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كتب بالل ضاهر:

لم تمر س���وى س���بعة ش���هور على تش���كيل الحكومة اإلسرائيلية 

الحالي���ة، لكن رئيس���ها، بنيامي���ن نتنياهو، يتطلع إل���ى االنتخابات 

المقبلة. وكش���ف محلل الشؤون الحزبية في صحيفة »هآرتس، يوسي 

فيرتر، مؤخرا عن أن نتنياهو يس���عى إلى إقامة حزب، أو كتلة كبيرة، 

تضم حزب الليكود الذي يتزعم���ه، وأحزابا يمينية أخرى، بينها حزب 

»كوالنو )كلنا(« برئاس���ة موش���يه كحلون، وحزب »يس���رائيل بيتينو 

)إس���رائيل بيتنا(« برائسة أفيغدور ليبرمان، علما أن األخير لم ينضم 

للحكومة الحالية وبقي في صفوف المعارضة. 

ورغ���م أن تقاري���ر صحافية تحدث���ت عن أن كحلون ليس متحمس���ا 

لفكرة نتنياهو بتش���كيل »كتلة مانعة« كهذه، إال أن القناة العاشرة 

للتلفزيون اإلس���رائيلي، أفادت مطلع األس���بوع الحال���ي، بأن نتنياهو 

وكحل���ون اجتمعا مؤخرا وبحثا موضوع تش���كيل كتل���ة كهذه. ووفقا 

للقناة التلفزيونية، فإن هذا االجتماع جاء أيضا على خلفية استطالع 

ش���ر مؤخرا وتبين منه أن قوة حزب »كوالنو« تراجعت إلى النصف، أي 
ُ
ن

إلى خمس���ة مقاعد في الكنيس���ت بدال من عش���رة مقاعد فاز بها هذا 

الحزب في االنتخابات األخيرة. 

وأضاف���ت القناة العاش���رة أن كحلون لم يقتنع بنتائج االس���تطالع، 

ويعتزم اس���تدعاء اس���تطالعات، وأن���ه في هذه األثن���اء ليس معنيا 

بالتحالف مع نتنياهو ضمن حزب واحد يخوضان االنتخابات من خالله. 

ويش���ار إلى أن حزب الليكود حصل على ثالثين مقعدا في الكنيست 

ف���ي االنتخابات األخي���رة، لكنه يتطلع اآلن إلى الف���وز في االنتخابات 

المقبلة وحسم نتيجتها قبل إجرائها.

حول هذا الموضوع، أجرى »المش���هد اإلسرائيلي« مقابلة خاصة مع 

المحاضر في قسم »تاريخ شعب إسرائيل« في جامعة حيفا، البروفسور 

داني غوطفاين.

 )*( “المش���هد اإلس���رائيلي”: ترددت في اآلونة األخيرة أنباء حول 

نية نتنياهو إقامة حزب كبير، “كتلة مانعة”، لكي يخوض على رأسها 

االنتخابات العامة المقبلة. هل هذه األنباء جدية؟

غوطفاين: »هذا جدي جدا. فقد حاول تشكيل حزب كهذا، بالتحالف 

مع حزب ’يسرائيل بيتينو’ برئاسة أفيغدور ليبرمان، قبيل انتخابات 

العام 2013. واعتباراته في هذه الناحية، هي أن المتبع في إس���رائيل 

هو أن رئيس الكتلة األكبر لديه االحتمال األكبر لتش���كيل الحكومة. 

من الجهة الثانية، فإنه كلما كانت كتلة أحزاب اليمين مؤلفة من عدد 

أح���زاب أكبر فإن هناك احتماال بأال تدعم���ه كلها. وهو يريد من خالل 

تش���كيل كتلة كبيرة بتقييد كتلة اليمين كله���ا لكي تدعمه. وهذا 

منطق سياس���ي واضح ج���دا. ووفقا للتقارير في وس���ائل اإلعالم، فإن 

نتنياهو معني بضم رئيس حزب ’كوالنو’، موش���يه كحلون، إلى كتلة 

كهذه، في الوقت الذي ال يوجد فيه لدى حزب كحلون خيار باالنضمام 

إلى كتلة الوسط – اليسار. ولذلك يبدو أن هذه خطوة منطقية وبحسب 

جميع التقارير اإلعالمية نتنياهو يعتزم دفعها قدما«.

)*( ما هي الخيارات الماثلة أمام نتنياهو، ومن هي القوى السياسية 

التي يمكن أن تنضم إليه، إضافة إلى كحلون؟

غوطفاين: »نتنياه���و يبني خطواته على دائرتي���ن. الدائرة األولى 

تش���مل الليك���ود وليبرمان وكحلون. وه���ذه دائرة منطقي���ة، رغم أن 

كحلون ال يظهر حماس���ا حيال ذلك وليبرمان ال يزال في المعارضة في 

هذه األثناء. رغم ذلك فإن هذه كتلة منطقية وباإلمكان التحدث، على 

األقل، عن تشكيل كتلة كهذه. ويوجد في الدائرة الخارجية، الثانية، 

ح���زب ’البيت اليهودي’، علما أن ثمة ش���كا بأن ينضم هذا الحزب إلى 

ه���ذه الكتلة، كما أنه ال يوجد احتمال بأن ينضم إلى كتلة الوس���ط – 

اليسار. وهناك األحزاب الحريدية أيضا، التي ال يتوقع أن تنضم لكتلة 

كه���ذه، من جهة، ومن الجه���ة األخرى يمكن أن تنض���م إلى حكومة 

تش���كلها كتلة أحزاب الوس���ط – اليس���ار. واألمر الواضح هو أن مثلث 

الليكود – كحلون – ليبرمان يفترض أن يكون نواة كتلة جديدة«.

)*( في حال خرج أمر كهذا إلى حيز التنفيذ، هل من الجائز أن تنضم 

جهات من أحزاب الوس���ط، مثل حزب »يوجد مستقبل« برئاسة يائير 

لبيد، إلى كتلة يمين بزعامة نتنياهو؟

غوطفاين: »هذا أمر يبدو مستبعدا وال يوجد احتمال معقول لحدوثه. 

فحزب ’يش عتيد )يوجد مس���تقبل(’ يموضع نفس���ه كحزب وسطي، 

وه���و يريد اإلطاحة بقائمة ’المعس���كر الصهيون���ي’، أو حزب العمل، 

من رئاس���ة كتلة الوس���ط – اليسار. ربما ينضم أش���خاص من الوسط 

إل���ى الكتلة الت���ي يحاول نتنياهو تش���كيلها، لكن ال يب���دو أن ’يش 

عتي���د’ كحزب معني بأمر كهذا، وإنما على العكس، هو يريد أن يقود 

المعارضة ضد نتنياهو«. 

)*( ال يوجد اليوم في إس���رائيل بديل لنتنياه���و. ضد من هو يريد 

تشكيل كتلة كهذه؟

غوطفاي���ن: »صحيح أنه في الوقت الحال���ي ال يوجد بديل لنتنياهو، 

غير أن هذا وصف للوضع الراهن. لكن االئتالف الحاكم الحالي يستند 

إلى 61 عضو كنيس���ت من أصل 120 عضو كنيس���ت. وحجم الكتلتين 

السياس���يتين في إس���رائيل متقارب. ولذلك ف���إن نتنياهو يريد أن 

يحس���م النتيجة قب���ل االنتخابات، لكي يس���د الطريق أم���ام ليبرمان 

وكحلون فال يتمكن���ان من العمل بحرية ضد بقائه في الحكم. وعندما 

يجعل ليبرمان وكحلون جزءا من كتلة أوسع، فإن قدرات كتلة الوسط – 

اليسار ستتراجع بشكل كبير. والسؤال هو ما إذا كان بإمكان نتنياهو 

تنفيذ خطته هذه، ألن التقارير تش���ير حاليا إلى أنهما ليسا معنيان 

بهذا التحالف«.

)*( هل تش���كيل كتلة كهذه ش���بيه بالخطوة التي قام بها أريئيل 

ل حزب كديما؟.
ّ
شارون، عندما شك

غوطفاين: »ليس ش���بيها وإنما معاكسا لخطوة شارون. شارون سعى 

إلى ش���ق الكتلتين التاريخيتي���ن، الليكود والعمل، وتش���كيل حزب 

يضم شخصيات من الكتلتين. وقد حصل حزب كديما على أصوات من 

اليمين واليسار. بينما نتنياهو ال يفكر بهذه الطريقة، وال يوجد لديه 

أي تفكير بالحصول على أصوات من الوسط – اليسار، فهو ال يمكنه أن 

يحصل على أصوات هناك«.

)*( ماذا يعني بالنسبة إلس���رائيل، أو بالنسبة إلسرائيلي مثلك، أن 

يبقى نتنياهو سنوات طويلة في سدة الحكم؟

غوطفاي���ن: »أنا معارض لنتنياه���و، وأؤيد حزب العم���ل وأفضل أن 

يف���وز هذا الح���زب بالحكم لكن الوضع مختلف. م���ن جهة ثانية، فإن 

الحراك السياس���ي في إسرائيل نش���ط جدا. والكتل والوالءات ليست 

ثابتة، وأعتقد أن هذا هو الس���بب الذي يجعل نتنياهو يحس���م األمر 

قبل االنتخابات. وألن الحراك السياسي نشط، وهناك أشخاص يغيرون 

آراءه���م ومواقفهم ومواقعهم، فإن ه���ذا يعني أن هناك احتماال بأن 

تكون نتائ���ج االنتخابات المقبلة مختلفة، وه���ذا يمنحني، كمعارض 

لنتنياهو، األمل بالتغيير«.

)*( ه���ل محاولة نتنياهو تش���كيل حزب كبير ت���دل على أن هناك 

توقعات بأن االنتخابات العامة المقبلة باتت قريبة؟

غوطفاي���ن: »ال أعتق���د ذلك. والحكوم���ة تبدو حاليا مس���تقرة جدا. 

ورغ���م أن لديها أغلبية صغيرة لكن يبدو أن واليتها س���تطول، إال في 

ح���ال حدوث أمور يصعب اآلن توقعه���ا. ولذلك فإن التوقعات هي أن 

االنتخابات المقبلة س���تكون في مدى ثالث سنوات. وهذا المدى كاف 

بالنس���بة لجميع األطراف لالس���تعداد لالنتخابات. وال أرى اآلن نهاية 

لوالية الحكومة، وقد نجح نتنياهو في تمرير الميزانية العامة«.

)*( كيف سيؤثر تش���كيل كتلة كهذه على العالقات اإلسرائيلية – 

الفلسطينية؟

غوطفاي���ن: »أعتقد أن كتلة اليمين ستس���تمر في اتباع السياس���ة 

نفسها التي قادها نتنياهو حتى اآلن. وينبغي القول إن كل واحد من 

المركبات الثالثة المحتملة له���ذه الكتلة، نتنياهو وكحلون وبينيت، 

لديه مفه���وم مختلف نوعا ما تج���اه القضية الفلس���طينية. ولذلك 

فإنه داخل اليمي���ن أيضا توجد أفكار مختلفة حي���ال هذا الموضوع. 

والعالقات بين إسرائيل والفلس���طينيين تتأثر بطبيعة الحكومة في 

إسرائيل وبطبيعة المؤسس���ة السياسية الفلسطينية. وعلّي أن أقول 

إنه ال توجد من جهة المؤسس���ة السياس���ية الفلس���طينية مؤشرات 

تبش���ر بالخير، إن كان ذلك بس���بب االنقس���ام بين حماس والس���لطة 

الفلسطينية أو بس���بب ما يحدث في الس���لطة الفلسطينية نفسها. 

ولذلك فإن األوضاع ليست مشجعة«.   

مقابلة خاصة مع المحاضر في قسم »تاريخ شعب إسرائيل« في جامعة حيفا

«: خطوة نتنياهو نحو تشكيل  « البروفيسور داني غوطفاين لـ
حزب يميني كبير منطقية من أجل حسم االنتخابات المقبلة مسبقا!

النيابة اإلسرائيلية العامة تدعي استخدام 
»وسائل استثنائية« في التحقيق مع 
المشتبه بهم بإحراق عائلة دوابشة!

ادع���ى نائب المستش���ار القانوني للحكومة اإلس���رائيلية، المحامي راز 

ن���زري، خالل اجتماع للجنة القانون والدس���تور التابعة للكنيس���ت، أمس 

االثنين، أنه جرى اس���تخدام وسائل استثنائية في التحقيق مع المشتبه 

بهم بإحراق بيت عائلة الدوابش���ة في قرية دوما في تموز الماضي. وقال 

إن هذه الوس���ائل استخدمت بعد مصادقة المستش���ار القانوني، يهودا 

فاينشتاين، عليها، وأنه رافقت استخدام هذه الوسائل رقابة قضائية. 

وجاءت أقوال نزري خالل نقاش في لجنة القانون والدستور حول تمديد 

س���ريان أنظمة الطوارئ، التي تس���مح بمنع لقاء مش���تبه به���م بارتكاب 

مخالفات أمنية مع محاميه���م. ونقل موقع صحيفة »هآرتس« االلكتروني 

عن نزري قوله إن بين الوس���ائل االس���تثنائية التي استخدمت ضد هؤالء 

المش���تبهين، إحضارهم أمام قاض بعد 48 س���اعة من اعتقالهم وتمديد 

اعتقال مشتبه بهم غيابيا. 

وكانت عائالت هؤالء المشتبه بهم قد تحدثت عن اختطافهم وممارسة 

أساليب تحقيق شديدة، لكن نزري قال أمام اللجنة البرلمانية إنه »ال توجد 

خفي أش���خاصا. وجميع العمليات ضدهم جرت 
ُ
تحقيق���ات في الظالم وال ن

بمرافقة واطالع النيابة العامة، والمستشار القانوني صادق على بعضها. 

وجرت فعال ممارسة خطوات استثنائية تحت رقابة قضاة«.

وادعى نزري أن المعطيات حول استخدام أنظمة الطوارئ تظهر أن جهاز 

األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( يستخدمها بشكل »مدروس ومنضبط«، 

وأنه »فقط لحاجة خاصة يتم اس���تخدام هذه الوسيلة من أجل منع إلحاق 

أذى بحياة ش���خص«. وتابع أن »التوازن بين حياة شخص وحق المشتبه به 

بلقاء محام هو توازن جدير«. 

وف���ي غضون ذلك، صادقت المحكمة العليا اإلس���رائيلية، أول من أمس، 

على أن يواصل الش���اباك منع ثالثة مشتبه بهم بتنفيذ االعتداء اإلرهابي 

ف���ي قرية دوما من لق���اء محاميهم. وهؤالء الثالث���ة معتقلون منذ نهاية 

الشهر الماضي. ويشار إلى أن قانون االعتقال ينص على أن بإمكان رئيس 

طاقم محققين في الشاباك منع لقاء بين معتقلين ومحاميهم لمدة عشرة 

أي���ام. وبعد انتهاء ه���ذه المدة، بإمكان الش���اباك أن يطلب من المحكمة 

المركزي���ة تمديد الفترة التي يمنع فيها المش���تبه ب���ه من لقاء محاميه 

حتى 21 يوما منذ يوم االعتقال. وال توجد إمكانية لتمديد فترة المنع هذه 

أكثر من 21 يوما.

وكان محامو المش���تبه بهم قد التمس���وا إلى المحكم���ة العليا طالبين 

االلتقاء مع موكليهم، وادعوا أن المعتقلين ال يش���كلون »قنبلة موقوتة«. 

ورد الشاباك على االلتماس بالقول إنه »على ضوء خطورة األفعال المنسوبة 

إليهم، ثمة أهمية كبيرة الستمرار منع اللقاء بينهم وبين محاميهم«. 

وقبلت المحكمة العليا موقف الش���اباك، وكتب القاضي سليم جبران في 

قراره أنه اقتنع باالس���تناد إلى المواد السرية بوجود حاجة الستمرار منع 

اللقاء، وعبر عن تخوف من أن اللقاء بين المشتبه بهم ومحاميهم من شأنه 

أن يشوش مجرى التحقيق. 

ويذكر أن بيت عائلة الدوابش���ة أحرق في نهاية تموز الماضي، ما أسفر 

عن مصرع الطفل علي على الفور، وبعد فترة قصيرة توفي والده ثم والدته 

متأثرين بالحروق الخطيرة التي أصيبوا بها. وال يزال الطفل أحمد، ش���قيق 

علي، يرقد في المستش���فى. وخط منفذو هذا االعتداء على جدران المنزل 

عبارات »انتقام« و«ليحيا الملك المس���يح«. وروى ش���اهد عيان أنه ش���اهد 

أربعة أشخاص يفرون من المكان باتجاه مستوطنة »معاليه إفرايم« 

]طالع تقريرا آخر  ص 7[  

صادقت اللجنة االستش���ارية المسؤولة عن إقرار تعيينات المسؤولين 

الكبار في س���لك الخدمة العامة في إس���رائيل )»لجنة تيركل«(، أول من 

أمس )األحد(، على ترشيح يوسي كوهين لمنصب رئيس جهاز الموساد 

المقبل. 

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاس���ة الحكومة اإلس���رائيلية أنه في إطار 

الم���داوالت التي أجرته���ا هذه اللجنة اجتمعت صب���اح األحد مع كل من 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس »الموس���اد« المنتهية واليته 

تامير باردو، ورئيس »الموساد« المعّين يوسي كوهين.

 قرار نتنياهو تعيين مستش���اره لش���ؤون األمن القومي، رئيس���ا 
ّ

ودل

للموس���اد، على اس���تمرار توجهه نحو إش���غال مناصب رفيعة، وبينها 

مناصب أمنية، من قبل أش���خاص ينتمون إلى التيار الصهيوني الديني 

اليميني االس���تيطاني، إضافة إلى إحاطة نفس���ه بمستشارين من هذا 

التيار.

وكوهي���ن هو خريج المعه���د الديني اليه���ودي “أور عتصيون” الذي 

أسسه ويرأس���ه الحاخام حاييم دروكمان، أحد أبرز حاخامي الصهيونية 

الديني���ة. وكمن نش���أ في أج���واء الصهيوني���ة الدينية، الت���ي يعتمر 

معظم أنصارها القلنس���وة المنس���وجة، ينضم كوهين إلى مجموعة من 

الصهيونيين الدينيين الذين يش���غلون مناصب رفيعة. فقبل تسمية 

كوهين بأس���ابيع، جرى تعيين نائب رئيس الشاباك، روني ألشيخ، الذي 

يعتمر القلنس���وة المنس���وجة، مفتشا عاما للش���رطة. كذلك فإن رئيس 

الش���اباك، يورام كوهين، يعتمر قلنسوة مشابهة وينتمي للصهيونية 

الدينية.

وكوهين، البالغ من العم���ر 54 عاما، متزوج وله أربعة أوالد. وقد ولد في 

الق���دس. وفي العام 1983، بعد أن أنهى خدمته العس���كرية، بدأ يعمل 

في الموساد.

ووفقا لتقارير إعالمية إس���رائيلية، فإن كوهين لقي تقديرا أثناء عمله 

في الموس���اد، حيث أش���غل عدة مناصب، وفي العام 2006 تولى قيادة 

ش���عبة “تس���وميت” المس���ؤولة عن تجنيد وتفعيل عمالء الموساد في 

العال���م. وحاز كوهين على “جائزة أمن إس���رائيل” بع���د أن قاد “عملية 

جريئة وغير عادية” نفذها الموس���اد. وبع���د ذلك تولى كوهين منصب 

نائب رئيس الموساد والقائم بأعماله.

وقبل عامين، عّين نتنياهو كوهين مستش���اره لش���ؤون األمن القومي 

ورئيس���ا لمجلس األمن القوم���ي. وأراد كوهين من ه���ذا المنصب جمع 

خبرات أوسع في المجالين السياسي واإلستراتيجي. لكن محللين أشاروا 

إلى أن قبول كوهين بهذا المنصب يعتبر مغامرة، ألن جميع من س���بقوه 

لم يرتقوا إلى مناصب أمنية رفيعة، علما أن كوهين كان يتطلع لرئاس���ة 

الموساد.

واآلن، بعد تعيين كوهين رئيسا للموساد، حذره المحللون من مغبة أي 

عالق���ة قريبة بينه وبين نتنياهو، وأن من ش���أن عالقة كهذه أن تمنعه، 

كرئيس للموس���اد، من التعبير عن مواقف تتعارض مع مواقف نتنياهو. 

ويشار في هذا الس���ياق إلى موقف نتنياهو حيال مهاجمة إيران، بينما 

رئيس الموس���اد الس���ابق، مائير داغان، والرئيس الحال���ي تامير باردو، 

عارضا هجوما إسرائيليا منفردا.

وألمح محللون إلى أن كوهين ال يختلف كثيرا مع نتنياهو في الموضوع 

اإليران���ي، واعتبر أن االتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران هو “أس���وأ 

البدائل” لمهاجمة إيران. ورغم ذلك، بحسب محللين، فإن موقف كوهين 

قد يتغير عندما يجلس على كرسي رئيس الموساد، ألنه من مكانته هذه 

لن يعبر عن موقف شخصي وإنما عن موقف الموساد كله.

وأشار المحللون إلى أن إحدى المهمات المركزية التي ينفذها الموساد، 

وس���يتعين على كوهين التركيز عليها، هي عالقات إسرائيل مع دول ال 

تربطها معها عالقات دبلوماس���ية. وغالبا ما يجري رئيس الموساد أو أحد 

كبار المس���ؤولين فيه اتصاالت مع دول كهذه، أو منظمات أيضا، ويعمل 

على صيانة مثل هذه االتصاالت.

ووص���ف المحلل العس���كري ألون بن دافيد، في مق���ال في “معاريف”، 

الموساد بأنه جهاز “متآكل، من الناحية المعنوية ومن ناحية القدرات”، 

وأنه سيتعين على كوهين أن يعمل على تحسين حالة الموساد.

وأشار بن دافيد إلى تغّير الوضع في العالم عموما والمنطقة خصوصا 

في الس���نوات الخمس األخيرة، وأن كوهين س���يأخذ ذلك بالحس���بان. 

فاألنظم���ة الت���ي كانت موجودة حين���ذاك، في مصر وس���ورية وليبيا 

وتونس، ل���م تعد موجودة بعد زلزال الربي���ع العربي. كذلك فإن إيران 

التي كانت عدوة العالم لم تعد كذلك اآلن بعد توقيع االتفاق النووي. 

واألمر األهم من ذلك هو أنه حلت مكان الدول في خريطة االستخبارات 

اإلس���رائيلية، والعالمية أيض���ا، تنظيمات إس���المية متطرفة، أبرزها 

تنظيم “الدولة اإلس���المية”، الذي يتعين على إسرائيل، برأي المحلل، 

أن تواجهه وتتعامل معه من خالل االس���تخبارات، والموساد تحديدا، 

ألن إس���رائيل لن ترسل قوات جيشها إلى س���يناء أو سورية، لمحاربة 

هذا التنظيم.

من جانبه، أش���ار محلل الشؤون االستخبارية في “يديعوت أحرونوت”، 

روني���ن برغمان، إلى أهمية ال���دور الذي يقوم به الموس���اد في صفوف 

المنظمات الجهادية، وأش���ار إلى أن الموساد س���لم وكالة االستخبارات 

المركزية األميركية معلومات، في أعقاب هجمات 9/11، مفادها أن زعيم 

تنظيم القاعدة، أس���امة بن الدن، ونائبه أيمن الظواهري، قررا في حينه 

وقف الهجمات في الدول الغربية.

ورأى المحلل السياس���ي أمنون لورد، المقّرب م���ن نتنياهو، أن تعيين 

كوهين يظهر رغبة رئيس الحكومة بنظام جديد في الش���رق األوس���ط، 

وأك���د أن نتنياهو وجد في كوهين الرجل والمستش���ار الذي يس���تطيع 

العمل معه في المجال االس���تراتيجي- السياسي- االستخباري. وأضاف 

أن ما يريده نتنياهو هو أن تكون إلس���رائيل مكانة جديدة في الش���رق 

األوس���ط تس���تند إلى مجموعة م���ن العالق���ات والنفوذ ف���ي المجالين 

االقتصادي والسياسي، وفي هذا المجال يتفوق كوهين على منافسيه.

وكتب ل���ورد في موقع »إنرج���ي« اإللكتروني، إن المرحل���ة التي كانت 

إسرائيل تستطيع التأثير فيها على المنطقة بواسطة قوتها العسكرية 

فقط انتهت، ويوسي كوهين هو الرجل المناسب إلنشاء عالقات مع دول 

المنطقة ومع أطراف أخرى غير دولتية. 

وأش���ار إلى أن كوهي���ن يتولى وظيفته في الوقت ال���ذي أصبحت فيه 

مكانة الموس���اد أقوى مم���ا كانت عليه قبل عقد من الزم���ن، بعد أن قام 

مائير داغان بتطوير الموساد كهيئة استخبارية عمالنية.

ومن ناحية التحديات االس���تخبارية، فإن إس���رائيل محاطة بوضع من 

الفوض���ى، ومن بين المش���كالت المطروحة حاليًا كيفي���ة تحديد ما هو 

األهم فيها. وفي الواقع، ف���إن األولوية القصوى معطاة إلى موضوع منع 

»اإلرهاب« من اس���تخدام سالح للدمار الجماعي. ويشكل وجود تنظيمات 

تابعة للجهاد العالمي في س���ورية وسيناء وفي أوروبا، التحدي األصعب 

لهذه المس���ألة. من الواضح أنه بالنس���بة لتنظي���م داعش ال توجد قيود 

أمام اس���تخدامه وسائل دمار جماعي. وفي موازاة ذلك، تبقى إيران دولة 

إس���المية ترعى تطوير س���الح نووي. وبرأي لورد يعتبر الموساد الطرف 

األكثر قدرة على المراقبة االس���تخبارية وبناء قدرة على اإلحباط والمنع. 

وسيلعب يوسي كوهين دورًا أساسيًا في تجنيد ال�«سي آي إي« للتعاون 

م���ن جديد مع إس���رائيل ضد إيران. وس���وف تكون لديه س���نة كي يعد 

األرضية لذلك، ألنه ما دام الرئيس األميركي باراك أوباما في منصبه فلن 

يحدث الكثير. لكن في ما بعد، فإن الس���نوات الخمس القادمة س���تكون 

حاس���مة بالنس���بة إليران وبالنس���بة إلى تنفيذ االتفاقات معها، وهذه 

ستكون مهمة كوهين.

محلل سياسي إسرائيلي مقرب من نتنياهو:

تعيين يوسي كوهين رئيسا لـ »الموساد« يظهر 
»نظام جديد« في الشرق األوسط! رغبة رئيس الحكومة بـ

يوسي كوهين.

قلق في الجيش 
اإلسرائيلي من ارتفاع 

نسبة تسرب الجنود منه!

تصاعد الخطاب الذي 

يربط بين إسرائيل 

واألبرتهايد في 

الحلبة الدوليـة!
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  بمناس���بة اليوم العالم���ي لحقوق اإلنس���ان، والذي 

صادف يوم 2015/12/10، نشرت “جمعية حقوق المواطن 

 عام تقريَرها السنوي »حقوق 
ّ

في إسرائيل” كما في كل

اإلنسان في إسرائيل- صورة الوضع للعام 2015«.

 وقالت الجمعية إن التقرير “يهدف إلى توفير تغطية 

مستجّدة لحالة حقوق اإلنس���ان في إسرائيل واألراضي 

جاهات األساّسية في 
ّ
لة، ويعرض االت

ّ
الفلسطينية المحت

وضع حقوق اإلنس���ان في العام المنصرم، واالنتهاكات 

األكثر خطورة وفظاظة التي وقعت خالله”. 

وأضافت: “في حين خل���ص تقرير صورة الوضع للعام 

2014 الى القول ان إسرائيل وصلت الى ذروة جديدة في 

العنصرية والتحريض وظهور ديمقراطيتها والمجتمع 

اإلس���رائيلي بمنتهى ضعفهما، ف���إن تقرير هذا العام 

يبعث على القلق من االنزالق نحو الهاوية، ويكشف في 

فصوله التدهور المستمر في حماية الحقوق المدنية”.

ويؤكد التقرير أّن نزعة المس بالحق في سالمة الجسد 

ت 
ّ
والحق في االجراء المنصف وحرية التعبير، والتي تجل

ة،  ازدادت خطورة 
ّ
العام المنصرم أثناء الحرب عل���ى غز

ه���ذا العام م���ع اندالع األح���داث الدامية ف���ي القدس 

والضفة الغربية المحتلة. 

ويشير التقرير الى الظاهرة األكثر خطورة التي برزت 

في األش���هر األخيرة وهي عمليات إط���الق النار بهدف 

القتل الت���ي ارتكبتها ق���وات األمن اإلس���رائيلية ضد 

ذوا عملّيات ضّد إس���رائيليين 
ّ
الفلس���طينيين الذين نف

أو اش���تبه بهم بذلك، في ظروف ل���م يكن فيها أي مبرر 

إلط���الق الرصاص وفق تعليمات إطالق النار. في حين ان 

الحاالت التي كان المش���تبه بهم يه���وًدا لم ُيطلق النار 

على أّي منهم باستثناء شاب يهودي اشتبه من مظهره 

ه فلسطينّي. 
ّ
بأن

ويلفت التقرير إلى االرتف���اع الملحوظ في االعتقاالت 

االداري���ة، حيث اعتقلت إس���رائيل ش���هريًا منذ كانون 

الثان���ي وحت���ى آب 2015 ما يق���ارب 390 معتقاًل اداريًا 

فلسطينيًا.  واستصدرت ضد 62 فلسطينّيا  من القدس 

وداخل الخط األخضر أوامر ابع���اد إدارية تحظر عليهم 

الدخول لباحات المس���جد األقصى، أو البل���دة القديمة 

في الق���دس، أو القدس عمومًا. كما تم وألول مرة تنفيذ 

اعتقال اداري بحق قاصرين مقدس���يين يحملون االقامة 

الدائمة. 

وتحت غطاء »الوضع األمني« قررت الحكومة اإلسرائيلية 

من جملة أمور أخرى، السماح للشرطة باستخدام رصاص 

»روجر« ضد راش���قي الحجارة، س���واء داخل إس���رائيل أو 

في القدس الش���رقية. كما شرع وزير الداخلية بإجراءات 

لس���حب اإلقام���ة الدائمة لمقدس���يين، وهدد بس���حب 

الجنسية لمواطنين فلسطينيين يعيشون في إسرائيل 

تورطوا في حوادث العنف بس���بب »اإلخ���الل باألمانة«. 

وف���ي ظل توّرط القاصرين في األح���داث األخيرة، اقترح 

وزراء ون���واب مجموعة من التعديالت في التش���ريعات 

رح 
ُ
 عن مبادئ قانون القّصر. كما ط

ّ
واإلجراءات والتي تشذ

من جديد »قانون التفتيش«، والذي يتيح إلفراد الشرطة 

توقيف أي ش���خص وإجراء تفتيش جس���دي اختراقّي 

دون وج���ود أي ش���بهة ضده أو مبررات أخ���رى، وبالتالي 

ه يدعو إلى التفتيش الجسدي التعسفي والمعاملة 
ّ
فإن

المهينة والتمييز.

وتؤك���د »حقوق المواط���ن« أن تصريحات مس���ؤولين 

ل���ي جمهور س���اهمت في كثير م���ن األحيان في 
ّ
وممث

تأجيج المش���اعر والتحريض بداًل من محاولة تهدئتها، 

وحتى أنها شجعت بش���كل علني على مخالفة القانون. 

فقد نادى وزراء ونواب ومس���ؤولون في الش���رطة بشكل 

صريح باالنتقام من منفذي عمليات الطعن، أو المشتبه 

بهم، وذلك م���ن خالل قتلهم، وش���جعوا الجمهور على 

د لتعزيز 
ّ
حمل السالح. وجزء كبير من وسائل اإلعالم تجن

نهج مماثل، والجهات التي من المفترض بها أن تراقب 

عمل الش���رطة - أي النيابة العامة وقسم التحقيقات مع 

الشرطة - وقفت صامتة حيال ما يجري.

وف���ي الفصل المتعل���ق بالعنصري���ة والتمييز، عّبرت 

»حقوق المواط���ن« عن قلقها إزاء االنتق���ال من األقوال 

ال���ى األفعال: عملية القتل في مس���يرة مثليي الجنس؛ 

حرق كنيسة » الخبز والسمك«؛ إشعال المدرسة ثنائية 

اللغة؛ االعتداءات الجسدية على طالبي اللجوء وغيرها - 

ها بدعم وإثارة التصريح���ات العلنية التي أدلت بها 
ّ
كل

ش���خصّيات عاّمة والتحريض العنصري على الش���بكات 

االجتماعية. 

وفيم���ا يتعلق باألقلي���ة العربية في إس���رائيل، رصد 

ر« من 
ّ
التقرير عدة ظواهر إقص���اء وتمييز: فنادق »تحذ

مستّجمين عرب، مشروع إسكان يعد أصحابه المشترين 

ا للعرب، ش���ركة لتأجير 
ً
المحتملي���ن أن ال يبيعوا ش���قق

الس���يارات تمّي���ز ضد زبائ���ن عرب، التميي���ز في مجال 

التوظيف وغيرها. وكما هي الحال في األعوام السابقة، 

ُدعمت ظواهر العنصرية واإلقص���اء من قبل تصريحات 

الساسة.

كم���ا يظهر التقرير ص���ورة قاتمة لواق���ع المواطنين 

���ر 
ّ

الع���رب البدو ف���ي النق���ب، إذ إن العام 2015 لم يبش

بح���دوث تغيير في السياس���ة التمييزّي���ة ضدهم في 

مجال األراضي والتخطيط. وهناك هدم منازل متواصل 

وال توج���د أي عالمات لتعزيز سياس���ة تخطيط منصفة 

ومشاِركة في النقب، ويوضح ذلك الُحكمان اللذان صدرا 

هذا العام فيما يخص قرية ام الحيران وأراضي العقبي.  

أما في القدس الشرقية، فقد وصل التوتر والعنف إلى 

ذروتهما في خريف 2015، إذ ش���هد المقدسيون المزيد 

من االس���تخدام المفرط للقوة واس���تخدام غير تناسبي 

ومخال���ف للنظم لوس���ائل تفري���ق المظاه���رات، منها 

استخدام س���ائل منتن كوس���يلة للعقاب الجماعي في 

األحياء المقدس���ية المختلفة وفي بيوتها ومدارس���ها، 

واس���تخدام الرصاص المطاطي األس���ود الذي ادى الى 

عش���رات االصابات وفقدان البصر ل�12 مقدسيًا نصفهم 

من القاصرين، ومحاصرة االحياء المقدس���ية بواس���طة 

الحواجز االسمنتية، وتطبيق مكثف وانتقائي للقوانين 

 ض���د أفراد اش���تبه بمش���اركتهم في 
ً
البلدي���ة خاصة

مظاهرات عنيفة.   

وفي الفص���ل المتعلق بانتهاك حقوق اإلنس���ان في 

الضف���ة الغربية المحتلة، ج���اء ان حادثة ح���رق عائلة 

 سلسلة 
ُ
الدوابش���ة في دوما في تموز الماضي هي ذروة

ذها المس���توطنون ضّد 
ّ
طويلة من أح���داث عدوانّيٍة نف

 سنوات: ابتداًء 
َ
ة

َ
الفلس���طينّيين وضدَّ ممتلكاتهم طيل

يتون، 
ّ
نكيل أثناء قطف الز

ّ
من االستيالء على األراضي، الت

يت���ون، وانته���اًء باالعتداءات 
ّ
حرق وقط���ع أش���جار الز

 هذا 
ٌ

ى حرق البيوت. وكشفت تحقيقات
ّ
الجس���دّية وحت

من«، التي 
ّ
العام كش���فت عن أّن نش���اطات »تدفي���ع الث

ابتدأت منذ عام 2008 والتي من المعتاد نسبها لحفنة 

مة وممأسسة، 
ّ
اّرة«، هي ظاهرة منظ

ّ
من »األعش���اب الض

وأّن جمعّيات مختلفة تش���ّجع تنفيذ نش���اطات »تدفيع 

م���ن« تحظى بتمويل من أم���وال الجمهور. كما تطرق 
ّ
الث

التقري���ر إلى معطيات تقرير منظم���ة »يش دين« الذي 

ة مراحل التحقيق في لواء شرطة 
ّ
وصف القصور في كاف

»شاي« في دعاوى فلسطينّيين مّس بهم أو بممتلكاتهم 

مس���توطنون إس���رائيلّيون.  وجاء في التقرير انه فقط 

حقيقات هذا اللواء تفض���ي إلى لوائح 
ّ
في 4ر7% م���ن ت

هام، وان االحتمال أن تؤدي دعوى قّدمها فلس���طينّي 
ّ
ات

���رطة إلى تحقيق ناجع، العثور على المشتبه به، 
ّ

في الش

محاكمته، وأخيًرا إدانته هي 9ر1% فقط.

ولم تسلم حرية التعبير الفني والثقافي هذا العام 

أيضًا من تقييدات وهجمات من قبل وزراء ورؤس����اء 

بلديات، ابتداًء من اخراج مس����رحية »الزمن الموازي« 

من الس����لة الثقافية، ومحاوالت الم����س بميزانيات 

مس����رح الميدان، وانتهاًء بمنع ع����رض عروض فنية 

وثقافي����ة خارجة عن االجماع اإلس����رائيلي في حيفا 

وبئ����ر الس����بع والق����دس ويروحام. وجاء ف����ي تقرير 

عبير 
ّ
»حقوق المواطن« ان الخطر الكامن على حرّية الت

والديمقراطّية في  كافة ه����ذه القرارات إضافة الى 

راكمّي، هو خلق أثر رادع وسلبي والذي من 
ّ
ثقلها الت

انين وللمؤّسسات 
ّ
ش����أنه أن يخلق رقابة ذاتّية للفن

ر على ق����رارات الّصناديق التي 
ّ
الثقافّي����ة، وأن تؤث

تمّول أعمااًل ثقافّية وفنّية.

وتعقيب���ا على فحوى التقرير، قالت المحامية ش���ارون 

ابراهام فايس، المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن، 

ان »واج���ب الحكومة اإلس���رائيلية في أوق���ات الطوارئ 

ه���و واجب مزدوج: عليها أن ترّد على الواقع الذي نش���أ، 

 فرد، بغض النظر 
ّ

وأن تحافظ على األمن الش���خصّي لكل

ع���ن أصوله وفي نف���س الوق���ت، عليه���ا أن تضمن أن 

جمي���ع اإلجراءات التي تقوم به���ا، تحافظ على المبادئ 

األساسية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك تجنب المساس 

باألبرياء، واس���تخدام تناس���بي والئق لوس���ائل تطبيق 

القانون المتاحة لها. وواجب س���لطات دولة إس���رائيل 

الحفاظ على حقوق اإلنسان ال يقتصر فقط على األوضاع 

التي يس���ود فيها الروتين والهدوء. وعلى الحكومة ان 

 التعديالت التشريعية التي 
ً
تتذكر ان القرارات وخاصة

بت في س���جل 
ّ
تتخذ على عجل في األوقات العصيبة، تث

القوانين حتى بعد انحسار التوتر، وتؤدي الى مزيد من 

التآكل في حقوق اإلنس���ان والحماي���ات الممنوحة في 

النظام الديمقراطي”.

»جمعية حقوق المواطن” تنشر تقريرها السنوّي »حقوق اإلنسان في إسرائيل- صورة الوضع 2015«:

تصريحات العديد من المسؤولين وممثلي الجمهور في إسرائيل 
)خالل الهبة الشعبية الفلسطينية( شجعت بشكل علني على مخالفة القانون!

*توجهات مقلقة نحو االنزالق إلى الهاوية في كل ما يتعلق بحماية الحقوق المدنية*

تتع���رض منظمة “لنكس���ر الصمت” اإلس���رائيلية، منذ 

بضعة أشهر، إلى حملة سلطوية مركزة تقوم على التشهير 

بالمنظمة وأعضائها ونش���طائها واتهامهم ب�”التس���بب 

أضرار جس���يمة لدولة إس���رائيل وصورتها في الرأي العام 

العالمي” وب�”تقديم خدمة ألعداء إس���رائيل والداعين إلى 

مقاطعتها”، على خلفية النش���اطات التي تقوم بها هذه 

المنظمة في فضح الممارس���ات الوحش���ية التي تقوم بها 

قوات الجيش اإلسرائيلي واألذرع األمنية األخرى ضد أبناء 

الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وفي إطار هذه الحملة، أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية 

أنها “بصدد اتخاذ إجراءات صارمة” بحق منظمة “لنكس���ر 

الصمت” على خلفية المعرض الذي أقامته )المنظمة( في 

سويسرا في شهر حزيران األخير وتضمن شهادات لجنود 

إسرائيليين يكش���فون فيها عن جرائم مختلفة ارتكبتها 

قوات الجيش بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 

ومساء يوم الس���بت األخير )12 الجاري(، نظمت مجموعة 

من ضباط االحتياط في الجيش اإلسرائيلي اعتصامًا قبالة 

مقر رئي���س الدولة ف���ي القدس لالحتجاج على مش���اركة 

رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، في مؤتمر تعقده صحيفة 

“هآرت���س” ف���ي الواليات المتحدة يش���ارك في���ه، أيضا، 

ممثلون عن منظمة “لنكسر الصمت”!

وقال الضباط إنهم يطلبون م���ن رئيس الدولة “عدم إعطاء 

ش���رعية لألكاذيب واالفتراءات الدموية التي يروجها نشطاء 

منظمة لنكسر الصمت وآخرون”، كما يطالبونه أيضا ب�”توجيه 

رسالة واضحة وحازمة” ضد ما أس���موه “حملة نزع الشرعية” 

التي تشنها منظمة “لنكسر الصمت” ضد دولة إسرائيل!

ش���رت أول من 
ُ
وردًا على ه���ذه الحملة وهذا االعتصام، ن

أمس، األحد، عريضة وقع عليها نحو 170 محاضرا وأس���تاذا 

جامعيا ف���ي مختلف الجامعات والمؤسس���ات األكاديمية 

في إس���رائيل تعلن تأييد منظمة “لنكسر الصمت” ودعم 

حقها ف���ي التعبير عن ال���رأي وتطال���ب ب�”تمكين أعضاء 

المنظمة من أن يكشفوا أمام الجمهور اإلسرائيلي حقيقة 

الواقع القاسي الذي عايشوه خالل خدمتهم العسكرية”.  

وعبر المحاضرون وأساتذة الجامعات عن تنديدهم بحملة 

نزع الش����رعية التي تتعرض لها منظمة “لنكسر الصمت”، 

والتي “تندرج ضمن منظومة أوس����ع من الخطوات المعادية 

للديمقراطية التي تقودها الحكومة وتثير قلقا بالغا”. 

يذكر أن منظمة “لنكسر الصمت” أقيمت في العام 2004 

في أعقاب االنتفاضة الفلس���طينية الثانية، وذلك بمبادرة 

م���ن بعض جنود وضب���اط الجيش اإلس���رائيلي الذين أدوا 

الخدمة العسكرية في أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة 

إبان تل���ك االنتفاضة. ويعمل أعضاء ه���ذه المنظمة على 

جمع وتوثيق شهادات من جنود إسرائيليين يخدمون في 

المناطق الفلس���طينية يعرضون من خاللها صورا ونماذج 

عن الممارس���ات الوحش���ية التي تقوم به���ا قوات الجيش 

اإلس���رائيلي واألذرع األمني���ة األخ���رى ضد أبناء الش���عب 

الفلسطيني.  

وتقول المنظمة، ف���ي بطاقة تعريفها على موقعها على 

الش���بكة، إن هدفها هو “رفع منسوب الوعي في المجتمع 

اإلس���رائيلي للواقع اليومي في المناط���ق المحتلة والدفع 

نحو حوار جماهيري عام حول الثمن األخالقي الذي يترتب 

على اس���تمرار الس���يطرة العسكرية على س���كان مدنيين 

وعلى االحتالل المتواصل منذ سنين طويلة”. 

إقصاء “لنكسر الصمت” عن كليات

تحضيرية “يسارية”

يلفت االنتب���اه في االعتصام المذك���ور أمام مقر رئيس 

الدولة أن أحد منظميه والمتحدثين المركزيين باسمه هو 

ضاب���ط في االحتياط يدعى عميت ديري، وهو مدير الكلية 

العس���كرية التحضيري���ة “تابور”، في مدينة “نتس���يرت 

عيلي���ت”. وه���ذه الكلي���ة هي واح���دة من نح���و 45 كلية 

منتشرة في مناطق مختلفة من إسرائيل “أقيمت من أجل 

تحضير أبناء الش���بيية )اليهود(، خريجي جهاز التعليم، 

وتهيئتهم للخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي”. 

وخالل الس����نوات الماضية، كانت له����ذه الكليات عالقات 

وثيقة مع منظمة “لنكس����ر الصمت” تميزت بالتعاون الذي 

ش����مل، فيما ش����مل، اس����تضافة ممثلي هذه المنظمة في 

هذه الكليات ومش����اركتهم في أيام دراس����ية وفي تقديم 

محاض����رات متنوعة للط����الب في هذه الكلي����ات، الذين هم 

على وش����ك التجند لتأدية الخدمة العس����كرية في الجيش 

اإلسرائيلي وفي أذرع أمنية أخرى. كما كان الطالب يشاركون 

ف����ي الجوالت الميداني����ة التي تنظمها ه����ذه المنظمة في 

مدينة الخليل الفلسطينية، تحديدا، من حين إلى آخر. 

لكن المراس���الت التي تبودلت مؤخ���را بين رئيس رابطة 

هذه الكلي���ات ومدير “كلية القيادة � الكلية العس���كرية 

ز 
ّ
التحضيري���ة الجليل األعلى”، يوس���ي ب���اروخ، وبين مرك

النش���اطات التربوية في منظمة “لنكس���ر الصمت”، عيدو 

إيف���ن � باز، والتي وصلت إلى مراس���لة صحيفة “يديعوت 

أحرونوت” )كما ورد في تقرير خاص نشرته الصحيفة يوم 

9 كانون األول الجاري(، تبّين أن منظمة “لنكس���ر الصمت” 

تتعرض للتضييق واإلقصاء، أيضا، في كليات مختلفة من 

هذه، وخاص���ة تلك القائمة في الكيبوتس���ات التابعة لما 

يسمى “اليسار” اإلسرائيلي.

و”كلية القيادة” هذه تأسس���ت قبل 18 سنة ولها ثالثة 

فروع في ثالثة كيبوتس���ات مختلفة، هي: “معيان باروخ”، 

“كفار هنس���ي” و”بيرع���ام”. ورغم أن ه���ذه الكليات غير 

مؤطرة سياسيًا وليست لها أية صبغة سياسية وتضم بين 

صفوفها معلمين وطالبا من مختلف القطاعات واالنتماءات 

اإلس���رائيلية، بم���ن فيه���م متدينون ومس���توطنون )في 

الضفة الغربية(، إال أنها معروفة بكونها مؤسسات تربوية 

أنشأها ورعاها، وال يزال، ما يعرف ب�”اليسار الصهيوني”، 

الذي أقام الكيبوتسات في إسرائيل.  

وفي الس���نة الدراس���ية الحالية، قرر يوس���ي باروخ قطع 

أية صلة م���ع منظمة “لنكس���ر الصمت” ومن���ع أعضائها 

ومندوبيه���ا من زيارة أي من فروع هذه الكلية وتقديم أية 

محاض���رات للطالب فيها، وذلك بالحج���ة / التهمة ذاتها: 

“أصبحت���م أداة طّيعة ف���ي خدمة جهات أجنبية تش���ّهر 

بإس���رائيل في أنحاء مختلفة م���ن العالم”، كما كتب باروخ 

في إحدى رسائله إلى إيفن � باز.

وأوضح باروخ، في رس���الة أخرى إلى إيفن � باز، األس���باب 

التي دفع���ت إلى قراره هذا بإقص���اء المنظمة ومندوبيها 

ع���ن الكلية، فأش���ار إلى أن التعاقد بين الكلية و”لنكس���ر 

الصمت” قام، في بدايته قبل بضع س���نوات، على أس���اس 

“اشتراطنا أن تكون مشاركتكم على قاعدة توجيه رسائل 

قيمي���ة ونظيفة تتمحور ف���ي نقد حاالت عينية تش���كل 

االس���تثناء ف���ي الواقع العام ال���ذي يتميز بالس���لوكيات 

الس���ليمة والقيمية”! وأضاف: “لكننا نسمع من مندوبيكم 

نق���دا وتحريض���ا ضد الخدم���ة في الجيش، ض���د قياداته 

وضباطه، مع تجاهل اإليجابي والجيد في دولتنا”! 

وقال باروخ، في الرس���الة ذاتها: “لألس���ف الشديد، بدال 

من االستمرار في خدمة وتعزيز الديمقراطية التي تواجه 

مخاط���ر عديدة ف���ي بالدنا، وبدال م���ن االلت���زام بالمبادئ 

المذكورة، تحولتم إلى منظمة تشكل أداة طيعة في خدمة 

عناصر أجنبي���ة وغريبة ترتبط ب�”تحال���ف كبير” ال هّم له 

س���وى معاداة كل ما يخص دولتنا الغالي���ة”. وختم باروخ 

رسالته هذه بالقول: “يسعدني أن أنهي التعاقد بيننا”!

كم أفواه... وال نتعامل 

سوى مع األصدقاء!

لت رس���الة باروخ هذه، بما تضمنته م���ن قرار فض 
ّ
ش���ك

التعاقد، صدمة ش���ديدة لدى منظمة “لنكس���ر الصمت” 

الت���ي اعتبرته���ا “محاول���ة لكم األف���واه” تأت���ي بصورة 

“مفاجِ�ئ���ة وغي���ر متوقعة، وخاصة من جه���ة متأصلة في 

اليسار اإلسرائيلي”!

ورّد إيفن � باز على هذه الرس���الة برس���الة اتهم فيها 

ب���اروخ بأنه “مخط���ئ ومضل�ِّل، إذ تدع���ي بأننا نتحاور مع 

أوساط ال س���امية تش���ن معركة ضد دولتنا... وهو منطق 

يعني أن أي ش���خص أو تنظيم يتح���دث مع دول صديقة 

هو بمثابة خائن وداعم لالساميين”! وأضاف: “إنه تعميم 

ال يمكن مواجهته في أي مس���توى تربوي تثقيفي، ألنك 

تمنع الح���وار والحديث”، ثم ق���ال: “إن حرمان طالبك من 

سماع رأي آخر لمجرد أنك غير متفق معه هو غبن تربوي... 

عالوة عل���ى أن اتهامنا بالتعاون مع جهات الس���امية هو 

كذب وافتراء”!

وفي رس���الة أخ���رى إلى باروخ، أوض���ح إيفن � باز أن 

“الجزء األس���اس من نشاط  منظمتنا يجري في داخل 

إسرائيل وليس بين أوساط دولية”. وقال: “منذ إقامة 

المنظمة بمبادرة من جن���ود خدموا في الكتيبة رقم 

50 التابعة ل�”ناحل” )الش���بيبة الطالئعية المحاربة( 

ف���ي العام 2004 وحتى اليوم، نقوم بجمع ش���هادات 

من جنود خدموا في المناطق وننشرها على المأل أمام 

الجمه���ور... إننا نوظف الجهد األس���اس واألكبر من 

نشاطنا ومواردنا هنا في داخل إسرائيل ولم نشارك 

خارج البالد س���وى في األماكن الصديقة إلس���رائيل، 

الداعمة لوجود دولة إس���رائيل والتي تعترف بحقنا 

في تقرير المصير، خالفا لكل االفتراءات التي تنشر 

ضدن���ا”! وأضاف: “في تل���ك اللق���اءات كلها، نقول 

بص���ورة واضحة وحازمة إن ثمة في إس���رائيل صوتا 

آخ���ر، يطالب بإنهاء االحتالل م���ن منطلق حبه للدولة 

وحرصه على مستقبلها”!

لك���ن باروخ ل���م يقتنع ب�”حب الدولة” ه���ذا، كما تعبر 

عن���ه منظم���ة “لنكس���ر الصم���ت”، وقال ف���ي حديث 

لمراس���لة “يديعوت أحرونوت”، إن أعضاء هذه المنظمة 

ونش���طاءها “يفضل���ون األوروبيي���ن واألميركيين على 

المجتمع اإلس���رائيلي... إنهم ينش���طون بطريقة تؤدي 

إلى دمار دولة إسرائيل، وأنا لست مستعدًا لمد يد العون 

إلى هذا”! 

وادعى ب���اروخ بأن منظمة “لنكس���ر الصم���ت” تتجاهل 

“الجانب اإلنس���اني ف���ي الخدمة العس���كرية في الجيش 

اإلسرائيلي” وبأنه “طالما كان نشاطها محصورا في داخل 

دولة إس���رائيل وضمن حدودها، لم تكن لدي أية مش���كلة 

في ذلك، لكن في اللحظ���ة التي بدأوا يتوجهون فيها إلى 

خارج البالد، فقد أخطأوا الهدف... ولن أس���مح لعناصر غير 

ياتنا... وفي 
ّ
قومية وتعمل ضد الدولة بأن تكون جزءا من كل

رأيي، أن منظمة “لنكس���ر الصمت” خارج���ة عن القانون... 

ال يمكنن���ي التعامل مع منظمة تس���تعين بوزيرة خارجية 

الس���ويد من أجل التش���هير بدولة إس���رائيل والتحريض 

عليها”!  

وردا على سؤال الصحيفة ما إذا كان من الصحيح أن تلجأ 

مؤسس���ة تربوية تنادي بالتعددية إلى إغالق أبوابها أمام 

الرأي اآلخر، قال باروخ: “يجب أن تكون الرس���ائل المبثوثة 

إلى الط���الب واضحة وغير مشوش���ة... إذا كنا نحب دولتنا 

ونؤمن بالصهيونية، فليس في وسعنا إفساح المجال أمام 

عناصر تثير البلبلة مثل منظمة لنكس���ر الصمت. من حقي 

التمييز بين األبيض واألس���ود، بين المس���موح والمحظور. 

إذا كان هدف هذه المنظمة هو تحس���ين رفع المس���توى 

األخالقي بين جنود الجيش اإلسرائيلي، فأهال وسهال، لكن 

ف���ي اللحظة الت���ي يتضح فيها أن كل هّمها هو تش���ويه 

س���معة إس���رائيل وتلطيخ صورتها في العالم، فواجبنا أن 

نضع حدا لذلك”!

وأوردت الصحيفة تعقيبا رس���ميا من منظمة “لنكس���ر 

الصم���ت” عل���ى اتهامات ب���اروخ، قالت في���ه إن “منظمة 

لنكس���ر الصمت تلتق���ي، منذ ما يزيد عن عق���د من الزمن، 

مع آالف اإلس���رائيليين سنويا، بمن فيهم المئات من أبناء 

الش���بيبة وطالب المدارس الثانوية والكليات العس���كرية 

التحضيرية، للحديث عن الخدمة العس���كرية في المناطق 

وع���ن المهام التي يتم إيفادنا لتنفيذها باس���م المجتمع 

اإلس���رائيلي ونياب���ة عن���ه... الج���زء األس���اس واألكبر من 

نش���اطنا هو بين الجمهور اإلس���رائيلي، ومع ذلك فإن من 

واجبن���ا وحقنا � كوطنيي���ن إس���رائيليين � التصدي لواقع 

أن الصوت اإلس���رائيلي الوحيد المسموع خارج البالد حتى 

اليوم هو الصوت المؤيد، تأييدا أعمى، الستمرار االحتالل 

واالستيطان”.

وأك���دت المنظمة، في تعقيبها، أن “ثم���ة من يحاولون، 

بالبلطجي���ة والتهديد، تخويفنا وإس���كاتنا وتغييب هذا 

النقاش الهام من المجتمع اإلسرائيلي عامة، ومن الكليات 

العس���كرية التحضيرية خاصة، لكننا سنواصل العمل من 

أجل دولة إسرائيل من خالل اللقاءات مع الجمهور ومحاربة 

محاوالت اإلسكات وتغييب االحتالل”!

»الكليات العسكرية التحضيرية« تنخرط في الحملة ضد المنظمة 

كليات تابعة لـ »اليسار اإلسرائيلي« تمنع مندوبي منظمة »لنكسر الصمت« 
من التقاء طالبها بتهمة »تقديم خدمة ألعداء إسرائيل والداعين إلى مقاطعتها«!

*»لنكسر الصمت«: نشاطنا األكبر واألساس يجري في داخل إسرائيل و«ال نلتقي في خارج البالد سوى جهات صديقة إلسرائيل«!*
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ش���رت أمس االثنين، صورة غير 
ُ
أظهرت معطيات جديدة، ن

س���ارة بالنسبة لقادة الجيش اإلسرائيلي حول تسرب الشبان 

من الخدمة العس���كرية، وتبين منها أن معظم الجنود الذين 

يتس���ربون يتم تس���ريحهم بموجب بن���د يتعلق بصحتهم 

النفسية. 

وم���ن أجل مواجهة هذه الظاه���رة، يطالب الجيش الضباط 

بعدم التعاط���ف مع الجن���ود، كما أن الجيش بص���دد إعادة 

تعريف مصطلح »ضائقة نفسية«. 

وتش���ير المعطيات، التي أصدرتها ش���عبة القوى البشرية 

في الجيش اإلس���رائيلي ونشرتها وس���ائل إعالم إسرائيلية، 

أمس، إلى أن واحدا من بين كل س���تة جنود ال ينهي الخدمة 

العس���كرية اإللزامية. ويأتي ذلك إلى جانب معطيات رسمية 

تحدثت عن أن 50% من المواطنين الش���بان في إس���رائيل ال 

يؤدون الخدمة العس���كرية، لكن هذا المعطى يشمل 9% من 

الشبان اليهود و14% نساء و27% هم شبان عرب.

وكانت نس���بة تسرب الجنود من الخدمة العسكرية 3ر%17 

في العام 2004، وانخفضت في العام 2009 إلى 5ر13%، لكنها 

عادت وارتفعت في العام 2014 إلى 5ر16%. ووفقا للمعطيات، 

فإن الس���بب المركزي للتس���رب، بين الجنود والمجندات، هو 

بنود تتعلق بالصحة النفسية.

وُسرح من الجيش اإلس���رائيلي في النصف األول من العام 

الحالي 1451 جنديا و504 مجندات ألسباب نفسية. كذلك تم 

تس���ريح 560 جنديا و61 مجندة بس���بب سلوك سيء وخطير، 

بينما تم تس���ريح 358 جنديا و134 مجندة بس���بب مش���اكل 

جس���مانية، وت���م تس���ريح 85 جنديا و190 مجندة ألس���باب 

ش���خصية، كما تم تسريح 62 جنديا و20 مجندة  بسبب عدم 

مالءمتهم للخدمة العسكرية. 

واعتبر ضابط كبير في شعبة القوى البشرية أن »من يتسرب 

من الخدمة العسكرية كأنه تس���رب من الحياة االجتماعية«. 

وأصدر قائد شعبة القوى البشرية، اللواء حجاي طوبولنسكي، 

تعليمات بمحاربة ظاهرة التس���رب من الخدمة العس���كرية 

وخفضها إلى أقل من %10. 

ووصفت ضابطة كبيرة في شعبة القوى البشرية المعطيات 

الجديدة حول تس���رب الجنود بأنها »مقلقة« وأكدت أن هذه 

المعطيات تطورت منذ أكثر من عش���ر س���نوات. وأوضحت أن 

الجي���ش واجه صعوبة في التعامل مع ه���ذه الظاهرة »ليس 

بسبب نقص في األدوات فقط، وإنما بسبب ظواهر اجتماعية 

أخ���رى مثل االرتفاع بعش���رات النس���ب المئوي���ة في حجم 

التالميذ الذين يحصلون على تسهيالت في إطار دراستهم، 

وباتوا معتادين لمالءمة الجيش الحتياجاتهم«.  

وتطرقت ضابطة الصحة النفسية في فرقة الضفة الغربية 

العسكرية، أيار سيغال، إلى هذا الموضوع من خالل مقال في 

مجل���ة »معراخوت« التي تصدرها وزارة الدفاع اإلس���رائيلية، 

واستعرضت معطيات تشير إلى تراجع في المحفزات للخدمة 

العس���كرية في صفوف التالميذ الذين على وش���ك التجند. 

وبحس���ب هذه المعطيات، فإن 5ر14% من الجنود و5ر6% من 

المجندات سيتسربون من الخدمة العسكرية.  

وأضافت س���يغال أن المؤسسة العس���كرية »تظهر ضعفا« 

في مواجهة هذه الظاهرة. واقترحت الضابطة إعادة تعريف 

بند »الضائقة النفس���ية« من أجل منع االس���تخدام الزائد له. 

كذلك اقترحت تأهيل الضباط من أجل مواجهة مشاكل طاعة 

ودراس���ة إمكانية محاكمة جنود يطلق���ون تهديدات كاذبة 

حول نيتهم باالنتحار. 

وانتق���دت س���يغال ضباط���ا في الجي���ش يتوصل���ون إلى 

تفاهم���ات مع الجنود بهدف مس���اعدتهم عل���ى الخروج من 

الخدم���ة العس���كرية، معتبرة أن ه���ؤالء الضب���اط يضعون 

»اتفاقيات ش���خصية للخدمة العس���كرية« ف���ي العديد من 

الوحدات، مثل الموافقة على مواعيد الحضور إلى مقر الوحدة 

العسكرية ومغادرتها. 

كذلك انتقدت س���يغال ما وصفته بأنه تغلغل االنتقادات 

المدنية إل���ى حيز صناعة القرارات العس���كرية. وقالت إنها 

تنظر إلى أقرباء الجندي على أنهم »سفراء جيدون، مهمتهم 

التحذير من مش���اكل غير مألوفة وينبغ���ي احترامهم، لكن 

ينبغ���ي أيضا احترام قي���م الجيش وليس بالض���رورة إرضاء 

العين الفاحصة المدنية«. 

وأش���ارت س���يغال في مقالها إلى أن الجيش يفضل أحيانا 

تسريح جنود إشكاليين من أجل كسب الهدوء في معسكراته، 

»وهك���ذا تتط���ور ظاهرة تفت���ت الهوامش«، وش���ددت على 

أنه بعد تس���ريح هؤالء الجنود يأتي آخ���رون يدركون أنه من 

السهل الخروج من الخدمة العس���كرية. واعتبرت أنه »يحظر 

عل���ى الضباط االعتقاد أنه���م إذا لّبوا طل���ب الجندي فإنهم 

سيتخلصون منه ومن المشكلة«. 

أقيمت يوم األح���د 2015/12/6 في مقبرة كيبوتس »غفعات 

هشلوش���اه« في وسط إسرائيل جنازة وزير التربية والتعليم 

اإلس���رائيلي الس���ابق يوس���ي س���ريد الذي توفي مساء يوم 

الجمعة 2015/12/14 عن عمر يناهز 75 عامًا.

وألقى األديب اإلس���رائيلي عاموس عوز كلمة تأبينية قال 

فيها إن س���ريد كان من الطالئع الذين أبدوا مواقف ش���جاعة 

إزاء االحت���الل وض���م األراضي باعتبارهما يق���ودان إلى وضع 

كارثي، وظل يؤكد أن اإلكراه الديني يش���كل خطرًا على صلة 

اليهود بالتراث اليهودي.

وقالت رئيس���ة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون 

إن سريد الذي تولى رئاسة هذا الحزب في السابق كان نبراسًا 

مضيئًا لألخالق والمسؤولية وقدوة قيادية ُيحتذى بها.

وكانت مجلة »قضايا إس���رائيلية« الفصلية التي يصدرها 

»مركز مدار« قد نش���رت ف���ي عددها رق���م 46 )خريف 2012( 

مقابلة مطولة مع سريد أجراها أنطوان شلحت وبالل ضاهر.

وجاء في مستهلها:

في نظرة إلى الوراء يعتقد يوس���ي سريد، الذي أشغل في 

حياته السياس���ية الطويلة مناص���ب كثيرة منها وزير جودة 

البيئة ووزير التربية والتعليم وعضو كنيست عن حزب العمل 

ورئيس حزب ميرتس، أن اغتيال رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

األسبق إس���حاق رابين في العام 1995 تسبب باغتيال طريقه 

لتسوية الصراع اإلس���رائيلي- الفلسطيني، إذ سرعان ما أدى 

ذل���ك إلى صعود رئيس الليكود بنيامين نتنياهو إلى س���ّدة 

 هّم هذا األخير منذ ذلك الوقت في كبح 
ّ

الحكم، وقد تركز جل

االتفاقيات التي تم التوصل إليها. 

وه���و يؤكد أن مؤتم���ر القمة الذي عقد ف���ي كامب ديفيد 

ر رئيس 
ّ
العام 2000 زلزل العملية السياسية برمتها وأنه حذ

الحكوم���ة في ذلك الوقت إيهود باراك من مغبة الذهاب إليه 

ا بما فيه الكفاية للتوصل إلى 
ً
العتقاده بأنه لم ُيجهز مس���بق

اتفاق بشأن الحل النهائي، ولم يكن وحيًدا في تحذيره هذا، 

من دون أن يس���تبعد احتمال أن ب���اراك ذهب إلى تلك القمة 

لتحقيق غايات أخرى غير غاية التوصل إلى اتفاق كهذا، كما 

ا إلى أن أداء باراك في القمة 
ً
قال بلس���انه في وقت الحق، الفت

وبعدها أصاب »اليس���ار« اإلسرائيلي كله في مقتل، بحيث لم 

تقم له قائمة حتى اآلن.

وفي نظرة أخرى إلى األمام حرص س���ريد على أن يشير إلى 

أنه عل���ى الرغم من اس���تحالة التوصل إلى ح���ل للصراع في 

الوقت الحالي، إال إن ثمة حال له بطبيعة الحال، وهو كامن مثاًل 

في مبادرة الس���الم العربية التي ما انفكت إسرائيل تتجنب 

التعام���ل معها بص���ورة جادة، وإلى أنه ال بديل عن تس���وية 

وفق حدود 1967 وتقس���يم القدس كأساس للمفاوضات. كما 

حرص على أن يش���ّدد على أن حرب حزيران 1967، التي تعتبر 

أنجح حرب خاضتها إسرائيل، تعتبر كارثة كبرى وربما تهّدد 

وجودها في الصميم، وعلى أن إس���رائيل بع���د مرور 45 عاًما 

على تلك الحرب )أثناء إجراء المقابلة( باتت واقفة أمام خيار 

فحواه: إّما االحتالل وإّما الديمقراطية، ونظًرا إلى حقيقة »أننا 

ال نتنازل ع���ن االحتالل، فإن نظامنا الديمقراطي يواجه خطًرا 

كبيًرا«. 

وبي���ن هاتين النظرتين كش���ف س���ريد، في س���ياق هذه 

المقابل���ة الخاصة التي أجريت معه في بيت���ه في تل أبيب، 

أنه درج على إجراء »محادث���ات حميمة من القلب إلى القلب« 

م���ع رابين وكان أبرزه���ا محادثة في القاهرة عش���ية توقيع 

االتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية، وقال له هذا األخير 

خاللها إنه توصل إلى االستنتاج بأن للقوة مهما يبلغ بأسها 

حدوًدا، كما أكد س���ريد أن رابين رّدد على مسامعه أنه تنازل 

عن هضبة الجوالن. 

ا عن مقاطعته منتجات المستوطنات 
ً

وتحدث س���ريد أيض

في المناط���ق المحتلة، وكيف واتته فك���رة تضمين قصائد 

لمحمود درويش ضمن منهاج التدريس اإلس���رائيلي، وسخر 

من رئيس���ة حزب العمل وزعيمة المعارض���ة في ذلك الوقت 

ش���يلي يحيموفيتش التي تقول إنها ستعالج قبل أي شيء 

آخر المش���كالت الداخلية، وفقط بعد ذلك ستتفرغ للشؤون 

الخارجية، مؤكًدا أنه ال يمكن التفريق بين األمور السياس���ية 

واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة، وأنه يس���تحيل حل مش���كلة 

اجتماعية واحدة في إس���رائيل من دون أن نتحّرر من الحدبة 

التي اسمها احتالل.

 

وفيما يلي مقاطع من هذه المقابلة:

)*( س���ؤال: ما هي أهم االستنتاجات الفكرية التي تكونت 

لديك في أعقاب حرب حزيران 1967؟

سريد: عندما كانت نشوة االنتصار اإلسرائيلية في أوجها، 

لم أكن شريكا فيها. كنت ش���ابا. وعموما عندما تكون هناك 

نشوة ألي س���بب كان، فأنا ال أش���ارك فيها. وأذكر أنه عندما 

وصلت النش���وة إلى أوجها، بعد احتالل القدس والصراخ هنا 

بأن »جب���ل الهيكل في أيدين���ا«، قلت لنفس���ي أننا تورطنا. 

والحقيق���ة هي أنني لم أتخيل إلى أي مدى تورطنا، ألنني لم 

أتخيل أن يبقى االحتالل لمدة 45 سنة. وأن يصبح هناك أكثر 

من 250 ألف إسرائيلي مستوطن. وهذا بالتأكيد ليس تغييرا 

لألفضل بالنسبة إلى إس���رائيل، على ما أعتقد. وهناك جملة 

شهيرة كان يستخدمها بنحاس سابير، وقد كان أبو الحمائم 

في إسرائيل، وهذه الجملة هي: »إلى أن نتمكن من السيطرة 

على المناطق )المحتلة( فإن هذه المناطق ستس���يطر علينا«، 

وأنا كتبت هذه الجملة في خطاب لس���ابير ف���ي العام 1969. 

وكتب���ت الكثير عن حرب األيام الس���تة. وه���ذه الحرب التي 

تعتبر حربا ناجحة للغاية وحققت فيها إسرائيل النصر األكبر 

وم���ا إلى ذلك، تبين أنها كارث���ة كبرى وقد تهدد وجود دولة 

إسرائيل في الصميم. ليس صدفة أن أي دولة في العالم كان 

لديها س���لطة احتالل في مكان ما، وصل���ت إلى اللحظة التي 

تعين فيها عليه���ا أن تقرر عما س���تتنازل، إما عن االحتالل 

وإّما عن الديمقراطية. االحتالل والديمقراطية ال يسيران معا. 

وجميع الدول المتنورة والديمقراطي���ة تنازلت عن االحتالل 

من أجل إنق���اذ الديمقراطية. ونحن ال نتن���ازل عن االحتالل، 

ولذا ف���إن نظامنا الديمقراطي يواجه خط���را كبيرا. وبرغم أن 

إس���رائيل توصف كدولة يهودية وديمقراطية، بإمكاني أن 

أقول لكما إن إسرائيل غير الديمقراطية لن تتمكن من البقاء. 

ولذا فإن رؤيتي ليس���ت متفائلة، وليس���ت لدي أي توقعات 

متفائلة يمكنني أن أطرحها أمامكما. هناك أش���خاص، وهم 

أصدقائي وهم جيدون، كانوا دائما ضد المس���توطنات، لكن 

دائم���ا كانت لديهم مرحلة تبنوا فيه���ا مقولة خطأ ما. واحد 

ق���ال إنه ضد المس���توطنات لك���ن ال بأس ببقاء مس���توطنة 

أريئيل. وآخر قال إنه ضد المس���توطنات لك���ن ال بأس ببقاء 

األحياء )االس���تيطانية( وراء الخط األخضر في القدس. أو أنه 

ضد المستوطنات لكن غوش عتسيون ال بأس، أو الغور ال بأس. 

ل���دي لن تج���دا أي ال بأس. لقد عارضت المس���توطنات ألنني 

رأيت فيها العقبة األكبر أمام أي تسوية بيننا وبين جيراننا. 

وأقصد جميع المس���توطنات وفي جميع األوقات ومن دون أي 

استثناء. عندما كنت شخصا رسميا، وزيرا للتربية والتعليم، 

كان اليهود، وبضمنهم المس���توطنون، والعرب متس���اوين 

ف���ي نظري. وكان لدي عمى ألوان كون األوالد غير مذنبين بأي 

شيء. لكن اليوم، وفيما أنا مواطن عادي، ال أرى األمور على هذا 

الشكل. ومنذ وقت طويل لم أتجاوز الخط األخضر، كما أنني ال 

أشتري بضائع من صنع المستوطنات. 

)*( سؤال: هل تقاطع منتجات المستوطنات؟.

س���ريد: نعم. وأنا ال أفهم الضجة التي تفتعلها إس���رائيل 

ضد جن���وب إفريقيا. فه���م ال يقاطعون إس���رائيل، وال حتى 

منتجات المس���توطنات. وكل ما قال���ه الجنوب إفريقيون هو 

أنهم يريدون وضع إش���ارات على منتجات المستوطنات من 

أجل أن يتعرف عليها المس���تهلك، وإذا ما أراد أن يشتريها 

فليفعل. وهذه مس���ألة نزاهة تجارية. أنا ال أشتري منتجات 

المس���توطنات ألني ال أري���د تقويتها وتقوي���ة اقتصادها. 

وس���معت أخيرا أن الدانماركيين يريدون وضع إش���ارات على 

منتجات المس���توطنات ف���ي حوانيتهم. وهذا أمر مش���ابه، 

فه���م ال يقاطعون إس���رائيل وال بضائعها، ولك���ن إذا ما أراد 

المستهلك هناك أال يشتري منتجات المستوطنات فسيكون 

بإمكان���ه فع���ل ذلك من خالل وضع إش���ارة عليه���ا، أي أنه ال 

ينبغي تضليل المستهلك.

)*( س���ؤال: لكن المس���توطنين أصبحوا اآلن جمهورا أكبر، 

ويزيد عددهم عن نصف مليون، س���واء في الضفة الغربية أو 

في القدس الشرقية...

س���ريد: هذا من���وط بكيف يتم إحصاؤه���م. أعتقد أنه في 

الق���دس )الش���رقية( انتهى األم���ر، والحل يج���ب أن يكون 

وفق مبدأ األحياء اليهودية لليهود، واألحياء الفلس���طينية 

للفلس���طينيين. أن���ا ال أتح���دث اآلن بش���كل مبدئ���ي وإنما 

بش���كل واقعي. من ناحيتي باإلمكان طرد الجميع من األحياء 

اليهودية في القدس الشرقية، لكن هذا ليس واقعيا، خاصة 

ا كيف سيكون باإلمكان إخالء مستوطنات 
ً

وأنني ال أعرف أيض

في الضفة. ولهذا الس���بب أوجدنا معادلة تبادل األراضي، أي 

أن تتنازل من أجلي عن 2 بالمئة من أراضي الضفة وسأعوضك 

ف���ي مكان آخ���ر، إذ أنه يتم فرض وقائع عل���ى األرض وتوجد 

صعوبة في إزالتها. وسيكون هذا عندما نصل إلى اليوم الذي 

نتف���ق فيه على تس���وية لحل الصراع، إذا ما ج���اء هذا اليوم 

أصال. وبناء على تلك الوقائع يتزايد عدد الذين يتحدثون عن 

دولة واحدة للشعبين بدال من دولتين للشعبين. لكن يبدو لي 

أن هذه الفكرة سيئة جدا.

)*( سؤال:  لماذا؟

س���ريد: في الظاهر تب���دو فكرة الدولة الواحدة للش���عبين 

رائعة. لكننا ال نعيش في واقع يتيح إمكان تحقيقها. وبرأيي 

نموذج الدولة الواحدة، وهي ليس���ت دولة قومية، وإنما دولة 

ثنائية القومية، لن يصمد. ه���ذه وصفة لكوارث. وحتى في 

المناطق التي ت���م فيها تطبيق نموذج كه���ذا فإنه تفكك. 

وهن���اك أماك���ن ما زال ه���ذا النموذج قائما فيه���ا ويريدون 

تفكيك���ه. فف���ي دولة مث���ل إس���بانيا يطال���ب الكتالونيون 

باالس���تقالل، وكذلك الباس���كيون. وحتى في بريطانيا، وهذا 

ليس مشابها لوضعنا بالضبط، وليت حالنا مثل حال بريطانيا، 

يطالب االس���كتلنديون باالنفص���ال. وإيرلندا هي مثال أيضا 

في هذا الس���ياق. والتفكير بأنه في بالدن���ا بالذات، ومع كل 

تاريخنا البائس والترس���بات والش���حنات، س���ينجح نموذج 

الدولة ثنائية القومية، بينما فش���ل في كل األماكن األخرى، 

يس���تلزم قدرا كبيرا من السذاجة. ومع ذلك هناك جهات في 

اليمين، أشخاص قوميون، أصبحوا يتأتئون بأقوال تدعو إلى 

حل الدولة الواح���دة. وإذا ما نظرنا إل���ى الوضع الديمغرافي 

القائ���م اليوم، نرى أننا نحن اليهود نعد 5ر6 مليون نس���مة، 

وأصبح الفلس���طينيون 5 ماليين حاليا، ف���ي الضفة والقطاع 

والعرب في إس���رائيل. هذا يعن���ي أن الوضع اآلن يقترب من 

المساواة. وبعد وقت س���يصبح العدد في الجانبين متساويا. 

هل تعتقدان أنه س���يتم إعطاء مواطنة متس���اوية للجمهور 

الفلسطيني؟ وأنه س���يجلس في الكنيست 70 نائبا يهوديا 

و50 نائبا فلس���طينيا؟ وعندما يتساوى الميزان الديمغرافي 

يصبح 60 نائبا لهؤالء و60 نائبا ألولئك؟ هذا ليس جديا. هناك 

نية أخرى )لدى اليمين اإلس���رائيلي( وهي إقامة دولة واحدة 

لش���عب واحد، أي للش���عب اليهودي، وليجد الفلسطينيون 

ترتيبا لهم، فإم���ا أال يكون لهم كيان قوم���ي أبدا، ويقولون 

له���م انتخبوا ف���ي األردن، وإّما أن يتم منحه���م حكما ذاتيا، 

لنع���ود إلى فترة الحكم الذاتي ف���ي عهد بيغن. لكن العالم، 

اآلن، يستند كله إلى نموذج الدول القومية. هكذا هو النظام 

العالم���ي. وربما يتغير هذا النظام ف���ي نهاية المطاف. وأنا 

لغى 
ُ
سأكون أول الذين يفرحون عندما يتحقق هذا. وعندما ت

أول دولة قومية س���تكون إسرائيل والفلس���طينيون الدولة 

الثانية. نحن أس���أنا الواحد لآلخر بما فيه الكفاية، ودعونا ال 

نستمر في حالة التدخل في حياة بعضنا البعض. أنا أدرك أن 

حل الدولة الواحدة هو حل نابع من اليأس. واليأس يولد حلوال 

ليست جيدة، وهو عموما مستشار سيء.

)*( سؤال: هل تتوقع حال من أي نوع كان في األفق المنظور؟

سريد: ليس اآلن. ال يوجد أي احتمال لحل في الوقت الراهن. 

غير أنه بطبيعة الحال يوجد حل، لكن ليس هناك من يمكنه 

تطبيقه. توجد عل���ى الطاولة مبادرة الس���الم لجامعة الدول 

العربية المدرجة منذ أكثر من عش���ر س���نوات. وهذه أفضل 

مبادرة. وتتضمن كل ما حلمت به إس���رائيل طوال الس���نوات 

الماضية. لكن إس���رائيل لم تتطرق إليها بشكل جدي. دائما 

باإلمكان إجراء تعديالت على اتفاق بين أطراف. فالتسويات 

هي ليست أمرا سيئا، شريطة أال تكون عفنة، بمعنى أال ألوي 

ذراعك من أجل أن توافق على التسوية، ألنه في هذه الحالة ال 

تكون هذه تسوية وإنما إمالء. لكن إذا اتفق الجانبان على حل 

أو تس���وية على أساس حدود العام 1967 مع تقسيم القدس، 

فسيكون هذا هو األساس الجاّد للمفاوضات. 

قلق في الجيش اإلسرائيلي من ارتفاع نسبة تسرب الجنود منه!
* واحد من بين كل ستة جنود إسرائيليين ال ينهي الخدمة العسكرية اإللزامية *ضابطة إسرائيلية: »لم يعد هناك إجماع في المجتمع اإلسرائيلي 

على واجب الخدمة العسكرية اإللزامية والتهرب من هذه الخدمة أصبح ال يعتبر في المجتمع أكثر من عمل متطرف«!*

وتابعت سيغال أنه »على فرض أن عدد المرضى النفسانيين 

في إسرائيل لم يرتفع في السنوات األخيرة، وعدد المعفيين 

من الخدمة العس���كرية ألسباب دينية ال يرتفع، فإنه باإلمكان 

نس���ب تراجع المحفزات للخدمة العس���كرية إلى تأثير الحياة 

العصرية على أبناء الش���بيبة، الذين يضعون الفرد في المركز 

ويقصون جانبا مصطلح ’نحن’. وعمليا، فإن الجيش اإلسرائيلي 

يطال���ب أبناء الش���بيبة أن يضعوا المبادئ الت���ي تربوا عليها 

جانبا، وأن يعطوا ثالث سنوات من حياتهم للدولة«.

ووفقا لس���يغال، فإنه »لم يعد هن���اك إجماع في المجتمع 

اإلسرائيلي حول واجب الخدمة العسكرية اإللزامية، والتهرب 

م���ن هذه الخدمة أصبح يعتبر ف���ي المجتمع ال أكثر من عمل 

متط���رف«. وأضاف���ت أنه توجد أجواء تس���امح تج���اه الذين 

يتهرب���ون من الخدمة العس���كرية، وأن »العقوبات العاطفية 

تجاهه���م اختف���ت كليا تقريب���ا، وكلما ازداد ع���دد الذين ال 

يؤدون الخدمة العس���كرية، يصبح النظ���ر إلى هذه الظاهرة 

على أنها شرعية س���ائدا أكثر فأكثر. وتؤثر األجواء السلبية 

حول الخدمة العسكرية أيضا على أولئك الذين يخدمون في 

الجيش ويتسربون منه في وقت الحق«.      

ازدياد نسبة التهرب من الخدمة في الجيش االسرائيلي.

في مقابلة خاصة قبل وفاته بثالثة أعوام:

»قضايا إسرائيلية«: ال بديل عن تسوية وفق حدود 1967 وتقسيم القدس كأساس للمفاوضات يوسي سريد لـ
ا، وسلوك إيهود باراك في كامب ديفيد زلزل العملية السياسية وأصاب »اليسار« كله في مقتل!

ً
*اغتيال إسحق رابين تسبب باغتيال طريقه أيض

* االحتالل والديمقراطية ال يسيران معا وبما أننا ال نتنازل عن االحتالل فإن نظامنا الديمقراطي يواجه خطًرا كبيًرا*

يوسي سريد.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

معدل الرواتب الرسمي
 9611 شيكال

أعلن مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي أن معدل الرواتب 

العام في ش���هر أيلول الماضي بلغ 9611 شيكال، وهو ما يعادل 

2477 دوالرا، أقل بنحو 76 ش���يكال )19 دوالرا( عن الش���هر الذي 

س���بق، وهو يعن���ي ارتفاعا بنس���بة 8ر2% عن معدل األش���هر 

التس���عة األولى من العام الماضي 2014. وبلغ عدد األجيرين في 

ذلك الشهر حوالي 3ر3 مليون عامل، وهذا يشكل زيادة بنسبة 

4ر0% عن عدد العاملين في العام الماضي 2014.

وتم دفع أعلى الرواتب في قطاع الغاز الطبيعي، إذ بلغ معدل 

الرواتب هن���ا 19707 ش���واكل، تقريبا ضعف مع���دل الرواتب 

الرس���مي، يليهم قطاع الكهرباء، بمع���دل رواتب حوالي 5ر18 

ألف شيكل، ثم قطاع العلوم واإلعالم بما يقارب 18 ألف شيكل، 

كراتب غي���ر صاف قبل خصم الضرائب والضمانات االجتماعية 

والصحية.

وُيطرح في إسرائيل كمعدل رواتب راتبان: األول هو المطروح 

هنا، ويعتمد على جمع جميع الرواتب في االقتصاد، وقسمتها 

على ع���دد العاملين، وهنا تظهر فجوات كبيرة جدا، وال يعكس 

الواقع االجتماعي. في حين أن معدل الرواتب الفعلي، هو الذي 

يأخذ بعين االعتبار مس���تويات الرواتب، وعدد الذين يحصلون 

عليه���ا، ل���ذا فإن مع���دل الروات���ب الفعلي، على اس���اس هذه 

المعادلة، عادة ما يكون 67% من معدل الرواتب العام.

وعل���ى صعيد الفج���وات االجتماعي���ة، اعتمادا عل���ى تقارير 

سابقة، فإن معدل رواتب اليهود األشكناز يصل إلى 135% من 

معدل الرواتب العام، واليهود الش���رقيين 110%، والنساء عامة 

71%، ومعدل رواتب النس���اء العربيات يس���اوي 45% من معدل 

الرواتب العام،

رفع رواتب جنود الفترة 
اإللزامية بنسبة %50

ق���ررت الحكومة اإلس���رائيلية رف���ع رواتب الجن���ود في فترة 

التجنيد االلزامي بنس���بة 50% ابتداء من الشهر الجاري، كانون 

األول، وه���ي روات���ب ضئيل���ة، ال تصل إلى أكث���ر من مصروف 

جيب. ففي حين كان يتقاض���ى الجندي في الوحدات القتالية 

1077 ش���يكال، )278 دوالرا(، فإنه سيتقاضى اآلن 1615 شيكال 

)424 دوالرا(. أم���ا المجندين في الوحدات المس���اندة للوحدات 

القتالية، فس���يحصلون على 1176 ش���يكال، بدال من 784 شيكال 

حتى الشهر الماضي. وسيحصل المجندون في وحدات الجبهة 

الداخلية، مثل عاملين في األعمال اللوجستية والمكتبية، على 

810 ش���واكل )209 دوالرات(، بدال من 540 ش���يكال )139 دوالرا( 

حتى الشهر الماضي.

وأنهت الحكومة بذلك جدال استمر على مدى سنوات طويلة، 

وجرت محاوالت برلمانية وحكومية، لرفع األجور إلى مس���تويات 

أعلى، مثل أن يدفع لكل جندي في الفترة العس���كرية االلزامية 

رات���ب الح���د األدن���ى. وكان رفع األج���ور بهذه النس���بة ضمن 

اتفاقيات االئتالف الحكومي، كشرط قدمه حزب “كوالنو” الذي 

يتزعمه وزير المالية موشيه كحلون.

ارتفاع بنسبة 14% في 
السفر إلى الخارج

قال التقرير الش���هري لمكتب اإلحصاء المركزي إن 337 ألف 

شخص س���افروا إلى الخارج من إس���رائيل في الشهر الماضي، 

تشرين الثاني، من بينهم 302 ألف شخص من حملة الجنسية 

اإلس���رائيلية، ومن بين هؤالء 20 ألف ش���خص س���افروا مرتين 

في الش���هر ذات���ه. و4% من إجمالي المس���افرين هم من حملة 

الجنسية اإلسرائيلية، المقيمين بشكل دائم في الخارج وجاؤوا 

في زيارة إلى البالد.

ويظه���ر من التقرير أنه في األش���هر ال���� 11 االولى من العام 

الجاري، س���افر من إس���رائيل 5ر5  مليون نسمة، وهو ما يشكل 

ارتفاعا بنس���بة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي. ويقول 

التقرير إنه في األش���هر ال� 11 األولى، كان الس���فر األساس عبر 

الخط���وط الجوية، إذ س���افر في ه���ذه األش���هر 083ر5 مليون 

نس���مة، بزيادة 661 ألف ش���خص عن الع���ام الماضي، في حين 

س���افر عبر البحر 57 ألف ش���خص، اقل بنحو 14 ألف شخص عن 

العام الماضي 2014. أما عن طريق البر، فقد سافر قرابة 359 ألف 

ش���خص، بزيادة حوالي 6 آالف ش���خص عن العام الماضي. فقد 

سافر إلى صحراء سيناء أكثر من 128 ألف شخص، بزيادة بنحو 

5 آالف شخص عن العام الماضي، في حين سافر إلى األردن من 

ثالثة معابر 230 ألف ش���خص، أقل ب� 9 آالف عن العام الماضي، 

من بينهم 87 ألف شخص، عبر جسر الكرامة، عند أريحا، بزيادة 

3 آالف عن العام الماضي 2014.

شراء السيارات الجديدة حطم 
الرقم القياسي قبل انتهاء العام

ق���ال تقرير التح���اد وكالء الس���يارات إنه في األش���هر ال� 11 

األولى من العام الجاري تم بيع 244955 سيارة، في حين أن عدد 

السيارات التي بيعت في العام الماضي 2014 كله بلغ 239770 

سيارة. ومن المتوقع ان يسجل الشهر الجاري ذروة جديدة في 

تس���لم الس���يارات الجديدة، إذ أن الكثير ممن اشتروا سيارات 

يطلبون تس���لمها قبل انتهاء العام. وكان شهر تشرين الثاني 

قد سجل وحده ذروة على صعيد تسلم سيارات في شهر واحد، 

إذ تم تسليم ما يزيد عن 21 ألف سيارة.

وتحتل المرتبة األولى في بيع الس���يارات في إسرائيل، وألول 

مرة، ش���ركة كاي���ا الكورية، الت���ي باعت حتى نهاية الش���هر 

الماض���ي 5ر32 ألف س���يارة، وحلت ف���ي المرتب���ة الثانية من 

كانت في الس���نوات القليلة الماضية في المرتبة االولى، شركة 

يونداي، وباعت اقل من 30 ألف س���يارة، ثم شركة تويوتا- 28 

ألف سيارة، ومازدا- أقل من 17 ألف سيارة، وسكودا- أقل من 16 

ألف سيارة، وميتسوبيشي- 5ر15 ألف سيارة.

الفقيرة إلى خط الفقر، أو إلى فوقه بقليل.

لكن هذه النس���بة ليست موحدة، وتشهد تفاوتا ضخما بين الفئات المختلفة، 

وخاص���ة بين اليه���ود والعرب، إذ “أنق���ذت” المخصص���ات 2ر45% من العائالت 

اليهودية الفقيرة، مقابل 8% فقط من العائالت العربية الفقيرة، وهذا يدل على 

عمق الفقر لدى العرب، فحسب تقرير العامين 2010 و2011، أنقذت المخصصات 

11% م���ن العائالت العربية، وفي العام 2012 “أنق���ذت” 5ر8%، ما يعني أن عمق 

الفقر يس���تفحل بي���ن العرب، على الرغم من أن معدل ال���والدات لدى العرب في 

هب���وط متواصل، وبفارق كبي���ر عما كان قبل عامين، إذ أن مع���دل الوالدات لألم 

العربية الواحدة حوالي 4ر3 والدة، مقابل ما يقارب 6 والدات في العام 1990.

وأعلى نس���ب الفقر لدى العرب وجدناها في الق���دس المحتلة، التي يدمجها 

التقري���ر ضم���ن التعداد الس���كاني اإلس���رائيلي، فقد بلغت نس���بة الفقر بين 

الفلسطينيين هناك على مستوى العائالت 76%، وعلى مستوى االفراد 5ر%79، 

وعلى مستوى األطفال 84%. وباإلمكان القول إن هذه النسب شبيهة ايضا بنسب 

الفق���ر بين العرب في صحراء النقب، الذين ال يش���ملهم مس���ح مكتب اإلحصاء 

المركزي كما ذكر سابقا.

والالفت أن تقرير الفقر وللس���نة الثانية على التوالي يعرض نس���ب الفقر في 

جدول مس���تقل، من دون فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967، 

إذ تنخفض جميع معدالت الفقر، من 8ر18% مع فلسطينيي القدس، إلى 9ر%17 

من دونهم، ومن 22% على مستوى األفراد مع فلسطينيي القدس إلى 2ر20% من 

دونهم. كما على مس���توى األطفال تهبط النس���بة من 31% إلى 5ر28%، علما ان 

فلس���طينيي القدس من ذوي هويات “مقيم” وليس “مواطنة كاملة” يشكلون 

أقل من 4ر0% من اجمالي السكان، حسب السجل السكاني اإلسرائيلي.

وعلى مس���توى المتديني���ن المتزمتين “الحريديم”، فقد كانت نس���ب الفقر 

بينهم أعلى بقليل من نسب العرب، 6ر52% على مستوى العائالت، و7ر59% على 

مس���توى الجمهور و66% على مس���توى األوالد، وهذا بعد أن كانت المخصصات 

االجتماعي���ة قد “أنقذت” 17% من العائ���الت الفقيرة ورفعتهم إلى ما فوق خط 

الفقر بقليل، ما يعني أن الفقر بين العرب يبقى أشد عمقا.

ولكن قراءة نس���ب الفقر بي���ن “الحريديم” تختلف عن غيرهم من الش���رائح، 

فهذا الفقر ناج���م على معدالت الوالدة التي قل مثيله���ا في العالم، بمعدل 7 

والدات ل���ألم الواحدة، ولكن ايضا ناجم عن الحياة التقش���فية اإلرادية لدى هذا 

الجمهور، وامتناع الغالبية الس���احقة من رجالهم عن االنخراط في سوق العمل، 

إذ أن الحديث يجري عما بين 39% إلى 43% منهم ينخرطون في سوق العمل.

وعدا هذا، فإن س���لة المشتريات واالستهالك، التي يبلورها مكتب اإلحصاء المركزي 

لغاية احتس���اب خط الفقر، ال تتالءم كليا مع شكل استهالك هذا الجمهور المتقشف 

اراديا، ولذا فإن احتساب الفقر على أساس هذه السلة ليس دقيقا تجاه هذا الجمهور.

من دون ضجة
صدر تقرير الفقر السنوي هذا العام أيضا، وحظي على الفور بساعات قليلة من 

ظهوره على مواقع االنترنت، وفي اليوم التالي بمس���احات محدودة في الصحف 

اإلس���رائيلية، إال أنه على المستوى السياس���ي، ورأس الهرم الحاكم، لم تصدر 

ردود فعل غي���ر مألوفة، ولربما أن هذا يعود إلى ما قال���ه بنيامين نتنياهو قبل 

عامين: “ال يوجد فقر في إس���رائيل”، وكان حتما يقصد ضعف نسب الفقر بين 

اليهود، وبش���كل خ���اص بين اليهود من دون “الحريدي���م”، إذ كما ورد هنا فإن 

نس���ب الفقر بين اليهود ش���بيهة بمعدالت الدول األوروبي���ة المتطورة وخاصة 

نسب الفقر بين اليهود األشكناز التي تعادل نسب الفقر في شمال أوروبا- أقل 

من %8.

ارتفاع الفقر في إسرائيل على وقع تقليص المخصصات 
االجتماعية والنسب األعلى واألعمق بين العرب!

*نسبة الفقر بين الجمهور ترتفع إلى 22%، وبين العرب 55% وبين اليهود من دون المتزمتين 11% *الفقر بين فلسطينيي 

القدس الشرقية المحتلة وحدهم يرفع معدالت الفقر اإلسرائيلي بنسبة 1% تقريبا، فنسبة الفقر بينهم %80*

ألزم���ت محكمة إس���رائيلية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن يكش���ف عن 

مواعيد اتصاالته مع صديقه الثري األميركي اليهودي، شلدون إدلسون، صاحب 

دة لدع���م نتنياهو منذ 
ّ
صحيفة “يس���رائيل هيوم” اليومي���ة المجانية، المجن

صدورها، وأيضا اتصاالته مع رئيس تحرير الصحيفة، عاموس ريغيف. وتجاوبت 

المحكمة مع التماس القناة العاش���رة للتلفزيون اإلسرائيلي، والصحافي رفيف 

دروكر، الذي اش���تهر في السنوات األخيرة بتقاريره الجريئة والناقدة لبنيامين 

نتنياه���و، في حين أن األخير س���عى لوض���ع الكثير من العراقي���ل امام القناة 

والصحافي دروكر.

وطالبت القناة العاش���رة والصحافي دروكر بكش���ف أوقات اتصاالت نتنياهو 

مع إدلس���ون ورئيس التحرير ريغيف، في إطار قانون “حرية المعلومات”. وجاء 

ف���ي االلتماس: “في الكثير من مراكز الحوارات الش���عبية يجري الحديث عن أن 

صحيفة “يس���رائيل هيوم” تهدف لخدمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن 

توثيق وكش���ف مواعيد االتصاالت بينهم، سيس���مح للجمهور بأن يعرف مدى 

الرابط بينهم”.

وف���ي المقاب���ل ادعى نتنياهو أم���ام المحكم���ة، أن هذه من ن���وع االتصاالت 

الخاص���ة، وليس���ت لها عالقة بعمله في منصبه الرس���مي كرئي���س للوزراء، وأن 

هذه المعلومات من ش���أنها أن تكش���ف عن العالقات الخاصة لرئيس الوزراء مع 

اصدقائ���ه. وقد رفضت المحكمة رد نتنياهو، وقبلت طلب الملتمس���ين. إال أنها 

طلبت ابالغ إدلسون وريغيف بالقرار، لمنحهما فرصة االعتراض عليه.

وكان دروكر قد نشر في السابق تقريرا واسعا حول صحيفة “يسرائيل هيوم”، 

وكيفي���ة ادارتها وتجنده���ا لصالح بنيامين نتنياهو، من���ذ أن صدرت ألول مّرة 

في منتصف الع���ام 2007. ويبرز دروك���ر بتقاريره الناق���دة لنتنياهو ونهجه، 

بينما حاول نتنياهو في العامين األخيرين عرقلة اس���تمرار بث القناة بمالكيها 

الحاليي���ن، إذ أنها تابعة لس���لطة الب���ث الثانية، التي تخصخ���ص فيها قنوات 

اذاعية وتلفزيونية. كما سعى نتنياهو لمنع تقدم تسهيالت مالية للقناة، بعد 

صعوبات مرت بها. وفي األيام األخيرة، تحدثت أنباء عن أن نتنياهو يسعى إلى 

تعيين مستشار إعالمي س���ابق لزوجته سارة، ليكون مديرا عاما للقناة العاشرة 

للتلفزيون. 

وقد صدرت “يس���رائيل هي���وم” ألول مّرة ف���ي منتصف الع���ام 2007، وكان 

انتش���ارها يقتصر على منطقة تل أبيب والق���دس، ومنذ اللحظة األولى أظهرت 

تأييدها لمن كان رئيس���ا للمعارضة، بنيامين نتنياهو، وهي ما زالت تدافع عن 

سياس���ته ونهجه، وتضرب كل معارضيه، بمن فيه���م أعضاء في حزب الليكود، 

ثم بدأت الصحيفة تتوس���ع، وهي توزع في غالبية أنحاء البالد، في حين يتوغل 

صاحبها في السيطرة على اإلعالم المركزي اإلسرائيلي.

ومعروف عن صاحب “يسرائيل هيوم” شلدون إدلسون، أنه صاحب أكبر شبكة 

عالمية للمراهنات “القمار”، وينتشر بشكل قوي في الس فيغاس وفي دول في 

الش���رق األقصى، وهو صاحب مواقف يمينية متش���ددة، وعنصرية للغاية ضد 

الشعب الفلسطيني.

ويدور جدل واسع في األوساط السياسية واإلعالمية اإلسرائيلية حول صحيفة 

»يس���رائيل هيوم« اليومية المجانية، ومدى تجندها لنتنياهو، ومحاربة كل من 

ينتقده، حتى من حزبه الليكود. ومنذ ثالثة أعوام بدأت الصحيفة تحتل المرتبة 

األولى في انتش���ار الصحف اإلس���رائيلية، متقدمة على كبرى الصحف المباعة، 

»يديعوت أحرونوت«. إال أن الصحف اإلس���رائيلية التي تباع ترفض في السنوات 

األخيرة االستطالع النصف السنوي، نظرا ألنه ال يمكن المقارنة بين صحف تباع 

وصحف مجانية.

كما اشتكت أوس���اط اقتصادية من أن مجانية »يسرائيل هيوم« تخرق قانون 

المنافسة االقتصادية. واستنادا لكل الدوافع السياسية واالقتصادية، ظهر في 

الوالية البرلمانية الس���ابقة، الكنيست ال� 19، مش���روع قانون يفرض قيودا على 

مجانية الصحف. ولمفاجأة نتنياهو، فإن مشروع القانون اخترق قبل عام ونصف 

العام االئت���الف الحكومي، وأقرته الهيئة العامة للكنيس���ت بالقراءة المبدئية 

)التمهيدية(. 

وين���ص القانون على أنه من منطلق المس���اواة في المنافس���ة التجارية، فإنه 

ُيحظ���ر على صحيفة يومية توزع س���تة أيام أس���بوعيا، وبع���دد صفحات يومي 

يتجاوز 30 صفحة، أن توزع مجانا، ألكثر من ستة أشهر، وهذه مواصفات تقتصر 

على صحيفة “يس���رائيل هيوم”، التي يتراوح ع���دد صفحاتها يوميا ما بين 68 

إلى 80 صفحة، بينما الصحيفة الثانية “يس���رائيل بوست” تصدر خمسة أيام، 

وعدد صفحاتها أقل، وتوزيعها األساسي في شبكة القطارات.

وعندما قرر نتنياهو التوجه إلى انتخابات مبكرة، قبل أكثر من عام، وجرت في 

شهر آذار الماضي، كان هذا القانون من بين األسباب التي عددها محللون لقرار 

نتنياهو حل حكومت���ه والتوجه لالنتخابات. وقيل في حينه إن نتنياهو معتمد 

كثيرا على عالقاته الش���خصية بإدلسون، الذي بات في السنوات األخيرة يتوغل 

في امتالك أس���هما كثيرة في وس���ائل اإلعالم، في إسرائيل وايضا في الواليات 

المتحدة األميركية.

فقد كش���فت صحيفة “غلوب���س” االقتصادية قبل بضعة أش���هر، تصريحات 

اطلقها إدلس���ون، ومعه الثري األميركي اليهودي حايي���م صّبان، صاحب مركز 

“صّبان” في واش���نطن، خالل ندوة لجمعية مهاجرين إسرائيليين إلى الواليات 

را في ش���راء صحف أميركية، يصفانها ب� 
ّ
المتحدة، ويجاهران خاللها، بأنهما فك

»اليسارية« إلسكات انتقاداتها إلسرائيل،

ويق���ول صّب���ان في الندوة، »إنني وش���لدون )إدلس���ون( علينا ش���راء صحيفة 

»واشنطن بوست«، وخسارة أنني لم اعلم من قبل أنها معروضة للبيع )وقد بيعت 

بمائة مليون دوالر لألميركي جوزيف بوزس(، إن بوزس سرق الصحيفة عمليا، فما 

دفعه كان بمثابة قروش.. قروش«، فقاطعه إدلسون قائال، »لربما يا صّبان يتعين 

علين���ا نحن االثنين أن نش���تري »نيويورك تايمز«، فيرد صّب���ان قائال، »صدقني 

حاولت عدة مرات فعل ذلك، إال أن األمر لم ينجح، فتلك صحيفة تملكها عائلة«.

وقال إدلس���ون، »إن المال يقدم االجابات على كل ش���يء، علينا أن نعرض أعلى 

بكثير من قيمة الصحيفة )نيويورك تايمز(، وما إذا رفضت العائلة، فإن اصحاب 

االسهم اآلخرين، من خارج العائلة، سيرغبون في الحصول على المال، وبإمكانهم 

مقاضاة العائلة إلجبارها على البيع«.

مشروع قانون لتحصين حرية التعبير
وقد واجه نتنياهو في الس���نوات األخيرة الكثير من االنتقادات من األوس���اط 

السياس���ية واإلعالمية والحقوقية، نظرا لمحاوالته التضييق على وس���ائل إعالم 

كبي���رة، بغرض تغيير توجهاتها، وم���ن ابرزها، كما ذكر هنا، القناة العاش���رة. 

اضافة إلى سعيه لتعيين المقربين منه، وذوي التوجهات المطابقة لتوجهاته، 

في وظائف اعالمية مسؤولة، بما فيها وسائل إعالم خاصة.

وث���ارت ضجة قبل نحو خمس���ة أش���هر، حينما أدخل عدد من ن���واب االئتالف 

الحاكم بندا في قانون اإلعالم الجدي���د، يحظر على مقدمي البرامج في اإلذاعات 

وقنوات التلفزة الرسمية وشبه الرسمية، التعبير عن مواقفهم. وبعد اقرار البند 

أعلن نتنياهو نيته اسقاطه الحقا، وهذا ما لم يتم حتى اآلن.

وبادر في االيام األخيرة 24 عضو كنيس���ت لمش���روع قانون “أس���اس”، يضمن 

حرية التعبير. ومن أبرز بنود مش���روع القانون ضمان حرية التعبير في وس���ائل 

اإلعالم. وتقود مبادرة النواب النائبة من كتلة “المعسكر الصهيوني” المعارضة 

كاس���نيا سفاتلوفا. وحسب موازين القوى البرلمانية القائمة، فإن هذا القانون ال 

أمل له ف���ي الوالية البرلمانية الحالية، خاصة وأن القانون هو “قانون أس���اس”، 

بمعن���ى قانون بصفة دس���تورية، يتفوق عل���ى قوانين أو بن���ود قوانين قائمة 

تعارضه. 

إلزام نتنياهو بكشف مواعيد اتصاالته مع صاحب “يسرائيل هيوم”! 
*القناة العاشرة والصحافي رفيف دروكر طلبا معرفة مواعيد اتصاالت نتنياهو  مع صاحب الصحيفة ورئيس تحريرها لمعرفة طبيعة العالقات بينهما*

بّين تقرير الفقر السنوي الصادر عن مؤسسة الضمان االجتماعي اإلسرائيلية، 

عن العام الماضي 2014، أن الفقر س���جل ارتفاعا طفيفا على المستوى العام، من 

8ر21% بين الجمهور في العام 2013، إلى 22% في العام 2014، كما أن الفقر على 

مستوى العائالت سجل ارتفاعا شبيها من 6ر18% إلى 8ر18%. إال أن ارتفاع الفقر 

بين العرب قارب 1%، وكذا ايضا بين المتدينين اليهود المتزمتين “الحريديم”. 

ويع���زو التقرير هذا االرتفاع إلى تقليص مخصصات اجتماعية عدة في الثلث 

األخي���ر من العام 2013، إال أن ذلك التقليص لم ينعكس على تقرير الفقر لذلك 

العام، كونه ش���هد انخفاضا بارزا في نسبة البطالة، وارتفاع نسب المشاركة في 

س���وق العمل، كما أن نس���بة النمو االقتصادي كانت أعلى من تلك التي سجلها 

العام 2014.

وعل���ى خلفية هذا التقدير، فمن المتوقع أن يس���جل تقري���ر الفقر عن العام 

الجاري 2015، ارتفاعا طفيفا آخ���ر، ذلك ألن تقليص المخصصات بقي على حاله 

ف���ي هذا العام، بينما أقرت الموازنة العامة، للعام المقبل، رفع المخصصات إلى 

ما كانت عليه، تقريبا، قبل تقليصها.

وكم���ا كان في العام الس���ابق فإن تقرير الفقر توقف عن احتس���اب الفقر بما 

يش���مل العرب في النقب، ويتركز التقرير على تقديرات بينهم. وهذا بزعم انه 

من الصعب اجراء مسح “دقيق” بين هذا الجمهور نظرا لطبيعة حياته، وضعف 

شبكة الهواتف االرضية هناك.

خط الفقر
ورفعت مؤسس���ة الضمان االجتماع���ي خط الفقر للع���ام الماضي، بما يالمس 

نس���بة 3%، بعد األخذ بالحسبان سلسلة من ارتفاع االسعار وكلفة الحياة، فرغم 

أن التضخم المالي س���جل في العام الماضي 2014 نس���بة “س���لبية”، -2ر0%،  إال 

أن مستوى المعيشة سجل ارتفاعا بنس���بة 8ر1%. وكانت بالنسبة للفرد الواحد 

3077 ش���يكال )793 دوالرا وفق سعر الصرف الحالي(، وهو يزيد بنسبة 25% عن 

خط الفقر األساس���ي للفرد الواحد، أما بالنس���بة لعائلة من ش���خصين، فإن خط 

الفقر بات 4923 شيكال )1269 دوالرا(، وثالثة أشخاص 6522 شيكال )1680 دوالرا(، 

وأربعة أش���خاص 7876 ش���يكال )2029 دوالرا(، وخمسة أش���خاص 9230 شيكال 

)2379 دوالر(، وس���تة أشخاص 10461 ش���يكال )2696 دوالرات(، وسبعة أشخاص 

11691 ش���يكال )3013 دوالرا(، وثمانية اش���خاص 12799 ش���يكال )3299 دوالرا(، 

وتسعة أشخاص 13783 شيكال )3552 دوالرا(.

وحس���ب التقرير، فإن المع���دل الفعلي لحصة الفرد ف���ي العائلة الواحدة في 

الع���ام الماضي كان 4923 ش���يكال، ما يع���ادل 1268 دوالر، بينما حصة الفرد في 

العائلة الفقيرة كخط أعلى بلغ 2461 ش���يكال ما يعادل 634 دوالرا. في حين كما 

ورد هنا فإن نسبة عالية من الفقراء بقيت بعيدة حتى عن خط الفقر األعلى، بعد 

أن تعمق الفقر بنسبة 10%، حسب ما أورده التقرير.

حقيقة الفقر
وُيظهر الجدول نس���ب الفقر قبل دفع المخصصات االجتماعية، بمعنى الفقر 

بعد احتس���اب المداخيل العادية للعائلة واألفراد. وبعد ذلك نس���ب الفقر بعد 

تحويل المخصص���ات االجتماعية، وأكبرها مخصص���ات األوالد، التي تدفع لكل 

عائلة عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما، وكما ذكر سابقا، فقد قلصتها حكومة 

بنيامين نتنياهو بنس���بة 30% إلى 40% في الثلث األخير من العام قبل الماضي 

2013، ومن المفترض أن تعود إلى ما يقارب مس���تواها السابق ابتداء من الشهر 

األول من العام المقبل الجديد 2016.

ون���رى أن نس���بة الفقر في الع���ام الماض���ي 2014، قبل دف���ع المخصصات 

االجتماعية، كانت على مستوى العائالت 1ر29%، وهذه عمليا النسبة الحقيقية 

للفق���ر، ألن المخصصات االجتماعية ترفع االف���راد والعائالت إلى حافة الفقر، 

وليس أكثر من ذلك. وبعد دفع المخصصات االجتماعية، هبطت نس���بة الفقر 

إل���ى 8ر18%، بمعنى أن المخصصات االجتماعي���ة رفعت 5ر35% من العائالت 

فقر في اسرائيل .
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ال تف���ّوت وزي���رة الثقافة )والرياضة( اإلس���رائيلية الحالي���ة، ميري ريغف، 

أكثر من س���ابقتها ليمور ليفنات )!(، أية فرصة لالنقضاض على المؤسسات 

الثقافية المختلفة التي تنظم نش���اطات وفعاليات فنية أو ثقافية ال تتماثل 

مع مواقفها وآرائها السياس���ية المتطرفة أو التي تحاول أن تنش���ط، ثقافيا، 

خارج ما تعتبره الوزيرة “إجماعا قوميا” ُملزما للجميع! 

وه���ي، وإن ل���م تنج���ح حتى اآلن ف���ي أية م���ن محاوالته���ا لمحاصرة هذه 

المؤسس���ات والتضييق عليها ماديا، بما تمتلكه م���ن نصوص قانونية وقوة 

سياسية ومن صالحيات رسمية، حقيقية أو متوهمة، إال أن األثر الذي ال يمكن 

التغاض���ي عنه هو األخط���ر � وهو فرض أجواء ترهيبي���ة تخويفية فوق هذه 

المؤسس���ات الثقافية المختلفة وفوق رؤوس القيمي���ن عليها والفاعلين في 

إطارها، بما قد ينشر ما يصفه بعض المعنيين في المجال ب�«الردع الذاتي« أو 

»الرقابة الذاتية« الصارمة.

فق���د عادت الوزي���رة ميري ريغف وتراجعت، هذه الم���رة أيضا، عن موقفها 

الذي كانت أعلنته س���ابقا بشأن الطلب من وزير المالية، موشي كحلون، فرض 

غرام���ة مالية على »س���ينماتك تل أبيب« عل���ى خلفية تنظيم���ه واحتضانه 

مهرجانا سينمائيا عن النكبة والعودة بعنوان )48 ملم(. 

وب���ررت ريغف تراجعها هذا، في البيان الذي أصدرته وزارتها إلى وس���ائل 

اإلع���الم يوم 8 كانون األول الج���اري، بالقول إن لجنة الفحص التي ش���كلتها 

الوزي���رة للنظر في ما إذا كانت أفالم المهرجان تش���كل مخالفة للمادة رقم 3 

ب من قانون الميزانية )المعروف باس���م »قانون النكبة«، كما سنفصل الحقا( 

أقّرت بأن »هذه األيام تش���مل، فعال، مضامين تش���ويهية وتشهيرية، لكنها 

)المضامين( ال تصل حّد تشكيل مخالفة لقانون الميزانية«!

وحاول بيان الوزارة تبرير القرار بتشكيل »لجنة الفحص« بأن »شكاوى عديدة 

وصلت إلى الوزارة تتعلق بمضامين األفالم التي تعرض ضمن المهرجان«، مما 

دفع الوزيرة إلى تشكيل »لجنة فحص مهنية« )من أعضاء »مجلس الرقابة على 

األفالم والمسرحيات«، التابع للوزارة نفسها( لتقوم بمشاهدة األفالم وإعداد 

رأي مهني بش���أنها، وذلك »في إطار إجراء داخلي يرمي إلى فحص ما إذا كان 

هنالك خرق لقانون الميزانية يستدعي توجه وزارة الثقافة إلى وزارة المالية 

التخاذ اإلجراءات المناسبة«!

وكانت ريغف أعلنت، قبل ذلك، أنها »تس���لمت شكاوى عديدة تشير إلى أن 

في مضامين األفالم ما يش���كل خرقا لقانون الميزانية ويتضمن تحريضا على 

دولة إسرائيل ومسا بها«! وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات، طبقا للمادة رقم 3 

ب م���ن القانون المذكور، والذي يخّول وزير المالية صالحية فرض غرامة مالية 

على أية مؤسس���ة تصرف أمواال لتمويل »أي إنتاج )فني أو ثقافي( يحض على 

التحريض، العنصرية أو تأييد الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل«.  

وردا عل���ى إع���الن الوزي���رة ه���ذا، توجهت »جمعي���ة حق���وق المواطن في 

إس���رائيل« إلى المستش���ار القانوني للحكومة، يهودا فاينش���تاين، وطالبته 

بإص���دار تعليماته إلى وزيرة الثقافة، ريغف، بوق���ف إجراء الفحص المذكور 

»نظرا النع���دام أي داع لمثل هذا الفحص«. وضمنت الجمعية رس���التها تلك 

انتقادات حادة لسلسلة من التهديدات صدرت عن الوزيرة ريغف نفسها ضد 

مؤسس���ات ثقافية مختلفة، خالل األش���هر األخيرة، بحرمانها من مخصصات 

الدعم المالي الحكومي. وأكدت الرس���الة: »يبدو أن الوزيرة ال تميز بين آرائها 

ومواقفها السياسية وبين منصبها الوزاري«!

واعترضت »جمعية حقوق المواطن«، أيضا، على إلقاء مهمة »فحص األفالم« 

كما حددتها الوزيرة على أعضاء »مجلس الرقابة على األفالم والمس���رحيات«، 

نظ���را ألن »صالحي���ة هؤالء األعض���اء القانونية، كما ينص عليه���ا أمر األفالم 

من الع���ام 1927، محددة ومحدودة وتنحصر ف���ي المصادقة على عرض أفالم 

سينمائية أو فرض قيود على عرضها، فقط، وهم ليسوا مخولين، وال مؤهلين، 

لتحديد ما إذا كان الفيلم الس���ينمائي يتضم���ن تحريضا على العنف أو على 

العنصرية، ولذلك فإن هذا الفحص � كما طلبته الوزيرة � يتجاوز صالحياتهم«!

لكن الجمعية عادت و«اس���تدركت«، فأضافت بسخرية الذعة: »بتفكير ثان، 

يبدو أنه ليس هنالك من هم أكثر مالءمة من أعضاء مجلس الرقابة إلجراء هذا 

الفحص، إذ إن هدفه الوحيد هو فرض رقابة على األفالم المعروضة«!

وأكدت الجمعية أن هذا الفحص، بصرف النظر عن النتيجة التي سيتوصل 

إليها، »قد س���بب ضررًا جس���يمًا، بما بثه من رس���الة تهديدية تخويفية ضد 

كل من يجرؤ على مالمس���ة مس���ائل خالفية وال تتس���اوق مع مواقف الوزيرة 

السياسية«!

رت رسالة الجمعية بأن الوزيرة ريغف »ومنذ تسلمها منصبها هذا تشن 
ّ
وذك

حملة ترهيب وتخويف ضد مؤسسات ثقافية مختلفة في البالد بحرمانها من 

الميزانيات: مس���رح »الميدان« في حيفا، على خلفية عرض مس���رحية »الزمن 

الموازي«، و«مس���رح المينا« في يافا على خلفية إعالن أحد مؤسس���يه، الممثل 

نورمان عيس���ى، رفضه المش���اركة في عروض في الضف���ة الغربية المحتلة، 

وغيرهما«. 

المستشار القانوني: ال 
صالحية لوزيرة الثقافة!

وردا عل���ى رس���الة جمعية حق���وق المواطن هذه، وجهت نائبة المستش���ار 

القانون���ي للحكومة، المحامية دانا زيلبر، رس���الة جوابي���ة أوضحت فيها أنه 

ليس من صالحية وزيرة الثقافة إجراء مثل هذا الفحص، كما ذكر آنفا، كما أن 

 ليس من صالحيتها إجراء أي تقليص في الميزانية المخصصة للسينماتيك. 

وأوضحت رسالة نائبة المستشار اإلجراء القانوني الرسمي الذي يمكن بموجبه 

تقليص مخصصات الدعم المالي ألية مؤسسة ثقافية بجريرة »التحريض على 

العنف، التحريض على العنصرية أو تأييد عمل مس���لح ضد دولة إس���رائيل«، 

فقالت إن »اإلجراء القانوني الرسمي الوحيد المتاح هو تشكيل طاقم خاص من 

قبل وزير المالية، وليس وزيرة الثقافة، بحيث يضم ممثلين عن وزارة المالية، 

وزارة الع���دل ووزارة الثقافة. أما مجلس الرقابة على األفالم والمس���رحيات فال 

يستوفي شروط طاقم الفحص طبقا لهذا اإلجراء«!

كما أوضحت نائبة المستش���ار في رسالتها، أيضا، أن »الخصم من الميزانية 

)ميزانية الدعم( ال يجوز أن يتم مس���بقًا. فإذا ما تقرر أن ثمة مس���وغًا قانونيا 

لتقليص المخصصات، وفقا لقانون الميزانية، فإن باإلمكان إجراؤه )التقليص( 

الحق���ا فقط، وبعد الحصول عل���ى رأي مهني من المستش���ار القانوني لوزارة 

المالية بشأن توفر مثل هذا المسوغ«!

والمسّوغ القانوني المقصود هنا هو ما يتضمنه البند 3 ب من »قانون أسس 

الميزانية”، والمعروف باسم »قانون النكبة« الذي سنه الكنيست اإلسرائيلي 

ي���وم 22 آذار من الع���ام 2011. ويقضي ه���ذا القانون بتخويل وزي���ر المالية 

صالحية تقليص / إلغاء ميزانيات دعم تقدمها الحكومة ألية مؤسس���ة تقام 

فيها نش���اطات »ُيفهم منها إنكار وجود إس���رائيل كدولة للشعب اليهودي 

أو إن���كار طابعها الديمقراطي«، كما يمنع تمويل نش���اطات »تتضمن تأييدا 

للكفاح المس���لح أو ألعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل، مسًا بعلم الدولة أو بأي 

من رموزها«!   

ويذك���ر أن هذه ليس���ت المرة األول���ى التي يتعرض فيها س���ينماتيك تل 

أبيب لهذه الهجمة على خلفي���ة تنظيم »مهرجان أفالم النكبة«. فقد حاولت 

وزيرة الثقافة الس���ابقة، ليمور ليفنات، أيض���ا، اتخاذ إجراءات عقابية كهذه، 

إذ توجهت آنذاك إل���ى وزارة المالية وطلبت منها فحص إمكانية إلغاء الدعم 

 بأن 
ً
المال���ي الحكومي لس���ينماتيك ت���ل أبيب عل���ى الخلفية ذاته���ا مّدعية

»س���ينماتيك، بتنظيمه هذا المهرجان، يخالف القانون ويدعم نشاطا يعتبر 

يوم استقالل إسرائيل يوم حداد«! 

واعتب���رت المديرة العام���ة لجمعية »ذاكرات«، ليئ���ات روزنبرغ، أن محاوالت 

وزيرتي الثقافة، الحالية والسابقة، هي جزء من محاوالت عديدة سوف تستمر 

مس���تقبال أيضا بهدف »إقصاء موضوع النكبة وحق العودة عن جدول األعمال 

العام في إس���رائيل«! وأضافت: »لو لم يكن الموضوع مؤلما للغاية وقاسيا إلى 

أقص���ى الحدود لكان باإلمكان اعتبار محاول���ة الوزيرة هذه تصرفا تافها«، ثم 

قال���ت: »بدال من محاوالت إس���كات الموضوع وإخفائه، أدع���و الوزيرة وزمالءها 

اآلخرين إلى الحضور ومش���اهدة األفالم ومحاول���ة اإلصغاء إلى عمق األصوات 

الصادرة منها«!

مهرجان أفالم النكبة
»مهرج���ان أفالم النكب���ة والالجئين«، ال���ذي أقيم هذا العام في األس���بوع 

األول من ش���هر كان���ون األول الجاري )بين 4 و6 منه( هو مهرجان س���ينمائي 

دول���ي يحمل عنوان »مهرجان األف���الم الدولي 48 ملم« ب���ادرت إليه وتنظمه 

 جمعي���ة »ذاك���رات« )زوخ���روت(، بالتع���اون م���ع »س���ينماتيك ت���ل أبيب«.

وهذه هي الس���نة الثالثة عل���ى التوالي التي يقام فيها ه���ذا المهرجان، إذ 

أقيم للمرة األولى في شهر تشرين الثاني من العام 2013. وهو يشمل، عادة، 

عروض���ا حصرية وخاصة ألفالم محلي���ة وعالمية تعالج النكبة الفلس���طينية 

وعودة الالجئين الفلسطينيين. 

وإلى جان���ب األفالم التي تعرض ألول مرة، ش���مل برنام���ج المهرجان هذه 

السنة، أيضا، أفالما قصيرة جديدة تم إنتاجها خصيصا للمهرجان بمشاركة 

فنانين فلس���طينيين وإس���رائيليين »يحاولون مواجهة الماضي والبحث عن 

حل سياسي وإنس���اني للظلم والمعاناة المتواصلين ويرسمون طريقا لتحمل 

المسؤولية وإصالح الغبن«، كما جاء في بيان »ذاكرات«.  

ويتطل���ع المهرجان إلى تحدي الواقع المّر بطرق إبداعية، مؤكدا على أن 

فكرة تنظيمه تتقصد عرضِ أفالم »غيابها عن صاالت العرض اإلسرائيلية 

لي���س صدف���ة وال عرضي���ًا، بل ه���و داللة إضافي���ة على إقص���اء الثقافة 

الفلس���طينية ومحوها عن األجندة اليومية المحلية«. وأكد المدير الفني 

للمهرجان، إلياهو زيغدون، أن برنامج المهرجان يشمل أفالما سينمائية 

»ل���وال هذا المهرجان لما أتيحت للمش���اهد اإلس���رائيلي أية فرصة أخرى 

لمشاهدتها«.   

ويتزامن المهرجان، س���نويا، مع الذكرى الس���نوية لقرار تقسيم فلسطين 

)29 تش���رين الثاني 1947(، وهو »القرار الذي كّرس فكرة التقس���يم والفصل 

بين اليهود والفلس���طينيين في هذه البالد ويشكل مفترقا مركزيا في النزاع 

المتواصل وفي تحويل مئات آالف الفلس���طينيين إلى الجئين«، كما أكد بيان 

»ذاكرات«، وأضاف: »67 عاما مرت منذ بدء النكبة الفلسطينية في العام 1948 

و48 سنة مرت منذ االحتالل في العام 1967. وإن غياب/ حضور هذين الحدثين 

س���ين يشكل أحد أهم العناصر التي تبلور هوية المجتمع  التاريخيين المؤسِّ

اإلس���رائيلي وواق���ع حياتنا حتى الي���وم. ولذا، فإن معالج���ة الجوانب األخرى 

والمس���كوت عنها في هذي���ن الحدثين وفي تجس���يداتها اليومية في أرض 

الواقع تش���كل محاولة لعرض قراءة أخرى، عبر إنتاجات س���ينمائية متنوعة، 

لواقع اللجوء الفلسطيني والحياة الفلسطينية في المناطق الفلسطينية وفي 

الشتات«.      

يذكر أن جمعية »ذاكرات« تأسست في العام 2002 وتضع نصب عينيها 

العمل م���ن أجل »الدفع نحو تحمل الجمهور اإلس���رائيلي مس���ؤوليته عن 

النكبة الفلسطينية وعن تحقيق حق عودة الالجئين الفلسطينيين«.  وفي 

هذا اإلطار، تس���عى »ذاك���رات« إلى »إحداث تغيير في الوعي، السياس���ي 

والثقاف���ي، ل���دى الجمه���ور اليهودي في إس���رائيل بغية خل���ق الظروف 

المناس���بة لعودة الالجئين الفلس���طينيين وللحياة المشتركة في البالد. 

والتركيز على الجمهور اليهودي مشتق من مسؤوليته العملية واألخالقية 

عن اللجوء الفلس���طيني، كما من موقع الق���وة واالمتياز الذي يتمتع به في 

واقع النظام الحالي«. 

تراجعت عن محاولة معاقبة »سينماتيك تل أبيب” هذه المرة

وزيرة الثقافة اإلسرائيلية تواصل نهج االنقضاض على المؤسسات الثقافية ومحاولة ترهيبها!
* شكلت الوزيرة ريغف، استنادا إلى »قانون النكبة«، طاقما خاصا لفحص إمكانية فرض غرامة مالية على »سينماتيك تل أبيب« 

على خلفية احتضانه »مهرجان أفالم النكبة والعودة« ا لذي تنظمه جمعية »ذاكرات« اإلسرائيلية للسنة الثالثة على التوالي

* الوزيرة اضطرت إلى التراجع عن محاولتها هذه حيال تأكيد المستشار القانوني للحكومة أن خطوتها غير قانونية وليست ضمن صالحياتها!*

أص���در »المركز اإلس���رائيلي لتدعي���م المواطن«، مؤخرا، بحث���ا مفصال حول 

تطبي���ق الحكومة اإلس���رائيلية لالتفاقيات االئتالفية والق���رارات التي جرى 

االتفاق عليها بين أحزاب االئتالف، وذلك بمناس���بة مرور س���تة أش���هر على 

تشكيل الحكومة اإلسرائيلية ال�34 الحالية.

ويش���ار إلى أن “المركز اإلس���رائيلي لتدعيم المواطن” ه���و جمعية تعمل 

في مج���ال الحكم، وتتابع نجاعة القطاع العام والقدرات التنفيذية للس���لطة 

التنفيذية. 

ويركز المركز على عملية تنفيذ السياسات، من جوانب مختلفة تتعلق بأداء 

الحكم وقدرته على تطبيق وقيادة تغييرات لمصلحة الجمهور.

ومعروف أنه لدى تش���كيل الحكومة اإلسرائيلية الحالية، جرى التوقيع على 

أربع اتفاقيات ائتالفية بين كتلة الليكود وبين الكتل األربع التي انضمت إلى 

االئتالف وهي: “كوالنو )كلنا(”، “البيت اليهودي”، “يهدوت هتوراة” وشاس. 

وج���رى توقيع ه���ذه االتفاقي���ات بي���ن 29.4.2015 – 7.5.2015، وأدت هذه 

الحكومة اليمين القانونية في 14.5.2015. 

وعل���ى غرار االتفاقيات االئتالفية الس���ابقة، فإن اتفاقي���ات الحكومة ال�34 

تناولت سلسلة طويلة من المضامين، التي تعبر عن التزام الحكومة الجديدة 

بالمواضيع المركزية المطروحة على األجندة العامة.

وتتميز االتفاقيات االئتالفية للحكومة الحالية بأنها مفصلة بش���كل كبير، 

وتضمنت تفاهمات سياسية تناولت أدق التفاصيل، وشملت أحيانا تفاصيل 

دقيقة لطريقة تنفيذ البنود المختلفة في االتفاقيات. 

ويأتي ذلك على خلفية حل الحكومة الس���ابقة بصورة س���ريعة، ويالحظ أن 

العديد م���ن التفاهمات ف���ي االتفاقيات الحالية جاءت بعد اس���تخالص عبر 

واستنتاجات وكذلك من خالل تطرق عيني إلى عمل الحكومة السابقة. 

وجرى توقيع االتفاقيات االئتالفية مع الكتل األربع الش���ريكة في االئتالف 

بصورة متوازية. ولذلك باإلم���كان رؤية بنود متكررة في هذه االتفاقيات بعد 

أن تم إمالؤها من قبل الحزب الحاكم، أي حزب الليكود.

وتش���مل هذه البنود باألساس جوانب تتعلق بإدارة االئتالف، زيادة القدرة 

عل���ى الحكم، الخدمة العس���كرية في الجيش وكذلك مج���ال اإلعالم الموجود 

بيدي حزب الليكود.

إل���ى جانب هذه البن���ود المتكررة في جمي���ع االتفاقي���ات االئتالفية، فإن 

االتفاقيات مع كل واحدة من كتل االئتالف تعبر عن التزام بتطبيق سياسات 

في المجاالت المركزية التي تطرحها كل كتلة.

فحزب “كوالنو” ركز على موضوعي اإلسكان واإلصالحات االقتصادية.

وحزب “البيت اليهودي” ركز على االس���تيطان والتربية والتعليم وموضوع 

الهوية اليهودية.

وحزب���ا ش���اس و”يهدوت هت���وراة”، الل���ذان كان���ت االتفاقيت���ان معهما 

متشابهتين، ركزا على موضوع التربية والتعليم، الخدمات الدينية والتجنيد 

للجيش، والتزما بإلغاء اتفاقيات وقرارات اتخذت خالل والية الحكومة السابقة.

االتفاقيات االئتالفية في إسرائيل
يوجد في إسرائيل استخدام واسع لالتفاقيات االئتالفية، التي تشكل جزءا 

هاما في عمل المؤسس���ة السياسية. وكان قسم من هذه االتفاقيات سري في 

العقود األولى بعد تأس���يس إس���رائيل، لكن منذ العام 1990، وفي أعقاب قرار 

صادر عن المحكمة العليا، أصبح لزاما نشرها كلها.

وكان���ت هذه االتفاقي���ات تصاغ بنص واحد وتوقع عليه ع���دة أحزاب، األمر 

الذي يمنع حزبا معينا من تحقيق مكاس���ب لنفس���ه على حساب شركائه في 

االئتالف. وشملت هذه االتفاقيات بضع عشرات من البنود.

وف���ي الع���ام 1984 تش���كلت الحكومة األكث���ر تعقيدا من حي���ث أنظمتها 

القانونية، ورغم ذلك شمل االتفاق االئتالفي 63 بندا. ووقع هذا االتفاق حزبا 

الليكود و«المعراخ« )الذي أصبح حزب العمل الحقا(، وش���مل االتفاق تعليمات 

بشأن ضم حزبي شاس و«المفدال«.

وش���ملت هذه االتفاقي���ات، كما هي الح���ال اليوم، مواضي���ع تتعلق بأداء 

الحكومة، تعيين���ات، أنظمة حول مواضيع مختلف حوله���ا، تتعلق غالبيتها 

بحرية التصويت على مش���اريع قوانين في الكنيس���ت، ومواضيع تريد أحزاب 

دفعها قدما وجرى االتفاق عليها. 

ومنذ س���نوات التس���عين أصبحت االتفاقيات االئتالفي���ة مبنية كوحدات 

منفصل���ة وتتعلق ب���كل واحدة من الكت���ل التي تنضم إل���ى االئتالف. وهذا 

المبنى الجدي���د لالتفاقيات يتالءم أكثر مع غايته���ا كوثائق تضمن تطبيق 

البرنامج السياسي للحزب.

وتحول االتفاق االئتالفي الواحد إلى عدة اتفاقيات ائتالفية أنش���أ مجموعة 

كبيرة من االلتزامات وتشمل عددا كبيرا من البنود، ويستدعي تطبيقها كلها 

أداء سياسيا معقدا وصيانة الحكومة على مدار واليتها. 

وفي غالب األحيان ال تش���مل االتفاقيات االئتالفية بيانات سياسية شاملة 

على المس���توى القومي أو الرس���مي، فهذه يفت���رض أن تتضمنها الخطوط 

العريضة للحكومة.

برغم ذلك، تضمنت االتفاقيات لدى تشكيل الحكومة الحالية بنودا كهذه، 

العتبارات ش���خصية، مثل البن���د المتعلق بأهمية التعالي���م اليهودية بين 

اليهود في العالم والذي نص علي���ه االتفاق مع »البيت اليهودي«، أو االلتزام 

بمحاربة الفقر في إطار االتفاق مع »كوالنو«. 

توزيع فئوي لبنود االتفاقيات
ش���مل تصنيف البنود الثانوي���ة توزيعة فئوية، وذلك بحس���ب مالءمتها 

لمجموعة أو فئة معينة في المجتمع اإلسرائيلي. وشكلت هذه البنود الثانوية 

الفئوية نس���بة 35% من مجمل البن���ود الثانوية ف���ي االتفاقيات االئتالفية 

للحكوم���ة الحالية. وتطرق���ت 21% من البن���ود الثانوية للجمه���ور الحريدي، 

و10% لجمه���ور الصهيونية الدينية، و4% للجمهورين الحريدي والصهيوني 

الديني. 

ويس���مح تصنيف البنود الثانوية بصورة فئوية بالحصول على صورة أوسع 

حول »جمهور الهدف« لتطبيق االتفاقيات، ويس���مح أيضا برؤية الوزن الكبير 

نس���بيا لهذه البنود في مواضي���ع التعليم، االس���تيطان، العالقة بين الدين 

والدولة، وكذلك مواضيع متعلقة بالتجنيد للجيش. 

ويتبين أن الموضوع األكثر تطبيق���ا هو »إدارة االئتالف«، وتم تطبيق %93 

من البنود الثانوية المتعلقة به. وهذه النس���بة المرتفعة ليست مفاجئة، ألن 

 هذه البنود يشمل تعيينات في المناصب الحكومية، وبضمنها تعيينات 
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ال���وزراء ونوابهم، وكذلك ترتيب���ات مختلفة يتم تنفيذه���ا من أجل تمكين 

الحكومة من مزاولة مهامها. 

ولذل���ك فإن نس���بة مرتفعة من هذا الج���زء من االتفاقي���ات االئتالفية تم 

تنفيذه في األشهر الستة األولى لوالية الحكومة. 

والموض���وع الثان���ي األكثر تطبيق���ا، بع���د “إدارة االئتالف”، ه���و موضوع 

“االس���تيعاب والش���تات” والذي تم تنفي���ذ 62% من بنوده. وهذه النس���بة 

المرتفعة نابعة باألس���اس من أن االتفاقيات االئتالفية تشمل مجموعة بنود 

ثانوية تتعلق بتنظيم مكانة وزارة الش���تات وصالحياتها، بموجب تفاهمات 

مع كتلة “البيت اليهودي”. 

وهذه البنود هي باألس���اس بن���ود إجرائية وتتعلق بتنظي���م بنية الوزارة 

وانط���الق عم���ل الحكومة وبلورة االئتالف، ولهذا الس���بب فإن نس���بة تطبيق 

بنودها تكون مرتفعة.  

والمجال الثالث من حيث تنفيذ بنوده بنس���بة مرتفعة هو مجال اإلس���كان، 

وتبلغ النس���بة هنا 51%. وتعود أس���باب ذلك، على ما يب���دو، إلى كثرة البنود 

السابقة لبدء تنفيذ أعمال بناء، والتي وضعتها كتلة “كوالنو”، من أجل إعداد 

“صندوق أدوات” من الصالحيات وتعريف المس���ؤوليات التي تس���مح بدفع 

سياسة اإلسكان.

وم���ن بين هذه البنود، تل���ك المتعلقة بنقل مجاالت المس���ؤولية إلى وزارة 

المالية، تعديل قوانين من أجل تنظيم هذه الصالحيات، تش���كيل مس���ارات 

سن قوانين سريعة في الكنيست. 

وتم تنفيذ هذه التغييرات بش���كل سريع، ولذلك تظهر نسبة مرتفعة في 

تطبيق بنود هذا المجال.

ويظه���ر جليا م���ن المعطيات ضعف تطبي���ق البنود المتعلق���ة بالمجاالت 

االجتماعية، مثل الصحة والتعليم والتشغيل والمواصالت، التي تظهر نسب 

تطبيق بنود منخفضة، بس���بب كثرة البنود الثانوية ف���ي هذا المجال وأيضا 

بسبب عدم تنفيذ هذه البنود بشكل كامل.  

ويتبين من المعطيات أن البنود األكث���ر تطبيقا في االتفاقيات االئتالفية، 

في األش���هر الس���تة األولى لوالية الحكومة الحالية، هي تلك التي يش���ملها 

االتف���اق مع “البيت اليهودي”، وتليها كتلة “كوالنو” التي يس���تند نجاحها 

باألساس على موضوع اإلسكان.

وف���ي المقابل، فإن نتائج تطبيق البنود ف���ي اتفاقيتي االئتالف مع كتلتي 

شاس و”يهدوت هتوراة” جاءت متدنية. 

االتفاقيات تعكس قضايا
وليس سياسة مشتركة

أحد األس���باب المحتملة لكثرة البنود وتفصيله���ا يتعلق بحقيقة أن مبنى 

االتفاقي���ات االئتالفية ال يش���ير إلى سياس���ة حكومية مش���تركة، وإنما إلى 

مجموعة قضايا يتعي���ن معالجتها، وتتكون من مجموع���ة مواضيع تدفعها 

أولويات كل واحد من الشركاء االئتالفيين. 

ومن هذه الناحية، باإلمكان الربط بش���كل مباش���ر بي���ن الكتلة التي دفعت 

قضاي���ا معينة وبين هذه القضايا والتفاهمات حوله���ا، بينما ال تكون هناك 

عالقة تقريبا بين هذه القضايا والكتل األخرى. 

وعلى س���بيل المثال، فإن المواضيع المركزية التي دفعتها كتلة “كوالنو” 

في مجالي اإلسكان واإلصالحات االقتصادية، تكاد تكون غائبة عن االتفاقيات 

االئتالفية للكتل األخرى. 

من الجهة األخرى، فإن مواضيع مث���ل التعليم الحريدي والخدمات الدينية 

هي مواضي���ع مركزية في االتفاقيات مع كتلتي ش���اس و”يهدوت هتوراة”، 

وهي موجودة بصورة جزئية في االتفاق مع كتلة “البيت اليهودي”، وال تظهر 

أبدا في االتفاق مع “كوالنو”. وهذه الميزة هي نتيجة لالنتقال إلى اتفاقيات 

منفصلة مع كل كتلة على حدة. 

ووفق���ا لبحث “المركز اإلس���رائيلي لتدعي���م المواطن”، فإن م���ن الجائز أن 

التغيير الحاصل من اتفاق ائتالفي واحد مش���ترك توق���ع عليه جميع الكتل 

إلى اتفاقيات ائتالفية عدة، هو نتيجة لرغبة سياس���ية بعدم وضع سياس���ة 

حكومي���ة موحدة ومتفق عليها، العتبارات اإلدارة االئتالفية، لكي تبقي مجاال 

إلج���راء تغييرات ف���ي مبنى االئتالف، أو العتبارات عام���ة – إعالمية، من خالل 

التركيز على مجموعة قرارات بدال من طرح سياسة شاملة تستدعي انتقادات، 

مثلما كان متبعا في سنوات الستين والسبعين.  

تأثير الكتل على تطبيق
سياسة في إطار االئتالف

تختلف القوة السياس���ية لكل واحدة من كتل االئتالف وفقا لعدد األصوات 

التي حصلت عليها في االنتخابات. ويتوقع من الكتلة األكبر أن تحقق لنفسها 

قوة سياس���ية أكب���ر داخل الحكومة وخارجه���ا، من أجل تنفي���ذ اتفاقياتها 

االئتالفية. 

وتشير المعطيات إلى أن كتلة »يهدوت هتوراة« هي األضعف سياسيا بين 

كتل االئتالف، ونسبة تطبيق البنود الثانوية في االتفاقية االئتالفية المبرمة 

معها ه���ي األكثر انخفاضا. وهذا األمر ينطبق على كتلة ش���اس التي قوتها 

أكبر بقليل، ولكنها أضعف من قوة كتلتي »كوالنو« و«البيت اليهودي«. 

لك���ن هناك عدم مالءمة فيما يتعلق بتطبي���ق البنود الثانوية بين »كوالنو« 

كر أعاله، فإن نسبة التطبيق األعلى لبنود االتفاقيات 
ُ
و«البيت اليهودي«. وكما ذ

االئتالفية هي تلك التي تتضمنه���ا االتفاقية مع »البيت اليهودي«، علما أن 

قوة هذه الكتلة أقل ب�20% من قوة »كوالنو«.

وبين األسباب التي تفسر نجاح »البيت اليهودي« في هذه الناحية هو كثرة 

ال���وزارات والصالحيات التي حصلت عليها ه���ذه الكتلة في إطار المفاوضات 

االئتالفية. 

 فقد حصلت هذه الكتلة على أربع حقائب وزارية، بينما كتلة »كوالنو« األكبر 

منها حصلت على ثالث حقائب وزارية فقط. 

وهناك سبب آخر هو أن كتلة »البيت اليهودي« تمكنت في إطار المفاوضات 

االئتالفية من الوصول إلى مالءم���ة عالية بين عدد الحقائب الوزارية المرتفع 

الذي حصلت عليه وبين القضايا التي أرادت االنشغال بها.   

كذلك اهتم���ت كتلة »البي���ت اليه���ودي« بالحصول على مناصب تس���مح 

بالحس���م، مثل منصب رئيس لجنة القانون والدس���تور في الكنيس���ت، بينما 

كتلة »كوالنو« حصلت على مناصب تتعلق بقضيتي اإلسكان واإلصالح البنكي 

ولكن القضايا الباقية بقيت ضمن صالحيات كتل أخرى. 

حزب »البيت اليهودي« نجح في تطبيق أعلى نسبة من االتفاقيات االئتالفية للحكومة الحالية!
*معطيات بحث جديد حول مدى تطبيق الحكومة اإلسرائيلية االتفاقيات االئتالفية التي جرى توقيعها 

لدى تشكيلها قبل نصف عام تؤكد أن »البيت اليهودي« الكتلة األقوى داخل الحكومة بعد »الليكود«*



الثالثاء 2015/12/15م الموافق 4 ربيع األول 1437هـ العدد 371 السنة الثالثة عشرة6

إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

ر الرئيس األميركي، باراك أوباما، الرئيس اإلس���رائيلي، رؤوفين ريفلين، 
ّ
حذ

خ���الل لقائهما ف���ي البيت األبيض، األس���بوع الماضي، م���ن الصعوبات التي 

تواجهها الواليات المتحدة في ما يتعلق بصد خطوات سياسية ضد إسرائيل 

في المحافل الدولية. 

ووفق���ا لصحيف���ة »هآرتس«، ف���إن أوباما ق���ال لريفلين إن وزي���ر الخارجية 

األميركية، جون كيري، سعى إلى لجم خطوات ضد إسرائيل في األمم المتحدة 

أو هيئات دولية أخرى، خالل السنوات الثالث الماضية.

وأضاف أوباما أن كيري كان خالل هذه الفترة يتوجه إلى نظرائه في العالم، 

وخاص���ة في أوروبا، ويقول لهم إنه يحاول دفع عملية الس���الم، ويطالبهم بأال 

يعرقل���وا محاوالته بهذا الخصوص. لكن الرئيس األميركي أش���ار إلى فش���ل 

كيري في مس���عاه خالل زيارته األخيرة إلى إسرائيل. وأوضح أوباما أن »كيري 

ع���اد بدون أجوبة، وال أعرف ما إذا س���نتمكن من االس���تمرار في لجم المجتمع 

الدولي، ألنه ال يمكننا أن نعدهم بشيء... ماذا سنقول لهم؟«.

وت���دل أقوال أوباما عل���ى تراجع كبير في توقع���ات اإلدارة األميركية حيال 

احتماالت اس���تئناف العملية السياسية بين إس���رائيل والفلسطينيين، في 

الوقت الذي ترفض فيه إس���رائيل اس���تئنافها. وفي موازاة ذلك، قال الوزير 

اإلسرائيلي أوفير أكونيس إنه قدم، سوية مع وزراء آخرين، اقتراحا يقضي بأن 

تتخذ الحكومة اإلسرائيلية قرارا بعدم إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وفي هذه األثناء، تواصل إسرائيل سياستها ضد الفلسطينيين، مثل توسيع 

االستيطان ونصب الحواجز العسكرية وتخصيص شوارع للمستوطنين وأخرى 

للفلس���طينيين، إضافة إلى تزايد عمليات قتل الفلسطينيين، بذريعة تنفيذ 

عملي���ات طعن ودهس غي���ر مثبتة في حاالت كثيرة أو إم���كان منع مثل هذه 

العمليات من دون قتل من يحاول تنفيذها. وإلى جانب ذلك، تفاقمت مظاهر 

العنصرية اإلس���رائيلية ضد المواطنين العرب داخل الخط األخضر، كما تجلت 

األسبوع الماضي برفض سكن فائزين بمناقصات بناء بيوت خاصة في ضاحية 

في مدينة العفولة، فقط ألن هؤالء الفائزين هم مواطنون عرب. 

وفي ظل استمرار هذه الممارس���ات وتفاقمها، تزايدت الدعوات إلى فرض 

عقوبات على إس���رائيل، مثل وسم منتجات المس���توطنات في أسواق االتحاد 

األوروبي. 

شر في العدد األخير 
ُ
ولفت مقال للباحثة ميخال حاطوئيل - ردوشيتسكي، ن

من فصلية »عدكان إس���تراتيجي )المستجد اإلس���تراتيجي(« التي يصدرها 

“معه���د أبح���اث األمن القومي” ف���ي جامعة تل أبيب، إلى أن “الش���كوك في 

المحافل الدولية حيال صورة إس���رائيل كدولة ديمقراطي���ة ليبرالية وحيدة 

في الش���رق األوس���ط آخذة بالتزايد في الس���نوات األخيرة”. وش���ددت على 

وجود “تبعات بعيدة المدى لتش���بيه إس���رائيل بأنها دولة أبرتهايد )تفرقة 

عنصرية( على أمنها القومي”.

وتناولت الباحث���ة ما وصفتها بأنها “معطيات صلبة العتبار إس���رائيل في 

الحلبة الدولية أنها دولة أبرتهايد”، وذلك من خالل تحليل 137 مقاال نش���رت 

في الصحافة العالمية و158 وثيقة لألمم المتحدة.

ورأت الباحث���ة أن���ه “في الوق���ت الذي تتفاخ���ر فيه القيادة اإلس���رائيلية 

بالمقارنة بين سياسة إسرائيل الليبرالية وسياسة جاراتها غير الديمقراطية 

في المنطقة، يبدو أنه يتم تش���بيه إسرائيل بشكل متزايد بحكم األبرتهايد 

الذي كان قائما في جنوب أفريقيا، وهو حكم كان يس���تند إلى فصل عنصري 

ممأسس، قمعت فيه األقلية البيضاء األغلبية السوداء بيد من حديد”.

وبرغ���م مح���اوالت الحكومة اإلس���رائيلية تغييب حقيقة ه���ذا التعامل مع 

إسرائيل في المحافل الدولية، إال أن التهديد بعزلة إسرائيل الدولية تغلغل 

إلى الخط���اب العام في العالم. ووفقا للباحثة، فإن غياب التوثيق والمعطيات 

الصلب���ة حول ذلك “يس���مح لصناع الق���رار الذين يتخوفون م���ن تحويل جزء 

م���ن كعكة الميزانية المقلصة من أجل مواجه���ة التهديدات غير المتبلورة، 

باالدع���اء أن تخصيص أموال لالعتن���اء بمكانة إس���رائيل الدولية ليس مبررا 

قياسا بالحاجة الماسة لتوفير رد على التهديدات الملموسة والداهمة”. 

نظام األبرتهايد في  جنوب أفريقيا
اس���تعرضت الباحث���ة النض���ال الدولي ضد نظ���ام األبرتهاي���د في جنوب 

أفريقي���ا، منذ العام 1946، عندما بحثت األمم المتحدة السياس���ة العرقية في 

ه���ذه الدولة. وبعد ذل���ك بعامين، فاز الحزب الوطني ف���ي االنتخابات، وبدأت 

الحكومة الجديدة بتنفيذ خطوات رسمية ترمي إلى فصل األقلية البيضاء عن 

األغلبية غير البيضاء )الس���ود والملونون(. وفي تلك الفترة جرى سن قوانين 

لتطبي���ق األبرتهايد، مثل القانون الذي عزز الفصل بين البيض والس���ود من 

خالل تخصيص مناطق سكن وتش���غيل منفصلة، وقانون األراضي الذي نص 

على أنظمة لش���راء الس���ود لألراضي، وقانون السجل الس���كاني الذي يفرض 

أن يصنف أي مواطن في الس���جل الس���كاني بموجب اعتبارات عنصرية، مثل 

أبيض أو أسود أو ملون. ورافقت ذلك ممارسات عسكرية وسيطرة بيروقراطية 

تعس���فية واس���تخدام العنف ضد األغلبية، األمر الذي مّيز جنوب أفريقيا عن 

غيرها من الدول التي انتهكت حقوق اإلنسان في حينه.

وأش���ارت الباحثة إل���ى العالقات الحميمة بين نظ���ام األبرتهايد في جنوب 

أفريقيا والواليات المتحدة، لكن في س���نوات الثماني���ن، وإلى جانب الحركة 

العالمية ضد األبرتهايد ومساواة دعم جنوب أفريقيا بدعم العنصرية، حدث 

خالف ش���ديد بين الكونغرس األميركي وإدارة الرئي���س رونالد ريغان، التي 

اتبعت سياس���ة »المش���اركة البناءة« في العالقات مع جنوب أفريقيا. واتسع 

النشاط المناهض لألبرتهايد في الواليات المتحدة، من مظاهرات أمام سفارة 

جنوب أفريقيا في واشنطن إلى مظاهرات أمام قنصلياتها في أنحاء الواليات 

المتحدة، بمش���اركة أعضاء كونغرس وشخصيات عامة. وفي العام 1985 اتفق 

الحزب���ان الديمقراط���ي والجمهوري عل���ى عقوبات جزئية ف���ي إطار معارضة 

سياس���ة »المش���اركة البناءة«. وفي العام 1986 تصاعدت االنتقادات الدولية 

ض���د جنوب أفريقيا، وتعاون الحزبان األميركيان ضد الفيتو الذي اس���تخدمه 

ريغان ضد القانون الشامل المناهض لألبرتهايد.

ونتيج���ة لذلك، وخالفا إلرادة ريغان، ب���دأت الواليات المتحدة تفرض قيودا 

على أي اس���تثمارات جديدة في جنوب أفريقيا، وفرض���ت قيودا صارمة على 

الق���روض الحكومية واس���تيراد البضائع والمس���اعدات التجارية والس���ياحة 

لجن���وب أفريقيا. كما تم فرض قي���ود على اتفاقي���ات الضرائب التي منحت 

جنوب أفريقيا أفضلية. وسرعت هذه الخطوات التأييد الدولي لفرض عقوبات، 

ر على سياس���ة بريطانيا تجاه جن���وب أفريقيا، وتبعتهما الدول 
ّ
األمر الذي أث

األوروبية واليابان بفرض عقوبات شديدة.

وج���رى تطبيق العقوبات بواس���طة األم���م المتحدة، التي وفرت األس���اس 

التنظيمي من خالل تش���كيل »لجنة األمم المتحدة الخاصة ضد األبرتهايد«. 

وكانت األمم المتحدة تنش���ر قوائم س���نوية تش���مل المؤسسات التي تمنح 

الدعم المباش���ر لنظام األبرتهايد في جنوب أفريقيا، بهدف زيادة حساسية 

المجتمع الدولي وتصعيد الضغوط على حكومة جنوب أفريقيا من أجل تغيير 

سياستها العنصرية. وبعد ذلك بثماني سنوات، في العام 1994، انتهى عهد 

األبرتهايد من خالل إجراء أول انتخابات ديمقراطية. 

إسرائيل واألبرتهايد  في الصحافة العالمية
وج���دت الباحثة أنه تم نش���ر 54 مقاال في الصحافة الدولية اش���تملت على 

مصطلحي »إس���رائيل« و«دولة أبرتهايد«، خالل األعوام 1967 – 2000، أي خالل 

ش���ر 1741 مقاال 
ُ
33 عام���ا. بينما خالل األعوام 2001 – 2015، أي خالل 14 عاما، ن

اشتمل على هذين المصطلحين. 

ك بالطبيعة الديمقراطية إلسرائيل 
ّ
ويعني ذلك أن النقاش الدولي المش���ك

أصبح مكثفا ونشطا منذ مطلع القرن الواحد والعشرين. 

واعتبرت أن���ه »على الرغم من أن وفرة المقاالت تش���ير إل���ى اهتمام دولي 

متزايد بالربط بين إس���رائيل واألبرتهايد، لكن ليس من ش���أن ذلك أن يشير 

إلى الش���كل الذي تصف فيه الصحافة العالمية إس���رائيل في هذا الس���ياق. 

وبكلمات أخرى، المعطيات الكمية ليست كافية من أجل أن تحدد ما إذا كانت 

إس���رائيل متهمة بأنها دولة أبرتهايد أم أنها محمية من استيعابها كدولة 

كهذه«. 

ش���رت باللغ���ة االنجليزية في الصحافة 
ُ
وأج���رت الباحثة تحليال ل�86 مقاال ن

شرت في الصحافة األميركية، خالل األعوام 2000 – 2014، 
ُ
األوروبية و51 مقاال ن

واش���تملت على مصطلحي »إسرائيل« و«دولة أبرتهايد«. وتم تحليل كل واحد 

من هذه المقاالت من خالل الس���ياق الذي جرى في���ه الربط بين المصطلحين، 

بحيث أن المق���االت اإليجابية هي تلك التي جرى فيها الدفاع عن إس���رائيل 

ضد تهمة األبرتهايد؛ المقاالت السلبية هي تلك التي قالت إن إسرائيل هي 

دول���ة أبرتهايد؛ والمقاالت الحيادي���ة، أو الموضوعية، هي تلك التي تحدثت 

عن احتجاجات ضد إس���رائيل كدولة أبرتهايد، وحذرت من إمكانية أن تتحول 

إسرائيل إلى دولة أبرتهايد في المستقبل في حال لم تغير سياستها. 

وتبين من هذا التحلي���ل أن 16% من المقاالت األميركية و10% من المقاالت 

األوروبي���ة دافع���ت عن الطبيع���ة الديمقراطي���ة إلس���رائيل واعترضت على 

مقارنتها باألبرتهايد، بينم���ا الغالبية العظمى من المقاالت األوروبية )%62( 

والمقاالت األميركية )71%( ل���م تتخذ موقفا حيال هذه المقارنة، وإنما تذكر 

حقيق���ة وجود نقاش عام أو تحذر من إمكانية نش���وء نظام أبرتهايد في حال 

عدم حدوث تغيير ملموس في السياسة اإلسرائيلية.

كذل���ك أظهر التحلي���ل أنه خالل األعوام 2010 – 2014، ط���رأ ارتفاع في عدد 

المقاالت التي تش���ير إلى تش���ابه بين إس���رائيل واألبرتهايد. فخالل األعوام 

2000 – 2009 تط���رق 27 مقاال في الصحافة األميركية و37 مقاال في الصحافة 

األوروبية إلى إس���رائيل واألبرتهاي���د، بينما كان عدد مق���االت كهذه 24 في 

الصحافة األميركية و49 في الصحافة األوروبية خالل األعوام 2010 – 2014.

واس���تنتجت الباحثة من هذا التحليل أمري���ن، األول هو أن عددا قليال فقط 

م���ن المقاالت في الصحاف���ة األميركية واألوروبية طرح ادعاءات ضد تش���بيه 

إسرائيل بدولة أبرتهايد، والثاني أن التشكيك في الديمقراطية اإلسرائيلية 

يجذب اهتماما متزايدا في السنوات األخيرة.

إسرائيل واألبرتهايد في األمم المتحدة
بّين البحث عن وثائق تش���مل مقارنة بين إس���رائيل واألبرتهايد وجود 158 

وثيقة في األمم المتحدة خالل األع���وام 2000 – 2014. ومن بين هذه الوثائق 

هناك 7 وثائق فقط تؤيد إس���رائيل وسياس���تها. وهن���اك 151 وثيقة أخرى، 

كرت فيها كلمتا »إس���رائيل« و«أبرتهاي���د«، والتي تمت صياغتها من جانب 
ُ
ذ

جهات ليست إسرائيلية رس���مية أو منظمات مجتمع مدني مؤيدة إلسرائيل. 

وأظهر تحليل ه���ذه الوثائق أن 56% منها تتعامل مع إس���رائيل بأنها دولة 

أبرتهاي���د، و32% من ه���ذه الوثائق تتعامل مع كلمة »أبرتهايد« في س���ياق 

جدار الفصل الذي أقامته إس���رائيل في الضفة الغربية، والذي يس���مى »سور 

األبرتهايد« أيضا. 

وأش���ارت الباحث���ة إلى أن أحد تقاري���ر األمم المتحدة أك���د أن »المعابر )أي 

الحواجز العسكرية اإلس���رائيلية( تستخدم إلذالل الفلسطينيين... وفي هذا 

السياق فإنها مشابهة ل�’قوانين العبور’ لألبرتهايد في جنوب أفريقيا، التي 

بموجبها طولب الجنوب أفريقيون الس���ود بإظهار تصريح مرور أو س���كن في 

مكان ما في جنوب أفريقيا«. 

وأضافت الباحثة أن اس���تمرار التوسع االستيطاني في الضفة الغربية وشق 

ش���وارع توصل بين المستوطنات وإسرائيل هو س���بب آخر لتشبيه إسرائيل 

باألبرتهايد. كذلك أشارت تقارير لألمم المتحدة إلى استخدام المستوطنين 

شوارع ال يسمح للفلسطينيين بالسير فيها، وإنما يسيرون في شوارع بمستوى 

متدن ومليئة بحواجز ونقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية. وهكذا نشأ مصطلح 

»أبرتهايد الشوارع«. وبسبب استيالء إس���رائيل ومستوطناتها على الغالبية 

العظمى من الموارد الطبيعية في الضفة، نشأ مصطلح »أبرتهايد الماء« أيضا.

وأظهرت المعطيات أيضا، أن منظمات غير حكومية داعمة للفلس���طينيين 

قدمت إلى األمم المتحدة 21% م���ن الوثائق وعددها 31 وثيقة، التي تطرقت 

إلى إسرائيل واألبرتهايد، بينما قدمت منظمات غير حكومية داعمة إلسرائيل 

1% م���ن وثائق كهذه، وعددها وثيقت���ان. وتبين أن ارتفاعا حدث في الوثائق 

التي تطرقت إلى إس���رائيل كدول���ة أبرتهايد، من 52% خ���الل األعوام 2000 

– 2009 إل���ى 62% خ���الل األعوام 2010 – 2014. كذلك ارتفعت نس���بة الوثائق 

التي قدمتها منظمات المجتمع المدني الداعمة للفلسطينيين، من 18% في 

الفترة األولى إلى 26% في الفترة الثانية، األمر الذي يش���ير إلى أهمية نشاط 

منظمات المجتمع المدني.

وش����ددت الباحثة عل����ى أن »تحليل هذه الوثائق يش����ير بوض����وح إلى أن 

سياسة إس����رائيل، التي تشجع البناء وتوسيع المس����توطنات، تشكل عامال 

مس����رعا ومركزيا في اعتبار إس����رائيل دولة أبرتهايد«. وحذرت من أنه »على 

الرغ����م من أن عالقات إس����رائيل اإليجابية مع الهيئات الحكومية الرس����مية 

طرح كإثبات على النجاح المحدود للنش����اط 
ُ
لل����دول الغربي����ة الديمقراطية ت

المعادي إلس����رائيل، إال أن المعطيات الكمية والنوعية في هذا المقال تضع 

عالمة اس����تفهام كبي����رة في كل ما يتعلق بالفترة الزمنية التي س����تتمكن 

فيها القيادة الرس����مية للعالم العصري من البقاء محصنة أمام تعاظم قوة 

الرأي العام المناهض إلسرائيل«.

وخلص���ت الباحثة إلى أن »الح���ل األنجع ضد الجهات التي تنمي المش���اعر 

الدولية المعادية إلس���رائيل، يكمن في التزام إس���رائيلي معلن ونشط بحل 

الدولتين. ومن ش���أن خطوات في هذا االتج���اه أن تؤثر إيجابا ليس فقط على 

مكانة إسرائيل الدولية المتدهورة، وإنما ستمنح إسرائيل حيز عمل سياسيا 

دولي���ا من أجل دح���ض المقارنة التي تربط بينها وبي���ن األبرتهايد وجعلها 

عاقرة«.  

»معهد أبحاث األمن القومي«: دراسة جديدة لـ

تصاعد الخطاب الذي يربط بين إسرائيل واألبرتهايد في الحلبة الدوليـة!
ك بالطبيعة الديمقراطية إلسرائيل بات مكثفا ونشطا منذ مطلع القرن الواحد والعشرين«*

ّ
*»النقاش الدولي المشك

يتزايد حضور المتدينين اليهود في الجيش اإلس���رائيلي وقيادته بشكل 

كبي���ر، األمر ال���ذي يجعل مزيدا م���ن الحاخامين يتدخلون بش���كل فعلي في 

القرارات التي يتخذها الجيش، وخصوصا تلك المتعلقة بما يحدث في الضفة 

الغربية وبمجرى حياة الفلسطينيين، مثل تشديد الممارسات ضدهم، وحتى 

الدعوة إلى تطهير عرقي ضدهم، مثلما حدث خالل العدوان اإلس���رائيلي على 

قطاع غزة في صيف العام الماضي.

وأك���د الباحث في مج���االت الجيش والمجتم���ع والسياس���ة والمحاضر في 

الجامعة المفتوحة اإلسرائيلية، البروفسور ياغيل ليفي، في كتاب من تأليفه 

ز الحكم الثيوقراطي للجيش 
ّ
ص���در مؤخرا بعنوان »القائد اإللهي األعلى - تعز

اإلس���رائيلي«، أن عملية س���يطرة رجال الدين اليهود على الجيش تجري على 

قدم وساق. 

وق���ال في مقابل���ة أجرتها معه صحيف���ة »هآرتس«، ونش���رت يوم الجمعة 

الماضي، إن »الجيش يجري، بعيدا عن أنظار الجمهور، مفاوضات مع حاخامين 

حول مواضيع عديدة، بدءا من دمج النس���اء في الجيش وحتى ش���كل مشاركة 

جنود )متدينين( في إخالء بؤر استيطانية غير قانونية«. 

وأشار ليفي إلى أن مفاوضات كهذه جرت لدى تنفيذ خطة االنفصال عن غزة 

وإخالء المس���توطنات في القطاع، في العام 2005. و”هذا األمر يظهر بش���كل 

علني في إفادات رئيس هيئة أركان الجيش في حينه، دان حالوتس، ورئيس 

شعبة القوى البش���رية، إليعازر ش���طيرن. فلقد اجتمعا مع حاخامين وتحدثا 

معهم حول ترتيبات تأخذ بالحس���بان مش���اعر الجنود المتدينين. وحدث أمر 

مشابه عندما تعين على قوة عسكرية إخالء حوانيت في الخليل”.

وأضاف أن “المش���كلة تكمن في الصالحيات، وليس في المش���اعر. وعندما 

ق���ررت الحكومة أن يخدم المثليون في الجيش م���ن دون قيود، فإنها فرضت 

حقائق على أرض الواقع ولم تجر أية مفاوضات خفية. لكن في المجال الديني 

توجد منطقة رمادية جدا وواسعة جدا. وهناك حاخامون، وقسم منهم رؤساء 

كليات تأهيل الشبان المتدينين )من التيار الصهيوني الديني االستيطاني( 

للخدم���ة العس���كرية، يج���رون مفاوضات مع ق���ادة الجيش، وم���ع ضباط في 

المستوى الميداني، ويحاولون فرض إرادتهم وأفكارهم. وقال لي ضابط كبير 

إنه عندما رفض الس���ماح لجنوده، من حركة ’حب���اد’ )الدينية المتزمتة(، بأن 

يس���تحموا في مغطس يوميا، فإن حاخاميهم اتصلوا به. وهناك سرب طيران 

منعت نساء طيارات فيه من التحليق برفقة طيارين متدينين”.  

وش���دد ليفي على أن “جن���ودا متدينين يستش���يرون حاخاميهم، وهم ال 

يعتبرون أنفسهم خاضعين لسلطة قادتهم العسكريين أو حتى للحاخامية 

العسكرية... والحاخامون يتصلون بالضباط ويحضرون إلى معسكرات الجيش. 

هذا تدخل من جانب جهة خارجية، ال تس���تمد ش���رعيتها من قوانين الدولة، 

وإنما من نصوص دينية. وهذا ليس تأثيرا دينيا، وإنما تغلغل جهات دينية 

إلى داخل الجيش. هذا هو تديين الجيش”.

دعوة إلى التطهير العرقي
يرى ليفي أن تغلغل ه���ذه الجهات الدينية ليس عفويا، وإنما ينطوي على 

أجندة، وهي االس���تعداد الحتمال اتخاذ قرار بإخالء مس���توطنات من الضفة 

الغربية، والصهيونية الدينية تس���تعد للس���يطرة على الجيش من أجل منع 

ذل���ك. »هذه خطوة إس���تراتيجية بكل وض���وح. والكثيرون ف���ي الصهيونية 

الديني���ة نادمون بس���بب الضع���ف الذي أظه���ره هذا الجمه���ور خالل خطة 

االنفصال، وألنهم فشلوا في لجمها برغم وجود جنود متدينين في الجيش«. 

وأش���ار ليفي إلى الدليل على وجود هذه األجندة لدى الصهيونية الدينية 

م���ن خالل اقتباس أقوال أدلى بها زعيم الكليات الدينية التحضيرية للخدمة 

العس���كرية، الحاخام ايلي س���ادان، بأنه »يحظر االنفصال ع���ن الدولة، وإنما 

ينبغي الدخول إلى جميع األجهزة، الجيش والشاباك واألجهزة القضائية، من 

أجل بلورة الدولة المثالية«.

رغم ذلك، أضاف ليفي، أن س���ادان وغيره من حاخامي الصهيونية الدينية 

يحاولون إخفاء نواياهم في هذا الس���ياق وحتى أن س���ادان أعلن أنه “يحظر 

تعيين رئي���س أركان متدين”. وجرى نقاش داخل الصهيونية الدينية خالل 

االنفصال عن غزة حول ما إذا كان يتعين على الجنود المتدينين رفض تنفيذ 

األوامر العسكرية. لكن أحد الحاخامين، الذي يدير معهدا دينيا، قال إنه “إذا 

رفضنا سيتم وسمنا، ونتيجة لذلك سيمنعون رجالنا من الترقي والتأثير في 

المس���تقبل”. ومن أجل تحقيق أجندتهم، فإن حاخامي الصهيونية الدينية 

ال ُيعارض���ون إزالة بعض القيود الدينية في الجيش، مثل الحفاظ على الطعام 

والشراب الحالل بموجب الشريعة اليهودية والحفاظ على قدسية يوم السبت. 

ويبدأ الحاخامون في نش���ر أفكارهم لدى ط���الب الكليات التحضيرية. وقال 

ليف���ي إن “هناك الكثي���ر من النص���وص، العلنية والمكش���وفة، التي يقدم 

الحاخامون من خاللها مواعظ سياس���ية. فالحاخام س���ادان يهاجم اتفاقيات 

أوس���لو وتنازالت الحكومة. وحاخام التخنيون )معهد الهندس���ة التطبيقية 

ف���ي حيفا(، إلياهو رحاميم زيني، يق���ول إن الصعود إلى جبل الهيكل )الحرم 

القدسي الش���ريف( هو فريضة. ورئيس الكلية التحضيرية في )مستوطنة( 

نوكديم، الحاخام إيتمار كوهين، يقول إنه ال يوجد أمر كهذا اس���مه ش���عب 

فلسطيني ولديه حقوق. هذه تربية تعارض الدولة وصالحياتها، وهذه تربية 

سياسية”. 

وأضاف ليفي أنه “يوجد هنا توجه واضح. وبنظرهم، إس���رائيل تخوض حربا 

على فريضة اس���تيطان الب���الد. هذه فريضة دينية، ويوج���د دور للمتدينين 

في قيادة الجيش من أجل تطبي���ق هذه الفريضة. وهم يؤمنون بأن صالحية 

التنازل عن أراضي الدولة ليست ضمن صالحية الحكومة”. 

وف���ي أح���د خطاباته، ش���ّبه الحاخام س���ادان العدوان على غ���زة في صيف 

الع���ام الماض���ي بالمعركة بين شمش���ون وجوليات وقال إن���ه بعدها “اندثر 

الفلس���طينيون”. ورأى ليف���ي أن “هذه مقولة واضحة ج���دا حول الحرب. إنها 

ح���رب دينية، ربما يجب أن تنتهي بأن ال يبقى أحد الجانبين في الوجود. إنها 

دعوة إلى التطهير العرقي. وقد قال ذلك في ذروة عملية الجرف الصامد”. 

ويش����ار إلى أن رئيس الحكومة اإلس����رائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد حدد 

في حين����ه هدف الحرب على غزة بإع����ادة الهدوء. لكن ليفي أكد أنه بالنس����بة 

لسادان ولخريج كليته األرفع مستوى في الجيش، العقيد عوفر فينتر، الذي قاد 

خالل الحرب لواء “غفعاتي”، “ال يريان الحرب أنها حملة عسكرية من أجل إعادة 

الهدوء. بالنسبة لهما هذه حرب ضد من لعن اسم الله”. وكان فينتر أعلن خالل 

الحرب أنه صلى “وطلب من الله أن يحمي قواته من أجل الش����عب وضد عدو لعن 

اسم الله”. وأوضح ليفي أنه “توجد هنا فكرة الحرب الجهادية، الحرب الدينية. 

وبالنسبة له هذه ليس����ت حربا باإلمكان إنهاؤها بنوع من التسوية البراغماتية. 

هذه حرب ال يمكن أن تنتهي إال إذا اختفى األغيار من الوجود”.

وربط ليفي بين سياس���ة إطالق الن���ار أثناء الحرب على غ���زة وبين مفهوم 

الحرب الجهادية اليهودية. وقال “إنني أصر على هذا الربط. فقوانين الحرب 

المدني���ة والدولي���ة وكذلك الكود األخالق���ي للجيش اإلس���رائيلي، وهو كود 

إش���كالي بحد ذاته، يتناولون معضلة المس بالمدنيين مقابل المس بالجنود. 

وباإلم���كان الدخول إلى قرية وتطهير بيت بعد آخر بثمن تش���كيل خطر على 

الجنود، وباإلمكان العمل مثلما عمل فينتر، الذي تفاخر بأنه يحافظ على حياة 

جن���وده بأن تطلق الق���وات قذيفة أو صاروخا مض���ادا للمدرعات على أي بيت 

قبل دخوله. واألجواء التي بموجبها ليس���ت لدينا معضالت أخالقية، ألن هذه 

الح���رب دينية وهؤالء ه���م مواطنو العدو، تبرر أفع���اال ال يمكن أن تحدث في 

ظروف أخرى”. 

باحث إسرائيلي في مجاالت الجيش والمجتمع والسياسة:

الصهيونية الدينية تستعد للسيطرة على الجيش من أجل منع إمكانية إخالء مستوطنات في المستقبل!

ازدياد عدد المتدينين في الجيش االسرائيلي.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

كتب برهوم جرايسي:

قال بحث جديد صدر في األيام األخيرة إن نس���بة الحاصلين على شهادات 

جامعية لدى أبناء المهاجرين من دول االتحاد الس���وفييتي السابق من العام 

1990 والحقا هي 30%، ولكنها نصف النسبة بين آبائهم- 50% إلى %60. 

وُيظهر بحث آخر يس���تند إلى اس���تطالعات عدي���دة، أن المهاجرين الروس 

مس���تمرون في العيش في مجتمعات منغلقة يحافظ���ون فيها على لغتهم 

وعاداتهم التي كانت قائمة في أوطانهم األصلية. 

وقال بحث آخر لمركز األبحاث في الكنيست إن ثلث المنتحرين في السنوات 

األخيرة في إس���رائيل هم من المهاجرين، وهذا كله يعّبر عن ضيق حياتهم 

ت معطيات سابقة على أن 12% من المهاجرين من الدول 
ّ
الجديدة، في حين دل

السوفييتية السابقة عادوا إلى وطنهم األصلي.

وصدر ه���ذا البحث بعد مرور 25 عاما على بدء موج���ات الهجرة الضخمة من 

االتحاد السوفييتي السابق، والحقا من دوله المتعددة بعد تفككه. 

وحس���ب االحصائيات، فقد هاجر إلى إسرائيل منذ نهاية العام 1989 وحتى 

الع���ام الماضي 2014، ما يزيد بقليل ع���ن 3ر1 مليون مهاجر من دول مختلفة، 

إال أن ما يزيد بقليل عن مليون منهم من الدول الس���وفييتية الس���ابقة، وفي 

الدرج���ة الثانية قرابة 130 ألفا من أثيوبيا، ع���دا هجرة بضعة آالف في العام 

1985، والباقي من مختلف الدول األوروبية واألميركية.

وقد انعكست الهجرة من دول االتحاد السوفييتي على مختلف مجاالت الحياة، 

بدءا م���ن العامل الديمغرافي، إذ انخفضت بدرجة كبيرة نس���بة فلس���طينيي 

الداخ���ل م���ن بين اجمالي الس���كان، وانخ���رط اآلالف من العاملي���ن في المهن 

األكاديمية في س���وق العمل اإلسرائيلية فرفعوا من مستوياتها، ومن بين هذا 

الجهاز الطبي، رغم أن إس���رائيل رفضت االعتراف بش���هادات أعداد ضخمة من 

األطب���اء، ومن بينهم كبار المختصين، إذ كانت تفرض عليهم امتحانات صعبة 

جدا، أبقت الكثير منهم خارج مهنتهم، فاضطروا للعمل من أجل قوت يومهم 

في أعمال الخدمة المنزلية والنظافة، وغيرها من قطاعات العمل.

وارتفع المس���توى الرياضي والثقافي في إس���رائيل إلى مستويات عالمية، 

وبدأت تظهر إسرائيل في منافسات رياضية وفنية عالمية بفضل المهاجرين. 

ورغم ذلك، فإن هذه الهجرة عكس���ت أزم���ات مجتمعية كثيرة، منها الصدام 

المباشر بين قدامى المهاجرين إلى البالد، والمهاجرين الجدد، كما أكدت على 

هذا سلسلة من االبحاث ومنها ما يعرض هنا.

وكما س���بق، فقد قالت صحيفة “هآرتس” في تقرير لها تضمن احصائيات 

جدي���دة إن أبناء المهاجرين الذين ولدوا أو هاجروا أطفاال ونش���أوا في البالد، 

تحصيله���م العلمي األكاديمي أقل من تحصيل آبائهم، الذين بلغت نس���بة 

الحاصلين على ش���هادات اكاديمية من بينهم ما بين 50% إلى 60%، إذ كلما 

ارتفع جيل المهاجرين كانت نس���بة األكاديميين أعلى، أما بين أبنائهم في 

البالد فإنها ال تتعدى نسبة %30.

ويقول الباحت د. فاتسالف كوس���تانتينوف في تفسيره لهذه المعطيات، 

“إن���ه في االتح���اد الس���وفييتي كان التعلي���م العالي مجاني���ا، بينما أوضاع 

المهاجري���ن الروس هنا صعبة جدا، ورغم أن أوضاعهم تتحس���ن تدريجيا، إال 

أنها ما تزال صعبة على األبناء، ولهذا فإن الكثير منهم يكتفون بالتوجه إلى 

دورات مهنية تكنولوجية وغيرها كي ينخرطوا في العمل س���ريعا، وذلك بدال 

من توظيف سنوات عديدة في التعليم العالي”.

وما يعزز اس���تنتاج الباحث كوس���تانتينوف، هو تقرير الفقر اإلس���رائيلي 

الرس���مي، الصادر عن مؤسس���ة الضمان االجتماعي الحكومية، في األس���بوع 

الماضي، إذ يبين التقرير أن نسبة الفقر بين المهاجرين من العام 1990 والحقا، 

أعلى بكثير من نسبة اليهود من دون المتدينين المتزمتين، وبحسب التقرير 

عن العام 2014، فإن نسبة الفقر بين جمهور اليهود 9ر14%، إال أن هذه النسبة 

تهبط إلى حوالي 5ر10% بعد اخراج نس���بة الفقر بين المتدينين المتزمتين 

“الحريديم”، الذين تصل نس���بة الفقر لدى جمهوره���م إلى ما يالمس %59، 

ومن أسباب هذا حياتهم التقشفية اإلرادية. أما نسبة الفقر بين المهاجرين 

فهي 3ر17%، بمعنى أكثر ب� 70% من بين اليهود العلمانيين.  

مجتمعات منغلقة
ويقول الباحث موشيه ليس���ك في كتابه “معالجات في التاريخ المجتمعي 

اإلس���رائيلي”، إن انغالق المهاجرين من دول االتحاد الس���وفييتي الس���ابق، 

ف���ي مجتمعات خاصة بهم، م���ع تعزيز هويتهم كأبناء الب���الد التي هاجروا 

منه���ا، والحفاظ على ثقافتهم، نابع بدرجة ليس���ت قليلة من منطلق رد هذه 

المجموعة على تعامل جمهور البالد الذي اس���تقبلهم كمهاجرين، بقصد نبذ 

جمهور البالد لجمهور المهاجري���ن، في اطار الظاهرة المعروفة عالميا، وهي 

نبذ المهاجرين من قبل “الجمهور المحلي”.

ويس���تعرض الكتاب ذاته عدة نواح في حي���اة المهاجرين من دول االتحاد 

الس���وفييتي في السنوات ال� 25 الماضية، ومن بين هذا اندماجهم الضعيف 

في “ثقاف���ة البيئة التي تحيط بهم”، بقصد البيئة اإلس���رائيلية، على كافة 

المس���تويات، فمثال على صعيد مستوى االثراء الثقافي في المراكز الثقافية 

الجماهيرية، رأى البحث أنه في أسفل سلم األولويات لدى جمهور المهاجرين 

كانت “المحاضرات حول ش���عب إس���رائيل والصهيونية، ونش���اطات تتعلق 

بالدي���ن واجراء لقاءات مع إس���رائيليين قدامى”، ويضي���ف “بينما على رأس 

أولوياتهم كان النشاط الترفيهي، مثل النقاهة في نهاية األسبوع، والرحالت 

وما شابه، وأيضا حضور عروض موسيقية ومسرحية”.

ويضي���ف البح���ث أن تصرفات وع���ادات هؤالء المهاجرين ت���دل أيضا على 

اهتمام ضعيف بالنش���اطات المتعلقة بالثقاف���ة والتراث للبيئة المجتمعية 

التي اس���تقبلتهم، بقصد إس���رائيل. وخالفا لكل التوقعات فإن النش���اطات 

الت���ي بادرت لها المجالس البلدية لدم���ج المهاجرين بهذه “الثقافة”، كانت 

مس���اهمتها ضعيفة جدا في التأثير على المهاجرين، وأن هذا أثبتته أبحاث 

اس���تطلعت آراء المهاجرين بعد ثالث وخمس سنوات وأكثر من هجرتهم إلى 

إسرائيل.

وتبي���ن م���ن تلك األبح���اث أنه بع���د خمس س���نوات فإن نس���بة العالقات 

االجتماعية التي اقامها المهاجرون مع “الس���كان المحليين”، بقصد اليهود 

الذين سبقوهم في البالد، تراوحت ما بين 15% إلى 22%، وأن أقصى ما وصلت 

النسبة اليه بعد أكثر من خمس سنوات تراوحت ما بين 20% إلى 34%. كما أنه 

حتى بعد خمس سنوات، فإن استخدام اللغة العبرية لدى المهاجرين محدود 

جدا، وفقط الحتياجات الحياة العامة، مثل العمل والتعليم والشؤون اإلدارية، 

بينما اللغة الروس���ية ما تزال طاغي���ة على الحوار في العالق���ات االجتماعية 

بين المهاجرين من الدول الس���وفييتية السابقة. ويقول البحث أيضا إن أحد 

االستطالعات السابقة بّين أن 47% من المهاجرين قالوا بعد سبع سنوات على 

هجرتهم إلى البالد، إنهم ال يشعرون بأنهم جزء من المجتمع اإلسرائيلي.

وم���ا يقوله هذا البحث ملموس في الش���ارع وبدرجة أكبر، إذ حتى في العمل 

حينما تص���ادف أمامك عاملين اثني���ن أو أكثر من المهاجري���ن الروس، فإن 

اللغة بينهما إما أن تكون روس���ية بالكامل، أو روسية على األغلب وتدمج فيها 

بعض المصطلحات العبرية المتعلقة بطبيعة العمل. وهذا ال يسري فقط على 

المهاجرين المتقدمين في الس���ن، بل أيضا على األطف���ال الذين هاجروا مع 

أهاليهم وتربوا في البالد، وحتى األطفال الذين ولدوا في البالد.

والكت���اب ذاته اس���تعرض أيض���ا عدة اس���تطالعات فحصت م���دى قناعة 

المهاجرين من الدول الس���وفييتية السابقة بهجرتهم من الوطن، وحسب ما 

ج���اء فإن 61% فقط أعربوا عن أنهم واثقون كليا بأنهم اتخذوا القرار الصائب 

بالهج���رة إلى إس���رائيل، بينما قال 32% فقط إنهم يعتق���دون أنهم اتخذوا 

الق���رار الصحيح. ولكن إذا نظرنا إلى احصائيات وتقارير س���ابقة، س���نرى أنه 

حت���ى قبل خمس س���نوات )تقرير من العام 2010( كان 110 آالف ش���خص من 

الذين هاجروا إلى إس���رائيل في س���نوات التس���عين وما بعده���ا، عادوا إلى 

أوطانهم، لإلقامة فيها بشكل دائم، ونس���بة قليلة منهم قررت التنازل كليا 

عن الجنس���ية اإلس���رائيلية، فيما قال التقرير ذاته إن أكث���ر من 30 ألفا من 

المهاجرين يتنقلون بين وطنهم األصلي وإس���رائيل بوتيرة عالية. بمعنى أن 

أكثر من 12% من المهاجرين من الدول الس���وفييتية، قد تراجعوا عن قرارهم 

بعيد وصولهم إلى إسرائيل، وليس واضحا ما إذا االستطالع المذكور هنا حول 

القناعة بالقرار كان قد شمل من عاد إلى وطنه فعال.

ثلث المنتحرين من المهاجرين
الضائقة االجتماعية التي يش���عر بها المهاجرون إلى إسرائيل انعكست في 

بحث جديد لمركز االبحاث في الكنيس���ت نش���ر في األسبوع الماضي، إذ بّين أن 

ما يقارب 35% من بين الذين انتحروا من العام 2000 إلى العام 2013، كانوا من 

المهاجرين وأنه منذ العام 2005 وحتى العام 2013 كانت نسبة المهاجرين من 

بين اجمالي المنتحرين الثلث سنويا وبشكل دائم، بمعنى ضعفي نسبتهم من 

بين اجمالي الجمهور )اليوم يشكلون حوالي 16% من الجمهور(.

ويقول البحث ذاته إنه منذ العام 2000 وحتى العام 2013، انتحر في إسرائيل 

4806 أش���خاص، من بينهم 1658 من المهاجري���ن، وإن 78% من المهاجرين 

المنتحرين هم من المهاجرين من دول االتحاد الس���وفييتي الس���ابق، بينما 

كانت نسبة المهاجرين من أثيوبيا من اجمالي المهاجرين المنتحرين 6ر%16، 

ما يعني أن قرابة 5ر5% من إجمالي المنتحرين هم من المهاجرين من أثيوبيا 

وحدها، رغم أنهم يشكلون حوالي 2% من اجمالي السكان في إسرائيل.

واالرتف���اع الحاد ف���ي حاالت االنتحار بي���ن األثيوبيين يعود بش���كل واضح 

إل���ى ضيق الحياة، ونبذهم في المجتمع اإلس���رائيلي بس���بب لون بش���رتهم 

ومنشأهم، فهم أكثر الشرائح اليهودية فقرا، وهم يشكلون نسبة عالية في 

أعمال الخدمة خاصة التنظيف وما شابه.

وتق���ول منظمة الصح���ة العالمية، بحس���ب ما ورد في بحث الكنيس���ت، إن 

نس���بة االنتحار عالية بش���كل خاص بين المجموعات التي تش���عر بالتمييز، 

مثل الالجئين والمهاجرين ومثليي الجنس، “وأعلى نس���بة لذوي التوجهات 

االنتحاري���ة، نجدها لدى المهاجرين من دول االتحاد الس���وفييتي الس���ابق، 

والمهاجرين من أثيوبيا، والناجين من النازية، وجنود الجيش اإلسرائيلي”.

وكانت الحكومة اإلس���رائيلية قد بحثت ظاه���رة االنتحار أكثر من مّرة، وفي 

الع���ام 2013 اعتبرت مكافحته���ا “مصلحة قومية” وخصص���ت في حينه 55 

مليون ش���يكل )14 مليون دوالر(، لتأهيل مختصي���ن لمعالجة مجموعات ذات 

نسبة انتحار عالية.

وقال عضو الكنيس���ت أبراهام نغوس���ا من حزب الليك���ود، وهو مهاجر من 

أثيوبي���ا، ويرأس لجن���ة الهج���رة واالس���تيعاب البرلماني���ة، “إن الكثير من 

المهاجري���ن يش���عرون بأزمة الهج���رة، ولكنهم ال يعبرون عنه���ا كي ال يتم 

تصنيفهم كمرضى نفس���انيين، ولهذا فإنه���م يمتنعون عن التوجه لتلقي 

العالج، وبش���كل خاص حينم���ا ال يك���ون بإمكانهم تمويل العالج النفس���ي 

الخاص”.

بعد عقدين من موجة الهجرة الضخمة

غالبية المهاجرين من االتحاد السوفييتي السابق تعيش 
في مجتمعات شبه منغلقة وتحصيلها العلمي أقل من تحصيل آبائها!

*ثلث المنتحرين في إسرائيل في السنوات األخيرة من هؤالء المهاجرين*

أعلن جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الش���اباك(، قبل أكثر من أسبوعين، عن 

»حص���ول تط���ور كبير جدا« في قضية ت���م وصفها بأنها »واح���دة من قضايا 

اإلره���اب اليهودي الخطيرة التي حدثت في الس���نوات األخيرة«، لكن الرقابة 

العسكرية فرضت أمر منع نشر جارف حول تفاصيل القضية.

وقالت وس���ائل إعالم إس���رائيلية بالتزامن مع هذا اإلعالن إنه »يوجد تفاؤل 

في الشرطة والش���اباك حيال احتمال حل لغز القضية وتقديم لوائح اتهام«، 

وأضافت أن »هذا التطور نابع من تعاون بين ش���عبة التحقيقات في الشاباك، 

واللواء اليهودي في الشاباك، ووحدة الجرائم القومية التابعة لمنطقة الضفة 

الغربية )في الش���رطة اإلس���رائيلية(، والنيابة العامة، والمستشار القانوني 

للحكومة«.  

وس���محت محكم���ة الصلح في مدين���ة بيتاح تيكفا، بالنش���ر ع���ن اعتقال 

مش���تبهين في االعتداء اإلرهابي على عائلة دوابشة في قرية دوما، الذي وقع 

في تموز 2015.

ورغم النش���ر التدريج���ي الدراماتيكي، وإبقاء منع النش���ر على الغالبية 

الس���احقة من تفاصيل القضية، ورغم رفع مس���توى التفاؤل بأنه تم حل 

قضي���ة إحراق عائلة دوابش���ة وبأنه س���يقدم اإلرهابي���ون الذين ارتكبوا 

الجريمة إلى المحكمة، إال أن عناوين الصحف اإلسرائيلية سرعان ما كبحت 

هذا التفاؤل.

فقد تبين أنه ال توجد لدى الشاباك أدلة كافية من أجل تقديم لوائح اتهام 

ض���د المعتقلين، وأن المعتقلين كانوا ضمن قوائم الش���اباك التي وصفتهم 

بأنهم »خطيرون« قبل وقوع الجريمة في دوما. والتحدي الماثل أمام المحققين 

هو جعل المشتبهين يتحدثون ويعترفون، بينما المعتقلون استعدوا اللتزام 

الصم���ت أثناء التحقيق. كما جرى من���ع المعتقلين من التقاء محاميهم لمدة 

ثمانية أيام.   

أي���ن التطور الكبي���ر إذن، إذا كان الش���اباك غير قادر على جم���ع أدلة ضد 

المعتقلين؟ كم���ا أن التزام أعضاء التنظيمات اإلرهابي���ة اليهودية الصمت 

أثن���اء التحقيق معهم، ليس باألم���ر الجديد وتكرر بع���د كل مرة جرى فيها 

اعتق���ال أحدهم بعد تنفيذ جرائم “تدفيع )جباي���ة( الثمن”، رغم ندرة هذه 

االعتقاالت.

وإذا ل���م ينجح محققو الش���اباك في جع���ل المعتقلين يعترف���ون بارتكاب 

الجريمة المنس���وبة لهم طوال ثمانية أيام لم يلتق���وا خاللها مع محاميهم، 

فهل سيعترفون في األيام المقبلة، بعد أن اكتشفوا وخبروا أساليب التحقيق 

واستعدوا لها بشكل أكبر؟

عموما، ليس واضحا كيف ستتطور هذه القضية. 

وق���ال وزي���ر األمن الداخل���ي اإلس���رائيلي، غلع���اد إردان، إلذاع���ة الجيش 

اإلس���رائيلي، إن���ه “ال توجد أدلة كافية من أجل محاكمة المعتقلين بش���بهة 

الضلوع في إحراق عائلة دوابشة”. 

وادعى الوزير أنه “ال توجد تحقيقات تحظى بأفضلية عليا إلى هذه الدرجة 

مث���ل التحقيق في جريمة القتل التي حدثت ف���ي قرية دوما، ورغم ذلك فإن 

جهاز األمن العام والش���رطة حققا تقدما في ه���ذا التحقيق. ونحن نفعل كل 

ش���يء كي تكون لدينا أدلة تس���مح بالمحاكمة وتقديم لوائح اتهام”، أي أن 

األمر الوحيد الذي أكده إردان هو عدم وجود أدلة. 

وسائل إلحباط التحقيق
يبدو أن التحقيق في قضية إحراق منزل عائلة الدوابش���ة، الذي أس���فر عن 

مقت���ل الوالدين وطفلهما الرضيع، وإصابة طفلهم���ا اآلخر بدرجة خطيرة من 

الحروق وال يزال يرقد في المستش���فى، ال يزال بعيدا عن تقديم لوائح اتهام، 

قدم اتهامات ضد بعض المعتقلين ويجري تس���ريح بعضهم اآلخر، أو 
ُ
وربما ت

حتى تسريحهم كلهم »النعدام األدلة الكافية«. 

وهناك عدة جوانب في هذه القضية ينبغي أخذها في الحسبان باتجاه عدم 

حلها، أولها أن الجهة التي تنفذ التحقيق، الشاباك والشرطة، استخدمت آلية 

ليس���ت جديدة، عندما تحدثت عن تطور في التحقيق وبعد ذلك بدأت تسرب 

معلومات حول »صعوبات« تواجه هذا التحقيق. 

وأشار المحلل العسكري في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أليكس فيشمان، 

إلى أن موجة الش���ائعات التي س���رت حول حل قضية اإلرهاب اليهودي هذه 

بدأت خالل جلسة في المحكمة العليا.

وخالل هذه الجلس���ة نظر القضاة في التماس ج���رى تقديمه ضد إجراءات 

عرف أس���ماؤهم. وأكد 
ُ
معينة طلب الش���اباك اس���تخدامها ضد أشخاص ال ت

المحلل أن »تفاصيل االلتماس ليس���ت واضحة، وكذل���ك ليس واضحا من هم 

الذين قدموا االلتماس«.

لكن فيش���مان أكد أن »األم���ر الواضح هو أنه تدور خل���ف االلتماس معركة 

يخوضه���ا محامو أولئك األش���خاص المجهولين من أج���ل إنقاذهم من لوائح 

اتهام بسبب مخالفات أمنية خطيرة«. 

وأشار فيشمان إلى أنه لدى التحقيق مع معتقلين فلسطينيين، فإن الشاباك 

ليس بحاجة إلى تصريح خاص من أجل اس���تخدام »إجراءات اس���تثنائية«، أي 

التعذيب. 

وأض���اف أن »المحاكم تتعامل مع معظم اإلره���اب اليهودي على أنه أعمال 

جنائية. وفي المعتاد يعتبر إحراق كنيس���ة أو أشجار، على سبيل المثال، أنه 

إلح���اق ضرر بُملك وليس جريمة كراهية قومية. وإلقاء حجارة باتجاه س���يارة 

فلسطينية، إذا وصل أمر كهذا إلى التحقيق أصال، يعتبر إخالال بالنظام«.

وتاب���ع المحلل أن »التحقيق مع مجرمين إس���رائيليين مختلف بالمطلق عن 

التحقيق مع فلس���طينيين مش���تبهين بارتكاب نفس جرائم الكراهية، وفي 

حالتهم توصف أعمالهم بأنها إرهابية«. 

األمر اآلخر هو الس���ماح ألعض���اء التنظيمات اإلرهابي���ة اليهودية بالتزام 

الصم���ت أثناء التحقي���ق معهم، وهو أمر ينص عليه القانون. لكن فيش���مان 

رأى أن قواعد اللعبة تغيرت »ويدور اآلن صراع يحاول المش���تبهون من خالله، 

بواس���طة مقربين منهم، الترويج بش���كل واس���ع أنهم قيد االعتقال من أجل 

تغيير ظروف االعتقال، وتجنيد دع���م جماهيري لصالحهم ولجم إمكانية أن 

ينجح الشاباك في إخراج اعتراف منهم«.

وأردف أن���ه »في إطار هذا الصراع يتم بذل جهود من أجل االلتفاف على أمر 

حظر النش���ر الذي صدر مؤخرا، من خالل نشر أسمائهم في شبكات التواصل 

االجتماعي وااللتماس إلى المحكمة العليا«.  

»خطة تفكيك دولة إسرائيل«
كانت بداية التنظيمات اإلرهابية اليهودية في ما يسمى »عصابة ليفتا«، 

وبعد ذلك تش���كل تنظيم »س���يكريكيم«، الذي ضم التنظيم السري الذي 

كان مركزه في البؤرة االستيطانية »بات عاين« وأتباع الحاخام الفاشي مئير 

كهان���ا في البؤر االس���تيطانية في الخليل. وانبثقت ع���ن هذه التنظيمات 

حركات أوسع تميزت بالتعصب الديني – السياسي، ونما داخلها ما يعرف 

بتنظيم »ش���بيبة التالل«، الذي يرتكب في السنوات األخيرة جرائم »تدفيع 

الثمن«. 

ووفقا لفيشمان، فإن الهدف األول لهذه المجموعات هو تنفيذ االعتداءات 

ضد الفلس���طينيين والدعوة إلى طردهم من البالد. ومنذ عدة سنوات انتقلت 

هذه التنظيمات إلى المرحلة الثانية من مخططها »لتفكيك دولة إسرائيل«. 

وأضاف أن إسرائيل »بنظرهم هي دولة غير شرعية، وينبغي القضاء عليها 

من الداخ���ل وإقامة مملكة«. وهذه التنظيمات مؤلفة من »مجموعة عنيفة من 

المتعصبين ال توجد عليهم أية س���لطة، ال سلطة والدين، وال سلطة تنظيمية 

وال سلطة حاخامين«.

ولفت فيش���مان إلى أنه ف���ي موازاة التنظيم اإلرهاب���ي يهودي في الضفة 

الغربية، هناك تنظيم يحمل أفكارا دينية قومية وينشط داخل الخط األخضر، 

ويطلق على نفس���ه اسم »اليهود«. وهو ينشط في مدن عديدة بينها القدس 

ونتانيا وعكا واللد والرملة. ونش���طاء هذا التنظيم ال يعترفون بالمؤسس���ات 

اإلسرائيلية ويدعون إلى التمرد ضد القانون اإلسرائيلي.

وأش���ار فيش���مان إلى أن تنظيم »اليهود« انبثق من »النوى التوراتية« التي 

يقيمها مستوطنون في المدن الساحلية خصوصا التي يسكنها عرب ويهود، 

وهي يافا وعكا واللد والرملة، وكذلك في مدينتي نتسيرت عيليت وكرميئيل. 

ويح���اول حاخامون متطرف���ون االنضمام إلى هذا التنظيم واس���تغالل الفراغ 

القيادي فيه. 

ووفقا لفيش���مان، فإن ه���ذه التنظيمات عب���ارة عن »أكوام م���ن المجانين، 

القادرين على القتل من أجل تحقيق رس���التهم المتعصب���ة«، وإن »الدولة ال 

تريد حقا التعامل معهم. فهم ينشطون في العلن، وبعضهم ال يخفي تطلعه 

إلى الوصول إلى )عضوية( الكنيست«.

وش���دد فيش���مان على أن »عجز الحكومة وترددها طوال سنين في معالجة 

أمر هذه المجموعات المتطرفة، هما اللذان س���محا بوجود أجواء شرعية للفكر 

الكهاني في صفوف أوساط آخذة باالتساع في المجتمع اإلسرائيلي«. 

وأردف أن »هذه الشرعية تشجع شبانا أفرادا وتشجع مجموعات تضع لنفسها 

أجن���دات العنف واإلرهاب، مثل قتلة الفتى محم���د أبو خضير في القدس، أو 

الشبان الذين يتسربون من الييشيفوت )المعاهد الدينية اليهودية( والذين 

أدي���ن ثالثة منهم بإحراق المدرس���ة ثنائية اللغة ف���ي القدس« ألنه يتعلم 

فيه���ا يهود وعرب، وحكم على اثنين منهم بالس���جن لس���نتين، بينما أرجئ 

الحكم على الثالث بادعاء أنه مختل عقليا. 

يش���ار هنا إلى أن ع���دد المعتقلين في قضية قتل عائلة الدوابش���ة ليس 

معروفا، وبطبيعة الحال فإن أسماءهم ومكان سكنهم ليسا معروفين أيضا.

ورأى المحل���ل العس���كري في صحيفة »هآرتس«، عام���وس هرئيل، أنه على 

الرغم من العناوين الكبيرة حول تقدم التحقيق في هذه القضية، إال أن مرحلة 

تقديم القرائن إلى المحكمة ما تزال بعيدة.

وأش���ار إلى أن »حل لغز إحراق كنيسة الخبز والسمك في طبريا، وهو اإلنجاز 

األبرز للشاباك والشرطة في حربهما ضد مجرمي اإلرهاب اليهودي حتى اآلن، 

اعتمد باألس���اس على إعادة تمثيل الجريمة بدقة، األمر الذي ’صهر’ س���وية 

أجزاء الصورة االستخباراتية، من صور التقطتها كاميرات حراسة في محطات 

وقود بعيدة وحتى بقايا الحمض النووي«.

ورغم تكراره أن نش���طاء اليمين المتطرف ال ينكس���رون أثناء التحقيق، فإن 

هرئيل اعتبر أنه »إذا اتضح أن المحققين نجحوا في اس���تخراج اعتراف مجّرم 

من أحد الضالعين المباش���رين ف���ي االعتداء، فإن هذا األمر س���يعتبر إنجازا 

كبيرا«. 

ولفت هرئيل إلى أن المعلومات التي تظهر من المقابالت التي تجريها 

وس���ائل اإلعالم مع عائالت المعتقلين، يتبين منها أن المعتقلين نش���أوا 

في دفيئة عادية لإلره���اب اليميني األيديولوجي، »وهذه هي المجموعة 

نفس���ها التي كان قادتها الروحانيون الش���بان معروفين جيدا للش���اباك 

وكان يفترض أن يكون���وا ضمن حيز اهتمام اللواء اليهودي قبل االعتداء 

بوقت طويل«.

وأضاف أنه »حتى لو تم حل القضية وبات باإلمكان تقديم لوائح اتهام، فإن 

ثمة مكانا الس���تيضاح كيفية تهرب المش���تبهين من المراقبة وما إذا كانت 

ح���رب الدولة ضد اإلرهاب اليه���ودي، الذي يعلن رئي���س الحكومة )بنيامين 

نتنياهو( ووزراؤه عنها في أوقات متقاربة بأنها بأفضلية عليا، تجري بش���كل 

ناجع حقا«. 

وح���ذر هرئيل من أنه »ف���ي هذه األثناء، يوجد خطر ب���أن العناوين الكبيرة 

ف���ي الصحافة تؤدي إلى فهم خاطئ لدى الجمهور وكأنه تم حل لغز القضية 

بش���كل كامل. وهذا يس���ري على الرأي العام اإلس���رائيلي، لك���ن عالقته أكبر 

بأضعاف بالنس���بة للرأي العام الفلس���طيني، على ضوء التقديرات بأن عملية 

القتل ف���ي دوما كانت أحد المحفزات األساس���ية لتفج���ر العنف في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية قبل أكثر من شهرين«. 

وتابع هرئيل أنه »إذا فش���ل التحقيق اآلن، ولم يتم جمع أدلة كافية تسمح 

بمحاكمة المشتبهين الذين اعتقلوا، فسيرى سكان المناطق )المحتلة( بذلك 

إثباتا آخر على أن إسرائيل ال تولي أهمية لحياة الفلسطينيين، حتى لو كانوا 

مواطنين أبرياء وضحايا لإلرهاب« اليهودي.    

آخر التحليالت اإلسرائيلية: مرحلة تقديم قرائن إلى المحكمة 
حول جريمة إحراق منزل عائلة دوابشة ال تزال بعيدة!

*»اإلرهاب اليهودي يحظى بشرعية في ظل عجز الحكومة اإلسرائيلية وترددها طوال سنين في معالجة أمر المجموعات اليمينية المتطرفة«*
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تغطيــة خاصـــة: إسرائيل وفلسطينيو الداخل

أكدت “المؤسس���ة العربية لحقوق اإلنسان” في الناصرة أن تعهد إسرائيل 

المزع���وم باحترام حقوق اإلنس���ان، لي���س إال كالمًا فارغًا عندم���ا يتعلق األمر 

باألقلية العربية الفلسطينية في الداخل. وقدمت قرائن جديدة على ذلك.

وأضافت المؤسس���ة في بيان توثيقي صادر عنها بمناسبة االحتفال باليوم 

العالم���ي لحقوق اإلنس���ان مؤخرًا أنها تدعو إلى أن يك���ون احتفال هذا العام 

تحت شعار “حقوقنا حرياتنا دائما”.

وجاء في البيان:
يحتف���ل المجتمع الدولي هذا العام باليوم العالمي لحقوق اإلنس���ان، الذي 

يص���ادف الذكرى ال����67 العتماد الجمعي���ة العامة لألمم المتح���دة “اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنس���ان”، بإطالق حملة لالحتف���ال بالذكرى ال�50 لوثيقتين 

بارزتي���ن لحقوق اإلنس���ان هم���ا »العهد الدول���ي الخاص بالحق���وق المدنية 

والسياس���ية” “والعهد الدول���ي الخاص بالحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية 

والثقافية”. وهذه الوثائق الثالث معًا تشكل الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، 

التي وضعت كأساس لبناء المجتمع العالمي العادل والسلمي.

موضوع احتفال هذا العام هو: “حقوقنا حرياتنا دائمًا”، مع التركيز بش���كل 

خاص على الحريات التالية: حرية التعبير، وحرية العبادة، والحرية من الفقر، 

والحري���ة من الخوف. ولكن نظرة للواقع تؤكد أن االلتزام بهذه  الحريات يبدو 

أسهل من القيام به وتنفيذه. 

من الجدير بالذكر أن بلدان العالم اليوم تستغل مخاوف مواطنيها لتقييد 

وقمع حقوق اإلنس���ان التي ال يمكن االس���تغناء عنها ف���ي أي التزام حقيقي 

للعدالة والكرامة اإلنس���انية. ولقد عملت المؤسس���ة العربية لحقوق اإلنسان 

على إظهار أن تعهد إسرائيل المزعوم باحترام حقوق اإلنسان، ليس إال كالمًا 

فارغًا عندما يتعلق األمر باألقلية العربية الفلسطينية في الداخل.

لقد أكد هذا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عش���ية انتخابات الكنيس���ت 

في ش���هر آذار الماضي، عندما ح���ذر أن “العرب يخرجون بأع���داد كبيرة إلى 

صناديق االقتراع”. وأكد هذا أيضًا رئيس بلدية القدس، نير بركات، في شهر 

تشرين األول الماضي، عندما شجع اإلس���رائيليين على حمل األسلحة النارية 

الشخصية ضد “اإلرهابيين” الفلسطينيين، قائاًل: “إنها مثل خدمة االحتياط 

العسكرية”. وأكد هذا أيضًا رئيس مكتب وزير اإلسكان، ديفيد سويسا، عندما 

تجمع هو ونحو 200 يهودي إسرائيلي لالحتجاج على مناقصات اإلسكان التي 

فاز بها العرب الفلس���طينيون لبناء منازل ف���ي مدينة العفولة، وهم يحملون 

الفتات كتب عليها: “العفولة- حماية بيوتنا ووطننا”.

ال ب���د من النظر اليوم أكث���ر من أي وقت مضى، في كيفي���ة انتهاك الدولة 

لحقوق وحريات األقلية العربية الفلس���طينية، وذل���ك بالمقارنة مع الحريات 

األساس التي يقوم عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية 

األساسية.

وأشار البيان إلى ما يلي:
أوال، يس���تمر قمع حرية التعبير للعرب الفلس���طينيين، باعتقال النش���طاء 

بتهم وهمية، غالبًا لمجرد نش���رهم لرس���ائل انتقادية على شبكات التواصل 

االجتماعي. وتجرم التش���ريعات والقوانين اإلس���رائيلية  اإلع���راب عن الرأي 

مث���ل التعبير عن دعم حركة المقاطعة أو إحياء ذكرى النكبة، ويس���تمر وزراء 

الحكوم���ة بتقديم اقتراح���ات قوانين جديدة إلس���كات المجتمع المدني من 

قدم لجمعيات حقوق اإلنسان واصفة 
ُ
خالل فرض ضرائب على التبرعات التي ت

إياه���م “بهيئات دول أجنبي���ة”. وقد جرمت الدولة مؤخرًا ج���زءًا ال يتجزأ من 

النس���يج السياسي العربي، حيث تم إخراج الجناح الشمالي للحركة اإلسالمية 

عن القانون، وبهذه الذريعة أغلقت 17 منظمة وجمعية خيرية.

ثانيًا، ال تزال الحقوق الدينية للعرب الفلسطينيين تداس، بقيود مفروضة على 

الوصول للحرم القدسي الشريف. وفي وقت سابق من هذا العام، تم حرق الكنيسة 

التاريخية في الطابغة من قبل متطرفين يهود، كجزء من ظاهرة واسعة االنتشار 

من هجمات المتطرفين ضد األقلية العربية الفلس���طينية وتراثهم الديني. وقد 

اعتبرت الواليات المتح���دة مثل هذه الجرائم واالعتداءات التي توصف ب�”تدفيع 

)جباي���ة( الثم���ن”، بعملي���ات إرهابية؛ ولكن بداًل من اس���تئصال ه���ذه الظاهرة 

اإلجرامية، قامت الدولة بالتساهل مع هذا اإلرهاب اليهودي المتصاعد.

ثالثًا، يعاني الوضع االجتماعي واالقتصادي لألقلية العربية الفلسطينية من 

التمييز المؤسس���اتي، مما يؤثر سلبًا على البنية التحتية والتنمية واإلسكان 

والتعليم والعمل، لم الش���مل، الحق���وق االجتماعية والهوية الثقافية. ووفقًا 

للتقرير السنوي األخير للتأمين الوطني، بلغ معدل الفقر لدى األقلية العربية 

الفلس���طينية أكثر م���ن 50%، مع زيادة بنس���بة 8% في عم���ق الفقر وزيادة 

بنس���بة 7% في ش���دته من العام الس���ابق. في اآلونة األخيرة، قطعت الدولة 

بحدة مخصص���ات الميزانية للمدارس األهلية العربية التي تخدم جزءا كبيرًا 

من الطالب العرب الفلس���طينيين، في الوقت الذي توفر فيه التمويل الكامل 

للمدارس اليهودية الدينية األرثوذكس���ية. وقد انتهجت الحكومة سياسات 

لحجب المناف���ع والمخصصات االجتماعية عن اآلباء واألمهات لجرائم ارتكبها 

أوالدهم، وسياسات التهديد بإلغاء المواطنة أو اإلقامة لألفراد وأسرهم، وهدم 

منازل عائالت عرب فلسطينيين بتهمة “اإلرهاب”. كما ترفض الدولة بصورة 

منتظمة مخططات بناء الفلس���طينيين العرب، بينما تسهل بناء مستوطنات 

يهودية في القدس الش���رقية والضفة إضافة لالس���تيطان في النقب، وفي 

كثير من األحيان على أراضي السكان العرب الذين يتم هدم قراهم وطردهم.

وأخيرًا، ش���هدت الفترة األخيرة عمليات قتل ألش���خاص مش���تبه بهم في 

ارت���كاب جريمة، بطرق أق���رب إلى اإلعدام خارج إطار القان���ون بداًل من تنفيذ 

القان���ون، بينما يواج���ه المحتجون الع���رب والمتظاهرون بوحش���ية من قبل 

س���لطات الش���رطة. وقد خلقت التصريحات التحريضية من قبل السياسيين 

اإلس���رائيليين جوًا من الخ���وف والعداء، وعزز العن���ف والتحريض الذي تقره  

وتش���جعه الدول���ة موجة م���ن العنف الغوغائ���ي، مما أدى إلى ش���ن هجمات 

واعتداءات على العرب الفلس���طينيين، وقد أرس���ت ثقافة اإلفالت من العقاب 

وانعدام المس���اءلة رس���الة واضحة ض���د األقلية العربية الفلس���طينية التي 

تتعرض حقوقها لالنتهاكات والخطر على نحو متزايد.

لقد مر 67 عامًا ليس فقط على إقرار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان، ولكن 

أيضًا على إعالن دولة إس���رائيل لحال���ة طوارئ دائمة ومس���تمرة. ومنذ ذلك 

الحين، اس���تخدم “األمن” كذريعة أو غطاء النتهاك واسع لنص وروح القانون 

الدولي لحقوق اإلنس���ان. وفي حاالت أخرى، دف���ع االزدراء والعنصرية األقلية 

العربية الفلس���طينية المهمش���ة إلى هامش الهامش. ولكن فترات تصاعد 

العنف هي التي تكون فيها حاجة ماس���ة إلى حقوق اإلنس���ان. وهي تذكرنا 

أيض���ًا بالحاجة إل���ى التأكيد الدائم على أهمية إيج���اد نظام حقيقي لحماية 

حقوق اإلنس���ان، يكون مانعًا أمام االس���تبداد والعداء والكراهية التي تسمح 

للعنف والعنصرية والتمييز أن ينتشر.

وختم البيان:
في اليوم العالمي لحقوق اإلنس���ان، يتوجب عل���ى المجتمع الدولي التأكيد 

عل���ى أهمية حماية حقوق اإلنس���ان، وحماية أص���وات المدافعين عن حقوق 

اإلنس���ان الذين يواجهون باس���تمرار تهديدات إلس���كاتهم من قبل أجهزة 

الدولة. وتشارك المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان في التضامن مع المجتمع 

المدني في جميع أنحاء العالم، وتدعو المجتمع الدولي لالنضمام إلى الجهود 

للضغط على إسرائيل لالمتثال بصدق للقوانين الدولية لحقوق اإلنسان.

»المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان«:

تعهد إسرائيل باحترام حقوق اإلنسان 
 كالم فارغ عندما يتعلق األمر بالفلسطينيين في الداخل!

*”ال بد من النظر اآلن أكثر من أي وقت مضى في كيفية انتهاك إسرائيل لحقوق وحريات األقلية الفلسطينية داخلها 

وذلك بالمقارنة مع الحريات األساس التي يقوم عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية األساسية”*

بقلم: قيس يوسف ناصر )*(

صادقت حكومة إس���رائيل عام 2005 على مخط���ط هيكلي قطري يحمل 

ات األرضي���ة. ويعرف هذا 
ّ
رق���م 38 لتدعيم المباني القديم���ة أمام الهز

م ويش���ّجع 
ّ
المخط���ط باللغة العبري���ة ب�”تاما 38”. المخطط المذكور ينظ

عملي���ة تدعيم المباني القديمة المرخصة التي بنيت قبل عام 1981 وذلك 

من خالل تدعيم المبنى القائم، السكني او التجاري، وإعطاء صاحب المبنى 

الحق بإضافة وحدات س���كنية جديدة، افقيا او عموديا، بالكمية المسموح 

بها تخطيطيا حس���ب ظروف كل مبنى. وحسب تقرير دائرة التخطيط في 

إس���رائيل فانه من���ذ عام 2005 تم تقديم نحو 3500 طلب رخصة حس���ب 

“تاما 38” قبل منها نحو 1900 طلب اشتملوا على نحو 8800 وحدة سكنية 

قديمة رممت ووّسعت وعلى 9600 وحدة سكنية جديدة.

والس���ؤال هو لماذا لم ينفذ في البلدات العربية أي مش���روع “تاما 38” 

حتى اآلن؟ 

في رأيي ان تطبيق مش���روع “تاما 38” في البلدات العربية يواجه عددا 

من المصاعب التي تتطلب البحث والتغيير، اوجز منها ما يلي:

أوال، يس���ري المخطط القط���ري رقم 38 على المناط���ق المدنية- البلدية 

فقط. بل ان االتجاه التخطيطي الس���ائد اليوم ليس باس���تغالل مش���روع 

“تاما 38” لتدعيم المباني أمام الهزات األرضية فحس���ب، بل لالستحداث 

والتج���دد العمراني أيضا، وذلك من خالل إضافة وحدات س���كنية جديدة 

ف���ي المناطق البلدية القديمة وترميم واجه���ات المباني وإضافة مصاعد 

للمباني القديمة وغير ذلك من االستحداث العمراني. لهذا يمكننا القول 

ان المخطط القطري غير موّجه باألس���اس الى ترميم المباني واالستحداث 

العمراني في البلدات العربية.

ثانيا، ان المخطط القطري يس���مح لصاحب المبن���ى ان يرّمم المبنى وان 

يضيف له وحدات س���كنية جديدة. وفي الواق���ع هذا هو المحفز الرئيس 

إلغراء وإقناع أصحاب المباني بتدعيم بيوتهم القديمة، وفي س���بيل ذلك 

تّم أيض���ا ترتيب التس���هيالت واإلعفاءات الضريبي���ة المتعلقة بتنفيذ 

المشروع. بل ان هذه الميزة جعلت مخططات “تاما 38” مخططات تجارية 

للمقاولين اذ انهم يس���تطيعون ان يجنوا من هذه المشاريع أرباحا طائلة 

جراء بيع الوحدات الس���كنية الجديدة. هذه الظروف هي أيضا ال تس���اعد 

على تطبيق مش���روع “تاما 38” في البلدات العربية، اذ ان البلدات العربية 

تفتقر الى سوق ناشطة لبيع الشقق السكنية وذلك باألساس بسبب البناء 

الذاتي على األراضي الخاصة، وهكذا ال يعتبر المشروع مجديا من الناحية 

المادي���ة للمقاول المنفذ النه ال يعود عليه بالربح الكافي من بيع الش���قق 

الجديدة بعد حسبان نفقات المشروع الباهظة.

ثالثا، ان الشقق الس���كنية الجديدة في مشروع “تاما 38” التي تضاف 

للمبنى القائم الذي يرمم في المش���روع تس���ّوق وتباع لسكان جدد ليسوا 

بالضرورة من أصحاب الش���قق القائمة. ولكن في المجتمع العربي ال يرغب 

صاح���ب المبن���ى القائم، في اغلب الحاالت، ان تس���ّوق الش���قق الجديدة 

ل ان يبقى المبنى للعائلة واال تدخله 
ّ

المضاف���ة للمبنى للجمهور بل يفض

عائالت غريبة. هذا األمر يؤدي هو أيضا الى انخفاض الربح الذي قد يجنيه 

المقاول من المشروع النه مقيد في بيع الشقق.

رابعا، ان المسار الرائد اليوم في مخططات “تاما “ هو مسار الهدم والبناء 

م���ن جديد، أي هدم المبنى القديم القائم وبناؤه من جديد والحصول على 

كمية وحدات س���كنية أكثر بكثير مما احتوى علي���ه المبنى القائم. وفي 

الواقع ان هذا المس���ار مرب���ح للمقاولين أكثر من مش���روع ترميم المبنى 

القائم دون هدمه، وذلك الن كمية الوحدات السكنية التي تنتج في مسار 

اله���دم والبناء مجددا أكثر بكثير من مس���ار الترميم. وهنا نرى مرة أخرى 

انه ما من مقاول يفكر في مشروع الهدم والبناء مجددا في بلدة عربية النه 

ال يجد ان المربح المادّي الذي س���يجنيه في نهاية هذه التجربة س���يكون 

جديرا بالمخاطرة المادي���ة الكبيرة التي يأخذها على عاتقه في مثل هذا 

المشروع.

خامس���ا، ان تطبيق مشروع “تاما 38” سواء بمسار ترميم المبنى القائم 

وإضافة وحدات س���كنية او بمس���ار هدم المبنى القائم وتشييده مجددا 

يس���تلزم إخالء س���كان المبن���ى القائم لفت���رة زمنية حت���ى االنتهاء من 

المش���روع. بطبيعة الحال يتعاقد س���كان المبنى مع منفذ المش���روع على 

ما يس���تحقونه من ضمانات مادية واجارات شهرية منذ إخالئهم المبنى 

وحت���ى العودة الي���ه بعد تش���ييده. بالمقابل، يمكننا الق���ول ان العائلة 

العربي���ة العادية في البلدات العربية محافظ���ة بطبيعتها على نحو تكره 

في���ه التغيير الجذري والمتطرف. هذا يعنى ان���ه من الصعوبة بمكان ان 

نطلب من عائلة عربية ان تتقبل فكرة إخالء المبنى الذي تسكنه والسكن 

في مكان آخر حتى الحصول على ش���قة سكنية جديدة في المبنى المرمم 

بعد عدة س���نوات. األم���ر أكثر تعقيدا أنه اذا كان مش���روع “تاما 38” هو 

على نمط هدم المبنى وتش���ييده مجددا، فال أرى ان إقناع العائلة العربية 

العادي���ة بتقبل هذا التغيير الكبير باألمر الس���هل بتاتا، فهو في نظرها 

مخاطرة غير مضمونه النتائج. هذه الظروف أيضا، ال تس���اعد على تطبيق 

مشروع “تاما 38” في البلدات العربية.

لو ان المقاولين يرون ان مش���اريع “تاما 38” مربحة في المجتمع العربي 

لرأينا هذه المش���اريع ش���ائعة ورائجة في البلدات العربية كما هي الحال 

في البلدات اليهودية. 

والس���ؤال هو كيف نحّول البلدات العربية من مواقع يخش���ى المبادرون 

االس���تثمار فيها الى مواقع يتبارى المبادرون عليها؟ وفي الحقيقة، هذا 

ب جدا يستلزم دراية في أمور اجتماعية وثقافية واقتصادية 
ّ
س���ؤال مرك

وسياسية تخّص المجتمع العربي في إسرائيل. على أي حال، على المخطط 

القط���ري “تاما 38” ان يؤّمن القواعد القضائية التي تذلل المصاعب التي 

 المخطط القطري 38 بأي صلة للبلدات 
ّ

أشرت اليها. ولكن حتى اآلن ال يمت

العربية وعلى هذا األمر ان يتغير لما فيه صالح البلدات العربية أواًل.

)*( محام فلسطيني متخصص في قضايا التخطيط والبناء.

حان الوقت لتغيير المخطط الهيكلي القطري »تاما 38« لما فيه صالح البلدات العربية في الداخل

بقلم: إياد سنونو )*(

ل���م تتضم���ن الميزانية العامة إلس���رائيل للعامي���ن 2015- 2016 بقيمة 

800 مليار ش���يكل التي صادق عليها الكنيس���ت يوم 2015/11/19 مطالب 

الجماهي���ر العربية في الداخ���ل كما تبلورت على أي���دي مهنيين واللجنة 

القطرية لرؤساء السلطات المحلية والقائمة المشتركة. 

وتّم تعميم هذه المطالب على كل المس���ؤولين في الحكومة والكنيست 

بمن فيهم موشيه كحلون وزير المالية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. 

أض���ف إلى ذلك أنه ل���م يتم إدراج الخطة الحكومي���ة للتطوير االقتصادي 

ة التي كان يلّوح 
ّ
الخاص���ة بالمجتمع العربي في كتاب الميزانية، تلك الخط

به���ا وزير المالية وكبار موظفيه، وعلى رأس���هم أمير ليفي المس���ؤول عن 

الميزاني���ات في الوزارة، بأنه���ا البديل األفضل للتطوي���ر االقتصادي في 

المجتمع العربي!

س���أحاول هنا البحث عن إجابة للتساؤل المركزي: إسرائيل تعي تماًما أن 

التطوير االقتصادي للمجتمع العربي في الداخل هو تطوير القتصاد الدولة 

بشكل عام، فلماذا إذن ال نرى مالمح هذا التطوير في كتاب الميزانية؟

كت���اب ميزانية الدولة الذي يض���م آالف البنود والت���ي بغالبيتها أرقام 

كبيرة، هو ليس مجرد أرقام بل إن الموازنة العامة للدولة هي األداة األكثر 

موثوقية التي تعكس سياسات وأولويات الحكومة وبرامج عملها. وبالتالي 

فإن الميزانية، باإلضاف���ة إلى أمور أخرى، هي تقنية اجتماعية لتخصيص 

الم���وارد من ناحية اإلنفاق ومن ناحية اإلي���رادات. يعني هذا أن أي حديث 

عن تغييرات في س���لم االولويات أو االستثمار في مجال ما، يكون حبرا على 

ورق وضريبة كالمية ما لم تكن لهذا الكالم ترجمة في كتاب الميزانية.

من���ذ ما يقارب نصف س���نة يجري مندوبو المجتم���ع العربي في الداخل 

)ومن باب الش���فافية أق���ول بأنني كنت من الطاق���م المفاوض( مفاوضات 

ة عمل للمدى المتوس���ط للتطوير 
ّ
م���ع الحكومة للتوصل إل���ى برنامج وخط

ة خماسية(، وكان من المفروض أن تتبلور 
ّ
االقتصادي للمجتمع العربي )خط

ة قبي���ل المصادقة على ميزانية الدولة ك���ي يتم إدراجها في كتاب 
ّ
الخط

ة 
ّ
الميزانية. لكن، وكما أسلفت، صودق على الميزانية دون أن تتضمن الخط

المرجوة.

م���ا يجب االنتباه ل���ه هو الض���رورة الملّحة لالقتصاد اإلس���رائيلي لدعم 

وتقوي���ة اقتص���اد المجتمع العربي ألنه سيش���كل الرافع���ة االقتصادية 

الرئيسية لالقتصاد اإلسرائيلي العام وذلك لسببين رئيسيين:

األول: أن اس���تثمار الدولة برفع نسبة المواطنين العرب في سوق العمل 

سيؤدي الى زيادة الناتج القومي بما بين 5ر3% و3ر7% سنوًيا )تقدير حذر 

ومحافظ( وإذا كنا نتحدث عن ناتج قومي إلس���رائيل يصل إلى 1ر1 تريليون 

شيكل، فإننا نتحدث عن زيادة متوقعة طائلة.

الثاني: من المتوقع أن تصل نسبة المواطنين العرب واليهود الحريديم 

)وهما قطاعان بنس���بة مش���اركة منخفضة في س���وق العم���ل( إلى نصف 

المجتمع تقريًبا )بعد جيل، أي ما بعد س���نة 2055(. ولذلك فإن بقاء الوضع 

على ما هو عليه اآلن بأرقام المش���اركة هذه في سوق العمل، مؤشر يحمل 

 من النمو.
ً

في طياته أنه سيكون تراجع في االقتصاد اإلسرائيلي بدال

ا لحل مشاكل 
ّ

أضف إلى ذلك أن االس���تثمار في المجتمع العربي هو أيض

بنيوية وأن االس���تثمار هو رؤيا للمدى البعيد وأن التطوير االقتصادي يحد 

.
ً

من المشاكل المجتمعية وبالتالي يخفف من تكاليف معالجتها مستقبال

 أن الدولة ال تسعى جاهدة لتغيير الوضع الراهن، 
ّ

برغم التحليل أعاله، إال

حتى أن بعض المحللين والمراقبين يعزو أي تغيير طفيف في السياس���ة 

االقتصادية اإلسرائيلية تجاه المواطنين العرب إلى حقيقة انتساب دولة 

إسرائيل إلى منظمة دولOECD ، حيث أن انتساب إسرائيل لهذه المنظمة 

يفرض عليها تحسين ظروف »األقليات« ومن هنا يأتي حرص إسرائيل على 

إعداد البرامج للتطوير االقتصادي للمجتمع العربي.

ال أستطيع أن أدحض الطرح أعاله، ولكنني أشير فقط إلى المعضلة: لدى 

إسرائيل كل األس���باب االقتصادية )ناهيك عن األسباب األخالقية وواجب 

الدولة تج���اه مواطنيها( لتطوي���ر اقتصاد الجماهير العربي���ة، ولكنها ال 

تفعل! لماذا؟

ا أن المواطني���ن العرب في الدولة معنيون باالنخراط 
ً
ومن المفهوم ضمن

في س���وق العمل وتحسين ظروف المعيش���ة وتوفير لقمة العيش بكرامة 

والوص���ول إلى رفاهية في الحياة تتالءم مع الطموحات الفردية والجماعية 

للمجتمع.

بناء على ذلك يبدو أن الس���بب األهم الذي يجعل الدولة ال ترى ما أراه أنا 

وكل باحث اقتصادي، وال تخطو باتجاه تغيير الواقع، ليس اقتصاديا بل له 

أبعاد سياسية بعيدة كل البعد عن النظريات االقتصادية.

)*( باحث اقتصادي فلسطيني.

ميزانية إسرائيل للعامين 2015- 2016 تتجاهل حاجات التطوير االقتصادي في المجتمع العربي!
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