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اليهود العرب
قراءة ما بعد كولونيالية

في القومية والديانة واإلثنية

يهودا شنهاف شهرباني

الترجمة عن االنكليزية: ياسين السّيد

المستوطنات فوق أي شيء!
 بقلم: أنطـوان شلحـت

تطالعون في هذا العدد من “المش����هد اإلس����رائيلي” أبرز 
االستخالصات التي توصل إليها تحقيق جديد أعّده “موالد 
� مرك����ز تجديد الديمقراطية” في إس����رائيل، يؤكد فيه من 
ضمن أمور أخرى أن س����لم األولوي����ات القومية لدى حكومة 
بنيامي����ن نتنياه����و الحالية يش����ي بأن المس����توطنات في 
األراضي الفلس����طينية المحتلة فوق أي شيء، وبلغة كاتب 
التحقيق »فوق أمن مواطني إس����رائيل، فوق حماية وتأمين 
البلدات اإلس����رائيلية في منطقة الحدود مع قطاع غزة، فوق 
تعزيز وتطوير األط����راف النائية، ف����وق التعليم في داخل 

حدود الخط األخضر... فوق كل شيء«! )طالع ص 5(.
كم����ا يق����ول تحقيق »م����والد« إنه »من����ذ س����يطرة اللوبي 
االس����تيطاني، الممثل في حزبي الليكود والبيت اليهودي، 
على كعك����ة الميزانية اإلس����رائيلية العامة، أصبح س����كان 
يهودا والسامرة )المستوطنون اليهود في الضفة الغربية( 
ينعم����ون بتمييز لألفضل في جميع مج����االت الحياة تقريبا 
� على حساب س����كان األطراف في إس����رائيل طبعا � بينما ال 
يرتدع ممثلوهم في الكنيس����ت والحكومة عن استخدام أي 
وس����يلة، بما في ذلك الكذب والتهدي����د، البتزاز المزيد من 

أجلهم«!
وإلى جانب نشر هذه االستخالصات، نوهنا بتحقيق سابق 
أجراه »مركز موالد« حول نشاطات »وحدة االستيطان« العاملة 
في إطار »الهس����تدروت الصهيونية العالمية« التي تعتمد 
ميزانيتها على أموال إسرائيلية عامة، يثبت باالستناد إلى 
معطي����ات ووقائع حديثة أن هذه »الوح����دة« أضحت بمثابة 
»الخزين����ة الخاص����ة والس����رية لليمين االس����تيطاني« التي 
تستخدمها األحزاب المتماثلة مع المشروع االستيطاني في 
المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وفي مقدمها 
حزبا »البيت اليهودي« و«يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(«، 
بهدف دفع وتعزيز مشاريع االستيطان والتوّسع في أراضي 
الضفة الغربية، وتوطيد القاعدة السياسية واأليديولوجية 

لهذا اليمين االستيطاني في سائر أنحاء إسرائيل.
وال شك في أن الحكومة الحالية تنجح في الدفع قدًما بسلم 
أولوياته����ا القومي����ة المذكور، ال بفضل إجراءاتها فحس����ب 
ا في ظل انعدام أي معارضة جاّدة لها، كما يش����ير 

ً
ب����ل أيض

األديب اإلسرائيلي أ. ب. يهوشواع، في سياق مقابلة مطولة 
أجرته����ا معه صحيفة »معاريف« اإلس����رائيلية ونش����رتها 
يوم 19 حزي����ران الجاري، وتطرق خاللها إلى جملة من قضايا 
الس����اعة الملحة في إسرائيل وفي ما يختص بالعالقة بينها 
وبين الش����عب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية وقطاع 
غزة أو في داخل إسرائيل نفسها )طالع أبرز مقاطع المقابلة 

ص 7(.
وينحي يهوش����واع بالالئمة على »اليس����ار اإلس����رائيلي« 
ويصفه بأنه انهزامي مش����يًرا إلى أن الطاقة األساسية لدى 
أوس����اط هذا اليس����ار تحولت نحو الفعل الثقافي واألنشطة 
الثقافي����ة التي صار يعتقد أن بإمكانه اس����تنفاد نش����اطه 
السياس����ي فيه����ا، أي ص����ار يعتق����د بأنه »يق����وم بواجبه« 
بمجرد ع����رض بعض القصص أو المس����رحيات أو األفالم عن 

الفلسطينيين.
ومثل كثيرين غيره، يلفت يهوش����واع إلى أنه ليس هناك 
شيء اسمه إخالء )للمس����توطنين( بأي ثمن، فيقول: »حتى 
األكثر تطرفا من بين أوساط اليسار ال يعرفون كيف باإلمكان 
. بعد 

ً
إخالء مئات آالف من بيوتهم. لقد أصبح هذا مستحيال

صدمة إخالء 8000 ش����خص من غوش قطيف )مس����توطنات 
قطاع غزة(، كانوا عالقين هناك بصورة غير معقولة في قلب 
مليون فلس����طيني في قطاع غزة، من الصعب التصديق بأنه 
من الممكن فعل الشيء نفسه في يهودا والسامرة )الضفة 

الغربية(«.
م����ا يقوله ه����ذا األديب بص����دد المس����توطنات يعيد إلى 
األذهان اس����تنتاجات فكرية سابقة أش����ارت إلى أن الصراع 
الداخلي في إس����رائيل حول مستقبل األراضي المحتلة منذ 

1967 ُحسم منذ مدة لصالح المستوطنين. 
ورأى بع����ض أصحاب هذه التقديرات أنه على الرغم من أن 
معظم اإلس����رائيليين على استعداد للتس����ليم بإقامة دولة 
ا لنتائج استطالعات 

ً
فلس����طينية إلى جانب إس����رائيل، وفق

ال����رأي العام بهذا الخصوص، فإن الدولة التي يقصدونها ال 
تختلف كثيًرا عن »السلطة الفلسطينية الحالية«، سواء من 
الناحية الجغرافية، أو من الناحيتين السياسية والعسكرية. 
ولع����ل أكثر ما يدل على هذا القصد ه����و أن أقلية من بين 
ا الس����تطالعات الرأي ذاتها، تؤيد إجالء 

ً
اإلس����رائيليين وفق

مئ����ات آالف المس����توطنين من الضفة الغربية، وانس����حاب 
الجيش اإلس����رائيلي من قواعده العسكرية في غور األردن، 
وإقامة خ����ط حدود جديد ف����ي القدس، وتحوي����ل المناطق 
المحتل����ة إل����ى بلد يس����توعب مئ����ات اآلالف م����ن الالجئين 

وخصوًصا من مخيمات لبنان.
وادع����ى أحد كب����ار المعلقي����ن في “يديع����وت أحرونوت” 
أن رئي����س الحكومة اإلس����رائيلية األس����بق أريئيل ش����ارون 
اس����توعب هذا األمر على نحو جيد، ولذا فإنه بواس����طة إبراز 
الصعوبة الكبيرة التي واجهت عملية إجالء بضعة آالف من 
المس����توطنين في قطاع غزة )في إط����ار خطة االنفصال عام 
2005( أظهر للعالم كافة الصعوبات األكبر التي من المتوقع 
مواجهتها في حال اإلقدام على عملية إجالء تش����مل أعداًدا 

تفوق عدد أولئك المستوطنين بعشرات األضعاف!.

قالت عدة تحليالت إس����رائيلية متطابقة إن الهجوم الذي ش����نه مسؤولون أمنيون 

إس����رائيليون س����ابقون على رئيس الحكوم����ة بنيامين نتنياهو ف����ي نطاق “مؤتمر 

هرتسليا” األخير )أواسط حزيران الحالي( ينطوي على احتمال انطالق حراك سياسي 

قوي الستبدال هذا األخير.

وفي هذا الش����أن تحديدًا كتب المحلل السياس����ي ش����الوم يروش����المي من موقع 

“إنرجي” اإللكتروني، أنه ال يمكن تجاهل الكالم الصادر عن أش����خاص يملكون خبرة 

غنية وقادوا هذه الدولة ويرون إلى أين هي ذاهبة. 

وأضاف أنه لم يكن رئيس الحكومة مضطرًا ألن يشعر بالضغط من هذا الكالم قبل 

وقت قليل من ذهابه إلى العطلة الصيفية، لكن إسراعه إلى الرد ربما كشف عددًا من 

نقاط الضعف. ولقد كان نتنياهو دائمًا حساس����ًا لكل ما يقوله ويفعله إيهود باراك، 

وإذا كان باراك تحدث عن بش����ائر فاش����ية، فيبدو أننا نرى هنا تحديدًا بش����ائر قوة 

جديدة الستبدال رئيس الحكومة. 

لكن يروش����المي أكد أن الدراما السياس����ية الحقيقية في إس����رائيل لم تحدث في 

“مؤتمر هرتس����ليا”، بل حدثت في ذلك اليوم ال����ذي دخل فيه أفيغدور ليبرمان إلى 

وزارة الدفاع في احتفال رس����مي في مبنى الكرياه، ومع االئتالف الذي أصبح أوس����ع 

ويعتمد على دعم 66 عضو كنيست، كون هذه الخطوة منحت نتنياهو نفسًا سياسيًا 

طوياًل حتى نهاية 2019. 

وبرأيه س����تكون لما جرى في “مؤتمر هرتس����ليا” ضجة كبيرة بسبب عدد الخطباء 

وهويتهم، فموش����يه يعلون ألقى أول خطاب جدي له منذ إقصائه عن وزارة الدفاع، 

وهاجم نتنياهو وقال إنه سيترش����ح لقي����ادة الدولة؛ وباراك حص����د تأييدًا بصورة 

خاصة بس����بب الرس����ائل الواضحة التي وجهها، وأس����لوبه الح����اد، والهجمات التي 

ش����نها، والمظهر الجديد الذي أثار اهتمام الجمهور م����ن جديد بالرجل الذي غادره 

قبل عامين ونصف العام؛ واألخبار عن النش����اطات االجتماعية لغابي أشكنازي وبني 

غانتس أثارت الش����عور بوجود تنظيم لرؤساء أركان سابقين قبيل االنتخابات. لكننا 

نحن بعيدون عن ذلك، فاالنتخابات بعيدة وليست مطروحة في األفق.

وأض����اف أن هذا الجدول الزمني يجب أن يعيدنا للنظر إلى األمور بصورة نس����بية. 

فالكالم الذي قيل أمر جيد وجميل لكنه سابق ألوانه. والذين يتحدثون ويكتبون عن 

هجوم الجنراالت على نتنياهو ينسون أن هؤالء هاجموا بعضهم بعضًا، فباراك وقف 

ضد أشكنازي، ويعلون هاجم باراك والعكس. وباإلضافة إلى االستثمارات الشخصية 

للمتحدثين األساسيين في مؤتمر هرتسليا، فهناك أيضًا ثغرة أيديولوجية كبيرة 

فرق بينهم: يعلون يعارض فكرة الدولتين ويعتقد أن الحل مع الفلس����طينيين لن 
ُ
ت

يتحقق حتى بعد 200 سنة وهو ال يريد أن يرى حوله أي وزير خارجية أميركي نصير 

للس����الم، في حين ال يتوقف باراك عن الحديث عن عملية سياس����ية وعن الزمن الذي 

يمر ويعمل ضدنا.

وتاب����ع: إن الذي يجم����ع بين هؤالء كلهم لي����س واضحًا، مع اإلش����ارة إلى أنه خالل 

الس����نوات القادمة م����ن المنتظر ظهور أحزاب وحركات كثيرة تنش����ط في ظل فكرة 

تحليالت إسرائيلية:

هجوم مسؤولين أمنيين سابقين على نتنياهو ضمن “مؤتمر هرتسليا” 
األخير ينطوي على احتمال انطالق حراك قوي الستبداله!

عرض رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياه���و ورئيس الحكومة 

التركي���ة بن علي يلدريم في كل من روما وأنقرة أمس االثنين تفاصيل اتفاق 

المصالحة بين البلدين والهادف إلى إعادة تطبيع العالقات الثنائية. 

واس���تعرض نتنياه���و مزايا االتف���اق، فأكد أن���ه يحمي مقاتل���ي الجيش 

اإلس���رائيلي من أي دعاوى جنائي���ة أو مدنية من طرف تركي���ا، ويضمن بقاء 

الطوق األمني مفروضا على قطاع غزة باعتباره عنصرا هاما لمنع تعاظم حركة 

“حماس”.

وأشار إلى أن االتفاق يس���مح في نفس الوقت للسفن المتجهة إلى القطاع 

بتفريغ حموالتها من المس���اعدات اإلنس���انية في ميناء أسدود، ولفت إلى أن 

هذه المساعدات ستخضع لتدابير أمنية.

وكش���ف رئيس الحكومة النقاب عن أنه تم إرفاق رسالة من الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان باالتفاق يتعهد فيها باإليعاز إلى وكاالت االس���تخبارات 

التركية ذات الش���أن بالعمل على إعادة جنود الجيش اإلسرائيلي والمدنيين 

المفقودين والمرجح كونهم في قطاع غزة. 

كما يتضمن االتفاق بندا يلزم تركيا بمس���اعدة إسرائيل على االنضمام إلى 

أي تنظيم دولي تكون أنقرة عضوا فيه. 

وق���ال نتنياهو إن االتف���اق يفتح الطري���ق أمام إقامة تع���اون في مجاالت 

الطاقة واالقتصاد بما في ذلك الغاز الطبيعي، وأش���ار إلى أنه أحاط علما زعماء 

مصر واألردن وقبرص واليونان وروس���يا والواليات المتحدة بسير المفاوضات 

التي أفضت إلى هذا االتفاق مش���ددا على أن هذا االتفاق س���يزيد من عناصر 

االستقرار في الشرق األوسط والعالم اللذين يمران بحالة عاصفة.

وفي أنقرة أكد رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم أن هذا االتفاق ليس 

بمثاب���ة اتفاق على وقف إط���الق النار وإنما اتفاق مصال���ح. وأضاف أن تبادل 

الس���فراء بين تركيا وإسرائيل سيتم في أسرع وقت ممكن. وأوضح أن سفينة 

تحمل عش���رة أطنان من المساعدات اإلنسانية س���تتوجه إلى قطاع غزة يوم 

الجمعة من األسبوع القادم. 

ومن المق���رر ان يتم توقيع االتفاق في روما اليوم على مس���توى المديرين 

العامين لوزارتي الخارجية اإلسرائيلية والتركية. 

وس���يحال االتفاق إل���ى المجلس ال���وزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون 

السياسية- األمنية )الكابينيت( القراره غدا األربعاء.

ورحب رئي���س الدولة اإلس���رائيلية رؤوفين ريفلين باتف���اق المصالحة مع 

تركي���ا، وقال لدى بدء اجتماعه مع الس���كرتير العام لألم���م المتحدة بان كي 

مون في القدس أمس إن عالقات تاريخية طويلة األمد تربط إسرائيل وتركيا. 

عاملة تركية تنظف المنصة قبيل دخول رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى مؤتمر صحافي في أنقرة، امس، إلعالن تفاصيل اتفاق تطبيع العالقات مع إسرائيل.            )أ.ب( 

عرض اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا في روما وأنقرة

نتنياهو: االتفاق يضمن استمرار فرض الطوق األمني على قطاع غزة!
*المساعدات إلى غزة ستخضع لتدابير أمنية*

وقالت القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في تركيا أميرة أورون إن حزب العدالة 

والتنمية التركي وجه دعوة لها ولجميع السفراء والدبلوماسيين المعتمدين 

في أنقرة لحضور مأدبة اإلفطار التقليدية في مناس���بة شهر رمضان المبارك. 

وأضاف���ت أن رئيس الحكومة التركية س���يترأس مأدبة اإلفطار وأن هذه المرة 

األولى التي تتلقى فيها السفارة دعوة كهذه. 

على صعيد آخر عقد رئيس الحكومة نتنياهو ظهر أمس اجتماعا مع نظيره 

االيطالي ماتيو رينتسي في روما. 

واجتم���ع نتنياهو في وقت س���ابق أمس مع وزير الخارجي���ة األميركي جون 

كي���ري في منزل الس���فير األميركي في روما، وصرح بأنه س���تكون لالتفاق مع 

تركيا إنعكاسات إيجابية كبيرة على إقتصاد إسرائيل. 

وأض���اف نتنياه���و أن االجتماع تن���اول التحديات اإلقليمي���ة وكيفية دفع 

العملية السياسية مع الفلسطينيين قدما.

إس����قاط نتنياهو. وشخصيًا ال أظن أن باراك سيصبح زعيمًا لحزب، ففي المرة األخيرة 

التي تزعم فيها حزب العمل في 2009 حظي الحزب ب�13 مقعدًا. واس����تقال باراك من 

الح����زب في 2011، وأقام حزبًا مس����تقاًل وكان قادرًا على خ����وض االنتخابات من خالله 

في 2013، لكنه قرر االنس����حاب من الحياة السياسية، وعلى ما يبدو عرف حجم قوته 

وسط الجمهور.

وماذا بالنس����بة إلى يعلون؟ يبدو لي أن األخطاء السياس����ية الكبيرة التي ارتكبها 

تعود إلى أيامه في حزب الليكود. لم يتمكن يعلون من أن يبني لنفس����ه معس����كرًا 

كبيرًا من المؤيدين طوال س����نوات، لكنه حافظ على صورت����ه المهنية الخارجية. لو 

كانت لدى يعل����ون قوة في الليكود لما تجرأ نتنياهو عل����ى إبعاده عن وزارة الدفاع، 

مثلما لم يجرؤ مثاًل على تحريك يس����رائيل كاتس م����ن مكانه. ولو كان يعلون يملك 

قوة في الليكود، لكان في إمكانه منافس����ة نتنياهو داخل الليكود. اآلن أصبح يعلون 

في الخارج، وفي كل يوم نس����مع عن تكتل مختلف وانضمام جديد، بطريقة تذكرنا 

بأسلوب انتقال العبي كرة القدم من فريق إلى آخر خالل الصيف.

أما المحلل السياس����ي لموق����ع “واال” أمير تيفون فأكد أنه منذ س����نوات طويلة لم 

تس����مع هنا الئحتا اتهام بهذا العمق ضد رئيس الحكوم����ة تأتيان من رجلين كانا، 

كل واح����د في واليت����ه، الحليفين األهم له في الحكومة. فباراك كان ش����ريك الس����ر 

المثالي لنتنياهو في خطط مهاجمة إيران. والتحالف بينهما تّم تخليده في الصور 

المذكورة جيدًا للهمس، واالبتس����امات والمؤتمرات الصحافية بالس����ترات الجلدية. 

وعندما كانوا في العواصم الهامة في أوروبا وفي واش����نطن يش����ككون باس����تقامة 

نتنياه����و ونزاهته، كان باراك هو من يتم إرس����اله للتهدئة والتوضيح. وطوال فترة 

طويل����ة، كان وزير الخارجية الفعل����ي لنتنياهو في كل ما يتصل بالعالقات مع البيت 

األبيض. وش����هد باراك نفس����ه اآلن بأنه ليس هناك في العالم أي زعيم يصدق كالم 

نتنياهو في الش����أن السياس����ي. ال في واش����نطن، وال في برلين، ال في موسكو وأيضًا 

ليس في أي مكان آخر. وأقواله تنس����جم مع ما س����بق وقرأناه مؤخرًا � وتّم نفيه بشدة 

� ع����ن غضب وإحراجات ومجرد انعدام اتفاق بعد زيارات نتنياهو في هذه العواصم. 

باراك حمل على نتنياهو وأيضًا على التظاهر الكاذب من جانب مقّربيه بش����أن حسن 

العالقات مع الواليات المتحدة، والتي حسب زعمه تشهد أزمة شديدة. كما أن يعلون 

 بأي 
َ
كان ج����زءًا من هذه األزمة. فقبل عام ونصف، حينما وصل إلى واش����نطن لم يحظ

لقاء جوهري عدا مع وزارة الدفاع في أعقاب االنتقادات القاس����ية التي وّجهها لوزير 

الخارجي����ة جون كيري، وتبّين أن باراك تحديدًا، كمواطن عادي ورجل أعمال، نال لقاء 

مطواًل مع نائب الرئيس جو بايدن. أما يعلون، من جانبه، فقد ركز على محاولة زعزعة 

الفكرة المركزية التي عرضها نتنياهو للجمهور اإلسرائيلي منذ سبع سنوات بشكل 

متواصل، والقائلة بأن إسرائيل تعيش تحت خطر وجودي خطير، خطر بسببه ينبغي 

عل����ى الجمهور أن يغفر وأن ينس����ى كل ما تبقى من المش����كالت التي تقلق راحته، 

ابتداء من أسعار السكن وصواًل إلى التص��رفات الشخصية لقائد الدولة. 

ورأى ه����ذا المحلل أنه في الع����ام 1999 وقع أول “هجوم مش����ترك للجنراالت” على 

نتنياهو، والذي تضّمن باراك، وإس����حاق مردخاي وأيضًا رئيس األركان األسبق أمنون 

شاحاك، وهو ما أسهم كثيرًا في سقوطه في االنتخابات. وأضاف أنه من السابق جدًا 

ألوانه القول إن كانت هذه خطوة مش����ابهة تحدث حاليًا، ولكن حينما تربط خطابات 

وزيري الدفاع الس����ابقين، مع الخبر الذي نش����رته أخبار القن����اة الثانية حول العالقة 

التي تتوثق بين رئيَس����ْي األركان السابقين، غانتس وأشكنازي، فإنه يستحيل عدم 

تذكر أحداث الماضي.

الهيئات التمثيلية 
للعرب في إسرائيل 

تتهيأ لمواجهة مخطـط 
حـكومي لهـدم عشـرات 

آالف البيـوت العربيـة!

إسرائيل تستدعي 
اليهود عموما ومن 

فرنسا خصوصا للهجرة 
إليها وإلحضار مالهم 

األسود
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تعريف: خلص “مؤتمر هرتسليا لميزان المناعة واألمن القومي اإلسرائيلي” 

ال���� 16، الذي انعقد في الفت���رة بين 14 حتى 16 حزيران الج���اري في “المركز 

المتعدد المجاالت” في مدينة هرتسليا، إلى مجموعة واسعة من التلخيصات 

واالس���تنتاجات والتوصيات ف���ي مجاالت اهتمامه وأبحاث���ه المختلفة والتي 

تتمحور، أساسا، حول االستراتيجيات والسياسات الخارجية واألمنية. 

وقد أصدر المؤتمر، ال���ذي عقد هذا العام تحت عنوان “ترتيب قومي جديد 

في إسرائيل حيال التغيرات اإلقليمية”، تلخيصاته واستنتاجاته وتوصياته 

هذه في وثائق خاصة مختلفة، كانت إحداها بعنوان “ترتيب إسرائيلي جديد 

� م���ن الرؤية إلى الواقع” هي عبارة عن “ملخص م���دراء” أعّده كل من أليكس 

مينتس، حاييم فايتس���مان، طومي ش���طاينر، أوري سلونيم وحين أليشع من 

“معهد السياسات واالستراتيجية” التابع ل�”المركز المتعدد المجاالت”.  

ونق���دم فيما يلي ترجمة ش���به كاملة له���ذه الوثيقة الت���ي تعالج مقترح 

وضع صيغة جديدة للمواطنة في إس���رائيل هي “اإلس���رائيلية المشتركة”، 

تعريفه���ا، التحديات التي تطرحها، مضامينها، غاياتها والمعيقات والقيود 

التي تواجه تحقيقها. وكل هذا تأسيسا على ما عرضه رئيس الدولة، رؤوبين 

ريفلي���ن، في خطابه في مؤتمر هرتس���ليا في العام الماض���ي، 2015، بعنوان 

“األسباط األربعة”.  

“األسباط األربعة” و”اإلسرائيلية المشتركة”
تب���دأ ه���ذه الوثيقة بالتذكي���ر بما كان ق���د عرضه رئيس الدول���ة، رؤوبين 

ريفلين، في خطابه في “مؤتمر هرتس���ليا 2015”، العام الماضي، تحت عنوان 

“األس���باط األربعة”، وقال فيه إنه ليس ثمة في إسرائيل اليوم “سبط” واحد 

يش���كل أغلبية واضحة في المجتمع اإلس���رائيلي، بل هنالك سيرورة تتفاعل 

فيها “األس���باط” األربع���ة المركزية معًا: العلماني، الدين���ي الوطني، العربي 

والحريدي. وهي “أسباط” تختلف عن بعضها اختالفا جذريا وجوهريا، لكنها 

تقترب من بعضها من حيث الحجم. ومن هنا، أضاف رئيس الدولة، فإن “بنية 

الملكية على المجتمع اإلس���رائيلي وعلى دولة إسرائيل يتغير أمام أعيننا”! 

ذلك أن “هذه التحوالت ستصمم، من جديد، هويتنا ك�”إسرائيليين” وستؤثر 

تأثيرا عميقا على طريقة فهمنا ألنفسنا ولبيتنا القومي”.   

ولمواجهة هذه التحوالت وإس���قاطاتها وانعكاساتها، اقترح رئيس الدولة 

اعتماد صيغة / رؤية “اإلس���رائيلية المش���تركة”. وبروح هذا االقتراح، وتحت 

رعاي���ة رئيس الدولة نفس���ه، أقام “معهد السياس���ات واالس���تراتيجية” ما 

أسماها “لجنة توجيهية قُ�طرية” للدفع نحو هوية “اإلسرائيلية المشتركة” 

هذه. وه���ي لجنة مكونة من “ممثلي األس���باط األربعة” المذكورة، ترأس���ها 

البروفسور أوريئيل رايخمان والبروفسور أليكس مينتس وعقدت خالل الفترة 

المنصرمة سلسلة جلسات “أجرت خاللها مداوالت معمقة واستمعت إلى آراء 

مختصين، بغية فحص التحديات التي تضعها هذه الرؤية وسعيا إلى ترجمة 

الرؤية إلى خطوات وإجراءات عملية تقود إلى تحقيقها”.   

وعلى هذا، تعرض هذه الوثيقة “التوصيات واالستنتاجات األساسية التي 

خلص إليها تقرير معهد السياس���ات واالس���تراتيجية، استنادا إلى مداوالت 

اللجن���ة التوجيهية وباالس���تعانة، أيض���ا، بأوراق موقف خاص���ة قدمها إليه 

ثالثة من علماء االجتماع الرائدين في البالد هم: البروفس���ور سامي سموحة، 

البروفسور فيرد فينيتسكي والبروفسور أميتاي عتسيوني”. 

التحّدي ولعبة »مجموع الصفر«
ف���ي التركيبة االجتماعية المتش���كلة في إس���رائيل، نحو نصف الس���كان 

ليسوا شركاء أصال ومن البداية في الرؤية الصهيونية وفي الروح اليهودية � 

الديمقراطية المؤسس���ة لدولة إسرائيل. فالسبطان الحريدي والعربي، اللذان 

سيش���كالن خالل س���نوات معدودة نحو نصف عدد الس���كان في إس���رائيل، 

يتعرضان لإلقصاء النس���بي )س���واء كان األمر إراديا أو غير إرادي( من النقاش 

العام ومن حياة التيار اإلسرائيلي المركزي. وهما غير متساويين في الحقوق، 

غير متس���اويين في توزيعة الموارد، بل ال يتحملون األعباء بش���كل متساو، ال 

ف���ي المجال االقتص���ادي وال في المجال األمني. لعب���ة »مجموع الصفر« تجري 

بين األسباط. 

تبين المعطيات أنه بالرغم من جهود معينة تم ويتم بذلها في الس���نوات 

األخي���رة، إال أن حجم االس���تثمار الوطن���ي في الطالب الواح���د بين الحريديم 

والعرب ال يزال أقل، ثقافتهم ومستوى تعليمهم أقل مالءمة لمتطلبات جهاز 

التعليم العالي واحتياجات االقتصاد العام وال يزالون يتقاضون أجورا أقل من 

زمالئهم العلمانيين والمتدنيين الوطنيين. وتنعكس هذه المعطيات أيضا 

في توزيعة البلدات ضمن تحليالت وزارة الداخلية وتصنيفاتها إلى »عناقيد 

اجتماعي���ة اقتصادي���ة«، إذ نجد البل���دات العربية والحريدي���ة في العناقيد 

المتدنية )1- 5( باألساس، ونسبة العاملين األجيرين من بينهم الذين يتلقون 

رواتب حتى الحد األدنى لألجور هي النسبة األعلى. 

ثم���ة تالؤم وثيق بين الش���رخ اإلثنو� ثقافي وبين الفج���وات االقتصادية � 

االجتماعية وهو يش���كل عائقا أمام تش���كيل تكاتف اجتماعي وأمام تهيئة 

بات األساس إلنش���اء اإلسرائيلية الجديدة 
ّ
رأس���مال اجتماعي � وهما من مرك

وشروط وجدودها وبقائها.  

تعمق الفجوات االجتماعية � االقتصادية في إس���رائيل هو مصدر خطر على 

المجتمع اإلس���رائيلي. في نهاي���ة المطاف، يمكن إلس���رائيل أن تكون “أّمة 

ناش���ئة” )startup nation( لجميع مواطنيها، وإال فسيجّرها الفقر والفجوات 

لتكون دولة عالم ثالث للجميع.  

ما هي »اإلسرائيلية المشتركة«؟
اإلسرائيلية المش���تركة � بروح ما عرضه رئيس الدولة في »خطاب األسباط« 

في مؤتمر هرتس���ليا 2015 � هي جادة الصواب. فه���ي تدعو، من جهة أولى، 

إل���ى حفظ الهوية اإلثنية، الثقافية، الديني���ة لجميع القطاعات. وهي تدعو، 

م���ن الجهة األخرى، إلى دمج توافقي للهوية الخصوصية لكل قطاع في هوية 

مدنية شاملة، مشتركة. وعلى هذا، فهي تجسد نهجا تكامليا � مدنيا جماعيا 

وحاويا لألس���باط األربعة جميعها. المنظومات األساس���ية التي تصوغ الوعي 

وتبلوره هي الس���بطية )القبلية( والتميز، ويبدو أنها ستبقى على حالها. ومع 

ذلك، تدعو رؤية رئيس الدولة إلى قاسم قيمّي مشترك، لغة مدنية مشتركة 

ورؤية مش���تركة تكون قادرة، معا، على ربط كل القطاعات وتوحيدها معا في 

دولة إس���رائيل اليهودية والديمقراطية. ال يدعو رئيس الدولة إلى تش���كيل 

مجموعة واحدة، وإنما إلى تبني قاس���م مشترك قيمي، كما يشير البروفسور 

أميتاي عتسيوني. 

في خطابه في مؤتمر هرتسليا 2015، عرض رئيس الدولة أيضا أربعة مبادئ 

أس���اس إلنش���اء الش���راكة الجديدة � ضمان حفظ وصون هوي���ة كل واحد من 

القطاعات، مسؤولية مشتركة، إنصاف ومساواة، وبناء إسرائيلية مشتركة. 

ينط���وي مبدأ ضمان حفظ هوية كل واح���د من القطاعات على تصريح واضح 

بأن محاولة إنشاء ترتيب إسرائيلي جديد ال يعني، البتة، إنشاء »بوتقة صهر« 

جديدة. »الترتيب اإلسرائيلي الجديد« يمكن أن يقام فقط إذا شعر كل قطاع 

بالثقة وبأنه قادر على حفظ مكّونات هويته، ضمن نسيج وطني � مدني أوسع. 

والثقة بقدرة كل قطاع على صون هويته مشروطة باعتراف مواطني إسرائيل 

جميعا بالهوية الجماعية لكل واحد من األسباط واحترامها. 

المبدأ الثاني في الترتيب الذي عرضه رئيس الدولة � المسؤولية المشتركة 

� يح���دد، عمليا، أنه من غير الممكن أن يواصل الس���بط الرس���مي الصهيوني 

والس���بط المتدي���ن � الوطني تحمل الع���بء الوطني وحدهم���ا فقط. فضمن 

الترتيب الجديد، حيث يقترب األس���باط األربعة من بعضهم من حيث الحجم، 

ال يمكن لس���بط معين، أو أكثر، النأي بنفس���ه عن تحمل العبء والمس���ؤولية 

المشتركة عن أمن الدولة وازدهارها. 

لكن المسؤولية المشتركة ال يمكن أن تتحقق في ظل التمييز واالضطهاد. 

ومن هذه الناحية، يش���كل المبدأ الثالث � اإلنصاف والمس���اواة � الوجه اآلخر 

من العملة ذاتها المحفور عليها مبدأ المس���ؤولية المشتركة. ذلك أن الجهد 

الرامي إلى تحقيق فرص منصفة، متس���اوية وممكنة المنال لكل إس���رائيلي 

وإسرائيلية � من أي سبط كان � من أجل تحقيق طاقاتهم اإلبداعية واإلنتاجية 

هو الش���رط المفتاحّي ليس لبناء مجتمع شامل، محتٍو ومحتِرم فقط، وإنما هو 

شرط أساس أيضا لضمان وتحقيق النمو االقتصادي في دولة إسرائيل. وثمة 

لتوفير فرص متس���اوية لتطوير وتحقيق مواهب وقدرات جميع الش���بان في 

البالد أهمية قصوى، ب���ل دراماتيكية � ليس من أجل الفرد وعلى حياته فقط 

وليس من أجل النمو االقتصادي فقط. إن فتح سوق العمل وجعله أكثر منالية 

ودمج جميع األس���باط في دورات االقتصاد اإلسرائيلي هي عوامل حيوية جدا 

أيضا لبناء مساحات تماس والتقاء بين أبناء األسباط المختلفة وخلق الظروف 

الضرورية لمعرفة اآلخر، التعرف عليه واحترامه في الحيز اإلس���رائيلي العام. 

وهو ما يش���كل، أيضا، القاعدة الالزمة لترس���يخ وتعزيز الشعور بالمسؤولية 

المشتركة. 

المبدأ الرابع واألكثر إثارة للتحدي يتمحور حول خلق النس���يج المش���ترك � 

خلق اإلس���رائيلية المش���تركة. الرؤية الصهيونية  المؤسسة لدولة إسرائيل 

ال يمكن أن تبقى األس���اس الحصري الوحيد في الحيز اإلس���رائيلي المتشكل. 

بالنسبة للسبطين الصهيونيين � هذا ال يعني التخلي عن الحلم الصهيوني، 

بل مرحلة أخرى جديدة منه تس���تدعي أن يقوم أبناء البالد بتحديد وتعريف 

رؤية مشتركة تمثل مدماكا إضافيا جديدا، احتوائيا ودمجّيًا. 

توصيات لدفع »اإلسرائيلية المشتركة«
يب���دو أن الوق���ت لم يحن بع���د لوضع صياغ���ة دقيقة للرؤية اإلس���رائيلية 

واللغة المدنية اللتين ستش���كالن أساس اإلسرائيلية المشتركة. وعليه، فإن 

التوصيات المثبتة أدناه بعضها توصيات عملية تجس���د القاس���م المشترك 

القائم حاليا بين األس���باط المختلفة وبعضها اآلخ���ر يرمي إلى خلق الظروف 

المواتي���ة لبدء ح���وار مغاير وأنم���اط جديدة من الش���راكة بي���ن القطاعات 

والمجموع���ات المختلفة، فيما يبقى الهدف األس���اس هو: دفع اإلس���رائيلية 

الجديدة. 

ثم���ة أهمية كبرى لإلجراءات المؤسس���اتية التي من ش���أنها تجذير فكرة 

خبراء معهد السياس���ات واالستراتيجية بشأن اإلسرائيلية المشتركة � فعليا 

وتطبيقيا. والمأسس���ة � التي تنعكس في خطوات سياس���ية محددة، كما في 

إنشاء مؤسسة وطنية جديدة أيضا � هي خطوة هامة وحيوية، وخصوصا على 

خلفية الش���روخ والفجوات العميقة بين األسباط. ذلك أن التوجه المؤسساتي 

من ش���أنه التقليل م���ن التعلق بتبدل األش���خاص و«المزاجات السياس���ية« 

والتأثر بها، حتى وإن كان )التوجه المؤسساتي( ال يلغيها تماما. وعالوة على 

ذلك، وعلى خلفية مظاهر العنصرية والعداء في المجتمع اإلس���رائيلي، ثمة 

أهمية سياسية وجماهيرية قصوى لمأسسة سياسات ومؤسسات تدفع نحو 

اإلسرائيلية المشتركة، ذلك أن مجرد القرار بدعم ورعاية مثل هذه الخطوات 

يعكس اعترافا رس���ميا بالتغيرات الحاصلة في المجتمع اإلسرائيلي وصورته 

وبالطريق الصحيح لمواجهة إسقاطات هذه التغيرات وتداعياتها. 

وتش���مل توصيات معهد السياس���ات واالس���تراتيجية لدفع اإلس���رائيلية 

بات التالية: 
ّ
الجديدة المرك

التعليم � جهاز التعليم هو اإلطار األساس الذي يجري بواسطته ومن خالله 

صياغة الوعي المدني � المواطني. وبرغم � وربما، بس���بب! � حقيقة كون جهاز 

التعليم مقس���ما بصورة س���بطية ومنفصلة وحقيقة أنه سيبقى كذلك، إال أن 

جهاز التعليم هو األداة المركزية لدفع اإلس���رائيلية المش���تركة، انطالقا من 

احترام حقوق وواجبات جميع األسباط. 

 وينبغ���ي عل���ى جه���از التعلي���م أن يدف���ع نحو تحقي���ق هدفي���ن اثنين:

بة � جماعاتيا، إثنيا، ثقافيا ومدنيا. 
ّ
تكريس الهوية المرك

تكريس المساواة بين “األسباط” بواسطة التمييز التفضيلي في الميزانيات 

المرصودة لكل طالب. 

هذا الهدفان باإلمكان تحقيقهما بواسطة: 

تعزيز التعليم العالي المشترك؛

برام���ج لمعرفة اآلخر � تعليم الس���رديات الصهيوني���ة، الحريدية، العربية 

والدينية � الوطنية، في جميع المدارس؛ 

تعجيل العمل لتشريع قانون التعليم الجماهيري؛

تعلي���م ث���الث “لغات أم” ل���كل طالب ف���ي إس���رائيل � العبري���ة، العربية 

واإلنجليزية؛

ترويج ونشر اإلسرائيلية المش���تركة في المدارس باعتبارها أحد مقاييس 

النجاح لكل مدرسة؛

“عيد األعياد” باعتباره خطوة لنش���ر اإلسرائيلية المشتركة في نطاق الحيز 

الجماهيري العام، بحيث يتم تبني “عيد األعياد” كعيد إس���رائيلي عام وعلى 

أن تبقى مدينة حيفا مركزا لهذا العيد، مع تنظيم نش���اطات وفعاليات أخرى 

ف���ي إطار هذا العيد في جميع أنحاء الب���الد. ويكون هذا عيدا مدنيا مضمونه 

دمج جميع مواطني الدولة والتعاون بينهم، من جميع “األسباط”، بحيث يتم 

وضع برامج مناس���بة تحظى بقبول وموافقة كل س���بط منها. وطبقا لما يقوله 

فيسنتس���كي � سروس���ي، لم تقم أية أمة حديثة بدون دين مدني فاعل، والء 

ل الناس حتى في مجتمع علماني التعريف واألسس.  
ّ
شبه ديني يكت

عناقيد لوائي���ة – ظهرت خالل الس���نوات األخيرة مبادرات محلية إلنش���اء 

“عناقيد” لوائية. تش���مل ه���ذه العناقيد بلدات من جمي���ع األصناف )مدن، 

ق���رى، بلدات جماهيرية( ومميزات الس���كان فيها مختلفة متنوعة )من جميع 

“األسباط”(.  نحن نوصي بمأسسة هذا النموذج من العناقيد اللوائية وتطبيقه 

في جميع أنحاء البالد، كوسيلة لتعميق المساواة والعدالة في إعادة التوزيع.

االقتصاد �  اتخاذ إجراءات وخطوات عملية لدفع المس���اواة االقتصادية بين 

جميع القطاعات السكانية في التجمعات الحضرية وفي األطراف؛ خلق أماكن 

عمل جديدة توفر دخال الئقا في مناطق األطراف؛ تقديم وتش���جيع صناعات 

من وثائق »مؤتمر هرتسليا« األخير )14 – 16 حزيران 2016(:

»اإلسرائيلية المشتركة« ـ الصيغة األفضل للمواطنة في إسرائيل 
ضمن واقع وجود »أربعة أسباط« فيها!

*الوثيقة تعّرف«اإلسرائيلية المشتركة«، التحديات التي تطرحها، مضامينها، غاياتها والمعيقات والقيود التي تواجه تحقيقها، انطالقًا من االقتراح الذي عرضه رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، في خطابه في مؤتمر هرتسليا 

في العام الماضي بعنوان »األسباط األربعة«* الوثيقة تؤكد أن أجزاء واسعة من المجتمع اليهودي تنظر إلى العربي نظرة تقوم على أن والءه للدولة موضع شك وأنه شخص موضع اشتباه دائم. وبالفعل، يتم إقصاء 

السبط العربي عن مراكز القوة واتخاذ القرارات في الدولة. وفي مثل هذا الواقع حتى لو استطاعت األقلية إسماع صوتها ومطالبها فإن مصيرها الرفض من جانب األغلبية والدولة*

التكنولوجيا الدقيقة )هاي تك( ف���ي األطراف، الجغرافية واالجتماعية؛ دعم 

وتقديم المصالح التجارية الصغيرة والمتوس���طة؛ تأهيل مهني ألش���خاص 

للعم���ل في مهن تدر مداخيل الئقة؛ المس���اواة الجوهرية في توزيع الموارد 

الوطنية؛ المس���اواة الجوهرية في تش���غيل بنات وأبناء جميع األس���باط في 

القطاع العام، الحكومي والتجاري. الرفاه االقتصادي للجميع هو ش���رط أساس 

لوجود “اإلسرائيلية المشتركة”.

الصحة � إقامة منشآت صحية وخدمات صحية متقدمة في األطراف، بما في 

ذلك البلدات النائية والبلدات العربية والبدوية. 

أرنون���ا � دفع المس���اواة في )عوائ���د( األرنونا للحكومية: إقامة مؤسس���ات 

حكومية في بلدات األطراف وفي المدن العربية. 

إقامة سلطة إسرائيلية مشتركة - كي ال تبقى اإلسرائيلية المشتركة مجرد 

تصري���ح غير متحقق أو غاية بعيدة المنال. يجب تكريس ومأسس���ة التعاون 

بين “األس���باط” األربعة في إطار س���لطة رسمية يتم إنش���اؤها بموجب قرار 

حكومي وبمصادقة الكنيس���ت وبحيث تكون خاضع���ة لرئيس الدولة وتحت 

إشرافه. فقط سلطة رسمية كهذه يمكن أن تكون قادرة على إعطاء دفع جدي 

لسياسة حكومية تمثل وتحقق المبادئ التي عرضها رئيس الدولة. وستعمل 

هذه الس���لطة من خالل ضمان التعاون التام مع جميع األس���باط وعلى أساس 

المساواة الجندرية التامة.  

إن عرض هذه التوصيات ال ينتقص، إطالقا، من حجم المهمة الكبيرة.

 ال يس���تطيع شخص واحد وال س���بط واحد أن يرفع هذا الحمل وحده. يمكن 

خلق اإلسرائيلية المش���تركة فقط من خالل توجه تكاملي مؤسساتي يشمل 

جمي���ع المج���االت المكّونة لحياتنا هن���ا. أما أفضل ما يمكنن���ا اقتراحه فهو 

االتجاهات واألهداف. هذه ستكون المهمة األولى الملقاة على عاتق »السلطة 

اإلسرائيلية المشتركة«: بلورة وعرض مضامين وبرامج في المجاالت المختلفة، 

تل���ك التي عرضناه���ا وأخرى لم نذكرها هن���ا. ولهذا الغرض، على الس���لطة 

اإلس���رائيلية المشتركة االس���تعانة بخبراء ومختصين في مختلف المجاالت، 

أبناء جميع األس���باط والمجموعات، على قاعدة المس���اواة الجندرية والتعاون 

التام مع الجمهور. 

دفع »اإلس���رائيلية المش���تركة« هو مهمة متع���ددة المجاالت تمس جميع 

مج���االت الحياة والسياس���ات العامة. ولهذا، فهو يش���كل هدف���ا جديرا جدا 

يس���تحق أن ُيرصد له جزء م���ن العوائد المتوقعة من حق���ول الغاز، في إطار 

»صندوق الغنى« الذي سيتم إنشاؤه. 

معيقات وقيود أمام إيجاد
»اإلسرائيلية المشتركة«

ف���ي الطريق نحو إيجاد صيغة »اإلس���رائيلية المش���تركة« ف���ي »الترتيب 

اإلس���رائيلي الجديد«، يمكن تحديد عدد من المعيقات والقيود التي سيكون 

من الضروري التغلب عليها وتجاوزها. 

أواًل، نقط���ة االنطالق هي انع���دام التوازن في مس���ألة واجبات وحقوق 

مواطن���ي الدول���ة وتحمل الع���بء بصورة مش���تركة. التعبي���ر األبرز عن 

هذه المسألة المش���حونة واإلشكالية والمس���ببة للتقاطب في المجتمع 

اإلس���رائيلي هو قضية الخدمة العس���كرية والمدنية، رغم أنها ليس���ت 

الوحيدة والحصرية. كما أن المش���اركة في قوة العمل، وخاصة بالنس���بة 

ل بعدًا آخر جديا للمسألة، على 
ّ
للرجال الحريديم والنس���اء العربيات، تمث

الرغم من أن المعطيات تشير إلى مشاركة متزايدة في كلتا الحالتين، وإن 

كانت زيادة متواضعة.  

ثانيا، في البيئة التي تس���ودها الرؤية والخطاب األمنيان، قد تقوم األغلبية 

بس���ّد الطريق أمام أي تقدم سياس���ي لصالح األقلي���ات. والمالحظ أن التوجه 

الذي يعتمده ثالثة من األسباط، من بين األربعة )العلماني، الديني � الوطني 

والحريدي(، حيال الس���بط الرابع � العربي � متأثر بالرؤى األمنية. وتنظر أجزاء 

واس���عة من المجتم���ع اليهودي إلى العربي نظرة تقوم عل���ى أن والءه للدولة 

موضع ش���ك وأنه ش���خص موضع اش���تباه دائم. وبالفعل، يتم إقصاء السبط 

العربي عن مراكز القوة واتخاذ القرارات في الدولة. في مثل هذا الواقع، وحتى 

لو استطاعت األقلية إسماع صوتها ومطالبها، إال أن مصيرها الرفض من جانب 

األغلبية والدولة. 

ثالثا، ثمة لدى األس���باط المختلفة تخوفات بشأن البعد القيمي وطابع دولة 

إسرائيل الديمقراطي الليبرالي. ويبدو أن السبط الرسمي الصهيوني، السبط 

الحريدي والسبط المتدين الوطني هي أكثر طرحا للتحدي من السبط العربي 

في كل م���ا يتعلق بالنواحي الثقافية وبتأثيراتها المحتملة على نمط الحياة 

العلماني. ففي المجتمع العربي، وكذلك في المجتمع الحريدي، هنالك إقصاء 

للنس���اء وعدم مس���اواة جندرية ال يتماش���يان مع الديمقراطية الليبرالية وال 

ينس���جمان معها. كما تثار في الس���بط المتدين الوطني عالمات اس���تفهام 

حول القبول بسلطة الدولة وأسبقية )سيادة( سلطة القانون. ومن جهة أخرى، 

يعاني الس���بط العلماني، أيضا، من نظرة االس���تعالء القيمي حيال األس���باط 

األخ���رى، وهو ما ينعكس في تصميم مؤسس���ات جماهيرية عامة على مثاله 

وصورته هو فق���ط. وللتذكير، فقد تطرق رئيس الدول���ة في خطابه المذكور، 

أيضا، إلى مسألة »تغيير الملكية«. 

ه���ذه المعيقات الثالثة، فضال ع���ن مصاعب أخرى أيض���ا � مثل، المنظومة 

الحزبي���ة السياس���ية المعق���دة ف���ي دول���ة إس���رائيل، معارضة سياس���ية 

وبيروقراطية وأخرى متوقعة ومحتملة � تكش���ف م���دى تعقيد هذا التحدي 

بش���أن تأسيس »اإلسرائيلية المش���تركة«. التغيير في بنية عالقات األغلبية 

� األقلية في إس���رائيل نحو بنية »األس���باط األربعة« يجعل دفع »اإلسرائيلية 

المش���تركة« أمرا ضروريا وحيويا. وفوق هذا، فإن الوجهة الحالية التي تتميز 

بالتعددية القطبية المتزايدة في بنية متعددة األسباط من شأنها التشجيع 

على تعميق الش���روخ واالنفصال واالنعزالية بي���ن المجموعات المختلفة، مما 

يزيد من صعوبة مهمة بلورة »اإلسرائيلية المشتركة«.  

ورغم هذا، تنبغي اإلشارة أيضا إلى الظروف والشروط المشجعة التي تتيح 

دفع »اإلس���رائيلية الجديدة«. ومنها، مثال، ما يقوله البروفس���ور سموحه عن 

أن ثمة لألس���باط األربعة إس���رائيلية مش���تركة تش���مل بضعة أسس، منها: 

»التعددي���ة الثقافية الديني���ة، الديمقراطية، دولة الرف���اه، أنماط تفكيرية 

وسلوكية مميزة، تقسيم البالد، الطابع اليهودي للدولة واللغة العربية«. وهو 

ما يعني أن ثمة سياس���ة واضحة مطبقة عمليا في إسرائيل قوامها االعتراف 

باالختالف الثقافي لدى األس���باط المختلفة وبالتعددية الثقافية والدينية، 

وهو ما يوفر أساس���ا لألمل بأن ف���ي مقدور المجتمع اإلس���رائيلي الدفع نحو 

اإلسرائيلية المشتركة بتصميم ونجاح، شريطة أن يأخذ المجتمع اإلسرائيلي 

برمته هذه المهمة على عاتقه.  

يعلون متحدثًا في مؤتمر هرتسيليا 2016.
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كتب بالل ضاهر:

أعلن���ت إس���رائيل وتركيا، أول من أم���س األحد، أن طاقم���ي المفاوضات من 

قبلهما توصال إلى اتفاق مصالحة بين الدولتين، بعد س���ت سنوات من تدهور 

العالقات الدبلوماسية في أعقاب مهاجمة سالح البحرية اإلسرائيلي ألسطول 

الحرية لكس���ر الحصار عن غزة ومقتل عش���رة نش���طاء أتراك كانوا على متن 

السفينة “مافي مرمرة”، في نهاية أيار العام 2010.

وصرح رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، خالل لقائه مع وزير 

الخارجي���ة األميركي، جون كيري، في روما أمس، االثنين، أنه س���تكون التفاق 

المصالح���ة هذا “تأثي���ر إيجابي هائل عل���ى االقتصاد اإلس���رائيلي”. وأطلع 

نتنياهو كيري على تفاصيل االتفاق مع تركيا. وعبر نتنياهو عن شكره لنائب 

الرئيس األميركي، جوزيف بايدن، على مس���اعدته ف���ي التوصل إلى االتفاق 

مع تركيا.

وتوجه نتنياهو إلى روما بهدف عقد لقاءات مع كيري ورئيس الحكومة 

االيطالي���ة، ماثيو رينتزي، ووزي���رة خارجية االتح���اد األوروبي، فديريكا 

موغيرين���ي، ف���ي محاولة لتخفي���ف االنتقادات الت���ي يتضمنها تقرير 

للرباعية الدولية إلس���رائيل بس���بب الجمود في العملية السياس���ية مع 

الفلسطينيين والتوس���ع االستيطاني في الضفة الغربية. ويتوقع صدور 

التقرير قريبا. 

م���ن جهة أخرى امتنعت إس���رائيل ع���ن التعقيب على نتيجة االس���تفتاء 

الشعبي في بريطانيا، وقرار البريطانيين بالخروج من االتحاد األوروبي.

حول هذه المواضيع، أجرى “المشهد اإلس���رائيلي” مقابلة خاصة مع مدير 

عام وزارة الخارجية اإلس���رائيلية اثناء والية حكومة إسحق رابين، البروفسور 

شلومو أفينيري.

 )*( “المشهد اإلسرائيلي”: ما هي المصالح اإلسرائيلية والتركية التي أدت 

إلى التوصل إلى اتفاق المصالحة بين الدولتين؟

أفينيري: “واضح أن المواقف التركية من الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني 

لم تتغير. لكن يوجد لتركيا وإلس���رائيل، وخاصة في الوضع الحالي في الدول 

العربية، اهتمام ومصلحة بأن تنظران إلى نفسيهما على أنهما عامل استقرار. 

وهناك مصالح مش���تركة في المستويات السياس���ية واألمنية واالقتصادية. 

واض���ح أن النزاع والقطيعة بي���ن الدولتين ألحقا ضررا بهما، وربما اس���تغرق 

الرئي���س التركي، رجب طيب أردوغان، بعض الوقت كي يدرك أن هذا أمر أضر 

بتركيا أيضا. لكن يس���عدني أن كال الجانبين نفذا عدة خطوات وكالهما قدما 

تنازالت ليس بسيطة”. 

)*( قال الوزير اإلسرائيلي، يوءاف غاالنت، لإلذاعة العامة اإلسرائيلية، أمس، 

إن لهذا االتفاق أهمية أمنية واقتصادية. هل بإمكانك أن توضح ذلك؟

أفيني���ري: “واضح أنه توجد إلس���رائيل وتركيا مصال���ح اقتصادية، تتعلق 

بالسياحة خصوصا، وكلتا الدولتين تضررتا في هذه الناحية بسبب القطيعة 

بينهم���ا. وفي الموضوع األمني، واضح أنه توجد لكل من الدولتين مصلحة في 

التعاون بينهما مقابل المتطرفين في صفوف الحركات اإلسالمية”.
)*( هل هذا مرتبط بإيران أيضا؟

أفينيري: “لست متأكدا من ذلك”. 

)*( هل يتوقع أن تلعـــب تركيا، اآلن، بعد المصالحة، دورا في تحريك عملية 

سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؟

أفيني���ري: “يبدو لي أنه م���ن الصعب التنبؤ بأمر كهذا، ألن المش���اكل بين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية عميقة. ونحن لسنا بحاجة إلى وسطاء، ونعرف 

م���ا هي الفجوات. رغم ذل���ك، فإني أقدر أن األتراك س���يحاولون القيام بذلك، 

وسأرحب بهم إذا نجحوا في ذلك، لكني ال أعتقد أن ثمة احتماال كبيرا لحصول 

أمر كهذا”.

)*( فيما يتعلق بنتائج االســـتفتاء الشـــعبي في بريطانيـــا. لماذا امتنعت 

إســـرائيل من التطـــرق إلى هذه النتائـــج والقرار بخروج بريطانيـــا من االتحاد 

األوروبي؟

أفينيري: “أوال، ألن هذه مس���ألة بريطاني���ة أوروبية داخلية، وال يتعين على 

حكومة إس���رائيل أن تعبر عن موقف أو رأي حيالها. م���ن الجهة الثانية، فإن 

حكوم���ة بريطانيا هي حكومة تتعامل بود مع إس���رائيل، كما أن بين األصوات 

التي دعت إل���ى خروج بريطانيا من االتحاد األوروب���ي، توجد أصوات عنصرية 

للغاي���ة، وليس صدفة أن الغالبية العظمى من يهود بريطانيا أيدوا البقاء في 

االتحاد األوروبي”. 

)*( هل ستؤثر نتيجة االستفتاء على إسرائيل؟

أفينيري: “ال يبدو لي أنه سيكون لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي تأثير 

على إس���رائيل. بالطبع س���يكون هناك تأثير اقتصادي. لكن بما أن بريطانيا 

كانت بين دول االتحاد األوروبي المؤيدة إلس���رائيل، فإنه ربما سيكون لغياب 

بريطانيا عن االتحاد أهمية سياس���ية. وأنا أتوق���ع أن يقدم االتحاد األوروبي 

في السنوات المقبلة على خطوات جوهرية أكثر من مجرد اقتراحات كهذه أو 

تلك في موضوع إس���رائيل – فلسطين، وهي لم تؤثر حتى اآلن وال أعتقد أنها 

ستؤثر في المستقبل”.  

)*( نتنياهو يزور روما حاليا في محاولة لتخفيف حدة تقرير الرباعية الدولية 

حول الجمود في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين واالستيطان. 

ماذا يتوقع أن يحقق نتنياهو؟

أفيني���ري: “ال أعرف. لك���ن الحراك داخ���ل الرباعية الدولي���ة ال يتطرق إلى 

العالقات بين إس���رائيل والفلس���طينيين فقط. وإنما هذا ح���راك بين القوى 

العظمى التي تش���كل الرباعية الدولية. وأعتقد أنه بسبب ما يحدث في أوروبا 

اآلن، فإن الرباعية الدولية نفس���ها ال تعرف كيف س���تتوصل إلى إجماع بين 

مركباته���ا. وفي نهاية األمر، فإن ما س���تقوله الرباعية الدولية، س���يكون في 

مس���توى التصريحات. ونحن نع���رف أن األمور أصعب بكثير في المس���توى 

العملي”. 

مقابلة خاصة مع المدير العام السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

»المشهد اإلسرائيلي«: تركيا ستحاول تحريك  البروفسور شلومو افينيري لـ
المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لكن احتماالت نجاحها ليست كبيرة

عقدت »اللجنة القطرية لرؤس���اء الس���لطات المحلية العربية« في إسرائيل، 

يوم الس���بت األخير، اجتماعا خاصا للتباحث في الق���رار الحكومي الذي صدر 

مؤخرًا ويستهدف عشرات آالف البيوت العربية في مختلف القرى والمدن، من 

خالل خطة حكومية لهدم هذه البيوت بدعوى »البناء غير المرخص« بما يعني 

تشريد مئات آالف من المواطنين العرب في إسرائيل. 

وش���ارك في االجتماع، الذي عقد في مدينة الناصرة، أعضاء الكنيس���ت من 

»القائمة المش���تركة« وممثلون ع���ن مختلف الجمعي���ات والمراكز المهنية 

الفاعلة في إطار »طاقم اللجنة القطرية«. 

وبعد أن أكد الحضور على رفضهم الكلّي لهذا القرار الخطير، لما يعنيه من 

اس���تهداف وجودي للجماهير العربية في البالد، م���ن خالل ما يرمي إليه من 

هدم عش���رات آالف البيوت العربية في مختل���ف أنحاء البالد، ومحاولة تحويل 

الس���لطات المحلية العربية الى أدوات لهدم البيوت العربية تحت غطاء »نقل 

صالحيات لجان التخطيط والبناء في المناطق الى السلطات المحلية العربية«، 

لغ���رض توليها هي )الس���لطات المحلية( إص���دار أوامر اله���دم وتنفيذها، 

ص في 
ّ
اعتبروا أن »المرجعية الصحيحة لمواجهة ما يس���مى »البناء غير المرخ

المجتم���ع العربي«  تكمن في اعتماد مبادرة اللجنة القطرية بهذا الخصوص، 

والتي تبنته���ا معظم الهيئ���ات التمثيلية، وفي مقدمته���ا لجنة المتابعة 

العلي���ا للجماهير العربي���ة، وُعرضت على جميع المس���ؤولين الحكوميين ُمنذ 

س���اتها«. وفي ختام  ة س���نوات ولم تجد أي تجاوب من قبل الحكومة ومؤسَّ ِعدَّ

االجتم���اع، خل���ص المجتمعون إلى التهديد باتخاذ سلس���لة م���ن اإلجراءات 

االحتجاجية عل���ى هذا القرار والمخطط الحكومي تش���مل »إغالق الس���لطات 

المحلية واالضراب المفتوح في جميع المدارس«.

وأص���درت »جمعية حقوق المواطن« في إس���رائيل بيانا خاص���ا أعلنت فيه 

رفضها الش���ديد لالش���تراطات التي تضمنها القرار الحكومي والتي »تمس 

بحقوق المواطنين العرب في البالد وعلى رأس���ها الحق في المس���اواة والحق 

في المأوى«. 

وأكدت »جمعية حقوق المواطن« أن سياس���ة هدم البيوت التي تمارس���ها 

الحكوم���ة بحق المواطنين العرب تتجاه���ل اإلهمال واالخفاق الحكوميين في 

تخطي���ط بلداتهم وقراهم، والتي هي الس���بب األساس���ي وراء ظاهرة البناء 

ص، وهو ما ال يتماش���ى مع أسس العدالة وقوانين حقوق اإلنسان. 
ّ
غير المرخ

ح���ة، أن البناء غير المرخص ف���ي البلدات العربية ال 
ّ

وأضاف���ت الجمعية، موض

يأتي من فراغ. فغالًبا ما يكون نتيجة حتمية لسياسة الحكومة التمييزّية ضد 

 أزمة السكن والتخطيط في 
ّ

القرى والمدن العربّية وفش���لها المستمّر في حل

المجتم���ع العربي وعدم تجاوبها مع احتياجات المواطنين العرب األساس���ّية، 

حات البلدات العربّية وتجهيز خرائط هيكلّية تالئم 
ّ
وعلى رأسها توسيع مسط

احتياجاته���ا. وقالت إن قرار الحكومة بتغلي���ب الهدم على البناء والتخطيط، 

وربط الميزاني���ات لتقليص الفجوات بين المجتمع اليهودي والعربي بالمزيد 

من الهدم يعاقب الضحّية ويدل على النوايا الحقيقية للحكومة!

وناش���دت »جمعية حقوق المواطن«، في ختام بيانها، الحكومة بالعدول عن 

قرارها هذا و«المباشرة في وضع برنامج إصالحي يزيل العقبات والحواجز أمام 

المجتمع العربي وممثليه في تعاملهم مع مؤسس���ات ولجان التخطيط ويأخذ 

مطالبهم بعين االعتبار من أجل دفع عجلة المساواة إلى األمام«.

»لجنة كيمينتس« وتوصياتها
كانت الحكومة اإلس���رائيلية قد اتخذت، في جلستها األسبوعية يوم األحد 

الماض���ي )19 حزيران الج���اري(، قرارًا تبن���ت فيه، بالكام���ل، توصيات »لجنة 

كيمينتس« بش���أن ما يس���مى »تطبي���ق أنظمة وقوانين البن���اء في المجتمع 

 
ّ

العربي« وهو ما يش���كل صافرة إطالق مخطط الهدم الحكومي، رس���ميا، بحق

عشرات آالف البيوت العربية. 

ويهدف هذا المخطط إلى تغيير قوانين التخطيط والبناء في البالد للتسريع 

في هدم البيوت غير المرخصة، وفرض أنواع جديدة من المخالفات والغرامات، 

وتخصيص ميزانيات طائلة إلقامة وحدة جديدة للهدم تعمل بتوجيه قُ�طري 

من أعلى الهيئات الحكومية، تفرض قرارتها على السلطات المحلية العربية.

كما ين���ص برنامج اله���دم الحكومي على اس���تعمال الق���وة لفرض قانون 

التنظيم والبناء والتعديالت التي سيتم إجراؤها، ومنح وحدة الهدم القطرية 

صالحيات واس���عة إلصدار أوامر وق���ف العمل وأوامر ه���دم إدارية في كافة 

المناطق، واس���تبدال لجان التنظيم القائمة في حال عدم تنفيذها سياس���ة 

الهدم الحكومية أو عدم تجاوبها معها بالش���كل الكافي. كما توكل الحكومة 

وزارت���ي العدل والمالي���ة بمهمة فحص ض���رورة وإمكانية إج���راء تعديالت 

تشريعية لتس���ريع إجراء المحاكمات والمداوالت القضائية في قضايا البناء 

غير المرخص وإجراء حمالت دعائية بين الجمهور العربي في البالد.

المخطط يرمي إلى الس���يطرة المطلقة على كل ما ل���ه عالقة باألرض والبناء 

في المجتمع العربي، ومنع توس���يع البلدات العربية والبناء والتطور الطبيعي، 

وتركيز الع���رب في بلدات ذات كثافة س���كانية مرتفعة بهدف منع تطورها 

وتوس���عها. ويأتي هذا في إطار النظرة الحكومية للعرب في البالد باعتبارهم 

عدّوًا ينازع الدولة على ملكية األرض. ولهذا، فباإلضافة إلى النية بش���أن هدم 

نح���و 80 ألف منزل عربي بحجة أنها غير مرخصة، س���تفرض الحكومة مراقبة 

يومية على البناء في البلدات العربية حيث ستعتمد على جهاز بنك معلومات 

جغرافي محوس���ب، إذ يجري تصوير البلدات العربية مرات عديدة كل أسبوع 

بهدف كش���ف ومتابعة البناء واإلضاف���ات على المباني وتعيي���ن البناء غير 

ة  ص بهدف الهدم. وفضال عن هذا، س���تتم إقامة وحدة بوليسية خاصَّ
ّ
المرخ

لتنفيذ أوام���ر/ أعمال الهدم وتخصيص الميزانيات الالزمة لها، كما س���يتم 

منح الشرطة والوزارة المسؤولة حق »استخدام القوة المالئمة من أجل تنفيذ 

الهدم«.

ول���م تلتفت »لجنة كيمينتس« والحكومة من بعدها إلى حقيقة أن الغالبية 

صة« لم يتم بناؤها تجاوزًا 
َّ
الس���احقة مما يس���مى »البيوت العربية غير المرخ

وخرقًا لما ُيس���مى »قوانين البناء«، إنما كفعل اضطراري ال بديل آخر عنه حيال 

سياس���ات التضييق والخنق المنهجية التي تمارسها المؤسسة اإلسرائيلية 

ضد المواطنين العرب وس���لطاتهم المحلية، خصوص���ًا فيما يتعلق بالرفض 

المتواصل منذ سنوات عديدة ألي توسيع في مناطق النفوذ والبناء في القرى 

والم���دن العربية، عدم تخصيص أراض للبن���اء والتطوير في البلدات العربية، 

إضاف���ة إلى المماطالت المنهجي���ة المتواصلة في إق���رار الخرائط الهيكلية 

لهذه القرى والمدن والمخططات التفصيلية إلقامة مناطق س���كنية جديدة، 

وهو ما يغلق اإلمكانيات إغالقا تاما أمام المواطنين، وخصوصا األزواج الش���ابة 

الجديدة التي تبحث عن بيت يكون مأوى لها ولعائالتها الجديدة.  

وعلى س���بيل المثال، فقط، فقد تمت المصادقة في لواء الش���مال )الجليل 

والساحل( خالل العام 2013 على 22823 مخططًا لوحدات سكنية جديدة، كان 

بينها 1241 وحدة س���كنية فقط في 8 بلدات عربية، فق���ط. هذا، مع العلم أن 

52% من المواطنين في لواء الش���مال هم من المواطنين العرب يس���كنون في 

83 بلدة!

وكانت »لجن���ة كيمينتس« هذه قد ُعينت في أواس���ط ش���هر كانون األول 

م���ن العام 2015 للبحث في »مس���ألة البناء غير المرخص« وأنيطت رئاس���تها 

بالمحامي إيرز كيمينتس، نائب المستشار القانوني للحكومة، وبعضوية كل 

من نائب المدعي العام للقضايا الجزائية، ممثل عن »سلطة أراضي إسرائيل«، 

ممثل عن شرطة اسرائيل وممثل عن وزارة الداخلية. وأوكلت إلى اللجنة مهمة 

»مسح الوضع القائم للبناء غير المرخص وطرق معالجة هذه الظاهرة«.

أهم ما ناقشته »لجنة كيمينتس« هذه كان قضية ضبط وتنفيذ أوامر الهدم، 

بعد اس���تعراض المعطيات حول أوامر الهدم في السنوات األخيرة، أعدادها 

ووتائر تنفيذها، فحص مدى حجم وجاهزية قوات الش���رطة واس���تعداداتها 

وعتاده���ا لتنفيذ هذه األوام���ر، إضافة إلى فحص اآللي���ات المختلفة لفرض 

وسائل وأنواع الترهيب لمنع البناء غير المرخص. 

وق���د وجدت ه���ذه اللجنة أن »الش���رطة تواج���ه صعوبات جمة لوجس���تية 

وأخ���رى في القيام بمهم���ة تنفيذ أوامر الهدم في الوس���ط العربي والدرزي« 

وأن »مندوبي الش���رطة ادعوا، من ناحيتهم، ب���أن الصعوبات تكمن أيضا في 

مضاعف���ات تنفيذ أي قرار هدم وتأثيره على النظ���ام العام، التوقيت وأعداد 

أفراد الشرطة والقوات الكبيرة التي يجب تجنيدها في حالة تنفيذ أوامر هدم 

في أماكن معينة«!

ومن التوصيات الت���ي تضمنها تقريرها، أيضا: إقامة »لجنة تنفيذ دائمة«، 

بمش���اركة جميع دوائر اإلجراء والتنفيذ والش���رطة، من أج���ل تدريج وتقويم 

األوام���ر العالقة وس���لم أولويات تنفيذه���ا في ألوية الش���رطة المختلفة في 

مختلف أنحاء البالد وإقامة طاقم برئاس���ة نائب المستشار القانوني للحكومة 

للقضاي���ا المدنية مهمته »مراقب���ة ومتابعة تنفيذ أوام���ر الهدم، تجميد أو 

إخالء، حسب المعايير التي اتفق عليها«!

وش���ددت هذه اللجنة عل���ى أن »هنالك حاج���ة إليجاد حل���ول عملية أخرى 

لتس���هيل تنفيذ أوامر الهدم، بدون الحاجة إلى الش���رطة، أو بمساعدة قليلة 

منها«!

الحكومة: إصرار »مبدئي« على مخطط الهدم!
األمر األكثر إثارة للقلق والغضب في كل ما يتعلق بقرار الحكومة اإلسرائيلية 

تبني توصيات »لجنة كيمينتس« اآلن هو أنه لم يكن قرارًا فجائيًا، إطالقًا، بل 

كان المخطط نفس���ه معروفًا وواضحًا منذ أش���هر عديدة، على األقل، حسبما 

يثبت تسلسل الوقائع المدونة هنا:  

فقب���ل أيام من إقرار الحكومة ما س���مي ب�«خطة دعم الوس���ط العربي«، في 

نهاية كان���ون األول من العام الماضي 2015، كان م���ن الواضح تمامًا أن إقرار 

ه���ذه »الخطة« )الت���ي تحدثت عن رصد مبلغ اختلف���ت المصادر حول قيمته: 

البعض قال إنه 10 مليارات ش���يكل والبعض اآلخر قال إنه 15 مليار ش���يكل( 

ل���م يكن وليد صدفة، إطالقا، وإنما كان جزءا عضويا من خطة أوس���ع وأش���مل 

ترمي، باألس���اس، إلى »معالجة مش���كلة البناء غير القانوني« )!( في المجتمع 

العربي من منظور حكومي رسمي. أي، لشن حملة هدم رسمية منظمة، قانونيا 

وتنظيميا وإجرائيا، على البيوت العربية المبنية بدون تراخيص، والتي تشير 

التقديرات إلى أن عددها يفوق الخمسين ألف بيت!

في جلس���تها األس���بوعية التي عقدت ي���وم 2015/12/27 وُعرض فيها موضوع 

»خطة الدعم«، قررت الحكومة � حس���بما جاء في بيانها الرس���مي، كما نش���ر على 

موقعها الرس���مي في اليوم نفس���ه � »تأجيل البحث في الخطة إلى جلسة خاصة 

عقد ي���وم األربعاء القريب«. وأضاف البيان الرس���مي، بالح���رف: »أصدر رئيس 
ُ
ت

بات 
ّ
الحكومة، بنيامين نتنياهو، تعليماته بتشديد وتعزيز ما في الخطة من مرك

تتعلق بتطبيق القانون وبتشجيع البناء إلى أعلى )طوابق( في بلدات األقليات«!

وفي ختام الجلس���ة الالحقة، التي عقدتها يوم األربعاء 2015/12/30 وأقرت 

فيها ه���ذه »الخطة«، أك���دت الحكومة في بيانها الرس���مي )كما نش���ر على 

موقعها الرسمي، أيضا( أنه »في غضون 30 يومًا، سيقوم طاقم يترأسه نائب 

المستش���ار القانوني للحكوم���ة بتقديم توصيات إل���ى الحكومة في موضوع 

فرض أحكام القانون، بحيث تتطرق هذه التوصيات إلى تعزيز فرض وتطبيق 

قوانين التخطيط والبناء وأحكامها«!

وبع���د أربع���ة أيام من تلك الجلس���ة، في 2016/1/4، نش���رت وس���ائل إعالم 

إس���رائيلية خبرًا »يكش���ف« عن أن رئي���س الحكومة »عّي���ن الوزيرين ياريف 

ليفين وزئيف إلكين لصياغة جملة من الشروط والمبادئ التوجيهية لتقديم 

الدعم للوس���ط العربي. وستتركز توصيات الوزيرين في مسألة فرض القانون 

وااللتزام بتطبيق أحكام قوانين التنظيم والبناء«!

وفي الي���وم التالي، يوم 2016/1/5، أجرت إذاعة الجيش اإلس���رائيلي »غالي 

تساهل« )ضمن برنامج رازي بركائي الصباحي( مقابلة مع الوزير ياريف ليفين 

)س���بقتها مقابلة مع عضو الكنيست أيمن عودة حول »أهمية الخطة«( أوضح 

ليفين خاللها، بصريح ال���كالم وبدون أية مواربة، أن تقديم أي »دعم« مما أقّر 

في »الخطة« س���يكون مشروطًا بضمان ما يلي: 1. تطبيق القانون؛ 2. البناء إلى 

أعلى؛ 3. اجتثاث البناء غير القانوني؛ 4. تشجيع الخدمة المدنية والعسكرية! 

وأك���د: »فقط الس���لطة المحلية )العربية( التي س���تتعاون ف���ي تنفيذ هذه 

الشروط هي التي ستحصل على أموال الدعم التي أقرتها الخطة«!

وهذا جزء ضئيل فقط مما نش���رته، بكثافة نسبية، وسائل إعالم إسرائيلية 

مختلفة، بما فيها عربية، طوال األش���هر الس���تة الماضي���ة كلها، حول خطة 

الهدم هذه وش���روط »التعاون« معها للحصول على »الدعم«! )نشير، هنا، إلى 

أن اهتمام وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية بهذا الموضوع مبعثه أن »البناء غير 

القانوني في الوس���ط العربي« يؤّرق منذ س���نوات عديدة أوس���اطًا غير قليلة 

ه وبعض »وسطها« 
ّ
في الحلبة السياس���ية اإلس���رائيلية، تش���مل يمينها كل

و«يسارها« أيضا!(.

عقب تبني الحكومة توصيات »لجنة كيمينتس« بشأن »تطبيق أنظمة وقوانين البناء في المجتمع العربي«:

الهيئات التمثيلية للعرب في إسرائيل تتهيأ لمواجهة مخطـط حـكومي لهـدم عشـرات آالف البيـوت العربيـة!

تظاهرة في تل ابيب للبلديات العربية احتجاجا على هدم البيوت.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

معدل الرواتب الرسمي 
يسجل ذروة في آذار

س���جل معدل الرواتب العام الرسمي في شهر آذار الماضي ذروة 

جديدة، بقفزه عن حاجز 10 آالف ش���يكل، وسجل 10128 شيكال غير 

صاف )حوالي 2650 دوالرا(، بزيادة بنس���بة 4ر5%، عن الش���هر الذي 

س���بقه، إال أن معدل الرواتب الفعلي يبق���ى دائما تقريبا ثلثي هذا 

المعدل العام الذي يجري احتس���ابه بشكل جارف، إذ يتم احتساب 

اجمال���ي الرواتب وتقس���م على عدد العاملي���ن، بينما الفجوات في 

الروات���ب تبقى كبيرة جدا، م���ا يجعل المعدل الرس���مي بعيدا عن 

الواقع الفعلي.

وقال مكتب االحصاء المركزي في تقريره الصادر في الشهر الجاري، 

إن معدل الرواتب في ش���هر ش���باط الماضي، بلغ 9612 ش���يكال )2516 

دوالر(، إال أن عدد العاملين في ش���هر آذار ارتفع بنس���بة 44ر0%، وهو 

ما يعادل 15 ألف وظيفة جديدة، ليس���جل عدد المنخرطين في س���وق 

العمل، في شهر آذار ذروة جديدة، 5ر3 مليون شخص.

ومن بين التفاصيل التي نش����رت في التقرير، أن عدد العاملين في 

مجال التربية التعليم، على كافة مس����توياته وتش����عباته، بلغ 503 

آالف عامل، وه����و أكبر قطاع عمل. بينما في قط����اع التجارة، بلغ عدد 

العاملي����ن 466 ألفا، وفي قطاع الصح����ة 394 ألفا، وفي قطاع الخدمات 

االجتماعية والرف����اه 345 ألفا. من جهة أخرى، فقد بلغ عدد العاملين 

ف����ي القطاع العام قرابة 650 ألف عامل )يش����مل عاملين في قطاعات 

س����بق ذكرها هنا(، وهو ما يش����كل قرابة 19% من اجمالي العاملين. 

وبلغ مع����دل الرواتب في القطاع العام 9600 ش����يكل، وهو ما يعادل 

2512 دوالرا.

إال أن مع���دل الروات���ب الفعلي بالكاد قفز عن حاجز 7 آالف ش���يكل، 

وحسب التقدير فقد بلغ 7070 شيكال، وهو ما يعادل 1850 دوالرا. 

ويبلغ الحد األدنى للرواتب حتى نهاية الش���هر الجاري 4650 شيكال 

)1217 دوالر( وس���يرتفع في الش���هر المقبل تموز إلى مس���توى 4825 

ش���يكال )1263 دوالر(، ومن المفت���رض أن يرتفع مجدد في مطلع العام 

المقبل 2017 إلى مستوى 5 آالف شيكل )1308 دوالرات(. 

كحلون يعارض إقامة 
كازينو في إسرائيل

أعلن وزير المالية موش���يه كحلون، باسم حزبه “كوالنو” )10 نواب(، 

رفضهم لمشروع قانون يسعى له وزير السياحة ياريف ليفين، يسمح 

بإقامة كازينو في إسرائيل، ضمن مواصفات معينة، وكما يبدو سيكون 

في مدينة إيالت الواقعة على خليج العقبة. 

وينضم كحلون بذلك إل���ى موقف األحزاب الدينية، وأيضا لكتل في 

المعارضة، خالفا لموقف رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو، المتحمس 

جدا إلقامة كازينو، بزعم أن هذا يشجع السياحة إلى ايالت.

وتسعى إس����رائيل منذ سنوات، إلى انعاش الس����ياحة في مدينة 

إي����الت على خلي����ج العقبة، المحاص����رة في منطقتين س����ياحيتين، 

أق����ل منها تكلفة، طابا المصرية الت����ي تواجه تراجعا بفعل األوضاع 

األمنية في صحراء س����يناء، بينما مدينة العقبة األردنية ومنطقتها، 

من المتوقع ان تش����هد تطورا س����ياحيا كبيرا في السنوات المقبلة. 

وترى أوس����اط في إس����رائيل أن فتح كازينو قد يشجع أيضا السياحة 

الداخلية نحو إيالت.

وق���د توجه نتنياهو ف���ي خريف العام الماضي إلى وزير الس���ياحة 

ياري���ف ليفين، ووزير المواصالت يس���رائيل كات���س، طالبا منهما أن 

يفحص���ا مجددا امكاني���ة اقامة كازينو في إي���الت، وكان نتنياهو قد 

أقدم على محاولة كهذه في الحكومة قبل السابقة، إال أنه واجه عقبات 

كثيرة م���ن عدة جهات، من بينه���ا المتدين���ون المتزمتون، وجهات 

اقتصادية أخرى، وحسب المصادر اإلسرائيلية فإن عقبات الماضي ما 

تزال قائمة في وجه محاولة كهذه.

ويرف���ض المتدين���ون المتزمت���ون )الحريديم( فت���ح “كازينو” في 

إسرائيل رغم محاوالت كثيرة، ويطالب المتدينون أن تبقى المراهنات 

تحت إش���راف ومراقبة المؤسسة الرس���مية، وحتى أن كل تغيير في 

أش���كال السحب في المركزين القائمين بحاجة إلى موافقة مباشرة من 

وزير المالية.

وقال كحلون إنه يعارض اقام����ة كازينو، خاصة وأنه أقام مع توليه 

منصب وزير المالية قبل أكثر من عام، طاقما في وزارته، لفحص ُسُبل 

تقلي����ص حجم المراهن����ات المرخصة، وقالت أنب����اء إن كحلون ينوي 

الطلب من مركز المراهنات الرس����مي، التابع لمرك����ز الحكم المحلي، 

التوقف عن تفعيل ماكنات مراهنات الكترونية نظرا لمخاطر االدمان 

عليها.

100 مليون شيكل لدعم دراسة 
األثيوبيين في التعليم العالي

خص���ص مجلس التعليم العالي اإلس���رائيلي في األس���بوع الماضي 

100 مليون ش���يكل، ما يعادل 15ر26 ملي���ون دوالر، لدعم المهاجرين 

األثيوبيين اليه���ود، لالنخراط في التعليم العال���ي، نظرا ألوضاعهم 

االقتصادية االجتماعية المتدنية، وانتشار الفقر بينهم. 

عد هذه ميزانية ضخمة، نظرا لعدد األثيوبيين االجمالي من كافة 
ُ
وت

الشرائح العمرية- 160 الف نسمة، وهم يشكلون قرابة 2% من اجمالي 

السكان.

ويق���ول مجل���س التعليم العالي إن نس���بة الط���الب األثيوبيين من 

اجمال���ي الطالب المنخرطين ف���ي جهاز التعليم العال���ي 1ر1%، وهي 

نصف نس���بتهم من بين جيل الدراس���ة العليا، وأن نس���بتهم للقب 

الثاني تهبط إل���ى 5ر0% )نصف بالمئة(، بينما نس���بتهم في اللقب 

الثالث بلغت 1ر0% )واحد باأللف(.

وُيع���د المهاج���رون األثيوبيون الش���ريحة األكثر فقرا وبؤس���ا في 

المجتمع اليهودي اإلس���رائيلي، ونسب الفقر بينهم أضعاف نسبتها 

بين اليهود األشكناز، كما أنهم يواجهون مظاهر نبذهم في المجتمع 

اإلسرائيلي بسبب لون بشرتهم ومنشأهم. 

وتدل تقارير حول ظاهرة االنتح���ار التي تظهر تباعا، ومنها األخير 

الذي ظهر في األش���هر األخيرة، أن قرابة 5ر5% من إجمالي المنتحرين 

هم من المهاجرين من أثيوبيا وحدها، أي قرابة 3 أضعاف نس���بتهم 

بين السكان.

بقلم: ميراف أرلوزوروف

)تقديم: أقرت الحكومة اإلسرائيلية في جلستها يوم األحد 19 حزيران الجاري، خطة 

أشرف عليها الوزيران ياريف ليفين وزئيف الكين، بتكليف من رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو، لتكثيف مالحقة البناء غي���ر المرخص في البلدات العربية، وتكثيف تنفيذ 

أوامر الهدم؛ إذ اشترط نتنياهو اقرار هذه الخطة، قبل االقرار النهائي لخطة ما يسمى 

“دعم األقليات”، التي أقرتها حكومته من حيث المبدأ، قبل س���تة أشهر، وتبين الحقا 

أنها أقل مما أعلن بداية، وال تفي بالغرض.

وبينما ادعت الحكومة أن الميزانية االجمالية في الس���نوات الخمس التي س���تطبق 

فيها الخطة، تبلغ 15 مليار ش���يكل - 8ر3 مليار دوالر- فإن وزير المالية موشيه كحلون 

اعترف بأن الغالبية الس���احقة من هذه الميزانية موجودة أصال في الموازنة السنوية 

العامة، وأن الزيادة ال تتعدى 5ر2 مليار ش���يكل. بينما أكدت أبحاث خبراء أن الميزانية 

ككل ال تتعدى 5 مليارات شيكل، وان القسم االضافي منها ال يتعدى 5ر1 مليار شيكل(

 في مرحلة ما، في جلسة الحكومة، انفجر الوزراء بالضحك، وهذا كان في ذروة البحث 

المشحون حول البناء غير المرخص في البلدات العربية.

فكم���ا نذكر، في نهاية ش���هر كان���ون األول الماضي، صادق���ت الحكومة على خطة 

خماس���ية تاريخية لتطوي���ر الجمهور العربي، مع ميزانية من 12 مليار ش���يكل )الرقم 

حس���ب ما ورد في المق���ال(. وتمت المصادقة بعد ثالث جلس���ات تفجرت الواحدة تلو 

األخرى، بس���بب رفض وزراء الليك���ود المتطرفين المصادقة عل���ى تحويل الميزانيات 

للجمهور العربي في إسرائيل.

ف���ي نهاية المطاف تمت المصادقة على الخطة، ولك���ن بتحفظ واحد: تجميد مليار 

ش���يكل من الخطة التي خصصت لمس���ألة التنظيم والبناء، إل���ى حين تجد الدولة حال 

للبن���اء غير المرخص في البلدات العربية. ورفض الوزيران زئيف الكين وياريف ليفين 

تحوي���ل األموال إلى البلدات العربية، طالما أنه لم تت���م معاقبة العرب على البناء غير 

المرخص، رغ���م أن هذه البلدات مكتظ���ة، وهي األضعف من بين جمي���ع البلدات في 

إسرائيل.

وف���ي الحقيقة، ف���إن البناء غير المرخص بات ظاهرة س���يئة ومس���يئة في البلدات 

العربي���ة، وال توجد تقدي���رات دقيقة لعدد المباني غير المرخص���ة في هذه البلدات، 

ولكن كما يبدو يجري الحديث عن آالف البيوت. 

وف���ي الحقيقة أيضا، أن البن���اء غير المرخص انعكاس واضح ألج���واء االنفالت التي 

تسود قسما من البلدات العربية، التي ال قيمة فيها لالنصياع للقوانين.

وتق���ول الحقيقة أيض���ا، إن المتضررين األساس���يين من البناء غي���ر المرخص هم 

المواطنون العرب، ألن البناء غير المرخص يأتي على حس���اب أراض عامة وبنى تحتية، 

وال يسمح للبلدات بالتطور كما هو مطلوب، ببناء مدارس مراكز جماهيرية وشق شوارع. 

ولكن الحقيقة أيضا، هي أن قسما ملحوظا من البناء غير المرخص هو بناء الال مفر، ألن 

البلدات العربية تختنق من نقص األراضي، إذ ال تس���مح الدولة لهذه البلدات بتوسيع 

مناط���ق نفوذها؛ وألن���ه ال توجد في البل���دات العربية خرائط هيكلية تس���مح بالبناء 

المرخص؛ وألن السلطات المحلية العربية ضعيفة، وال تستطيع اجراء تخطيط وتطوير، 

أو فرض القانون.  

والحقيق���ة بالمختصر، أن البناء غير المرخص يتفش���ى في البل���دات العربية، ألنها 

بل���دات فقيرة ومهملة، م���ن دون ادارة، ومن دون موارد، وم���ن دون أراض فارغة. وجزء 

من هذه االس���باب، على األق���ل، تقف من خلفها الغالبية اليهودي���ة الغنية في دولة 

إسرائيل، التي سمحت على مر السنين بخنق البلدات العربية، من دون أراض ومن دون 

موارد، وبعد كل هذا، معاقبة العرب على نتائج االعمال هذه.

اشتراط غريب
واآلن ج���اءت الحكومة لتغير التوجه العقابي، مع ق���رار تاريخي أقرته وزارة المالية 

وديوان رئاس���ة الوزراء، من خالل الخطة الخماس���ية للجمهور العربي. ومع قرار اضافي 

لمعالجة البناء غير المرخص في البلدات العربية، ولكن بطريقة بناءة. فالطاقم الوزاري 

برئاس���ة نائب المستش���ار القانوني للحكومة، إيرز كمينيتس، قدم توصيات لزيادة 

اج���راءات تطبيق القانون ضد البناء غير المرخص في كل دولة إس���رائيل، ولكن واضح 

للجميع أن أساس المشكلة موجودة في البلدات العربية.

والحظ طاقم كمينيتس أن السلطات العربية تعاني من تمييز في الموارد، في مجال 

العمل عل���ى تطبيق القانون ضد البناء عير المرخص، وباألس���اس في مجال صالحيات 

الس���لطات المحلية، إذ فق���ط ألربع بلديات عربية توجد صالحي���ات في مجال التنظيم 

بقلم: أوره كورين

إنه���م بغالبيتهم يتس���ترون م���ن خلف ش���ركات خاصة، وله���ذا فإنهم 

تقريبا ليس���وا معروفين في أوساط الجمهور الواس���ع. وهم الذين جعلوا من 

االحتكارات الحصرية الكبيرة في مالعبهم أرباحا ضخمة، من خالل نش���اطهم 

االقتصادي من دون منافس���ين. ولقس���م منهم احتكارات في السوق، دون أن 

يكون باستطاعة آخرين المنافس���ة في قطاعهم. بينما يتمتع آخرون بمكانة 

منتج ومستورد ومس���ّوق، ما يمنحهم مكانة قوية في سوق األغذية، وكلهم 

يحققون ثراء من التجارة بنسب وحجم ال تعرفه حتى شركات التقنية العالية.

وبهذا الش���كل فإن مستوردي األغذية في إسرائيل يغرفون أرباحا بعشرات 

النسب المئوية، من المنتوجات التي يس���ّوقونها، وتتراكم لديهم مداخيل 

بعشرات مليارات الشواكل. 

ويقول مسؤولون وخبراء في قطاع األغذية »إنهم ينجحون في تحقيق أرباح 

ضخمة، ألن ليس لهم منافسون، وقسم منهم حتى ال يحتاج لممارسة ضغوط 

على ش���بكات التسوق، كي يحقق أس���عارا أعلى، وهذا هو الحال حينما يكون 

الجمهور على استعداد لدفع أثمان باهظة على )شوكوالتة( فيريرو روشيه«.

المستوردون العشرة الكبار في إس���رائيل هم: »أكرمان« و«شيستوفيتش« 

و«نيط���و« و«يونيليفر« و«أوس���م« و«اليمان شليس���ل« و«ديبلوم���ات« و«جنرال 

ميلس« و«ريجلي يسرائيل« و«فوليبا«. وغالبيتهم ليسوا منتجي مواد غذائية، 

باس���تثناء »أوس���م« و«يونيليفر«، اللتين تنتجان وتس���توردان. فهؤالء تجار 

يشترون البضائع من خارج البالد، ويبيعونها لتجار الجملة ولشبكات التسوق.

إن ميكي واس���تي اكرمان، اللذين بملكيتهما شركة االستيراد للمشروبات 

الخفيف���ة والكحولية أكرمان، هما كما يبدو مس���توردا المواد الغذائية اللذان 

يحققان األرباح األكبر في إس���رائيل. وبحس���ب مصادر، فإنهما يحققان أرباحا 

بنس���بة 40% على البضائع التي يس���توردانها، وباألس���اس أصناف الفودكا 

المختلفة.

وتنضم اليهما عائلة شيس���توفيتش، التي تملك شركة على اسم العائلة، 

ثم عائلة فايمان التي بملكيتها شركة »ديبلومات«. وأيضا عائلة اليمان التي 

تملك شركة »اليمان شليس���ل«، وأهارون وايالن فوليبا، اللذان يسيطران على 

ش���ركة »فوليبا« غير المعروفة، وعائلة عيزرا، التي تسيطر على شركة »نيطو«. 

وبرعاية االحتكارات الحصرية لالس���تيراد، فإن غالبي���ة هذه العائالت تتمتع 

بأرباح ضخمة بعشرات النسب المئوية. 

ويقول مس���ؤولون في قطاع األغذية »إن أولئك الذين هم مستوردون وأيضا 

منتج���ون، هم أيضا في بع���ض األحيان الموزعون، وهذا يش���كل ضغطا على 

ش���بكات التس���وق، التي ليس باستطاعتها ش���راء هذه المنتوجات من جهة 

أخرى، أو أن يمارس���وا الضغط للحصول على أس���عار أقل. وف���ي الحاالت التي 

يستورد فيها عدة مستوردين بضائع مشابهة، فإنهم ينسقون في ما بينهم 

األس���عار، وفي بعض الحاالت هناك منافسات وهمية، مثل في حالة استيراد 

األجبان. أما المس���توردون الذين هم في ذات الوقت أصحاب ش���بكات تسوق، 

مثل »رامي ليفي« و«ش���وبر س���ال«، فإنهم ملزمون بتخفيض األسعار لغرض 

المنافس���ة. ومستوردون خاصون ال يستطيعون اس���تيراد بضاعة أقل جودة، 

ألنهم ال يس���تطيعون تسويقها للجمهور، بينما ش���بكات التسوق بإمكانها 

استيراد بضائع أقل جودة، ألنها تسوقها بذاتها في مجمعاتها«.

حتى حملة االحتجاجات الش���عبية )الت���ي اندلعت في صيف 2011(، تحايدت 

مس���توردي المواد الغذائية، الذين قسم منهم يحرصون على رفع األسعار في 

حال ارتفع س���عر صرف الدوالر أمام الش���يكل، ولكنهم »ينس���ون« تخفيضها 

حينما يتراجع س���عر الصرف. ولكون غالبيتهم يعملون ضمن ش���ركات خاصة، 

فإن من الصعب متابعتهم دائما، ونحن نعرف فقط المنتوجات التي يرسلونها 

إلى الواجه���ة عبر اإلعالنات الملون���ة، إال أن تقاريرهم لس���لطة ضريبة الدخل 

ظهر األرباح فوق العادة، بمئات النسب المئوية، مقارنة بمستثمرين آخرين.
ُ
ت

في العام 2013 وحده، س���جل المستوردون العشرة الكبار في قطاع األغذية 

إجمال���ي أرباح بقيمة نصف مليار ش���يكل )130 ملي���ون دوالر(، وهذا بموجب 

بحث أجرته وزارة المالية، وأجرت فيه تحليال لنمو نس���ب أرباح المس���توردين 

بين العامين 2003 و2012. وجرى احتس���اب نسبة األرباح، قبل دفع الضرائب، 

ولكن بعد تس���ديد كاف���ة المصاريف، بما فيها »رواتب« الم���دراء، الذين هم 

بحد ذاتهم اصحاب أس���هم في الشركة. ويتضح من التقرير أن نسبة األرباح 

ارتفعت بنسبة 230% بين العامين المذكورين.  

وج���اء في البحث أن »تحلي���ل المعطيات تدل على أن األرب���اح عالية، وحتى 

أنها ش���اذة في قطاع استيراد المواد الغذائية، ونسبة األرباح ذاتها تحققت 

أيضا في قط���اع انتاج المواد الغذائية محليا، ابتداء من منتصف العقد األول 

من س���نوات األلفين. وفي العام 2012 وحده، بلغ اجمالي األرباح للمستوردين 

العشرة الكبار 650 مليون شيكل، )170 مليون دوالر(«. 

كما يعكس البحث األرباح العالية لمس����توردي الم����واد الغذائية، حينما يتم 

فحص حجم أرباح أصحاب الش����ركات المس����توردة، الملزمي����ن بموجب القانون، 

بتقديم كشوفات سنوية عن مداخيلهم لسلطة الضرائب )عدا تقارير الشركات 

الت����ي يملكونها(. إذ يتضح من تلك التقارير أن مس����توى مداخيل مس����توردي 

المواد الغذائية الكبار في إس����رائيل، أعلى من مداخيل مستثمرين في قطاعات 

أخرى، بما في ذلك قطاع التقنية العالية، والصناعات والعقارات والزراعة.

وال يتمتع المستهلكون وال العاملون لدى المستوردين الكبار، بشكل نسبي، 

باألرباح المتزايدة في الشركات. فعدد العاملين لدى شركات استيراد المواد 

الغذائية بلغ في العام 2013 حوال���ي 20 ألف عامل. وكان معدل أجورهم غير 

الصافية 9200 ش���يكل )2408 دوالرات( للعامل )مع���دل األجر الصافي العام 

حوالي 8100 شيكل، ما يعادل 2120 دوالرا(. 

ومنذ العام 2003 إلى الع���ام 2013، ارتفع معدل أجورهم فعليا بمعدل %6 

فقط، وهو أقل من ارتفاع نس���بة أرباح الش���ركات في الفترة ذاتها، بنس���بة 

6ر7%. وف���ي نفس الفترة تضاعفت أرباح اجمالي ش���ركات اس���تيراد المواد 

الغذائية )بسبب تزايد كميات االستيراد(.

ويق���ول مصدر في وزارة المالية إنه توجد مش���كلة في األرباح العالية بهذا 

الحد، ألن الحديث يجري عن ش���ركات خاصة، وكل واحدة من هذه الش���ركات 

تعمل بطريقة خاصة بها، ولكن كل هذه الشركات تسجل أرباحا عالية جدا، ما 

يشير إلى مدى االحتكارات الحصرية في قطاع األغذية.

وكان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ تعديالت األنظمة التي س���تفتح 

ابواب االس���تيراد أمام قوى أخرى، في شهر حزيران المنتهي. ولكن منذ شهر 

ايار الماضي جرى اإلعالن ع���ن تأجيل تطبيق هذه التعديالت، بحجة أن وزارة 

الصحة لم تنه استعداداتها لتطبيق هذه االصالحات.

)ترجمة بتصرف- عن المجلة الشهرية لصحيفة “ذي ماركر”(

المستوردون العشرة الكبار في قطاع األغذية سجلوا إجمالي  أرباح في 2013 بقيمة 130 مليون دوالر!

»االستيراد الحصري« في إسرائيل! »العالم الحلو« لـ

اللحظة التي انفجر فيها الوزراء بالضحك!
*لم تكن الرغبة في وقف البناء غير المرخص في البلدات العربية وراء الخطة التي أقرتها الحكومة اإلسرائيلية 

والقاضية بوقف نقل الميزانيات للبلدات العربية بل مجرد الرغبة في معاقبتها فقط لكونها بلدات عربية*

والبناء، من خالل لجان تنظيم وبناء خاصة بها. ولكن من دون صالحيات لفرض القانون، 

فمن الصع���ب االدعاء ضد الس���لطات المحلية العربية بأنها ال تبدي مس���ؤولية تجاه 

قضايا البناء.

كم���ا أن طاقم كمينيتس الحظ أنه ال توج���د تقريبا أنظمة تطبيق القانون ضد البناء 

غير المرخص  بسبب صعوبة تطبيق اجراءات القانون، وباألساس في المسار الجنائي، 

واصدار أوامر الهدم. فالمحاكم تصدر أوامر هدم، ولكن ال يتم تنفيذها، ولربما بسبب 

خوف الشرطة من إثارة األجواء في البلدات العربية، أو ألسباب أخرى.

وعل���ى ضوء هذا، فقد أوصى طاقم كمينيتس بتغيي���ر التوجه القائم. بداية أوصى 

باالنتقال في تطبيق القانون من المس���ار الجنائي إلى المس���ار االداري أساسا، بمعنى 

فرض غرامات، بدال من أوامر هدم، وابقاء المسار الجنائي بمعنى الهدم، فقط للقضايا 

األش���د خطورة. وثانيا تس���ليم الس���لطات المحلية العربية صالحيات، من خالل إقامة 

22 لجن���ة تنظيم وبناء محلي���ة جديدة في البلدات العربية. وثالث���ا، اتباع نهج العصا 

والجزرة، بحيث يتم اختبار الس���لطات العربية بحس���ب قدرته���ا على تطبيق القانون، 

ومن تنجح في تطبيق القانون س���تحصل على الح���ق بإقامة لجنة في منطقة نفوذها، 

اضافة إلى موارد مالئمة. ومن ال تطبق القانون بش���كل مقنع، فإنها س���تتلقى ضربات، 

وس���تتولى األمور لجنة التنظيم والبناء القطرية )العامة(، وستطبق القانون بدال منها، 

وهذا ُيعد مس���ا بصالحيات رئيس الس���لطة. ورابعا، مساعدة الس���لطات العربية على 

التغلب على النق���ص في الموارد، وفي اعداد واقرار الخرائط الهيكلية، وفي األراضي، 

التي هي أس���باب أساسية للبناء غير المرخص، وهذه هي ميزانية المليار شيكل التي 

تم تأخيرها. 

أما خامسا فهو زيادة قدرة الدولة على تطبيق القانون في مجال التنظيم والبناء من 

خ���الل تعزيز وتقوية الوحدات القطرية، مع منحها صالحيات وموارد. وسادس���ا، الغاء 

سياس���ة العصا والجزرة، في ما يتعلق بالعالقة بين زي���ادة تطبيق القانون ضد البناء 

غير المرخص في البلدات العربية، وبين مسألة نقل مليار شيكل، للمساعدة في مسألة 

األراضي والموارد إلعداد الخرائط الهيكلية في هذه البلدات.  

والش���رط السادس قائم من قبل أن طالب به الوزيران الكين وليفين في شهر كانون 

األول الماض���ي، وها هو يلغى اآلن. وحول هذا كان البحث متوترا في جلس���ة الحكومة، 

إذ طالب وزراء الليكود المتطرفون باالستمرار بهذا الشرط، وعدم تحويل مليار شيكل، 

إلى حين س���ن القوانين التي تضمن زيادة االج���راءات لتطبيق القانون ضد البناء غير 

المرخص.

والح���ظ الوزراء أن هذا الش���رط غريب، ألنه لماذا س���يكون م���ن الصعب على ائتالف 

يرتكز على 66 عضو كنيست أن يمرر القوانين التي يريدها. وقد تلوى الوزيران الكين 

وليفين، في محاولة االبقاء على هذا الشرط، بدعوى أن الشرط سيجبر أعضاء الكنيست 

الع���رب على تأييد زيادة االجراءات لتطبي���ق القانون ضد البناء غير المرخص، ألنه من 

دون هذا، فإن البلدات العربية لن تحصل على المليار شيكل، المخصصة للمساعدة في 

الحصول على األراضي، واعداد الخرائط الهيكلية.

لكن من الواضح أن أعضاء الكنيست العرب لن يؤيدوا هذه التشريعات، وفي المقابل 

من الواضح أن االئتالف اليميني لن يرتكز على أصوات أعضاء الكنيست العرب من أجل 

تمرير القوانين التي يريدها.

في هذه المرحلة، اضط���ر الوزير الكين لالعتراف بأن تخوفه ليس نابعا من تأييد أو 

عدم تأييد أعضاء الكنيست العرب للقانون المقترح، وإنما عدم وجود تأييد من أعضاء 

���ر الكين بالبناء غير المرخص القائم أيضا 
ّ
كنيس���ت من الليكود لهذا القانون. وقد ذك

في القط���اع الزراعي، وفي المجالس اإلقليمية )بقص���د اليهودية(، وأعرب عن تخوفه 

من أن رؤس���اء المجالس اإلقليمية )تضم عدة قرى صغيرة(، س���يضغطون على أعضاء 

كنيس���ت من حزب الليكود، كي يمنعوا تشديد االجراءات ضد البناء غير المرخص في 

إس���رائيل. حينها س���أل وزير الداخلية آرييه درعي: “حس���نا، إذا كانت المشكلة هي 

مدى تأييد نواب الليكود، بس���بب الرغبة بالدفاع عن البناء غير المرخص في المجالس 

اإلقليمية، فإذن لماذا تريد معاقبة البلدات العربية، وأن تس���حب منها ميزانية مليار 

شيكل لسبب كهذا؟”.

وكان���ت هذه ه���ي اللحظة التي انفجر فيه���ا الوزراء بالضحك، ألن���ه كان واضحا أن 

العفريت س���يخرج من القمقم، بمعنى أنه ليس العرب هم من يشكلون خطرا على سن 

قانون تطبيق القان���ون ضد البناء غير المرخص، وإنما اليه���ود األقوياء في المجالس 

اإلقليمية. ولم تكن الرغبة في تطبيق قانون البناء هي التي تقف وراء اشتراط تحويل 

ميزانية مليار شيكل إلى البلدات العربية، وإنما مجرد الرغبة بمعاقبة البلدات العربية 

لكونها عربية.

وه���ذا الضحك رّجح كفة الميزان. وق���ررت الحكومة أنه في حال وجدت صعوبات في 

اقرار القانون المقترح، يس���تطيع رئيس الوزراء ووزير المالية، فحص امكانية تحويل 

المليار شيكل إلى البلدات العربية، من دون القانون، ولكن هذا يبقى متعلقا بهما.

)ترجمة خاصة عن صحيفة “ذي ماركر”(

تظاهرة في تل ابيب ضد هدم البيوت العربية.
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تغطيـــة خــاصـــــــة

أقرت الحكومة اإلس���رائيلية، في جلس���تها يوم األحد قبل األخي���ر، 19 حزيران 

الجاري، تحويل ما مجموعه 82 مليون ش���يكل جديد إلى المس���توطنات اليهودية 

ض���اف إلى »الميزاني���ات الجارية« 
ُ
ف���ي الضف���ة الغربية، هبات إضافي���ة أخرى ت

للمس���توطنات ويبدأ تحويلها بصورة فورية. وينص الق���رار الحكومي، الذي جاء 

بناء على اقتراح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبتوصية منه، على أن تتحمل 

غالبي���ة الوزارات الحكومية المختلفة عبء هذه الهبات اإلضافية للمس���توطنات، 

باقتطاعه���ا من ميزانياتها )ال���وزارات( العادية الجارية، وف���ي مقدمتها بالطبع 

وزارات المالية، التعليم، الصحة، الرف���اه االجتماعي، الداخلية، الزراعة والصناعة 

وغيرها! 

ويقضي ق���رار الحكومة بأن تقوم وزارة الداخلية، عل���ى الفور، برصد »هبة لمرة 

واحدة« بمبلغ 15 مليون شيكل للسلطات المحلية في المستوطنات اليهودية في 

الضف���ة الغربية، وذلك »لتغطية مصروفاتها الخاصة الناجمة عن الوضع األمني«! 

كما تق���وم وزارة الزراعة بتحويل »هبة لمرة واح���دة« مبلغها اإلجمالي 10 ماليين 

ش���يكل لهذه السلطات نفسها »لغرض تحويل مباٍن مؤقتة في المستوطنات إلى 

مبان ثابتة دائمة ولغرض ترميم مبان عامة«!

وتتكفل وزارة الصحة باقتطاع مبلغ 6 ماليين ش���يكل م���ن ميزانيتها العادية 

لتحويله إلى المس���توطنات في الضفة الغربية، موزعا على ثالث سنوات، من أجل 

»تفعيل مراكز مناعية في المس���توطنات، من أجل تعزيز استعداد المستوطنات 

وجاهزيته���ا ألي وض���ع ط���ارئ ولتقديم ردود نفس���ية � اجتماعية للس���كان في 

المس���توطنات«! وترصد وزارة التعليم لهذه المستوطنات مبلغا مماثال )6 ماليين 

ش���يكل( تخصصه »لمعالجة أبناء الش���بيبة في حاالت الخطر«، بينما تقتطع وزارة 

الداخلية من ميزانيتها مبلغ 5ر1 مليون شيكل ُيرصد ل�«برنامج خاص لمنع العنف 

بين أبناء الشبيبة«!

أم���ا وزارة الرفاه االجتماعي فقد تقرر أن تقتطع م���ن ميزانيتها مبلغ 6 ماليين 

ش���يكل لتحويله إلى المس���توطنات في الضفة الغربية لغرض »توسيع وتعميق 

أعمال الرفاه االجتماعي بين السكان«! وتساهم »وزارة المساواة االجتماعية« بمبلغ 

مليونّي شيكل ترصدهما »لتوسيع وتعزيز النشاطات العامة لصالح الجمهور« في 

المس���توطنات! وتس���اهم وزارة العلوم بمبلغ مليون شيكل من ميزانيتها لتعزيز 

وتوسيع نشاطاتها في المس���توطنات، بينما تقدم وزارة االقتصاد مليون شيكل 

لدعم المصالح التجارية الصغيرة والمتوس���طة في المس���توطنات. وتقدم وزارة 

المالية مليونّي شيكل لمساعدة صندوق القروض الخاصة، بكفالة الدولة، للمصالح 

التجارية الصغيرة والمتوس���طة في المستوطنات. وتساهم وزارة السياحة بمبلغ 

5ر5 مليون ش���يكل لتطوير وتوسيع القطاع الس���ياحي ومرافقه في المستوطنات 

اليهودية في الضفة الغربية. 

وإذا كان���ت الحكومة قد تذرعت، في قرارها تحويل ه���ذه المبالغ اإلضافية إلى 

المستوطنات، بما تسميه “الوضع األمني” الذي تعيشه المستوطنات في الضفة 

الغربي���ة وما يحي���ط بها من “تهدي���دات” و”مخاطر”، فإن التحقي���ق الذي أعّده 

“موالد � مركز تجديد الديمقراطية” اإلس���رائيلي يثبت أن هذه األموال س���ترصد 

للمستوطنات لتمويل النشاطات والفعاليات التالية على وجه الخصوص: مخيمات 

علمية، تعزيز النساء وتطوير الس���ياحة في المستوطنات. ويكشف هذا التقرير 

أن ه���ذه “الهبات لم���رة واحدة” تضاف إلى “هبة لمرة واح���دة” أخرى بمبلغ 340 

مليون ش���يكل كانت الحكومة قد قدمتها للمس���توطنات عل���ى هيئة “إكرامية” 

لحزب “البيت اليهودي” )بقيادة نفتالي بينيت( لقاء قبوله بتولي حقائب وزارية 

ف���ي الحكومة، تضاف أيضا إلى “هبة لمرة واحدة” أخرى بمبلغ 70 مليون ش���يكل 

هات 
ّ
قدمتها الحكومة سابقًا لتمويل “ترميم مراكز وقاعات عامة، بناء وإقامة متنز

عامة في المستوطنات”! بما يعني أن “ال شيء بينها وبين المسائل األمنية حقا”! 

ومن نافل القول التذكير بأن هذه “الهبات لمرة واحدة” بمبالغها الكبيرة هذه 

إنما تأتي زيادة على الميزانيات الحكومية العادية المرصودة لهذه المستوطنات 

في إطار الميزانية العامة للدولة وإضافة، أيضا، إلى ما تدّره عليها “الهس���تدروت 

الصهيونية” وأذرعه���ا المختلفة، وخاصة “وحدة االس���تيطان” فيها، فضال عما 

تجنده من دعم وتبرعات مالية طائلة من اليهود في شتى أنحاء العالم!

ويؤك���د تحقي���ق “مرك���ز م���والد”، ضم���ن مش���روع “61” إلع���داد التحقيقات 

االس���تقصائية، أن “ه���ذا هو س���لم األولوي���ات القومية لدى حكوم���ة نتنياهو: 

المس���توطنات فوق كل ش���يء! فوق أمن مواطني إس���رائيل، فوق حماية وتأمين 

البلدات اإلسرائيلية في منطقة الحدود مع قطاع غزة، فوق تعزيز وتطوير األطراف 

النائية، فوق التعليم في داخل حدود الخط األخضر... فوق كل شيء”!

تمييز حكومي منهجي ودائم لصالح المستوطنات!
هذا النهج الحكومي الواضح في التمييز الدائم لصالح المستوطنات اليهودية 

في الضفة الغربية كانت قد كش���ف تفاصيل���ه أيضا، باألرقام والمعطيات، تقرير 

ش���امل أعده مركز »ماكرو لدراس���ات االقتصاد السياس���ي« ونشرت صحيفة »ذي 

ماركر« اإلسرائيلية نتائجه يوم 7 نيسان األخير.

ويقول تحقيق »موالد« إنه »منذ س���يطرة اللوبي االستيطاني، الممثل في حزبي 

الليكود والبيت اليهودي، على كعكة الميزانية، أصبح س���كان يهودا والس���امرة 

)أي: المستوطنون اليهود في الضفة الغربية( ينعمون بتمييز لألفضل في جميع 

مجاالت الحياة، تقريبا � على حس���اب س���كان األطراف في إس���رائيل، طبعا � بينما 

ال يرتدع ممثلوهم في الكنيس���ت والحكومة عن اس���تخدام أية وسيلة، بما فيها 

الكذب والتهديد، البتزاز المزيد من أجلهم«!

ولفت تحقيق »موالد« إلى أن رؤس���اء السلطات المحلية في المستوطنات شاركوا، 

األس���بوع قبل الماضي، في »مس���يرة المس���اواة« التي احتج منظموها والمشاركون 

فيها على التمييز في الميزانيات الحكومية ضد مدن وبلدات األطراف في إسرائيل. 

وق���ال التحقيق: »التلون الذي أبداه هؤالء مذهل وال ح���دود له: فهم يعلمون جيدا 

أن األم���وال الالزمة لألطراف، لزوم اله���واء للرئتين، تتدفق إل���ى أيديهم هم منذ 

س���نوات. ففي العام الماضي، 2015، بلغت مخصصات الدولة )الحكومة( لكل فرد من 

سكان المستوطنات ما يعادل 128% من مخصصاتها للفرد الواحد من سكان منطقة 

الجليل و 200% )ضعفان!( من مخصصاتها للفرد الواحد من س���كان منطقة وس���ط 

البالد. وال ش���ك في أن رؤساء السلطات في المستوطنات يعرفون هذه الحقيقة، ألن 

ل إلى المواطنين من خالل السلطات المحلية وبواسطتها«!  حوَّ
ُ
هذه األموال ت

التمييز لصالح المستوطنات ـ بعض األرقام!
يعرض تحقيق »موالد« صورة مفصلة، بالمعطيات واألرقام، عن سياسة التمييز 

الحكومي���ة المنهجية لصالح المس���توطنات وتفضيلها على أي���ة بلدات أو مدن 

)يهودية!( في داخل إس���رائيل وتفضيل المس���توطنين هناك على أي قطاع من 

ً من هذه 
ّ

المواطنين )اليهود!( في داخل إس���رائيل. ونقتطف هنا بعضا بارزا وداال

المعطيات، مع اإلش���ارة الضرورية إلى أن األرقام حول المخصصات للمواطنين في 

داخل إسرائيل هي أرقام المتوسط التي تعكس الصورة لدى المواطنين اليهود، 

إجماال وبشكل أساس. وهذا يعني أن المبالغ التي يحصل عليها المواطنون العرب 

� في أي من المج���االت المذكورة هنا � هي أقل بكثير من تلك التي يحصل عليها 

»المواطنون في داخل إسرائيل«!

الم���دارس: تس���تثمر الدول���ة )أي: تخص���ص الحكومة!( لكل طال���ب في أي من 

ف بأنه���ا »معزولة« مبلغ���ًا يعادل ضعف���ّي )200%( ما  المس���توطنات الت���ي تعرَّ

تستثمره في أي طالب من سكان بلدات ومدن األطراف في داخل إسرائيل. فبينما 

تخص���ص وزارة التربية والتعلي���م للطالب األول )في المس���توطنات »المعزولة«( 

مبلغًا يصل، بالمتوس���ط، إلى 12899 شيكال في السنة، يحصل الطالب في منطقة 

النقب، مثال، على 6761 شيكال في السنة، فقط! 

وعالوة على هذا كله، ترصد وزارة التربية والتعليم مبلغًا سنويًا إضافيا )إضافة 

إل���ى ميزانياتها “العادية”( للمس���توطنات في الضفة الغربي���ة يصل إلى 1ر81 

مليون شيكل في السنة!

حضانات األطفال: تحصل حضانات األطفال في المس���توطنات من وزارة التربية 

والتعليم عل���ى مبالغ تزيد بآالف الش���واكل عما تحصل علي���ه حضانات األطفال 

في وس���ط البالد وضواحيها. فالطفل في إحدى مستوطنات منطقة الخليل، مثال، 

يحصل عل���ى ميزانية تزيد ب� 30% عن الميزانية الت���ي يحصل عليها الطفل في 

مدينة عسقالن )أشكلون( أو أسدود )أش���دود(. وبينما تبلغ الميزانية المخصصة 

لكل طفل في مس���توطنة »كارني ش���ومرون« نحو 14 ألف ش���يكل في السنة، تبلغ 

ميزاني���ة الوزارة/ الدول���ة المخصصة للطفل في مدينة ع���راد )في الجنوب(  نحو 

2ر10 آالف شيكل!

لث ميزانية 
ُ
الحضانات اليومية )في ساعات النهار، لألزواج العاملين(: أكثر من ث

الحضان���ات اليومية في إس���رائيل تم تحويله إلى المس���توطنات! فمن أصل 73 

مليون شيكل تم تخصيصها بداية للحضانات النهارية في »كل أنحاء إسرائيل«، 

تم اقتطاع 26 مليون ش���يكل وتحويلها إلى س���لطة محلية واحدة هي � »المجلس 

اإلقليمي ش���ومرون«، الذي يجمع تحت س���قفه عددا من المستوطنات )الصغيرة، 

نس���بيا(. ومعنى هذا أن 35% من ميزانية الوزارة المخصصة للحضانات النهارية 

في البالد كلها تم تحويلها لصالح ما يعادل 5% فقط من السكان!

هبات التطوير: تقدم وزارة الداخلية للسلطات المحلية المختلفة هبات للتطوير 

حس���ب مفتاح/ مقياس واحد موحد: عدد الس���كان الذين يقيم���ون في نطاق كل 

س���لطة محلية. وبينما تبلغ »هبة التطوي���ر« المخصصة للمواطن الواحد في داخل 

إسرائيل )في الوسط اليهودي( 335 شيكل، تبلغ هذه الهبة نفسها للمستوطن 

الواحد في مستوطنات الضفة الغربية ألف شيكل!

هبة موازنة: هبة الموازنة هي مبالغ »دعم« ترصدها الدولة للس���لطات المحلية، 

كجزء من ميزانياتها، وفق المفتاح التالي: 650 شيكل، بالمتوسط، لكل مواطن من 

س���كان السلطة المحلية المعنية. أما في المستوطنات في الضفة الغربية، فيقفز 

مبلغ »هبة الموازنة« إلى 1700 شيكل لكل فرد من سكانها!

هبات في حاالت الطوارئ: في العام 2014، وهو العام الذي ش���نت إسرائيل خالله 

حرب »الجرف الصامد« العدوانية على قطاع غزة، دفع »قسم االستيطان« ما نسبته 

10% فق���ط من ميزانيته للبلدات اليهودية في جنوب البالد )عند الحدود مع قطاع 

غزة(. وبلغ حجم مخصصات »قس���م االستيطان« للمواطن اليهودي في الجنوب 26 

ش���يكل فقط، بينما بلغ حجم مخصصاته للمس���توطنين ف���ي »جبل الخليل« 1496 

شيكال للمس���توطن الواحد! وكذلك في ميزانية »المناعة االجتماعية«: حصل كل 

فرد من سكان المستوطنات على مبلغ يعادل 10 أضعاف )!!( ما حصل عليه كل فرد 

كم سكان جنوب إسرائيل )اليهود(.   

البناء: يبلغ حجم البناء الحكومي اإلجمالي في مس���توطنات الضفة الغربية أكثر 

من ضعفّي حجمه في داخل إس���رائيل، وهو مبلغ يزداد باس���تمرار كل عام، حتى 

أصبحت ميزانية البناء الحكومي الجديد في المس���توطنات في العام 2016 أكثر ب� 

95% عما كانت عليه في العام السابق، 2015.  

ميزانية المستوطن ـ أكثر بـ %66
من ميزانية اإلسرائيلي!

ويشمل تقرير مركز »ماكرو لدراسات االقتصاد السياسي« المذكور آنفا معطيات 

أخرى تؤكد ما ورد أعاله وتلقي مزيدا من الضوء على تفاصيل السياسة الحكومية 

المنهجية والمتواصلة في ما يتعلق بتمييز المستوطنات وسكانها على البلدات 

والمدن وسكانها في داخل إسرائيل.

وتبي���ن معطيات هذا التقرير أن المتوس���ط العام لميزاني���ة الفرد الواحد التي 

حصل���ت عليها المس���توطنات من الدولة خالل الع���ام 2015 كانت أكبر ب� 66% من 

ميزانية الفرد التي حصل عليها الفرد الواحد من المواطنين في داخل إس���رائيل، 

بالمتوس���ط العام )المواطن العربي يحصل على أقل من المتوسط العام بكثير!(. 

وفوق هذا، يحصل المس���توطنون اليهود في مس���توطنات الضف���ة الغربية على 

مبالغ ومخصصات حكومية مختلفة تزيد، باإلجمال، بنسبة 160% عما يحصل عليه 

سكان إسرائيل، المقيمين في داخلها. 

فعلى س���بيل المثال، متوس���ط الميزاني���ة الحكومية للمس���توطن الواحد في 

مس���توطنات الضفة الغربية يزيد ب� 500 شيكل في السنة عن متوسط الميزانية 

الحكومي���ة للمواطن ف���ي منطقة النقب وب� 900 ش���يكل عن متوس���ط الميزانية 

الحكومي���ة للمواطن في منطقة الش���مال/ الجليل وب� 1400 ش���يكل عن متوس���ط 

الميزاني���ة الحكومية للمواطن ف���ي منطقة الجنوب )ب���دون منطقة النقب، حيث 

تركيز المواطنين العرب البدو(. 

وطبقا لمركز »ماكرو لدراس���ات االقتصاد السياس���ي«، فإن حسابا معينا )ضرب 

الزيادة في الميزانيات الحكومية للمستوطنات بعدد السكان في كل مستوطنة( 

ُيظهر أن الدولة )الحكومة( تخصص لسكان المستوطنات زيادة سنوية تبلغ 570 

مليون ش���يكل )كل سنة(، بينما ال يحظى السكان في داخل إسرائيل بأي قرش من 

هذه الزيادة أو ما يماثلها!  

كما يشير التقرير إلى أنه بينما يبلغ متوسط الدعم الحكومي للسلطات المحلية 

في داخل إس���رائيل ما نس���بته 29% م���ن ميزانيات هذه الس���لطات )وهي هبات 

وميزانيات تعليمية، باألس���اس(، يبلغ متوسط الدعم الحكومي للمستوطنات في 

الضف���ة الغربية ما يعادل 8ر46% من ميزانيتها � وه���و ما يعني وجود فجوة في 

هذا »الدعم« نسبتها %61! 

الحكومة اإلسرائيلية تقر تحويل 82 مليون شيكل »هبات إضافية لمرة واحدة« للمستوطنات في الضفة الغربية:

تمييز حكومّي منهجي ومتواصل لصالح المستوطنات وسكانها على حساب بلدات األطراف والوسط وسكانها!
*تحقيق »مركز موالد«: في العام الماضي بلغت مخصصات الدولة )الحكومة( لكل فرد من سكان المستوطنات ما يعادل 128% من مخصصاتها للفرد الواحد من سكان منطقة الجليل و 200% )ضعفان!( 

من مخصصاتها للفرد الواحد من سكان منطقة وسط البالد! *تقرير »ماكرو«: مجموع ما يحصل عليه المستوطن الواحد من الدولة يزيد بـ 160% عما يحصل عليه المواطن في داخل إسرائيل!*

توطئة
تس���تقطب أنش���طة »وحدة االس���تيطان« العامل���ة في إطار الهس���تدروت 

الصهيوني���ة العالمي���ة اهتماما متزايدا، وانتق���ادات متصاعدة،  في الفترة 

األخيرة، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي.  

وف���ي هذه األيام الت���ي يبدي فيها الجمهور اإلس���رائيلي أكثر من أي وقت 

مضى، اهتماما كبيرا بالسؤال »أين تذهب األموال؟!« يتضح أن هذه »الوحدة« 

تش���كل مثاال سافرا على الطريقة التي تخفي فيها الجهات الحكومية بشكل 

متعمد ومنهجي عن المواطنين اإلسرائيليين أوجه التصرف بأموال الضرائب 

التي يدفعونها، بل وتستغل ألغراض واستخدامات تحوم شكوك كبيرة حول 

قانونيته���ا. فعلى الرغم من أن ميزانية »وحدة االس���تيطان« تعتمد أساس���ا 

على أموال عامة، إال أنها )»وحدة االس���تيطان«( ترفض اإلعالن عن ميزانيتها 

الحقيقي���ة الكاملة،  ومصير وأوجه إنفاق مئات ماليين الش���واكل التي تحول 

إليها س���نويا من خزينة الدولة، ومن هنا فإن أنش���طة »الوحدة« ال تخضع ألي 

ن���وع من الرقابة، البرلمانية والعام���ة أو حتى اإلعالمية.  وفي ضوء االنتقادات 

الش���ديدة التي وجهت إلى إدارة وأنش���طة »الوحدة«، ادعى وزير المالية )في 

حكوم���ة بنيامين نتنياهو الثالثة( يائير لبيد أن معظم ميزانيتها مس���تثمر 

ف���ي منطقتي الجليل والنقب، غير أن المعطي���ات المتوفرة لدى »مركز موالد« 

تتناقض مع هذا اإلدعاء، إذ يتضح منها أن 74 بالمئة من مجمل المس���اعدات 

المباشرة التي تقدمها »وحدة االس���تيطان« للسلطات المحلية، تحول لصالح 

االستثمار في المستوطنات اليهودية في مناطق الضفة الغربية.

وتبين المعطيات واالستنتاجات التي توصل إليها هذا التحقيق الذي أجراه 

»موالد - المركز لتجديد الديمقراطية في إسرائيل«، بصورة جلية، أن »وحدة 

االستيطان« أضحت بمثابة »الخزينة الخاصة والسرية لليمين االستيطاني«، 

والتي تس����تخدمها األح����زاب المتماثلة مع المش����روع االس����تيطاني، وفي 

مقدمها حزبا »البيت اليهودي« و«يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(« بهدف 

دفع وتعزيز مشاريع االستيطان والتوسع في األراضي الفلسطينية المحتلة 

في الضفة الغربية، وتوطيد القاعدة السياسية واأليديولوجية لهذا اليمين 

االس����تيطاني في س����ائر أنحاء الدولة. ويكش����ف التحقيق في هذا السياق 

النقاب عن أن »وحدة االستيطان« تقوم سرا بتحويل مبالغ )مساعدات( مالية 

ضخمة لحس����اب شبكة واسعة من الجمعيات اليمينية – الدينية التوراتية، 

والتي ال توجد ألنش����طتها أية عالقة باأله����داف والمهام الموكلة إلى وحدة 

االس����تيطان ذاتها. ويثي����ر تمويل ه����ذه الجمعيات الديني����ة – اليمينية 

ش����بهات خطيرة بوج����ود إدارة غير قانونية وذلك ألن رئيس الهس����تدروت 

الصهيونية العالمية التي تعم����ل »الوحدة« في إطارها، أبراهام دوفدفاني 

)رجل ح����زب »البيت اليهودي«(، يش����غل عضوية مجل����س إدارة اثنتين من 

الجمعيات التي تتلقى دعما ماليا س����خيا من »وحدة االس����تيطان«. باإلضافة 

إل����ى ذلك تقدم »الوحدة« دعما ماليا يقدر بمئات آالف الش����واكل )س����نويا( 

لمركز ديني – توراتي يترأسه رجل حزب »البيت اليهودي«، ورئيس مديرية 

»األنوي����ة التوراتية« في وزارة البناء واإلس����كان، الحاخ����ام أريئيل دورفمان.  

وبعبارة أخرى فإن إحدى الشخصيات المركزية في عملية تخصيص األموال 

ل بنفسه في الوقت ذاته 
ّ
الحكومية للجمعيات التوراتية – اليمينية، يش����غ

إحدى هذه الجمعيات الممولة مباشرة من ميزانية الوحدة ذاتها.  ويتضح من 

تفحص دقيق لميزانية المساعدات أن 40 جمعية من أصل 52 جمعية )نواة( 

توراتية - أي 76 بالمئة - تتلقى مس����اعدات مالية من »وحدة االس����تيطان«، 

ترتبط بعالقة سياسة جلية مع حزب »البيت اليهودي«، إذ يترأس الكثير من 

هذه الجمعيات المدعومة مسؤولون وناشطون بارزون في هذا الحزب. وإحدى 

هذه الجمعيات يترأس����ها الحاخام دانيئي����ل تروفر، أحد المقربين من زعيم 

الحزب، الوزير نفتالي بينيت، باإلضافة إلى سلس����لة طويلة من المؤسس����ات 

والجمعي����ات الديني����ة التي يديره����ا حاخامون مقربون م����ن الحزب، أو ممن 

أوع����زوا ألتباعهم بالتصويت لصالح����ه في االنتخاب����ات البرلمانية األخيرة. 

ويبين التحقيق أن العديد من رؤس����اء ه����ذه الجمعيات اليمينية – الدينية 

يش����جعون علنا أنش����طة عناصر المجموعة اليمينية السرية »جباية الثمن« 

ومن ضمنه����ا تلك الهادفة إلى منع إخالء مواقع اس����تيطانية غير قانونية، 

ويمارس����ون التحريض ضد السكان العرب في إس����رائيل، وينادون بإخضاع 

الدولة إلى قوانين وأحكام الش����ريعة الدينية اليهودية، ويعملون من أجل 

دفع مخططات إعادة بناء الهيكل.

خلفية
تأسس���ت »وحدة االس���تيطان« في أواسط س���تينيات القرن الماضي بقرار 

من رئيس الحكومة اإلس���رائيلية ليفي أشكول، وذلك كهيئة تعمل في إطار 

الهستدروت الصهيونية العالمية.  وقد عملت »الوحدة« لغاية العام 1992 في 

موازاة شعبة االستيطان التابعة للوكالة اليهودية، تحت إدارة مشتركة، غير 

أنه تقرر في العام 1993 فصل الهيئتين، لتباش���ر »وحدة االستيطان« العمل 

كوحدة مس���تقلة، وكذراع تنفيذي���ة للحكومة في مجال البناء، س���واء داخل 

»الخ���ط األخضر« أو في األراضي الفلس���طينية المحتلة الع���ام 1967، وتتلقى 

»الوحدة« ميزانيتها األساسية من خزينة الدولة.

وقد كان اله���دف الرئيس المحّدد للوحدة »دع���م وتعزيز مناطق الهامش 

في دولة إس���رائيل ع���ن طريق إقام���ة تجمعات قروية وتوطيدها في س���ائر 

مجاالت الحياة، والعمل على تطوير عوامل جغرافية تس���اعد في إقامة مناطق 

استيطانية ذات أساس اقتصادي واجتماعي متين«.

ونظ���را ألن »الوح���دة« تعمل أساس���ًا في إط���ار الهس���تدروت الصهيونية 

العالمية، التي تعتبر هيئة غير حكومية، فإن قانون حرية المعلومات ال يسري 

عليها. وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن رئيس الهستدروت الصهيونية 

العالمي���ة الحالي هو أبراهام دوفدفاني، المتماثل مع حزب »البيت اليهودي« 

كما أن���ه أحد ممثل���ي الصهيونية الديني���ة في الهس���تدروت الصهيونية 

العالمية، وقد أش���غل دوفدفاني في الماضي منصب السكرتير العام لحركة 

»بني عكيفا« العالمية التابعة لحزب المتدينين الوطنيين )المفدال( ومنصب 

رئيس وحدة االستيطان ذاتها.  

ويترأس »الوحدة« منذ العام 2010 - الذي انتقلت فيه رئاس���تها إلى الكتلة 

اليمينية في الهس���تدروت الصهيونية العالمية، والمكونة من ممثلي حزبي 

»إس���رائيل بيتنا« و«البيت اليهودي« - داني كريتسمان، المقرب من أفيغدور 

ليبرم���ان، والذي انتس���ب في العام 2012 إل���ى حزب هذا األخير )»إس���رائيل 

بيتن���ا«( وأيده علنا.  كذلك فإن مدير ع���ام »الوحدة« المحامي يارون بن عزرا، ، 

تولى هذا المنصب في إطار تعيين سياس���ي من جانب ليبرمان، وقد مثل بن 

عزرا حزب »إس���رائيل بيتنا« في لجنة االنتخاب���ات المركزية. وكانت المحامية 

تاليا ساس���ون، قد كش���فت في تقرير موس���ع حول المواقع االستيطانية غير 

القانونية في الضفة الغربية،  نش���ر في العام 2005، عن التجاوزات والثغرات 

القانونية الخطيرة في عمل »وحدة االس���تيطان«، مشيرة إلى ضلوع »الوحدة« 

ف���ي تمويل إقامة عدد كبير من هذه المواقع االس���تيطانية من دون الحصول 

على موافقة المس���توى السياسي المخول.  وأكدت الحكومة في قرار اتخذته 

ف���ي تموز 2009، أنه يتعي���ن على »وحدة االس���تيطان« الحصول على موافقة 

من المس���توى السياسي لخطة عملها الس���نوية المتعلقة بالبناء في »يهودا 

والس���امرة« )الضفة الغربية(، غير أن الوحدة لم تقم نهائيا بعرض مثل هذه 

الموافقة الضرورية أمام أعضاء لجنة المالية الذين يصادقون على التحويالت 

المالية ألغراض البناء في »المناطق«. 

وق���د جرت في األع���وام األخي���رة محاوالت عدي���دة ومتكررة للكش���ف عن 

الميزانية الحقيقية ل� »وحدة االس���تيطان« وإخضاعها للرقابة والشفافية، إال 

أن جميع هذه المحاوالت باءت بالفش���ل، وذلك على الرغم من أن المس���ؤولية 

المباش���رة عن عملها انتقلت قبل عدة س���نوات إلى دي���وان رئيس الحكومة.  

ووفقا للتقديرات فإن هذه الخطوة )نقل المسؤولية( استهدفت تقليص عدد 

المطلعين على طابع وحجم نشاط »الوحدة«، إلى أدنى حد ممكن.  ففي نيسان 

2014 حاول���ت وزيرة العدل تس���يبي ليفني دفع المصادق���ة على أمر بإخضاع 

ميزانية »وحدة االس���تيطان« للرقابة والشفافية، غير أن رئيس لجنة الدستور 

والقانون والقضاء في الكنيس���ت، دافيد روتيم، أحب���ط هذا التحرك.  وتجدر 

اإلش���ارة إلى أن عضو الكنيس���ت روتيم، وهو محام في مهنته، سبق أن مثل 

»الوحدة« فيما مضى. ويقر أعضاء الكنيس���ت الذين يعارضون كشف ميزانية 

»الوحدة« بأنهم يفعلون ذلك بهدف إحباط أي تش���ويش أو عرقلة ألنش���طة 

البناء االستيطاني التوسعي. 

تحقيق سابق لـ “موالد”

»وحدة االستيطان« في »الهستدروت الصهيونية العالمية«- الخزينة السرية لليمين االستيطاني

غول االستيطان .. في كل مكان.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تسلم إسرائيل طائرات 

»إف 35« يصعد السجال حول 

المساعدات األمنية األميركية
أكد محللون إس���رائيليون أنهم لم يروا وزير الدفاع اإلس���رائيلي، 

أفيغدور ليبرمان، يبتسم بشكل كبير مثلما فعل لدى تسلمه أولى 

الطائرات الحربية الحديثة والمتطورة، من طراز “إف35 – التينينغ 

2”، خالل زيارته للواليات المتحدة، األسبوع الماضي. 

وأش���ار المحلل���ون إلى أن األميركيين اس���تقبلوه بحف���اوة بالغة، 

وخصوص���ا وزير الدفاع األميركي، أش���تون كارت���ر. وخصصت وزارة 

الدف���اع األميركية لليبرمان طائرة خاص���ة تنقل فيها في الواليات 

المتحدة. 

لكن يبدو أن حفاوة اس���تقبال األميركيي���ن لليبرمان لها أهداف 

أخرى، أهمها تأييده للمقترح األميركي لزيادة حجم المس���اعدات 

األمني���ة األميركية إلس���رائيل، للس���نوات 2019 – 2028، من ثالثة 

مليارات دوالر س���نويا و30 مليار على مدار الس���نوات العشر 2009 

– 2018، إلى 7ر3 – 4 مليارات في االتفاق الجديد للس���نوات العشر 

المقبلة. 

وأهمية تأيي���د ليبرمان للمقترح األميرك���ي، ومطالبته هو ووزير 

المالية اإلس���رائيلية، موش���يه كحلون، لرئيس الحكومة، بنيامين 

نتنياه���و، بالموافقة على المقترح األميركي، هو أن نتنياهو ما زال 

يرفض هذا المقترح ويطالب بزيادة المس���اعدات إلى ما بين 4 – 5 

مليارات دوالر س���نويا في اتفاقية السنوات العشر المقبلة، وهو ما 

يرفضه األميركيون وفي مقدمتهم الرئيس باراك أوباما. 

وصدر في ختام لقاء ليبرمان م���ع كارتر بيان جاء فيه أنهما بحثا 

في “مواضيع مشتركة”، من دون ذكر موضوع المساعدات األمنية. 

لكن المحلل األمني في صحيفة “معاريف”، يوس���ي ميلمان، اعتبر 

أنه مؤكد أن االثنين بحثا موضوع المساعدات. وعلى اثر ذلك، سارع 

مكتب نتنياهو إلى التوضيح أنه فقط هو ومستش���اريه في مجلس 

األمن القومي مخولون بإجراء مفاوضات حول اتفاقية المس���اعدات 

األمنية الجديدة. ورأى ميلمان أن “الرس���الة الت���ي بعثها ليبرمان 

بهذا التوضيح هي أن ’ليبرمان ليس ذي عالقة’”.

ليبرمان: »الطائرة ستردع جيراننا«
ق����ال ليبرمان خالل مراس����م اس����تالم طائ����رة “إف 35” إن “دولة 

إسرائيل تعتز بأن تكون الدولة األولى في منطقتنا التي تحصل على 

ه����ذه الطائرة وتفعلها، فهي األكثر تطورا في العالم وهي االختيار 

األفضل لرؤساء المؤسس����ة األمنية من أجل الحفاظ على تفوق دولة 

إس����رائيل الجوي. وواضح ومعروف لنا ولجيرانن����ا أن طائرة  إف 35، 

ال�’الهائل’ )االس����م الذي أطلقه سالح الجو اإلسرائيلي على الطائرة(، 

ستحدث ردعا وتعزز قدراتنا العسكرية لفترة طويلة مقبلة”.  

واشترت إس����رائيل حتى اآلن 33 طائرة ›إف 35‹، وتجري في هذه 

األيام اتصاالت لش����راء 17 طائ����رة أخرى ليصبح عدده����ا 50 طائرة، 

حسبما أفادت وس����ائل إعالم إسرائيلية. ويتم تمويل هذه الصفقة 

من أموال المساعدات األمنية األميركية. 

وعلى الرغم من االنتقادات في إس����رائيل حيال شراء هذه الطائرة، 

خاص����ة بعد ظهور عي����وب تقنية فيها، إال أن مس����ؤولين في جهاز 

األمن اإلس����رائيلي اعتب����روا أن هذه »طائرة المس����تقبل في الجيش 

اإلس����رائيلي« وأن العيوب التي ظهرت فيها ه����ي »جزء من مخاض 

الوالدة« ألية طائرة متطورة وتجري معالجتها بحرص وحرفية بالغة.

ويتوقع أن تص����ل أول طائرتين من هذا الطراز إلى إس����رائيل في 

12 كان����ون األول المقبل، بقي����ادة طيارين أميركيي����ن، وفي الغداة 

سيتمكن طيارون إسرائيليون من التحليق بهما. 

ويبلغ ثمن الطائرة الواحدة من هذا الطراز، وهي من صنع ش����ركة 

»لوكهيد مارتن« األميركية، قرابة 90 مليون دوالر، وتصل س����رعتها 

القصوى إلى 1960 كيلومترا في الساعة، وبإمكانها التحليق لمسافة 

2200 كيلومتر. وستتس����لم إسرائيل 33 طائرة من هذا الطراز حتى 

العام 2021. وتفيد تقاري����ر بأن هذه الطائرة قادرة على حمل قنابل 

نووية.

ويقول معارضو ش����راء هذه الطائرة إن إسرائيل ليست بحاجة لها، 

خاص����ة وأن تكلفتها كبيرة إضافة إلى أن إس����رائيل لم تعد تحارب 

جيوشا، وأن الواليات المتحدة، التي تمنح إسرائيل مساعدات أمنية 

سنوية س����تصل في العقد المقبل إلى أربع مليارات دوالرات، أجبرت 

إس����رائيل على ش����راء الطائرة من أجل إغراء دول أخرى لش����راء هذا 

الطراز.

وأشار المحلل العسكري في القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، 

أل����ون بن دافيد، إلى أن “جميع قادة س����الح الجو )اإلس����رائيلي( في 

السنوات العشر األخيرة يعتقدون أن هذه الطائرة ضرورية للحفاظ 

على التفوق اإلس����رائيلي، وال أس����مع أحدا من الضب����اط يخالف هذا 

الرأي”، علما أنه “ال خالف على أن هذا مش����روع مسرف ومكلف أكثر 

مما خطط له واس����تغرق وقتا أطول من الج����دول الزمني األصلي. وال 

ش����ك أيضا في أن أنه تم تعليق آمال كثيرة على هذه الطائرة وثمة 

ش����ك إذا كانت ستس����تجيب لجميعها بامتياز. لكن ه����ذه الطائرة 

المس����تقبلية الوحي����دة الموجودة ل����دى العالم الغرب����ي ورغم كل 

الش����كوك، فإن العالم الغربي يشتريها، ربما باستثناء كندا. ولذلك 

فإن النقاش حول جدواها يكاد يكون نظريا”.  

ولف����ت بن دافي����د إل����ى أن الوالي����ات المتحدة بدأت ف����ي تطوير 

تكنولوجيا طائرات الشبح منذ أكثر من ثالثين عاما. “والرأي السائد 

ه����و أنه خالل الفترة نفس����ها بدأت روس����يا أيضا ف����ي تطوير هذه 

التكنولوجي����ا، وبات لديها، أو أنها قريبة من تحقيق ذلك، قدرة على 

رصد طائرات شبح. وبالمناسبة، روسيا تصنع بنفسها اليوم طائرات 

شبح ويبدو أن قدراتها التكنولوجية ليست أقل من قدرات الطائرات 

األميركية”. 

أرنو ميمران هو ملياردير فرنسي يهودي متهم في قضية احتيال اشتهرت 

باسم “لسعة القرن”، ويحاكم في فرنسا على سرقة 283 مليون يورو، والضلوع 

في قتل ش���خص له صلة بالقضية. وتش���ير الشبهات ضده إلى أنه هّرب هذا 

المبلغ إلى إس���رائيل، التي زاره���ا مرات كثيرة، وأجرى عملية غس���يل أموال، 

وحص���ل مقابلها على 50 مليون يورو، حّولها إلى فرنس���ا، عن طريق تحويالت 

بنكي���ة وتهريب مبلغ نقدي منها بطائرت���ه الخاصة. وتمكن ميمران من فعل 

ذلك، ألنه يحمل الجنس���ية اإلسرائيلية. وخالل جلسة في المحكمة المركزية 

في باريس، مؤخرا، شهد ميمران بأنه تبرع بمبلغ مليون يورو لرئيس الحكومة 

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أجل تمويل حملته االنتخابية. 

نتنياه���و لم ينِف عالقته مع ميمران وعائلت���ه، خاصة وأن تحقيقا صحافيا 

مش���تركا، نش���رته صحيفة “هآرتس” وموقع الكتروني فرنس���ي، عمم صورة 

لميم���ران ونتنياهو أثناء إجازة قضاها األخير في ضيافة ميمران في موناكو. 

لكن نتنياهو نفى أنه تلقى تبرعا سخيا بالمبلغ الذي ذكره ميمران، وإثر ذلك 

صحح األخير شهادته وقال إن المبلغ الذي تبرع به لنتنياهو كان 40 ألف يورو. 

ومهم���ا كان المبلغ، فإن نتنياهو لم يبل���غ الجهات ذات العالقة بحصوله على 

أي مبلغ من ميمران. 

لي���س واضحا بعد كيف س���تنتهي ه���ذه القضية، لكنها دفعت وس���ائل 

اإلعالم اإلسرائيلية إلى تسليط الضوء على “جنة عدن اإلسرائيلية للمحتالين 

الفرنسيين”. فقد تغيب عن جلسة محاكمة ميمران ستة متهمين من أصل 12 

متهما، ألنهم تواجدوا في إس���رائيل، إذ أنهم يحملون الجنسية اإلسرائيلية. 

والس���تة اآلخرون حصلوا هم أيضا على الجنس���ية اإلسرائيلية، لكن إسرائيل 

سلمتهم إلى السلطات الفرنسية. 

وكتبت صحيفة “ليبراس���يون” الفرنسية، قبل أسبوعين، في تقرير تناولته 

صحف إس���رائيلية، أنه “إذا كانت الغالبية الس���احقة من اليهود الفرنسيين 

الذين يهاجرون إلى إسرائيل مستقيمة، فإن مئات آخرين اختاروا الهجرة إلى 

إسرائيل من أجل التهرب من دعاوى في فرنسا أو أنهم يستخدمون إسرائيل 

كقاعدة لالحتيال الذي يخططون لتنفيذه في خارج البالد”. 

ش���فت مؤخرا سلسلة قضايا احتيال كان يهود فرنسيون هاجروا إلى 
ُ
فقد ك

إسرائيل ضالعين فيها. واعتقلت الشرطة اإلسرائيلية سبعة يهود فرنسيين 

هاجروا إلى إس���رائيل ويس���كنون في مدينة نتانيا، ف���ي بداية أيار الماضي، 

بش���بهة ارتكابهم جرائم احتيال كبرى ضد ش���ركة كبيرة ف���ي أنحاء العالم. 

وبحس���ب الش���بهات، فإن المش���تبه بهم الس���بعة اخترقوا صناديق البريد 

االلكتروني لمس���ؤولين في هذه الش���ركات وأقنعوه���م، بالخديعة، بتحويل 

أم���وال إلى “مزودي خدم���ات وبضائع” بينما وصلت األموال إلى حس���اباتهم. 

وتالحق الش���رطة الفرنس���ية خمس شركات “فوريكس” إس���رائيلية بشبهة 

االحتيال على مستثمرين وس���رقة 105 ماليين يورو منهم. واعتقلت الشرطة 

اإلسرائيلية 15 مشتبها بهم في هذه القضية. كما اعتقل في نيسان الماضي 

خمسة يهود فرنسيين هاجروا إلى إسرائيل في إطار قضية االحتيال “لسعة 

الرؤس���اء”. ورئيس عصابة المحتالين هذه محكوم عليه في فرنس���ا بالسجن 

لس���بع سنوات وغرامة بمبلغ مليون يورو، لكنه يعيش طليقا حاليا ويسكن في 

فيلال ومحاط بحراس شخصيين في مدينة أسدود في جنوب إسرائيل. 

وهناك قضايا مش���ابهة عديدة أخرى، بينها االشتباه بيهوديين فرنسيين 

يس���كنان في تل أبيب وهرتس���يليا، في بداية العام الماض���ي، بأنهما جمعا 

معلومات حول أشخاص يتولون مناصب رفيعة في مئات الشركات الفرنسية 

وس���عوا إلى االحتيال عليهم. وتنكر االثنان بأنهم���ا محاميان ووكالء العبين 

ورجال أعمال، وتوجهوا إلى الش���ركات الفرنسية المستهدفة من أجل تنفيذ 

تحويل أموال إلى حساباتهم البنكية.  

“قانون العودة” مصدر إحباط
تزايد في الس���نوات األخيرة عدد اليهود الفرنس���يين الذي���ن هاجروا إلى 

إسرائيل بموجب »قانون العودة« الذي يسمح لليهود في أنحاء العالم بالهجرة 

إلى إسرائيل والحصول على الجنسية والتمتع بامتيازات كثيرة. 

وفي العام 2013 هاجر 3300 يهودي فرنس���ي إلى إس���رائيل، وارتفع هذا 

الع���دد في العام 2014 إلى 6700، وفي الع���ام 2015 إلى 7500. ومعظم هؤالء 

المهاجرين ج���اؤوا من خلفية اجتماعية – اقتصادي���ة عالية. واالدعاء هو أن 

بين أس���باب هجرتهم موجة التوتر الديني والتخوف من العداء للسامية في 

فرنس���ا. لكن قضايا االحتيال التي تتكش���ف باستمرار تدل على أن قسما من 

المهاجرين اليهود الفرنسيين يرون بإس���رائيل مالذا يلجأون إليها هربا من 

سلطات تطبيق القانون في فرنسا. 

وتش���غل قضايا االحتيال هذه قس���م التحقيقات الدولية في وزارة العدل 

اإلس���رائيلية والقس���م الفرنس���ي الموازي له بش���كل مكثف خالل السنوات 

األخيرة، وفقا لتقرير نش���رته صحيفة “ذي ماركر” قبل أسبوعين. ويتبين أن 

إجراءات تسليم مطلوبين إسرائيليين إلى فرنسا تتزايد سنة بعد أخرى، كما 

أن التعاون بين الدولتين يتعمق. 

وقالت الصحيفة إن “قانون العودة اإلسرائيلي بمجمله يشكل مصدر إحباط 

يوم���ي للمحققين في مجال االحتيال الدول���ي، إذ كلما ازداد عدد المهاجرين 

الج���دد من دولة معينة، ازداد معه عدد الذين يبحثون عن ملجأ في إس���رائيل 

ويستغلون إجادة اللغة واالتصاالت في موطنهم األصلي من أجل إخراج جرائم 

إلى حيز التنفيذ من قاعدتهم اإلسرائيلية الجديدة”.  

ونش���رت منظمة  New World Health، في نهاي���ة آذار الماضي،  تقريرا 

حول حج���م تنقل رأس المال ف���ي العالم. ووفقا لهذا التقري���ر، فإن 25% من 

بين عش���رة آالف مليونير غادروا فرنسا في العام الماضي كانوا يهودا. ووفقا 

للتقرير نفسه، دخل إلى إسرائيل في العام نفسه أربعة آالف مليونير جديد، 

وس���كن ألفان منهم في تل أبيب، واآلخرون سكنوا في مدن هرتسيليا ونتانيا 

والقدس.   

وتدل هذه المعطيات على حقيقة أن إسرائيل تحولت في السنوات األخيرة 

إلى مركز يجذب األثرياء اليهود من أنحاء العالم، وليس من فرنسا فقط. وقال 

المحام���ي أريك غروبر، المتخصص في هذا المجال، إنه “توجد جالية ايطالية 

واسعة تحول في هذه األيام الكثير من المال إلى إسرائيل، تحسبا من خطوات 

قد تنفذها الحكومة االيطالية. لكننا نعرف أنه يوجد الكثير من الفرنس���يين 

الذين يأتون ويشترون عقارات في إسرائيل”.  

وأحد األسباب التي جعلت إسرائيل مركزا لجذب األثرياء اليهود هو تعديل 

القان���ون، في العام 2008، والذي ُيمنح بموجبه المهاجرون الجدد والمواطنون 

العائدون إعفاء من دفع الضرائب لمدة عشر سنوات على دخل من أعمال جرت 

خارج إس���رائيل أو من عقارات خارج إس���رائيل. كذلك ين���ص تعديل القانون 

على إعفاء المهاجرين الجدد والمواطنين العائدين من إعطاء السلطات تقارير 

حول دخلهم خارج إس���رائيل ومن تقديم تصريح حول أمالكهم وأموالهم في 

الخارج. وأش���ارت “ذي مارك���ر” إلى أن “هذا التعديل قد يش���كل عامل جذب 

لمن يرغب بأن يدخل رأس مال أس���ود إلى إسرائيل”. وأضافت الصحيفة أنه ال 

توجد معطيات حول حجم رأس المال األجنبي الذي دخل إلى إس���رائيل بهذه 

الطريق���ة وحول طبيعته لدى البنك المركزي ووزارة العدل وس���لطة الضرائب 

في إسرائيل. 

تبييض المال األسود
رغم ذلك، قالت مس���اعدة المستش���ار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، تمار 

فالدم���ان، خالل جلس���ة للجنة المالية في الكنيس���ت، عقدت قبل س���نتين، 

فذت في 
ُ
وناقش���ت مكافحة رأس المال األسود، “إننا نرى باألس���اس جرائم ن

فذت خ���ارج البالد وتحوي���ل أموال إلى 
ُ
إس���رائيل، ولكننا ن���رى أيضا جراءم ن

البالد، سواء بواسطة تحويالت بنكية أو بواسطة تحويل أموال نقدا عن طريق 

الح���دود. ونرى أيضا أش���خاصا ُيضبطون ف���ي معبر الح���دود ويحملون أمواال، 

وعندما يس���ألونهم عن هدف األموال، يقولون إن الهدف هو ش���راء عقارات. 

وكانت هناك حاالت اعترف فيها مواطنون فرنسيون بأنه لم تسدد الضرائب 

على هذه األموال في فرنسا أو في دول أخرى وصلت األموال منها”. 

وقال تقرير نشره مراقب الدولة اإلسرائيلية، في العام 2014، إن “اإلعفاء من 

إعطاء تقارير ودفع ضريبة الممنوح للمهاجرين الجدد والمواطنين العائدين 

بموج���ب التعديل رقم 168، غايته تش���جيع الهج���رة اليهودية والعودة إلى 

البالد. لكن منح إعفاء واسع من تقديم تقارير قد يشكل حافزا لتبييض أموال 

أو الس���تخدام أموال جرى تبييضها خارج البالد، وهذه أمور قد تضر بالمجتمع 

واالقتصاد”. 

وأك���د الباحث في موضوع رأس المال األس���ود في إس���رائيل والمحاضر في 

الكلية األكاديمية في نتانيا، الدكتور أفيحاي سنير، أنه “توجد في إسرائيل 

ظاهرة تبييض أموال على أيدي مهاجرين يهود من أنحاء العالم. من الناحية 

التاريخية، اعتبر المفهوم اإلسرائيلي أن اليهود مساكين ويجب مساعدتهم 

في تهريب أموالهم. هذا المفهوم موجود منذ بداية الدولة، وبقي لس���نوات 

طويل���ة جدا. واليوم يوجد اإلعفاء من الضريبة لعش���ر س���نوات. ويتعين على 

البنوك هنا أن تسألك ما إذا كنت قد سددت الضرائب على المال الذي جنيته 

خ���ارج البالد، لك���ن إذا كنت مهاجرا جديدا فال أحد يس���ألك. وإذا كانت لديك 

مصلح���ة تجارية تعمل هناك، فس���تضطر بعد عقد من تس���ديد ضرائب من 

دخلها، ولكن في هذه األثناء يكون المال قد تحول إلى أبيض”.    

ويق���در المحامي أريك غروبر، المتخصص في ه���ذا المجال، أنه “يدخل إلى 

إس���رائيل مال أسود كثير. وتوجد طرق متنوعة لتحويل األموال إلى إسرائيل. 

وهناك سماس���رة يعرفون كي���ف يحولون هذه األم���وال. وبإمكانهم المجيء 

إلى إس���رائيل بيخوت أو طائرات خاصة. وباإلمكان تنفيذ ذلك بواسطة إقامة 

شركات وهمية. والمال األسود الذي يدخل البالد ليس أمرا جديدا”. 

وقال مسؤول سابق في وحدة التحقيقات التابعة لسلطة الضرائب إن إعفاء 

المهاجرين والمواطنين العائدين من الضرائب لعش���ر سنوات هو “مصدر ال 

ينضب لتبييض األموال”. وأضاف أنه “توجد أس���اليب كثيرة لتحويل أموال 

نقدا إلى البالد. يوجد ما يس���مى ’حوالوت’ )تحويالت(، وهذه جهات تعطيها 

المال في خارج البالد وهم يعطونك مقابله ماال في البالد. وباإلمكان نقل أموال 

على الجسد”. 

ويقول ضباط ش���رطة إن طرق إدخال مال أسود إلى إسرائيل متنوعة. وبينها 

الطرق التقليدية بواس���طة تحويالت بنكية أو وسائل دفع حديثة مثل النقود 

الرقمية االنترنتية »البيتكوين« أو بواسطة الشبكة غير التقليدية أو الشبكة 

المظلم���ة )Darknet(. وباإلمكان إدخال مال أس���ود بواس���طة بضائع أو تحت 

غطاء تحويالت تجارية في إطار اس���تيراد وتصدير. ووفقا لهؤالء الضباط فإن 

“العالقات الواسعة بين إسرائيل واالتحاد األوروبي والرغبة في إزالة معيقات 

أمام االس���تيراد والتصدير تس���مح لمن يريدون ذلك بأن ي���رووا قصصا حول 

تحويل أموال من طرف ثالث”.  

شراء عقارات
ثم���ة طريقة أخرى لتبييض األموال هي من خالل ف���رع العقارات. ويتخوف 

مقاولون ومحامون ووسطاء يعملون في هذا المجال من الحديث عن الموضوع، 

ويدع���ون أنه ال توجد إمكانية لديهم لمعرفة ما إذا كان العقار الذي يبيعونه 

اش���تري بمال أس���ود. لكنهم يقولون إنه حتى لو لم يتم ش���راء شقق مقابل 

حقائب مليئة باألموال نقدا، فإن ثمة حاالت ال يكون لديهم ش���ك حيالها بأن 

الحديث يدور حول مال أسود. 

وقال أحد وس���طاء العقارات إن »هذه أمور موجودة. عندما يأتي شخص إلى 

هنا ويشتري أربع أو خمس شقق بصفقة واحدة، فهذا ال يبدو طبيعيا. وأعتقد 

أنه بعد أن جمعوا مالهم، فإنهم يستثمرونه في إسرائيل ألسباب تخصهم«. 

وقال وس���يط عق���ارات آخر متخص���ص بالعمل مقابل يهود فرنس���يين، إن 

“معظمهم يحبون أن يدفعوا بشروط دفع مؤجلة، ولكن يوجد تركيز من جانب 

الس���لطات الفرنس���ية على أولئك األش���خاص وجزء من الصفقات يتم نقدا. 

وترى أشخاصا يختارون االس���تثمار هنا وتعلم أنه بإمكانهم أن يجنوا أرباحا 

أفضل في أماكن أخرى. ربما هم يعتقدون أنهم محميون هنا أكثر، وربما هذا 

استثمار عاطفي”.   

لكن موظفا كبيرا سابقا في سلطة الضرائب اعتبر أنه “عندما يكون بحوزتك 

مال لم يتم إبالغ السلطات بشأنه، وتشتري عقارا هنا وفي أماكن أخرى، بشكل 

مباشر أو بواسطة ش���خص آخر توكله، فإن هذه عملية تبييض أموال. ويمكن 

لهذا األمر أن يكون سببا في ارتفاع أسعار العقارات”. 

وأض���اف أنه “عندما يدخل أش���خاص وه���م حاملون ماال غي���ر قانوني إلى 

إس���رائيل، فإنهم يبحث���ون عن صفقات تس���تدعي دفع مبال���غ كبيرة نقدا، 

وباإلمكان من خاللها تبييض أموال بضربة واحدة. بإمكان )ش���راء( شقة فخمة 

واحدة أن تغطي عملية احتيال واحدة. واس���تثمار هذه األموال في العقارات 

ه���و المرحلة األخيرة في ه���ذه العملية، بعد إدخال المال إل���ى البالد. وإبقاء 

المال في البنك ينطوي على إشكالية أكبر ألنه يكون مكشوفا أكثر. وفي مجال 

العقارات بإمكانك تسجيل العقار باسم العمة أو األخت أو شخص وهمي، بينما 

عطى تقارير بشأنه وقد يثير 
ُ
حساب بنكي فيه عدة ماليين من اليورو هو أمر ت

ش���بهات. وفي غالب األحيان، فإن من يفعل هذه األمور يجزئ المخاطر، إذ أنه 

يستثمر جزءا في األسهم، وجزءا في شركات، وجزءا في العقارات وجزءا يبقى 

في البنك”.    

وأوضح س���نير أنه “في إطار محبة إس���رائيل لرأس الم���ال اليهودي، عملت 

البنوك اإلس���رائيلية في دول أجنبية وغازلت رأس المال ليهود لم يرغبوا في 

إيداعه في أماكن أخرى. وقضايا بنك ليئومي في سويسرا والواليات المتحدة 

تفج���رت ألنه فجأة غي���روا القوانين، وتم ضبطهم فيما هم غير مس���تعدين. 

وتوجد مش���كلة الي���وم في المال األس���ود عموما وفي فرنس���ا خصوصا حيث 

يتحدثون عن أن 20% من المال أس���ود. وسويس���را قريبة منها وكان باإلمكان 

حتى اآلن تخبئة المال هناك، لكن في السنوات األخيرة توجد موجة تسريبات 

ضد البنوك السويسرية. وهذا يجلب إلى إسرائيل أمواال كثيرة”. 

وقال المحامي أريئيل بوبلي، الذي يعمل مع يهود مهاجرين من فرنسا إلى 

إسرائيل، إنه منذ سن الواليات المتحدة قوانين “فاكتا”، التي تطالب البنوك 

بمتابعة مصدر المال وتضع قي���ودا عليها لمنع تبييض أموال، “يوجد توجه 

بتحويل األموال إلى إس���رائيل واستثمارها في العقارات، من أجل التهرب من 

انع���دام اليقين المالي في أوروبا. كما أن األح���داث األمنية غير المتوقفة في 

فرنس���ا تدفعهم إلى الهجرة. قبل ش���هرين نظمنا معرض هجرة في فرنسا 

وكان مزدحما. فاألفراد يريدون بكل بساطة أن يضعوا رجلهم على األرض”.  

إسرائيل تستدعي اليهود عموما ومن فرنسا 
خصوصا للهجرة إليها وإلحضار مالهم األسود

مهاجرون يهود من فرنسا لدى وصولهم إلى إسرائيل عام 2014.
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تقاريــر خــاصـــــــة

تعاملت إسرائيل بحذر ش���ديد مع نتائج االستفتاء العام الذي 
جرى في بريطاني���ا يوم الخميس الماضي، وحس���مت فيه أغلبية 
9ر51% من البريطانيين مسألة خروج دولتهم من االتحاد األوروبي، 
علم���ا أن هن���اك من يعتبر أن ه���ذه النتيجة ليس���ت نهائية ألن 
عريضة وقع عليها أكثر من ثالثة ماليين ونصف المليون شخص 

تطالب البرلمان بإعادة إجراء االستفتاء.
وبرغ���م أنه ليس واضح���ا بعد ما إذا س���ُيعاد االس���تفتاء أم ال، 
ت يوم الجمع���ة الماضي، صدمت االتحاد 

َ
فإن النتيج���ة التي أعِلن

األوروبي، وقس���ما كبير من العالم، وت���م التعبير عن ذلك بهبوط 
البورص���ات في العواص���م المركزية، وخاص���ة األوروبية، وتهاوي 

أسعار النفط والجنيه اإلسترليني واليورو. 
وسجلت مؤش���رات أسهم بورصة تل أبيب، أمس األحد، انخفاضا 

حادا، زاد عن 3% في جميع المؤشرات.  

الحكومة اإلسرائيلية تلتزم الصمت
امتنعت الحكومة اإلسرائيلية عن التعليق على نتائج االستفتاء، 
واكتف���ى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالتعبير عن أس���فه 
حي���ال إعالن نظي���ره البريطاني، ديفيد كاميرون، عن اس���تقالته 

بحلول تشرين األول المقبل. 
وينبع امتناع إسرائيل عن التعليق رسميا على نتائج االستفتاء 
من أنها ال تريد أن تغض���ب طرفا داخل بريطانيا، وألنها لم تحدد 
بعد أيهما أفضل بالنس���بة لها: تبعات الخروج أم أفضلياته حيال 

سياستها ضد الفلسطينيين والصراع. 
وكتب السفير اإلسرائيلي السابق في بريطانيا واألمم المتحدة، 
رون بروس���ور، في مقال في صحيف���ة “يديعوت أحرونوت”، األحد، 
فيما يتعل���ق بالعالقات بين إس���رائيل وبريطاني���ا، أنه “يصعب 

تحديد تبعات هذه الخطوة )أي االستفتاء(”. 
وأضاف أنه “من جهة، مجرد خروج بريطانيا سيخس���ر إسرائيل 
قوة صديقة وعامل اعتدال داخل االتحاد، األمر الذي من ش���أنه أن 
يقود إل���ى مواقف أوروبية أكثر نقدية م���ن الماضي. ومن الجهة 
األخرى فإن بريطانيا، كعضو دائم في مجلس األمن الدولي وحلف 
شمال األطلس���ي، بإمكانها أن تضع نفسها كقوة سياسية دولية 
وأن تتمتع بحرية أكبر من أجل انتهاج سياس���ة خارجية متحررة 

من قيود االتحاد، حتى حيال مسألة العالقات مع إسرائيل”.
من جانبه، استعرض المراسل السياسي في صحيفة “هآرتس”، 

باراك رافيد، المعضلة اإلسرائيلية حيال نتائج االستفتاء.
وأش���ار رافي���د إلى أنه خ���الل األس���ابيع األخيرة التي س���بقت 
االس���تفتاء، جرت في وزارة الخارجية اإلسرائيلية مداوالت عديدة 
حول انعكاس���ات خ���روج بريطانيا م���ن االتحاد األوروب���ي، وذلك 
باالس���تعانة ببرقيات دبلوماسية ومحادثات مع مؤيدي ومعارضي 

هذه الخطوة. 
وكان كاميرون قد التقى مع زعماء المجتمع اليهودي البريطاني، 
األس���بوع الماض���ي، وقال له���م إن بريطانيا، “صديقة إس���رائيل 
األكب���ر”، وهي تعارض من داخل االتحاد األوروبي حملة المقاطعة 
وفرض عقوبات وسحب اس���تثمارات ضد إسرائيل. وأضاف محذرا 
أن خروج بريطانيا من االتح���اد األوروبي يعني “أنها خارج الغرفة 

وفاقدة لقوة التأثير على النقاش داخلها”. 
وكتب رافيد أن أقوال كاميرون عكست رأي قسم من المسؤولين 

في الخارجية اإلسرائيلية. 
ونقل رافيد عن موظف إس���رائيلي رفيع قوله إن “الخط المركزي 
في التفكير اإلسرائيلي قبل االستفتاء كان أن خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي لن يخدم المصلحة اإلسرائيلية، خاصة في كل ما 
يتعلق بطبيعة ومدى التعامل األوروبي مع القضية الفلسطينية”. 
فقد كان لبريطانيا في السنوات األخيرة “تأثير إيجابي” بالنسبة 

إلسرائيل داخل االتحاد األوروبي.
وأضاف الموظف اإلس���رائيلي أنه “من دون بريطانيا، س���تصبح 
ال���دول المؤيدة للفلس���طينيين، مث���ل مالطا وإيرلندا والس���ويد 

وسلوفينيا، مؤثرة أكثر”.
واعتبر قس���م آخر من المس���ؤولين في الخارجية اإلسرائيلية أن 
ثم���ة أفضليات كبيرة لخروج بريطانيا م���ن االتحاد األوروبي، وأنه 

سيخدم المصلحة اإلسرائيلية. 
إحدى هذه األفضليات هي أن خروج بريطانيا سيضعف االتحاد 
األوروبي ومؤسساته بشكل كبير، وسيضر بتأثيره الدولي وسيخرج 
الزخم من قراراته، خاصة في الموضوع اإلسرائيلي – الفلسطيني.

وبحس���ب ادعاء آخر، فإن خ���روج بريطانيا من االتح���اد األوروبي 
سيعزز العالقات الثنائية بينها وبين إسرائيل، وسيمكن بريطانيا 
من القيام بمناورات سياس���ية من دون أن تكون متعلقة باالتحاد 

ومواقفه.
وقال ادعاء ثالث إن خروج بريطانيا س���يقوض اس���تقرار االتحاد 
األوروب���ي ويلزم مؤسس���اته والدول األعضاء في���ه ببذل جهد من 
أجل تكتل صفوفه على حساب االنش���غال بالصراع اإلسرائيلي – 

الفلسطيني.
لك���ن من الجه���ة األخرى، لف���ت الموظف إلى أنه م���ن الجائز أن 
يح���دث العكس تماما، بحيث “يبحث االتحاد األوروبي عن مواضيع 
يوجد إجماع حيالها بين أعض���اء االتحاد من أجل توحيد صفوفه، 
والصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني هو أحد أبرز هذه المواضيع”. 

وأش���ار رافيد إلى أن وزارة الخارجية اإلس���رائيلية أعدت مسودة 
بيان للحكومة اإلسرائيلية في أعقاب ظهور نتائج االستفتاء، يوم 
الجمعة الماضي. ورغم أن البيان ل���م يتضمن موقفا واضحا حيال 

نتائج االستفتاء، إال أنه تقرر في نهاية األمر عدم نشره. 
ورأى رافي���د أن االمتناع عن إصدار بي���ان ال يدل على عدم مباالة 
إس���رائيل تجاه نتائج االس���تفتاء، “لكن في هذه المرحلة ليست 

لديها سياسة مبلورة تجاه اليوم التالي”. 
وق���ال الموظ���ف اإلس���رائيلي إن التقدي���رات ف���ي الخارجي���ة 
اإلسرائيلية تش���ير إلى أن العالقات اإلسرائيلية – البريطانية لن 
تتضرر، لكن إحدى المهمات اإلس���رائيلية ف���ي المرحلة المقبلة 
تقتض���ي دراس���ة االتفاقي���ات التي س���توقع م���ع بريطانيا وفي 

مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة. 
وخل���ص رافيد إلى أن إس���رائيل تفضل في هذه األثناء الس���ير 
بين القطرات في ردة فعلها على االستفتاء، فهي ال تريد إغضاب 
البريطانيي���ن الذي أيدوا الخروج م���ن االتحاد األوروبي، خاصة وأن 
أحد زعم���اء هذا المعس���كر، رئيس بلدية لندن الس���ابق، بوريس 

جونسون، قد يصبح رئيسا لوزراء بريطانيا. 
ومن الجهة األخرى فإن إس���رائيل ال تريد إغضاب زعماء االتحاد 
األوروب���ي الغاضبين على بريطاني���ا، وال إغضاب الواليات المتحدة 
التي س���عت إلى إقناع البريطانيين بالبق���اء في االتحاد األوروبي، 

وفشلت في ذلك.  

االستفتاء لن يؤثر على االقتصاد اإلسرائيلي
تش���ير التقديرات ف���ي وزارة المالية اإلس���رائيلية، وفقا لبيان 
ص���ادر عنها أول من أمس، إلى أن تأثير خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي على االقتصاد اإلس���رائيلي سيكون مشابها لتأثير أزمة 
س���وق اليورو في العام 2012، عندما س���جلت مؤشرات بورصة تل 

أبيب انخفاضا بمعدل 5ر%6. 
وأش���ارت الوزارة إلى أن بريطانيا هي خام���س أكبر اقتصاد في 
العال���م والثاني في أوروب���ا، وفي حال دخ���ول بريطانيا إلى ركود 
اقتصادي، على ض���وء المس بحجم صادراته���ا، فإنه ال يتوقع أن 
يؤدي ذلك إلى أزمة عالمية، لكنه س���يؤثر على أسواق المال التي 
سترافق عملية الخروج من االتحاد األوروبي والتي ستستمر لفترة 

معينة. 
ورغم اعتراف وزارة المالية اإلس���رائيلية بوج���ود انعدام يقين 
كبير إزاء التبعات االقتصادية لنتائج االستفتاء، لكنها اعتبرت أن 
ميزان التهديدات والفرص، من وجهة النظر اإلسرائيلية ال يميل 
نحو اتجاه س���لبي بالضرورة، وأن التبعات هي سياسية باألساس، 
خاصة من »ظاهرة دومينو« تتمث���ل بخروج دول أخرى من االتحاد 

األوروبي.
وتتخوف إس���رائيل من س���يناريو متطرف، رغ���م أن احتماالت 
تحققه حاليا ضئيلة جدا، وهو تف���كك االتحاد األوروبي أو حدوث 
أزمة اقتصادية عالمية، سيتأثر االقتصاد اإلسرائيلي منها بشكل 

كبير.  
 وس���عى رئيس اتح���اد أرب���اب الصناعة والمنظم���ات التجارية 
اإلسرائيلية، شراغا بروش، إلى تهدئة الخواطر. ونقلت عنه صحيفة 
“غلوبس” االقتصادية قوله إن “أمامنا س���نتين من االستعدادات 
إلى حين خ���روج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وس���يتم خاللهما 

توقيع اتفاقيات تجارة جديدة”.
وأض���اف “أتوق���ع أن ما حدث في أس���واق العالم ف���ي اليومين 
الماضيين سيتوازن خالل أس���ابيع معدودة والضرر الذي سيلحق 

باالقتصاد العالمي سيكون ضئيال”. 

تأثير محدود على الصادرات اإلسرائيلية
وفقا لتقدي���رات الخبراء االقتصاديين ف���ي »معهد الصادرات« 
اإلسرائيلي برئاسة ش���اؤولي كتسلنسون، فإن خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي لن يؤثر جوهريا على الصادرات اإلس���رائيلية إلى 
بريطاني���ا، التي تتمي���ز بطلب ثابت على بضائ���ع، أبرزها األدوية، 
لكن الهزة في األسواق خالل األشهر القريبة المقبلة ستؤثر على 

الصادرات اإلسرائيلية بصورة عامة. 
وتش���ير التقديرات السائدة في إس���رائيل إلى أن االنفصال عن 
االتحاد األوروبي س���يؤدي إلى تراجع االس���تهالك ف���ي بريطانيا، 
وارتفاع تكلفة التجارة وانخفاض قيمة العملة المحلية، األمر الذي 

سيؤدي إلى تراجع جاذبية التصدير إلى بريطانيا.
إضافة إل���ى ذلك، فإن المصدرين اإلس���رائيليين الذين يبرمون 
صفقات بالجنيه اإلس���ترليني، س���يتضررون جراء انخفاض قيمة 
ه���ذه العملة، وم���ن الجهة األخرى فإن االس���تيراد م���ن بريطانيا 

سيكون أقل تكلفة بالشيكل.
وذك���رت صحيفة »ذي مارك���ر« االقتصادية العبرية، أنه ُس���جل 
نش���اط تجاري متزايد في االستيراد من بريطانيا إلى إسرائيل في 

مواقع التجارة االلكترونية، خالل نهاية األسبوع الماضي.
وأشار كتسلنسون إلى أن بريطانيا تحتل المكان الثاني بالنسبة 
للصادرات اإلس���رائيلية بعد الواليات المتحدة. وبلغ حجم تصدير 
البضائع والخدمات التجارية من إس���رائيل إلى بريطانيا 7ر4 مليار 

دوالر في العام الماضي. 
واس���تمر ارتفاع حجم هذه الصادرات بفض���ل تصدير األدوية. 
لكن من دون احتساب تصدير األدوية، فإن الصادرات اإلسرائيلية 
تراجعت بنسبة 15%، وجزء من هذا التراجع نابع من انخفاض سعر 

صرف الجنيه اإلسترليني مقابل الدوالر. 
وب���رز تراجع الص���ادرات اإلس���رائيلية إلى بريطاني���ا في فروع 
الزراعي���ة  والمنتج���ات  والبالس���تيك  والمط���اط  الكيميائي���ات 

واالتصاالت والعتاد األمني. 
ونقل���ت »ذي ماركر« عن خب���راء اقتصاديين في ش���ركة تأمين 
مخاطر التجارة الخارجية الحكومية اإلسرائيلية »أشرا«، تقديرهم 
أن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي س���يحدث حالة فوضى في 
األس���واق وحرب عمالت، س���تلحق ضررا بالتصدير اإلسرائيلي إلى 

أوروبا.
وتوقع مدير عام »أش���را«، تساحي مآلخ، أنه في األسابيع المقبلة 
سيتم إرجاء التوقيع على صفقات تصدير، لم توقع بعد، إلى أوروبا 

كلها، وذلك إلى حين اتضاح صورة الوضع. 
وحذر مآلخ من أن الفوضى س���تتزايد ف���ي حال قررت دول أخرى 
الخ���روج من االتحاد األوروب���ي، مثل لوكس���مبورغ ومالطا وإيرلندا 

وقبرص.
ورأى م���آلخ أن »خ���روج بريطاني���ا تؤكد على حاج���ة المصدرين 
اإلسرائيليين إلى تقليص تعلقهم بالتصدير إلى أوروبا وتعميق 

جهود الدخول إلى أسواق أخرى، مثل دول أفريقيا والصين«. 
وقال مدير عام اتحاد المزارعين اإلس���رائيليين، أفشالوم فيالن، 
إن الص���ادرات الزراعية إل���ى أوروبا، التي تراجعت في الس���نوات 
الث���الث الماضية وحجمها اليوم مليار يورو، يمكن أن تتضرر أكثر 

في حال دخول بريطانيا إلى ركود اقتصادي.
وق���ال رئيس دائ���رة التج���ارة الخارجي���ة ف���ي وزارة االقتصاد 
والصناعة، أوهاد كوهين، إنه »بالنس���بة إلس���رائيل واالتفاقيات 
التي تجري األم���ور بموجبها مع بريطانيا، ال يوجد حاليا أي تغيير 
ولو حتى بحجم ضئيل للغاية، ونتيجة االس���تفتاء ال تغير ش���يئا 
بالنسبة للمصدر اإلس���رائيلي. فاالتفاقيات بين الدولتين ال تزال 
س���ارية المفعول، وال تزال بريطانيا عضوا في جميع المؤسس���ات 
األوروبية وتتصرف في إطارها مثلما تصرفت حتى اآلن بالضبط«.

لكن كوهين عبر عن التوجس في إسرائيل في األمد البعيد، وقال 
إنه »ليس واضحا اآلن متى ستقدم بريطانيا على الخطوة الفعلية، 
بالتوجه إلى االتحاد األوروبي بطلب الخروج منه وكم ستس���تغرق 
المفاوضات التي س���تجري بينها وبين االتح���اد، والتي يتوقع أن 

تستمر سنتين وستحدد خاللها ’شروط الطالق’«.
وخل���ص إلى أن »ال أح���د لديه أي���ة فكرة كيف س���تبدو األمور. 
فاالتفاقيات التجارية التي بموجبها تتاجر إسرائيل مع بريطانيا 
ُوقعت في العام 1975، وإذا تم االنفصال فعال فإنه س���نضطر إلى 

إجراء مفاوضات حول اتفاق تجارة جديد«.

في أعقاب قرار بريطانيا الخروج من االتحاد األوروبي

حذر سياسي إسرائيلي وتوجس اقتصادي 
حيال المستقبل!

 ه����ذا، في أعق����اب لوبا إلياف 
ُ

عن ه����ذا: »حين قلت

إث����ر حرب األيام الس����تة، ع����ن دولتين للش����عبين، 

ب����دت آرائي حمائمية جدا. أم����ا اليوم، فقد أصبحت 

هذه هي السياس����ة الرسمية لدولة إسرائيل. ليس 

نتنياهو وحده ه����و الذي يتحدث عن هذا، بل حتى 

أفيغ����دور ليبرمان«. لكنه يس����تدرك ليقول: »هذا، 

رغ����م أنه يبدو أن����ه لن يكون باإلم����كان الفصل بين 

فه 
ّ
الش����عبين في ضوء مشروع االس����تيطان وما خل

حت����ى اآلن حيث ربطنا ونس����جنا في داخل األراضي 

الفلس����طينية. ربما ينبغي إيجاد نموذج آخر بديل، 

كونفدرال����ي مثال، بحيث نعي����ش إلى جانب بعضنا 

البعض، بعد أن ينتهي االحتالل«. 

ويتوجه يهوشواع إلى أوساط اليمين اإلسرائيلي 

»المتخوف من إخالء جماهيري جماعي في يهودا 

والس���امرة« )الضفة الغربية( فيطل���ق نحوهم ما 

يصفه بأنه »صاف���رة تهدئة« تقول: »ليس هناك 

ش���يء اس���مه إخالء بأي ثمن. حت���ى األكثر تطرفا 

من بين أوس���اط اليس���ار ال يعرفون كيف باإلمكان 

إخالء مئات آالف من بيوتهم. أصبح هذا مستحياًل. 

بعد صدمة إخالء 8000 ش���خص من غوش قطيف 

)مس���توطنات قطاع غ���زة(، كان���وا عالقين هناك 

بصورة غير معقولة في قلب مليون فلسطيني في 

قط���اع غزة، من الصعب التصديق بأنه من الممكن 

فعل الشي نفس���ه في يهودا والسامرة« )الضفة 

الغربي���ة(. ويضيف: »أقول هذا بصفتي كنت بين 

أوائ���ل الذين تحدثوا هنا عن دولتين للش���عبين، 

بينم���ا كانت غالبية الش���عب تتس���اءل: أين هم 

الفلسطينيون؟ ولكن، بعد كل هذه السنوات، أرى 

أنه يجوز لي القول بأن نموذج الدولتين للشعبين 

ر بها معس���كر السالم، لم يعد 
ّ
بالصيغة التي فك

من الممكن أن يكون مالئما ونافذا، كما كنا نعتقد 

آن���ذاك. ولكن، قبل أي ش���يء آخ���ر، ينبغي إنهاء 

االحتالل، ألن هذا ما يس���مم الم���ادة الوراثية في 

هويتنا«. 

وردا عل����ى س����ؤال عما إذا كان، حي����ال التقدم في 

الس����ن )80 عامًا( والتغيرات المحلي����ة والتطورات 

الحاصلة ف����ي المنطقة، قد أصبح »أقل قتالّية«، قال 

يهوشواع: »الس����ؤال هو قتالّي على ماذا؟ لم أوقف 

حربي من أجل إنهاء االحتالل ولو لحظة واحدة. هذه 

مصلحتنا نحن، ولي����س مصلحة العرب فقط. دعني 

 أكثر تعقي����دا في الحلول التي 
ُ

أقول إنني أصبحت

أقترحها، ألنني أصبحت أق����ل إيمانا وثقة بالحلول 

التي كانت قابلة للتطبيق قبل 20 س����نة. ال أريد أن 

أغمض عيني حيال الواقع. لم يكن يضيرني مواصلة 

إبقاء الجيش اإلسرائيلي هناك، خلف الخط األخضر، 

ولو 100 س����نة أخرى حتى نصبح واثقين بأنه يمكن 

صنع الس����الم معهم. الجيش � نعم. أما المواطنون 

)المستوطنون(� فكان من الخطأ والمحظور إدخالهم 

إلى أراض����ي اآلخرين، وهو ما يخلق صراعات أش����ّد 

بكثير من تلك التي تنش����أ في ظل احتالل عسكري 

فقط«. 

استيطان »المعراخ«
وانهزامية اليسار!

عند ه����ذه النقطة، يتوجه يهوش����واع إلى »قادة 

اليس����ار وأبطاله« فيق����ول: صحي����ح أن الليكود هو 

المس����ؤول الرئيس عن ه����ذا الواق����ع، لكننا نعرف 

أن حكوم����ة المعراخ )العمل(، بقي����ادة يغئال ألون 

وشمعون بيريس، بالذات هي التي أعطت الشرعية 

والضوء األخضر إلقامة مس����توطنة كريات أربع )في 

الخليل(. وتبقى القضية هي أنه عندما نقل المعراخ 

الس����لطة إلى يدي الليكود في العام 1977، كان قد 

انتق����ل إلى م����ا وراء الخط األخضر أكث����ر من 3000 

مس����توطن، بينما أصبح هناك اآلن مئات اآلالف )من 

المستوطنين(. 

وردا على سؤال ما إذا كان ال يزال يؤمن بأن السالم 

قابل للتحقق »في حياتك«، قال يهوش����واع: »عندما 

جاء الس����ادات إلى هن����ا في الع����ام 1977 وهبطت 

 ب����كاء حقيقيا. كانت الدموع تنهال 
ُ

الطائرة، بكيت

من عيني ألني لم أكن أومن بأنني يمكن أن أش����اهد 

في حياتي رئيس الدول����ة التي كانت أكثر عدائية 

لنا وس����فكت الكثير من دمائن����ا يمكن أن يأتي إلى 

هنا. لك����ن الحقيقة أن هذا حصل. ثم جاء الس����الم 

م����ع األردن واللقاءات مع عرفات. وأريد أن أومن بأننا 

س����نحظى برؤية الس����الم يتحقق هنا ف����ي حياتنا. 

فالس����الم قد يغّي����ر حياتن����ا، نح����ن الطرفين، من 

النقيض إلى النقيض، في كل شيء وفي كل مناحي 

الحياة.  

وتحدث يهوش����واع ع����ن »انهزامية في أوس����اط 

اليسار اإلسرائيلي« فقال إن الطاقة األساسية لدى 

أوساط اليسار تحولت نحو الفعل الثقافي واألنشطة 

الثقافي����ة الت����ي صار اليس����ار يعتق����د أن بإمكانه 

استنفاد نشاطه السياس����ي فيها. أي، صار اليسار 

يعتق����د بأنه »يق����وم بواجبه« بمج����رد عرض بعض 

القصص عن الفلسطينيين. فجأة، نشأت موجة من 

األعمال والعروض المس����رحية ع����ن ألمانيا النازية. 

أنا أحضر إلى المس����رح فأرى ممثلين إس����رائيليين 

بلب����اس نازّي، كأنم����ا يريدون الق����ول: أنظروا كيف 

ب����دأت فشس����تة المجتمع األلماني واس����تنتجوا ما 

ينبغ����ي حيال مجتمعن����ا نحن. لكنن����ي أعتقد بأن 

هذا ال يس����اعد في شيء. نحن لسنا ألمانيا وال تجوز 

مقارنتنا بها. ثمة هنا نزاع على األرض وصراع على 

الهوية. أما المقارنات من هذا القبيل فمن ش����أنها 

تشويش كل المنظومات.  

وحول م����ا ينقص اليس����ار اإلس����رائيلي في هذه 

المرحلة، يقول يهوش����واع إن ما ينقصه هو »قليل 

م����ن االس����تيضاحات األيديولوجية بص����ورة أكثر 

وضوحًا، وخصوصا بش����أن: ما هي الهوية اليهودية 

وما هي الهوية اإلس����رائيلية؟ وه����ذا، على نقيض 

المعسكر اآلخر، أي حزب »البيت اليهودي«، وبعض 

أحزاب الحريديم ربم����ا، التي تمارس أيديولوجيات 

متسقة تتغلغل بين جنود وضباط الجيش أيضا. أما 

نحن فمشغولون، أساسا، في العمل الثقافي، بينما 

هم يكرسون جهدهم لنشر التربية األيديولوجية، 

التي يس����ّربونها إلى جهاز التعلي����م أيضا. وحين 

يقول رئيس الحكومة بنفس����ه، أيضا، أنه يؤيد حل 

دولتين للش����عبين، فهذا ما ُيفرغ البالون من الهواء 

تماما«!

وانتقد يهوشواع دعاة مقاطعة إسرائيل من بين 

»متطرفي اليس����ار« مدعيا بأن »دعواتهم لمقاطعة 

إسرائيل ال تنطوي على أية فائدة، بل ال حاجة إليها 

إطالقا ألن من شأنها إثارة الغضب ليس إال«!. 

األديب اإلسرائيلي أ. ب. يهوشواع  في مقابلة صحافية مطولة:

االستيطان في المناطق الفلسطينية جعل 
من الصعب الفصل بين الشعبين!

*يحاول »تهدئة« اليمين بالقول: »ليس هناك شيء اسمه إخالء بأي ثمن. حتى األكثر تطرفا من بين أوساط اليسار ال يعرفون كيف باإلمكان إخالء مئات آالف من بيوتهم.
. بعد صدمة إخالء 8000 شخص من مستوطنات قطاع غزة من الصعب التصديق أنه من الممكن فعل الشيء نفسه في الضفة الغربية«!

ً
 أصبح هذا مستحيال

* »اليسار مشغول بالعمل الثقافي، بينما يكرس اليمين جهوده لنشر التربية األيديولوجية، بما في ذلك بين جنود الجيش وضباطه وفي جهاز التعليم الرسمي...«*

“هذا االحتالل يضايقن����ي ويؤرقني ألنني أعرف 

أنه ال يش����به االحتالل الفرنسي في الهند الصينية 

على ُبع����د آالف الكيلومترات عن البيت، وليس مثل 

االحتالل البريطاني في كينيا. إنه يقيم في داخلنا. 

ق����رب بيتنا. فقبل أن ُيطل����ق الجندي الرصاص على 

“المخّرب” الجريح، كنت س����أقترح عليه أن يأخذ في 

الحسبان أن شقيق هذا “المخرب” ربما يقوم بترميم 

بيوت في المستوطنات أو ربما كان عّمه، مثال، طبيبا 

يعمل في مستشفى في داخل إسرائيل وربما يقوم 

بمعالجة أحد أفراد عائلة هذا الجندي. الفرنس����يون 

فعلوا أمورا فظيعة في فيتنام وفي الجزائر لكنهم 

خرجوا من هناك منذ زمن طويل، بينما سنعيش مع 

الفلس����طينيين إلى أبد اآلبدين. ال نملك مكانًا آخر 

نذهب إليه. وهم أيضا ال يملكون”ّ! 

هذا ما قاله األديب اإلس����رائيلي أ. ب. يهوشواع، 

في س����ياق مقابلة مطول����ة أجرتها مع����ه صحيفة 

“معاريف” اإلسرائيلية ونش����رتها يوم 19 حزيران 

الجاري، وتطرق خاللها إلى جملة من قضايا الساعة 

الملح����ة في إس����رائيل وف����ي العالق����ة بينها وبين 

الش����عب الفلس����طيني، س����واء في الضفة الغربية 

وقطاع غزة أو في داخل إس����رائيل نفس����ها، رغم أن 

مناس����بة إجراء المقابلة هي ص����دور كتابه الجديد 

اب” 
ّ
ت

ُ
بعن����وان “مق����االت أفن����دي ال يتلقى أج����ر ك

)ترجمة حرة( عن منش����ورات “الكيبوتس الموحد” 

)هكيبوت����س همئوحاد(.  وهو عب����ارة عن مجموعة 

من مق����االت كتبها والده، المستش����رق والصحافي 

يعقوب يهوشواع.  

العرب يساعدوننا 
في سبر أغوار هويتنا

يتح����دث أ. ب. يهوش����واع بداية ع����ن والده الذي 

»كان يمتدح كبار المستش����رقين، لكنه كان يالحظ 

في الوقت نفس����ه أنهم حينما يصل����ون إلى قرية 

عربية، ال يعرفون كيف يطلبون فنجانا من القهوة«.  

وكان جّد يهوشواع حاخاما يعيش في القدس حين 

أرس����له ابنه )والد األديب(، في مطلع عش����رينيات 

مه 
ّ
القرن الماضي، إلى ش����يخ في بلدة س����لوان ليعل

اللغ����ة العربية. وكانت تلك خط����وة غير اعتيادية، 

إطالقا. 

ويقول أ. ب. يهوش����واع: »كان إلرسال جّدي والدي 

لتعلم العربية لدى شيخ في سلوان بطريقة منظمة، 

لي����س من أجل محادث����ة البائعي����ن المتجولين في 

الس����وق فقط، بالغ األثر على والدي«. ويضيف: »ثم 

انتق����ل هذا التأثير إلّي أيض����ا. حين أصبحت أديبا، 

 � بفضل أبي وتأثيره � دمج ش����خصيات 
ُ

اس����تطعت

عربية ف����ي نتاجاتي األدبية بصورة س����ليمة. فقد 

 من����ه كيفي����ة التعامل مع الع����رب بنفس 
ُ

تعلم����ت

المس����توى. وهو ما بدأ في رواية »العاشق« واستمر 

في روايات مثل »الس����يد مان����ي« وغيرها. كان ذلك 

نابعا م����ن الوعي بأنني قادر عل����ى فهم العرب من 

خالل تكوينهم النفسي وجعلهم شركاء متساوين 

مع الشخصيات اليهودية التي أكتب عنها«. 

ويضيف، في الحديث عن التعامل مع العرب: »من 

خالل العرب، نس����تطيع س����بر أغوار أمور دفينة عن 

هويتن����ا نحن. إنها المرة األولى بعد 2000 س����نة أو 

أكث����ر التي نحكم فيها نحن أقلي����ة قومية تعيش 

بين ظهرانينا ونحن أصحاب الس����يادة عليهم، بعد 

قلية في أماكن أخرى«. 
ٌ
سنوات عديدة كنا خاللها أ

وفي هذا الس����ياق، يش����ير أ. ب. يهوشواع إلى أن 

والده، ال����ذي تولى بعد قيام دولة إس����رائيل إدارة 

دائرة في وزارة األديان كانت مسؤولة عن »األقليات« 

وكان مترجم����ا )إلى العربية( في مراس����م حكومية 

ورسمية، »لم يكن يحمل آراء حمائمية، كهذه التي 

أحملها أنا«. ويوضح: »صحيح أنه لم يكن يحمل آراء 

صقرية متطرفة، أيضا، لكنه كان متشائما من حيث 

فرص التوصل إلى اتفاق م����ع العرب. وهذا، بعد أن 

قرأ ما كتبوا، بصورة معمقة«. 

االستيطان والواقع 
العصّي على الفصل!

ُيعتبر أ. ب. يهوشواع من أبرز األدباء اإلسرائيليين، 

ليس من حيث القيمة والنتاجات األدبية فحس����ب، 

وإنم����ا بفض����ل مس����اهماته النش����طة ف����ي الحياة 

السياس����ية لفترة قصيرة، لكن مساهماته النشطة 

والمتع����ددة ف����ي النقاش السياس����ي الع����ام في 

إسرائيل، سواء على المنابر األكاديمية أو اإلعالمية 

المختلف����ة. وف����ي مواقفه السياس����ية، يعتبر أ. ب. 

يهوش����واع من أبرز ممثلي »الجناح الحمائمي« في 

حزب »العمل« وهو يدعو إلى تطبيق »حل الدولتين« 

بإقامة دولة فلس����طينية مس����تقلة إلى جانب دولة 

إسرائيل، في حدود الرابع من حزيران 1967. ويقول 

األديب اإلسرائيلي أ. ب. يهوشواع.
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العمل لسنه يشارف على االنتهاء

الهدف من »قانون الجمعّيات«: 
نزع الشرعية عن كل من 

ال يخضع لموقف األغلبّية 
السياسية في الكنيست

بقلم: ديبي غيلد )*(

ما يزال العمل متواصال من أجل سّن “قانون الجمعّيات”، الذي 

يسعى إلى وسم  الجمعّيات غير المرغوبة من قبل السلطة وإلى 

نزع الشرعية عنها، بل ويش���ارف على االنتهاء. وهذه المسألة 

خَدع، 
ُ
يج���ب أن تقلق كل مواطنة ومواطن ف���ي البالد. ويجب أال ن

 مالحقة سياس���ية واضح���ة لكل من 
ّ

فهدف القان���ون ليس اال

ا 
ّ
يعارض الس���لطة وبالتالي يمكن أن تطال كل واحدة وواحد من

إذا لم نخضع لموقف السلطة ولم نتماثل معها.

اقتراح القان���ون المذكور هو مبادرة ضمن سلس���لة مبادرات 

يتّم بحثها والترويج لها في الس���نوات األخيرة في الكنيست، 

وه���ي كلها مخصصة لتحقيق هدف واحد: المس���اس بتبّرعات 

 ”
ّ

مات وجمعيات أهلّية وحقوقّية بهدف “ش���ل
ّ
مخّصصة لمنظ

نشاطها، وإخراجها من دائرة الشرعية والمّس بسمعتها. كانت 

مات والمؤسسات 
ّ
هناك اقتراحات إلقامة لجنة تحقيق مع المنظ

الحقوقّية؛ واقتراحات لفرض ضرائب على التبّرعات المخّصصة 

مات إلى محكمة 
ّ
لها؛ واقتراحات لتقييد إمكاني���ة توجه المنظ

مات؛ تهّجمات 
ّ
العدل العليا؛ وحمالت إعالمية ض���د هذه المنظ

من أعضاء كنيست، وزراء وحتى من رئيس الحكومة، وغيرها.

كانت اقتراحات القوانين في البداية واسعة المدى من حيث 

أنواع التبّرعات أو األهداف التي تضّمنتها، ومع الوقت، ولغرض 

م���ات األهلّية والحقوقّية بش���كل 
ّ
تضييق الخن���اق على المنظ

مات أخ���رى مقّربة من النظ���ام الحاكم، 
ّ
خ���اص، واس���تثناء منظ

تّم اس���تثناء بعض النش���اطات التي تحّبها السلطة كالتعليم، 

والصحة وما ش���ابه. وبمرور الوقت صار االس���تهداف أكثر دقة، 

وتقّرر التركيز على تبّرعات من دول أجنبية من أجل التس���هيل 

على اإلمساك بالمنظمات المطلوبة دون غيرها. على الرغم من أّن 

درجة ش���فافية تبّرعات من هذا النوع هي عالية أصال، تّم خالل 

السنوات الس���ابقة دفع عدد من االقتراحات بزعم كاذب مفاده 

ها غير شرعية 
ّ
غياب الشفافية، من خالل وسم تلك التبّرعات بأن

اها هو بمثابة عميل أجنبّي. وفي هذه المناس���بة، 
ّ
وبأّن من يتلق

يج���ب التذكير بأن ال���دول التي تق���ّدم التبرع���ات للجمعّيات 

ا  األهلّية هي دول غربّية قريبة من إسرائيل وتدعمها اقتصادّيً

مات 
ّ
في كافة مجاالت الحياة. لو نظرنا إلى قائمة عش���رات المنظ

اإلسرائيلّية التي تتلقى أمواال من دول أجنبّية في موقع مسّجل 

 
ّ

مات تعمل بين كل
ّ
الجمعّيات، ألمكننا العث���ور هناك على منظ

األوس���اط وفي كل المجاالت، بما فيها حقوق اإلنسان، التعليم، 

الهجرة، الّدين وما شابه.

ف���ي مقابلة مع صحيفة “مكور ريش���ون” في كان���ون الثاني 

ه كان من أوائل الذين 
ّ
2016، سرد المحامي دان آفي يتسحاق أن

صاغوا اقتراحات القانون هذه وقال: “إّن الفكرة األساس���ية من 

وراء اقت���راح القانون الذي صغته تناولت مس���ألة كيفية وقف 

ه���ذه التبّرع���ات من الدول إل���ى الجمعّي���ات. إن محاربتها هي 

صل���ب الموضوع. هذه مهّمة غير س���هلة من ناحي���ة قانونية، 

ألنه ال يمكن منع كل تبّرع بشكل فضفاض”. وتابع: “في نهاية 

المطاف هناك لعبة سياس���ية، والمحاولة هي للمس���اس بهذه 

ا لمصالح دول أجنبّية”. 
ً
الجمعّيات وعرضها كمن تنشط وفق

نشهد في السنوات األخيرة حملة حثيثة من التحريض ونزع 

الش���رعية عن كل من ال يخضع لموقف األغلبّية السياسية، بمن 

في ذلك أعضاء كنيس���ت ووزراء كبار ف���ي حزب الليكود، رئيس 

الدول���ة، رئيس أركان الجيش ووزير الدف���اع، فنانون، مثقفون، 

أكاديميون، وسائل إعالم وصحافيون وغيرهم.

وضمن هؤالء جميًعا، فإن منظمات حقوق اإلنسان هي الهدف 

مات التي تعمل 
ّ
األس���هل للمس���اس به. بطبيعة الحال، المنظ

في قضايا حقوق إنس���ان ه���ي األكثر حساس���ية وهي موضع 

خ���الف ف���ي المجتمع اإلس���رائيلي )بينها حقوق اإلنس���ان في 

المناط���ق المحتلة، حقوق الالجئين وحق���وق المواطنين العرب 

في إس���رائيل(، ولذلك فمن السهل التعّرض لها ونزع الشرعّية 

عنها.

ا لهذه المالحقة 
ً
إن المقابل الذي سيدفعه المجتمع برّمته ثمن

 َمن ال 
َ

مات تشكل صوت
ّ
ا. فالمنظ ا جّدً

ً
السياسية س���يكون باهظ

صوت لهم من أقليات متنّوعة )اجتماعية، اقتصادية وقومية( 

تواجه صعوبات ف���ي النضال لنيل حقوقها األساس���ية؛ فهي 

تعالج  العديد من القضايا في شتى مجاالت الحياة وتدافع عن 

 
ّ

الحقوق األساسّية لجميع سكان البالد، وتساهم في تطبيق حق

حرية التعبير، ودفع أجندات اجتماعية، اقتصادية وسياس���ية 

متنّوعة.

إّن اقتراح القانون هذا، مثل س���ائر المبادرات األخرى، يسعى 

إلى ك���ّم األفواه. وس���تكون النتيجة من ورائ���ه تعريض النقد 

الموّجه إلى الس���لطة وممارس���اتها، وهو نش���اط أساس���ّي في 

كل نظ���ام ديمقراطّي، لضرر كبير. س���يتّم إس���كات العديد من 

األصوات خش���ية من نزع ش���رعّيتها، ما س���يقود بالضرورة إلى 

المس���اس بحق���وق مجموعات س���كانّية مختلفة وعلى رأس���ها 

ا جميًعا سنشعر بالضرر.
ّ
المجتمع العربي في اسرائيل، لكنن

)*( محامية. منسقة العمل البرلماني في “جمعية حقوق المواطن”.

كتب برهوم جرايسي:

أظهرت قائمة األثرياء ال� 500 الكبار في إسرائيل، التي تصدرها سنويا 

المجلة الش���هرية لصحيف���ة »ذي ماركر« االقتصادي���ة التابعة لصحيفة 

»هآرتس« اإلس���رائيلية، حجم التأرجحات في الثروات الكبرى، خاصة في 

أس���واق المال. فقد تبين أن اجمالي ثروة األثري���اء ال� 500 بلغ هذا العام 

1ر136 ملي���ار دوالر، أقل مما كان عليه في العام الماضي 2015- حوالي 140 

س���ا إسرائيليا خسر في العام الماضي وحده 
ّ
مليارا، إال أن ثريا واحدا متجن

ما يقارب 9 مليارات دوالر. 

ظهر أيضا حجم الفجوات الضخمة 
ُ
وكما في كل عام، فإن قائمة ال� 500 ت

بين األثرياء أنفس���هم، في حين أنه كما هو حال السنوات ال� 12 األخيرة، 

فإن القائمة تضم عربيا واحدا وُيدرج في المرتبة 384 من بين 500.  

وتضاعف���ت الث���روة االجمالية لألثرياء ال� 500 من���ذ العام 2003 وحتى 

العام الحالي بنسبة 367%، لكن جزءا واضحا من هذا التضخم ناجم أيضا 

عن تجنيس عدد من األثرياء اليهود، من دول االتحاد السوفييتي السابق، 

وأيضا م���ن أوروبا، بينما هناك أثرياء، وباألصح حيتان مال على مس���توى 

عالمي، يتحركون في االقتصاد اإلس���رائيلي، ولكنهم لم يطلبوا الجنسية 

رغم أنه���م يهود، وأولهم الصديق األقرب والممول األكبر لرئيس الوزراء 

بنيامي���ن نتنياه���و، الملياردير األميركي اليهودي ش���لدون إدلس���ون، 

الذي يملك صحيفة »يس���رائيل هيوم« المجاني���ة اليومية، الداعمة كليا 

لنتنياهو، والتي باتت األكثر انتشارا من بين باقي الصحف.

وقال���ت »ذي ماركر« إن المقياس الذي اتبعته الحتس���اب الثروة، هو أن 

يك���ون الثري من اإلس���رائيليين، صاحب الثروة الصافي���ة حتى األول من 

نيس���ان 2016، وبموج���ب المعلومات التي لدى الصحيفة، وتش���مل كافة 

األس���هم في كافة الشركات والمؤسس���ات، واالس���تثمارات المالية في 

البورصة، وقيمة العقارات المملوكة، والس���يولة النقدية المتوفرة حتى 

ذل���ك اليوم، الت���ي تملكها العائل���ة أو الفرد أو المجموع���ة االقتصادية 

الواح���دة، وبعد أن ت���م انتقاص الديون الش���خصية، بموجب المعلومات 

المعلنة. 

كم���ا اعتمدت الصحيفة تقارير معتمدة، ومنها تقارير البورصة عن كل 

واحد من هؤالء األثرياء. وجرى احتس���اب الثروة بناء على سعر صرف 9ر3 

شيكل للدوالر.

وتضم القائم���ة 500 ثري ضمن 245 عائلة. وهن���اك 151 ثريا ثرواتهم 

مس���جلة بأس���مائهم وحدهم، بينما 349 ثريا ضم���ن 94 عائلة، ما يعني 

أنه في حال تفككت ش���راكة أبناء العائلة الواح���دة في أي لحظة فإنهم 

سيخرجون من قائمة األثرياء ال� 500. 

وجاء ف���ي رأس القائمة الثري اإلس���رائيلي س���تاف فريطهايمر وأبناء 

عائلت���ه االربع���ة، مع ثروة 3ر8 ملي���ار دوالر، إذ كان ق���د تراجع في العام 

الماضي إلى المرتبة الثانية، بعد حصول الثري الفرنسي باتريك ديرهي 

في العام الماضي على الجنسية اإلسرائيلية، حامال ثروة تتجاوز 16 مليار 

دوالر، وخسر منها حتى العام الجاري 85ر8 مليار دوالر، ليحل في المرتبة 

الثانية. 

ورأين���ا في ق���راءة القائمة، أن 56 عائلة ثرية س���جلت خس���ائر بقيمة 

تج���اوزت بقليل 16 مليار دوالر، بينما س���جلت 105 عائ���الت أرباحا بقيمة 

تجاوزت بقليل 6 مليارات دوالر. 

فجوات في الثراء
وعمل التقرير على تقس���يم األثرياء إلى خمس مجموعات، األولى التي 

للعائل���ة أو الفرد من مليار دوالر وصاعدا، والثانية من 500 مليون إلى 999 

ملي���ون دوالر، والثالثة من 200 مليون إل���ى 499 مليون دوالر، والرابعة من 

100 ملي���ون إلى 199 مليون دوالر، والخامس���ة الدنيا من 76 مليون إلى 99 

مليون دوالر.

وكان ف���ي المجموع���ة األولى 37 عائل���ة، من ضمنها 20 ف���ردا، بمعنى 

الثروات مسجلة على أسمائهم شخصيا، و67 ثريا ضمن 17 عائلة. وبلغت 

ثروة العائالت ال� 37حوالي 8ر85 مليار دوالر، وهو ما يش���كل نسبة %63 

من اجمالي ثروة األثرياء ال� 500. ولكن ثروة العائالت العشر األولى ضمن 

هذه المش���روع بلغت مجتمعة 45 ملي���ار دوالر، بمعنى 33% من اجمالي 

ثروة ال� 500. والالفت في ثروة العشرة األوائل أن الثروات مسجلة بأسماء 

افراد، باستثناء س���تاف فيرطهايمر، المسجلة ثروته على اسمه وزوجته 

وأبنائهما الثالثة. كما أن يتس���حاق تش���وفا، المحتكر اإلسرائيلي األكبر 

لقطاع الغاز الطبيعي، مسجل ثروته مع زوجته.

وضمن هذه المجموعة وحدها، بلغت الخس���ائر حوالي 6ر13 مليار دوالر، 

ما يش���كل 85% من اجمالي الخسائر في هذا العام، كما سجلت 9ر3 مليار 

دوالر أرباحا، ما يشكل 64% من األرباح التي حققها األثرياء في القائمة.

وبلغت الثروة االجمالية للمجموعة الثاني���ة- 18ر16 مليار دوالر، وضمن 

23 عائلة، بينهم 12 فردا، في حين أن 11 عائلة ضمت 43 شخصا.

وشملت الشريحة الثالثة، التي تتراوح فيها الثروات من 200 مليون إلى 

499 مليون دوالر، 69 عائلة، وبلغ اجمالي ثروتها قرابة 84ر19 مليار دوالر.

وفي المجموعة الرابع���ة، التي تتراوح فيها الثروات من 100 مليون إلى 

199 ملي���ون دوالر، فقد وجدنا 84 عائلة، بث���روة اجمالية قاربت 5ر11 مليار 

دوالر.

وبلغ اجمالي ثروة المجموعة الخامسة، 76ر2 مليار دوالر، توزعت على 32 

عائلة، من بينها 21 فردا، و11 عائلة فيها 43 ش���خصا، ومثل هذه العائالت 

مرش���حة للخروج من قائمة األثرياء ال� 500 في حال تفككت ش���راكة أبناء 

العائلة الواحدة.

في قائمة األسماء
خالفا للقائمة من العام الماضي 2015، فإن األس���ماء الجديدة في قائمة 

حدث تلك االنقالبات في ترتيب األثرياء، كما حصل قبل عام، 
ُ
ال� 500 لم ت

حينما انضم إلى القائمة 51 اسما جديدا، بمعنى 10 بالمئة، وكانوا ضمن 

30 عائل���ة ومجموعة جديدة. أم���ا في قائمة العام الج���اري 2016، فرأينا 

ظهور 28 اسما جديدا، ضمن 18 عائلة ومجموعة.

أيض���ا خالفا للعام الماضي، فإن الج���دد في القائمة يملكون ثروات أقل 

من حيث حجمها مما كان في العام الماضي، إذ أن 20 اس���ما من أصل 28 

اس���ما جديدا، كانوا ضمن المجموعة الرابعة التي تتراوح ثروة كل عائلة 

ومجموعة فيها ما بين 100 مليون إلى 199 مليون دوالر. 

أم���ا في المجموعة األولى، التي ثروة كل عائلة ومجموعة فيها من مليار 

دوالر وأعل���ى، فقد انضم اثن���ان، كما يبدو إثر حصولهم على الجنس���ية 

اإلس���رائيلية، وأولهم آدم نويمان الذي تبلغ ثروته 5ر1 مليار دوالر، وتليه 

روت بيرس���ول بثروة مليار دوالر. وكالهما حصال على الجنس���ية في العام 

األخير.

لكن قد يكون االسم الجديد الالفت في القائمة، الرئيس السابق التحاد 

النقابات اإلسرائيلية “الهس���تدروت”، عوفر عيني )57 عاما(، الذي غادر 

منصبه مس���تقيال، في العام 2014، وانتقل مباش���رة إلى عالم االقتصاد، 

وخالل عامين، كان قادرا على اقتحام قائمة األثرياء ال� 500، ضمن مجموعة 

اقتصادية من 4 أشخاص، وبثروة اجمالية للمجموعة من 100 مليون دوالر، 

وهي مجموعة استثمارات متشعبة. 

وكان عيني منذ توليه رئاس���ة “الهس���تدروت”، مقربا من كبار أصحاب 

العم���ل وحيت���ان المال، وب���ات اآلن أكثر وضوحا س���بب اهمال���ه لقضايا 

العاملي���ن ف���ي القطاع الخاص، خالل فترة رئاس���ته للهس���تدروت التي 

امت���دت منذ العام 2006 إلى العام 2014، ففي حين نجح “الهس���تدروت” 

في اقامة لجان عمال في ش���ركات ومؤسسات خاصة كبرى، إال أنه لم يسع 

إلى اتفاقيات أجور عامة، ترفع األجور أيضا في القطاع الخاص، وإنما فقط 

في القطاع العام.

وبرز حراك عوفر عيني مع كبار المس���تثمرين، في انتخابات ربيع العام 

2009، ورأينا في ذلك الع���ام، ما كانت تبدو اصطفافات اقتصادية غريبة 

عجيبة، وهي التنس���يق العلني بين عيني، وعدد م���ن كبار حيتان المال، 

واتحاد الصناعيين، فكان عيني ع���ّراب دخول حزب “العمل” إلى حكومة 

بنيامي���ن نتنياهو الثانية، وضمن ما ُس���مّي في حينه “ه���دوءا نقابيا” 

لعامين كاملي���ن، بمعنى عدم خوض أية نض���االت نقابية كبرى، وخاصة 

اضرابات، وفي تلك الفترة، التي أعاد فيها نتنياهو سياسته االقتصادية 

بصقريتها.

كما برز عيني في سنوات األلفين كالرجل القوي في حزب “العمل”، فقد 

انقل���ب على من فتح له الطريق إلى زعام���ة النقابات عمير بيرتس، ودعم 

ع���ودة إيهود باراك إلى زعامة الحزب، ث���م انقلب أيضا على باراك قبل أن 

انش���ق األخير عن الحزب، في مطلع العام 2011، ثم لعب دورا في انتخاب 

شيلي يحيموفيتش رئيسة للحزب، في خريف العام ذاته- 2011.

أما بش����أن تسلسل األسماء من األكثر ثراء، فقد عاد وترّبع على عرش 

القائمة، الملياردير اإلس����رائيلي القديم س����تاف فيرطهايمر، الذي 

راوحت ثروته س����وية مع زوجته وأبنائهم����ا الثالثة مكانها في العام 

الجاري، م����ع 3ر8 مليار دوالر، زيادة ب� 50 مليون دوالر عن العام 2015. 

وتبرز العائلة أساسا في شركات التقنيات التكنولوجية في إسرائيل 

وخارجها. 

 في المرتبة الثانية، الثري الجديد إسرائيليا، الفرنسي اليهودي 
ّ

وحل

باتريك ديرهي، الذي طلب وحصل على الجنسية اإلسرائيلية في العام 

الماض���ي 2015، ناق���ال معه ثروة قارب���ت 5ر16 مليار دوالر، إال أنه خس���ر 

ف���ي العام الماضي 7 مليارات دوالر، ليبقى م���ع 6ر7 مليار دوالر، وكانت 

الخس���ارة ناجمة عن هبوط بنسبة 51% في سعر أسهم شركة “أطليس” 

األميركية، التي يسيطر على 60% من أسهمها. ويقول خبراء إن ديرهي 

قد يكون بالغ في الس���نوات األخيرة في سعيه لشراء أسهم في العديد 

من الشركات.

وديره���ي )52 عاما(، هو يهودي ولد في المغ���رب العربي، ووالداه كانا 

من اليس���اريين، وهاجرت العائلة في نهاية سنوات السبعين إلى فرنسا، 

وأكمل تعليمه فيها، وفي بداية س���نوات التسعين، فتح شركة صغيرة، 

كانت تعرض على الفرنس���يين االش���تراك في ش���بكة كوابل تلفزيونية 

بأس���عار أقل من غيرها. وسرعان ما توسعت الش���ركة، وسجلت نجاحات، 

ولتبدأ في عملية ش���راء ش���ركات أخرى. وبعد أن اس���تكمل خالل سنوات 

قليلة س���يطرته تقريبا على ش���بكة الكوابل التلفزيونية في فرنسا، بدأ 

يتم���دد في عدة دول أوروبية، تبعتها دول افريقية، وإس���رائيل. وقد بدأ 

في إس���رائيل مساهما في ش���ركة الكوابل “هوت”، التي جمعت شركات 

صغيرة س���ابقة، ودأب في كل مّرة على شراء أس���هم مساهمين آخرين، 

إلى أن اصطدم بالقانون الذي يلزم بأن تكون أس���هم 5%، على األقل، في 

شركات االتصاالت بيد حامل جنسية إسرائيلية، فاختار ديرهي في العام 

الماضي الحصول على الجنسية اإلسرائيلية ليطبق السيطرة الكلية على 

“هوت”، وبات قسم من شركاته مسجال في إسرائيل.

وحافظت الثرية اإلس���رائيلية القديمة، ش���يري أريس���ون على المرتبة 

الثالث���ة ف���ي القائمة، بعد أن كانت في س���نوات خل���ت تتربع على رأس 

القائم���ة، كصحابة األس���هم األكبر في بن���ك “هبوعلي���م”، أكبر البنوك 

اإلسرائيلية. وبقيت أريسون هذا العام مع ثروتها االجمالية المقّدرة ب� 5 

مليارات دوالر للعام الثالث على التوالي.

وبقي العش����رة األولى م����ن العام الماضي، ضمن قائمة العش����رة 

األوائ����ل هذا العام، مع تغييرات صغي����رة، مثل حالة ديرهي، كما 

أصحاب المليارات في إسرائيل: الثري ستاف فريطهايمر يتصدر القائمة. 

ثروة أكبر 500 ثري في إسرائيل- 136 مليار دوالر!
*قائمة األثرياء الـ 500 ضمن 245 عائلة ومن بينهم 151 فرادًا و359 ثريا ضمن 94 عائلة *خسائر ثري فرنسي يهودي 

بـ 9 مليارات دوالرات أدت إلى تراجع اجمالي الثروات مقارنة بـ 2015 *105 عائالت حققت أرباحا بنحو 1ر6 مليار دوالر

 و56 عائلة خسرت 16 مليار دوالر *عوفر عيني انتقل من رئاسة اتحاد النقابات إلى قائمة الـ 500*

هبط احتكاري قطاع الغاز يتس����حاق تشوفا من المرتبة السادسة 

إلى الثامنة، جراء انخفاض أسعار أسهم قطاع الغاز.

العربي الوحيد
وتبق���ى هذه »الخانة الثابتة« في هذه التقارير الس���نوية منذ 12 عاما، 

فمن اصل 500 ثري في إس���رائيل، هناك عرب���ي واحد، وهو رجل األعمال، 

بديع بش���ارة طنوس، من مدين���ة الناصرة. وهو صاح���ب واحدة من أكبر 

ش���ركات البناء في إسرائيل، وهي تنش���ط أيضا في دول في شرق أوروبا 

وكندا، وقد أس���س طنوس الشركة في سنوات الس���بعين األولى، والحقا 

انضم اليه ش���قيقه صبحي، ولكن قبل س���نوات قليلة انش���ق صبحي عن 

الشركة، واقام شركة مستقلة، وهي أيضا لها نشاط في الخارج.

وقب���ل ذلك، كانت ف���ي القائمة من بين األثرياء ال� 500 عائلة ش���قحة، 

الت���ي تملك واحدة من أكبر ش���ركات اس���تيراد الم���واد الغذائية، إال أن 

الشركاء انفصلوا عن بعضهم، وشكلوا شركتين أو أكثر، مما أخرجهم من 

قائمة ال� 500. وسبق هذا خروج عائلتين عربيتين بعد تدهور أوضاعهما 

االقتصادي���ة واص���ال كانتا في القائم���ة حينما كان حجم الث���روات أقل، 

وحس���ب التقديرات ارتفع الحجم االجمالي لثروات األثرياء ال� 500 الكبار 

أربعة اضعاف خالل 16 عاما. 

وقد حل بدي���ع طنوس في المرتبة 211 من بي���ن العائالت ال� 245، ولكن 

 في المرتبة 384 من أصل 500 ثري. وحس���ب 
ّ

على صعيد االفراد، فقد حل

التقري���ر فإن ث���روة طنوس تبلغ ه���ذا العام 130 ملي���ون دوالر، بزيادة 5 

ماليي���ن دوالر عن العام الماضي 2015، ولكن بزي���ادة 20 مليون دوالر عن 

العام 2014. 

الجمود في الثروات والتغلغل في الحكم
ويق���ول رئيس تحرير المجلة الش���هرية لصحيف���ة “ذي ماركر”، إيتان 

أفريئي���ل، في مقاله االفتتاحي، إنه بحس���ب تحلي���ل التغيرات في ثراء 

األثرياء ال� 500 الكبار، الذي تعرضه الصحيفة للس���نة ال� 15 على التوالي، 

ف���إن العام الجاري 2016 لم يكن عاما جيدا لألثرياء. فبعد ثالث س���نوات، 

ازدادت فيها ثرواتهم بسرعة، فإنهم في العام األخير واجهوا تراجعات.

وبعد أن اس���تعرض أفريئيل ما يقوله خبراء اقتص���اد في العالم، حول 

حركة الثراء والسعي للس���يطرة على الحكم، يقول إنه من الصعب رفض 

فكرة أن األثرياء يس���يطرون على العالم، أو على األقل في أجزاء واس���عة 

من���ه دون عالقة بكيفية تحقي���ق الثراء. فنرى فالديمير بوتين، حس���ب 

التقديرات، هو من كبار أثرياء روس���يا، وفي تركيا رجب أردوغان، أرس���ل 

ام في دول أفريقية، ودكتاتوريات 
ّ
ابنه ليكون رجل أعمال العائلة. والحك

أخ���رى، هم بش���كل عام األثري���اء. كما ن���رى أن الكثير من ق���ادة الحزب 

الش���يوعي الصيني لهم عائالت حققت ثراء في العقد األخير. والواليات 

المتحدة األميركية تحت سيطرة أعضاء الكونغرس، الذين بغالبيتهم من 

أصح���اب الماليين، وهم بذاتهم مدينون لمن يتبرعون لهم ويدعمونهم 

في االنتخاب���ات، وهم عادة من أصحاب الملي���ارات. بينما دونالد ترامب، 

هو ذروة الذروة: فملياردير يمكن أن يتم انتخابه للرئاس���ة، بالذات ألنه 

ملياردير وقادر على االستخفاف بالجميع.

ويتابع أفريئيل قائال عن الوضع اإلسرائيلي: “وعندنا فإن رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو هو رجل ثري، يتلقى المساعدة من أميركان من أصحاب 

الملي���ارات. بينما أفيغدور ليبرمان جرف الماليين من نش���اط اقتصادي 

خض���ع للتحقيق في الش���رطة. وآلرييه درعي كٌم من البي���وت، وكذا وزير 

الرفاه حاييم كاتس، الذي له أيضا عدا البيوت أسهمه في شركة غاز، وهو 

يخضع حاليا للتحقيق بشأن عالقته بالملياردير كوبي ميمون”.
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