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كلمة في البـدايـة

إلى أين يسير ُحكم نتنياهو بإسرائيل؟

 بقلم: أنطـوان شلحـت

ال تنفّك اإلجراءات المتفاقمة الناجمة عن غاية الهجوم على حقوق 

المواطني���ن الفلس���طينيين وكفاحهم في الداخل م���ن جهة، وعن 

هدف تضييق الخناق على أصح���اب اآلراء المغايرة لمواقف اليمين 

من جهة أخرى، التي يتخذها رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين 

نتنياهو والمس���ّورة بتأييد قوى غوغائية م���ن القاع، تنتج مزيًدا من 

االجتهادات اإلسرائيلية بشأن االتجاه الذي تنحو إسرائيل نحوه في 

الوقت الحالي.

وم���ن آخ���ر هذه االجته���ادات ال ُب���ّد من التنوي���ه بادئ ذي ب���دء برأي 

للبروفس���ور دانيال بلتمان، المؤرخ المتخصص في دراسة الهولوكوست 

ف���ي الجامعة العبرية في الق���دس، أعرب فيه عن اعتق���اده بأن من بات 

يس���يطر على مراكز القوة في إس���رائيل في الوقت الحالي هو معس���كر 

المس���توطنين، مؤكًدا أن هذه الس���يطرة تقضي على االحتمال الضئيل 

بالعودة إلى تأسيس مجتمع ليبرالي منفتح وفيه تعددية. كما أشار إلى 

أن أقطاب هذا المعسكر يعودون في الكثير من األحيان إلى األيديولوجيا 

العنصرية الكولونيالية الت���ي اختفت منذ زمن من العالم، ومثلهم مثل 

الكولونياليين البريطانيين والفرنسيين في القرن التاسع عشر يحاولون 

الق���ول إن اليهود يأت���ون بالحض���ارة والتقّدم معهم )داني���ال بلتمان: 

“تثقيف السكان األصالنيين”، “هآرتس”، 2016/3/1(. 

ويتبن���ى أش���خاص منتم���ون إل���ى “اليس���ار الصهيون���ي” مثل هذه 

 في مقال نش���ره 
ً

���ى ذل���ك مثال
ّ
األيديولوجي���ا الكولونيالي���ة، كم���ا تجل

الكاتب واألس���تاذ الجامعي غادي تاوب أخيًرا، وش���ّدد في سياقه على أن 

الفلسطينيين بحاجة إلى المحتل اإلسرائيلي نظًرا إلى كونه يدافع عنهم 

“في وجه األمن الوقائي الفلس���طيني وحماس وداع���ش”! )غادي تاوب: 

“الفلسطينيون لن يتخلوا عن االحتالل بسرعة”، “هآرتس”، 2016/2/18(.

ويعتقد أوري سافير، المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، 

أنه منذ إقامة حكومة نتنياهو الحالية-الرابعة- وإسرائيل تشهد تدهوًرا 

قيمًيا وأخالقًيا غير مس���بوق. ف���أول مرة في تاريخ الدول���ة تحكم البلد 

حكومة عنصرية، ذات خطاب عنصري، وسياسة اقتصادية تمييزية تجاه 

األقلية العربية، وتش���ريعات تس���لب المواطنين العرب حقوق المواطن 

األساسية.

ويقّر س���افير بأن العنصرية كانت موجودة دوًم���ا لدى اليمين القومي 

المتط���رف، لكن كان���ت مخفية أكثر حتى أطلق نتنياه���و صرخة القتال 

العنصرية ي���وم االنتخابات األخي���رة بأن “العرب يتدفق���ون بجموعهم 

للتصوي���ت” واكتش���ف بعدها أن العنصرية ليس���ت ش���رعية فقط بل 

ا ش���عبية. وعلى طريق���ه هذا يس���ير الكثير من وزرائه وش���ركائه 
ً

أيض

األيديولوجيين، حيث توجد منافس���ة خفية حول من هو عنصري أكثر - 

نتنياهو، أفيغدور ليبرمان، نفتالي بينيت، ميري ريغف وكثيرون آخرون 

يتنافس���ون كل يوم من على موجات األثير لكسب قلب جمهور عنصري 

واسع، يقف في مركزه سكان المستوطنات )أوري سافير: “تدهور قيمي 

وأخالقي غير مسبوق”، “معاريف”، 2016/2/29(.

كل هذا اس���تدعى رئي���س تحرير صحيفة “هآرت���س” ألوف بن ألن 

يتصّدى لتحليل أداء نتنياهو في سّدة الحكم. وخرج من هذا التحليل 

بنتائج مثيرة، ف���ي مقدمها أن نتنياهو “مدير جّي���د”، والدليل على 

ذل���ك أنه يعرف ما ال يفعله وما ال ينش���غل به، وأن���ه يدع لآلخرين ما 

ه���و كفيل ب���أن يثير الخالف أو أن يفش���ل. فمش���روع “تغيير النخب 

اإلس���رائيلية” الرامي إلى تصفية التأييد الجماهيري لتقسيم البلد، 

ُس���لم إلى وزيري التربية والتعليم والثقافة والرياضة نفتالي بينيت 

وميري ريغف. والصراع ضد الضغط الدولي إلنهاء االحتالل خصخصه 

لرئيس���ي “المعارضة” إس���حق هيرتس���وغ ويائير لبي���د. وتقويض 

المحكم���ة العليا تم إيداعه في أيدي آييلت ش���اكيد وياريف ليفين. 

وف���ي الواليات الس���ابقة بعث نتنياه���و بإيهود ب���اراك ليتحطم في 

مش���روع “الهجوم على إيران”، وبعث بتسيبي ليفني لتنتحر سياسًيا 

على صخرة “مسيرة سلمية” عديمة االحتمال. 

ورأى بن أن الصحافيين الذين يركزون على صغائر األمور مثل الس���كن، 

وخط���ة الغاز، وتعيي���ن موظفين ف���ي المكاتب الحكومي���ة، لإلقناع بأن 

نتنياهو رجل ضعيف، وسياس���ي هزيل، ومدير فاشل، يساعدونه فقط، 

إذ بينما ينش���غلون بهذه الترهات، أو في تنكيل زوجته س���ارة بالخدم، 

يتقدم نتنياهو بهدوء وبدون عوائق نحو تحقيق أهدافه الحقيقية وفي 

طليعتها ش���طب االعتراف الدولي بوجود ش���عب فلسطيني منفصل مع 

حقوق وطنية )ألوف بن: “نتنياهو مدير جيد”، “هآرتس”، 2016/2/26(.

إن ه���ذه االجتهادات وغيرها الكثير مما ه���و قمين بالمتابعة والرصد، 

تعاني م���ن نقص كبير وفاضح، فح���واه توجيه النظر إل���ى ما يجري في 

الحاضر وما يحيل إليه بشأن المستقبل، بانقطاع تام عن “إرهاصاته” في 

ا من “هآرتس” رأى- بعد أن أعرب عن خجله من 
ً
ا بارز

ً
الماض���ي. بل إن معلق

هذه اإلجراءات- أن الحاضر اإلسرائيلي ملك للمتطرفين، الذين يمتلكون 

في هذا الوقت األغلبية والقوة المطلوبتين لتدمير كل مؤسسة وتشويه 

كل قان���ون وإفس���اد كل قيمة وتدمير كل قطعة طيب���ة، لكنه في الوقت 

عينه شّدد على أن الماضي والمستقبل ليس لهم )آري شافيط: “الحاضر 

لكم أيها المتطرفون”، “هآرتس”، 2016/3/3(.

كذلك ال نعثر في هذه االجتهادات إال لماًما على مواقف تعترف بأن ما 

ا إلى 
ً

حدث ويحدث ال يعود فقط إلى زيادة نفوذ اليمين وقوته، وإنما أيض

عدم وجود برنامج بديل ل���دى خصومه، وإلى لهاث هؤالء الخصوم لتبني 

طروحات الليكود والتماهي مع مواقف يمينية.

بم���وازاة ذلك، فإن اليمين المتطّرف الذي يش���عر بفائض قوة ال يخفي 

ش���هيته إلجراءات أش���ّد وأدهى، حيث اعتبر أح���د الناطقين المفوهين 

باس���مه أن “مش���روع قانون اإلقصاء” هو بمثابة مخف���ف لألم في وقت 

يجب فيه عالج “مسألة تضامن السكان العرب مع اإلرهاب بشكل جذري” 

ف لألم اس���مه قانون اإلقص���اء”، “هآرتس”، 
ّ
)يس���رائيل هرئيل: “مخف

.)2016/3/3

ا لهذه المعالجة، في 
ً
وتمثل أبلغ رد على الس���ؤال الذي وضعن���اه عنوان

قول أس���تاذ جامعي إس���رائيلي تعقيبًا على طرح الحكومة اإلس���رائيلية 

مش���روع قانون يقضي بتعليق عمل أعضاء كنيست يقومون بالتحريض 

عل���ى اإلرهاب أو العنصري���ة أو ينكرون وجود إس���رائيل كدولة يهودية 

وديمقراطية، والذي بات يعرف باس���م “قان���ون اإلقصاء”، بأن مثل هذه 

اإلجراءات تفضي إلى تكريس إسرائيل كدولة يهودية بال أي قيد أو شرط 

وكدولة ديمقراطية بش���روط )أفيعاد كالينبرغ: “قان���ون اإلقصاء- وداعًا 

للديمقراطية”، “يديعوت أحرونوت”، 2016/3/2(.

كتب بالل ضاهر:

يصل إلى إس���رائيل اليوم، الثالثاء، نائب الرئيس األميركي، جوزيف بايدن، 

في زيارة رسمية ستشمل األراضي الفلسطينية أيضا. 

وقال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، لدى افتتاح اجتماع 

حكومته األس���بوعي، أول من أمس األحد، إنه »س���يصل إلى هنا هذا األسبوع 

صديقنا نائب الرئيس األمريك���ي جو بايدن. وتعبر هذه الزيارة عن العالقات 

المتينة القائمة بين إسرائيل وحليفتنا الواليات المتحدة«. 

وفي إش���ارة إلى األزم���ة في العالقات بي���ن الحكومة اإلس���رائيلية واإلدارة 

األميركية، قال نتنياهو إن »هناك من توقع انهيار هذه العالقات ولكن األمر 

ليس كذلك إطالقا. ه���ذه العالقات متينة على جميع األصعدة إزاء التحديات 

الت���ي نواجهها معا في منطقتنا وس���أبحث هذه القضاي���ا بطبيعة الحال مع 

نائب الرئيس األميركي«. 

وتاب���ع نتنياه���و “ينبغي أن أق���ول إنه في م���وازاة عالقاتنا م���ع الواليات 

المتحدة، نبني عالقات مع الكثير من دول العالم. كل أس���بوع يزور إس���رائيل 

رئيس أو وزير أو رئيس وزراء أو وزير خارجية من الدول اآلس���يوية واإلفريقية 

واألوروبية واألمريكية الالتينية ومن العالم أجمع”، معتبرا أن “هذا األمر يعبر 

ع���ن األهمية التي تحظى بها إس���رائيل حاليا في إط���ار الكفاح ضد التطرف 

اإلس���المي وانتهاز فرص المستقبل، خاصة في المجال التكنولوجي. وسيزور 

إس���رائيل غدا )الي���وم( الرئيس الروماني وهذه الزيارات ستس���تمر أيضا من 

خالل الزيارات التي س���أقوم بها إلى دول أخرى، خاص���ة في القارة األفريقية 

في شهر تموز المقبل”.

وزار إسرائيل يوم الخميس الماضي رئيس هيئة األركان المشتركة للجيش 

األميرك���ي، الجنرال جوزيف دانفورد، حي���ث التقى مع نتنياهو ووزير الدفاع، 

موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت. 

حول هذه الزيارات لمس���ؤولين أميركيين إلس���رائيل، والعالقات األميركية 

– اإلس���رائيلية، في ع���ام انتخاب���ات الرئاس���ة األميركية، أجرى “المش���هد 

اإلس���رائيلي” مقابل���ة خاصة مع المحلل السياس���ي في موق���ع “ألمونيتور” 

االلكتروني، عكيفا إلدار. 

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: ما هو الهدف من زيارة نائب الرئيس األميركي، 

جوزيف بايدن، إلسرائيل، اليوم؟

إل���دار: »هدف الزي���ارة برأيي ه���و أوال أن المرش���حة للرئاس���ة األميركية، 

هيالري كلينتون، والحزب الديمقراطي يريدان أن يظهرا والءهما إلس���رائيل، 

والحص���ول على فرصة اللتقاط صور بين باي���دن ونتنياهو، من أجل إظهار أن 

األمور بين الجانبين تس���ير بشكل حس���ن. يعتقد الديمقراطيون أن المرشح 

الذي سينتخبه الجمهوريون في االنتخابات التمهيدية الحالية سيسارع إلى 

القدوم إلى إس���رائيل، فهذا تراث، من أجل الحصول على تأييد علني أو خفي 

من المؤسس���ة اإلس���رائيلية. ولذلك فإن توقيت الزي���ارة ينطوي على أهمية 

بالنسبة لالنتخابات في الواليات المتحدة. والهدف الرسمي سيكون، بالطبع، 

التداول في أزمة تزويد الس���الح م���ن الواليات المتحدة إلس���رائيل، في إطار 

المس���اعدات األميركية، والمس���تجدات في الموضوع اإليراني. ومن الجائز أن 

زيارة بايدن اآلن تأتي أيضا للتحضير للقاء بين الرئيس باراك أوباما ونتنياهو 

عندما يزور األخير واشنطن للمشاركة في مؤتمر ’إيباك’ في نيسان المقبل«.

)*( ما هو وضع العالقات بين إس���رائيل والواليات المتحدة اليوم. المقصود 

طبعا بين حكومة إسرائيل وإدارة أوباما؟

إلدار: »وض���ع العالقات هو انعدام ثقة متبادل بي���ن الجانبين. ولكن هناك 

توتر مع الجالية اليهودية في الواليات المتحدة. وفي ’إيباك’ ليس���وا راضين 

أب���دا عن التوتر الحاصل بين اإلدارة وحكومة إس���رائيل. لكن العالقات بصورة 

عام���ة باإلمكان وصفها بأنها ’الئقة’، ألن ما يوجه كال الجانبين هو السياس���ة 

الداخلي���ة، ورغ���م ذلك ال توج���د ثقة بي���ن الجانبين، والعي���ون متجهة نحو 

االنتخابات في الوالي���ات المتحدة، وهنا تتحدث أنباء ع���ن تحركات مختلفة 

هدفها إسقاط نتنياهو عن الحكم«.

)*( من يريد نتنياهو أن ينتخب رئيسا للواليات المتحدة، في تقديرك؟

إلدار: »أقدر أن من س���يقرر أي مرش���ح يريده نتنياهو هو شيلدون إدلسون 

)الملياردير اليهودي األميركي الذي يمول حمالت نتنياهو االنتخابية ويقدم 

له الدعم السياس���ي(. ووفقا للمحللين األميركيين فإن المرشح المفضل على 

إدلس���ون هو )الجمهوري( ماركو روبيو. وروبيو هو أكثر مرشح أطلق تصريحات 

متش���ددة ضد أوباما، ومنح تعهدات إلسرائيل، وهاجم خصمه دونالد ترامب 

ألن األخير قال إنه س���يكون محايدا كوسيط من أجل حل الصراع اإلسرائيلي – 

الفلس���طيني، وروبيو رفض ذلك وقال إنه سيعمل لصالح إسرائيل. والمسألة 

ليست متعلقة بإسرائيل وإنما بعالقات محلية في الواليات المتحدة وعالقات 

ش���خصية واقتصادية بين إدلسون ونتنياهو. ويبدو اآلن أن روبيو هو المرشح 

المفضل عليهما، ويليه المرش���ح الجمهوري أيضا، تيد كروز. ودونالد ترامب 

لي���س مفضال عليهما أب���دا. فقد قال ترام���ب علنا إنه يع���رف أن اليهود لن 

ينتخبوه ألنه ليس بحاجة إلى مالهم. ففي الواليات المتحدة، وفي إس���رائيل 

أيض���ا، ال توجد ديمقراطية ف���ي االنتخابات وإنما حكم الم���ال. وترامب ليس 

بحاجة للمال من أحد ألنه هو نفس���ه ملياردي���ر. ونتنياهو يعرف أن احتمال 

الس���يطرة على ترامب س���يكون أقل من مرش���حين آخرين، الذين سيضطرون 

إلى التفكير بالحملة االنتخابية المقبلة بعد أربع س���نوات، ولذلك هم ملزمون 

بالحفاظ على عالقات جيدة مع األثرياء اليهود. وهذا الوضع يجعلهم يخافون 

من ترامب، وقال أمورا ال تعجب المسؤولين هنا في إسرائيل«.

)*( رئي���س هيئ���ة األركان المش���تركة للجيش األميركي زار إس���رائيل في 

األس���بوع الماضي، لكن لم تنش���ر تقارير حول هذه الزي���ارة أو اللقاءات التي 

عقدها مع المسؤولين اإلسرائيليين والقضايا التي جرى التباحث بها.

إلدار: »مثل هذا الوقت من العام المقبل سيكون هناك رئيس أميركي جديد. 

ولذلك، في السنة التي توجد فيها انتخابات ال يتم فيها اتخاذ قرارات طويلة 

األمد، وإنما يتبادلون المعلومات، وأعتقد أن هذه الزيارة أيضا ليس���ت نظيفة 

من السياس���ة، بمعنى أن اإلدارة األميركي���ة، الديمقراطية، تريد أن تظهر أن 

األمور تس���ير كالمعتاد، وأن الدعم إلسرائيل مس���تمر. وفي استطالع ’مؤشر 

الس���الم’ الش���هري الذي يصدره ’المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية’ هناك 

سؤال حول المرشح األفضل إلسرائيل، وأجاب 34% أن رئيسا جمهوريا أفضل، 

وفقط 28% يعتقدون أن رئيس���ا ديمقراطيا أفضل. وهذه النتيجة معاكس���ة 

لموقف يهود الواليات المتحدة. ويظهر في االستطالع تأييد لترامب«.

)*( الحاخامية الرئيس���ية والحريديم في إسرائيل يعارضان اعترافا رسميا 

بالتياري���ن اإلصالح���ي والمحافظ، وغالبي���ة أتباعهما في الوالي���ات المتحدة 

ويش���كلون األغلبية العظم���ى من اليه���ود األميركيين. كي���ف يؤثر موقف 

الحريديم على العالقة بين إسرائيل واليهود في الواليات المتحدة؟

إلدار: »هذا يؤثر بشكل كبير جدا، ولذلك فإن نتنياهو يواجه ضائقة صعبة 

جدا، يمكن أن تؤدي إلى أزمة. فهو موجود بين المطرقة والسندان، ألنه تعهد 

أمام اليه���ود األميركيين عندما زار الواليات المتحدة قبل س���نة، إضافة إلى 

صدور قرار ع���ن المحكمة العليا يلزم نتنياه���و بإعطائهم منطقة في حائط 

المبكى. ولوال قرار المحكمة لما كان س���يكترث، لكن سيكون من الصعب عليه 

في هذه القضية أن يسن قانونا يلتف من خالله على المحكمة العليا. وأحزاب 

المعارضة س���تعارض س���ن قانون كهذا، كذلك س���تكون لديه مشكلة داخل 

الليكود من هذه الناحية، ألن هناك أثرياء يهود أميركيين يمولون حمالتهم 

االنتخابية. ولست واثقا من أنه لن تحدث أزمة هنا على خلفية هذا الموضوع«.    

مقابلة خاصة مع المحلل السياسي في موقع »ألمونيتور« اإللكتروني

«: هدف زيارة بايدن مرتبط بانتخابات الرئاسة  « عكيفا إلدار لـ
األميركية وبإظهار أن الديمقراطيين مخلصون إلسرائيل!

المشهد اإلس����رائيلي: يحاول قادة أحزاب وشخصيات عامة في إسرائيل، 

من خالل اتص����االت تجري مؤخًرا فيما بينهم، تش����كيل ائتالف يهدف إلى 

إسقاط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن الحكم في االنتخابات العامة 

المقبلة. 

كذلك يطلق هؤالء تصريحات ترمي إلى زعزعة ش����عبية نتنياهو، الذي ما 

زال يتولى رئاس����ة الحكومة منذ س����بع س����نوات متواصلة، تضاف إلى ثالث 

سنوات واليته األولى في رئاسة الحكومة خالل األعوام 1996 - 1999. 

وكانت آخر االنتقادات الش����ديدة التي تم توجيهه����ا إلى نتنياهو، تلك 

الت����ي أطلقها رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، خالل ندوة في تل أبيب 

يوم السبت الماضي. 

وقال خولدائ����ي إن »مجرد الفكرة والمبدأ الديمقراطيين يزعجان بيبي )أي 

نتنياهو( وهو يحصن حكمه بوس����ائل تمنع الجمه����ور من التدخل، وانظروا 

إلى عدد الحقائب الوزارية التي يتوالها والصحيفة التي تستخدم كبوق له، 

صحيفة ’يس����رائيل هيوم’ وغير ذلك. ورغم أننا لم نصل بعد إلى وضع مثل 

)الرئيس التركي رجب طيب( إردوغان، الذي اس����تولى على الصحيفة الكبرى 

للمعارضة في تركيا، لكن توجد براعم الحتمال حدوث أمر مشابه. فإردوغان، 

بمساعدة األداة الديمقراطية، حول تركيا إلى دولة إكراه ديني تسير بحسب 

قوانين الش����ريعة. ويتعين علينا أن نكون يقظين جدا لهذا األمر وأن نفعل 

كل ما في وسعنا من أجل منع تدهور مماثل عندنا أيضا«.  

وأضاف خولدائي أنه »ليس مقبوال علّي القول إنهم يعتزمون إسقاط بيبي 

فقط وليس الليكود. فالليكود كله يجب أن يستبدل، وليس من يرأسه. وفي 

هذا الس����ياق، على سبيل المثال، أنا لس����ت مستعدا ألن أمنح الفلسطينيين 

إمكانية أن يقرروا مصيري وتحويل دولة إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، 

ولذلك فإني كنت س����أبدأ بخطوات لبناء الثقة وت����دل على هذه النية: إقامة 

ميناء بحري في غزة، تحسين ظروف حياة الفلسطينيين، تقوية اقتصادهم 

وتجميد البناء وراء الخط األخضر« أي في المستوطنات. 

ووفق����ا لخولدائي فإنه »لم يعد أحد يصدقن����ا عندما نقول إنه ال نية لدينا 

بأن نصبح دولة ثنائية القومية. ما العمل طالما أننا نس����يطر على شعب آخر، 

وال ننج����ح في أن ينظروا إلينا كدولة ديمقراطية؟ ألنه في نهاية األمر، ليس 

مهما ماذا نعتقد وماذا نش����عر، وإنما ما الذي يحدث لدى الجانب اآلخر. وهذا 

هو التفكير العقالني الذي أتحدث عنه«.  

وبقول����ه إنه »ليس مقب����وال علّي القول إنهم يعتزمون إس����قاط بيبي فقط 

ولي����س الليكود«، كان خولدائي يش����ير إلى ما كتبه محلل الش����ؤون الحزبية 

والسياس����ية في صحيفة »هآرتس«، يوس����ي فيرتر، ي����وم الجمعة الماضي، 

بأن رؤس����اء أحزاب وشخصيات مرشحة لدخول الحلبة السياسية، مثل رئيس 

أركان الجيش اإلس����رائيلي األسبق، غابي أش����كنازي، يحاولون تشكيل حزب 

واحد جديد من أجل طرح قوة سياسية تنافس نتنياهو وتنهي حكمه.

ووفقا لفيرتر فإن المناهضين الس����تمرار حك����م نتنياهو هم رئيس حزب 

“كوالنو )كلن����ا(” ووزير المالية موش����يه كحلون، ورئيس حزب “يس����رائيل 

بيتينو )إس����رائيل بيتن����ا(” أفيغ����دور ليبرمان، ورئيس ح����زب “يش عتيد 

)يوجد مستقبل(” يائير لبيد، والقيادي في الليكود الذي تنحى عن النشاط 

السياسي حاليا، غدعون ساعر، وأشكنازي.

وأضاف فيرتر أنه جرى في األيام األخيرة إعداد اس����تطالعات رأي عميقة، 

تبين منها أمران. أوال، أن ثلثي الناخبين يريدون رؤية انتهاء حكم نتنياهو. 

وثانيا، أن نس����بة مرتفعة م����ن الناخبين ال ترى بديال له. واالس����تنتاج الذي 

يضع����ه المحلل هو أنه طالما أن البند الثاني قائ����م فإن نتنياهو باق. وتابع 

المحلل أن رؤس����اء األحزاب المناهضين لنتنياهو، أو قس����ما منهم، وضعوا 

خططا للتغلب على نتنياهو، بينها تش����كيل حزب وس����ط – يمين، يستميل 

أعضاء في الليكود غير متطرفين، بحيث أنهم يريدون استمرار حكم اليمين 

ولكنهم سئموا حكم “عائلة نتنياهو”.  

وأشار فيرتر إلى أنه طالما أن الموضوع األمني هو المسيطر في إسرائيل 

فإن تش���كيلة الحكومة المقبلة يجب أن تكون يمينية أو وس���ط – يمين. 

ولفت المحلل أيضا إلى أن تش���كيل تجمع حزبي كبير س���يصطدم بحرب 

داخلية على الكراس���ي، فلبيد يحلم بأن يرأس حزبا كهذا، بينما أشكنازي 

ل���ن يوافق على أن يكون رقم 2 ألي كان، أي أنه يريد رئاس���ة حزب. كذلك 

األمر بالنس���بة لساعر، بينما ليبرمان، بحس���ب مصادر مقربة، قد “يتنازل 

ويوافق على تولي حقيبة الدفاع”.

من جهة أخ����رى، أفادت “هآرت����س”، أمس االثنين، بأن نتنياهو يس����عى 

إلى تقييد ق����درة جمعيات على إدارة حمالت دعائية سياس����ية أثناء فترة 

االنتخابات، من خالل إخض����اع هذه الجمعيات لقانون تمويل األحزاب بحيث 

تصبح قدرتها محدودة على جمع أموال. والدافع من وراء طرح مشروع القانون 

بهذا الخصوص هو نشاط منظمة V15 في االنتخابات األخيرة للكنيست ضد 

نتنياهو والليكود. ويذكر مشروع القانون حركة V15 بشكل صريح على أنها 

السبب وراء طرح مش����روع القانون، وجاء فيه أن “هذه الحركة نشرت رسائل 

سلبية ضد شخصيات سياسية وفي مقدمتهم رئيس الحكومة”.

وعقبت رئيسة حزب ميرتس، عضو الكنيست زهافا غالئون، على ذلك بالقول 

إنه “باإلمكان شم رائحة الذعر لدى بيبي جراء ضعفه في االستطالعات حتى 

شر آخرها يوم السبت الماضي 
ُ
هنا”. وكانت تش����ير بذلك إلى استطالعات، ن

في القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، أظهرت تراجع قوة الليكود بأربعة 

مقاعد فيما لو جرت االنتخابات اليوم.

محاوالت حثيثة لتشكيل ائتالف 
يمين- وسط يسعى إلسقاط نتنياهو عن الحكم!

)إ.ب.أ(  نتنياهو: قصة بقاء لغياب البديل.  

البنوك اإلسرائيلية 
الخمسة الكبرى 

تسجل أرباحا بـ 11ر2 
مليار دوالر بزيادة 

%27 عن 2014!

صراعات اليهود 
في حائط البراق- هل 

تهدد استقرار حكومة 
نتنياهو؟
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ال يتوق���ف وزير التربي���ة والتعليم اإلس���رائيلي الحالي، رئيس حزب 

»البيت اليهودي« اليميني المتدين، نفتالي بينيت، عن فتح »جبهات« 

صدامية جديدة متتالية في كل ما ال يروق له وال يتساوق مع توجهاته 

األيديولوجية، السياسية والدينية في عمل وزارة التربية والتعليم في 

إسرائيل، دون اإلحجام عن استخدام ما يمكن اعتباره إكراهًا عنفيا في 

فرض أجنداته عل���ى الوزارة ومجاالت عمله���ا المختلفة، بل على جهاز 

التعليم عامة في إس���رائيل، بما يعنيه من ف���رض هذه األجندات على 

ماليين الطالب، حاضرا ومستقباًل.

ويب���دو واضحا تماما، اآلن خصوصا، أن بينيت هو الوزير األبرز في هذه 

الحكومة من حيث دأبه المحموم على فرض أجنداته المعدة سلفا على 

هذه الوزارة األساس���ية التي أس���ندت إليه، بل حارب من أجل إسنادها 

إلي���ه، بما يعني أن���ه جاء إليها وه���و يحمل أجن���دات واضحة للفرض 

والتطبيق!

ثالث معارك مركزية
ويكفي أن ننظر إلى »المع���ارك« الثالث الكبيرة التي أطلقها بينيت، 

حت���ى اآلن )وال يبدو أن جعبته قد خلت منها( في ثالثة مجاالت مركزية 

ف���ي عمل وزارة التربية والتعليم منذ تس���لمه زمام إدارتها، ليتضح ما 

ذهبنا إليه أعاله من حيث كونها كاش���فة لمنطلقات ومعبرة عن غايات، 

م���ع التنبيه إلى أن هذه »المعارك« الثالث ال تزال تتفاعل على أكثر من 

صعيد وفي أكثر من مستوى:

األولى � إقصاء »لنكس���ر الصمت«: قراره منع ممثلي منظمة »لنكس���ر 

الصمت« م���ن دخول الم���دارس الثانوي���ة اليهودية والتق���اء طالبها 

الذين ه���م على أعتاب التجند لتأدية الخدمة العس���كرية في الجيش 

اإلس���رائيلي. وقد اندرج قرار بينيت هذا في إطار الحملة اإلس���رائيلية 

المنظم���ة والمتعددة األطراف التي انطلقت ضد هذه المنظمة، س���واء 

من قبل مس���ؤولين عسكريين أو سياسيين، شملت قرارا بمنع ممثليها 

م���ن زيارة »الكلي���ات التحضيري���ة« للخدمة العس���كرية )تابعة لوزارة 

الدفاع اإلس���رائيلية( والتقاء طالبها، من خ���الل اتهامها ب�«التآمر على 

دولة إس���رائيل، خيانتها، تلطيخ س���معة الجيش اإلسرائيلي وجنوده 

والمساهمة في تقديمهم إلى محاكمات دولية بشبهات ارتكاب جرائم 

حرب«. 

وقد علل بينيت قراره هذا بتغريدة نش���رها على صفحته الشخصية 

على موقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك( قال فيها: »من يمّس بجنود 

الجيش اإلسرائيلي ال مكان له في جهاز التربية والتعليم«!!

و«لنكس���ر الصمت« هي منظمة تضم جنودًا إسرائيليين، من مختلف 

المس���تويات والرتب العسكرية، يروون عن تجاربهم في تأدية الخدمة 

العسكرية ضمن  جيش االحتالل في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما 

فيها من قتل وقمع وتنكيل واضطهاد واعتداءات، ليخلصوا إلى ضرورة 

انسحاب الجيش اإلس���رائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلة شرطا، 

أوليا وضروري���ا، لتخليصه من أعباء وتداعيات الممارس���ات الالأخالقية 

والالإنسانية التي تنطوي عليها مهماته االحتاللية. 

وإذا م���ا تذكرنا أن زيارات »لنكس���ر الصمت« إلى الم���دارس الثانوية 

اليهودي���ة والتقاء طالبها هي نهج معتمد ومكرس منذ س���نوات غير 

قليلة، من باب »حق الطالب المرش���حين لتأدية الخدمة العسكرية في 

س���ماع آراء أخرى وتوجهات أخرى عنها«، مغاي���رة لتلك التي يعرضها 

»التيار المركزي«، بما فيه المؤسس���ة العس���كرية واألمنية  الرسمية، 

فباإلم���كان فهم مدى ح���دة وخطورة الخطوة التي أق���دم عليها الوزير 

بيني���ت بقرار المنع المذكور، في كل م���ا يتعلق بحرية الفكر والتفكير، 

حرية التعليم وحرية التعبير عن الرأي لكل من هو خارج »سرب« اإلجماع 

الصهيوني � اليميني � الديني! 

الثاني���ة � كتاب جديد لتدريس التربي���ة المدنية: قرار الوزير بينيت 

إع���داد وإصدار صيغة جديدة من كتاب بعنوان »أن نكون مواطنين في 

إس���رائيل« المخصص لتدريس موضوع »المدنيات« )التربية المدنية / 

الموطن( في المدارس الثانوية في إسرائيل. 

ويش���مل الكت���اب الجديد 36 فص���اًل موزعة في أربعة أب���واب: األول 

مخص���ص ل�«دولة إس���رائيل كدول���ة يهودية«، أم���ا الثاني فمخصص 

ل�«مب���ادئ الديمقراطية« والثالث ل�«النظام والسياس���ة في إس���رائيل« 

والرابع ل�«آراء مختلفة حول الطابع المرغوب للدولة«.

والصيغ���ة الجديدة من كت���اب »المدنيات« هذه، الت���ي وصفها أحد 

األكاديميين اليهود المطلعين بأنها »أكثر يهودية وأقل ديمقراطية«، 

تنط���وي عل���ى العديد م���ن المضامين الت���ي تتناق���ض، جوهريا، مع 

ماهية التربي���ة الديمقراطية، ناهيك عما فيها م���ن مضامين خطيرة 

تش���كل تزويرا فظا للتاري���خ وللرواية الفلس���طينية ولواقع المواطنين 

الفلسطينيين في إسرائيل، عالوة على تقديمهم ليس كأقلية قومية، 

بل كمجموعة من الطوائف المنفصلة. 

ب 
ّ
فع���الوة على ما ف���ي هذه الصيغ���ة الجدي���دة من تقزي���م للمرك

الديمقراط���ي في هوية دولة إس���رائيل وطابعها، لصال���ح إبراز وإعالء 

ب اليهودي )ومما يدلل على هذا، أيضا، استهالل مقدمة الكتاب 
ّ
المرك

بدعاء من صالة يهودية، بينما كانت الصيغة الس���ابقة قد اس���تهلت 

بجملة مقتبس���ة من »وثيقة اس���تقالل« دولة إس���رائيل!(، يتعمد هذا 

الكتاب، أيضا، تحجيم وتهميش األقلية العربية في إسرائيل، حقوقها 

وإمكانياته���ا، تجاهل مكّون���ات هويتها الثقافي���ة والقومية، وخاصة 

اللغة العربية بوصفها لغة رسمية ومركزية في البالد. 

ويقتصر الكت���اب حقوق األقلية القومية العربية في إس���رائيل على 

مجال���ّي التعليم والدين، بينما ُيالَحظ فيه جهد واضح لتفكيك األقلية 

العربية وتفتيتها إلى مجموعات طائفية � مس���لمون، مسيحيون ودروز 

� مع التشديد على أن األخيرين »يخدمون في الجيش اإلسرائيلي«! وهو 

د انطباعًا بأن في األمر محاولة 
ّ
ما رأت البروفس���ور إيالنا هيرمان أنه »يول

متعمدة للتمييز بين عرب جيدين وعرب سيئين«!!

وفي اإلجمال، يؤكد المطلعون على الصيغة الجديدة من هذا الكتاب 

أنها تقوم على منظومة من المواد والمصطلحات المش���تقة من الرؤية 

القومي���ة � اإلثني���ة اليهودية الضيقة، وس���ط تجاهل تام لتش���كيلة 

المواقف اآلراء المختلفة في الحيز اإلس���رائيلي العام وفي األكاديميا، 

وخاص���ة المواقف  واآلراء المركزية بين األقلية العربية في إس���رائيل. 

وفوق هذا، يخلو الكتاب الجدي���د من أية معلومات جدية حول موضوع 

العنصرية بشكل عام وظاهرة العنصرية في إسرائيل بشكل خاص.  

الثالث���ة � إقصاءات وتعيينات في »مجل���س التعليم العالي«: وجهت 

مجموع���ة من األس���اتذة الجامعيين الكبار حاملي درجة بروفس���ور في 

عدد من الجامعات اإلس���رائيلية، قبل أيام قليلة، رسالة إلى المستشار 

القانوني الجديد للحكومة اإلس���رائيلي، أفيح���اي مندلبليت، وإلى وزير 

التربي���ة والتعليم، نفتالي بينيت، بصفته رئيس���ًا ل� »مجلس التعليم 

العالي« في إس���رائيل، يؤكدون فيه معارضتهم ورفضهم قرار الوزير 

مواصلة تفعيل هذا المجلس وعقد جلس���اته ونشاطاته واتخاذ قراراته 

على ضوء انسحاب / استقالة ستة من بين أعضائه قبل نحو أسبوعين. 

وأكد األس���اتذة أن رس���التهم هذه تأتي كمحاولة أخيرة من جانبهم 

قب���ل التوجه بالتم���اس خاص إلى »محكمة الع���دل العليا« لمنع تفاقم 

األزم���ة في »مجلس التعليم العال���ي« والحيلولة دون مزيد من التدهور 

في تش���كيلته وأدائه، بما قد يحمل من انعكاسات وإسقاطات كارثية 

على التعليم الجامعي في إس���رائيل، عامة، س���واء ف���ي المدى الفوري 

المنظور أو في المدى البعيد. 

ولفت األس���اتذة في رس���التهم إلى أن فكرة تقدي���م االلتماس إلى 

المحكمة العليا تأتي على الرغم من التصريح الذي أصدره المستش���ار 

القانون���ي للحكومة ومكتبه إلى الوزير بينيت بمواصلة تس���يير أعمال 

»مجلس التعليم العالي«، وذلك باالستناد إلى حقيقة أن استمرار عمل 

»مجلس التعليم العالي« بتركيبته الحالية � 16 عضوا فقط بعد استقالة 

6 أعضاء � يشكل انتهاكا ل� »قانون مجلس التعليم العالي« الذي تنص 

الم���ادة الرابعة منه صراح���ة على أن »المجلس يض���م في عضويته 19 

عضوا في الحد األدنى و25 عضوا في الحد األقصى، بينهم وزير التربية 

والتعلي���م«، الذي درج���ت العادة على أن يقوم ه���و بمهام رئيس هذا 

المجلس. 

وحذر أس���اتذة الجامعات من أن تركيبة »المجلس« الحالية، الناقصة، 

ال تتيح ل���ه تأدية المهام المنوطة به أو تحم���ل أعباء الحياة الجامعية 

وم���ا تتطلب من احتياجات يومية ضرورية، ما يش���كل خطرا جديا على 

أداء الجامع���ات عل���ى التعليم الجامعي في الب���الد، ناهيك عن أنه في 

أعق���اب اس���تقالة األعضاء الس���تة أصبحت بعض الجامع���ات ومعاهد 

التعليم العالي في إس���رائيل غير ممثلة بش���كل مباش���ر في »مجلس 

التعليم العالي«، بما يتناقض مع مبدأ وتقليد ضمان التمثيل المناسب 

لجميع الجامعات ومعاهد التعليم العالي، كما أرس���ته وحددته قرارات 

حكومية سابقة، منذ عقود.     

وكانت هذه األزمة قد تفاقمت في إثر تقديم ستة أساتذة جامعيين 

� جميعهم ممثلو جامعات ومعاهد عليا � استقالة جماعية من عضوية 

»مجل���س التعليم العالي«، في خطوة احتجاجية عل���ى ما اعتبروه قرارا 

سياس���يا تعس���فيا من جانب وزير التربية والتعليم، بينيت، الذي قام 

بعزل وإقصاء نائبة رئيس »مجلس التعليم العالي«، البروفسور حاجيت 

ميسر � يارون، وتعيين ريفكا فدماني � شاومان خلفًا لها. 

وردا على هذه االس���تقالة الجماعية، وفي موقف مشبع باالستخفاف 

واالس���تهتار والتجاهل، قالت وزارة التربية والتعليم في بيان رس���مي 

لها إن »الوزي���ر بدأ يتخذ الخطوات واإلج���راءات الالزمة لتعيين أعضاء 

جدد في مجلس التعليم العالي الس���تكمال نص���اب هيئته القانونية 

المطلوبة«! 

وتعقيبًا على هذا الموقف من جانب الوزير بينيت ووزارته، قال رئيس 

»معهد وايزمان للعلوم«، البروفس���ور دانيئي���ل زايبمان، إنه لن يقترح 

ممثال آخر عن معهده لعضوية المجلس، بدال من الممثل المس���تقيل، 

مؤكدًا: »ال أومن بأن المشكالت التي تواجهنا اآلن يمكن حلها وتجاوزها 

بتعيينات جديدة وفورية ألعضاء جدد في المجلس. ذلك أن اس���تقالة 

أعضاء المجلس ما هي إال أحد األعراض لحالة انعدام الثقة القائمة بين 

مجلس التعلي���م العالي من جهة وبين مؤسس���ات التعليم العالي من 

جهة أخرى«.  

يذك���ر أنها المرة األولى التي يقدم فيها أعضاء في »مجلس التعليم 

العالي« اس���تقالة جماعية كهذه احتجاجا على سياس���ة وممارس���ات 

وزير للتربية والتعليم في إس���رائيل، منذ تأسيس���ه.  وأشار األساتذة 

الجامعيون الس���تة، في كتاب اس���تقالتهم، إلى أن »ممارسات رئيس 

المجل���س )الوزير بينيت( وانضمام غالبية أعض���اء المجلس إليه تعود 

بض���رر فادح على أه���داف المجلس ورس���ائله، وخاص���ة � الحفاظ على 

مس���توى علمي الئق وعدم تقييد حرية الرأي والضمير في األكاديميا«. 

وأضافوا: »الخطوات واإلجراءات الت���ي اتخذها رئيس المجلس )الوزير( 

تش���كل مسا فظا بعمل المجلس، باس���تقالليته وبروح عمله، كما تزعزع 

ثقة الساحة األكاديمية بالمجلس، بعمله وبقراراته«! وطالبوا، في ختام 

رس���التهم، بحل المجلس الحالي بش���كل فوري وتعيين مجلس جديد 

»يتم انتخاب أعضائه بش���فافية وبعد تحديد معايير واضحة لش���روط 

الحد األدنى المطلوب���ة لعضوية مجلس التعليم العالي ولتعيين نائب 

للرئيس، بما يضم���ن قيامه بالمهام الملقاة عل���ى عاتقه، كما حددها 

القانون«.

وكان مطلب ح���ل »مجلس التعليم العالي« وتعيين مجلس جديد بدال 

رح قبل أكثر من شهر أيضا من خالل عريضة خاصة وقع عليها 
ُ
منه قد ط

أكثر م���ن 1500 أكاديمي طالب���وا الوزير بينيت بح���ل المجلس الحالي 

وبوضع قائمة شروط حد أدنى للعضوية فيه. 

يذكر أن بينيت كان عزل البروفس���ور حاجيت ميسر � يارون من مصب 

نائبة رئيس »مجلس التعليم العالي« في أواخر ش���هر تش���رين الثاني 

األخي���ر، دون تعليل األس���باب، علما بأن ق���رارات الفص���ل والعزل في 

المجلس ليس���ت من صالحية الوزير )رئيس المجلس(، بل من صالحية 

الهيئة العامة للمجلس، بتصويت أغلبية األعضاء. وكانت ميسر � يارون 

بدأت تش���غل هذا المنصب في فترة وزير التربية والتعليم الس���ابق، 

ش���اي بيرون. وقد أقرت غالبية أعضاء المجل���س للوزير ما أراد، فصوتت 

إلى جانب عزل ميس���ر � يارون، رغم مهنيتها العالية المشهودة والتي 

أشاد بها جميع معارفها والعاملون معها، كما صوتت )األغلبية( تأييدا 

لتعيين مرش���حة الوزي���ر بينيت لخالفتها في ه���ذا المنصب، وهي د. 

ريف���كا فدماني � ش���اومان، التي أثيرت ضجة واس���عة حول مؤهالتها 

ومدى كفاءتها إلشغال هذا المنصب.  

نفتالي بينيت يواصل فرض أجنداته األيديولوجية ـ السياسية ـ الدينية على جهاز التربية والتعليم في إسرائيل

“جبهة” جديدة ضد “مجلس التعليم العالي” ـ إقصاءات وتعيينات 
وسط صدام مباشر مع رؤساء الجامعات وانتهاك صارخ للقانون!

*هذه »المعركة« الجديدة التي يشنها وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي تضاف إلى معركتين 
مركزيتين أخريين ال تزاالن تتفاعالن: منع ممثلي منظمة »لنكسر الصمت« من دخول المدارس الثانوية 

اليهودية والتقاء الطالب الُمقدمين على تأدية الخدمة العسكرية وإصدار صيغة جديدة من كتاب 
»المدنيات« للمدارس الثانوية يعرض دولة إسرائيل »أكثر يهودية وأقل ديمقراطية«!*

نشر »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية« أول من أمس، األحد، استطالع 

»مؤش���ر السالم« لشهر شباط الماضي، الذي ش���مل مستطلعين يهودا 

وعربا في إسرائيل. 

وج���رى التطرق من خالل���ه إلى ع���دة مواضيع بينها الش���عور باألمن 

خالل الهبة الش���عبية الفلسطينية، وتفوهات مس���ؤولين إسرائيليين 

بأن مشاعر العائالت اإلس���رائيلية الثكلى مختلفة عن مشاعر العائالت 

الفلس���طينية الثكلى في أعقاب استشهاد أبنائها، وانتخابات الرئاسة 

األميركية وانعكاساتها على إسرائيل، وغيرها من المواضيع.  

وتبين من االستطالع أن أغلبية مؤلفة من 66% من اليهود يتخوفون أو 

يتخوفون جدا اليوم من أن يصابوا أو يصاب أشخاص قريبون منهم في 

عمليات ينفذها فلسطينيون. 

وكانت هذه النسبة 70% في اس���تطالع »مؤشر السالم« لشهر كانون 

األول الماضي، علما أن هذه النسبة كانت 57% في استطالع شهر تشرين 

األول الماضي، أي في بداية الهبة الشعبية الفلسطينية الحالية.

وأظهر االستطالع أن نسبة العرب الذين يتخوفون من أن يصابوا أعلى، 

إذ ق���ال 73% إنه يتخوف���ون أو يتخوفون جدا م���ن اإلصابة، لكن معدي 

االس���تطالع أش���اروا إلى أنه ليس واضحا ما إذا كان العرب يتخوفون من 

عمليات فلسطينية أو من إرهاب يهودي.

وفي ردهم على الس���ؤال: “هل تواف���ق أم ال على أقوال وزير الخارجية 

الس���ابق، أفيغدور ليبرمان، بأنه على عكس تصريحات )رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية بنيامين( نتنياهو، فإن سياس���ته تجاه الفلس���طينيين، 

عمليا، ليس���ت صارمة بالقدر الكافي ولذلك فإن موجة اإلرهاب الحالية 

مستمرة بقوة كبيرة”، أيد 56% من اليهود أقوال ليبرمان. 

وأيد 93% من مصوتي حزب شاس و92% من مصوتي حزب “يسرائيل 

بيتين���و” أق���وال ليبرمان، كم���ا أيد 73% م���ن مصوتي ح���زب “البيت 

اليه���ودي” ه���ذه األقوال. وأي���د 61% من مصوتي ح���زب الليكود الذي 

يتزعمه نتنياهو أقوال ليبرمان، بينما أيدت نس���بة ضئيلة من مصوتي 

قائمة “المعس���كر الصهيون���ي” )37%( ومصوتي حزب ميرتس )%16( 

أقوال ليبرمان. وعارض 69% من العرب أقوال ليبرمان.  

وأطلق مسؤولون إس���رائيليون، بينهم المفتش العام للشرطة، روني 

ألش���يخ، ووزير الدفاع، موش���يه يعلون، تفوهات عنصري���ة، زعموا من 

تل أو أصيب أحد أفرادها 
ُ
خاللها أن مش���اعر العائالت اليهودية التي ق

في العمليات الفلس���طينية مختلفة عن مش���اعر العائالت الفلسطينية 

التي استش���هد أحد أبنائها أو أصيب بنيران قوات األمن اإلس���رائيلية 

بادعاء تنفيذهم عمليات أو محاولتهم تنفيذ عمليات، وقال ألش���يخ إن 

“الفلسطينيين يقدسون الموت بينما نحن نقدس الحياة”. 

وق���ال 77% من اليهود إنه���م يوافقون أو يوافقون ج���ًدا على أقوال 

ألش���يخ. وكان هذا موقف المصوتين لأحزاب الصهيونية، بمن فيهم 

مصوت���و “المعس���كر الصهيوني” بنس���بة 52%، وباس���تثناء مصوتي 

ميرتس، الذين أيد 21% منهم تفوهات ألشيخ العنصرية. 

ويؤكد االستطالع انقس���ام الجمهور اليهودي حيال استخدام القوة 

المفرطة ضد الفلس���طينيين، وتبّين ذلك لدى السؤال عن أقوال رئيس 

أركان الجيش اإلس���رائيلي، غادي آيزنك���وت، بوجوب ضبط النفس فيما 

يتعلق باستخدام القوة العس���كرية ضد الفلسطينيين الذين ينفذون 

عملي���ات وقوله إن���ه “ال أريد أن يفرغ جندي ذخي���رة بندقيته في فتاة 

عمره���ا 13 عاما تحمل مقص���ا”. فقد قال 50% إنه���م يعارضون أقوال 

آيزنكوت، مقابل 5ر47% عبروا عن تأييدهم لها. 

ورفض 49% توصية ضباط كبار في الجيش اإلس���رائيلي، وبضمنهم 

رئيس شعبة االستخبارات العسكرية هرتسي هليفي، منح تسهيالت 

اقتصادي���ة للفلس���طينيين في قطاع غ���زة والضف���ة الغربية، بحيث 

يكون لديهم ما يمكن أن يخس���روه وأن من ش���أن ذلك تهدئة الهبة 

الفلس���طينية. وأيد 46% توصيات هؤالء الضباط. وتبين أن أقل تأييد 

حصل���ت عليه أقوال آيزنكوت في هذا االس���تطالع كانت بين مصوتي 

“البي���ت اليه���ودي” )19%( ومصوتي “يس���رائيل بيتين���و” )%23(، 

بينم���ا أعلى تأييد كان كما هو متوق���ع بين مصوتي ميرتس )5ر%89( 

ومصوتي “المعس���كر الصهيوني” )5ر70%(. وكانت النسب مشابهة 

لدى الرد على س���ؤال حول تسهيالت اقتصادية للفلسطينيين، حيث 

عارضها اليمين. 

واعتبر 90% من اليهود أن ممارسات الجيش اإلسرائيلي من أجل وقف 

الهّبة الشعبية الفلسطينية “أخالقية” أو “أخالقية جًدا”. وحتى أن هذا 

كان موقف 63% من مصوتي ميرتس. ورأى معدو االستطالع أن ادعاءات 

القيادتين السياس���ية والعسكرية بأن “الجيش اإلسرائيلي هو الجيش 

األكثر أخالقية في العالم” تجذرت لدى الغالبية الساحقة من الجمهور 

اليهودي في إس���رائيل. وفي المقابل أكد 83% من العرب أن ممارسات 

الجيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين غير أخالقية. 

وفيما يتعلق باالنتقادات الدولية إلس���رائيل، قال 90% من اليهود إن 

ه���ذه االنتقادات “غير مبررة” أو “غير مبررة أب���دا”. وهنا أيضا اعتبرت 

أغلبية مصوتي ميرتس )53%( أن هذه االنتقادات “ليست في مكانها”.

وطرح االس���تطالع س���ؤاال حول القدس: “هل تواف���ق أم ال توافق على 

الرأي القائل إن القدس بات مقسمة إلى مدينتين من الناحية الفعلية، 

المدينة الش���رقية والمدينة الغربية؟”. ويش���ار إلى أنه في اس���تطالع 

“مؤشر السالم” من العام 1999 قال 49% إن “القدس موحدة” و44% قالوا 

إنها “غير موحدة”. لكن في االس���تطالع الحالي، ق���ال 61% من اليهود 

إنهم يعتقدون أن القدس “ليس���ت موحدة” كما يدعي قادة إسرائيل 

وإنما هي مقس���مة. وقال 5ر88% من مصوتي “المعس���كر الصهيوني” 

و85% من مصوتي ميرتس إن القدس “ليس���ت موحدة”. وأيد ذلك %13 

من مصوتي ش���اس. وتبين أن مصوتي الليكود منقس���مون حيال هذه 

المس���ألة، وقال 49% إنها “موحدة” ونس���بة مطابقة قالت إنها “ليست 

موحدة”. وقال 47% من العرب إن القدس “مقسمة” و43% إنها “ليست 

مقسمة”. 

وطرح المؤش���ر س���ؤاال فحواه “هناك من يدعي أن الع���دد الكبير من 

العرب في الق���دس الش���رقية الضالعين في عملي���ات إرهابية مرتبط 

بأن دولة إس���رائيل وبلدية القدس تميزان ضد القدس الشرقية قياسا 

بالقدس الغربية، في مجاالت الصح���ة والتعليم والخدمات األخرى. هل 

توجد عالقة أم ال، برأيك، بين تعامل السلطات مع القدس الشرقية وبين 

الضلوع المرتفع للسكان هناك في العمليات ضد اليهود؟”.

واعتب���رت أغلبية من اليهود مؤلفة م���ن 57% أنهم ال يرون عالقة بين 

التميي���ز وبين الضلوع ف���ي العمليات، وعزوا ضلوع الفلس���طينيين في 

القدس الش���رقية في العمليات إلى دوافع قومي���ة أو أخرى. وتبين من 

تحليل نتائج االستطالع، أن أغلبية بين مصوتي “المعسكر الصهيوني” 

)68%( وميرتس )5ر89%( ترى أنه توجد عالقة بين التمييز ضد س���كان 

القدس الش���رقية وضلوعه���م في العملي���ات. ورأى 52% من العرب أنه 

توج���د عالقة بين العاملين، بينما نف���ى 24% وجود عالقة كهذه ورفض 

24% اإلجابة على هذا السؤال.  

وتطرق االستطالع إلى االنتخابات التمهيدية للرئاسة األميركية. 

وق���ال 5ر40% إنه���م يفضلون هيالري كلينتون على بيرني س���اندرز، 

الذي حصل على تأييد 16% في االس���تطالع، برغم أنه مرش���ح يهودي. 

وقال 6% إنهم يعتقدون أن كليهما مفضالن بالقدر نفسه بينما يعتقد 

10% أن ال أح���د منهما مفضل. وقال 27% إنه���م ال يعرفون اإلجابة على 

هذا الس���ؤال. وتبين من تحليل النتائج أن 60% من مصوتي “المعسكر 

الصهيوني” ونسبة مشابهة من مصوتي حزب “ييش عتيد” يفضلون 

كلينتون.

وكان���ت صيغة ه���ذا الس���ؤال الموجهة إل���ى الع���رب مختلفة: “من 

بين االثنين أكثر تأييدا إلس���رائيل؟”. وق���ال 35% إن كليهما مؤيدان 

إلس���رائيل بالقدر نفس���ه، بينما قال 31% إن كلينتون مؤيدة إلسرائيل 

أكثر من س���اندرز. وفقط 2% من العرب قالوا إن س���اندرز ودي أكثر من 

كلينتون إلسرائيل. 

وفيما يتعلق بمرش���ح الحزب الجمهوري دونال���د ترامب، قال 61% من 

اليه���ود إنه ودي أو ودي جدا تجاه إس���رائيل، و14% قالوا إنه ليس وديا 

أبدا أو ليس وديا كثيرا، وقال ربع المستطلعين إنهم ال يعرفون اإلجابة. 

وقال 44% من العرب إنه ال يعرفون اإلجابة على هذا السؤال. 

وقال 34% من اليهود إن رئيس���ا جمهوريا أفضل بالنس���بة إلسرائيل، 

مقابل 28% يعتقدون أن رئيس���ا ديمقراطيا أفضل. ورأى 13% أنه فيما 

يتعلق بمصلحة إس���رائيل فإنه ال يوجد فرق من أي حزب يأتي الرئيس 

األميرك���ي. وقال ربع المس���تطلعين إنهم ال يعرف���ون اإلجابة على هذا 

السؤال.

وتم س���ؤال العرب حول رئيس أي حزب سيكون مؤيدا إلسرائيل أكثر. 

وقال 37% إن رئيس���ا ديمقراطيا س���يكون أكثر تأييدا إلسرائيل، بينما 

قال 30% إن ال فرق س���واء كان ديمقراطي���ا أو جمهوريا، واعتبر 23% أن 

رئيسا جمهوريا سيكون أكثر تأييدا إلسرائيل. 

يش����ار إلى أن استطالع “مؤشر الس����الم” يجري تحت رعاية برنامج 

“إيفانس للتجس����ير وح����ل النزاعات” ف����ي جامعة ت����ل أبيب ومركز 

“غوطم����ان لدراس����ة ال����رأي الع����ام والسياس����ة” التاب����ع ل�”المعهد 

اإلس����رائيلي للديمقراطية”. وأج����رى االس����تطالعات معهد األبحاث 

“ميدغام” عبر الهاتف بين 28 شباط الماضي واألول من آذار الحالي، 

بين 600 شخص يشكلون عينة قطرية تمثل مجمل السكان البالغين 

في إس����رائيل فوق سن 18 عاما. وخطأ العينة األقصى 1ر4% ومستوى 

التأكيد بنسبة %95. 

شرطة االحتالل تقمع في قلب  القدس.  )إ.ب.أ( 

استطالع »مؤشر السالم« لشهر شباط

أغلبية اليهود في إسرائيل تعتقد أن القدس مقسمة!
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ُربع الوظائ����ف المركزية في قط����اع التكنولوجيا المتقدم����ة )الهاي تك( في 

إس����رائيل، فقط، تش����غلها نس����اء، وذلك نظرا لتفضيلهن، بوجه عام، دراس����ة 

المواضي����ع العلمية والتكنولوجية األقل أهمية وض����رورة وطلبًا في هذا القطاع 

� هذا هو أحد أبرز المعطيات التي تضمنها التقرير المس����حّي األس����بوعي الذي 

أصدرته وزارة المالية اإلس����رائيلية، األحد، عش����ية »يوم المرأة العالمي«، الذي 

يصادف اليوم )الثامن من آذار(، وبالتزامن معه.  

وهذه هي الم���رة الثانية خالل الش���هر األخير التي تخص���ص فيها وزارة 

المالية تقريرها المس���حي األس���بوعي لصناعات ال�«هاي تك«، لكنها تتركز 

هذه المرة في حقيقة أن هذا الوضع � بما يخص نس���بة النس���اء العامالت في 

هذا القطاع ومستوى الوظائف التي تشغلها فيه � يزيد من تعميق الفجوات، 

العميقة أصال، وزيادة الفوارق، الكبيرة أصال، بين أجور النس���اء وأجور الرجال 

في هذا القطاع بوجه خاص، كما في س���واه من القطاعات الصناعية والتجارية 

األخرى، مما يشكل مؤشرا على ان هذا الوضع يمس بمستوى التجديد واإلبداع 

في هذا القطاع. 

ويؤك����د تقرير وزارة المالية الجديد، بكلمات صريحة: »ثمة لقلة عدد النس����اء 

في صناع����ات الهاي تك تأثيرات وانعكاس����ات غير ضئيل����ة، إطالقا، على حالة 

الالمس����اواة في األجور بين النس����اء والرجال، ثم على مس����توى إنتاجية العمل 

ووتائر النمو االقتصادي عامة، مما يعود بالضرر على االقتصاد اإلسرائيلي بوجه 

عام إذ يحّد من قدرته على تحقيق طاقة النمو الكامنة لديه«. 

ويضيف أنه »إلى جانب التأثير على فوارق األجور بين النساء والرجال، يترتب 

على قلة عدد النساء في هذا القطاع، أيضا، ضياع وخسارة مساهمات تجديدية 

وإبداعية في القطاع كان يمكن للنس����اء المؤهالت والقادرات تقديمها. ويزداد 

وزن هذه الخس����ارة وأهميتها حيال محدودية العرض في القوى البش����رية ذات 

المؤهالت والمه����ارات الالزمة والحيوي����ة لقطاع الهاي تك اإلس����رائيلي، وهي 

محدودية كانت أش����ارت إليها وحذرت منها اللجنة الوزارية الخاصة لهذا األمر. 

وعلى هذا، يصبح إش����راك النساء في هذه الصناعات أمرا حيويا وخطوة مطلوبة، 

عاجال«!

ولتحقي����ق ه����ذا الهدف، المتمثل في زيادة وتوس����يع إش����راك النس����اء في 

الصناع����ات التكنولوجي����ة المتقدمة، يوص����ي تقرير وزارة المالي����ة بالبحث عن 

»أدوات سياس����ية ناجعة من أجل تقليص مس����تويات التفضي����ل والتمييز في 

اختيار مواضيع الدراسة في جهاز التعليم الرسمي، االبتدائي والثانوي، ثم في 

التعليم العالي«. وال يس����مي تقرير الوزارة أيا من هذه األدوات والوس����ائل التي 

يوصي باعتمادها، باستثناء »وسائل لتشجيع تسجيل النساء وانضمامهن إلى 

مجاالت الدراسة ذات العالقة واألهمية«!

ويفيد تقرير وزارة المالية، الخاص بمناس����بة ي����وم المرأة العالمي، الثامن من 

آذار، بأن 100 ألف امرأة إس����رائيلية كانت تعم����ل في قطاع الهاي تك في العام 

2014، أي م����ا يعادل نحو 35% من العاملي����ن األجيرين في هذا القطاع في العام 

نفس����ه، وذلك اس����تنادا إلى معطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلس����رائيلي، مع 

التأكيد على أن هذه النسبة »لم تتغير خالل السنوات األخيرة«!

ومن بين مجموع النس����اء العامالت في قطاع »الهاي تك« اإلس����رائيلي بشكل 

عام، تعمل األغلبية منه����ن )64%( في وظائف غير تكنولوجية )وظائف إدارية، 

سكرتاريا وقوى بشرية( وليس في الوظائف المركزية )تطوير العتاد والبرمجيات 

الحاسوبية( التي يحظى أصحابها بمرتبات مرتفعة، أو مرتفعة جدا، إذ ال تتعدى 

نسبة النساء في هذه الوظائف والمناصب ال� 26% )الُربع( فقط. 

الفجوات تبدأ في المدارس
الثانوية ثم تتعمق في الجامعات

يع����زو تقرير وزارة المالية تدني عدد النس����اء العامالت ف����ي قطاع الهاي تك 

اإلسرائيلي إلى سبب مركزي هو العدد المتدني من النساء الالتي يخترن دراسة 

المواضيع العلمي����ة ذات العالقة واألهمية الضرورية لالنخ����راط في الصناعات 

المتقدمة عام����ة، و«الهاي تك« خاصة، وفي مقدمتها بالطبع: علوم الحاس����وب، 

الرياضيات، الهندسة والفيزياء. 

ويؤك����د التقرير أن الفجوات، بين الرجال والنس����اء، تب����دأ بالتكون في مرحلة 

الدراس����ة الثانوي����ة، لكنها تتعم����ق وتتفاقم حدتها في أط����ر التعليم العالي 

المختلفة، من جامعات ومعاهد عليا وكليات أكاديمية.  

ففي مرحلة الدراس����ة الثانوية، توازي نس����بة الطالبات اإلناث الالتي يدرسن 

موضوع الرياضيات بمس����توى 5 وحدات تعليمية )أي، بالمستوى األعلى( نسبة 

الطالب الذكور في المجال ذاته � 47%. لكن الطالبات أكثر مياًل الختيار ودراس����ة 

مس����تويات أدنى من الطالب في المواضي����ع العلمية األخرى المتصلة بصناعات 

الهاي تك والضرورية لالنخراط فيها: فالطالبات يشكلن 37% من مجموع الطالب 

)ذك����ورا وإناثا( الذين يدرس����ون موضوع الفيزياء بمس����توى 5 وحدات تعليمية 

و31% فقط من مجموع الطالب )ذكورا وإناثا( الذين يدرس����ون موضوع الحاسوب 

وعلومه بمستوى 5 وحدات تعليمية. 

وفي المقابل، تش����كل الطالبات األغلبية الس����احقة من مجمل الطالب )الذكور 

واإلناث( الذين يدرس����ون موضوعي الكيمياء واألحياء )البيولوجيا( بمس����توى 5 

وحدات تعليمية في المرحلة الثانوية. 

ويشير التقرير إلى أنه »ليس ثمة فارق جدي في عدد الطالبات الالتي يدرسن 

موضوع الرياضيات وموضوعا علميا إضافيا آخر بمستوى 5 وحدات، بل إن الفارق 

الجوهري واألس����اس ه����و في اختيار المواضي����ع � البيولوجي����ا والكيمياء مقابل 

الفيزياء والحاسوب«. 

ويحرص تقرير وزارة المالية على أن يلفت هنا إلى ظاهرة مثيرة تتمثل في أن 

الطالبات العربيات في مرحلة الدراسة الثانوية يخترن، بوجه عام، دراسة موضوع 

الرياضيات ومواضيع علمية أخرى بمس����تويات عالية )5 وحدات تعليمية(، أكثر 

من الطالبات اليهوديات ومن الطالب العرب، على حد سواء!

وتتعمق هذه الفجوة الجندرية وتتفاقم في مرحلة الدراسة العليا، بما يحمل 

تأثيرا مباش����را على فرص االنخراط في س����وق العمل. فالنس����اء يمثلن 56% من 

مجموع الطالب )الذكور واإلناث( الذين يدرسون للقب الجامعي األول في مختلف 

الكليات والمواضيع، بينما ال تزيد نس����بتهن في كليات الهندسة عن 25% فقط 

من مجموع الطالب في هذه الكليات. 

وفي المقابل، تش����كل الطالبات نحو 80% من الط����الب )الذكور واإلناث( الذين 

يدرسون للقب األول في مواضيع التربية والمهن الطبية المساعدة. ومعنى هذا، 

بكلم����ات أوضح، أن الطالبات يخترن دراس����ة مواضيع ومهن تتميز، منذ البداية، 

بالرواتب المتدنية نسبيًا، مقارنة بالرواتب التي كان بإمكانهن الحصول عليها 

في قطاع الهاي تك، حيث متوسط األجور في هذا القطاع يعادل ضعفي متوسط 

األجور في االقتصاد اإلسرائيلي بشكل عام.  

ويشير تقرير وزارة المالية، أيضا، إلى ظاهرة أخرى في هذا السياق تتمثل في 

أن نس����اء كثيرات ممن يتمتعن بقدرات وطاقات لالنخراط في قطاع الهاي تك، 

بعد أن أنهين دراسة موضوع الرياضيات بمستوى 5 وحدات تعليمية ومواضيع 

علمية أخرى، يِملن في نهاية المطاف إلى اختيار اتجاهات ومواضيع دراس����ية 

أخرى، تختلف كليا عن الطريق الدراس����ي الذي س����لكنه من قبل. ويعني هذا، أن 

الفجوة المعنية ليس����ت نتاج نقص، تدني أو غياب القدرات العلمية )الرياضية 

وس����واها( الرفيعة لدى النس����اء: فمن بين الطالب الجامعيي����ن )الذكور( الذين 

بدأوا دراس����تهم الجامعية في العام الدراس����ي 2012- 2013 وهم يحملون عالمة 

رياضيات بمستوى 5 وحدات تعليمية، انخرط ثلثان )67%( في دراسة مواضيع 

الفيزياء، الهندس����ة، الرياضيات وعلوم الحاسوب، مقابل الثلث فقط )36%( من 

بين الطالبات )اإلناث( ذوات التحصيل العلمي المماثل في الثانوية.   

ويلف����ت تقرير وزارة المالية إلى أن »القطبي����ة الجندرية في اختيار المواضيع 

والمهن الدراس����ية في مس����توى اللقب الجامعي األول ليس����ت ظاهرة حصرية 

مميزة لدولة إسرائيل. فإن نسبة النس����اء الالتي يدرسن المجاالت ذات العالقة 

واألهمية في مستوى اللقب األول في إسرائيل تعادل نسبتهن المتوسطة في 

دول منظمة التنمي����ة والتعاون االقتصادي )OECD(”. وم����ع ذلك، تعتبر وزارة 

المالية أن هذه النس����بة المتدنية من النس����اء اإلسرائيليات في هذه المواضيع 

والمجاالت “ليس����ت ضربة من السماء وال قدرا محتوما”، وذلك بالبناء على تجربة 

السنوات والعقود الماضية التي تفيد بأن “الذكور كانوا يشكلون، في الماضي، 

األغلبية الس����احقة من بين مجموع الطالب )الذكور واإلناث( الذين يدرسون في 

الجامعات” بينما ش����هد هذا الوضع انقالبا حادا خالل العقود األخيرة “وأصبحت 

اإلناث يش����كلن اليوم أغلبية الطالب الجامعيين في جميع المس����تويات”. وفي 

الس����ياق نفس����ه، طال االنقالب المذكور أيضا مواضيع كانت تعتبر في الماضي 

“رجالية” تماما، مثل الطب والمحاماة، حيث أصبحت النس����اء يشكلن نصف عدد 

الطالب الذين يدرسون هذين الموضوعين في الجامعات اليوم. 

وتنهي وزارة المالية تقريرها بالتش����ديد على أنه بالرغم من الزيادة الواضحة 

والكبيرة، نس����بيا، التي حصلت في نسب مش����اركة النساء في قوة العمل وسوق 

العم����ل خالل العقود الثالثة األخيرة بش����كل خاص، إال أن����ه ال تزال ثمة فجوات 

عميق����ة وفوارق كبيرة في األجور ما بين النس����اء والرجال، في مختلف القطاعات 

والفروع االقتصادية في إسرائيل. وقد بلغ متوسط الفرق بين أجور الرجال وأجور 

النساء في العام 2104 نحو 3650 شيكال )بالمعدل!(.  

تقرير وزارة المالية اإلسرائيلية لمناسبة »يوم المرأة العالمي«- الثامن من آذار )اليوم(:

النساء ُيشغلن 26% فقط من الوظائف المركزية في قطاع الـ”هاي تك” اإلسرائيلي!
*الفجوات تبدأ منذ مرحلة الدراسة الثانوية: الطالبات بوجه عام أقل توجها من الطالب الذكور إلى دراسة المواضيع العلمية بمستويات عالية بينما الطالبات العربيات يخترن دراسة موضوع الرياضيات

 ومواضيع علمية أخرى بمستويات عالية أكثر من الطالبات اليهوديات ومن الطالب العرب على حد سواء!* العقود الثالثة األخيرة، بشكل خاص، شهدت زيادة واضحة وكبيرة نسبيا في نسب 

مشاركة النساء في قوة العمل وسوق العمل، إال أن ثمة فجوات عميقة وفوارق كبيرة ال تزال قائمة في األجور ما بين النساء والرجال في مختلف القطاعات والفروع االقتصادية في إسرائيل!*

قالت دراس���ة إس���رائيلية جديدة صادرة عن »مركز بيغن - السادات للدراسات 

اإلس���تراتيجية« في جامعة بار إيالن أن التطورات األخيرة بين إسرائيل واليونان 

وقبرص تش���كل من منظور إسرائيلي مكسبًا لأطراف الثالثة. وأضافت أن تعزيز 

عالقات إس���رائيل مع هاتين الدولتين تنش���أ منه كتلة جيو- سياس���ية جديدة 

يمكنه���ا إلى هذا الح���د أو ذاك، أن تقف في وجه تركيا، ولها أهمية عس���كرية 

وسياس���ية في آن معًا. فاليونان تبدي منذ اآلن استعدادها ألن تساعد إسرائيل 

ف���ي االتح���اد األوروبي، وهي أثبتت ذل���ك أخيرًا عندما قادت حملة رفض وس���م 

منتجات المس���توطنات اإلسرائيلية. ويمثل هذا األمر تغييرًا حادًا في السياسة 

اليوناني���ة داخل االتحاد األوروب���ي. وبما أن قبرص تؤيد بش���كل تلقائي تقريبًا 

الموقف اليوناني، فهذا يمنح اليونانيين صوتًا مضاعفًا داخل مؤسسات االتحاد. 

ومن شأن عالقات إس���رائيلية أقوى مع اليونان وقبرص أن تحفز أيضًا تركيا على 

إبداء مزيد من المرونة في مفاوضات تطبيع العالقات بين أنقرة والقدس.

 وجاء في هذه الدراس���ة التي كتبها الس���فير أرييه ميكل، وهو باحث كبير 

زميل في »معهد بيغن- الس���ادات للدراس���ات اإلس���تراتيجية«، وكان مبعوثًا 

إلس���رائيل في اليون���ان بين عامي 2010 و2014. وش���غل في الس���ابق منصب 

نائب سفير إس���رائيل إلى األمم المتحدة، وكان مستشارًا دبلوماسيًا لرئيس 

الحكومة األسبق إسحق شامير، وناطقًا باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية:

اتس���م ش���هر كانون الثاني 2016 بنش���اط دبلوماسي غير مس���بوق جدير 

باالنتباه بين القدس وأثينا ونيقوس���يا، ويوحي بوالدة كتلة جيو- سياس���ية 

جديدة في المنطقة.

ففي أواخر كانون الثاني قام وزير الدفاع اإلس����رائيلي موش����يه بزيارة رسمية 

إلى أثين����ا، وحل ضيفًا على نظيره اليوناني پانوس كامينوس )كانت هذه ثاني 

زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي إلى أثينا، فقد سبق أن زار إيهود باراك أثينا 

في أواخر العام 2012(. وفي األسبوع نفسه، جرى عقد مؤتمر حكومي في القدس 

بين المجلس الوزاري المصغر برئاس����ة بنيامين نتنياه����و والحكومة اليونانية 

برئاس����ة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس. وكان تسيبراس على رأس وفد كبير 

يضّم عش����رة وزراء. وكان هذا ثاني لقاء بين حكومتي البلدين )عقد اللقاء األول 

في تشرين األول 2013 مع رئيس الحكومة المحافظ أنتونيس ساماراس(، وكانت 

هذه هي الزيارة الثانية أيضًا لتسيبراس إلى إسرائيل في غضون شهرين.

وف���ي اليوم التالي، جرى عق���د قمة ثالثية في نيقوس���يا جمعت نتنياهو، 

تس���يبراس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وأعقبها إعالن بيان 

مشترك هام.

إن هذا االرتفاع في مس���توى النشاط الدبلوماس���ي ال يحدث من فراغ، فكل 

مشارك فيه لديه أهدافه وحساباته الخاصة، وفي الخلفية كان هناك هاجس 

عالقات كل دولة من تلك الدول مع تركيا.

وأضافت الدراسة:

تفيد زيارة يعل���ون إلى اليونان في توضيح العالقات العس���كرية واألمنية 

المكثفة بين إس���رائيل واليونان، والتي بدأت قبل عدة أعوام. وتش���مل هذه 

العالقات تدريبات مش���تركة متك���ررة للقوات الجوية )بمش���اركة دول أخرى 

أحيان���ًا( فض���اًل عن مناورات مش���تركة بين س���الحي البحر للبلدي���ن. وكانت 

الطائرات العس���كرية اإلسرائيلية قد ُمنعت من التحليق فوق تركيا منذ وقوع 

حادثة “مافي مرمرة” عام 2010، ولذلك هي تستخدم المجال الجوي اليوناني 

في رحالتها إلى أوروبا والواليات المتحدة. واس���تقر ملحق عسكري إسرائيلي 

في أثينا منذ صيف العام 2014، كما قبلت أوراق اعتماده أيضًا في قبرص.

وعل���ى نحو الف���ت، لم يتردد يعلون ف���ي أثينا في اتهام تركي���ا علنًا بدعم 

اإلرهاب بدال من محاربته، وادعى على وجه التحديد أن تركيا تش���تري النفط 

م���ن “داعش”. وهذا التصريح الذي ج���رى اإلدالء به في مؤتمر صحافي حضره 

ف بال ش���ك آذان اليونانيين. ويرأس 
ّ
وزير الدف���اع اليوناني كامينوس، ش���ن

كامينوس حزبًا يمينيًا صغيرًا، حزب “اليونانيين المس���تقلين”، وهو شريك 

حكومي في ائتالف حكومة رئيس الوزراء تسيبراس. 

وكانت قمة نيقوسيا التي وصفها رئيس الحكومة نتنياهو بأنها تاريخية، 

تتويجًا لهذه األنش���طة. وتبعها إعالن مش���ترك عن التع���اون الثالثي الذي 

لن يك���ون “حصريًا”. وبتعابير أخرى، االتفاق بين ال���دول الثالث مفتوح أمام 

انضمام دول أخرى مثل مصر وربما حتى تركيا. ومن خالل اإلش���ارة إلى تركيا، 

شدد قادة اليونان وقبرص على أن االتفاق “ليس موجهًا ضد أي طرف آخر”.
 اهتمام وسائل 

ّ
وقد حّوم الهاجس التركي فوق جميع تلك األنش���طة. وحث

الميديا بمفاوضات التقارب اإلس���رائيلية- التركية فضاًل عن اهتمام الواليات 
المتح���دة القوي بنتيجة تلك المفاوضات، كاًل من اليونان وقبرص على تعزيز 
تعاونهما مع إس���رائيل. وعلى الرغم من ادع���اءات اليونان بأن لديها عالقات 
جيدة م���ع تركيا ومن المفاوض���ات الجارية بين الق���ادة اليونانيين واألتراك 
ف���ي قبرص، ال تزال تركيا تعتبر عدوًا محتماًل من قبل أثينا ونيقوس���يا. ومما 
يضاعف هذا العداء التاريخي أن اليونانيين مقتنعون بأن تركيا ترسل عمدًا 
مئات اآلالف من الالجئين إلى ش���واطئها بهدف إضعافه���ا؛ وهناك جزء من 

قبرص تحتله تركيا منذ العام 1974.
إن سياس���ة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تجاه إسرائيل الفتة 
ومفاجئة في آن معًا. ويرأس تس���يبراس البالغ من العمر 41 عامًا حزب “س���يريزا” 
اليس���اري الذي كان من أشد منتقدي إسرائيل في الماضي. ولكن في العام األول 
لتوليه منصبه )جرى انتخابه مرتين في عمليتين انتخابيتين عام 2015(، انتهج 
تس���يبراس سياسات وس���طية في الش���ؤون الداخلية والخارجية. وبدأ التحسن 
ف���ي العالقات بين اليونان وإس���رائيل في العام 2010 ف���ي عهد رئيس الحكومة 
االش���تراكي جورج باباندريو، واس���تمر هذا التحس���ن في الع���ام 2012 في عهد 
رئيس الحكومة المحافظ أنتونيس س���اماراس، وال يزال مس���تمرًا اليوم في عهد 
تسيبراس اليساري. وتحظى العالقات اليونانية - اإلسرائيلية التي ازدهرت في 

ظل تنوع الفت من األنظمة السياسية، بدعم واسع من الجمهور اليوناني أيضًا.
ومنذ التحس���ن الدراماتيكي للعالق���ات اليونانية - اإلس���رائيلية قبل نحو 

س���تة أعوام، ظلت اليونان قلقة من أنه إذا جرى تطبيع العالقات بين إسرائيل 
وتركيا، فس���تدفع هي )اليونان( الثمن. وظلت إسرائيل ثابتة في محاوالتها، 
ومن ضمنها اللقاءات األخيرة، الرامية لتخفيف حدة هذه المخاوف، فشّددت 
على أن عالقاتها باليونان راس���خة ولن تتأثر باتصاالته���ا مع تركيا. ويحاول 
تسيبراس أن يثبت أن اليونان لديها مكانتها الخاصة في شرق البحر األبيض 
المتوس���ط، بل يذهب أبعد من ذلك ليعلن رغبته في المساعدة في حل النزاع 

اإلسرائيلي - الفلسطيني.
م���ن الواضح أنه توج���د لقبرص أمور عالق���ة أكثر أهمية م���ع تركيا، وأنها 
تحرص على إظهار اس���تقالليتها ف���ي المنطقة. وتمتلك إس���رائيل عالقات 
دفاعية وعس���كرية قوية مع قبرص بدأت )على نحو مفاجئ( في عهد الرئيس 
الش���يوعي ديميترس خريستوفياس، وال تزال مس���تمرة بزخم في عهد قائد 

الدولة الحالي المحافظ نيكوس أناستاسيادس.
والواليات المتحدة منخرطة حتمًا في هذه الش���بكة اإلقليمية المعقدة، فقد زار 
نائب الرئي���س األميركي جو بايدن تركيا أخيرًا، كما التق���ى بايدن نتنياهو على 
هامش المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس في أواخر كانون الثاني الماضي. 
وأعلن البيت األبيض رسميا أن بايدن اتصل بنتنياهو في أواخر شهر كانون الثاني 
الماضي من أجل مناقش���ة مساع دبلوماسية بهدف التوصل إلى اتفاق تقارب مع 
تركي���ا، فضال عن القمة الثالثية في نيقوس���يا. واألميركيون مهتمون بحل النزاع 

اإلسرائيلي- التركي ويعتبرون تركيا عاماًل مهمًا في حل األزمة السورية.
والبيان المشترك الذي نشر في نيقوسيا عقب القمة يتناول سبعة مجاالت 
للتعاون: الطاقة، الس���ياحة، األبحاث والتكنولوجيا، البيئ���ة، المياه، الهجرة، 

ومكافحة اإلرهاب. وس���يتم تش���كيل لجنة ثالثية برئاس���ة الم���دراء الثالثة 
العامي���ن لوزارات الطاقة من أجل بحث إمكانية إنش���اء خط أنابيب لنقل الغاز 

الطبيعي من إسرائيل إلى القبرص واليونان.
وتفضل األطراف الثالثة تس���ليط الضوء على التعاون في مجال الطاقة بداًل 
من تس���ليطه على العالقات العس���كرية، ولكن هناك أس���ئلة أكثر مما هناك 
أجوبة بالنس���بة لصادرات الغاز، إذ ال يقين في إس���رائيل بش���أن مقدار الغاز 
الذي سيكون متاحًا، وبشأن إمكان تصدير الغاز، وإلى أية جهة سُيصّدر وبأي 
وس���يلة، والمحادثات مع اليونان وقبرص جارية منذ عدة أعوام دون أن تسفر 
عن نتائج فعلية. ويمكن أن نتخيل من حيث المبدأ مش���روع إقامة خط أنابيب 
يربط الدول الثالث، لكن تنفيذ المش���روع سيكون شديد التعقيد من الناحية 

التقنية، وقد تصل كلفته إلى ما يقارب عشرة مليارات دوالر.
ومما يعقد األمر أكثر، االهتمام الذي تبديه ش���ركات تركية بالغاز الطبيعي 
اإلس���رائيلي. ولكن حتى تاريخ كتابة هذه الس���طور ال تزال مسألة الغاز هذه 
نظرية. ومن المستحيل التنبؤ بكيفية تطورها أو بمن هو الطرف الذي ستقرر 

إسرائيل بيع فائض الغاز له، أو إذا ما كانت ستنعم بأي فائض أساسًا.

وختمت الدراسة: 
من منظور إسرائيلي، تش���كل التطورات األخيرة مع اليونان وقبرص مكسبًا 
لأط���راف الثالثة. فإن تعزيز العالق���ات مع الدولتين تنش���أ منه كتلة جيو- 
سياس���ية جديدة يمكنها إلى هذا الحد أو ذاك، أن تقف في وجه تركيا، ولها 

أهمية عسكرية وسياسية في آن معًا. 

دراسة إسرائيلية جديدة صادرة عن »مركز بيغن – السادات للدراسات اإلستراتيجية«:

التطورات األخيرة بين إسرائيل واليونان وقبرص أّدت إلى نشوء كتلة جيو- سياسية جديدة!

نتنياهو مع رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

انخفاض نسبة إشغال 
الفنادق إلى ما دون %50

قال تقرير التحاد الفنادق اإلسرائيلي إن األزمة في القطاع السياحي 

بلغت حد هبوط نسبة اشغال الغرف الفندقية إلى ما دون نسبة %50، 

واألش���د أزمة هي فنادق مدينة الناصرة، التي بلغت نس���بة اش���غال 

الفنادق فيها حدود %20.

ويقول التقرير إن نس���بة اشغال الفنادق في الشهر األول من العام 

الج���اري كانت أقل بنس���بة 22%، مما كانت عليه في الش���هر ذاته في 

العام 2014، إذ أن هذا الش���هر في العام الماض���ي 2015، كانت أزمته 

أش���د، بفعل تداعيات العدوان على قطاع غ���زة في صيف العام 2014. 

وحس���ب معطيات التقرير، فإن نسبة اشغال الفنادق الكلية بلغت في 

الش���هر األول من العام الجاري نس���بة 48%، وف���ي مدينة طبريا بلغت 

النسبة 38%، واألدنى كما ورد في مدينة الناصرة %20.

وح���ذر رئيس اتحاد الفنادق إيلي غونين، م���ن أن األزمة الجارية قد 

تؤدي إلى اغالق فنادق، بعد أن تواجه أزمة مالية كبيرة، وتراجعا حادا 

في الس���يولة المالية الالزمة لتغطي���ة مصاريف الحد األدنى للفنادق 

ف���ي هذه المرحلة من كل عام. وقال إن أزمة الس���ياحة مس���تمرة منذ 

ع���ام ونصف العام، بقصد منذ العدوان على قطاع غزة في صيف 2014، 

وتزايدت اآلن في ظل الهّبة الفلسطينية.

رواتب المعلمات أدنى
 بـ 11% من زمالئهن

قال تقري���ر جديد ع���ن رواتب المعلمي���ن في إس���رائيل إن رواتب 

المعلمين ارتفعت خالل عش���ر س���نوات، بما نسبته 32%، وهذا يعني 

ثالثة أضعاف الزيادة في معدل الرواتب الفعلي في سوق العمل. وفي 

حي���ن كانت رواتب المعلمين أدنى م���ن المعدل الفعلي للرواتب، فقد 

باتت اليوم اعلى بنسبة 6ر%14.

وف���ي حين ك���ان المعدل الفعل���ي للرواتب في إس���رائيل في العام 

2003 في حدود 6900 شيكل، ما يعادل اليوم 1770 دوالرا، فإن معدل 

رواتب المعلمين كان في حينه أقل بفارق 6ر4%، وبلغ 6590 ش���يكال، ما 

يع���ادل اليوم 1690 دوالرا. وفي العام 2013 بلغ معدل الرواتب الفعلي 

7605 ش���واكل، ما يعادل اليوم 1950 دوالرا، في حين أن معدل رواتب 

المعلمين بات أعلى بنس���بة 6ر14%، وبلغ 8716 ش���يكال، وهو ما يعادل 

اليوم 2235 دوالرا.

وكانت القف���زة األكبر ف���ي رواتب المعلمين قد تس���جلت في 

الع���ام 2008، في أعقاب تغيير في أنماط عمل المعلمين، وزيادة 

س���اعات مكوثهم في المدارس، بموازاة تغيي���رات في هيكلية 

الرواتب. ومن المؤش���رات األخرى التي تظه���ر في تقرير مكتب 

االحصاء المركزي، أن معدل رواتب المعلمين الذين ش���ارفوا على 

س���ن التقاعد، يبلغ ضعفي معدل روات���ب المعلمين من عمر 25 

إلى 34 عاما. كذلك ف���إن معدل رواتب المعلمات أدنى من رواتب 

المعلمين بنسبة %11. 

نسبة قياسية في أعداد النساء 
في المناصب اإلدارية العليا

قال تقرير جديد لوزارة المساواة الجندرية واالجتماعية اإلسرائيلية، 

إن نس���بة النس���اء في س���لك خدمات الدولة )الوزارات والمؤسس���ات 

الكبرى(، تراجع في السنوات األخيرة، ولكن في المقابل، فإن نسبتهن 

في الوظائف الكبرى ارتفع بصورة ملحوظة. فقد بلغت نس���بة النس���اء 

العامالت من أصل قرابة 67 ألف وظيفة، حوالي 62%، وفق احصائيات 

العامين الماضيين 2014 و2015. وهذا يش���كل تراجعا بنسبة 3% عما 

كان في سنوات سبقت.

وفي المقابل يتبين أن نس���بة النس���اء في الوظائف االدارية الكبرى 

بلغت 40%، مقابل نس���بة 26% حتى الع���ام 2003. إال أن ما يرفع هذه 

النس���بة هي النس���بة الحادة جدا في وزارة العدل، حيث تشكل نسبة 

العامالت ف���ي مناصب ادارية أعلى من المعدل العام بكثير. وحس���ب 

التقرير، فإنه من دون وزارة العدل، تهبط نسبة النساء الالتي يتولين 

مناصب رفيعة إلى %28. 

وتبلغ نس���بة النس���اء العامالت في جهاز القض���اء 72% وفي جهاز 

النيابة %66. 

كذلك فإن من أعلى نسب النساء نجدها في جهاز المختبرات- أعلى 

من 80%، وأيضا في جهاز التمريض- %81.

ويضيف التقرير مش���يرا إلى أن���ه كلما ارتفعت درج���ات الوظائف 

العليا، ارتفعت نس���بة النساء، إذ أن نسبة النساء في درجات الوظيفة 

االربع العليا بلغت في العامين األخيرين 49%، مقابل نس���بة 37% في 

العام 1997.

“إسرائيليون أودعوا أمواال 
في بنوك سويسرية في دبي”

ادعت مصادر في سلطة الضرائب اإلسرائيلية أن اثرياء، وفي سبيل 

الته���رب من دفع الضرائب، أودعوا أمواال في فروع لبنوك سويس���رية 

في دبي، وس���نغافورة وهونغ كونغ واندونيسيا، ورغم هذا فإن سلطة 

الضرائب على قناعة بأنها س���تحصل على المعلومات التفصيلية عن 

حجم هذه األموال الحقا، بادعاء أنه ال يوجد مكان في العالم ال تستطيع 

الوصول اليه سلطة الضرائب اإلسرائيلية. 

وتق���ول س���لطة الضرائ���ب إن 4300 ش���خص من حملة الجنس���ية 

اإلس���رائيلية اس���تغلوا في اآلون���ة األخيرة فرصة التس���هيالت التي 

منحتها الس���لطة لدفع الذين يودع���ون أموالهم في الخارج بعيدا عن 

أنظار س���لطة الضرائب، ليبادروا ويكش���فوا حس���اباتهم، دون فرض 

غرام���ات وتقديم للمحاكمة. وأن حجم ما ت���م االبالغ عنه يقارب 85ر3 

مليار دوالر )15 مليار شيكل(.

وح���ذرت س���لطة الضرائ���ب م���ن أن ف���ي حوزته���ا قائم���ة بمئات 

اإلس���رائيليين الذين لديهم حس���ابات خارج إسرائيل، وباألساس في 

سويس���را، وأنه في العام الماضي 2015، نفذ موظفو س���لطة الضرائب 

عش���رات االعتقاالت، وهي بص���دد تقديم عدد منه���م إلى المحكمة. 

وحس���ب ملحق “مامون” فإن تحقيقات س���لطة الضرائ���ب تتركز اآلن 

في فروع البنوك السويس���رية في س���نغافورة وهون���غ كونغ، إال أنها 

ستتوسع الحقا لتشمل باقي الدول.

أعلن مسؤولون في وزارة المالية اإلسرائيلية أنهم بصدد اقامة لجنة خاصة 

تفحص االجراءات الممكنة من أجل رفع جيل التقاعد للنس���اء تدريجيا من 62 

عاما حاليا إلى 64 عاما. في الوقت نفس���ه أعلنت وزارة المالية عن التوصل إلى 

اتفاق مع اتحاد النقابات واتحاد أرباب العمل، لرفع االقتطاعات الش���هرية من 

رواتب العاملين، ومن أصحاب العمل، التي تدفع إلى صناديق التقاعد بنسبة 

1%، إال أن ه���ذا الرفع جاء “إلنقاذ” صناديق التقاعد، ولن يؤدي إلى زيادة في 

توفيرات التقاعد.

وتح����اول الحكومات اإلس����رائيلية المتعاقبة في الس����نوات األخيرة، رفع جيل 

التقاعد باألس����اس للنساء، من عمر 62 عاما إلى 64 عاما، رغم انه قبل أكثر من 13 

عاما، كان جيل التقاعد للنساء 60 عاما. كما أن هناك مطالبات برفع جيل التقاعد 

للرجال من 67 عاما إلى 70 عاما، بعد أن كان قبل 13 عاما 65 عاما للرجال. 

وتعزو الحكومات هذا المطلب إلى االرتف���اع المتواصل في معدالت الحياة، 

إذ بلغ���ت في الس���نوات األخيرة حوالي 84 عاما للنس���اء وما بي���ن 81 إلى 82 

عاما للرجال، ما يعني إطالة المدة التي يتقاضى فيها المس���نون مخصصات 

شيخوخة من مؤسس���ة الضمان االجتماعي، وأيضا رواتب تقاعد من صناديق 

التقاعد.

وفي حال تطبيق األمر، فإن س���ن التقاعد في إس���رائيل سيكون األعلى بين 

الدول، وحتى اآلن فإن النرويج وحدها التي فيها س���ن التقاعد 67 عاما، بينما 

في الواليات المتحدة األميركية 66 عاما، والمانيا 65 عاما وسويس���را 65 عاما 

للرج���ال و64 عاما للنس���اء، بينما اليون���ان لديها جيل التقاع���د كما كان في 

إس���رائيل على مر عقود، وهو 65 عاما للرجال و60 عاما للنساء، وفي اليابان 60 

عاما للجنسين، أما معدل التقاعد في دول منظمة OECD فهو 4ر64 عام للرجال 

و63 عاما للنساء.

واله���دف كما ذكر، هو إبعاد المتقاعدين عن مخصصات الش���يخوخة التي 

يحصل عليها المس���نون من مؤسسة الضمان االجتماعي الرسمية، عدا رواتب 

التقاعد، ألن فرص العمل في هذا الجيل المتقدم ش���به معدومة، وفق سلسلة 

من التقارير التي تؤك���د أن العاطلين عن العمل بعد عمر 40 عاما، يبدأون في 

مواجهة صعوبة في االنخراط في سوق العمل، وهذه الظاهرة تستفحل أكثر 

م���ن عمر 45 عاما، وأكثر من ذلك بعد 50 عاما، وقالت تقارير إن 13% فقط ممن 

هم فوق عمر 60 عاما في إسرائيل منخرطون في سوق العمل.

وكان���ت محافظة بنك إس���رائيل المركزي كارنيت فلوغ ق���د دعت مرارا إلى 

رفع جيل التقاعد في إس���رائيل، وقالت إن هذا اجراء ضروري، تحتمه الظروف 

القائمة، والسيناريوهات المتوقعة. وقالت فلوغ إن رفع جيل التقاعد باإلمكان 

أن يك���ون تدريجيا، وبموازاة ذلك ضمان أماكن عم���ل مالئمة للمتقدمين في 

الس���ن، إلى حين يكون الش���خص مستحقا لمخصصات الش���يخوخة، وللراتب 

التقاعدي.

وك���ان المدير الع���ام لمؤسس���ة الضمان االجتماعي الرس���مية )مؤسس���ة 

التأمين الوطني( ش���لومو مور يوس���يف، قد حذر من أن شكل توفير التقاعد 

المنتش���ر منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، من ش���أنه أن يرفع عدد الفقراء من 

بين المس���نين بنسب هائلة جدا. إال أن مور يوس���يف دعا أيضا إلى رفع جيل 

التقاعد، وجعله 70 عاما للرجال والنس���اء، مدعي���ا أنه على ضوء ارتفاع معدل 

األعمار فإن مؤسسته ستكون عاجزة عن دفع مخصصات الشيخوخة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية عن التوصل إلى اتفاق مع اتحاد النقابات 

العامة )الهس���تدروت( واتحاد أرب���اب العمل، على رف���ع اجمالي االقتطاعات 

الش���هرية التي يدفعها أصحاب العمل م���ن جهة، والعاملون من جهة أخرى، 

لصنادي���ق التقاعد، من 5ر17% إلى 5ر18%. إال أن هذا االجراء لن يؤدي إلى رفع 

حجم توفيرات العاملين في صناديق التقاعد، وإنما من أجل “إنقاذ” صناديق 

التقاعد، التي أعلنت أنه في حال استمر الوضع كما هو، مقابل ارتفاع معدالت 

األعمار، فإن هذه الصناديق س���تكون عاجزة مستقبال عن تسديد التزاماتها 

للمؤّمنين.

وحس���ب االتفاق، ف���إن أرباب العمل س���يرفعون حصتهم م���ن االقتطاعات 

الش���هرية عن العاملي���ن، من 12% إل���ى 5ر12%، في حين س���يرتفع االقتطاع 

م���ن العاملين من 5ر5% إلى 6%، من الراتب األساس���ي. وس���يكون الرفع على 

مرحلتين، في منتصف العام الجاري، ومطلع العام المقبل 2017.

وزارة المالية تدعو مجددا لرفع جيل التقاعد للنساء إلى 64 عاما!
*رفع االقتطاعات الشهرية لصناديق التقاعد من 5ر17% إلى 5ر18% بهدف “إنقاذ” الصناديق *

قال����ت مكتب اإلحصاء المركزي اإلس����رائيلي في تقرير أخير له، إن مؤش����رات 

التباطؤ االقتصادي ما تزال حاضرة في االقتصاد اإلس����رائيلي، إذ تبين أن النمو 

االقتص����ادي في النصف الثاني من العام الماضي 2015 س����جل ارتفاعا بنس����بة 

2ر2% وهي النسبة األدنى منذ العام 2009، الذي سجلت فيه أدنى نسبة نمو في 

السنوات ال� 12 الماضية، بفعل األزمة االقتصادية العالمية في حينه، وهذا بحد 

ذاته مؤشر لوتيرة النمو في األشهر األولى من العام الجاري، على األقل.

وكان إجمالي النمو االقتصادي في العام الماضي 2015 قد سجل ارتفاعا بنسبة 

3ر%2. 

ويقول محللون اقتصاديون، في الصحافة اإلسرائيلية، إن هذه المعطيات يجب 

أن ال تفاجئ أحدا في المؤسس����ة اإلس����رائيلية، ألن مؤشرات التباطؤ االقتصادي 

حاض����رة بقوة في العامين الماضيين عل����ى وجه الخصوص، وعلى الرغم من هذا، 

فإن هذا “لم يضئ الضوء األحمر في وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء”، حسب 

تعبير المحلل موطي بسوك، في صحيفة “ذي ماركر” االقتصادية. 

ويق����ول التقرير إن االس����تهالك العام ارتف����ع في النصف الثان����ي من العام 

الماضي بنس����بة 2ر5%، بينما االس����تهالك الفردي ارتفع بنسبة 3% في الفترة 

ذاتها، في حين سجلت صادرات البضائع والخدمات ارتفاعا بنسبة 2ر%2.

وعل����ى الرغ����م من هذا التقري����ر، إال أن مكت����ب اإلحصاء لم يعلن نس����بة النمو 

االقتص����ادي النهائية للعام الماضي 2015، ولكن حس����ب التقدي����رات األولية، 

فإن النمو س����جل ارتفاعا بنسبة 3ر2%، في حين أن بنك إسرائيل المركزي يقدر 

النسبة بنحو 4ر2%، إال أنه في الحالتين تبقى النسبة األدنى منذ العام 2010. 

كما أن العجز في الموازنة العامة س����جل نس����بة 15ر2%، وهي أقل من النسبة 

المخطط����ة 8ر2%، من إجمال����ي الناتج العام. وللعام الثاني على التوالي، س����جل 

التضخم المالي تراجعا بنسبة إجمالية بلغت 1%، وهذا مؤشر لحالة التباطؤ في 

النشاط والنمو االقتصادي اإلسرائيلي.

وما تزال إسرائيل متخلفة كثيرا عن مستوى المعيشة في الدول المتطورة. 

وقالت أبحاث إسرائيلية س����ابقة، إن على إسرائيل أن تسجل سنويا نسب نمو 

كما هي في الش����رق األقصى، حتى يتس����نى لها اللحاق بتلك الدول المتطورة. 

ففي العام الماضي 2015، سجل النمو في الهند نسبة 2ر7%، وفي الصين 8ر%6، 

كما أن نسبا عالية شهدتها بعض الدول األوروبية، وخاصة ايرلندا التي سجلت 

نسبة نمو بلغت 6ر%5.

وم����ن بين مس����ببات انخفاض وتيرة النم����و في العام الماض����ي، كان انخفاض 

منتوج العمل في القطاع االقتصادي بنس����بة 1%، كما س����جلت صادرات البضائع 

والخدمات تراجعا بنسبة 3%، مقارنة مع العام 2014. وتراجعت االستثمارات في 

العقارات بنسبة 5ر%1.

من جهة أخرى، فإن انعكاس التباطؤ االقتصادي على التضخم ما زال مستمرا، 

فبعد أن س����جل التضخم في الشهر األول من العام الجاري تراجعا بنسبة نصف 

بالمائة )5ر0%(، فإنه من المتوقع أن يسجل التضخم في الشهر الماضي شباط، 

تراجعا إضافيا يتراوح ما بين 2ر0% إلى 4ر0%، وهذا ما س����يعلن عنه في األسبوع 

المقبل. ومعروف أن التضخم س����جل في العام الماضي تراجعا بنس����بة 1%، وفي 

العام قبل الماضي 2014، تراجع التضخم بنسبة 2ر0%. وحسب تقديرات جديدة 

لبنك إس����رائيل المركزي، فإن التضخم سيسجل هذا العام أيضا تراجعا إجماليا 

بنسبة 1ر%0.

وعلى الرغم من تراجع التضخم، إال أن تقرير المخّمن الرئيس في وزارة المالية 

اإلس����رائيلية أعلن أن أس����عار البيوت ارتفعت في العام الماضي بنسبة 8%، ما 

يعني أن التضخم من دون أسعار البيوت كان سيسجل تراجعا أكثر مما كان.

مؤشرات تدل على استمرار التباطؤ االقتصادي
*النمو ارتفع في النصف الثاني من العام 2015 بنسبة 2ر2% وهو مؤشر لوتيرة النمو في األشهر األولى من العام الجاري*

س���جلت البنوك الخمسة اإلس���رائيلية الكبرى في العام الماضي 2015 أرباحا 

إجمالية وصلت إلى 24ر8 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل 11ر2 مليار دوالر، بزيادة 

بنس���بة 27% عم���ا كان في الع���ام قبل الماض���ي 2014، حينما س���جلت األرباح 

اإلجمالية، 4ر6 مليار شيكل، وهو ما يعادل 64ر1 مليار دوالر. 

ومصدر أرب���اح البنوك هو من العموالت البنكية، وم���ن الفائدة البنكية على 

القروض، التي تعد عالية جدا، مقارنة مع وضعية الفائدة األساسية، التي هي 

في أدنى مستوى لها منذ عام ونصف العام. 

كما أن شركات بطاقات االعتماد الكبرى، سجلت هي األخرى أرباحا بما يقارب 

155 مليون دوالر.
وعل���ى الرغم من أن الحديث عن خمس���ة بنوك كب���ار، إال أن البنكين األكبرين 
“هبوعلي���م” )العمال( و”ليئوم���ي” كانت لهما قرابة 72% م���ن إجمالي أرباح 
البنوك الخمس���ة الكبرى، وأكثر من 63% م���ن إجمالي المداخيل من العموالت، 

وأكثر من 60% من إجمالي المداخيل الصافية من الفوائد البنكية.
وبلغت أرباح أكبر البن���وك “هبوعليم” في العام الماضي 2015، حوالي 08ر3 
مليار شيكل، وهو ما يعادل قرابة 790 مليون دوالر. وهذا بزيادة بنسبة 6ر%13 
عن العام قبل الماضي 2014. وكان البنك قد حقق مداخيل من العموالت البنكية 
بقيمة 43ر5 مليار ش���يكل، ما يع���ادل 392ر1 مليار دوالر. كم���ا حقق مداخيل 
صافية من الفوائد البنكية بقيمة 88ر7 مليار شيكل، وهو ما يعادل 2ر2 مليار 
دوالر. وحس���ب تقرير البنوك، فإن كلفة الرواتب في بنك “هبوعليم” بلغت في 
العام الماضي 93ر4 مليار شيكل، وهو ما يعادل 264ر1 مليار دوالر. وبلغت كلفة 
رات���ب المدير العام للبنك ذاته ما يزيد بقليل عن مليوني دوالر س���نويا. ووزع 

البنك أرباحا على أصحاب األسهم بقيمة 158 مليون دوالر.
وبلغ���ت أرباح البنك الثاني “ليئومي” في العام الماضي 2015، حوالي 835ر2 
مليار ش���يكل، وهو ما يع���ادل 727 مليون دوالر، وهذا يع���د ضعفي ما حققه 
البنك في العام قبل الماضي، 2014، حينما بلغت أرباحه 42ر1 مليار ش���يكل، وما 
يع���ادل 360 مليون دوالر، إذ كان البنك قد تضرر ف���ي ذلك العام، من الغرامة 
التي دفعها للسلطات األميركية، بعد ادانته، بصفقة اتفاق، بمساعدة أثرياء 

أميركان )يهود( على إخفاء أموال عن سلطة الضرائب األميركية.  
وك���ان بنك “ليئوم���ي” قد حقق مداخيل من العم���والت البنكية بقيمة 01ر4 
مليار شيكل، ما يعادل 03ر1 مليار دوالر. كما حقق مداخيل صافية من الفوائد 
البنكي���ة بقيمة 91ر6 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل 77ر1 مليار دوالر. وحس���ب 
تقرير البنوك، ف���إن كلفة الرواتب في بنك “ليئومي” بلغت في العام الماضي 
44ر5 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل 4ر1 ملي���ار دوالر. وبلغت كلفة راتب المديرة 

العامة للبنك ذاته 07ر2 مليون دوالر سنويا. 
وبلغت أرباح بنك “ديس���كونت” في العام الماضي 2015، حوالي 750 مليون 
ش���يكل، وهو ما يعادل قراب���ة 192 مليون دوالر، وهذا بزيادة بنس���بة 48% عن 
العام قبل الماضي 2014. وكان البن���ك قد حقق مداخيل من العموالت البنكية 
بقيمة 61ر2 مليار شيكل، ما يعادل 669 مليون دوالر. كما حقق مداخيل صافية 
من الفوائد البنكية بقيمة 22ر4 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل 08ر1 مليار دوالر. 
وحسب تقرير البنوك، فإن كلفة الرواتب في بنك “ديسكونت” بلغت في العام 

الماضي 4ر3 مليار شيكل، وهو ما يعادل 870 مليون دوالر. 

وبلغت أرباح بنك “مزراحي طفاح���وت” في العام الماضي 2015، حوالي 13ر1 

مليار شيكل، وهو ما يعادل قرابة 290 مليون دوالر. وهذا بزيادة بنسبة 4% عن 

العام قبل الماضي 2014. وكان البن���ك قد حقق مداخيل من العموالت البنكية 

بقيمة 42ر1 مليار شيكل، ما يعادل 364 مليون دوالر. كما حقق مداخيل صافية 

من الفوائد البنكية بقيمة 53ر3 مليار شيكل، وهو ما يعادل 905 ماليين دوالر. 

وحس���ب تقرير البنوك، فإن كلفة الرواتب ف���ي بنك “مزراحي طفاحوت” بلغت 

في العام الماضي 94ر1 مليار شيكل، وهو ما يعادل 497 مليون دوالر. 

وبلغت أرباح بنك “هبينليئومي” في العام الماضي 2015، حوالي 446 مليون 

شيكل، وهو ما يعادل قرابة 114 مليون دوالر، وهذا بزيادة بنسبة 2% عن العام 

قب���ل الماضي 2014. وكان البنك قد حقق مداخيل من العموالت البنكية بقيمة 

37ر1 مليار ش���يكل، ما يع���ادل 351 مليون دوالر. كما حقق مداخيل صافية من 

الفوائ���د البنكية بقيمة 95ر1 مليار ش���يكل، وهو ما يع���ادل 500 مليون دوالر. 

وحس���ب تقرير البنوك، فإن كلفة الرواتب في بن���ك “هبينليئومي” بلغت في 

العام الماضي 63ر1 مليار شيكل، وهو ما يعادل 418 مليون دوالر. 

وحس���ب التوقعات، فإن البنوك اإلسرائيلية ستنهي خالل السنوات القليلة 

المقبل���ة وظائف حوالي 2500 موظف من كوادرها، في اطار حوس���بة الخدمات 

البنكية اليومية الجارية للزبائن، وهي في تطور دائم. وكما يبدو فإن النس���بة 

األعلى من هذه الوظائف، ستكون من الموظفين الذين يخرجون إلى التقاعد.

أرباح شركات بطاقات االعتماد
بم���وازاة ذلك، فقد قال تقرير إن ش���ركات بطاقات االعتم���اد الثالث الكبرى 

س���جلت في الع���ام الماضي 2015، أرباح���ا بقيمة 605 ماليين ش���يكل، وهو ما 

يعادل 155 مليون دوالر. وقد بلغ عدد بطاقات االعتماد التي يملكها المواطنون 

5ر9 ملي���ون بطاقة اعتماد، ما يعني ارتفاع نس���بة المواطنين الذين بحوزتهم 

أكثر من بطاقة اعتماد واحدة، إذ أن عدد الس���كان في العام الماضي بلغ حوالي 

1ر8 مليون نسمة، من بينهم 5ر5 مليون من البالغين.

وحس���ب التقرير السنوي، فإن عدد بطاقات االعتماد ارتفع في العام الماضي 

بنسبة 7%، وهي نسبة تقارب 5ر3 أضعاف ارتفاع نسبة السكان. كما يتبين أن 

81ر1 مليون بطاقة اعتماد ليست فعالة، أو أنه لم يتم استخدامها في األشهر 

الثالثة األخيرة من العام الماضي. 

ويضيف التقرير أن حاملي بطاقات االعتماد، نفذوا عمليات شراء بما قيمته 

260 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل حوالي 67 مليار دوالر. وبلغ الحجم االجمالي 

لمداخيل الش���ركات الثالث، من العموالت والفوائد عل���ى الصفقات، ما يقارب 

2ر4 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل تقريبا 1ر1 مليار دوالر. وأكبر الش���ركات هي 

“يس���راكارت” التي بملكيتها أيضا “أميركان اكس���برس”، إذ بلغ عدد بطاقات 

االعتماد 65ر4 مليون بطاقة. وتليها شركة “ليئومي كارد”، ولديها 48ر2 مليون 

بطاقة. ثم شركة “كال” ولديها 33ر2 مليون بطاقة.

وبلغ إجمالي أرباح ش���ركة “يس���راكارت” 277 مليون ش���يكل، وهو ما يعادل 

71 ملي���ون دوالر، وش���ركة “ليئومي كارد” 180 مليون ش���يكل، وهو ما يعادل 

46 مليون دوالر، وش���ركة “كال” بلغ إجمالي أرباحها 149 مليون ش���يكل، وهو ما 

يعادل 38 مليون دوالر.

البنوك اإلسرائيلية الخمسة الكبرى تسجل أرباحا بـ 11ر2 مليار دوالر بزيادة %27 عن 2014!
*أرباح البنوك نابعة من العموالت والفوائد العالية *شركات بطاقات االعتماد تحقق أرباحا بقيمة 155 مليون دوالر 

*للشركات 5ر9 مليون بطاقة اعتماد، واشترى حاملون خالل العام الماضي عبرها بما يعادل 67 مليار دوالر*
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“تقرير لجنة إدموند ليفي” حول البؤر االستيطانيةm “غير القانونية”:

»الوجود” اإلسرائيلي في “يهودا 
والسامرة” ليس احتالاًل وال 

استيطان هناك “غير قانوني”!

ف���ي حزيران 2012، رفعت “لجنة ليفي” تقريرها إلى رئيس الوزراء 

اإلس���رائيلي، بنيامين نتنياهو، عن البؤر االستيطانية في األراضي 

المحتلة عام 1967، وذلك بعد أربعة أش���هر من تعيينها )في شباط 

2012(، بقرار من نتنياهو نفس���ه ووزير العدل في حكومته، يعقوب 

نئمان. وتش���كلت اللجنة من: قاضي المحكمة العليا س���ابقا إدموند 

ليفي )رئيسا( وقاضية المحكمة المركزية في تل أبيب سابقا تحياه 

ش���بيرا والمستشار القانوني الّسابق لوزارة الخارجية المحامي إيالن 

بيكر. 

د على 
ّ
يفي���د »كتاب التعيين” ب���أن قرار تعيين ه���ذه اللجنة تول

خلفي���ة المداوالت التي كانت تجريها المحكمة العليا اإلس���رائيلية 

آن���ذاك حول “البناء في منطقة يهودا والس���امرة” )الضفة الغربية( 

والبالغ الذي قدمته الحكومة )بواس���طة النياب���ة العامة للدولة( إلى 

المحكمة، في إطار تلك المداوالت، وقالت فيه: “بش���كل عام، األبنية 

غي���ر القانونية المقامة على أراض خصوصية � س���وف تتم إزالتها. 

وفي المقاب���ل، صدرت التعليمات إلى الجه���ات المهنية المختصة 

بالعمل بغية تحديد الصفة التنظيمية لأبنية المقامة على أراضي 

الدول���ة، في المواقع التي يتقرر إجراء هذا التحديد فيها، وكل ذلك 

طبقا العتبارات أخرى ذات صلة، تتصل بخصوصية كل موقع وموقع”. 

ولك���ن في صورة الخلفية، أيضا، ثمة حقيق���ة معروفة للمتابع، لم 

تأت ه���ذه اللجنة على ذكرها، ومؤداها أن ق���رار نتنياهو وحكومته 

تش���كيل “لجنة ليفي” جاء استجابة لضغوط مارسها المستوطنون 

وقادتهم، على مدى س���نوات غي���ر قليلة، مطالبي���ن بوضع “تقرير 

قضائ���ي” مواز ومناقض للتقرير الذي كانت وضعته المحامية طاليا 

ساسون )المديرة السابقة لوحدة المهمات الخاصة في النيابة العامة 

للدولة( في العام 2005 حول “المواقع االس���تيطانية غير المرخصة” 

وقدمته إل���ى رئيس الحكومة آنذاك، أريئيل ش���ارون، وتوصلت في 

منته���اه إلى أن “إنش���اء هذه المواقع يش���كل خرق���ا متواصال، فظا 

ومؤسس���اتيا، للقانون يقّوض أسس سيادة القانون” )وقد خصصت 

“لجنة ليفي” أجزاء واس���عة من تقريره���ا لتفنيد ودحض توصيات 

“تقرير ساسون” المذكور(.  

لبت الحكوم���ة من هذه اللجن���ة تقديم 
ُ
وعلى ه���ذه الخلفي���ة، ط

توصياتها بش���أن ثالث مسائل مركزية )كما حددتها اللجنة ذاتها، 

في مستهل تقريرها( هي: 

اإلج���راءات الت���ي يتعين اعتماده���ا لتنظيم البن���اء، إن كان ذلك 

ممكنا، أو إزالته � طبقا للسياسة المذكورة. 

ضم���ان وجود واعتماد تدابير إجرائية جديرة ومناس���بة للنظر في 

قضايا األراضي في المنطقة، بما ينسجم مع مبادئ العدل واإلنصاف 

المعتمدة في نظام القضاء والُحكم اإلسرائيليين، مع األخذ باالعتبار 

القانون الس���اري هن���اك، بما ذلك النظ���ر في ما إذا كان���ت الحاجة 

تس���تدعي إجراء تعديالت معينة لضمان الشفافية، المساواة، إزالة 

العوائق وتنجيع التدابير اإلدارية واإلجرائية. 

البح���ث والتقصي، ثم تقدي���م التوصيات، في أية مس���ألة أخرى 

تتصل بالمسألتين المذكورتين، طبقا لما تراه اللجنة وما ترتئيه. 

تح���ت هذا العنوان، في الباب األخير م���ن تقريرها، وضعت اللجنة 

“استخالصات واس���تنتاجات”، استهلتها بما أس���مته “االستنتاج 

األس���اس” الذي صاغت���ه بالكلمات التالي���ة: “من منظ���ور القانون 

الدولي، فإن أحكام وقوانين “االحتالل”، كما تتجس���د في المواثيق 

والمعاهدات الدولية ذات العالقة، ال تس���ري على الظروف والشروط 

التاريخي���ة والقضائي���ة الفري���دة م���ن نوعه���ا الخاص���ة بالتواجد 

اإلس���رائيلي في يهودا والسامرة، والمس���تمر منذ عشرات السنين. 

كما أن نصوص معاهدة جنيف الرابعة بشأن نقل السكان ال تسري، 

هي األخرى، على اس���تيطان مثل االستيطان اإلسرائيلي في يهودا 

والسامرة. وعلى ضوء ذلك، وطبقا للقانون الدولي، فإن لإلسرائيليين 

حقا قانونيا في االس���تيطان في يهودا والسامرة. وعليه، فإن إنشاء 

المستوطنات، في حد ذاته، ال تشوبه أية شائبة قانونية”!  

وأض���اف “تقرير لجن���ة ليفي”: “أما بش���أن المس���توطنات التي 

ص���ة” أو “غير قانوني���ة” )رغم إنها 
ّ
ت���م تعريفه���ا بأنها “غير مرخ

أنش���ئت بدعم جهات رسمية، مثل مديرية االستيطان في المنظمة 

الصهيونية العالمية ووزارة البناء واإلس���كان( بدعوى إنه لم يسبق 

إنش���اءها صدور قرار حكومي رسمي، فإن اس���تنتاجنا هو إن إقامة 

هذه المستوطنات قد تمت، على مدى السنين الطويلة، بعلم، قبول 

وتش���جيع المس���توى السياس���ي األرفع - وزراء الحكومة ورؤسائها، 

األم���ر ال���ذي ينبغ���ي اعتب���اره موافقة ضمني���ة”. وبن���اء على هذا 

االستنتاج، توصي اللجنة ب� “تسريع إنجاز جميع اإلجراءات الناقصة 

الضرورية إلصدار التراخيص المالئمة”، بما في ذلك إزالة “العوائق 

البيروقراطي���ة” المختلفة التي كانت اللجنة أوردتها، تفصيليا، في 

حس���ن الدولة صنعا إن هي 
ُ
مت���ن تقريرها. وإلى أن يتحقق ذلك، “ت

امتنعت عن تنفيذ أية أوامر هدم، ألنها هي التي س���ببت نشوء هذا 

الوضع”.

وتع���ود اللجن���ة، م���رة أخرى، إل���ى التأكي���د على أن���ه “منعا ألي 

التباس وأية ش���كوك، ينبغي أن يكون واضحا أنه بمس���تطاع جميع 

المستوطنات، بما فيها تلك التي تم وسيتم ترخيصها وفق المسار 

المقترح من جانبنا، توس���يع حدودها لتلبية احتياجاتها، مستقبال، 

بما ف���ي ذلك التكاثر الطبيع���ي، دونما حاجة إلى ق���رار إضافي من 

جانب الحكومة، أو أي من وزرائها، شريطة أن يتم التوسيع في نطاق 

منطقة نفوذ المس���توطنة، في حدود خارطة هيكلية مصادق عليها 

وأن يحصل على ترخيص قانوني من مؤسسات التنظيم المعنية”.

ومن بين التوصيات األخرى، تدعو اللجنة إلى “وضع تش���ريع أمني 

يؤكد حق أي إس���رائيلي في امتالك أرض في يهودا والسامرة، حتى 

ولو بصورة فردية ش���خصية، وليس فقط بواسطة جمعية )منظمة( 

تم تسجيلها في المنطقة”. كما تدعو، أيضا، إلى إصدار التعليمات 

الالزمة لإلدارة المدنية بحي���ث توضح لها عدم وجود أي مانع يحول 

دون المصادقة على أعمال بناء إضافية في نطاق المستوطنات التي 

أقيمت على أراض تم االستيالء عليها بأوامر عسكرية”.

وتثبت حصيل���ة القراءة في هذا التقري���ر الحقيقة التي لم تبذل 

اللجن���ة أدنى جه���د إلخفائها أو تمويهها، بل بذل���ت أقصى ما في 

وس���عها لتلبية ما هو مطلوب منها وإنجاز المهمة التي أنيطت بها: 

تأكي���د حق اليهود في “كامل أرض إس���رائيل”، بم���ا يتضمن نفي 

أية صبغة أو صفة احتاللية عن “الوجود” اإلس���رائيلي في المناطق 

الفلس���طينية، ثم تأكيد “حق اليهود” في االستيطان في أية بقعة 

على األرض الفلس���طينية في الضفة الغربي���ة، بما يتضمن نفي أي 

“اتهام” يوجه إلى أي تواجد استيطاني )سواء كان “حيا جديدا” أو 

“مس���توطنة جديدة”( بأنه “غير قانوني”، وما يترتب على هذا كله 

من “واجب الدولة” في ضمان، تس���هيل، تأمين وش���رعنة أي تواجد 

استيطاني كهذا، سواء في المستقبل أم بأثر رجعي!

»من االحتالل إلى الضم )الزاحف(«ـ تقرير جديد لمنظمة »يش دين« اإلسرائيلية يثبت:

حكومة إسرائيل تتبنى وتطبق، بصمت ودون قرار رسمي، تقرير “لجنة ليفي” 
لشرعنة البؤر االستيطانية “غير القانونية”: الضفة الغربية ليست أراضي محتلة!

*حكومة إسرائيل تعمد إلى »الضم الزاحف« وتتجنب ضم مناطق الضفة الغربية إليها بصورة رسمية، لما يترتب عليه هذا من إلزام إسرائيل بمنح السكان الفلسطينيين 

في الضفة الغربية مكانة مواطنين متساوي الحقوق!* في إطار التطبيق الفعلي هذا: إلزام الممثليات اإلسرائيلية في مختلف أنحاء العالم بعرض وثيقة صادرة

 عن وزارة الخارجية توضح أن موقف دولة إسرائيل الرسمي هو أن »الضفة الغربية ليست منطقة محتلة«! وأن المستوطنات اإلسرائيلية في ما وراء »الخط األخضر« 

)أي في أراضي الضفة الغربية الفلسطينية( »بلدات قانونية وال تتناقض مع القانون الدولي أو مع القانون اإلسرائيلي«!!*

يثبت تقرير جديد أصدرته منظمة »يش دين« )منظمة متطوعين إسرائيلية 

لحقوق اإلنس���ان(، مؤخ���را، أن حكومة إس���رائيل تبنت، بصورة غير رس���مية، 

مضامي���ن تقرير »لجنة ليفي« وتوصياته وتعم���ل، بصورة فعلية حثيثة، في 

تطبي���ق هذه التوصيات وما انبنت عليه من عقيدة قانونية مرجعية )مؤداها: 

الضفة الغربية ليس���ت أرضا محتلة وال مانع من إنشاء مستوطنات إسرائيلية 

على أراضيها!(، على أرض الواقع، في ما يتعلق بش���رعنة البؤر االس���تيطانية 

»غير القانونية«.  

ويبّين تقرير »ي���ش دين« الجديد، الذي صدر ك�«ورقة موقف« في أواس���ط 

شباط الماضي، كيف تتنصل حكومة إسرائيل، خالل السنوات الثالث األخيرة 

بوج���ه خاص، من جميع التزاماتها وتعهداته���ا بموجب القوانين والمواثيق 

الدولية في كل ما يتصل بواجبها، القانوني والسياسي واألخالقي، في حماية 

الممتلكات الخاصة للسكان الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة، 

الخاضعة مباش���رة لمنظومة القوانين اإلس���رائيلية وللس���يطرة العس���كرية 

اإلس���رائيلية. وه���ي الممتلكات التي يح���ّرم القانون الدولي المس���اس بها 

والتعدي عليها، بل ُيلزم بحمايتها والمحافظة عليها. 

وله���ذا، فقد تّوجت »يش دين« تقريره���ا الجديد هذا بعنوان »من االحتالل 

إلى الضم � التطبيق الصامت لتقرير ليفي بش���أن تنظيم البناء غير القانوني 

في الضفة الغربية«! وذلك استنادا إلى ما يكشفه التقرير الجديد عن اعتماد 

الحكومة اإلس���رائيلية »سياسة الضم الزاحف«، بينما هي تتجنب ضم مناطق 

الضفة الغربية إليها بصورة رس���مية، لما يترتب علي���ه هذا اإلجراء من إلزام 

إس���رائيل بمنح الس���كان الفلس���طينيين في الضفة الغربية مكانة مواطنين 

متساوي الحقوق!

ولفهم الفارق بين وضعية االحتالل ووضعية الضم، تنبغي اإلش���ارة إلى أن 

 منطقة يس���كن 
ّ

القان���ون الدولي يعترف بحالة االحتالل، بكون طرف ما يحتل

فيها سكان محليون. ويعتبر القانون الدولي حالة االحتالل هذه »حالة مؤقتة«، 

 في إطارها مؤتمنًا على ما وقع تحت 
ّ

مهم���ا طال أمدها، يكون الطرف المحت���ل

احتالله وس���يطرته، من ناس وممتلكات وموارد ومق���درات، ينبغي عليه لزامًا 

صون كل ما وقع تحت احتالله، حمايته وعدم تغيير وضعيته بصورة نهائية، 

إل���ى حين انتهاء النزاع. أم���ا حالة الضم، في المقابل، فهي اس���تيالء أحادي 

الجانب، من طرف دولة معينة، على مناطق / أراض ليس���ت تابعة لها، س���واء 

بالق���وة أو بالتهديد بالقوة. وهي حالة محظورة طبق���ا للقانون الدولي، خالفا 

لحالة االحتالل التي يقر القانون الدولي بشرعيتها )بوصفها حالة مؤقتة(.    

وثيقة رسمية: الضفة الغربية 
ليست أرضًا محتلة!

قدمت “لجنة إدموند ليفي” )قاضي المحكمة العليا اإلس���رائيلية س���ابقا( 

تقريرها إلى الحكومة اإلس���رائيلية في صيف العام 2012، واعتبرت � في أهم 

خالصاتها، أخطرها وأبرزها �  أن “أراضي الضفة الغربية ليست مناطق محتلة، 

ولذا فال موانع قانونية أمام إنش���اء مس���توطنات إسرائيلية في هذه المناطق 

وعل���ى هذه األراضي”! وتأسيس���ًا على ه���ذه القاعدة القانوني���ة المرجعية، 

أوصت “لجنة ليفي” آنذاك باتخاذ سلس���لة من الخطوات واإلجراءات العملية 

الضرورية لضمان شرعنة جميع ما كان قد تم إنشاؤه من “بؤر استيطانية غير 

قانونية” )حسب المفهوم اإلس���رائيلي(، من جهة، ولتعزيز وتوسيع مشروع 

البناء االستيطاني اإلس���رائيلي في أنحاء الضفة الغربية المختلفة، من جهة 

أخرى.  

وبرغم أن الحكومة اإلس����رائيلية لم تتبن “تقرير لجنة ليفي” هذا بصورة 

رس����مية، إطالقا، إال أن ممارس����اتها على أرض الواقع خالل السنوات األخيرة، 

ومنذ صدور هذا التقرير بوجه خاص، تثبت بما ال يدع مجاال ألي ش����ك بأنها 

عم����دت، في التطبيق الفعلي، إلى تبني “عقي����دة الال احتالل” التي وضعها 

تقرير “لجنة ليفي”، ثم إلى تطبيق الجزء األس����اس من توصياته في الواقع 

الميداني، س����واء من قب����ل الحكومة ذاته����ا أو من خ����الل األذرع والهيئات 

المختلف����ة الفاعلة تحت إمرتها، س����واء في داخل إس����رائيل أو في المناطق 

الفلسطينية.  

ويتجس���د تبني “عقيدة الال احتالل” هذه، ضمن أش���ياء أخ���رى، في إلزام 

الممثلي���ات اإلس���رائيلية في مختلف أنحاء العالم بع���رض وثيقة صادرة عن 

وزارة الخارجية اإلس���رائيلية، ابتداء من نهاي���ة العام 2015، توضح أن موقف 

دولة إسرائيل الرسمي يتمثل في أن “الضفة الغربية ليست منطقة محتلة”! 

كما تع���رض هذه الوثيقة ذاتها، أيضا، موقفا إس���رائيليا رس���ميا يقول بأن 

المستوطنات اإلس���رائيلية في ما وراء “الخط األخضر” )أي في أراضي الضفة 

الغربية الفلسطينية( هي “بلدات قانونية وال تتناقض مع القانون الدولي أو 

مع القانون اإلسرائيلي”!!

ويتجس���د تبني المرجعية القانونية التي اقترحه���ا “تقرير لجنة ليفي”، 

أيضا، في التدخل المتزايد والمتسع من قبل وزارة العدل اإلسرائيلية في كل 

ما يتعلق بمس���ألة تسوية وتنظيم مكانة “البؤر االستيطانية غير القانونية” 

ف���ي الضفة الغربية. وهو تدخل ينعكس، جليا، في التحول الحاد الحاصل في 

ردود الدولة )النيابة العامة للدولة، والتابعة لوزارة العدل( الرسمية المقدمة 

إلى “محكمة العدل العليا” اإلس���رائيلية في إطار بحثها التماس���ات مقدمة 

إليها حول البناء االستيطاني “غير القانوني” وحول إخالء البؤر االستيطانية، 

إذ يظهر من هذه الردود توجه رس���مي، واضح وصريح، نحو شرعنة جميع هذه 

البؤر “غير القانونية” التي تقّر الحكومة وتعترف، رس���ميا، بأنها ُبنيت “دون 

قرار وخالفا للقانون”!  

وإلى جانب هذا كله، تنشط الحكومة فعليا ورسميا في قنوات مختلفة بغية 

شرعنة جميع المس���توطنات والبؤر االستيطانية “غير القانونية” في الضفة 

الغربية، بما فيها تلك التي تم إنشاؤها على أراض فلسطينية بملكية خاصة 

وتعود إل���ى مواطنين فلس���طينيين. وضمن هذه القن���وات، تعمل الحكومة 

على إنش���اء “محكمة عسكرية لشؤون األراضي”، وهو ما يشكل تنفيذًا حرفيا 

ودقيق���ا إلحدى التوصي���ات المركزية في “تقرير لجن���ة ليفي”. وتضم هذه 

المحكم���ة قضاة إس���رائيليين فقط، بكونها محكمة عس���كرية، مما يعني أن 

أي مواطن فلس���طيني يقرر ويريد الدفاع عن أرضه وممتلكاته وتخليصها من 

أنياب االس���تيالء العسكري / االحتاللي أو االس���تيطاني، سيجد طريقا واحدا 

وحيدا لذلك، فقط ال غير: “محكمة األراضي” العس���كرية اإلسرائيلية! وهو ما 

يعني، في التطبيق العملي، حرمان الفلس���طينيين م���ن أي طريق للدفاع عن 

أراضيهم وممتلكاتهم، على ضوء تجاربهم المريرة مع المحاكم العس���كرية 

خصوصا، واإلسرائيلية عموما، وبالنظر إلى عدم ثقتهم، المطلق تقريبا، بمثل 

هذه المحاكم!

وضم���ن قنوات التطبي���ق الصامت لتوصيات “تقرير لجن���ة ليفي”، تعتمد 

الحكومة اإلسرائيلية قناتين/ وسيلتين مركزيتين: 

األولى � هي “لجنة التس���ويات” التي ش���كلتها الحكومة اإلس���رائيلية في 

تموز 2015، وأوكلت إليها مهمة وضع وبلورة مس���ار خاص لتس���وية وتنظيم 

البناء االس���تيطاني، سواء كان مباني فردية أو أحياء كاملة، في المستوطنات 

اليهودي���ة في الضفة الغربية. ومن المنتظر أن تنهي هذه “اللجنة” أعمالها 

ف���ي األيام القليل���ة المقبلة، علما بأن تغيير القواع���د المعمول بها في مجال 

األراض���ي بهدف إقامة مس���توطنات في الضفة الغربية ه���و انتهاك صريح 

للقانون الدولي. 

أما القناة/ الوسيلة الثانية فهي � “قانون التسويات” الذي يبتغي تكريس 

صالحي���ة الدولة ف���ي إلزام أصح���اب األراضي الفلس���طينيين وإجبارهم على 

“التنازل عن حقوق الملكية على أراضيهم، مقابل التعويض المالي”! وتعمل 

الحكوم���ة جاهدة، هذه األيام، إلنجاز س���ن هذا القانون، الذي يش���كل إحدى 

التوصي���ات المركزية في “تقري���ر لجنة ليفي” ويهدف إل���ى تجنب الحاجة 

)القانونية( إلى إخالء “البؤر” والمباني االستيطانية “غير القانونية”. ويمثل 

هذا المسعى الحكومي، كما يتضح، محاولة إلدخال “تقرير لجنة ليفي” ليس 

إلى قرار حكومي، بل إلى كتاب القوانين اإلسرائيلي!

ويس���مي “مش���روع قانون التس���ويات”، كما قدمه عضو الكنيس���ت يوآف 

كيش )من الليكود(، أربع “بؤر” اس���تيطانية أص���درت “محكمة العدل العليا 

اإلس���رائيلية” أوامر صريحة بإخالئها، كليا أو جزئيا. وينطوي مشروع القانون 

ه���ذا، في ح���ال إقراره، على مصادرة أراض فلس���طينية خاص���ة ألغراض هي 

ليست “عسكرية حيوية وملحة”، ما يعني أنها مصادرة محظورة وفق القانون 

الدولي! وهذا ناهيك عن أن هذه المبادرة التش���ريعية في حد ذاتها تنطوي 

على إعالن الكنيست اإلس���رائيلي بأنه يمتلك صالحية قانونية لسن قوانين 

في الضفة الغربية، ما يش���كل عالمة على “حالة الض���م”، وهو ما يعني تاليا 

تبني موقف “لجنة ليفي” القائل بأن الضفة الغربية “ليست منطقة محتلة” 

وال تس���ري عليها أحكام قواني���ن االحتالل، بما يعني أنها تخضع لس���يطرة 

الكنيست اإلسرائيلي وتحت سيادته، مباشرة!

أم���ا التجس���يد األبرز واألكثر دالل���ة لتطبيق “تقرير لجن���ة ليفي” الفعلي، 

فيتمثل في ما تش���هده الس���نوات األخيرة من شرعنة واس���عة ومكثفة لبؤر 

استيطانية مختلفة، إذ تم حتى اآلن شرعنة نحو 30 بؤرة كهذه، من أصل 100 

بؤرة “غير قانونية” في المجموع. 

والمع���روف أن الجزء األكبر م���ن هذه البؤر أقيم، كلي���ا أو جزئيا، على أراض 

فلس���طينية تعود ملكيتها الخاصة إلى مواطنين فلس���طينيين، ما يعني أن 

عملية ش���رعنتها منوطة بنهب ممتلكات فلس���طينية، نزع ملكيتها من بين 

أيديه���م ونقلها إلى أي���دي المس���توطنين اليهود الذين قام���وا بغزو هذه 

األراضي واالس���تيالء عليها، وس���ط انتهاك القوانين اإلس���رائيلية والدولية 

والدوس عليها، بالقوة والعنف واالعتداء في كثير من الحاالت. 

لماذا التطبيق الصامت
لتقرير “لجنة ليفي”؟

تقري���ر “يش دين” الجديد، موضوع ه���ذه المعالجة، ال يتطرق إلى حيثيات 

“تقرير لجن���ة إدموند ليفي”، خلفياته، خالصات���ه وتوصياته، وإنما يتمحور 

فق���ط في التطبيقات الحكومية الصامتة التي تش���كل تبنيًا رس���ميا لتقرير 

“لجن���ة ليف���ي”، بمرجعياته وتوصياته،  دون صدور أي قرار حكومي رس���مي 

بشأن ذلك.

وتنبغي اإلش���ارة هنا إلى أن “تقرير لجنة ليفي” ه���ذا )إقرأ عنه على هذه 

الصفحة( مثّ�ل انقالبا حادا في الموقف والتوجه القانوني المعتمد إسرائيليا، 

على المستوى الحكومي � المؤسساتي � الرسمي، حيال المناطق الفلسطينية، 

إذ اعتبره���ا من الناحية القانونية، القضائية � كما أش���رنا آنفا � مناطق “غير 

محتلة”، نظرا ألنها “كانت موعودة للشعب اليهودي، ضمن صك االنتداب”!

غير أن حكومة إسرائيل لم تبادر، منذ صدور تقرير “لجنة ليفي” وتوصياته، 

في العام 2012، إلى اتخاذ أي قرار حكومي رسمي يعلن تبني الحكومة الرسمي 

لهذا التقرير ومتضمناته، وهذا بالرغم من أن رئيس الحكومة الحالي، بنيامين 

نتنياهو، هو نفسه الذي عّين “لجنة ليفي” وهو نفسه الذي تسلم تقريرها! 

والس���ؤال هو: لماذا؟ لماذا لم تتخذ الحكومة قرارا رسميا يتبنى تقرير “لجنة 

ليفي”، بينما ذهبت في المقابل إل���ى تطبيقه، نصا وروحا وتوصيات، بصورة 

صامتة وغير مباشرة؟ 

ثمة لهذا المس���لك أس���باب عديدة ومختلف���ة، أولها ومركزه���ا كون حالة 

االحتالل اإلس���رائيلي الحالية في الضفة الغربية “حالة مريحة بالنس���بة إلى 

إس���رائيل”، من حيث منحها ش���رعية قانونية، ولو جزئية، للتواجد العسكري 

)ال المدني!( في الضفة الغربية. فإذا ما اعتمدت الحكومة اإلس���رائيلية قرارا/ 

موقفا يقول بأن الوضعية “ليس���ت احتالال”، كما يقترح تقرير “لجنة ليفي”، 

فمعنى ذلك أنها “وضعية ضم”، إذن، وهو ما يحظره القانون الدولي، بناء على 

ما ذكرناه آنفا عن الفارق بين “وضعية االحتالل” و”وضعية الضم”.  

وم���ن جهة أخرى، لي���س ثمة طرف في العالم بأس���ره يمكنه ويرضى اليوم 

بقبول موقف يقول بأن الس���يطرة اإلس���رائيلية على الفلسطينيين مسلوبي 

الحقوق هي “حالة شرعية”. ومن هنا، فسيكون لتبني تقرير “لجنة ليفي”، في 

هذا المعنى، تأثيرات وتداعيات كارثية على الجهد “اإلعالمي” )الَهس���باراه( 

اإلس���رائيلي، من حيث أن ال طرف على الساحة الدولية يمكن أن يقبل االدعاء 

اإلس���رائيلي بأن السيطرة العسكرية اإلسرائيلية على السكان الفلسطينيين 

المدنيين، والمستمرة منذ نحو 50 عاما، “ليست احتالاًل”. 

أم���ا البعد الفوري ف���ي تطبيق “تقرير لجنة ليفي” فه���و ما أوضحته وزيرة 

العدل، أييلت شاكيد، بشأن ش���رعنة “البؤر االستيطانية غير القانونية” في 

الضف���ة الغربية: نحو 80 بؤرة كهذه، من أص���ل 100 في المجموع، مقامة على 

أراض فلسطينية خاصة، أي تعود ملكيتها الخاصة لمواطنين فلسطينيين. 

ورغم أن الحكومة لم تسارع إلى تنفيذ األوامر التي أصدرتها “محكمة العدل 

العليا” بإخالء بعض هذه المباني و”البؤر”، استجابة اللتماسات قدمت إليها، 

إال أنها )الحكومة( “واظبت” في الس���ابق على إبالغ المحكمة بأنها تعتبر هذه 

المباني والبؤر “غير قانونية” وبأنها ستقوم بإخالئها وهدمها “يوما ما”!!

ولك���ن الحكومة غي���رت موقفها هذا منذ ص���دور “تقرير لجن���ة ليفي”، إذ 

أصبح���ت تبلغ المحكمة، م���رارا وتكرارا، بأن هذه المبان���ي والبؤر )التي أكدت 

في السابق “عدم قانونيتها” ونيتها “إخالئها وهدمها”( “معدة للتأهيل” 

)الشرعنة( اآلن!

وفوق هذا كله، بما يرمي إليه من منع وتجنب إخالء مستوطنين يهود غزاة، 

تعمل الحكومة بشكل حثيث أيضا على توسيع احتياطي “أراضي الدولة” بما 

يتيح إنشاء المزيد من البؤر االستيطانية وتوسيع ما هو قائم منها ثم اإلعالن 

عنها “مستوطنات قانونية”! 

ويجري هذا النش���اط ضمن ومن خالل الطاقم المسمى “طاقم الخط األزرق”، 

وهو طاقم أنيطت به مهمة إعادة فحص وترسيم حدود “أراضي الدولة”، كما 

تحددت في الماضي. وفي إطار عمل هذا الطاقم، تم بين األعوام 2012 و 2015 

)أي بعد صدور تقرير “لجنة ليفي”( إضافة نحو 63771 دونما إلى ما يس���مى 

“أراضي الدولة”، وهي أراض ال توضع تحت تصرف الفلسطينيين في المناطق 

المحتل���ة وال يتاح لهم االس���تفادة منها، بل يتم تخصيصه���ا كلها تقريبا 

للمس���توطنين اليهود وألغراض تعزيز مشروع البناء االستيطاني. وهذا، علما 

بأن “اإلدارة المدني���ة” االحتاللية خصصت 7% فقط من األراضي التي أعلنت 

“أراضي دولة” لمواطنين فلس���طينيين وألغراض فلسطينية، منذ العام 1967 

وحتى اليوم، طبقا لمعطيات إسرائيلية رسمية. 
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

ُمسرحو وحدة االستخبارات اإلسرائيلية 
8200 يشرفون على مبادرة لدمج عرب 

في صناعة الهاي- تك

تتميز المالمح الكالسيكية العامة للمبادر 

اإلسرائيلي إلى الس���تارت- أب، أي المشروع 

الري���ادي أو الش���ركة الناش���ئة ف���ي مجال 

التكنولوجيا الرفيعة )هاي- تك(، بأنه شاب، 

وُمس���ّرح من وحدة التصن���ت 8200 التابعة 

لشعبة االستخبارات العسكرية، ويسكن في 

وسط تل أبيب. لكن هذه المالمح الكالسيكية 

تغي���رت في الس���نوات األخي���رة، بعدما بدأ 

يدخل إلى فرع اله���اي- تك مبادرون لديهم 

ممي���زات مختلفة. ففي مع���ارض ومؤتمرات 

تتعل���ق باله���اي- ت���ك أصبح يش���اهد عدد 

متزايد من اليه���ود المتزمتين )الحريديم(، 

وبرام���ج تنطوي على حداثة، وإلى جانب ذلك 

خروج مراكز شركات الهاي- تك من تل أبيب 

ووسط إسرائيل.

وج���رى إطالق أحد البرامج الجديدة في هذا 

الف���رع في مدين���ة الناصرة، ي���وم الخميس 

الماض���ي، بمبادرة وزارة االقتصاد والصناعة، 

وبالتعاون مع س���لطة التطوي���ر االقتصادي 

للمجتم���ع العربي، التي تعمل من أجل تقدم 

تق���دم مبادرات س���تارت- أب ف���ي المجتمع 

العربي. ويهدف هذا البرنامج الجديد، الذي 

أطلق عليه اس���م “هايبريد”، إلى زيادة عدد 

المبادري���ن العرب ف���ي فرع الس���تارت- أب 

ومس���اعدتهم عل���ى االنخراط ف���ي مبادرات 

الستارت- أب اإلسرائيلية.

وتشرف على هذا البرنامج دائرة “ماعوف”، 

وهي دائرة خدمات المساعدة التابعة لوكالة 

األعمال التجارية الصغيرة والمتوس���طة في 

وزارة االقتصاد، وتكلفتها السنوية 5ر1مليون 

ش���يكل. ويأتي ه���ذا البرنامج بع���د دعوات 

م���ن مبادرين كبار وخبراء ف���ي مجال الهاي- 

تك لدمج العرب في ه���ذه الصناعة، بهدف 

تنويع برامجه ومنتجاته. وتعتبر إس���رائيل 

من ال���دول الرائ���دة في مجال اله���اي- تك، 

لكنها استبعدت دائما المهندسين والخبراء 

العرب، ألن قسما كبيرا من هذه الصناعة هو 

شرت 
ُ
صناعة أمنية. لكن بس���بب تقديرات ن

في الس���نوات القليلة الماضية، مع اتس���اع 

هذا الفرع وعدم انحصاره في المجال األمني، 

تعالت األص���وات التي دعت إلى دمج العرب، 

وأن خط���وة كهذه من ش���أنها أن تزيد دخل 

هذه الصناعة بمليارات الشواكل. 

وقالت صحيف���ة “ذي ماركر” أول من أمس، 

األح���د، إن من س���يفّعل برنام���ج “هايبريد” 

المخصص للمجتمع العربي، جمعية مسّرحي 

الوحدة 8200، التي فازت بعطاء لمدة عام، مع 

فّعل هذه 
ُ
إمكانية تمديد المدة لعام آخر. وت

 EISP الجمعية منذ سنوات برنامج المبادرات

8200، المفتوحة لجمهور المبادرين الواسع، 

واآلن ستشرك مبادرين عرب في إطار برنامج 

“هايبريد” في تجربتها وخبرتها وعالقاتها. 

ومؤسس���ا هذا البرنام���ج المخصص للعرب 

هما مدير البرنامج من قبل جمعية مس���رحي 

الوح���دة 8200، إيتان س���يلع، ومدير دفيئة 

األعمال التجارية في الناصرة، فادي سويدان. 

وتش���مل قائم���ة المش���اركين المقرضي���ن 

لبرنام���ج “هايبريد” بنك العمال وش���ركات 

 Galil وشركة البرمجة sapوكوكا كوال و EMC

.Software

ويه���دف برنام���ج “هايبري���د”، بحس���ب 

المش���رفين علي���ه، إل���ى تش���جيع وتنمية 

مبادرين ع���رب ومس���اعدتهم على مواجهة 

حواجز، بحيث يحول���ون أفكارهم إلى مبادرة 

س���تارت- أب حقيقية يكون بإمكانها تجنيد 

رأس���مال. وس���يكون البرنام���ج متاح���ا أمام 

مبادرين من المجتمع العربي توجد بحوزتهم 

فكرة تكنولوجية تجارية يرغبون بتطويرها، 

ويحملون لقبا جامعيا في مجال التكنولوجيا 

من مؤسس���ة تعليم عال معترف بها ونفذوا 

المش���اركون  ويطالب  مش���اريع تطبيقي���ة. 

العرب بأن تكون لديهم خبرة عمل في مجال 

الهاي-تك لس���نة واحدة على األقل. وستبدأ 

الدفعة األولى من هذا البرنامج في نيس���ان 

المقبل. 

وقال س���يلع إن���ه “نأمل بإح���داث تعاون 

مهني مع الجهات الرائ���دة في هذا المجال 

في الب���الد. وهذه بش���رى كبي���رة للصناعة 

المنغلقة على نفسها بشكل كبير، ونأمل أن 

نستخدم عالقاتنا وقدراتنا من أجل مساعدة 

مبادري س���تارت- أب في بداية طريقهم من 

أجل الوصول بعيدا”. 

ووفقا لمعطيات “تس���وفين”، التي تعمل 

من أجل دمج الع���رب في صناعة الهاي- تك، 

فإن نسبة العرب في هذه الصناعة هي 5ر%2 

فقط، وهذه نسبة أقل بكثير من نسبة العرب 

بين السكان ومن نسبة مشاركتهم في سوق 

العمل في إس���رائيل، وهي 13%. ويبلغ عدد 

الشبان العرب الذين يعملون في الهاي- تك 

اليوم حوال���ي 2800، بينما كان عددهم 350 

في العام 2008. لكن “تسوفين” تشير إلى أن 

معطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي 

تفيد بأن 2ر10% م���ن طالب الجامعات الجدد 

في مجال العلوم والتكنولوجيا هم عرب.   

تدور صراعات كثيرة بين التيارات اليهودية 

في حائط الب���راق )المبك���ى(، وتصاعدت هذه 

الصراعات في نهاية األس���بوع الماضي لتصل 

إل���ى حد تهدي���د اس���تقرار حكوم���ة بنيامين 

نتنياه���و الضيق���ة، التي تعتمد عل���ى أغلبية 

نائب واحد فقط في الكنيست. 

وتدور هذه الصراعات بين التيار األرثوذكسي 

م���ن جه���ة، والتياري���ن اإلصالح���ي والمحافظ 

من الجه���ة األخرى، حول تخصي���ص مكان في 

باح���ة حائط الب���راق ليصلي في���ه اإلصالحيون 

والمحافظون. 

ويقف ف���ي خلفية ه���ذه الصراع���ات رفض 

الحريديم األرثوذكس، األشكناز والسفاراديم، 

الذي���ن يس���يطرون عل���ى المج���ال الديني في 

بالتياري���ن اإلصالح���ي  االعت���راف  إس���رائيل، 

والمحاف���ظ، اللذي���ن غالبي���ة أتباعهم���ا ه���م 

أميركي���ون ويش���كلون الغالبي���ة العظمى من 

اليهود األميركيين الداعمين إلس���رائيل. ويرى 

األرثوذكس بهذين التياري���ن أن يهوديتهما 

غير كامل���ة، ولذلك يمنعونهما من الصالة على 

طريقتهما في باحة البراق. 

وتصاعدت ح���دة الصراع بي���ن الجانبين اآلن 

ف���ي أعقاب ق���رار الحكومة اإلس���رائيلية بدفع 

خطة فص���ل في باح���ة البراق، بي���ن المصلين 

األرثوذك���س، الذين ج���رى تخصي���ص الباحة 

المركزية له���م، وبين المصلين م���ن التيارين 

والمحافظ، وكذلك مجموعة “نس���اء  اإلصالحي 

حائط المبكى”، والذين ت���م تخصيص منطقة 

له���م في جنوب حائ���ط البراق. ويش���ار إلى أن 

مقس���مة  “األرثوذكس���ية”  المركزية  الباح���ة 

إلى قس���مين، بحيث أن القسم األكبر مخصص 

للرج���ال واآلخر للنس���اء، بينما يقي���م التياران 

اإلصالحي والمحافظ صالة مختلطة بمش���اركة 

الرجال والنساء. 

وفي إطار قرار الحكومة، س���تجري أعمال بناء 

في القس���م الجنوبي من باح���ة البراق، ويعرف 

هذا القس���م باس���م “قوس روبنسون”، من أجل 

إعداده لص���الة التيارين غير األرثوذكس���يين، 

اللذين س���يكون بإمك���ان أتباعهما الصالة فيه 

على مدار 24 ساعة وطوال أيام السنة. وسيدخل 

جمي���ع المصلين إلى الباحتي���ن من خالل بوابة 

واحدة مشتركة. 

وق���ال نتنياه���و خ���الل اجتم���اع الحكوم���ة 

الذي تق���رر فيه تخصيص باح���ة لإلصالحيين 

والمحافظي���ن، إن الحديث ي���دور عن “موضوع 

حس���اس. ورغم ذل���ك فإني أعتق���د أن هذا حل 

مالئ���م، وأنه ح���ل مبتك���ر. والمش���اكل األكثر 

تعقي���دا تحتاج عادة إلى حل م���ن هذا النوع”. 

ومن شأن هذه الخطوة أن تنهي خالفا امتد 27 

عاما حول حقوق “نساء حائط المبكى” بالصالة، 

كما أن القرار يعبر عن اعتراف رس���مي هو األول 

من نوع���ه بعادات الص���الة للتيارين اإلصالحي 

والمحاف���ظ، اللذي���ن حص���ال عل���ى تمثيل في 

المجلس العام الذي سيدير الموقع.

وف���ي خط���وة غير مس���بوقة، يقض���ي القرار 

الحكومي بأن���ه لن يكون موطئ قدم للحاخامية 

الرئيس���ية ووزي���ر الخدمات الديني���ة وحاخام 

“حائط المبكى” في الباحة الجنوبية. وستكون 

الصالحيات فيه���ا للمجلس العام الجديد الذي 

سيتش���كل. وفي المقابل، فإن التس���وية التي 

وضعتها قبل ش���هرين لجنة برئاسة سكرتير 

الحكوم���ة في حينه، أفيح���اي مندلبليت، الذي 

ُعين مؤخرا مستشارا قانونيا للحكومة، تقضي 

بأن الصالة ف���ي الباحة المركزية، المعترف بها 

اآلن بأنها موقع “حائط المبكى”، ستؤدى فقط 

الحاخامية  التوراة وبمصادقة  بموجب ش���رائع 

الرئيسية وحاخام “حائط المبكى”. 

وبموج���ب طلب الحزبين الحريديين، “ش���اس 

جر الحكومة تصويتا 
ُ
و”يهدوت هت���وراة”، لم ت

حول “تبني” نتائج لجنة مندلبليت، ألن بنودها 

تذكر بوض���وح التيارين اإلصالح���ي والمحافظ 

وطريقة صلواتهم���ا، وإنما جرى التصويت على 

“تطبيق” التوصيات فقط. وفي المقابل صوتت 

الحكوم���ة على الصيغة الجدي���دة للحفاظ على 

األماكن المقدس���ة، التي لم تذكر فيها كلمات 

مث���ل “إصالحيي���ن” أو “محافظين” أو “نس���اء 

حائط المبكى”، رغم أن هذه المجموعات الثالث 

ممثلة في المجلس العام الذي سيتش���كل من 

أجل إدارة الباحة الجنوبية، التي تبلغ مساحتها 

870 مترا مربعا. 

ترحيب اإلصالحيين
والمحافظين بقرار الحكومة

اعترضت المؤسس���ة األرثوذكسية على قرار 

الحكوم���ة اإلس���رائيلية بتخصي���ص موقع في 

باحة البراق للتيارات غير األرثوذكسية. وصوت 

الوزراء يعقوب ليتس���مان، م���ن كتلة »يهدوت 

هت���وراة«، أرييه درعي، من حزب ش���اس، أوري 

أريئيل، من ح���زب »البيت اليه���ودي«، وزئيف 

إلكين، م���ن حزب الليكود، ضد الق���رار. ويعتبر 

تصويتهم رمزيا، ويعبر عن معارضة الحريديم 

أرثوذكس���ية.  لالعتراف بتيارات يهودية غير 

وق���ال درعي إن »دولة إس���رائيل س���ارت طوال 

سنوات وجودها وفقا لليهودية المخلصة. وكل 

هذه المش���كلة لإلصالحيي���ن والمحافظين لم 

تكون موجودة في دولة إس���رائيل، وليس لدي 

أي���ة نية بإدخال هذا األم���ر اآلن. وليس ثمة ما 

يمكن المس���اومة عليه«. بينم���ا وصف أريئيل 

القرار بأنه »مشاكس«.  

ويبي���ن تعقي���ب حاخ���ام »حائ���ط المبكى«، 

اليهودي���ة  نظ���رة  رابينوفيت���ش،  ش���موئيل 

األرثوذكس���ية إل���ى التي���ارات األخ���رى. وقال 

رابينوفيتش إنه »منذ أن بدأت مجموعة ’نس���اء 

حائط المبكى’ الهامش���ية والمنفلتة بنشاطها 

د  اإلعالمي، تحول حائ���ط المبكى من مكان موحِّ

ومكتل إلى حلبة صراعات ال تنتهي. والتجديف 

على الله الذي سببته هذه المجموعة ومؤيدوها 

ه���و أمر مروع، وسيس���تغرق إصالحه س���نوات 

طويلة«.

واعتبر عضو الكنيس���ت موش���يه غفني، من 

»يهدوت هتوراة«، أن »اإلصالحيين هم مجموعة 

المقدس���ة بسكين.  التوراة  مهرجين يطعنون 

ولن يكون هن���اك اعتراف بمجموعة المهرجين 

هذه إلى أبد اآلبدين، ال في حائط المبكى وال في 

أي مكان مقدس آخر«.   

م���ن جانبه���ا، عقبت رئيس���ة »نس���اء حائط 

المبكى«، عن���ات هوفمان، على ق���رار الحكومة 

بالقول إن »هذا يوم تأريخي بالنس���بة لنس���اء 

حائ���ط المبكى وللنس���اء في إس���رائيل عموما 

ول���كل من يؤم���ن بوجود أكثر م���ن طريقة لكي 

يكون يهودي ويهودية في إسرائيل. والبشرى 

الكبرى هي للجدات الالتي كن يحضرن لحضور 

مراسم بار ميتس���فا لأحفاد )لدى بلوغهم سن 

13 عاما(، وتوجب عليهن الوقوف على كرس���ي 

بالستيكي ألنه لم يس���مح لهن بالوقوف قرب 

الولد أو البنت أثناء هذه الطقوس«. 

كذلك وصف مدير عام الحركة التقليدية التي 

تمث���ل التيار المحافظ في إس���رائيل، المحامي 

يزهار هاس، قرار الحكومة بأنه »تاريخي«، وأنه 

»من���ذ اليوم، حل أي قضية يجب أن يس���تجيب 

والطبيعية  البس���يطة واألساس���ية  للحقيق���ة 

بأنه توجد أكثر من طري���ق واحدة ليكون المرء 

يهودي���ا. هكذا س���يكون بإج���راءات التهويد، 

وهكذا س���يكون بالزواج وبإجراءات الحالل. هذا 

يوم عيد للتعددية اليهودية في إسرائيل«. 

وق���ال مدي���ر ع���ام الحرك���ة اإلصالحي���ة في 

إس���رائيل، الحاخام غلع���اد كاري���ف، إن »قرار 

الحكومة يمنح اعترافا غير مس���بوق باليهودية 

اإلصالحي���ة والمحافظة، ويضع ح���دا لالحتكار 

الحري���دي على حائ���ط المبكى، ويق���ر بأنه في 

المكان األكثر قدس���ية للشعب اليهودي، وفي 

كل مكان آخر، س���تكون هن���اك أكثر من طريقة 

واحدة للصالة والتواص���ل مع التراث اليهودي، 

وبضمن ذلك الصالة م���ن دون حواجز ومن دون 

فصل بين النساء والرجال«. 

كذلك رحبت الحركتان اإلصالحية والمحافظة 

في أميركا الشمالية بقرار الحكومة اإلسرائيلية 

ووصفتا القرار بالتاريخ���ي. واعتبرت الحركتان 

الق���رار بأنه »اعتراف دراماتيكي، غير مس���بوق 

وحتمي لدولة إسرائيل«.

رفض االعتراف بالتيارين 
غير األرثوذكسيين

لم تتوقف األمور عن���د التصريحات الكالمية 

فقط في هذا الصراع، وإنم���ا يعتزم الحريديم 

الممثل���ون في الحكوم���ة دفع خط���وات تقيد 

اإلصالحيي���ن والمحافظي���ن. وطالب���ت األحزاب 

الحريدية بس���ن قانون يرمي إل���ى تقييد قوة 

التيارات غير األرثوذكسية. وهدد وزير الصحة، 

يعقوب ليتس���مان، بأن عدم س���ن قانون كهذا 

يضمن تفوق اليهودية األرثوذكسية، سيقود 

ح���زب »أغودات يس���رائيل«، أي حزبه، وهو جزء 

من كتلة »يهدوت هتوراة«، إلى االنس���حاب من 

االئتالف الحكومي.  

ويأت���ي هذا التهدي���د على خلفية اس���تياء 

الجمه���ور الحريدي م���ن اإلنجاز ال���ذي حققه 

التياران اإلصالح���ي والمحافظ م���ن خالل قرار 

الحكوم���ة اإلس���رائيلية بتخصي���ص موقع في 

باح���ة البراق للتيارات غير األرثوذكس���ية، ومن 

خالل قرار المحكمة العليا، الذي صدر الش���هر 

الماضي، بأن متهودين على الطريقة اإلصالحية 

والمحافظ���ة بإمكانه���م اس���تخدام مغاط���س 

المجالس الدينية الحريدية. ويشار إلى أن هذا 

النوع من التهود ال يعترف به الحريديم.

ونق���ل الموقع االلكتروني الحري���دي »ِبَحْدري 

َحَدريم« عن ليتس���مان قوله خ���الل حفل جمع 

تبرعات لمعهد دين���ي، يوم الخميس الماضي، 

إن »أغودات يس���رائيل سينسحب من الحكومة 

إذا لم ُيقر قانون لتقلي���ص قوة اإلصالحيين«. 

وجاءت أقوال ليتس���مان لتت���الءم مع تعليمات 

»مجل���س كبار التوراة«، وه���و الهيئة الموجهة 

لح���زب »أغ���ودات يس���رائيل«، وال���ذي اجتمع 

قب���ل أس���بوعين ف���ي أعق���اب ق���رار الحكومة. 

ووجه المجلس تعليمات إل���ى نواب الحزب في 

الحكومة  م���ع  التعاون  »باش���تراط  الكنيس���ت 

بس���ن قانون يقضي بأن الوضع القائم بش���أن 

عالقة الدي���ن والدولة الموج���ود والمقبول منذ 

عشرات الس���نين في إس���رائيل، الذي بموجبه 

دار كافة شؤون الديانة واليهودية على أيدي 
ُ
ت

األرثوذكس���يين وليس على أيدي اإلصالحيين، 

يجب أن يحافظ عليه كما كان«. وطالب المجلس 

الن���واب بإعطائه تقريرا حول نش���اطهم بهذا 

الخصوص خالل 30 يوما. 

وتم إلغاء لقاء بي���ن نتنياهو ونواب األحزاب 

الحريدي���ة ك���ان مقررا عق���ده أول م���ن أمس، 

عل���ى خلفية االس���تياء في أوس���اط الحريديم، 

وخصوص���ا في وس���ائل اإلع���الم الحريدية، من 

إنجاز اإلصالحيي���ن. وفي خلفي���ة ذلك، هناك 

وثيقة أخرى صادرة عن الحاخامية الرئيس���ية 

اإلسرائيلية، تطالب بأن تجمد الحكومة قرارها 

بش���أن تخصيص مكان في باح���ة حائط البراق 

للتيارات غير األرثوذكسية. 

ش���رت ف���ي الصح���ف 
ُ
وأش���ارت تقدي���رات ن

اإلس���رائيلية إلى أن احتم���ال موافقة نتنياهو 

على طلب الحاخامية الرئيس���ية ضئيل، ولذلك 

فإنه يتوقع أن يركز الوزراء الحريديم جهودهم 

باألساس على تعهد من نتنياهو حول تحصين 

مكانة التيار األرثوذكس���ي في إس���رائيل، وأن 

يطالبوا بالتوضيح أن منح مكانة في باحة البراق 

ال يشكل اعترافا بالتيارين اإلصالحي والمحافظ.      

أن  مؤخ���را  الحاصل���ة  التط���ورات  وتؤك���د 

اإلصالحيي���ن والمحافظين يحقق���ون في هذه 

األثن���اء إنجازات لرفع مكانتهم في إس���رائيل. 

فق���د أدى حوال���ي 150 حاخام���ا، رجاال ونس���اء، 

صالة في القس���م الجنوبي من باحة البراق، قبل 

أس���بوعين. بعد ذلك استقبل نتنياهو وفدا من 

اإلصالحيي���ن األميركيين، كما ق���ام هذا الوفد 

بزيارة رسمية للكنيست. وأثار ذلك، إلى جانب 

ق���رار الحكومة وق���رار المحكمة العلي���ا، أجواء 

متأزمة في الشارع الحريدي. 

ودفعت هذه األج���واء الغاضبة وزير الخدمات 

الديني���ة، دافي���د أزوالي، من حزب ش���اس، إلى 

اإلع���الن خ���الل اجتماع ف���ي مدينة عك���ا، يوم 

الخمي���س الماضي، أنه لن يوق���ع على األنظمة 

الجديدة المتعلق���ة بتخصيص مكان في باحة 

البراق للتيارات غير األرثوذكسية. ونقل الموقع 

���بات« عن 
َ

الحري���دي »كيكار َهش االلكترون���ي 

أزوالي قول���ه إن »هذا غير مقبول تحت أي ظرف 

من الظروف«، وأن���ه »يحظر منحهم موطئ قدم 

لدى شعب إسرائيل«. وأضاف أن »الجيل القادم 

من أبنائنا لن ينس���ى ولن يصفح لنا إذا لم نقل 

الحقيقة ألنفسنا«.   

ورغ���م أنه بإمكان نتنياه���و تخويل وزير آخر 

بالتوقي���ع على األنظمة الجدي���دة، إال أن أقوال 

قزم مس���اعي رئيس حزبه، الوزير أرييه 
ُ
أزوالي ت

درع���ي، الذي يس���عى من خ���الل محادثات مع 

قيادات الحريديم إلى التقليل من شأن انجازات 

اإلصالحيين. وقال أزوالي إن���ه »يوجد اآلن قرار 

حكومة، وهذا أمر لم يحدث حتى اليوم. ومعنى 

ذلك أنه يوجد اعتراف )باإلصالحيين(. شئنا أو 

لم نشأ، هذا اعتراف«.

يشار إلى أنه قبل صدور قرار الحكومة كان يبدو 

أن الحريدي���م لن يوافقوا على القرار لكنهم لن 

يعترضوا عليه. وكان درعي وليتسمان وغفني، 

إل���ى جانب حاخام “حائط المبكى”، يش���اركون 

في مفاوضات س���رية، جرت من���ذ العام 2013، 

حول كيفية السماح للتيارات غير األرثوذكسية 

بالص���الة في باحة الب���راق. لكن ه���ذه الصورة 

تغيرت بالكامل بعد اتخاذ الحكومة لهذا القرار، 

في أعقاب رفض الحاخامين األكبرين إلسرائيل 

له والمطالبة بتجميده، وفي أعقاب التعليمات 

الص���ادرة ع���ن “مجلس كب���ار الت���وراة” لحزب 

“أغودات يس���رائيل” و”مجلس حكماء التوراء” 

لحزب ش���اس، لوزراء ونواب الحزبين باالعتراض 

على ق���رار الحكومة والدفع باتجاه س���ن قانون 

يقيد اإلصالحيين والمحافظين. 

وفي هذه األثناء، انقضى موعد التوقيع على 

األنظمة الجديدة التي نص عليها قرار الحكومة 

األس���بوع الماضي، األمر الذي دفع الحكومة إلى 

طل���ب مهلة من المحكمة العليا لثالثة ش���هور 

أخرى وبعدها يتم اطالع المحكمة على التقدم 

نحو التس���وية. وعبرت األح���زاب الحريدية عن 

أملها بأن ذلك يدل على تجميد فعلي للتسوية.  

وقال أزوالي “يا س���ادتي، أن���ا أقول لكم إنني 

ال أخاف م���ن المحكمة العليا. ودعونا نرى كيف 

س���يواجهون ذلك... عندما يقف مليون شخص 

ويقولون ’اسمع يا إس���رائيل’ فلن يتمكن أحد 

من تجاهل” مظاه���رات الحريديم. وأضاف أنه 

“عندم���ا قلت ’إنه ال يمكن أن أس���مح لنفس���ي 

بالق���ول عنه )ع���ن أتباع التي���ار اإلصالحي( إنه 

يهودي’، كنت وزيرا جديدا، والحمد لله حظيت 

بتوبي���خ من رئيس الحكوم���ة. والحمد لله أنني 

لس���ت مدينا لهم، لم ألتق بهم أب���دا. لم أتلق 

ش���يئا منهم، وهم ال يهمونن���ي. وأنا ال أخاف 

من قول ذل���ك، وقد قلته لرئيس الحكومة أيضا 

وس���أكرر هذا القول اليوم أيض���ا. والمنصب لن 

يغير أفكاري”. 

التناقض اليهودي في إسرائيل
يعتبر قرار الحكومة اإلس���رائيلية باالعتراف 

بالتياري���ن اإلصالح���ي والمحافظ أول تس���وية 

م���ن نوعها بين إس���رائيل وماليين اليهود غير 

األرثوذك���س في العالم، وخاص���ة في الواليات 

المتح���دة. وتنبع أهمي���ة الق���رار، وفقا لمحلل 

اليهودي���ة ف���ي صحيفة  الديني���ة  الش���ؤون 

»هآرتس«، يائير إتينغر، من أن عش���رات اآلالف 

م���ن ه���ؤالء اليهود يزورون إس���رائيل س���نويا 

ويرغب���ون بزيارة حائط البراق أو إقامة مراس���م 

»بار ميتسفا« ألوالدهم في هذا المكان. »ويبدو 

أن ه���ذا االعتراف ل���ن يلحق ضررا بإس���رائيل 

ف���ي مقاب���ل يهود الوالي���ات المتح���دة الذين 

يعلل كثيرون منهم اغترابهم تجاه إس���رائيل 

باالستخفاف الدائم تجاه هويتهم اليهودية«. 

لك���ن إتينغر لفت إلى »مش���كلة كبيرة كامنة 

في هذه التس���وية، إذ أن هذه التسوية تقضي 

اليهودي،  للوج���ود  فق���ط  بوج���ود صورتي���ن 

األرثوذكس���ي – الحري���دي م���ن جه���ة وغي���ر 

األرثوذكس���ي، أي اإلصالح���ي والمحاف���ظ، من 

الجهة األخرى. واألول ُمعرف بواسطة الحاخامية 

الرئيسية اإلسرائيلية والثاني معرف بواسطة 

م���دارس الحاخامي���ن الموجودة ف���ي الواليات 

المتح���دة. وتتجاهل هذه التس���وية كل ما هو 

موجود في الوس���ط، أو كل ما ال يرسو تحت هذه 

التعريفات، التي بقدر كبير انتهت صالحيتها 

في كال جانبي المحيط«. 

وأوض���ح إتينغ���ر أن »الحاخامية الرئيس���ية 

اإلس���رائيلية هي الي���وم هيئ���ة حريدية، وال 

ينصاع جمي���ع األرثوذكس لها، وخاصة اليهود 

العلمانيي���ن. على العكس، إذ أن���ه واضح أنها 

تفقد شرعيتها بين أوساط جمهور متدين آخذ 

باالتس���اع خالل السنوات األخيرة، وتوجد اليوم 

مجموع���ة كبيرة م���ن الحاخامي���ن األرثوذكس 

الذين تجاوزوا حدود اليأس منها ومن تشددها 

وشكلوا مسارات تلتف على الحاخامية من أجل 

مصلحة الجمهور، في مجاالت الزواج والتهويد 

وغيرهم���ا. وبقرارها، توضح حكومة إس���رائيل 

لهم أنهم شفافون بنظرها« أي غير مرئيين. 

وأضاف أن »هذه ليس���ت الم���رة األولى التي 

يخس���ر فيها أرثوذكس ليبراليون بعد حصول 

اعت���راف.  عل���ى  والمحافظي���ن  اإلصالحيي���ن 

ومن���ذ أن اعترف���ت المحكمة العلي���ا بإجراءات 

التهوي���د اإلصالحية والمحافظ���ة التي تجري 

خارج إس���رائيل، تمارس الحاخامية الرئيس���ية 

اإلس���رائيلية يدا طليقة للتنكي���ل بالحاخامين 

األرثوذك���س من خ���ارج إس���رائيل فقط ألنهم 

ليسوا حريديم. وهناك أمثلة أخرى كثيرة جدا 

لهذا التناقض اليهودي لدولة إسرائيل«. 

وتاب���ع إتينغر أن »ق���رار الحكومة يتطرق إلى 

نس���اء حائط المبكى، وهي مجموعة تضم بضع 

عش���رات من النساء، ويتجاهل حركة أكبر منها 

بما ال يقاس وهي موجودة اليوم في اليهودية 

األرثوذكسية، التي تتطلع إلى تقليص انعدام 

المساواة بين النساء والرجال في إطار الشريعة 

اليهودية أو التهويد بموجبها«.

صراعات اليهود في حائط البراق- هل تهدد استقرار حكومة نتنياهو؟

رجل وامرأة من التيار اإلصالحي .يصليان في باحة البراق
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تقاريــر خــاصـــــــة

يثير نشاط حركة مقاطعة إس���رائيل وسحب االستثمارات 

منه���ا وف���رض عقوب���ات عليه���ا )BDS( صراع���ا داخليا في 

إسرائيل، بين الحكومة وأحزاب المعارضة. 

وهاجم ق���ادة األحزاب الصهيونية ف���ي المعارضة رئيس 

الحكوم���ة ووزير الخارجية اإلس���رائيلي، بنيامي���ن نتنياهو، 

واتهموه بأنه ال يفعل شيئا من أجل محاربة حركة المقاطعة 

العالمية وبأنه دمر الدبلوماسية اإلسرائيلية. 

وق���ال الرئيس األس���بق لجهاز األم���ن العام اإلس���رائيلي 

)الش���اباك( وعض���و لجنة الخارجي���ة واألمن في الكنيس���ت، 

عضو الكنيس���ت يعقوب بيري من حزب “ييش عتيد )يوجد 

مس���تقبل(”، خالل ندوة “س���بت الثقافة” في مدينة حولون، 

يوم الس���بت، إن “حضور حركة BDS يتسع في الجامعات في 

أنحاء العالم، وبرلمانات كثيرة تس���ن قوانين ضد إس���رائيل، 

ويراكم الفلس���طينيون إنجازات في الحلبة الدولية، ورئيس 

الحكومة ال يفعل شيئا”. 

وأض���اف بيري أن���ه “يحاول���ون تصنيف إس���رائيل كدولة 

أبارتهاي���د وبدال من رصد ميزانيات لوزارة الخارجية وتعيين 

وزي���ر بوظيفة كامل���ة، فإن رئيس الحكومة منش���غل بصراع 

البقاء السياسي”.

ولفت بيري إلى ما يوصف بأنه عزلة إسرائيل في العالم على 

خلفية الجمود الحاصل منذ س���نوات في العملية السياسية 

مع الفلسطينيين، وتس���اءل “هل ستبادر دولة إسرائيل ولو 

بخطوة صغيرة تجاه الفلسطينيين؟”، معتبرا أنه في حال تم 

ذلك فإن “معظم دول العالم س���تكون إلى جانبنا وس���نحظى 

بتأييد دولي واسع”.  

وش���دد بيري على أن “انعدام الثقة )بإسرائيل( بين أوساط 

زعماء العالم مطلق، ومن أجل أن نبدأ شكال ما من المفاوضات، 

ينبغي أن نبني قاعدة ثقة وال ينبغي تحديد الحوار السياسي 

بفترة زمنية وال ينبغي التطلع إلى تعريفات مثل سالم وإنما 

القيام بسلسلة تسويات”. 

واعتب���ر أن “جه���ات معادية للس���امية ف���ي BDS تحاول 

المس���اس بإس���رائيل وتقويض حقنا في الوج���ود في هذه 

البالد، وبنيامين نتنياهو ال يفعل شيئا”. 

وقال عضو الكنيس���ت إيتان كابل، من قائمة “المعس���كر 

الصهيوني”، في اليوم نفس���ه إن مدير عام شركة “أورانج” 

الفرنسية استس���لم ل�BDS بعد حملة إعالمية للحركة. وكان 

كابل يش���ير بذلك إلى فك االرتباط بين “أورانج” الفرنس���ية 

وشركة “بارتنر” اإلسرائيلية لالتصاالت الخليوية مؤخرا. وقال 

إن���ه طلب عقد اجتماع طارئ للجنة االقتصاد في الكنيس���ت، 

التي يرأسها، من أجل بحث ظاهرة مقاطعة إسرائيل.

لبيد وليبرمان: نتنياهو يدمر
الدبلوماسية اإلسرائيلية

وعقد رئيس ح���زب »ييش عتيد«، يائير لبيد، ورئيس حزب 

»يس���رائيل بيتينو )إس���رائيل بيتن���ا(«، أفيغ���دور ليبرمان، 

م���ا وصفاه بأنه »مؤتم���ر طارئ« في الكنيس���ت، يوم االثنين 

الماض���ي، دعوا في���ه إلى محارب���ة حركة BDS تح���ت عنوان 

“نحارب من أجل مكانة إس���رائيل الدولي���ة”، ووجهوا خالله 

انتقادات شديدة إلى نتنياهو.

وقال ليبرم���ان، وهو وزير الخارجية الس���ابق، إن “نتنياهو 

يحاول أن يأخذ الدبلوماس���ية اإلسرائيلية وتدميرها بالقوة. 

ووزارة الخارجية هذه ليست ملكا خاصا ألي أحد، بمن في ذلك 

عائلة نتنياهو. ال يمكن تدميرها من أساسها”. 

وتطرق ليبرمان إلى إغالق س���فارات وممثليات دبلوماسية 

إسرائيلية في العالم خالل الشهور األخيرة، ووصف ذلك بأنه 

“جنون”. وأردف أنه “ال توجد سياسة خارجية للحكومة وهذه 

اس���تباحة مطلقة، ونتنياهو ال يدخل السفراء إلى لقاءاته مع 

رؤساء دول. فكيف يجب أن يشعر السفراء؟”.

ب���دوره، تح���دث لبي���د أيض���ا عن “الم���س الخطي���ر ليس 

بالدبلوماسية والعالقات الخارجية فقط وإنما باألمن القومي 

أيضا”. 

وق���ال لبيد إن “التده���ور الحاصل ه���و دراماتيكي. حركة 

BDS تراك���م القوة والمؤسس���ات الدولي���ة وبضمنها األمم 

المتحدة أيضا تتبع خطا معاديا إلس���رائيل. وهناك أزمة مع 

اإلدارة األميركية، وأزمة مع االتحاد األوروبي، ووسائل اإلعالم 

العالمية تتبع خطا معاديا بشدة إلسرائيل وتشوه سمعتها 

بمساعدة منظمات معادية إلسرائيل”.  

وش���دد لبيد على أن “وضعنا الدولي ل���م يكن أبدا، في كل 

تاريخ الدول���ة منذ العام 1948 وحتى اليوم، س���يئا إلى هذه 

الدرج���ة. وما يزيد الوضع س���وءا هو أن حكومة إس���رائيل ال 

تعترف بذلك. ال يعترفون بأن وضعنا س���يء، وإنما يحاولون 

التظاهر بأن كل شيء يجري بشكل حسن. لكن كل شيء ليس 

حسنا”.

وتاب���ع لبي���د أن اإلنج���ازات الت���ي حققتها إس���رائيل في 

الماض���ي، وبينه���ا إقامة مفاع���ل ديمونا النووي بمس���اعدة 

فرنس���ا والحص���ول على غواص���ات نووية بمس���اعدة ألمانيا 

والمس���اعدات األميركية، “ما كنا سنحصل عليها اليوم. لقد 

أجري���ت محادثات وبإمكاني أن أق���ول إننا غير موجودين في 

الميدان الدولي”.

وصعدت BDS نش���اطها ف���ي بريطانيا قبل أس���بوعين من 

خالل “أسبوع األبارتهايد اإلس���رائيلي” في بريطانيا، والذي 

تم في إطاره تعليق منش���ورات تدعو إلى مقاطعة إس���رائيل 

في قرابة 500 من قطارات األنفاق، وكتبت فيها عبارات تدين 

الممارسات اإلس���رائيلية خالل الهبة الشعبية الفلسطينية 

الحالي���ة، وبينها “دول���ة أبارتهايد” و”محكم���ة ميدانية” 

و”قتل” الفلسطينيين.

وقال لبي���د إنه “توجهت إلى رئيس بلدي���ة لندن، بوريس 

جونس���ون، وهو صديق كبير إلس���رائيل، وشرحت له أن دولة 

إسرائيل لن تتحمل هذه األمور ونطلب منكم التدخل”. وبعد 

ذلك أعل���ن مكتب رئيس الحكومة اإلس���رائيلية أن نتنياهو 

أص���در تعليمات إلى مدير ع���ام وزارة الخارجية، دوري غولد، 

بالمطالبة بإزالة المنشورات على الفور. 

ويبدو أن خطوات نتنياهو ولبيد في هذا الس���ياق ليس���ت 

جدية، وقال المتحدث باس���م السفارة اإلسرائيلية في لندن، 

يفت���اح كوريئي���ل، لصحيفة “معاري���ف” إن���ه “توجد هنا 

مش���كلة صعبة تش���كلها حركة المقاطعة” لكن���ه اعتبر أنه 

رغم ذلك “ينبغي النظر إليها برؤية صحيحة. فهذا ’أس���بوع 

األبارتهاي���د’ في بريطاني���ا ويركزون في���ه كل الجهود من 

أجل تش���ويه سمعة إس���رائيل، والحدث في القطارات افتتح 

األس���بوع. وفي نهاية األمر هذا حدث همجي، وال تأثير كبير 

له هنا. وتغطيته هنا لم تكن واسعة”.  

وأض���اف كوريئيل أن “عمال كثيرا يجري خلف أبواب مغلقة 

من أجل مواجهة نش���اط BDS. ويجري قسم كبير مما نفعله 

خل���ف الكواليس ألن هدف أعض���اء الحركة هو الحصول على 

تغطية إعالمية، ونحن معني���ون بمنع ذلك. يوجد تحد كبير 

ونواجهه بوسائل خفية. وال يمكن أن نأخذ حدثا كهذا الذي 

تم فيه تعليق منش���ورات واالس���تنتاج منه حول الوضع في 

بريطانيا”. 

وأشار كوريئيل إلى أمثلة غايتها محاربة حركة المقاطعة، 

مثل إعالن الحكوم���ة البريطانية عن مجموعة أنظمة جديدة، 

يحظ���ر بموجبه���ا على الس���لطات المحلية ومنظم���ات عامة 

مقاطع���ة مزودين إس���رائيليين، وفرض غرام���ات كبيرة على 

مخالفي هذه األنظمة. 

وأضاف أنه ج���رى تعديل قانون صنادي���ق التقاعد بحيث 

ُيمن���ع مدراء الصناديق العامة من س���حب اس���تثمارات على 

خلفي���ة المقاطعة وخالفا للسياس���ة الخارجي���ة البريطانية، 

ومن إغالق حس���ابات مصرفية لمنظمات مركزية تنشط ضد 

إسرائيل. 

وقال كوريئيل إن “كل هذا تم فعله في األش���هر األخيرة. 

لقد زدنا نش���اطنا في الجامعات وتواجدنا في 60 نشاطا في 

30 جامعة هذه الس���نة. وبإمكاني أن أعد على يد واحدة عدد 

النش���اطات التي أرادوا إلغاءها” بس���بب حضور إس���رائيلي 

فيها. 

ليفني: يجب تغيير السياسة
كانت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية مكلف���ة بمحاربة حركة 

BDS، لك���ن في أعقاب تش���كيل الحكومة الحالية تم تكليف 

وزير الش���ؤون اإلس���تراتيجية، غلعاد إردان، بهذه المهمة، 

وذلك إضافة إلى توليه منصب وزير األمن الداخلي. 

ووضع���ت الحكوم���ة اإلس���رائيلية خط���ة لمحارب���ة حركة 

المقاطع���ة ورصدت له���ا ميزانية بمبلغ 120 مليون ش���يكل. 

وأعل���ن إردان أنه س���يعمل من أجل التنس���يق بين الجهات 

التي تحارب حملة المقاطعة العالمية وتعهد بتحويل قسم 

م���ن الميزانية إل���ى وزارة الخارجية من أج���ل إضافة وظائف 

جديدة تش���ارك في محاربة الحملة. وقال قبل أس���بوعين إن 

وزارت���ه رصدت لصال���ح وزارة الخارجي���ة مخصصات لتمويل 

عشر وظائف يش���غلها مركزون للعمل ضد BDS في سفارات 

إسرائيلية.  

وأثار نقل محاربة BDS إلى وزارة الش���ؤون اإلس���تراتيجية 

غضبا عارما بين المس���ؤولين في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، 

الذي���ن اعتب���روا أنه���م يتواجدون ف���ي الجبه���ة اإلعالمية 

ويضطرون بصورة فعلية ومباشرة إلى مواجهة تبعات حملة 

المقاطعة.  

وقالت وزيرة الخارجية الس���ابقة، عضو الكنيس���ت تسيبي 

ليفني من قائمة “المعسكر الصهيوني”، إنه طالما لم تتغير 

السياسة اإلسرائيلية فإننا سنخسر مقابل BDS. وأضافت أن 

“كل عملية تفكيك وزارة الخارجية ليست سليمة. فقد جرى 

التخلي عن الملع���ب الدولي. ويقول ل���ي وزراء أوروبيون إنه 

’ساعدونا لكي نساعدكم’. يجب أن تكون هناك جهة واحدة 

تح���ارب BDS. ويجب عدم اإلكثار من الموظفين وإنما اإلكثار 

من النشاط”. 

يذك���ر أن ليفن���ي جربت نش���اط BDS على جلده���ا، عندما 

صدرت ضدها مذكرة اعتقال في بريطانيا واتهمت بارتكاب 

جرائم حرب خالل العدوان اإلس���رائيلي عل���ى غزة في العام 

2008، عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية. وفي العام 

2014 منحتها الحكومة البريطانية حصانة من االعتقال.  

واعتبر دبلوماس���ي إسرائيلي رفيع أن “الحرب ضد مقاطعة 

إس���رائيل يجب أن تجري بهدوء وع���دم بروزها في العناوين 

التي تتغ���ذى عليها هذه الحركة. وأفراد وزارة الخارجية هم 

الموجودون في الميدان. ولذلك فإنه عندما نقلوا المسؤولية 

ع���ن محارب���ة BDS إلى وزارة أخ���رى، كان هذا تقاس���م عمل 

اصطناعي وأجري ألغراض سياسية داخلية”. 

وقال السفير اإلسرائيلي السابق في لندن واألمم المتحدة، 

رون بروس���ور، إنه يج���ب انتهاج توجه هجوم���ي ضد حركة 

المقاطعة. وأضاف أن “النظرية السائدة كانت أنه إذا تحدثنا 

عن BDS، فإننا س���نمنحهم اعترافا أكثر مما يستحقون، لكن 

ه���ذه النظرية تنهار اآلن. ويجب معالج���ة أمر هذه الظاهرة 

مثلما يتم التعامل مع عدو وفيما اإلعالم هو ساحة المعركة”.  

وأشار بروسور إلى أن “جميع محطات قطار األنفاق في لندن 

مزودة بكاميرات بدائرة مغلقة. والس���كوتالند يارد )الشرطة 

الس���رية البريطاني���ة( بإمكانه معرفة من علق المنش���ورات 

ومتى وكي���ف فعلوا ذلك. وينبغي أن نوض���ح أننا نعرف من 

ه���م، والقول للجمه���ور البريطاني أيضا م���ن يقف وراء هذا 

العمل”. 

وتاب���ع أنه “يجب تكثيف العمل االس���تخباراتي. فهذا هو 

األمر األس���اس. من يقود هذه الحمالت؟ م���ن يمولها؟ يجب 

نشر أس���ماء األش���خاص الذين يقفون وراء هذه الحركة وأن 

نبي���ن للجمه���ور البريطاني أن���ه مرتبط بجهات إش���كالية. 

المعرك���ة هي على الوعي. وأعتقد أنن���ا في الطريق الصحيح 

في محاربة هذا الموضوع. وأصبحوا يعترفون بهذه المشكلة 

أخي���را. توجد وزارة تعن���ى بذلك ورصدت له���ذا األمر موارد 

وانتباها. وهذه هي الطريق للحل”. 

كتب برهوم جرايسي:

تقف حرك���ة “ميرتس” ف���ي اآلونة األخيرة أمام الس���ؤال 

المصيري: اس���تمرار وجودها في الكنيس���ت، باجتياز نسبة 

الحسم في االنتخابات المقبلة. فعلى الرغم من أن استطالعات 

الرأي العام تتنبأ بأنها س���تزيد قوتها من خمس���ة إلى ستة 

مقاعد، إال أن هذا ليس مؤش���ر اطمئن���ان لهذه الحركة، التي 

قامت في العام 1992 بواس���طة تحالف ثالثة أحزاب انصهرت 

الحق���ا وباتت حزبا واحدا. فه���ذه الحركة ذات الخطاب األكثر 

جرأة، نس���بيا، مقارنة باألح���زاب الصهيونية، تواجه احتمال 

عدم تجاوز نسبة الحسم، والذي خلقته االصطفافات الحزبية 

داخل جمهور الناخبين المحس���وب على ما يسمى ب� “اليسار 

الصهيوني”، ولكن ليس فقط.

تش���كلت حركة “ميرت���س” قبل انتخاب���ات 1992، بتحالف 

حزبي���ن أساس���يين فيه���ا: حزب “مب���ام” التاريخ���ي، الذي 

تش���كل منذ العام 1948، وحركة “راتس” التي تش���كلت في 

منتصف س���نوات الس���بعين، بانش���قاق المحامية شولميت 

ألوني عن حزب “العمل”. واالطار الثالث هو حركة “شينوي”، 

التي تحالفت سياس���يا مع هذي���ن االطارين، رغم توجهاتها 

االقتصادي���ة الصقرية. وحينها حققت “ميرتس” 12 مقعدا، 

بإضاف���ة مقعدين لما كان للكتل الث���الث مجتمعة، قبل تلك 

االنتخابات.

ولك���ن هذه النتيج���ة كانت األكبر الت���ي حققتها الحركة، 

ثم ضعفت قليال في س���نوات التس���عين. وبعد العام ألفين 

بدأت تتراجع بوتي���رة أعلى، ووصلت إلى أدن���ى نتيجة لها، 

3 مقاعد ف���ي انتخابات 2009، حينما ك���ان يرأس “ميرتس” 

الوزير األس���بق حايي���م أورون، والذي اعت���زل بعد عامين من 

تلك االنتخابات، ولتعود إلى الكنيست مكانه رئيسة الحركة 

الحالي���ة زهاف���ا غالئون، وهي م���ن أبرز ق���ادة الحركة الذين 

يتمس���كون بالخطاب السياسي واالجتماعي، األكثر جرأة في 

“ميرتس”.

ونجحت قيادة غالئون ف���ي انتخابات 2013 بمضاعفة عدد 

المقاعد لتقفز إلى 6 مقاعد، والمقعد األخير تحقق باتفاقية 

فائض أصوات. ولكن في انتخابات 2015، بدا وكأن “ميرتس” 

تواجه مأزقا، باألساس بسبب تحالف “المعسكر الصهيوني”، 

الذي جمع ح���زب “العمل” وحزب “الحركة” بزعامة تس���يبي 

ليفن���ي، ولك���ن “ميرتس”  حصلت في نهاي���ة المطاف على 

خمسة مقاعد، بتراجع طفيف من حيث النسبة، وهذا انعكس 

بمقعد كامل. 

وتتميز حرك���ة “ميرتس”، وكتلتها في الكنيس���ت، بأنها 

حاضرة على ال���دوام ميدانيا وبرلمانيا، بمعنى أنها ليس���ت 

حركة انتخابات، وهي على اتصال دائم بالش���ارع. وباالمكان 

القول إن نوابها رأس حربة في النش���اط البرلماني المعارض. 

وهذا كان من المف���روض أن يضمن قوة متزايدة للحركة في 

كل انتخاب���ات، للجمهور الذي يعارض سياس���ات الحكومة. 

ولكن في منطق الساحة اإلس���رائيلية فإن النتيجة عكسية، 

بمعن���ى أن “ميرت���س” تواج���ه احتمال عدم اجتياز نس���بة 

الحس���م، التي ارتفعت في االنتخابات األخي���رة )2015( إلى 

25ر3% باس���تهداف الكتل الناش���طة في الش���ارع العربي، 

ولكنها أيضا شكلت تهديدا لأحزاب الصهيونية الصغيرة، 

مثل حزب “الحركة”، ما دفع رئيسة الحزب ومؤسسته تسيبي 

ليفني، لتسرع مهرولة إلى أحضان حزب “العمل”.

وباالمكان وضع مأزق حركة “ميرتس” في بندين مركزيين: 

الخطاب السياسي واالجتماعي، واالصطفافات االنتخابية في 

كل واحدة من االنتخابات البرلمانية األخيرة.

الخطاب
تتبنى حرك���ة “ميرتس” أكث���ر المواقف “يس���ارية” في 

الحرك���ة الصهيونية، على الصعد السياس���ية واالقتصادية 

واالجتماعية، إلى جانب تأكيدها عل���ى أنها جزء من الحركة 

الصهيوني���ة تاريخيا، بكل ما تحمله الصهيونية من أس���س 

فكرية.

فعلى المس���توى السياس���ي، تؤيد “ميرت���س” حق تقرير 

المصير للشعب الفلس���طيني، واقامة دولته المستقلة على 

حدود 1967، مع تبادل أراض للحفاظ على الكتل االستيطانية 

الكبرى، ولكنها تعارض حق عودة الالجئين الفلس���طينيين، 

بمن فيهم الالجئون في وطنهم. وكانت قد أيدت قبل سنوات 

“عودة رمزية” لالجئين، كما ظهر اعالميا في مفاوضات كامب 

ديفيد ف���ي الع���ام 2000، وأيضا إبان المحادث���ات في فترة 

حكومة إيهود أولمرت.

وتع���ارض “ميرتس” المش���اريع االس���تيطانية، بما فيها 

القدس المحتلة، وتدعو إلى اس���تئناف وانهاء المفاوضات. 

ولكن ف���ي المقابل، ف���إن “ميرتس” تتلكأ ف���ي التعبير عن 

موقفها الرافض للحروب التي تشنها إسرائيل، مثل العدوان 

المتكرر على قطاع غزة، والحرب على لبنان، إذ جاءت مواقفها 

متأخرة بعض الش���يء، والحقا كانت تطالب بوقف كل واحدة 

من هذه الحروب، بموازاة كيل اتهامات للجانب الضحية، في 

الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ورغ���م ما في ه���ذا الخطاب من نواقص برؤية فلس���طينية 

وعربي���ة، ورغم تمس���ك “ميرت���س” بأنها جزء م���ن الحركة 

الصهيوني���ة، إال أن ه���ذا الخطاب ُيعد األكث���ر جرأة من بين 

األحزاب الصهيونية، ما يردع جمهورا من المؤيدين من حيث 

المب���دأ لحل الدولتين، عن تأييد حركة “ميرتس”، خاصة في 

ظ���ل تنامي األجواء اليمينية المتطرف���ة والخطاب العنصري 

في الشارع اإلسرائيلي.

كذل���ك األمر في ما يتعل���ق بالخط���اب االجتماعي، فحركة 

ع���د العنوان األكب���ر لجمهور مثلي���ي الجنس 
ُ
“ميرت���س” ت

اإلس���رائيلي، الذي معقله األكبر في منطقة تل أبيب الكبرى، 

وه���ذا جمهور واس���ع إن كان ممن هم مثلي���و الجنس، أو من 

المؤيدين لمبدأ عدم إقصائهم عن المجتمع بس���بب ميولهم 

الجنسية. وهذا ما جعل حتى أحزابا يمينية متطرفة تتقرب 

 BDS إسرائيل: نعمل ما يلزم ضد
من دون تغطية إعالمية!

*المعارضة: حكومة نتنياهو تفتقر إلى سياسة خارجية 
وهذا يمس باألمن القومي اإلسرائيلي*

له���ذا الجمهور، مثل حزب “الليكود”، الذي انضم إلى كتلته 

البرلماني���ة في األس���ابيع األخيرة النائب أمي���ر أوحانا، وهو 

مثلي الجنس ُمعلن، وأقام طاقم���ا خاصا لمثليي الجنس في 

ح���زب الليكود في الس���نوات األخيرة. ولك���ن بطبيعة الحال، 

فإن “الليكود” ال يس���اند مطالب مثليي الجنس االجتماعية، 

بخ���الف حركة “ميرت���س” التي تب���ادر ف���ي كل واحدة من 

الواليات البرلمانية لطرح سلسلة من مشاريع القوانين، التي 

تحظر التمييز ضد مواطنين على خلفية ميولهم الجنس���ية، 

اضافة إلى مش���اريع لالعتراف ب� “الحي���اة الزوجية” لمثليي 

الجنس.

وه���ذا الجانب م���ن خطاب “ميرت���س” االجتماع���ي، يردع 

جمهورا ذا توجهات سياس���ية قريبة م���ن “ميرتس”، ولكنه 

ُيع���د محافظا نوعا ما، عن دعم ه���ذه الحركة في االنتخابات. 

وحينم���ا نتحدث عن حركة صغيرة، تحصل في كل واحدة من 

االنتخابات األخيرة على ما بين 90 ألفا إلى 166 ألف صوت، فإن 

كل تنقل صغير نسبيا للجمهور، من بضعة آالف، من شأنه أن 

يحسم مصير “ميرتس” واستمرار حضورها البرلماني.

أم���ا خطاب “ميرتس” االقتصادي، فهو مقبول على جمهور 

واس���ع في الشارع اإلسرائيلي، وهو األكثر يسارية، نسبيا من 

جميع األحزاب الصهيونية، ويتمس���ك إلى حد كبير بمواقف 

“االشتراكية الديمقراطية”. 

لكن الجمه���ور المؤيد لهذه المواق���ف، يحكم موقفه من 

“ميرت���س” بناء على المواقف األخرى، منها الس���ابق ذكرها 

هنا.

ويضاف إلى هذا، أن “ميرتس” مؤيدة ومدافعة عن حقوق 

االنسان، وهي تعارض بثبات جميع القوانين العنصرية التي 

تط���رح وتقر في الكنيس���ت على مر الس���نين، إن كانت تلك 

الموجهة ضد فلسطينيي 48، أو ضد الجمهور الفلسطيني في 

الضفة والقدس والقطاع، وهذا يساهم في تضييق المساحة 

التي تتحرك فيها “ميرتس” في الشارع اإلسرائيلي.

االصطفافات
قبل اس���تعراض االصطفافات التي تؤث���ر على “ميرتس” 

وتلج���م قوتها ف���ي كل واحدة م���ن االنتخاب���ات البرلمانية، 

م���ن المهم االلتف���ات إل���ى أن “ميرتس” في نظ���ر الناخب 

اإلس���رائيلي، حتى المؤيد لخطوطه���ا العريضة، تبقى حركة 

صغيرة ال تنافس على الحكم. وهذه النظرة تلعب دورا حاسما 

في قرار جمهور الناخبين المعني بعودة أحزاب الند لليمين 

األش���د تطرفا، إلى سدة الحكم، كحزب كحاكم وليس متحالفا 

في حكوم���ة يقودها “الليكود”. ولهذا فإنه في نظر جمهور 

واسع مؤيد لتوجهات “ميرتس”، دعم حزب أكبر يبدو وكأنه 

في ذات المعسكر أفضل من دعم حزب صغير معروف مسبقا 

أنه سيبقى في صفوف المعارضة. 

من ناحية أخرى، فإن أي تحالف انتخابي بين حزب “العمل” 

وحركة “ميرتس”، س���يؤدي إلى نتيجة عكسية، بمعنى أنه 

ليس ضامنا للحفاظ على الق���وة البرلمانية القائمة، ألن هذا 

س���يبعد جمهورا من ناخبي الحزبي، كل ألس���بابه، وباألساس 

التحفظ من بعض مواقف الحزب اآلخر. 

وف���ي المقابل ف���إن ق���وة “ميرتس” االنتخابي���ة تأثرت 

في كل واحدة م���ن االنتخابات األخيرة، م���ن االصطفافات 

االنتخابية أو من احتدام المنافس���ة بين “معسكرين”، إما 

بلجم قوتها، أو حتى اضعافه���ا. والمثال األخير على هذا، 

هو تحالف “المعس���كر الصهيوني” بي���ن حزبي “العمل” 

و”الحركة”، وما رافقه من استطالعات رأي، أوهمت جمهورا 

من الناخبين، بأن هذا التحالف قد يرأس الحكومة المقبلة. 

وبرز لجم ق���وة “ميرتس” بالذات ف���ي معقل هذه الحركة 

األكبر، منطقة تل أبيب الكبرى، ومدن متميزة بعلمانيتها، 

مثل حيفا وغيرها.

كذلك تأثرت الحركة في انتخابات 2013 بظهور حزب “يش 

عتيد )يوجد مستقبل(”، الذي خاض االنتخابات يومها ملوحا 

بش���عارات حملة االحتجاجات الش���عبية الت���ي اندلعت قبل 

تل���ك االنتخابات بعامين، عام 2011، ولبضعة أس���ابيع، وخلق 

وهما بأنه عنوان حقيقي للجمهور العلماني ليعود إلى سدة 

الحك���م. إال أن هذا الحزب انقلب على الغالبية الس���احقة من 

ش���عاراته في اليوم التالي لالنتخابات، وخسر 40% من قوته 

ف���ي االنتخابات التالية، في ربي���ع 2015، ولكن “ميرتس” لم 

تستفد من هذه الخسارة.

أم���ا في انتخاب���ات 2009، التي دحرج���ت “ميرتس” إلى 

الحضيض األش���د، وجعلته���ا تواجه خطر اجتياز نس���بة 

الحس���م، حينما كان���ت 2%، فقد تداخلت أس���باب داخلية 

للحزب، مع المش���هد االنتخابي. فعل���ى الصعيد الداخلي، 

فإن رئاسة حاييم أورون، المتقدم بالسن، صاحب المواقف 

ش���به المحافظة نسبيا لميرتس، أبعد جمهورا عن الحركة. 

وبموازاة ذلك دفعت “ميرتس” ثمن المنافس���ة الشديدة 

التي خاضها حزب “كديما” برئاس���ة تس���يبي ليفني في 

حينه أمام حزب “الليكود”، إذ س���عى “كديما” للبقاء في 

الحكم، في حين أن ش���خصية ليفني، مقبولة إلى حد كبير 

على ما يس���مى ب� “جمهور الوسط”، وحتى صاحب الميول 

للتوجه���ات اليس���ارية. وفي تل���ك االنتخاب���ات لم تدفع 

“ميرت���س” وحده���ا الثمن، بل أيضا ح���زب “العمل” الذي 

تدهور بقيادة إيهود باراك إلى أشد حضيض برلماني له: 

13 مقعدا.

االنتخابات المقبلة
عد حساباتها لالنتخابات 

ُ
كما يبدو، باتت حركة “ميرتس” ت

المقبلة، تحسبا لمداهمتها بش���كل مفاجئ، رغم أنها حاليا 

ال تلوح في األفق القريب، ولكن هناك انطباع س���ائد بأن هذا 

االئتالف من الصعب عليه أن ينهي العام المقبل 2017. 

وكما ذك���ر، فإن اس���تطالعات ال���رأي تمن���ح “ميرتس” 

مقع���دا  اضافيا، م���ا يعني ابعادها عن خط���ر عدم اجتياز 

نس���بة الحسم. ولكن هذا ليس س���ببا لالطمئنان، ألن هذه 

االس���تطالعات ال يمكنها أن تعك���س الوضعية الحقيقية 

ف���ي االنتخابات المقبل���ة. كما أن “ميرت���س” تتخوف من 

اصطفاف أكبر، من اصطفاف “المعس���كر الصهيوني” في 

وضعيت���ه الحالي���ة، أو أن تعلق الحركة بين فكي كماش���ة 

منافس���ة ش���ديدة بين قائمتي “المعس���كر الصهيوني” 

و”يوجد مس���تقبل”. وهذا الحزب األخير ما زال متماس���كا 

وحتى أن اس���تطالعات ال���رأي تزيده ق���وة، يحصل عليها 

أساس���ا من تراجع قوة حزب “كوالنو )كلنا(” اس���تطالعيا. 

وهذا مؤشر لموضوع آخر، هو اتساع حجم األصوات العائمة 

في ما يسمى “جمهور الوسط”.

وتتناثر الكثير من األقاويل حول ش���كل خوض “ميرتس” 

لالنتخاب���ات المقبلة، مثل أن تنخرط في تحالف “المعس���كر 

الصهيوني”، وهذا أمر صعب للغاية، ويس���ّبب خس���ائر في 

األصوات للجانبي���ن. ولكن من جهة أخرى، يجب االلتفات إلى 

أن حركة “ميرتس” تخس���ر سنويا آالف األصوات. ونستطيع 

التقدي���ر بأن الحديث يجري عما يوازي مقعدا كامال )أكثر من 

30 الف صوت(، ولربما أكثر، من أصل األصوات التي تتدحرج 

في كل واح���دة من انتخابات الس���نوات العش���رين األخيرة 

تقريبا، لقائمة “عالي ي���اروك” )الورقة الخضراء(، وعلى رأس 

أجندة هذه القائمة تشريع استخدام الماريحوانا، اضافة إلى 

شؤون البيئة. 

ففي كل واحدة من االنتخابات األخيرة تجرف هذه القائمة 

ما بين 1% إلى 4ر1% من األصوات، وهذا أبعد من نسبة الحسم 

الس���ابقة )2%( والحالية )25ر3%(. وف���ي االنتخابات األخيرة 

التي ج���رت في ربيع 2015، حصلت هذه القائمة على ما يزيد 

ع���ن 47 ألف ص���وت، بنس���بة 2ر1%. وقد يس���تغرب كثيرون 

إذا عرف���وا أن ه���ذه القائمة حصلت على ما بي���ن 4 آالف إلى 

5 آالف ص���وت من مس���توطنات الضفة المحتل���ة، وحتى من 

المس���توطنات ذات الطابع الديني. إال أن الغالبية الس���احقة 

من جمهور هذه القائمة محس���وبة على الجمهور العلماني، 

األق���رب إلى حرك���ة “ميرتس”، وه���ذا االس���تنتاج باإلمكان 

اس���تخالصه من حقيق���ة أن 30% من أصوات ه���ذه القائمة 

جاءت من منطقتي تل أبيب وحيفا.

كذلك هناك قائم���ة “الخضر” التي تعن���ى بالبيئة فقط، 

وه���ذه القائم���ة التي ه���ي أيضا تخ���وض كل واح���دة من 

االنتخاب���ات البرلمانية في الس���نوات األخيرة، ضعفت كثيرا 

في آخر انتخابات وتده���ورت إلى أقل من 3 آالف صوت، رغم 

أنها كانت تحصل على أكثر من هذا بأضعاف، ولكن أبعد من 

نس���بة الحس���م، وهذا الجمهور أيضا بغالبيته كان سيتوجه 

إلى “ميرتس” لو لم تخض القائمة االنتخابات.

ولهذا فإن خيار اندماج هاتين القائمتين بحركة “ميرتس” 

كتحالف جديد وارد، برغم أن الرفض سيكون على األغلب من 

قائم���ة “عاليه ياروك” التي تتخوف من أن برنامج “ميرتس” 

السياسي س���يمنع تمددها، ولكن ضمان مقعد برلماني لها 

قد يغير حساباتها.

»ميرتس« أمام سؤال اجتياز نسبة الحسم في االنتخابات المقبلة!
*استطالعات الرأي العام الحالية تمنح “ميرتس” إما الحفاظ على قوتها، 5 مقاعد، أو إضافة مقعد *الحركة

 ليست مطمئنة لهذا الواقع وتتخوف من نشوء تحالفات انتخابية تنعكس عليها سلبا كما في كل واحدة 
من االنتخابات السابقة *تحالفها مع “المعسكر الصهيوني” سيؤدي إلى خسارة أصوات للجانبين*
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تقارير جديدة لمنظمات حقوق اإلنسان:

عدد المعتقلين اإلداريين والنساء والقاصرين 
الفلسطينيين الذين احتجزتهم إسرائيل في 
منشآت اعتقال خالل األشهر الثالثة األخيرة 

من 2015 - األكبر منذ تموز 2010!
ذكر تقرير جديد لمنظمة بتس���يلم اإلسرائيلية التي تعنى 

بحقوق اإلنس���ان في األراضي الفلس���طينية المحتلة، أن عدد 

المعتقلين اإلداريين والنساء والقاصرين الفلسطينيين الذين 

احتجزتهم إس���رائيل في منش���آت االعتقال االحتاللية خالل 

األشهر الثالثة األخيرة من العام 2015 الماضي، هو األكبر منذ 

نهاية تموز 2010. 

وأض���اف التقرير أنه حتى نهاية ش���هر كانون األول 2015، 

تم احتجاز 6066 فلس���طينًيا جرى تعريفهم بأنهم س���جناء 

أمنيون، وأنه بين ش���هري تش���رين األول وكان���ون األول 2015 

ارتفع عدد هؤالء السجناء ب�6ر%15. 

وبلغ عدد القاصرين الفلس���طينيين المحتجزين في منشآت 

االعتق���ال االحتاللي���ة بش���بهات أمنية 422 قاص���ًرا بينهم 8 

قاصرات وذلك حتى نهاية كانون األول 2015. 

وأصدرت جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل تقريًرا خاًصا 

م���ن إعداد المحامية نس���رين علي���ان يتمحور حول سياس���ة 

العقوبات ضد القاصرين وتش���ديدها فيم���ا يخص مخالفات 

إلق���اء الحجارة واإلخالل بالنظ���ام وتأثيرها على القاصرين في 

القدس الشرقية.

وقالت معدة التقرير إن األجواء السياس���ية العامة تقود إلى 

المزيد من التشديد بحق القاصرين والفتيان، وفي الكثير من 

الحاالت تتعارض ممارس���ات الشرطة وتوصيات النيابة العامة 

مع جوهر القانون، ما يؤدي إلى انتهاكات خطيرة بحقهم. 

وأضاف���ت: يجب عل���ى الجهاز القضائي االلتف���ات إلى هذه 

التجاوزات واإليعاز بوقفها نهائًيا، والعمل على تغليب إعادة 

تأهي���ل القاصرين وحصوله���م على محاكم���ة عادلة تضمن 

حقوقهم، وتمنع اعتقالهم التعسفي.

وأكدت عليان أن القوانين اإلس���رائيلية التي يتم تعديلها 

ف���ي الس���نتين األخيرتي���ن هي دلي���ل واضح عل���ى التوجيه 

السياس���ي الحاصل الذي يتناقض م���ع جوهر قانون األحداث 

ويزي���د من مأس���اوية التعامل مع س���كان القدس الش���رقية 

وش���ريحة الشباب واألحداث بش���كل خاص. ولذلك يجب وقف 

هذا التدهور المستمر والتعامل مع مخالفات األحداث بشكل 

موضوعي وقانوني ومعالجة األس���باب الحقيقية التي ال يمكن 

تغييب ُبعدها وطابعها السياسي خاصة في القدس الشرقية.

وجاء في التقرير:

يبدو التغيير واضًحا جًدا في مدى اختالف التعامل القضائي 

مع اعتقاالت األطف���ال المتهمين بإلقاء الحجارة وبتهم أمنية 

كاإلخالل بالنظام، في منطقة القدس الش���رقية بشكل خاص، 

وذلك بتوجي���ه واضح من الهيئ���ات السياس���ية والقضائية 

العليا، وهذا يب���دأ بتوصيات وقرارات م���ن الحكومة، وينتقل 

إلى تغيي���رات و”تعديالت” بمفهومها الس���لبي المتش���دد 

وتغييرات في توجيهات مرسوم النيابة العامة. وهذه الدالئل 

تجس���د التغيير المنهجي الحاصل على أرض الواقع، بتشديد 

القبض���ة الحديدي���ة وفرض عقوب���ات صارمة بح���ق األطفال 

بعيًدا عن فحص إمكاني���ات أخرى، تكون أولويات طبيعية في 

غالب األحيان، وفحص س���بل وبدائ���ل العتقال وحبس األطفال 

والقاصرين.

وأضاف: إن المبدأ األساس الذي يعتمد عليه قانون األحداث، 

ين���ص على أن “إحقاق حق���وق القاصر، تفعي���ل الصالحيات، 

واتخاذ أي خطوات بحقه، يجب أن يتتم بالحفاظ على احترامه، 

ومنح وزن مناس���ب للنظ���ر بإمكانيات إع���ادة تأهيله، عالجه، 

دمجه في المجتمع، بما يتالءم مع جيله ومدى بلوغه”. لكن هذا 

المبدأ ال يحظى بأي اهتمام من قبل السلطات اإلسرائيلية في 

الس���نوات األخيرة بما يتعلق بالتعامل مع األطفال والقاصرين 

المتهمين بإلقاء الحجارة واإلخالل باألمن، وما تقوم به سلطات 

األمن فعال هو التفكير في سبل ترهيب وردع األطفال فقط.

وأك���د التقري���ر أن ه���ذا التعام���ل يندمج م���ع التغييرات 

السياسية والتعديالت التشريعية واألوامر، التي تم إجراؤها 

بش���كل محدد وموجه، إما ألعمال )مخالف���ات قانونية( محددة 

وإما تجاه مجموعة سكانية خاصة، وبعضها كان له توجه عام.

وأشار التقرير إلى أن األرقام المتعلقة باعتقاالت القاصرين 

ف���ي الق���دس الش���رقية، تظهر أنه ت���م اعتق���ال 792 قاصًرا 

فلسطينًيا في العام 2014، ومن بينهم تم توجيه لوائح اتهام 

فقط إل���ى 178. وحتى منتصف الع���ام 2015 تم اعتقال 338 

قاصًرا، وتوجي���ه 88 الئحة اتهام. بينما في األش���هر الثالثة 

األخيرة من العام الماضي، تم اعتقال 398 قاصًرا فلس���طينًيا 

من س���كان القدس الش���رقية. وتتجاهل سلطات االحتالل في 

القدس الش���رقية حقيقة أن القاصرين الفلسطينيين يولدون 

ف���ي واقع صعب، وهم ف���ي مركز الصراع السياس���ي الدموي، 

كونهم يعيش���ون في القدس، وأن اإلهم���ال المتواصل الذي 

يعانون منه هو نتيجة مباش���رة لالحت���الل المفروض عليهم، 

والذي يزيد من صعوبة وضعهم.

وقال التقرير إن السياس���ة الجدي���دة لالعتقال حتى نهاية 

اإلجراءات ف���ي قضايا إلقاء الحجارة، وبتزامنها مع بطء س���ير 

القضايا بسبب الضغط الكبير المتراكم على المحاكم، تتسبب 

باعتقال القاصرين لشهور عديدة خالل اإلجراءات القضائية. 

وهذا األمر يؤدي في الكثير من الحاالت إلى اعتراف القاصرين 

بالتهم الموجهة إليهم حتى من دون وجود محاميهم، وعقد 

صفق���ات مع النيابة واالكتفاء باألش���هر التي ت���م اعتقالهم 

خالله���ا كم���دة العقاب، وع���دم المخاطرة ف���ي مواجهة خطر 

االعتق���ال لمدة أطول. وهذه الحاالت تزداد مع تعرض األطفال 

والقاصري���ن إلى ظروف اعتقال صعبة وتعرضهم إلى صدمات 

نفسية قاسية، خاصة األطفال األصغر عمًرا. وتسلسل األحداث 

ه���ذا يقود إلى صفقات مع النيابة دون الوصول إلى جلس���ات 

اإلثب���ات القضائية وإتمام اإلج���راءات القانونية، ما يؤثر على 

سير المحكمة ويضّر بالحق في محاكمة عادلة.

أق���رت لجنة الدس���تور والقان���ون والقضاء في الكنيس���ت 

اإلسرائيلي، أواخر شباط الفائت، مشروع قانون يسمح بإقالة 

عضو كنيست من دون تحديد فترة إبعاده عن الكنيست في 

حال أيد ذلك 90 عضو كنيست، وهو مشروع القانون الذي بات 

يعرف باس���م »قانون اإلقصاء«، ويستهدف باألساس أعضاء 

الكنيست العرب.

وسادت اجتماع هذه اللجنة البرلمانية أجواء عاصفة، وهدد 

أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة باالستقالة من 

الكنيست في حال سن مشروع القانون. 

وتق���ّرر أمس )االثني���ن( تأجيل طرح مش���روع القانون على 

الهيئة العامة للكنيست عدة أسابيع.

وبرغ���م االنتقادات الش���ديدة للقان���ون، وليس فقط من 

جان���ب أح���زاب المعارضة وإنم���ا تعالت أص���وات ضده من 

داخ���ل حزب الليك���ود الحاكم أيضا بأنه س���يقضي على ما 

تبقى من الديمقراطية اإلس���رائيلية، إال أن رئيس الحكومة 

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المبادر إلى مشروع القانون، 

صرح قائ���اًل »أحيي االئتالف الذي مرر قان���ون اإلقصاء في 

لجن���ة الدس���تور والقان���ون والقضاء، الذي س���يصل قريبا 

جدا إلى القراءة األولى. وأش���كر جمي���ع نواب الكتلة )كتلة 

الليكود( وجميع نواب االئتالف الذين اجتمعوا س���وية في 

هذا الجهد الهام«. 

إال أن المستش���ار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، 

حذر في وجه���ة نظر قدمها إلى اللجن���ة البرلمانية من أن 

س���ن مشروع القانون هذا »يس���توجب حذرا بالغا على ضوء 

ه 
ّ
الصعوبات المفهومة التي يثيرها«، مش���يرا إلى أن س���ن

»س���يخول أغلبية سياس���ية بإيقاف والية عضو كنيس���ت 

انتخب بصورة قانونية، وإلى إحب���اط رغبة الناخبين الذين 

انتخبوه«.

يش���ار إلى أن نتنياهو طرح مشروع »قانون اإلقصاء« بعد 

أن ق���اد حملة تحريض واس���عة وغير مس���بوقة ضد أعضاء 

الكنيس���ت من حزب التجمع في القائمة المشتركة، جمال 

زحالقة وحنين زعبي وباس���ل غطاس، ف���ي أعقاب لقائهم 

مع عائالت ش���هداء القدس، الذين طالبوا أعضاء الكنيست 

بالعم���ل من أجل إع���ادة جثامي���ن أبنائه���م التي ترفض 

إسرائيل تسليمها لدفنها.

واس���تنكر زحالقة قرار لجنة الدستور والقانون والقضاء، 

وقال إن »هذا قانون ضد العرب أوال، وبعد ذلك سيس���تخدم 

ضد أعضاء كنيست يهود. وينبغي دفنه اآلن، قبل أن يدفن 

هذا القانون الديمقراطية أو ما تبقى منها«.

وأض���اف زحالقة أنه »اجتمع س���وية فاش���يون وعنصريون 

وانتهازي���ون من أجل تمرير قانون يس���مح لعضو كنيس���ت 

بإقصاء زميله... وإذا ما بدأوا بطرد نواب عرب من الكنيس���ت، 

كما يخطط مؤي���دو القانون، فإن الجمهور العربي س���يقاطع 

االنتخابات وستكون هناك كنيست لليهود فقط. وسنتمكن 

من إقامة برلمان خاص بنا وس���نطلب من العالم االعتراف به، 

وسندعي أننا أقلية في خطر«. 

كذلك قال رئيس القائمة المش���تركة، النائب أيمن عودة، 

خالل اجتماع اللجنة، »لقد انتخبنا من ش���عبنا وليس من قبل 

اليمين. لم ينتخبنا أعضاء كنيست وال نريد وال نعمل من أجل 

إرضائه���م. لذلك، في حال قررتم إخراج نواب التجمع، فإنني 

سأدرس االستقالة من الكنيست«.

وأض���اف عودة أن���ه »على الرغم م���ن حملة نزع الش���رعية 

ضدنا ورفع نس���بة الحس���م، قررنا البقاء جزءا من السياس���ة 

في إس���رائيل وال تزالون تالحقوننا. فجأة بدأوا يتحدثون عن 

التجمع وليس عن القائمة المشتركة، بعد أن أخرجوا الحركة 

اإلس���المية )الجناح الشمالي( عن القانون، واآلن بدأوا ينزعون 

الشرعية عن التجمع«.

ورأى النائب دوف حنين، من القائمة المش���تركة، أن »هذا 

حضيض ف���ي تاريخ الكنيس���ت ولجنة الدس���تور والقانون 

والقضاء. ورئيس الحكومة يريد منع العرب في إس���رائيل من 

التصويت من أجل أن يحصل على أغلبية مضمونة الس���تمرار 

حكم���ه. ورس���الة نتنياهو إل���ى المواطنين الع���رب: إذا أثار 

نوابكم غضب اليهود فس���وف نطيح به���م. ال توجد إمكانية 

ألن يكون لكم تأثير هنا«. 

وقالت عضو الكنيست ريفيتال سويد، من كتلة »المعسكر 

الصهيون���ي«: »دعونا نس���مي األمور بأس���مائها، هذا قانون 

تصفي���ات. يرص���دون أعضاء الكنيس���ت الذي���ن ال يوافقون 

على رأيهم ويصفونهم سياس���يا إلى األبد. الكراهية للعرب 

تعمي عيون أعضاء الكنيست إلى درجة سن قانون ال يدعمه 

أي مستش���ار قانوني. وهذا العمى يجعل االئتالف غير مباٍل 

حيال المس الخطير بالديمقراطية، ويحظر السماح بذلك«.  

وكان الفتا خالل اجتماع اللجنة موقف عضو الكنيست بيني 

بيغن، من حزب الليكود وأحد أبرز رموز اليمين العقائدي. 

وق���ال بيغن ألعضاء اللجنة إن »هذا القانون إش���كالي جدا، 

إش���كالي للغاية. لم أتطرق إلى صيغة كهذه أو تلك لمشروع 

القانون، وإنما للمبدأ. في سنوات الخمسين أبعدت أغلبية في 

الكنيست لشهور معدودة برلمانيا بارزا اسمه مناحيم بيغن. 

لماذا؟ ألن الكنيست استطاع القيام بذلك«. 

القانون يسري على معارضة »الدولة اليهودية«
ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن رئيس لجنة الدستور 

والقانون والقضاء، نيس���ان سلوميانس���كي، من كتلة »البيت 

اليه���ودي«، أنهى صياغ���ة »قانون اإلقصاء« بن���اء على طلب 

نتنياهو، وذلك قبل طرحه في اجتماع اللجنة المذكور. 

وتبي���ن من الصيغ���ة الجديدة لمش���روع القان���ون، أنه 

يسمح بإقصاء عضو كنيست بسبب تصريحات يطلقها أو 

بس���بب معارضته لمقولة أن إسرائيل هي »دولة يهودية 

وديمقراطي���ة«. كما أن الصيغة الجدي���دة ال تحدد الفترة 

الزمنية لإلقصاء. 

ويدع���و »قانون اإلقص���اء« إلى تعديل البند الس���ابع من 

قانون أس���اس: الكنيست، الذي يحدد الذرائع التي تسمح 

للجنة االنتخابات المركزية بشطب مرشح أو قائمة ومنعها 

من الترشح في االنتخابات. 

ويوس���ع مش���روع القانون الجديد ذرائع شطب مرشح أو 

قائمة، وينص على أنه يكفي أن يعّبر المرش���ح أو القائمة 

عن دعم للكفاح المس���لح، ال���ذي ال يقت���رن بالضرورة مع 

»تنظيم إرهابي« أو »دولة عدو«. 

كذلك ينص مشروع القانون الجديد على أنه لدى اتخاذ 

قرار الشطب، س���يكون بإمكان لجنة االنتخابات المركزية 

التطرق إلى تصريحات مرشحين وليس فقط إلى أهدافهم 

المعلنة أو أفعالهم. 

وفيم���ا يتعل���ق بإقصاء عضو كنيس���ت، ينص مش���روع 

القانون على أنه يصبح س���اري المفعول بعد عش���رة أيام 

من اتخاذ القرار، وأنه مكان النائب الذي يتم إقصاؤه يحل 

المرش���ح الذي يليه في قائمة حزبه. لكن مشروع القانون 

ينص أيضا على أن هذا اإلجراء ال يسري على نشاط أعضاء 

كنيست جرى قبل دخول »قانون اإلقصاء« حيز التنفيذ، أي 

أنه لن يكون باإلمكان إقصاء نواب التجمع الثالثة بس���بب 

لقائهم مع عائالت شهداء القدس. 

وبحس���ب نص مش���روع القان���ون الجديد، ف���إن بإمكان 

الكنيست إقصاء نائب بسبب التحريض على العنصرية أو 

نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

وق���ال سلوميانس���كي ف���ي تصريح���ات صحافية بعد 

اس���تعراض أسس مشروع القانون، إن »هذه هي صيغتي. 

القان���ون الجديد لن يتط���رق إلى تعري���ف تأييد منظمة 

إرهابي���ة ألن موج���ة اإلره���اب الحالية )الهبة الش���عبية 

الفلسطينية( يقوم بها أفراد وليس منظمة. وعندما نقول 

بلغة القانون ’أعمال إرهابية’ فإنها تشمل كل شيء«.   

يشار إلى أن إجراءات إقصاء عضو كنيست مركبة، ويرى 

كثيرون أن ثمة ش���كا في م���ا إذا كان باإلمك���ان تطبيقه، 

إذ يقضي مش���روع القانون بأن يتوج���ه 61 نائبا إلى لجنة 

الكنيس���ت من أجل المطالب���ة بإقصاء نائ���ب. وبعد ذلك 

يتعين على لجنة الكنيس���ت الحص���ول على أغلبية ثالثة 

أرب���اع أعضائها من أج���ل التوصية أم���ام الهيئة العامة 

للكنيس���ت بمواصلة إجراءات اإلقص���اء، ثم الحصول على 

تأييد 90 عضو كنيس���ت لإلقصاء. ويتعي���ن على الهيئة 

العامة للكنيست، لدى التصويت، أن تحدد فترة اإلقصاء. 

وأشار سلوميانس���كي إلى أنه يعي صعوبة تطبيق هذا 

القانون، لكنه اعتبر أنه “حتى لو لم يتمكنوا من تطبيقه، 

فإن القان���ون الجديد ال يزال باإلمكان اس���تخدامه للردع. 

وسيعرف عضو الكنيست أنه بأدائه قد يشكل خطرا على 

استمرار بقائه في الكنيست ويعيد دراسة أفعاله”. 

وخالفا لقانون أس���اس: الكنيس���ت الذي يلزم المحكمة 

العليا بالمصادق���ة على قرارات لجنة االنتخابات المركزية 

بشطب ترشيح مرش���حين للكنيست، فإنه بحسب مشروع 

القان���ون الجديد ال توج���د حاجة إلى مصادق���ة المحكمة 

العلي���ا في أعقاب قرار الهيئة العامة للكنيس���ت بإقصاء 

نائب. 

وف���ي المقاب���ل، يمنح “قان���ون اإلقص���اء” النائب الذي 

يتم إقصاؤه مهلة لالس���تئناف على ق���رار الهيئة العامة 

للكنيس���ت بالتوجه إلى المحكم���ة العليا ضد القرار إذا ما 

أراد ذلك. 

كما أن بإمكان عضو الكنيس���ت المرش���ح لإلقصاء أن 

يس���تعين بمحام ك���ي يمثله خالل اإلج���راءات األولية 

لعملية اإلقصاء في لجنة الكنيست.  

ريفلين يعارض
   داف���ع نتنياهو عن »قانون اإلقصاء« خالل مؤتمر صحافي 

مشترك مع المستش���ارة األلمانية، أنجيال ميركل، في برلين 

قبل عدة أسابيع، معتبرا أن »الديمقراطية ملزمة بالدفاع عن 

نفس���ها، وال يمكن اس���تغالل الديمقراطية من أجل محاولة 

التسبب بسقوطها«. 

وتابع نتنياه���و أنه »عندما يؤيد أعضاء كنيس���ت حركات 

تدعو بشكل صريح إلى القضاء على إسرائيل، وعندما يؤيدون 

اإلرهاب، وعندما يقفون دقيقة صمت لذكرى قتلة أوالد، فإن 

بإمكان الكنيست ويتوجب عليه أن يعمل ضدهم، وسيعمل 

ضدهم من خالل القانون«. 

ويذكر أن نتنياه���و اعتبر اللقاء بين نواب التجمع وعائالت 

شهداء القدس، الذي تمحور حول سبل تحرير الجثامين، أنه 

»دعم لإلرهاب«، وأن قراءة الفاتحة على شهداء فلسطين هو 

وقوف دقيقة صمت حداد على ش���هداء القدس خالل الهبة 

الحالية. 

وف���ي مقابل مواقف نتنياه���و، عبر الرئيس اإلس���رائيلي، 

رؤوفي���ن ريفلين، عن معارضته ل�”قان���ون اإلقصاء” وانتقده 

قائال إن “رئيس الدولة ورئيس الكنيس���ت ينتخبان من قبل 

الكنيست، ولذلك فإن لدى الكنيست صالحية اإلطاحة بهما. 

لكن خالفا للرئيس، فإن قانون إقصاء أعضاء كنيس���ت يخطئ 

جوهر الكنيست الذي هو ممثل الحكم وليس الحكم نفسه”. 

وأض���اف ريفلي���ن أن “أعضاء الكنيس���ت الذي���ن ارتكبوا 

مخالفات جنائية أو توجد شبهات حيالهم بارتكاب مخالفات 

جنائية، على المستش���ار القانوني للحكوم���ة أن يأمر بفتح 

تحقيق وعملية تقصي حقائق بش���أنهم، وينبغي استنفاد 

كافة اإلجراءات ضدهم بعد نزع حصانتهم. لكن يحظر إعطاء 

الكنيس���ت، وممثليه المنتخبين من الجمه���ور، صالحية أن 

يقلب هو نفسه قرار الجمهور”.

وحذر ريفلين من أن “يتمكن الكنيست، ولو بحق، من اتخاذ 

ق���رار اليوم بوقف والية مندوبي جمه���ور كهؤالء ويأمر غدا، 

بدون وجه حق، بوقف والية آخرين. ويحظر إعطاء الكنيس���ت، 

كس���لطة تش���ريعية ومراقبة، أن تتحول إل���ى جهة محققة 

ومعاِقب���ة. ووضع كهذا س���يخطئ ويخرب هدف الكنيس���ت 

لفترة طويلة، والمتضررة الوحيدة ستكون دولة إسرائيل”. 

وبعد أن ندد ريفلين بلقاء نواب التجمع مع أهالي ش���هداء 

الق���دس، قال إنه “حتى لو تعين محاكمتهم، ويل لنا إذا كان 

الكنيس���ت هو الجه���ة التي س���تحاكمهم. لذلك فإن مهمة 

اليمي���ن الليبرالي هي أن يضع، من داخل معس���كر اليمين، 

بدي���ال فكريا، ح���ادا وقاطعا لصيغ���ة الديمقراطية الضيقة. 

وهذا نض���ال فكري وترب���وي ويجب أن ينفذ في المس���توى 

العملي أيضا”. 

وانتقد الباحثان في “المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية”، 

عمير فوكس ومردخاي كريمنيتسر، مشروع القانون الجديد، 

وأكدا في وجهة نظر قانونية أن “الحديث يدور عن مش���روع 

قانون مرفوض، يمنح س���لطة زائفة وخطيرة للكنيست، الذي 

كهيئة ال يملك األدوات المالئمة للعمل في هذا المجال”.

وش���دد الباحثان على أنه “بعكس عقوبات لجنة الكنيست، 

ف���إن الحديث في ه���ذه الحالة يدور حول من���ح قوة ألعضاء 

الكنيس���ت من أجل أن يسحبوا بشكل كامل حق زمالئهم في 

التصويت، وم���ن الناحية العملية فإن هذا إجراء يس���تدعي 

دوامة سياسية ومكارثية”.

وأضاف الباحثان أن محاس���بة نواب عبروا عن تأييد للكفاح 

المس���لح هو من خ���الل القان���ون الجنائي. و”إقص���اء أعضاء 

كنيس���ت عرب س���يؤكد ادعاءاتهم حول مالحقة وكم أفواه 

سياسي. ولذلك، طالما أنه ال يدور الحديث عن مخالفة جنائية 

فإن من األفضل للمجتمع اإلسرائيلي احتواء هذه اآلراء، مهما 

كانت مثيرة للغضب، وتعزيز الديمقراطية”.  

مؤيدو القانون يريدون نزع الشرعية 
عن أعضاء الكنيست العرب

وقال المدير العام األس���بق لوزارة الخارجية اإلس���رائيلية 

البروفس���ور ش���لومو أفينيري إن الذي يميز مشروع القانون 

هذا، ويجعله باطاًل من أساسه هو افتراض أن أعضاء كنيست 

يح���ق لهم إقصاء أعضاء كنيس���ت آخري���ن إذا كانت آراؤهم 

أو أعمالهم ال تعجبهم، فهذا يش���كل مساس���ًا جوهريًا ليس 

بأعضاء الكنيس���ت المطلوب إقصاؤهم فحس���ب، بل بصورة 

أساس���ية بناخبيه���م: ال يح���ق ألي عضو كنيس���ت أن يقول 

لعش���رات اآلالف من ناخبي عضو كنيست آخر، إن اختيارهم 

باط���ل ومرفوض. هذه خطوة غير مقبولة. وبرأيه  كان ريفلين 

محقًا حين قال إن هذا يش���كل مساسًا خطيرًا بمبدأ السيادة، 

ألن الكنيست ليس هو السيد، بل السيد هو الشعب وجمهور 

الناخبين، وال يحق للكنيس���ت إبطال قرار الشعب، حتى لو لم 

يعجب جزء منه، بل وحتى لو لم يعجب أغلبية أعضائه. 

وتابع أفينيري: في معرض دفاعه عن مشروع القانون، أشار 

نتنياهو إلى أنه حتى في بريطانيا والواليات المتحدة هناك 

إمكاني���ة إلقصاء أعضاء في البرلم���ان أو في الكونغرس. لكن 

ما لم يقله نتنياهو إن هذا يتعلق بأش���خاص خرقوا القانون 

بطريقة أو بأخ���رى. وهذا جوهر الموضوع، ألن هذا هو الوضع 

القائم في إس���رائيل. هناك قانون أساس: الكنيست وقانون 

الحصان���ة الت���ي يتمتع بها أعض���اؤه ينص���ان صراحة على 

إمكانية إحالة عضو كنيست على المحاكمة وإسقاط الحصانة 

عنه في حاالت يحددها القانون وتش���مل من بين أمور أخرى، 

دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل وتأييد أعمال إرهابية. 

دين هذا العضو بهذه التهم، فإنه يقصى.
ُ
وإذا أ

وق���ال إن الزيارة الت���ي قام بها ثالثة أعضاء كنيس���ت من 

حزب التجمع الوطن���ي الديمقراطي لعائ���الت “اإلرهابيين” 

الفلسطينيين، عمل مرفوض واس���تفزاز مقصود لكن هناك 

وسائل قانونية لمحاكمة هؤالء بعد رفع الحصانة عنهم. في 

مثل هذه الحال، ال يختلف وضع عضو الكنيس���ت عن وضع أي 

مواطن. وال حاجة البتة إلى تش���ريع جديد، ومش���روع القانون 

ه���ذا ال يوج���د إمكانيات أخرى غي���ر تلك الموج���ودة اليوم. 

وباإلضاف���ة إلى ذل���ك، يمكن تخّيل أن الحص���ول على أغلبية 

90 عضو كنيس���ت لإلقصاء سيكون صعبًا، ومجرد النقاش في 

الكنيس���ت سيزيد من التوتر بين اليهود والعرب وسيساهم 

في نش���وء جو من نزع الش���رعية عن أعضاء الكنيست العرب 

وهذا تحديدًا ما يريده مؤيدو القانون من اليمين المتطرف.

وبرأيه هناك أيضًا طريقة أخرى ألعضاء الكنيس���ت الذين 

يري���دون التعبير عن اس���تيائهم من أعم���ال أعضاء التجمع 

وبداًل من الدخول في س���جال علني معهم  وإعطائهم فرصة 

للتعبي���ر عن مواقفهم، يمكن ببس���اطة الخ���روج من القاعة 

عندما يصع���د أحدهم إلى منصة الخطاب���ات. هذا ما فعلته 

أغلبية أعضاء الكنيس���ت عندما انتخب مئي���ر كهانا )زعيم 

حركة كاخ العنصرية المعادية للعرب( عضوًا في الكنيست، 

وعّبر ذلك بصورة حادة وواضحة عن اس���تياء أغلبية الجمهور 

اليهودي في البلد من مواقف كهانا العنصرية.

وختم أفينيري: إن العالقات بين األغلبية واألقلية في دولة 

قومية يهودية تعيش وضع توتر أمني، إن لم يكن حربًا، مع 

أجزاء من العالم العربي ومع الشعب الفلسطيني، هي من دون 

ش���ك عالقات معقدة وصعبة للطرفين. ويتعين على األغلبية 

اليهودي���ة أن تتصرف بحكمة وحذر مع ه���ذه الموضوعات 

ليس فقط بسبب ضرورة المحافظة على حقوق األقلية، ولكن 

أيضًا كي ال نعمق التوت���ر والعداء بين يهود وعرب في دولة 

اليهود. إن قانون اإلقصاء يقود تمامًا إلى العكس.

تحليالت: »قانون اإلقصاء« يدفن ما تبقى من الديمقراطية اإلسرائيلية!
*القانون يمنح الكنيست سلطة زائفة وخطيرة للغاية* المدير العام األسبق لوزارة الخارجية: ال يحق للكنيست إبطال قرارات الشعب*

اليمين االسرائيلي: مالحقة مستمرة للنواب العرب.
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