتخذته 

“محكمة العدل العليا” يوم 19 تش����رين األول وأق����رت فيه تنفيذ أمر هدم 

بحق منزل عائلة الش����اب ماهر الش����لمون ف����ي الخليل، لالش����تباه بأنه قتل 

المستوطنة داليا لمكوس قرب مستوطنة “ألون شفوت” في تشرين الثاني 

2014. فبينما رفض زمياله في هيئة المحكمة، إلياكيم روبنش����تاين وإسحق 

عميت، التماس “هموكيد” باس����م العائلة ضد أم����ر الهدم، رأى فوغلمان أن 

على المحكمة قبول االلتم����اس وإصدار أمر يلغي أمر الهدم ويمنع تنفيذه. 

وأوض����ح فوغلمان أن الهدم، في مثل هذه الحاالت، “وس����يلة غير تناس����بية 

يف����وق ضرُرها فائدتَ�ها بكثير، ولذا ينبغي اس����تخدامها )الوس����يلة( فقط 

في الح����االت التي تتوفر فيها أدلة وبراهين كافي����ة على تورط أفراد عائلة 

المشتبه به بتنفيذ الجريمة”!

وأعلن فوغلمان، خالل جلس���ة النظر في تل���ك القضية، أنه يتفق مع موقف 

الملتمس���ين بأن “التأخير الكبير في إصدار أمر الهدم، بعد تسعة أشهر من 

عملي���ة القتل، هو تأخير غير منطقي وغي���ر معقول”. وأضاف: “مرور كل هذا 

الوقت يثير الشك في أن أحداثا أمنية أخرى تلت تلك العملية هي التي تقف 

وراء القرار الحالي بتعجيل هدم هذا المنزل”!! وقال: “والنتيجة، أن عائلة هذا 

ب ليس فقط على جريمة لم ترتكبها هي بنفس���ها، بل على 
َ
عاق

ُ
“المخ���رب” ت

جرائم ارتكبها آخرون ال صلة لها بهم، أيضا”!!

وأث���ار موقف القاض���ي فوغلمان هذا موجة من الغضب العارم بين أوس���اط 

المستوطنين وممثليهم في اليمين اإلسرائيلي، في الحكومة وفي الكنيست 

على حد سواء، فاس���تغلوه لش���ن حملة تحريض مجددة ضد المحكمة العليا 

بوجه عام وضد القاضي فوغلمان بوجه خاص، بلغت حد اتهامه من جانب عضو 

الكنيست موطي يوغيف )حزب “البيت اليهودي”( بأنه � أي القاضي فوغلمان 

� “وضع نفس���ه في صف األعداء”!! ألنه “يدافع عن حقوق القتلة وبذلك يمنع 

تنفي���ذ العقوبات الرادعة بحقهم ويعرض حيوات المواطنين اإلس���رائيليين 

إلى الخطر”!! ودعا يوغيف القاضي فوغلمان إلى “خلع عباءة القضاء واالنضمام 

إلى القائمة المش���تركة، التي تنس���جم قراراته القضائية غير األخالقية مع 

آرائها ومواقفها”!!

يذكر هنا أن عضو الكنيست يوغيف هذا هو نفسه الذي كان طالب ب�”تحرك 

الجرافات لهدم المحكمة العليا”، وذلك في أعقاب قرار هذه المحكمة تنفيذ 

أوامر هدم في مستوطنة “بيت إيل”، في تموز الماضي.

وش���ارك في التحريض على المحكمة العليا والقاض���ي فوغلمان آخرون من 

أعضاء الكنيست والوزراء من اليمين، وخاصة من “البيت اليهودي”، بل وأدلت 

وزيرة العدل ذاتها، أييلت ش���اكيد )من الحزب نفس���ه(، بدلوها هي أيضا في 

حمل���ة التحريض هذه، إذ قالت إن “الس���لطة القضائية أخذت لنفس���ها قوة 

وصالحي���ات لم يمنحه���ا إياها أي قانون”!! لكنها اس���تدركت قائلة: “غير أن 

الطريق إلى تغيير ذلك يتم عبر الحوار المحترم من خالل السلطة التشريعية 

� الكنيست”!

أما زعيم حزبها، الوزير نفتالي بينيت، فطالب المحكمة العليا بعدم تأجيل 

تنفي���ذ أوامر الهدم “ألننا في حالة ط���وارئ، وقد حان الوقت ألن يدرك قضاة 

المحكمة العليا هذه الحقيقة. فحين ُيقتل الناس في الش���وارع، ال تس���تطيع 

المحكمة العليا التلويح بالمس���ائل اإلجرائية واعتراض الحرب على اإلرهاب... 

عل���ى المحكمة العليا أن تفه���م أن أي تأخير في تنفي���ذ أوامر الهدم يعود 

بالضرر على قوة الردع اإلسرائيلية ويعرض حيوات الناس إلى الخطر”!

وطال���ب الوزي���ر زئيف إلكي���ن )الليكود( المحكم���ة العليا ب�”ع���دم جرجرة 

الرجلي���ن”، بل “النظر في هدم بي���وت “المخربين” بأقصى س���رعة ممكنة”! 

وقال إن “على قضاة المحكمة العليا أيضا أن يفهموا أننا في خضم حرب ضد 

اإلرهاب وال يجوز أن تضع المحكمة العليا العصي في دواليب قرارات الحكومة 

والمجلس الوزاري المصغر”!!

وفي أعق���اب موجة التصريح���ات التحريضية هذه، وخاص���ة تصريح عضو 

الكنيس���ت يوغيف، وج���ه مدير المحاكم في إس���رائيل، القاض���ي ميخائيل 

شبيتس���ر، رسالة عاجلة إلى رئيس الكنيس���ت، يولي إدلشتاين )ليكود(، قال 

فيها إن “يوغيف تمادى في تصريحاته المتطرفة والتحريضية ضد قاض في 

إسرائيل... وهي تصريحات يمكن اعتبارها، في هذه األيام، هدر دم القاضي 

فوغلمان”! 

واستش���عارًا للخطر الذي يمكن أن يتحقق فعلي���ا من جراء حملة التحريض 

اليمينية ضد المحكمة العلي���ا، وخاصة ضد القاضي عوزي فوغلمان، تم وضع 

هذا القاضي تحت حراسة شخصية مشددة. 

أوامر الهدم ... اعتبارات سياسية ـ حزبية، ال أمنية!
يجم���ع المراقب���ون والمحللون على أن أوام���ر الهدم التي ص���ارت الحكومة 

اإلس���رائيلية وسلطاتها األمنية المعنية تصدرها بالجملة في الفترة األخيرة 

إنما تنبع من دواع واعتبارات سياس���ية � حزبي���ة، ال أمنية )ردعية!( كما يزعم 

المس���ؤولون والممثلون الحكوميون المختلفون. وهذا، بالضبط، ما أش���ار إليه 

صراح���ة قاضي المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، أيضا، في التصريح الس���الف 

ذكره أعاله خالل النظر في التماس عائلة الشلمون. 

والواق���ع أن رئيس الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، وجد نفس���ه في حالة من 

الضغط السياس���ي � الحزبي والش���عبي العام حيال العمليات المتصاعدة في 

داخل إس���رائيل وفي الضفة الغربية خالل األسابيع األخيرة، فأصدر تعليمات 

تقضي ب�”تس���ريع هدم بيوت عائالت المخربين”، وهو اإلجراء الذي يستغرق 

بضعة أشهر، عادة، لكي يتسنى تنفيذه في غضون فترة قصيرة جدا، ال تزيد 

عن يومين اثنين أو ثالثة أيام منذ لحظة وقوع العملية، كما تناقلت وس���ائل 

اإلعالم اإلسرائيلية، نقال عن مصادر رسمية في ديوان رئيس الحكومة. 

لك���ن تعليمات نتنياهو هذه تصطدم بعقب���ات قضائية وقانونية عديدة، 

وخاص���ة حيال تحفظ ومعارضة بعض األوس���اط الرفيعة في األجهزة األمنية 

اإلس���رائيلية بش���أن مدى “نجاعة” سياس���ة هدم منازل عائالت فلسطينية 

لمجرد االشتباه بمشاركة أحد أفرادها في تنفيذ عمليات ومدى فاعليتها في 

تش���كيل “رد رادع” يمنع آخرين من تنفيذ عمليات أخرى. وهذا، عالوة على ما 

تنطوي عليه سياس���ة الهدم هذه من عق���اب جماعي بحق مواطنين أبرياء وال 

عالقة لهم )حتى في حال ثبوت ضلوع ابنهم / قريبهم في تنفيذ عملية ما(، 

وه���و ما حذرت منه منظمة الصليب األحمر الدولي مؤكدة أن هذه السياس���ة 

“هي بمثابة عقوبات جماعية تحرمها القوانين الدولية”. 

صدر اس���تنادا إلى أح���د أحكام “أنظمة 
ُ
والمع���روف أن أوامر الهدم هذه ت

الط���وارئ” االنتدابي���ة منذ الع���ام 1945، طبقا ل�”حالة الط���وارئ” القائمة في 

إس���رائيل منذ إنش���ائها حتى اليوم، دون انقطاع، إذ يقوم الكنيست بتمديد 

هذه الحالة س���نويا. وطبقا للمادة إياها في “أنظم���ة الطوارئ”، يخّول القائد 

العس���كري بإص���دار أمر بهدم من���ازل، أو حي بأكمله حت���ى )!(، إذا ما توفرت 

ش���بهات بأن منفذي عمليات قد انطلقوا منها أو بأن “بعض سكانها قد أيدوا 

مرتكبي المخالفة”! أما القائد العس���كري الذي يوقع على أمر الهدم فهو قائد 

المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش اإلسرائيلي في حال كان المنزل في 

منطق���ة الضفة الغربية، أو قائد “الجبه���ة الداخلية” في حال كان المنزل في 

منطقة القدس الشرقية وضواحيها. 

في أعقاب قراري رفض وتأجيل تنفيذ أوامر هدم منازل فلسطينية:

وضع قاض في المحكمة العليا تحت حراسة شخصية 
مشددة عقب اتهامه بـ”الوقوف في صف األعداء”!!

*عضو الكنيست موطي يوغيف )من »البيت اليهودي«( يطالب القاضي عوزي فوغلمان بـ »خلع عباءة القضاء واالنضمام 

إلى القائمة المشتركة، التي تنسجم قراراته القضائية غير األخالقية مع آرائها ومواقفها«!!* مدير المحاكم في إسرائيل،

 في خطوة غير مسبوقة، يوجه رسالة إلى رئيس الكنيست: »يوغيف أهدر دم القاضي فوغلمان«!*

فوغلمان.يوغيف.
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