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الطب اإلسرائيلي بين 
تدني المستوى وانتشار 

»السوق السوداء«!

احتدام الصراع على 
منصب الزعيم الروحي 

لحركة شاس!

مصادر القلق 
واالرتياح اإلسرائيليين...

بقلم: أنطـوان شلحـت

لي����س خافي����ًا على أح����د أن مش����اعر قلق عارمة تس����ود في 

إسرائيل هذه األيام على خلفية التطورات المرتبطة بمعالجة 

الواليات المتحدة مجموعة من الملفات الس����اخنة في منطقة 

الشرق األوسط، وفي مقدمها الملف النووي اإليراني، والملف 

الفلسطيني.

وقد انعكست هذه المشاعر أكثر شيء في ردات الفعل على 

فحوى الخطاب الذي ألقاه رئيس الواليات المتحدة باراك أوباما 

أخيرًا أمام الدورة السنوية للجمعية العامة في األمم المتحدة 

المنعق����دة في نيوي����ورك، والذي تضمن المفاصل الرئيس����ة 

للسياسة األميركية الخارجية عامة وفي الشرق األوسط خاصة.

ويعود هذا القلق اإلس����رائيلي إلى سببين اثنين رأت أغلبية 

التحليالت في إس����رائيل أنه قد يتبين الحقًا كونهما واشيين 

بمقاربة جديدة للسياس����ة األميركية، مغايرة عن السياس����ة 

المعهودة إلدارة أوباما. 

أواًل، الموقف م����ن إيران. فعلى ما يب����دو أن أوباما، في قراءة 

إس����رائيل، منبه����ر للغاي����ة بالرس����ائل اإليراني����ة المعتدلة 

والتصالحية من طرف الرئيس الجديد حسن روحاني.  

وإزاء ذلك فإن إس���رائيل تتمس���ك بمقاربة فحواها ما يلي: 

إن انتخاب روحاني رئيس���ًا إليران والرسائل التصالحية التي 

يبع���ث بها هم���ا خطوة إيرانية مدروس���ة ته���دف إلى رفع 

الضغ���ط الدولي عن إيران وتخفي���ف العقوبات االقتصادية 

المفروض���ة عليها، ولذا فنحن بص���دد عملية احتيال. وتقوم 

عملية االحتيال ه���ذه على وقف المش���روع النووي اإليراني 

في الفترة المقبلة، على األقل وقف المشروع العلني الخاضع 

للرقاب���ة من جان���ب األمم المتح���دة. لكن في ه���ذه األثناء 

س���يتحقق »س���يناريو الرعب« الذي تحذر منه إسرائيل منذ 

وقت طويل، أال وهو تحّول إيران إلى دولة على »عتبة القنبلة«، 

وس���تكون قادرة على تنفيذ المرحل���ة األخيرة من أجل صنع 

القنبلة ف���ي التوقيت الذي تجده مناس���بًا. وفي حال تحقق 

ذلك، فإن االستراتيجيا اإليرانية ستنجح، وستحصل طهران 

على القنبلة النووية.

ثاني����ًا، قي����ام الرئي����س أوبام����ا مرة أخ����رى بع����رض الصراع 

اإلسرائيلي- الفلس����طيني على أنه لّب المشكالت التي تعاني 

منها منطقة الشرق األوسط، وذلك من خالل ربطه بين البرنامج 

 ردات 
ّ

النووي اإليراني واس����تمرار هذا الص����راع. وقد لفتت جل

الفع����ل في إس����رائيل إلى أن الرئيس األميرك����ي تجاهل كليًا 

أح����داث »الربيع العربي« والحرب األهلية الدائرة في س����ورية، 

وإل����ى أن تركيزه على ه����ذا الصراع ربما يعك����س إصراره على 

أن تتوصل جولة المفاوضات الحالية بين إس����رائيل والسلطة 

الفلس����طينية إل����ى اتفاق س����الم نهائ����ي. كما هاج����م وزير 

المواصالت اإلس����رائيلي يس����رائيل كاتس )»الليكود- بيتنا«( 

خطاب الرئيس األميركي وقال إنه رهن وجود إس����رائيل بقيام 

دولة فلس����طينية، وه����ذا أمر في غاية الخطورة بالنس����بة إلى 

الدولة األولى.

غير أنه في مقابل مشاعر القلق هذه جرى التنويه بأمور من 

شأنها أن تثير مشاعر الرضا واالرتياح. 

مهما تكن هذه األمور، ال ُبد من ذكر ما يلي:

أواًل، تأكيد أوباما عدم إسقاط الخيار العسكري لكبح البرنامج 

النووي اإليران����ي من جدول أعمال واش����نطن. وكان هناك من 

أشار إلى أن انطالق المفاوضات بين الجانبين هو تطور إيجابي 

س����واء في حال نجاح هذه المفاوضات في التوصل إلى اتفاق 

يقضي بكبح ذلك البرنامج، أو في حال فش����لها األمر الذي من 

ش����أنه أن يوفر المبّرر الكافي لواش����نطن كي تلجأ إلى الخيار 

العسكري.

ثانيًا، إبداء أوباما موقفًا أميركيًا جديدًا في شأن أزمة الحكم 

في مص����ر، إذ قال إن الرئيس المعزول محمد مرس����ي فاز فعال 

بش����كل ديمقراطي عبر صناديق االقتراع، لكنه لم يحكم وفق 

القواع����د الديمقراطية، وبالتالي فقد نزع عنه حجة الش����رعية 

التي طالم����ا تذرعت به����ا اإلدارة األميركية منذ عزل مرس����ي 

لرفض السلطة المصرية االنتقالية الحالية.

ومعروف أن السياس����ة اإلس����رائيلية الرس����مية إزاء إطاحة 

سلطة »اإلخوان المسلمين« والرئيس مرسي في مصر اتسمت 

على الصعيد العلني بإعالن أن إس����رائيل ال تتدخل في ما وراء 

حدودها، وجرى التزام هذا في التصريحات الصادرة عن شتى 

المس����ؤولين. لكن في الوقت ذاته أكدت التصريحات المسربة 

لوس����ائل اإلعالم األجنبية أن البديل الذي بات ماثال أمام مصر 

بع����د تلك اإلطاحة هو إما تعزيز س����لطة الجيش وإما الفوضى، 

مع تلميح واضح إلى ضرورة دعم البديل األول. وبموجب ما قاله 

مصدر سياسي إسرائيلي رفيع لصحيفة »غارديان« البريطانية 

فإن إس����رائيل ظلت تحاول أن تقنع الواليات المتحدة والدول 

األوروبية بأن تتبنى موقفه����ا هذا إزاء ما يحدث في مصر، بما 

يفضي إلى دعم السلطة االنتقالية.

ثالث����ًا، حصول تق����ارب جديد ف����ي الموق����ف إزاء إيران بين 

إسرائيل ودول الخليج وفي مقدمها السعودية. 

وتش����ير تحليالت إس����رائيلية إلى أن المقاربة التي تتبناها 

دول الخليج ش����بيهة إلى حد كبير بمقاربة إسرائيل، وفحواها 

كما عّبر عنها أحد المعلقين الس����عوديين ما يلي: اإليرانيون 

منذ عقد ونصف العقد لعبتهم كانت دائما الوقت. اإليرانيون 

يحتاجون إلى الوصول لمرحلة القدرة على إنتاج س����الح نووي 

فقط، وبعد ذلك تنتهي اللعبة... هم يريدون أن يبلغوا اللحظة 

الت����ي يعلنون فيها أنه����م دولة نووية عس����كريا، ولن يكون 

بعدها ممكنا قصف منش����آتهم، أو ش����ن أي شكل من الحروب 

عل����ى نظامهم مهما ارتكبوا من ح����روب أو هددوا جيرانهم أو 

العالم!.

أوباما ونتنياهو، أمس.                )أ.ف.ب( 
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قال���ت وزي���رة الع���دل اإلس���رائيلية تس���يبي ليفني، 
المس���ؤولة عن مل���ف المفاوضات مع الفلس���طينيين في 
الحكومة اإلسرائيلية، إن أغلبية اإلسرائيليين تؤيد فكرة 
دولتين لشعبين، وأكدت أن الطريق الوحيدة للحفاظ على 
قيم إس���رائيل كدول���ة يهودية وديمقراطي���ة كامنة في 
تبني حل دولتين لش���عبين. وأضاف���ت ليفني التي كانت 
تلقي كلمة أمام المؤتمر الس���نوي لمنظمة »جي ستريت« 
اليس���ارية اليهودية األميركية الذي عقد في واش���نطن 
أول من أم���س )األحد(، أن على جميع اليهود في العالم أن 

يزيدوا التفافهم من حول دولة إسرائيل وجيشها.
وتكلم���ت ف���ي المؤتمر نفس���ه رئيس���ة حزب العم���ل وزعيمة 
المعارضة عضو الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيت���ش فدعت رئيس 
الحكوم���ة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو إلى تحقي���ق اختراق 
في جول���ة المفاوضات الحالية الجارية بين إس���رائيل والس���لطة 
الفلس���طينية، وأكدت أنه في حال إقدامه على هكذا اختراق فإن 

حزب العمل سيؤيد الحكومة. 

ليفني: أغلبية اإلسرائيليين

تؤيد حل دولتين لشعبين

قال رئيس »معهد دراسات األمن القومي« في جامعة تل أبيب اللواء احتياط عاموس يادلين إن مهمة رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

بنيامين نتنياهو في الواليات المتحدة س���واء خالل اجتماعه مع الرئيس باراك أوباما أو خالل إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة لألمم 

المتحدة لن تكون س���هلة، فمن جهة عليه أن يحذر الظهور بموقف المعرقل الذي يمنع التوصل إلى اتفاق وكمن ال يدرك التغيرات 

التي تحدث في الس���احة الدولية ويصر على التمس���ك بخيار القوة، ومن جهة أخرى عليه أن يبعث برسالة متماسكة وواضحة يجيب 

فيها على أس���ئلة مثل: كيف يمكن التقدم من هنا؟ وما هو »االتفاق اإليجابي« الذي سيحيد خطر القنبلة اإليرانية؟ وما هو »االتفاق 

السيء« الذي يستطيع اإليرانيون من خالله الحصول على القنبلة النووية؟.

وأضاف يادلين الذي ش���غل في الس���ابق منصب رئيس ش���عبة االستخبارات العس���كرية )»أمان«( في مقال نش���ره أمس االثنين 

ف���ي الموقع اإللكتروني للمعهد، أنه يتعين على إس���رائيل أن تكون مس���تعدة الحتمالين هم���ا: أواًل، الحرص على أن تكون الصفقة 

الدبلوماسية جيدة؛ ثانيًا، أال تنتهي المناورة الدبلوماسية اإليرانية بكسب الوقت بالنسبة إلى مشروع إيران النووي.

وأش���ار إلى أنه يجب عدم نسيان أنه على الرغم من أن مش���كلة السالح النووي اإليراني هي من أهم وأصعب المشكالت في الشرق 

األوسط، إال أنها ليست التحدي الوحيد الذي تجسده إيران أمام إحالل االستقرار في المنطقة. ويجب أال ننسى أن عملية السالم بين 

إس���رائيل والفلس���طينيين التي يعتبر الرئيس األميركي أوباما أنها ال تقل أهمية، هي هدف لإلرهاب من جانب التنظيمات التابعة 

لإليرانيين التي ساهمت بصورة كبيرة في وقف هذه العملية خالل العقدين األخيرين. كما يجب خالل أي حوار بين الواليات المتحدة 

وإيران مناقشة الدور السلبي الذي تقوم به إيران في سورية وفي لبنان والخليج والعراق.

ا نعتقد أن ما يجري هو عملية خداع، فالكشف عن هذا الخداع 
ّ
وختم يادلين: في الخالصة يجب أن نعطي االتفاق فرصة حتى لو كن

له حس���ناته اإلس���تراتيجية. وفي إمكان المفاوضات بين الواليات المتحدة وإيران أن تتطور في ثالثة اتجاهات اثنان منهما يصبان 

في مصلحة إسرائيل: اتفاق جيد يبعد إيران عن القنبلة، أو فشل ذريع يعطي الشرعية لخطوات أخرى تكبح المشروع النووي اإليراني. 

وبن���اء عل���ى ذلك فإن التحدي المطروح أمام رئي���س الحكومة، برأيه، هو الحؤول دون التوصل إلى اتفاق س���يء والتفاهم مع األميركيين حول 

المسائل التالية: أي نوع من المفاوضات والصفقات يشكل خطرًا على المصالح األمنية األساسية للواليات المتحدة وإسرائيل، وربما أيضًا االتفاق 

على السياسة التي ستنتهجها الواليات المتحدة إذا ما فشلت المفاوضات مع إيران أو إذا ما خرقت هذه في المستقبل االتفاق المعقود، وكيفية 

المحافظة على عناصر التأثير الفعال على إيران مثل العقوبات والتهديد العسكري الحقيقي القادرين على تغيير الموقف اإليراني. 

رئيس »معهد دراسات األمن القومي«: مهمة نتنياهو في الواليات المتحدة لن تكون سهلة!

أكد الس���فير األميركي في إس���رائيل، دان ش���ابيرو، أن لدى إسرائيل 

والواليات المتحدة أهدافا متطابقة في كل ما يتعلق بإيران. 

وأضاف شابيرو في مقابلتين أجرتهما معه اإلذاعة العامة اإلسرائيلية 

وإذاعة الجيش اإلس���رائيلي أمس االثنين، أن كال من إسرائيل والواليات 

المتحدة تسعيان إلى منع إيران من حيازة سالح نووي.  

وأضاف ش���ابيرو أنه يتوقع أن يتم االتفاق خالل لقاء الرئيس 

األميرك���ي باراك أوباما ورئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين 

نتنياهو، مس���اء أمس، على »تفاصيل المهمة المشتركة وعلى 

مواصلة التنس���يق الكامل من دون أن تكون هناك مفاجآت في 

معالجة هذه القضية«، مش���يرا إلى أن »كلتا الدولتين متفقتان 

على أن���ه ينبغي حل المش���كلة بوس���ائل دبلوماس���ية، وهما 

متحدتان حول الموقف بأن عل���ى النظام اإليراني أن يثبت من 

خالل تنفيذ خطوات حقيقية ما قاله بكلمات جميلة« على لسان 

الرئيس اإليراني، حس���ن روحاني، بش���أن السالح النووي وذلك 

خالل خطابه في األمم المتحدة من أن إيران تعارض من الناحية 

الدينية أن يكون بحوزتها سالح نووي.

وشدد شابيرو على أن »هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى 

اتفاق هام يضمن أال يكون لدى إيران سالح نووي«. 

وقال إن الواليات المتحدة وإس���رائيل تتقاسمان المعلومات 

بش���أن البرنامج النووي اإليراني وإن التعاون االستخباراتي بين 

الدولتين »غير مس���بوق«. غير أن الس���فير األميركي لم يوضح 

م���ا إذا كانت الواليات المتحدة س���تخفف العقوبات عن إيران، 

وقال إنه خالل لقاءات مقبلة بين وزير الخارجية األميركي، جون 

كيري، ونظيره اإليراني، جواد ظريف، س���يتضح مدى استعداد 

إيران للتقدم نحو اتفاق حول برنامجها النووي.

وفي غضون ذلك قالت وس���ائل إعالم إسرائيلية إن نتنياهو 

س���يوضح خالل لقائه مع أوباما أن���ه يفضل أال يتم التوصل إلى 

اتفاق مع إيران على التوصل إلى »اتفاق س���يء«، وأن العقوبات 

التي فرضها المجتمع الدولي على إيران حققت إنجازات كثيرة 

وأنه يحظر أن تذهب هذه اإلنجازات س���دى، وسيطالب رئيس 

الحكومة اإلس���رائيلية بتش���ديد هذه العقوب���ات. ويتوقع أن 

يش���دد نتنياهو أيضا على أنه ال يرفض المس���ار الدبلوماسي 

بشكل كامل لكنه يرى أنه يجب أن يستند إلى أفعال من جانب 

إيران ولي���س إلى أقوال فقط. ومن المتوق���ع أن يكرر نتنياهو 

أقواله هذه خ���الل خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

اليوم الثالثاء.

محاولة إحراج إيران باعتقال 
جاسوس لها في إسرائيل!

على صعي���د آخ���ر، أجمع محللون عس���كريون ف���ي الصحف 

اإلسرائيلية الصادرة أمس على أن إسرائيل كشفت النقاب، أول 

من أمس، عن اعتقال جاسوس إيراني في محاولة إلحراج طهران 

بعد تصريح���ات روحاني ف���ي األمم المتحدة، وبعد تس���خين 

العالقات بين الغرب وخاصة الواليات المتحدة وبين إيران، األمر 

الذي أثار غضبا وتوترا في إسرائيل.

وكتب المحلل العس���كري في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

أليكس فيش���مان، أن مصلحة إس���رائيل من وراء الكش���ف عن 

اعتقال علي منصوري بشبهة التجسس إليران »شفافة للغاية«، 

وأن إس���رائيل تحاول »إحراج اإليرانيين ردا على حملة العالقات 

العامة الناجحة التي قام بها رئيس إيران روحاني في الواليات 

المتحدة في األسبوع الماضي«. 

وس���محت محكمة إس���رائيلية، أول من أمس األحد، بالنش���ر 

ع���ن أن أجهزة األمن اإلس���رائيلية اعتقلت في إس���رائيل، قبل 

أسبوعين ونصف األسبوع، جاسوسا إيرانيا يدعى علي منصوري 

وأن���ه دخل إلى إس���رائيل بجنس���ية بلجيكية وباس���م أليكس 

مانس. وذك���رت تقارير إعالمية أنه تم العثور بحوزة منصوري، 

55 عاما، على صور للسفارة األميركية في تل أبيب، وأنه اعترف 

خالل تحقيق جهاز األمن العام )الشاباك( معه بأن وحدة قوات 

القدس، وهي وح���دة العمليات الخاصة التابعة للحرس الثوري 

اإليراني، قد جندته للقيام بمهمته. ومنصوري وهو رجل أعمال 

من أصل إيراني ويحمل الجنسية البلجيكية. 

ووفقا للش����اباك فإنه ت����م اعتقاله بعد أن تم جم����ع معلومات 

تجرمه بشبهة التجسس. واعترف منصوري خالل التحقيق معه، 

بحسب الشاباك، أن الحرس الثوري اإليراني جنده وتم إرساله إلى 

إسرائيل من أجل إقامة شركات تجارية تستخدم قاعدة ألنشطة 

سرية للمخابرات اإليرانية ضد مصالح إسرائيلية وغربية. وأضاف 

الش����اباك أن منصوري تلق����ى تعهدا من مش����غليه بأنه في حال 

حصول تقدم في تنفيذ مهمته في إسرائيل فإنه سيحصل على 

مكافأة بمبلغ مليون دوالر. وأبلغت إس����رائيل السفارة البلجيكية 

كر أن دبلوماس����يا بلجيكيا قد 
ُ
لديه����ا بأمر اعتقال منص����وري، وذ

التقى معه، كما أن المعتقل التقى مع محام.

وش���دد فيش���مان على أنه »ليس صدفة أن قرر مكتب رئيس 

الحكومة النش���ر عن القضية عش���ية لقاء نتنياه���و مع أوباما، 

كم���ا أنه ليس صدفة أن تم إبراز صور الس���فارة األميركية في 

تل أبي���ب التي جرى ضبطها بحوزة الجاس���وس«، مش���يرا إلى 

أن الرس���الة اإلس���رائيلية من وراء ذلك هي القول لألميركيين 

إن »اإليرانيي���ن يبتس���مون لكم من جه���ة، ويخططون لتفجير 

سفارتكم من الجهة األخرى«. وأردف المحلل أنه »إذا لم يفهم 

أوبام���ا هذا اإليحاء، فإن أعضاء الكونغرس، الذين يفترض بهم 

أن يقروا رفع العقوبات عن إيران، سيفهمونه«.

كذلك أك���د المحلل في صحيفة »معاري���ف«، أمنون لورد، أن 

»اعتقال الجاس���وس اإليراني جاء في توقيت جيد بالنسبة إلى 

نتنياهو«، وأنه »واضح أن النش���ر حول الموضوع غايته التناغم 

مع سفر نتنياهو إلى الواليات المتحدة من أجل أن يواجه هناك 

الهجمة المضادة المبتس���مة لروحاني وروح السالم التي تهب 

في أيامنا من جهة أوباما«.  

وعن���َون المحلل العس���كري في صحيف���ة »هآرتس«، عاموس 

هارئيل، مقاله بأن »اعتقال المشتبه بالتجسس يشكل ذخيرة 

لخط���اب نتنياهو في نيويورك«، معتب���را أن اإلعالن عن اعتقال 

علي منصوري عشية س���فر نتنياهو إلى الواليات المتحدة هو 

»تزامن أحداث سار«. وأشار هارئيل إلى أن منصوري زار إسرائيل 

ثالث مرات وأنه اعتقل لدى مغادرته إسرائيل في المرة الثالثة 

في 11 أيلول الفائت وكان في طريق عودته إلى بلجيكا. 

وأض���اف المحلل أن الكش���ف عن هذه القضي���ة يدل على أن 

»إيران هي عدو عنيد وذكي ويدرس خطواته«، مشيرًا إلى أنها 

واجهت صعوبة في تجنيد جواس���يس لها في إسرائيل، وإلى 

أنها اس���تغلت تنامي التجارة العالمية لزرع جاس���وس لها في 

إس���رائيل. وتابع هارئيل أن إيران أعلنت م���رات عديدة عن أن 

إس���رائيل زرعت جواس���يس في أراضيها، وأنه تبين في معظم 

الحاالت أن إسرائيل اعتمدت على رجال أعمال أيضا.

ومددت محكمة إسرائيلية اعتقال منصوري أمس. 

وق���ال موقع »يديع���وت أحرون���وت« اإللكترون���ي إن مندوب 

الش���رطة في جلس���ة المحكمة ألمح إلى أن الكشف عن اعتقال 

منصوري جاء من جهات سياسية عليا. 

السفير األميركي في تل أبيب: أهداف الواليات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران متطابقة!

كش���ف تس���جيل صوتي إلح���دى الموظفات في »س���لطة 

الطبيع���ة والحدائق« اإلس���رائيلية أن المخطط اإلس���رائيلي 

إلقامة »حديقة وطنية« في القدس الشرقية هدفه منع أعمال 

بناء لتوس���يع ضاحيتي العيس���اوية والطور وإقامة الحديقة 

على حساب أراضي هاتين الضاحيتين الفلسطينيتين.

وقالت صحيف���ة »هآرتس«، أمس االثني���ن، إن أحد الزوار 

الذين حض���روا، خالل عي���د المظلة اليهودي في األس���بوع 

الماضي، إلى المنطقة التي يجري التخطيط إلقامة الحديقة 

فيها س���جل أقوال الموظفة بأن »الفك���رة هي الحفاظ على 

جميع هذه الس���فوح كمنطقة مفتوحة، وباألساس من أجل 

س���د الطريق أمام أعمال بناء وعدم اتس���اع المدينة نحوها، 

ولكي ال تتس���ع الضاحيتان باتجاه هذه الس���فوح«. وادعت 

الموظف���ة أن أهمية المكان في كون���ه »منطقة عيش ألنوع 

عديدة م���ن الحيوان���ات، ويش���كل ممرا يبقي لنا مش���هد 

الصعود إل���ى القدس )من الجهة الش���رقية(. ومن الناحية 

التاريخية فإن هذه كانت طريق الحجاج«. 

ونقل���ت الصحيف���ة عن جه���ات فلس���طينية ونش���طاء 

إس���رائيليين يس���اريين تأكيده���م أن الهدف م���ن إقامة 

»حديقة وطنية« في هذا الموقع هو منع مخططات توس���يع 

أحياء فلس���طينية، بينها العيساوية والطور، وأن تبقى من 

دون فائض أراض للتوس���ع فيه. وكانت المحكمة المركزية 

في القدس قد قررت، قبل عدة ش���هور، في ردها على طلب 

سكان فلس���طينيين في العيس���اوية والطور، عدم السماح 

بترجمة قراراتها بخصوص هذه القضية إلى اللغة العربية.

وش���ددت الصحيفة عل���ى أنه ال يوجد في ه���ذا األراضي 

سوى موقع واحد ال يتميز بأي شيء ويخلو من آثار تاريخية، 

كم���ا أنه ال توجد في���ه أنواع نبات���ات أو حيوانات. لكن وزير 

حماية البيئة اإلس���رائيلي الس���ابق، غلعاد أردان، زعم في 

العام الماضي أنه ينبغي حماية هذا المكان من خالل إقامة 

»حديق���ة وطنية« في���ه، وادعى أنه توجد في���ه »موجودات 

أثرية ونباتات نادرة وآثار وطنية )يهودية قديمة(«.

وأش���ارت الصحيفة إلى أن���ه على الرغم م���ن أنه لم يتم 

اإلعالن رس���ميا بعد عن إقامة الحديقة في هذا الموقع إال أن 

»سلطة الطبيعة والحدائق« نفذت خالل العام األخير أعماال 

عديدة داخلها وش���ملت هدم مبان زراعي���ة وجدران تابعة 

للفلسطينيين وشق طرقات فيها. 

وعقب عالم اآلثار اإلس���رائيلي يوني مزراحي، من جمعية 

»عيمق ش���افيه« التي تعارض إقام���ة الحديقة في المكان، 

قائال إنه »صحيح أن���ه توجد هنا موجودات أثرية، لكن مثل 

ه���ذه الموجودات األثرية موجودة في موقف س���يارات في 

المجم���ع التجاري في المالح���ة )في جنوب غ���رب القدس( 

ولم يعل���ن أحد عن المجم���ع التجاري أن���ه حديقة وطنية. 

ومري���ح للس���لطات أن تعلن عن إقامة حديق���ة من أجل منع 

توجيه انتقادات لها، لكن في نهاية المطاف هذه حديقة 

سياسية«.    

إسرائيل تخطط إلقامة حديقة في القدس الشرقية لمنع أعمال بناء فلسطينية
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ال تدور عملّية االنتخابات للّسلطات المحلّية 

في ف���راغ، وإنّ�ما ف���ي إطار ثقافة سياس���ّية 

محلّية مرتبط���ة ببنية اجتماعّية واقتصادّية 

تحدد أنماط الّسلوك الّسياسّية المتاحة في 

المجتم���ع. لذا فإّن هذه العملّي���ة االنتخابّية 

قافة الّسياسّية 
ّ
���ر قاطع لطبيعة الث

ّ
هي مؤش

المحلّية الّس���ائدة، ولقدرة القوى االجتماعّية 

جاوب مع 
ّ
واالقتصادّي���ة المختلفة، عل���ى الت

حّديات التي تطرحها المنافسة الّسياسّية 
ّ
الت

خبة. صحيح أّن عملّية 
َ
لقيادة المؤّسسة المنت

نافس تحكم بموج���ب القانون االنتخابّي، 
ّ
الت

ّية التي 
ّ
ولكن األهم من ذلك العوام���ل المحل

���ز على اس���تعمال آلّيات مح���ّددة لدفع 
ّ
تحف

مرش���حين معّينين على حساب آخرين. لهذا 

م���ن الممكن اعتب���ار االنتخابات م���رآة لقدرة 

الجمه���ور وقيادت���ه على تطوير س���لوكّيات 

أعينها  تنافس���ّية، تضع نص���ب  سياس���ّية 

ف من وقع االعتبارات 
ّ
المصلحة العامة، وتخف

خصية.
ّ

الش

���خصّية هي 
ّ

وم���ن الواضح أّن المصالح  الش

 عملّية سياسّية شرعّية. 
ّ

عامل مركزّي في كل

لكن ق���درة المجتمع على تغلي���ب المصلحة 

ضارب 
ّ
���خصية، في ح���ال الت

ّ
العاّمة على الش

بينهم���ا، هي مقياس أس���اس لم���دى نضوج 

المجتم���ع فيم���ا يتعلق بتحديد مس���تقبله 

اء وحضارّي. 
ّ
وتطوير قدراته بشكل بن

وال يوجد مجتمع م���ن دون نزاعات وخالفات 

على الموارد العامة، لكن ما يمّيز المجتمعات 

ناحر 
ّ
اجحة هو اس���تبدال الت

ّ
الديمقراطّية الن

قمة المبنّية على عصبّيات فئوّية عائلّية، 
ّ
والن

بالمنافسة المفتوحة بآليات عقالنية وخطاب 

س���لمّي، مع األخذ بعين االعتبار أّن الّسياسة 

���ب عل���ى كل الخالفات في 
ّ
ال يمك���ن أن تتغل

الّسياس���ة تعن���ي تنظي���م  المجتم���ع، وأّن 

اء وحضارّي، وليس محوها 
ّ
الخالفات بشكل بن

أو كنس���ها تحت بس���اط التآخي ال���كاذب أو 

الهيمنة القسرّية. 

وما يمّيز القيادة الناجحة عن الفاش���لة هو 

ليس قدرتها على البلطجة والتلفيق والتزوير 

يقة 
ّ

عها ع���ن المصالح الفئوّية الض
ّ
وإنما ترف

باع المصلحة العام���ة، حتى وإن أدى ذلك 
ّ
وإت

إلى فقدان بعض الّداعمين في بعض األحيان. 

ّيقة يمكن إرضاؤهم 
ّ

إن أصحاب المصلحة الض

 لحظة، لكن من الصع���ب أن تحظى بدعم 
ّ

كل

الذين ينظرون للّسياسة من منظار المصلحة 

مير على الوالء 
ّ

لون العقل والض
ّ

العامة، ويفض

األعمى.

جرب���ة االنتخابّية ف���ي القرى والمدن 
ّ
إن الت

العربّية المختلفة في الداخل عكس���ت ثقافة 

سياس���ّية قاصرة في كثير من األحيان، أدت 

إلى تجاوزات قانونّي���ة واجتماعّية وأخالقّية 

ال تتماش���ى م���ع المفهوم العمي���ق للعملّية 

الديمقراطّي���ة، التي أت���ت لتؤكد على نضوج 

اإلنس���ان الف���رد، وإعطائه المج���ال لتحديد 

إرادته بش���كل عقالنّي ومس���تقل. إّن العنف 

جاوزات 
ّ
العربّي والت المستشري في المجتمع 

صف���ت به���ا العملّيات 
ّ
القانونّي���ة الت���ي ات

االنتخابّية في الّس���ابق، تس���حب البساط من 

تحت العملّية الديمقراطّية بمجملها، وتفّرغ 

العملّية االنتخابّي���ة من أّي مضمون حضارّي. 

وأبقى هذا الس���لوك من قبل بعض القيادات 

السياس���ّية المحلّية السلطات المحلّية عارية 

م���ن أّي اعتبار أخالقّي، وش���رعن بش���كل غير 

مباش���ر اقتحام حرمتها، واستغالل مواردها، 

وسحق موظفيها من ِقبل من يعتبرون قائمين 

روها  عليها، والذين كان من المفروض أن يسيَّ

كمورد عام لمصلحة كل فئات المجتمع. 

لق���د تحولت الس���لطات المحلي���ة إلى آلية 

لكس���ب الم���وارد المادّي���ة باس���م العقلّية 

سلط الفئوّي أو العشائرّي 
ّ
العائلوقراطية والت

عل���ى حس���اب تطوي���ر المنظوم���ة الحياتّية 

السائدة في المجتمع، واالستجابة لمتطلبات 

األجيال الشابة، والتي تتوقع الكثير من قيادة 

مجتمعها، لكي تس���توفي حقه���ا في حياة 

س���عيدة وحضارّية. كما أّن الوالء الفئوّي تم 

عامل 
ّ
زان في الت

ّ
تفضيله على العقالنّية واالت

م���ع الم���وارد العام���ة، التي تمت اس���تباحة 

حرمتها بشكل فاضح لحسابات شخصّية. من 

الّصحيح أّن الموارد المادّية المتاحة شحيحة، 

وب���دل أن يتم عقلنة اس���تعمالها بالش���كل 

األنج���ع واألفض���ل لمصلح���ة المجتم���ع، تم 

تسخير الموارد العامة في الكثير من األحيان 

لشراء الذمم وتطويع المخالفين واالنتقام من 

المنافسين.

العملّي���ة  وإنج���اح  تنجي���ع  أج���ل  م���ن 

الديمقراطّي���ة الحقيقّي���ة ف���ي االنتخاب���ات 

بشكل عام، وفي انتخابات الّسلطات المحلّية 

بش���كل خاص، هنالك حاج���ة لتّعهدات من 

قبل القائمين على العمل السياس���ّي، لضبط 

العملّي���ة االنتخابّية، والحّد من تدهورها إلى 

بق���ي من خلفها جروًح���ا اجتماعّية 
ُ
معركة ت

ًس���ا لها ف���ي عملّيات 
ّ
ونفس���ّية، تلقى متنف

انتقامّية، تسفر عن تعميق الهّوة بين القوى 

السياس���ّية المختلفة ف���ي المجتمع، وتعّمق 

تقطيع أوصال المجتمع المنهك على أية حال  

بأعباء مالّية واقتصادّية وسياسّية ونفسّية. 

لكن من المهم اإلش���ارة إلى أّن التّعهدات 

أو الميثاق ليس مجرد ش���عارات يتغنى بها 

السياس���يون، وإذا لم ينبع من إرادة حقيقّية 

ومقاص���د جدّية لاللتزام به من قبل كل فئات 

المجتمع، فال حاجة إلى مستند إضافّي نبّيض 

به صفحتنا ونرمي بأسسه عرض الحائط عند 

الممارسة العملّية للعمل السياسّي. 

جرب���ة ف���ي المجتم���ع العربّي 
ّ
وتظه���ر الت

وجه الس���ائد ألس���س ومب���ادئ العمل 
ّ
أّن الت

السياسّي هو توجه شكلّي، وال التزام حقيقّي 

بالمبادئ وأخالق العمل الجماهيرّي. وال ش���ك 

مط ي���ؤدي إلى تفريغ العملّية 
ّ
في أّن هذا الن

الوقت  الديمقراطّية م���ن مضمونها، وح���ان 

لكي يتّم التفكير م���ن جديد بهذا الموضوع 

وخلق ثقافة سياس���ّية تتماشى فيها الكلمة 

مع الفعل.

وجه ممكنا فمن أهم األسس 
ّ
إذا كان هذا الت

عهدات ألي ميثاق هي:
ّ
والت

تنتظ���م  سياس���ّية  بعملّي���ة  االلت���زام   -1

عددّي���ة الفكرّية والحزبّية 
ّ
بحس���ب قواعد الت

وشرعّيتها.

2- االلت���زام بممارس���ات سياس���ّية مبنّية 

على االحت���رام المتبادل وحل الخالفات بطرق 

اء أمام األجيال القادمة.
ّ
حضارّية كنموذج بن

3- نب���ذ العنف بكل أش���كاله: الجس���دّية، 

الكالمّي���ة، والرمزي���ة، كدالل���ة عل���ى نضوج 

المجتمع وقدرته على إدارة خالفاته بش���كل 

حضارّي.

4- احترام كون االنتخابات عملّية تنافسّية 

تش���ّرع الخصم، وليس���ت معركة تهدف إلى 

إقصاء المنافسين من الّساحة الّسياسّية.

5- تأكي���د ك���ون االنتخابات آلّي���ة لتطوير 

واصل 
ّ
ثقافة سياسّية تنافسّية مبنّية على الت

العقالنّي واالحترام المتبادل.

روي���ج 
ّ
6- اس���تعمال آلّي���ات حضارّي���ة للت

ر لهم 
ّ
اخبين، وتوف

ّ
واإلقناع، تحترم عق���ل الن

عامل مع الخالفات واالختالفات.
ّ
نماذج للت

عيفة 
ّ

7- االمتناع عن اس���تغالل الفئات الض

لشراء األصوات، واالمتناع عن االبتزاز المادّي 

فسّي للضغط على الناخبين.
ّ
والن

محور 
ّ
خصّي، والت

ّ
جريح الش

ّ
8- االبتعاد عن الت

حين رؤساًء 
ّ

حول المواقف والّسياسات للمرش

وأعضاًء.

9- ترسيخ فكرة أّن شرعّية االنتخابات نابعة 

من كونه���ا تعكس إرادة المجتمع، وليس من 

كونها آلية لتنفيذ مآرب شخصّية ضيقة.

10- تقبل مبدأ س���يادة الجمهور على قراره 

في حالة النجاح كما في حالة الخسارة، والحّد 

من االنتقام من الخصوم السياسيين.

11- االلت���زام بخدم���ة جمي���ع مواطني البلد 

بالرغ���م ع���ن مواقفه���م واختياراتهم خالل 

العملية االنتخابّية.

12- العم���ل على صيانة حرمة المؤسس���ات 

ا عاًما يعكس 
ً
العام���ة، وترس���يخ كونها مل���ك

سيادة الجمهور على نفسه.

المب���ادئ  به���ذه  بااللت���زام  عه���د 
ّ
الت إّن 

يعني ممارس���تها بش���كل منهج���ّي ودائم 

وش���فاف، حي���ث أّن القيادة تعن���ي تقويم 

المجتمع وإعطاءه إمكانّيات س���لوكّية تظهر 

���ه ال تناقض بي���ن الّسياس���ة واألخالق. إّن 
ّ
أن

الديمقراطّي���ة - بالرغم ع���ن نواقصها- هي 

نظام سياس���ّي أخالق���ّي، وثقافة تنافس���ّية 

مبنّي���ة على عقالنّي���ة اإلنس���ان وحضارّيته، 

م قان���ون الغاب في 
ّ
وقد أت���ت لتحّد من تحك

عهد الكالمّي، الذي 
ّ
المجتمع. من هنا فإن الت

د هذه 
ّ
ال ينعكس في س���لوكّيات عملّية تؤك

 العملّي���ة الديمقراطّية 
ّ

المب���ادئ، يف���ّرغ كل

���رعّية الس���تعمال 
ّ

من معانيها، ويعطي الش

آليات تضع المجتمع في خطر وتهديد دائم. 

لهذا عل���ى قيادات المجتمع، وعلى رأس���هم 

المرش���حون ف���ي االنتخاب���ات المحلّية، عدم 

خلق ج���و يتي���ح التج���اوزات، والتغاضي عن 

 
ّ

المبادئ المذكورة أعاله، ألن القيام بذلك يدل

على الّرؤيا المح���دودة لهذه القيادات، وعلى 

اء 
ّ
ضعفها، وعدم قدرتها على طرح نموذج بن

للقّيادة المسؤولة، التي تمنح المجتمع األمل 

بأّن االس���تجابة لطموحاته ممكنة بالرغم عن 

ها ليست حتمّية. 
ّ
أن

يجب أن ال ننسى أّن الديمقراطّية هي نظام 

قوي���م المبنّي 
ّ
صحيح والت

ّ
يفتح المج���ال للت

على نيل ثق���ة الجمهور. من الجائز أن تحظى 

القيادة التي ال تتعلم من أخطائها، وال تقّوم 

س���لوكها، بثق���ة الجمه���ور لفت���رة قصيرة، 

ر عقول الناخبين 
ّ
ولكنها ال تستطيع أن تسخ

ح أن يضع 
ّ

لفترات طويلة. ولهذا على كل مرش

نصب عينيه ثقة الجمه���ور وإرادته، ألنهما 

مرجعّية القيادة الّصحيح���ة، التي حتى وإن 

اكرة 
ّ
دة في الذ

ّ
ت فترة حكمها تبق���ى مخل

ّ
ول

كمثال يحتذى ب���ه، لها تأثيرها حتى وإن لم 

ل إنذاًرا أو 
ّ
تك���ن في الّس���لطة، بدل أن تش���ك

ره.
ّ
ب تذك

ّ
خطًرا يجب ازدراؤه وتجن

__________________________________

)*( أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب ومدير 

»مركز إعالم«- الناصرة.

انتخابات السلطات المحلية العربية في الداخل 

ومدى التزامها االعتبارات األخالقية والديمقراطية

كتب سليم سالمة:

تجري في إس����رائيل، في الثاني والعش����رين من شهر تش����رين األول الحالي، االنتخابات البلدية 

النتخاب رؤس����اء وأعضاء الس����لطات المحلية )المجالس المحلية والبلديات(، وهو ما يتم كل خمس 

سنوات، وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من »قانون السلطات المحلية )انتخابات( - 1965«.    

والمعروف أن في إس����رائيل 254 سلطة محلية )من بينها 75 س����لطة محلية في الوسط العربي(، 

تش����مل 75 بلدية في المدن التي يزيد عدد السكان في كل منها عن 20 ألف نسمة، ويقطن فيها 

جميعًا، بالمجمل، نحو 75% من مجموع السكان في إسرائيل، كما تشمل 126 مجلسا محليا في القرى 

والبلدات التي يتراوح عدد الس����كان في كل منها بين 2000 و 20000 نسمة، ويقطن في جميعها، 

بالمجمل، نحو 15% من مجموع السكان في إسرائيل. 

كذلك، تشمل منظومة الحكم المحلي في إسرائيل نوعًا ثالثا هو ما يسمى ب� »المجالس اإلقليمية«. 

ويضم كل مجلس إقليمي بضع قرى وبلدات تقع في منطقة جغرافية معينة ويتراوح عدد السكان 

في كل منها بين بضع مئات و2000 مواطن. ويبلغ عدد المجالس اإلقليمية في إسرائيل 54 مجلسًا 

تض����م، بالمجمل، ما يزيد عن 970 قرية وبلدة يس����كن فيها جميعًا نحو 15% من مجموع الس����كان 

في إس����رائيل. وتجري االنتخابات للمجالس اإلقليمية بشكل منفرد، ليس ضمن االنتخابات العامة 

للسلطات المحلية )المجالس المحلية والبلديات(، وقد تحدد موعدها هذه السنة ليوم 2013/12/24.

فساد مستشٍر ومحاكمات 
متتالية... وال قانون!

وتأت����ي االنتخابات للس����لطات المحلية هذا العام في ظل تفاقم غير مس����بوق في حالة الفس����اد 

المتفش����ي في هذه الس����لطات يتمظهر، بوجه خ����اص، في االزدياد الحاد في ع����دد لوائح االتهام 

الجنائية المقدمة ضد رؤساء في هذه الس����لطات المحلية وقرارات الحكم الجنائية التي تصدرها 

المحاكم بهذا الش����أن، من جهة، ومن جهة أخرى في الكش����ف الرس����مي المتسع عن مدى تغلغل 

عصابات اإلجرام المنظم في هذه الس����لطات ومدى تأثيرها، المقرر في كثير من األحيان، على طرق 

إدارة هذه السلطات والسيطرة على غير قليل من صالحياتها ومواردها. 

وفيما يتعلق بجانب الفس����اد اإلداري، بما فيه من تفش����ي ظواهر الرش����وة وخيانة الثقة، كانت 

المحكمة العليا اإلسرائيلية قد أصدرت، يوم 17 أيلول األخير، قرارا في غاية األهمية والدراماتيكية 

ش����كّ�ل سابقة قانونية في إس����رائيل قضى بعزل اثنين من رؤساء البلديات في مدينتين بارزتين 

وهاّمتين هما: نتس����يرت عيليت )»الناصرة العليا«( ورامات هش����ارون، عزال فوريًا، من منصبيهما، 

وذلك على خلفية لوائح اتهام جنائية خطيرة قدمتها النيابة العامة للدولة بحق كل منهما. 

وقد اكتسب هذا القرار أهمية مضاعفة واستثنائية بفضل ثالثة عوامل بارزة )فضال، بالطبع، عن 

كونه صادرا عن المحكمة العليا � الهيئة القضائية األعلى في إسرائيل(: أولها - أنه صدر عن هيئة 

محكمة تألفت من سبعة قضاة، يتقدمهم رئيس المحكمة، آشير غرونيس )وإْن بقي، هو شخصيا، 

وحي����دا في موقف أقلية، مقابل إجماع القضاة الس����تة اآلخرين(. وثانيهما - أنه صدر قبل ش����هر 

واحد فقط من موعد االنتخابات للس����لطات المحلية )10/22(، وهو ما اضطر المحكمة إلى استعجال 

 أنها ستنشر التعليالت القانونية لهذا القرار في 
ً
البت في القضية وإصدار القرار بش����أنها، معلنة

وقت الحق. وثالثهما )وهو األهم، هنا( - أنه يش����كل نقلة قضائية نوعية عن القرار الذي أصدرته 

المحكمة ذاتها في منتصف تموز الماضي، قبل ش����هرين من قرارها األخير، ورفضت فيه التماسا 

طالبها بإلزام رئيس بلدية مدينة رامات غان، تس����في بار، باالس����تقالة الفورية و/ أو إلزام المجلس 

البلدي في رامات غان بااللتئام وعزله الفوري، على الخلفية ذاتها ولألسباب نفسها، كما فعلت اآلن. 

وقد أكد القضاة الس����تة )مريام ناؤور، عدنه أربيل، إلياكيم روبنشتاين، إستر حيوت، نيل هندل 

وتسفي زلبرطال(، في قرارهم الجديد، أنه »حيال لوائح االتهام التي قدمت ضد رئيسي البلديتين، 

كان لزام����ا على المجلس����ين البلديين االلتئام والبحث في عزل الرئيس����ين، تبعًا للمادة رقم 22 من 

قانون انتخاب رؤساء السلطات المحلية«. ورغم أن القرار لم يمنع رئيسي بلديتي نتسيرت عيليت، 

ش����معون غابسو، ورامات هشارون، يتس����حاق روخبرغر، من التنافس مجددا في االنتخابات القريبة 

� كما طالب الملتمس����ون � إال أنه أكد أنه في حال إعادة فوز أي منهما بالرئاس����ة، فس����يتوجب على 

المجل����س البلدي الجديد االلتئام والبحث، ثانية، في مس����ألة عزله وأن ق����رار المجلس البلدي بهذا 

الش����أن س����يكون خاضعا للرقابة القضائية )في المحكمة ذاتها( من جديد. وهو ما يعني أنه حتى 

لو تم انتخاب أي منهما لرئاس����ة البلدية مجددا، فس����وف يكون عرضة للعزل مرة أخرى، بقرار من 

المحكمة نفسها.  

وتوج����ه المحكم����ة العليا، في قرارها هذا، رس����الة واضحة وحازمة إلى جميع الس����لطات المحلية 

التي يش����غل رئاس����تها أش����خاص قدمت بحقهم لوائح اتهام جنائية، وهم كثر، لكنها امتنعت 

عن اتخاذ الخطوة التالية، األكثر حزما وتأثيرا على مس����توى السلطات المحلية وانتخاب رؤسائها، 

والتي تتمثل في منع أي ش����خص قدم����ت ضده الئحة اتهام جنائية من الترش����ح والتنافس على 

رئاس����ة السلطة المحلية، إذ قال القضاة: »رغم أن تنافس مثل هؤالء يثير عدم الرضا في المستوى 

الجماهيري، إال أننا لم نر إمكانية منعه في المس����توى القضائي«! وهو ما يس����تبطن رس����الة جلية 

إلى الكنيس����ت )السلطة التشريعية( للنظر في تعديل القانون ذي الصلة إلى جهة تضمينه نصا 

قانونيا ملزما يلزم رئيس س����لطة محلية قدمت بحقه الئحة اتهام جنائية باالس����تقالة الفورية من 

منصبه، كما يحظر على ش����خص قدمت الئحة اتهام جنائية بحقه الترش����ح والتنافس على رئاسة 

سلطة محلية في البالد. 

أما رئيس المحكمة العليا، غرونيس، ورغم اتفاقه مع زمالئه الس����تة في إشكالية إشغال رئيسي 

البلديتي����ن المذكورين وأمثالهما ه����ذا المنصب، من الناحية الجماهيرية، وفي أن »المس����ؤولية 

الجماهيرية واألخالقية كانت تقتضي اس����تقالتهما، ثم عدم ترش����حهما«، فقد عارض اتخاذ قرار 

قضائي يوِجب عزلهما الفوري، نظرا لتزامن النظر في القضية مع موعد االنتخابات القريبة، وهو ما 

يفرض على المحكمة »التأني وانتظار ُحكم الناخبين« واإلحجام عن وضع نفسها »مكان الناخبين«!

وفي السياق، قال النائب العام للدولة، موشي الدور، إن التحقيق في قضايا الفساد في السلطات 

المحلية وتقديم لوائح اتهام ضد المتورطين فيها، من رؤساء ومنتخبي جمهور آخرين، »قد ُيفهم 

بأنه تدخل في االنتخابات البلدية، لكن عدم معالجتها يشكل، هو أيضا، تدخال في االنتخابات«!

ويُ�لزم نص القانون الحالي في إس����رائيل بعزل رئيس السلطة المحلية من منصبه فقط في حال 

صدور قرار قضائي نهائي يتضمن إدانته بجرم جنائي يشكل »وصمة عار«. 

وكانت المحكمة العليا اإلس����رائيلية قد أرست، في العام 1993، قاعدة قضائية )سابقة( تلزم أي 

وزير أو نائب وزير في الحكومة باالستقالة الفورية من منصبه في حال تقديم الئحة اتهام جنائية 

خطيرة بحقه، ثم تلزم رئيس الحكومة بفصله من منصبه إذا لم يفعل ذلك هو بمبادرته. 

وهذه الس����ابقة القضائية معروفة في إس����رائيل باسم »سابقة بنحاس����ي«، على اسم نائب وزير 

األديان آنذاك، رافائيل بنحاسي )من حزب »شاس«(، الذي قدمت الئحة اتهام جنائية خطيرة بحقه 

لكنه رفض االستقالة، كما رفض رئيس الحكومة آنذاك، إسحق رابين، عزله. 

غير أن هذه الس����ابقة لم تطبق على رؤس����اء الس����لطات المحلية، حتى اليوم، بالرغم عن الموقف 

المؤيد الذي أبداه المستشار القانوني للحكومة آنذاك، يوسف حريش، واليوم، يهودا فاينشتاين، 

وذلك بادعاء »ضرورة التمييز« بين الوزير ونائب الوزير، اللذين يش����غالن منصبيهما بالتعيين )من 

جانب رئيس الحكومة(، وبين رئيس السلطة المحلية، الذين يشغل منصبه باالنتخاب المباشر. 

اإلجرام المنظم يتغلغل في 
!

ّ
السلطات المحلية ... وال حل

أما فيما يتعلق بجانب تغلغل عصابات اإلجرام المنظم إلى الس����لطات المحلية وس����يطرتها على 

مفاصل رئيسية في هيكلياتها اإلدارية، فقد برز في الفترة األخيرة، وبصورة واضحة تماما، تعّمد 

بموازاة تفشيه في مفاصل السلطة المركزية: 
الفساد مستشٍر في السلطات المحلية في إسرائيل

*في 22 تشرين األول الجاري تجري االنتخابات للسلطات المحلية في إسرائيل في ظل تفاقم غير مسبوق لحالة 

الفساد المتفشي في هذه السلطات والذي يتمظهر، بوجه خاص، في االزدياد الحاد في عدد لوائح االتهام الجنائية 

المقدمة ضد رؤساء في هذه السلطات المحلية والقرارات التي تصدرها المحاكم بهذا الشأن من جهة، ومن جهة 

أخرى في الكشف المتواتر عن مدى تغلغل عصابات اإلجرام المنظم في هذه السلطات ومدى تأثيرها، المقرر في 

أغلب األحيان، على طرق إدارة هذه السلطات والسيطرة على غير قليل من صالحياتها ومواردها*

الشرطة اإلسرائيلية الكش����ف العلني عن هذه الظاهرة الخطيرة، وعلى لسان قيادات الصف األول 

فيها.   

وكان آخر ه����ذه التصريحات العلنية قد صدر عن رئيس »الوح����دة القطرية للتحقيق في قضايا 

الغش والخداع« في الشرطة، الميجور جنرال عيران كامين، الذي قال من على منصة مؤتمر عقدته 

»نقاب����ة المحامين« في إس����رائيل، يوم 26 آب األخي����ر، إن عصابات اإلجرام المنظم »تقوم بإنش����اء 

عالقات مع رؤساء بلديات في عدد من المدن المركزية واالستيالء، من خالل ذلك، على موارد السلطة 

المحلية«! الفتًا إلى أن في الس����لطات المحلية »أمواال طائلة«، سواء في األمالك غير المنقولة أو في 

المناقصات. 

وكان س����بقه إلى ذلك القائد العام األس����بق للشرطة اإلس����رائيلية، دودي كوهين، الذي حذر، في 

س����ياق مقابلة مع صحيفة »ذي ماركر«، في نيس����ان 2008، من أن »الفس����اد الس����لطوي يهدد طابع 

إس����رائيل الديمقراطي« وأن شرطة إس����رائيل »ترى في الفساد الفلس����طيني خطرا استراتيجيا«، 

معتبرا أن »ثمة مركزين اثنين للفس����اد الس����لطوي، أولهما - في الس����لطات المحلية، حيث نشهد 

اختراقا متواصال لمنظمات اإلجرام، يتجس����د في منح االمتيازات المختلفة وكذلك في االس����تيالء 

على المناقصات من خالل الرش����ى« وأن »الخصخصة تش����كل أرضا خصبة لتعزيز وتكريس العالقة 

بين المال والسلطة«. 

ثم عاد كوهين إلى تأكيد ه����ذه الرؤية خالل المؤتمر الذي عقده لتلخيص فترة واليته، في 

العام 2010، حين حذر من أن »عصابات اإلجرام المنظم في إس����رائيل تفتك بجس����د المجتمع 

اإلس����رائيلي، من خالل السيطرة على أس����واق قانونية والتغلغل في الس����لطات المحلية وفي 

مؤسسات الدولة«!

والرؤية ذاتها أكدها، أيضا، مراقب الدولة، يوس����ف ش����ابيرا، الذي قال إن »مصدر المش����كلة في 

العالقة بين عصابات اإلجرام المنظم وبين الرؤس����اء والمس����ؤولين اآلخرين في الس����لطات المحلية 

يكمن في المناقصات والتعاقدات التي تقيمها الس����لطات المحلي����ة... هنا مربط الفرس وهذا ما 

يتوجب علينا البحث عما يختفي خلفه«!

وكان تقرير مراقب الدولة الذي صدر قبل عامين قد تطرق إلى هذه المسألة، من زاوية النظر إلى 

الش����ركات االقتصادية المختلفة التابعة للسلطات المحلية، والتي اعتبرها »وسيلة لاللتفاف على 

قواعد وأنظمة اإلدارة الس����ليمة، بما في ذلك تجاوز أنظمة المناقصات، تعيين مقربين في مناصب 

إدارية في هذه الشركات وإبعاد أنشطة السلطة المحلية عن أعين المراقبة«! 

وبالرغ����م عن ذلك، يذه����ب مراقب الدولة، ش����ابيرا، إلى القول إن »الجمهور ه����و الذي ينبغي أن 

بيه«، بينم����ا يؤكد النائب العام للدول����ة، الدور، أن »الحديث عن قدرة الجمهور على 
َ
خ

َ
يحاس����ب منت

بين ال يتعدى كونه ش����عارا غير ذي جدوى، ألن 
َ
محاس����بة ومعاقبة الفاس����دين من ممثليه المنتخ

الجمهور غير قادر على وضع وتنفيذ الحل لهذه المعضلة الخطيرة، بل إن قدرته على ذلك محدودة 

جدا«.  

وبينما يرى 50% من الجمهور اإلس���رائيلي أن عصابات اإلجرام المنظم قد تس���للت بالفعل إلى 

مواقع الحكم، المركزية والمحلية، في إسرائيل، كما بينت دراسة أجراها مؤخرا البروفسور دافيد 

نحمياس من »المركز المتعدد المجاالت« في هرتس���ليا، يقول البروفس���ور نحمياس نفس���ه إن 

»ثمة عش���رات األدلة التي تثبت أن اإلجرام المنظم قد أصبح يشكل جزءا أساسيا وحاسم التأثير 

في الحياة السياس���ية في إس���رائيل، مركزيا ومحليا«، بينما يؤكد أرييه أفنيري، رئيس جمعية 

»أومتس« )»مواطنون من أجل اإلدارة الس���ليمة والعدالة االجتماعية والقضائية«( أن »الوضع في 

الس���لطات المحلية في إس���رائيل أش���ّد وطأة وخطورة، بكثير، مما يبدو على السطح... فعصابات 

اإلجرام المنظم تغلغلت في المدن المركزية وفي بلدياتها، بينما تبدي الشرطة عجزا عن معالجة 

هذه األزمة«!   

وخالصة القول، إنه أيا كان الخالف بش����أن الطريقة المثلى التي يتعين اعتمادها في محاس����بة 

رؤساء الس����لطات المحلية المتورطين في الفساد، على اختالف أنواعه وتمثالته، وفي محاربة  آفة 

الفس����اد الس����لطوي عامة، إال أن ثمة إجماعا بين جميع الجهات المختصة وبين الجمهور الواس����ع 

في إس����رائيل على أن الفساد أصبح يمس����ك بغير قليل من أرفع وأدق المفاصل األساسية في هرم 

الس����لطة اإلسرائيلية، مركزيا ومحليا، من جهة، ومن جهة أخرى أن األدوات القانونية والقضائية � 

ناهيك عن الجماهيرية � المتاحة حتى اآلن ال توفر الحد األدنى الالزم والكافي الجتثاث هذه اآلفة 

ومحاربة مصادرها ومسبباتها الحقيقية.  
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عن سذاجة الخطاب
بشأن »عالمية« حقوق
اإلنسان في إسرائيل

بقلم: هنيدة غانم

قبل عدة أعوام تقدمت إلى مقابلة للعمل في إحدى المنظمات الريادية 

في مجال توثيق انتهاكات حقوق اإلنس���ان في األراضي الفلسطينية 

المحتلة.  وقد سارت المقابلة على خير ما يرام، إلى أن طلب مني اإلجابة 

على سؤال بدا لي غريبًا، جاء فيه: إذا أتى إليك مستوطن يهودي شاكيا 

من انتهاك لحقوقه اإلنس���انية، هل تستطيعين التعامل معه بصورة 

جادة ودون تمييز؟! بعبارة أخرى، فقد اختارت هذه المنظمة الحقوقية 

اإلسرائيلية الريادية )وعن حق( أن تكون »مهنية« حتى النهاية، حين 

وضعتن���ي في موقف غير مريح دعيت فيه إل���ى التفكير، للمرة األولى 

كفلس���طينية، في أمر بدا من ناحيتي غير معقول: الدفاع عن الحقوق 

األساس���ية ألي إنسان، حتى لو كان مس���توطنا مهووسا ومتطرفًا وكان 

لتش���بثه بأيديولوجيته العنصرية )إلى جانب أشياء أخرى( دور رئيس 

في تحويل حياة الفلسطينيين الى جحيم  في وطنهم. 

تذكرت هذه القصة بينما كنت أقرأ مقاال لجس���يكا مونتيل، المديرة 

التنفيذية لمنظمة بتسيلم، حول خلق صدى محلي لما تسميه عالمية 

حقوق اإلنس���ان، وتفترض فيه أن هذه الحق���وق هي عالمية ويجب أن 

تظل فوق أي صراعات سياس���ية او  اختالفات ثقافية، وهي مس���ألة ال 

ج���دال حولها )فيما عدا حركات متطرفة جدا(، اذ يتفق أغلبنا حول حق 

اإلنسان األس���اس في الحياة الكريمة، تماما كما نتفق على حق القاتل 

ف���ي نيل محاكم���ة عادلة.. بمعنى أن مقولة مونتي���ل تنتمي إلى ذلك 

الن���وع من المقوالت التي »ال تقول ش���يئا«،  بغية التهرب من إبداء رأي 

أو موقف أخالقي حاس���م، واالكتفاء بتس���ويق حقوق اإلنسان كسلعة 

»مس���تقلة« او قائمة بذاتها وفوق سياسية! وفي الواقع، فإن ما تفعله 

مونتيل ال يعدو كونه فصال اعتباطيا، وهميا، لحقوق اإلنسان عن عالقات 

القوة التي تعيد انتاج المس بحقوق اإلنسان. وفي حالة الفلسطينيين 

فإن التمترس وراء خطاب العالمية إلقناع اإلس���رائيلي بضرورة احترام 

حق الفلس���طيني في حياة كريمة هو هروب من ادانه »االحتالل« الذي 

يش���كل الحاضنة األم لكل انتهاكات حقوق اإلنسان التي يعيشونها 

على جلدتهم في واقع حياتهم اليومية، وس���وف يبقى هذا الوضع ما 

دام االحتالل باقيًا.

مما ال ش���ك فيه أن توثيق االنتهاكات والممارس���ات القمعية التي 

يعاني منها الفلسطينيون هو أمر في غاية األهمية، غير أن فصل هذا 

التوثيق عن النضال ضد االحتالل، يحول منظمات حقوق اإلنسان )دون 

قصد منها( إلى أداة لتطهير الدولة التي تدير أجهزة االحتالل، ولتبديد 

وامتصاص طاقة النشطاء السياسيين الذين فقدوا شيئا فشيئا أملهم 

في قدرة األحزاب اليسارية على أحداث التغيير المنشود، وتحولوا إلى 

موظفين مخلصين في صفوف المنظمات الحقوقية اإلسرائيلية. 

إلى ذلك، فإن اإلدعاء بش���أن عالمية حقوق  اإلنس���ان، يش���نف آذان 

المستوطن اليميني، المحتل والمس���تعمر، ليس أقل من آذان اليسار، 

ولعل الفارق الوحيد هنا يتمثل في أن هذا األخير )اليسار اإلسرائيلي( 

يحاول التستر على ميوله األيديولوجية، في حين يتباهى األول بآرائه 

ومواقفه ويرفض اعتبار حقوق اإلنسان ملكا حصريا لليسار. 

م���ن هن���ا ال غرابة إذن ف���ي أن النائبة في الكنيس���ت من طرف حزب 

»البيت اليهودي« أوريت ستروك، وهي من زعماء المستوطنين اليهود 

ف���ي الخليل، بادرت في العام 2006 إلى إقامة منظمة لحقوق اإلنس���ان 

في »يهودا والس���امرة« )الضف���ة الغربية( هدفها الدف���اع عن حقوق 

المستوطنين اإلس���رائيليين في المناطق الفلسطينية المحتلة.  وقد 

أصدرت هذه المنظمة في تش���رين األول 2009 تقريرًا تحت عنوان »من 

يحمي أش���جار زيتوني: تعديات العرب ونشطاء اليسار على المزارعين 

اليهود في يهودا والس���امرة ومعالجة أجه���زة  تطبيق القانون لهذه 

الظاه���رة«. ونظرًا  ل� »أهمية« هذا التقري���ر، الذي وثق )في 16 صفحة( 

ما وصف���ه بالتعديات عل���ى المزارعين اليه���ود وممتلكاتهم وإتالف 

مزروعاتهم، فقد أف���رد له حيز محترم على صفحة منش���ورات الموقع 

االلكتروني للكنيست اإلسرائيلي.  فتحت غطاء عالمية حقوق اإلنسان 

والحياد السياسي يغدو كل ش���يء ممكنا، بما في ذلك حماية الحقوق 

اإلنسانية للمستعمر المستوطن في أراضي الفلسطينيين، تماما مثلما 

تكف���ل هذه العالمية حق الفلس���طيني في العيش ف���ي خيمة ألقيت 

إليه بعدما اس���تولى ذلك المس���توطن على أرضه وبيته.  وهكذا يتم 

إنتاج مش���هد س���ريالي بامتياز: إذ بينما يقوم موظف حقوق  اإلنسان 

المرسل من قبل منظمة مثل بتسيلم بتوثيق انتهاكات أوريت ستروك 

وتعدياتها على حقوق الفلسطينيين في الخليل، تقوم ستروك بإنشاء 

منظمة هدفها الدفاع عن حقه���ا في العيش بكرامة في الخليل، التي 

تستوطن فيها بغطاء قوة االحتالل.

إن الدينامي���ة القائم���ة بي���ن الحي���اد السياس���ي من جه���ة، وبين 

خطاب«العالمية« من جهة أخرى، تؤدي بالضرورة، في س���ياق االحتالل 

الكولونيالي االس���تيطاني، ليس فقط إلى وضع الس���الب والمس���لوب، 

المحتل والخاضع لالحتالل، في نفس الدائرة اإلنسانية األخالقية، وإنما 

تؤدي أيضا إلى اس���تمالك المستعمر المحتل لخطاب »العالمية« وإلى 

تجنده لمهمة الدفاع عن حقوق اإلنسان.  

وهذا التجند الالمعقول في الظاهر، يمثل وبش���كل ساخر ذروة نجاح 

»منظمات حقوق اإلنس���ان« التي تصر على الفصل بين السياسي وبين 

حقوق اإلنسان.

 في أواسط شهر آذار من هذا العام )2013( نشرت صحيفة »هآرتس« 

إعالنا ملفت���ا لالنتباه، يعكس نجاح »خط���اب العالمية«. ويتحدث هذا 

اإلع���الن عن إقامة منظمة يمينية جدي���دة مهمتها توثيق انتهاكات 

حقوق الفلس���طينيين في الضف���ة الغربية، وذكر أن ه���ذه المنظمة، 

التي س���ميت »حقوق إنس���ان أزرق - أبيض«، س���تعمل برعاية  »معهد 

االس���تراتيجيا الصهيونية«، وأن المبادر إلى إقامتها هو يوعاز هندل، 

الذي عمل س���ابقا رئيس���ا لجهاز الدعاية في مكت���ب رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو. وبحس���ب ما ورد في نفس اإلعالن، فإن 

المنظمة الحقوقية اليمينية س���تعتمد في عملها بش���كل رئيس على 

متطوعين مهمتهم »مراقبة انتهاك الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين 

في حواجز التفتيش في الضفة الغربية، وجمع ش���هادات حول جرائم 

ح���رب يرتكبها جنود اس���رائيليون في المناطق، وتقديم مس���اعدات 

طبي���ة للفلس���طينيين«.  وعلى ما يبدو فإن الفرضية  األساس���ية التي 

انطلق منها المبادرون إلى إقامة هذه المنظمة، ال ترى بأن هناك عالقة 

بين األيديولوجيا السياس���ية وبي���ن المحافظة على حقوق اإلنس���ان، 

أم���ا الهدف الذي يس���عون إليه فهو هدف م���زدوج: تخليص »حقوق« 

اإلنسان من وصمة العار اليسارية التي لحقت بها زورا وبهتانا )عالمية 

بإمتياز(، والس���ماح من جه���ة أخرى بوجود نظام احت���الل نقي، غايته 

الحقيقية نهب الفلسطيني دون انتهاك حقوقه اإلنسانية، وبكلمات 

أخرى التخلص منه دون إراقة دماء ودون ترك آثار تعذيب. 

ف���ي ضوء ما تقدم، يمك���ن القول إجماال بأن اإلدعاء بش���أن »عالمية« 

حقوق اإلنسان يعتبر )على الرغم من صحته( طرحا ساذجا تماما، وذلك 

من نوع الس���ذاجة غير المحتمل���ة وغير المعقولة ف���ي واقع االحتالل 

الحال���ي،  والتي تفضي في س���ياق موضوع النق���اش هنا إلى تكريس 

عالقات القوة التي تنتج س���ائر المظالم واالنتهاكات لحقوق اإلنس���ان 

بدال من تقويض هذه العالقات. 

كتب بالل ضـاهر:

يس���ود في إس���رائيل غضب وتوتر كبي���ران في أعق���اب االتصاالت 

واللقاءات بين كبار المسؤولين األميركيين ونظرائهم اإليرانيين، فيما 

سيس���عى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، خالل خطابه 

في األمم المتحدة، إلى عرقلة هذه االتصاالت. 

وكت���ب رئيس لجنة الخارجي���ة واألمن التابعة للكنيس���ت، أفيغدور 

ليبرم���ان، في صفحته على موقع التواصل االجتماعي »فيس���بوك«، أن 

»هج���وم المصالحة من جانب رئي���س إيران، حس���ن روحاني، ليس إال 

مناورة كاذبة أخرى، وش���بيهة بتلك التي نفذتها كوريا الش���مالية«. 

واعتب���ر أنه »فيما يتركز انتباه العال���م على محاوالت الرئيس اإليراني 

ر بأن اإليرانيين 
ّ
الجديد الظهور بمظهر المعت���دل، فإنه جدير أن نذك

يس���تخدمون طوال الس���نين نمط خداع ثابتا«. وعبر ليبرمان عن ثقته 

بأن نتنياهو »سيعرف كيف يدافع بصورة حازمة عن المصالح الحيوية 

إلس���رائيل وس���المة واس���تقرار العالم كله« خالل لقائه م���ع الرئيس 

األميركي، باراك أوباما، أمس، وضمن خطابه أمام الجمعية العامة لألمم 

المتحدة، اليوم الثالثاء.  

وأثارت المحادثة الهاتفية بين أوباما وروحاني، يوم الجمعة الماضي، 

واللقاء الذي سبقها بين وزير الخارجية األميركي، جون كيري، ونظيره 

اإليراني، جواد ظريف، غضبا وتوترا في إس���رائيل من احتمال التوصل 

إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي اإليراني بحيث ال يتم وقف تطوير هذا 

البرنامج، وتتمكن إيران من الحصول على قدرة نووية.

ونقلت صحيفة »هآرتس« عن مصدر سياس���ي رفيع المس���توى في 

الحكومة اإلس���رائيلية قوله إن »هدف سفر رئيس الحكومة هو كشف 

الك���ذب اإليراني ف���ي األمم المتح���دة. ويتخوف نتنياه���و من أنهم 

يتجهون نحو اتفاق س���يء مع إي���ران. وإذا كان الوضع على هذا النحو 

فإنه يفضل أال يكون هناك اتفاق أبدا. وس���وف يهدم نتنياهو الحفلة 

وال توجد لديه أية مش���كلة في ذلك، وال يهم���ه أن يكون الوحيد الذي 

يقول ذلك علنا رغم أن آخرين في العالم يعتقدون مثله«.

وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إن نتنياهو س���يركز في خطابه 

أمام الجمعية العام���ة على تفاصيل تطور البرنام���ج النووي اإليراني، 

وسيش���ير إلى أن هذا التقدم سيسمح إليران بصنع قنبلة نووية. وقبل 

ذلك سيس���تعرض نتنياهو هذه التفاصيل خ���الل لقائه مع أوباما في 

البيت األبيض.

وقال رئيس »مركز دراس���ات الشرق األوس���ط« في جامعة بن غوريون 

في بئر الس���بع، البروفس���ور يورام ميتال، ل� »المش���هد اإلسرائيلي«، 

حول رؤيته للتطورات األخيرة المتعلقة باالتصاالت بين إيران والغرب 

وخاصة الواليات المتحدة: »أعتقد أنه ألول مرة منذ بدء الربيع العربي، 

أي من���ذ بداية العام 2011، تتواجد الوالي���ات المتحدة وعدد من الدول 

المركزية في الشرق األوسط، مثل مصر وإيران وتركيا، ودول في أوروبا، 

وهذه مجموعة كبيرة جدا من الدول، في صفحة التاريخ نفس���ها. وهذا 

يعني أن الخط���وات التي نفذتها إدارة أوباما، في األس���ابيع األخيرة، 

مقابل سورية وإيران ومصر والصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني، تنضم 

إلى ش���يء ما هو بداية تغيير في السياس���ة الشرق أوسطية للواليات 

المتحدة. وما أريد قوله هو أنه سواء كان واضحا للرئيس أوباما وإدارته 

وجهة سياستهما أو أن األفق الذي يتجهان نحوه غير واضح بتاتا، فإن 

دفة سياستهما انحرفت وأصبح االنعطاف واضحا جدا. ومعنى ذلك هو 

أنه ال ينبغي االستخفاف باحتمال أن هذا المسار غايته إنقاذ الواليات 

المتح���دة، وبقدر كبير أيضا إنق���اذ دول أخرى ف���ي المجتمع الدولي، 

وخاص���ة االتحاد األوروبي، من حالة انع���دام اليقين التي تخيم فوقها 

منذ إسقاط حكم الرئيسين التونسي، زين العابدين بن علي، والمصري 

حسني مبارك. وهذا هو، برأيي، السياق الواسع للتطورات األخيرة«.

)*( »المشهد اإلس���رائيلي«: إس���رائيل وصفت زيارة الرئيس 
اإليراني، حسن روحاني، إلى الواليات المتحدة، األسبوع الماضي، 
وظهوره في وس���ائل اإلعالم وعلى منب���ر الجمعية العامة لألمم 
المتح���دة، بأنها »هجوم االبتس���امات«، في إش���ارة إلى أن هذا 

الحضور لروحاني ال ينبغي أن »يخدع« الغرب. ما رأيك؟
ميت���ال: »ال أوافق بتاتا على االدعاء، الذي ينط���وي على تناقض، بأن 

ما نش���هده هو ’هجوم ابتسامات’ كما يس���مونه هنا. وأعتقد أننا في 

بداية تغيير كبير للغاية، وفي هذا السياق أشدد على أنه في المرحلة 

الحالية، ال يمكننا أن نعرف ما إذا كانت هذه الفرصة ستستغل أو ربما 

ستفّوت ال قدر الله. لكن باإلمكان التأكيد أن ثمة ثغرة لتغيرات، ألن ما 

نشهده يختلف عما كان يحدث في العامين األخيرين. وأعتقد أن هذا 

التغيير يحدث في وقته...«.

)*( ه���ذا التغيير في سياس���ة الواليات المتح���دة والغرب، 
الذي تتحدث عنه، يصطدم مع التوجهات اإلسرائيلية، أليس 

كذلك؟
ميتال: »واضح تماما أنه إذا قلت سابقا إن الواليات المتحدة واالتحاد 

األوروبي ودوال مركزية في الش���رق األوس���ط تقرأ ف���ي صفحة الكتاب 

نفس���ها، فإن حكومة نتنياهو ما زالت تق���رأ، عمليا، ليس في الصفحة 

الس���ابقة وإنما في الفصل الس���ابق. ومن هذه الناحي���ة، فإن حكومة 

نتنياهو ليس���ت موج���ودة حتى ف���ي بداية فهم التغيي���ر اإلقليمي 

والتغيي���ر الكبي���ر الحاصل عالمي���ًا. ويتم التعبير ع���ن ذلك من خالل 

المفهوم األساس���ي لحكومة نتنياهو للربيع العربي، س���واء لما حدث 

ف���ي مصر أو م���ا يحدث مع إي���ران اآلن. وإحدى النتائ���ج الدراماتيكية 

له���ذه الخطوات بين إدارة أوباما واإليرانيين قد تكون تعميق االنغالق 

اإلسرائيلي، وهذا يعني، باللغة اإلعالمية، تعميق عزلة إسرائيل. ولكن 

فيما يتعلق بم���ا يحدث داخل المجتمع اإلس���رائيلي وقرارات حكومة 

نتنياهو فإنها س���تكون منغلقة وال تأب���ه بما يفكر العالم. وهذا ليس 

باألم���ر الجديد، لكن في حاالت كهذه من التوتر واألزمة، أعتقد أن هذا 

سيؤدي إلى أزمة كبيرة في إسرائيل. ووصف أداء الرئيس اإليراني بأنه 

هجوم ابتس���امات يعبر عن أن إس���رائيل ال تصدق ما تقوله إيران. وقد 

استمعت إلى رئيس الموساد السابق، شبتاي شافيط، الذي قال لإلذاعة 

العامة اإلس���رائيلية ]أول من أمس األح���د[، إن الثقافة اإليرانية، وهذا 

تفس���ير استش���راقي محض، هي ثقافة التظاهر بالشيء. وهذا يعني 

أن ش���خصا مثل شافيط ال يفكر للحظة بأنه توجد هنا محاولة للتوصل 

إلى حوار. والمفهوم القائل ]في إسرائيل[ إنه ’فقط نحن نعرف كيفية 

التحدث مع العرب’ يتم التعبير عنه تجاه األزمة في سورية وفي األزمة 

م���ع إيران أيضا. ومن وجهة النظر اإلس���رائيلية، فإن هذا الرفض لمنح 

فرصة للحوار تس���تند إلى االنغالق واالستشراق الفظ. كذلك فإن حيز 

المناورة للسياسة اإلس���رائيلية في الملف اإليراني، تحول في أعقاب 

االتصاالت األميركية – اإليرانية، إلى حيز أكثر ضيقا وبات من الصعب 

على إس���رائيل المناورة فيه. وما هو واضح، أن نتنياهو في خطابه في 

األمم المتحدة العام الماضي، واس���تخدامه رس���م القنبلة، تحدث عن 

جدول زمني ال يتعدى ش���هورا معدودة، وأعلن عن العام 2013 أنه ’عام 

الحس���م’ وأوحى أن ه���ذا العام ال يمكن أن ينتهي م���ن دون مهاجمة 

إي���ران. واآلن نفهم من خالل الحوار بين إي���ران والواليات المتحدة أن 

الجدول الزمني اإلسرائيلي تشوش بالطبع. وبالنسبة إلسرائيل سيكون 

من الصع���ب جدا ومعقدا للغاية، في أعقاب التط���ورات الحاصلة اآلن، 

التفكير بخطوة هجومية«.

)*( ه���ل تعتقد أن الواليات المتحدة، والغرب عموما، أس���قطا 
الخيار العسكري ضد إيران؟

ميت���ال: »ال. ه���ذا الخيار قائم وس���يبقى قائما. والوالي���ات المتحدة 

اس���تخدمت القوة في الماضي، وسياسة إس���رائيل تستند أساسا إلى 

اس���تخدام القوة، ولم تتم إزالة الخيار العسكري. وما أقوله هنا، هو أن 

التاريخ ليس معروفا مس���بقا. وهناك الكثير م���ن الحراك في التاريخ. 

فقبل أس���ابيع قليلة لم يتخيل أحد بدء حوار أميركي – إيراني. وهناك 

مفاجآت في التاريخ. ومشكلة إسرائيل هي في أنها منغلقة ومتقوقعة 

داخل نفس���ها وال تنجح في قراءة التحوالت الكبرى في منطقتنا. لكن 

حت���ى عندما نتحدث ع���ن بداية تغيير في السياس���ة األميركية، فإن 

ه���ذا، برأيي، ال يزيل الخيار العس���كري ضد إيران ع���ن الطاولة، إال أنه 

بكل تأكيد، أدت التطورات األخيرة إلى خفض مس���توى تهديد كهذا 

باس���تخدام القوة في الفترة الحالية، وال يمكننا توقع ما سيحدث في 

المستقبل. وربما يقود الحوار األميركي – اإليراني إلى تفاهمات، وربما 

إلى اتفاقيات أيضا، بين الدولتين وستكون لذلك تبعات هامة. وهناك 

أم���ران هامان قد ينبعان من ذلك. األول هو أن���ه في حال التوصل إلى 

اتفاق كهذا س���تصل إيران إلى مكان���ة دولة عتبة نووية. وهذا يعني، 

وفقا للخبراء في المجال النووي، أن إيران في نقطة قريبة جدا من صنع 

سالح نووي خالل وقت قصير في حال أرادت ذلك. لكن، في الوقت نفسه، 

وهذا تحليلي، فإن التصريح���ات التي تأتي من جهة إيران تقول أن ال 

أحد س���يأخذ منها حقها في تطوير مش���روع نووي الحتياجات مدنية، 

وأنها ليس���ت مهتمة بتطوير سالح نووي. وأعتقد أن الوجهة الجديدة 

للسياس���ة اإليرانية تقضي بالحصول على اعت���راف دولي، خاصة من 

جان���ب الواليات المتحدة، لبرنامجها الن���ووي المدني. وهذا يعني أنه 

من دون أن تطور إيران برنامجا نوويا عس���كريا ستكون قادرة على ردع 

إسرائيل لكونها دولة عتبة نووية وذلك في ظل اعتراف دولي«.

)*( هل هذا هو التغيير االستراتيجي الحاصل في إيران، الذي 
يتحدثون عنه في الغرب؟ 

ميت���ال: »هذا تغيير بال���غ األهمية. واألمر اله���ام الثاني هو األزمة 

الكبيرة في س���ورية. وإيران ضالعة في األزمة السورية. وما هو مطروح 

اآلن هو حل األزم���ة اإليرانية واألزمة الس���ورية. وباعتقادي أنه عندما 

يتح���دث اإليرانيون مع األميركيين فإنهم لن يتحدثوا عن إيران فقط، 

وإنما يتحدثون عن العالقات بينهما وعن الوضع في الش���رق األوسط. 

وهكذا فإنه من ش���أن السياس���ة اإليرانية الجدي���دة أن تكون مهمة 

بالنسبة إلدارة أوباما في الحلبة السورية أيضا«.

)*( ه���ل تتوقع وضعا تتخذ فيه إس���رائيل قرارا بش���ن هجوم 
منفرد ضد المنشآت النووية في إيران؟ 

ميت���ال: »صع���ب ج���دا، اآلن، أن أرى ح���دوث أمر كه���ذا. وإذا كانت 

الفرصة التي ب���دأت بالحوار بين الغرب وإيران س���تثمر عن نتائج، أي 

س���تتواصل المحادث���ات واللق���اءات، فإنه طالما بقيت ه���ذه العملية 

تتقّدم س���يتضاءل احتمال قيام إسرائيل بشن هجوم منفرد. لكن إذا 

لم تنجح هذه العملية فإن هذا يعني العودة إلى المربع األول. وعندها 

س���تكون هذه معركة دولية ضد إيران. وهذا التحليل يس���تند إلى أمر 

أس���اس جدا، وهو أن ما يتم تداوله في إسرائيل هو أنها أعدت الخطط 

وأجرت كافة االس���تعدادات وكل ما يلزم لمهاجمة إيران. وإسرائيل لم 

تشن هجوما كهذا حتى اآلن بس���بب العالقات المميزة والقوية بينها 

وبين الواليات المتحدة. وما سيقوله أوباما لنتنياهو هو أنهما متفقان 

على عدم حيازة إيران على س���الح نووي. واألمر الثاني الذي س���يقوله 

الرئيس األميركي هو أن الواليات المتحدة هددت بمهاجمة س���ورية، 

وفي اللحظة األخيرة أبدى ]الرئيس الس���وري بش���ار[ األسد استعداده 

لكش���ف مواقع تخزين وصنع الس���الح الكيميائي، وخالل فترة قصيرة 

سيصبح هذا السالح غير نافذ المفعول. وسيكون ادعاء أوباما أن القناة 

الدبلوماس���ية، وإلى جانبها التهديد باس���تخدام القوة، هما أمر حقق 

نجاحا وأن هذا س���ينجح مع إيران أيضا، وأنه ال ينبغي على نتنياهو أن 

يقلق، ألنه في حال عدم نجاح المسار الدبلوماسي مع إيران فإنه سيتم 

استخدام وسائل أخرى«.

مقابلة خاصة مع رئيس »مركز دراسات الشرق األوسط« في جامعة بن غوريون في بئر السبع

البروفسور يورام ميتال لـ »المشهد اإلسرائيلي«: نلمس
بداية تغيير في سياسة الواليات المتحدة إزاء الشرق األوسط

أوباما مهاتفا روحاني.                                     )أ.ف.ب(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

نقاهة اإلسرائيليين في الخارج أقل تكلفة!

ق���ال تقرير لمكت���ب اإلحصاء المرك���زي إن 3ر1 مليون 

مواطن في إس���رائيل غادروا خ���الل الصيف األخير البالد 

لغ���رض النقاهة، بزيادة بنس���بة 8% عن العام الماضي، 

ولكن ه���ذا العدد ال يعكس رفاهية زائدة في مس���توى 

المعيشة، وإنما ألن النقاهة في الخارج، وخاصة في دول 

الجوار والمنطقة القريبة، أقل تكلفة بنس���بة هائلة من 

النقاهة في فنادق إسرائيل في المناطق السياحية.

وقال مكتب اإلحصاء إنه في ش���هر آب الماضي سافر 

673 ألف ش���خص إل���ى الخارج لغ���رض النقاهة، كذلك 

يس���تدل م���ن المعطي���ات أنه ف���ي األش���هر الثمانية 

األول���ى من العام الجاري غادر إس���رائيل لفترات قصيرة 

وبغالبيته���ا لغرض النقاهة 3ر3 مليون نس���مة، بزيادة 

بنسبة 5ر8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويحس���ب التقديرات، فإنه في ش���هر أيلول المنصرم 

سافر إلى الخارج أكثر من نصف مليون إسرائيلي لقضاء 

فترات األعياد العبرية التي انتهت في األسبوع الماضي، 

ما يعني حس���ب المكتب أنه في األشهر التسعة األولى 

من العام الجاري يكون 40% من المواطنين قد خرجوا من 

حدود إسرائيل برا وجوا وبحرا.

لكن أحد المس���ؤولين في اتحاد الس���فر أوضح للصحافة 

االقتصادي���ة أن عددا ليس قليال من اإلس���رائيليين يغادر 

الحدود أكثر من مّرة، ومن بينهم عدة مرات سنويا، بمعنى 

أن العدد يعني عدد حاالت المغادرة وليس عدد االشخاص. 

وتأت���ي هذه المعطيات على الرغم من انحس���ار أعداد 

أصحاب الجنسية اإلسرائيلية الذي توجهوا إلى صحراء 

س���يناء. ويقول المكتب إنه في األشهر الثمانية األولى 

من العام الج���اري غادر الحدود 95 ألف نس���مة، بتراجع 

بنس���بة أكثر من 8% من العام الماضي، علما أن نس���بة 

كبيرة م���ن هؤالء تخرج من الحدود اإلس���رائيلية وتبقى 

في منطق���ة طابا الحدودي���ة، وكانت معدالت س���نوات 

س���ابقة تتراوح ما بين 250 ألف إلى 300 ألف شخص من 

إسرائيل يدخلون سنويا إلى صحراء سيناء.

وكما ذكر فإن توجه اإلس���رائيليين إلى الخارج بسبب 

أن التكلف���ة أقل، إذ بّين تقرير دولي أن إس���رائيل تحل 

في المرتبة السادس���ة في العالم من حيث س���عر غرف 

الفنادق، وهذا عدا عن ارتفاع تكلفة اإلقامة في إسرائيل 

خ���ارج الفن���ادق، فمثال يص���ل معدل الس���عر للفرد في 

الغرفة الزوجية في فنادق خمس���ة نجوم في إس���رائيل 

إلى نح���و 160 يورو، مقابل 87 يورو في فنادق إس���بانيا 

مثال، وقد رفعت الفنادق اإلسرائيلية أسعارها هذا العام 

بنس���بة 9%، وهو تقريبا أربعة أضعاف س���عر التضخم 

المال���ي، ولكن كما يبدو من أجل مواجهة تدهور س���عر 

صرف الدوالر أمام الشيكل.

وأب���رز عناوين الس���فر ه���ي تركيا واليون���ان، وخاصة 

رودس، ثم أوروبا الش���رقية، وأيضا أوروبا الغربية، كذلك 

وبفعل حركة المواطنين العرب، فإن األردن ومن ثم مصر 

تحت���الن مكانة بارزة في قائمة الدول التي يتوجه اليها 

حملة الجنسية اإلسرائيلية.

وعل���ى الرغم من ذلك، ف���إن اتحاد الفنادق في إس���رائيل 

يتح���دث عن حجز بنس���ب هائلة للفنادق ف���ي فترة األعياد 

اليهودي���ة في الش���هر الماضي، وبالذات في رأس الس���نة 

العبرية، ففي مدينة حيفا تراوحت النس���بة ما بين 95% إلى 

100%، ونس���بة مماثلة في فنادق البحر الميت، ونسبة %95 

في القدس وما بين 90% إلى 95% في طبريا، و90% في إيالت.

مسألة مواصالت السبت تطرح من جديد

أعلن���ت كتل���ة »يوجد مس���تقبل« البرلمانية برئاس���ة 

وزي���ر المالية يائي���ر لبيد أنه���ا أعدت مش���روع قانون 

يتيح للبلدات اإلسرائيلية س���ن قوانين محلية لتسيير 

مواصالت عامة داخلية أيام الس���بت، بدال من سن قانون 

عام تعارضه األوساط الدينية، وخاصة المتزمتة منها.

وقضي����ة المواصالت أي����ام الس����بت هي واحدة م����ن أكثر 

القضايا الحساس����ة بين جمه����ورْي العلمانيين واألصوليين 

اليهود، »الحريديم«، إذ أن المواصالت العامة ش����به محظورة 

في إس����رائيل، بفعل ما يسمى »قدسية السبت«، إذ أن هناك 

شل حركة المواصالت 
ُ
استثناءات قليلة جدا ومحدودة، حيث ت

العامة في جميع ارجاء البالد، في الوقت الذي ال تتوقف فيها 

حركة السير الخاصة، ولكن هذه تبقى لمن لديه سيارة.

وحظ����ر المواصالت أيام الس����بت قائم بموج����ب أنظمة 

أقرته����ا الش����ركات الحكومي����ة الت����ي تش����غل الحافالت 

والقط����ارات والطائرات، منذ 64 عاما، وال يوجد قانون عيني 

يحظر كليا تش����غيلها، ولك����ن حظرها ُيعتب����ر اتفاقا غير 

مكتوب بين الحكوم����ة والتيارات الدينية، كذلك فإن هذا 

الحظر يس����تند إل����ى قانون منع العمل أيام الس����بت، وهو 

يسري على اليهود في إسرائيل، مع استثناءات محدودة.

وأمام هذا الحظر، تنتعش مواصالت »السوق السوداء«، 

إن ص���ح التعبي���ر، إذ أن هناك س���يارات تاكس���ي بين 

المدن تعمل كخطوط ايام الس���بت، ولكن أجرتها تكون 

مضاعف���ة، وفي أماكن معينة تص���ل التكلفة إلى ثالثة 

أضعاف سعرها في اليوم العادي.

وليس من الواضح ما هي درجة حزم الكتلة الش���ريكة 

في االئت���الف الحاكم إلق���رار هذا القان���ون، ألن رئيس 

الحزب لبيد كان قد ألمح إلى أن حزبه قد ال ينجح في اقرار 

كل م���ا يطمح إليه في مج���ال القوانين العلمانية، والحد 

من س���لطة القوانين الدينية، إذ أن لبيد متحالف بشكل 

ق���وي مع حزب »البي���ت اليهودي«، ح���زب التيار الديني 

الصهيوني األكبر بين المس���توطنين، ومن ش���أن قانون 

كهذا أن يقود إلى أزمة كما يبدو ليس معنيا بها حاليا.

يذكر أن هناك سلسلة من القوانين اإلسرائيلية التي 

تس���تند إلى »الش���رائع اليهودية«، مثل قوانين الحالل 

والحرام ف���ي كل ما يتعلق باألغذي���ة والطعام، وكيفية 

تشغيل الحوانيت والمطاعم وأكش���اك الطعام وغيرها، 

ففي بع���ض األحياء والمدن هناك حظ���ر كلي على فتح 

حواني���ت ال تلتزم بأوام���ر الحالل، وحيث ُيس���مح بفتح 

حوانيت ومطاعم كهذه فإن هذه المحال تكون قد قررت 

االستغناء مسبقًا عن جمهور المتدينين أو المحافظين.

يدخل حيز التنفيذ اليوم الثالثاء، األول من تش���رين األول، 

ق���رار بنك إس���رائيل المرك���زي القاضي بتخفي���ض الفائدة 

البنكية األساسية إلى مستوى 1%، بعد أن استقرت على مدى 

األشهر األربعة الماضية عند مس���توى 25ر1%، وبذلك تكون 

الفائدة البنكية قد انخفضت في غضون 24 ش���هرا )عامين( 

بنس���بة 25ر2%، والعنوان األبرز لهذا القرار هو وقف تدهور 

سعر صرف الدوالر أمام الشيكل. 

في المقابل، فإن التقارير الوردية التي صدرت في األسابيع 

األخيرة عن س���لطة الضرائب ووزارة المالية ومكتب اإلحصاء 

المركزي بشأن مداخيل الضريبة العالية وتقليص العجز، لم 

تقنع بنك إسرائيل الذي طالب بتقليص إضافي في ميزانية 

الدولة للعامين 2015 و2016. 

وكانت اللجنة الخاصة بالفائدة البنكية في بنك إس���رائيل 

المرك���زي قد اتخ���ذت قراره���ا بتخفيض الفائ���دة البنكية 

بنس���بة 25ر0%، لترس���و عند 1%، بعد أن لم تتخذ اللجنة أي 

قرار على مدى األش���هر األربعة الماضية، س���وى االبقاء على 

مس���توى الفائدة. وقد فّس���ر المحللون تص���رف اللجنة في 

الفترة الس���ابقة، على أن البنك ال يري���د اتخاذ خطوات هامة 

قبل تعيين محافظ جديد لبنك إسرائيل، وهي مسألة تتعثر، 

وحتى اآلن ليس واضحا من سيكون المحافظ الجديد.

وكان الداف���ع األول المعلن من بنك إس���رائيل لهذا القرار 

هو لجم انخفاض س���عر صرف الدوالر أمام الشيكل، إذ انحدر 

إلى ما دون 5ر3 ش���يكل، وقد تراجع س���عر صرف الدوالر أمام 

الشيكل في العام األخير بأكثر من 12%، وكان القطاع الخاسر 

األكبر هو قطاع الصادرات، الذي تراجع مردود انتاجه بالعملة 

المحلية.

ولم تنجح سلس���لة من الخط���وات التي أق���دم عليها بنك 

إس���رائيل في األش���هر األخيرة في لجم تدهور سعر الدوالر، 

وأبرزها اس���تمرار ش���راء مئات ماليين الدوالرات، إذ حس���ب 

التقدي���رات فإنه منذ مطل���ع العام الج���اري ارتفع احتياطي 

إسرائيل من العمالت األجنبية بنحو ثالثة مليارات دوالر، وهو 

أق���رب إلى 81 ملي���ار دوالر، بدال من 28 ملي���ار دوالر في ربيع 

العام 2008.

يذكر أن بنك إس���رائيل أعلن في مطلع الع���ام الجاري، أنه 

ابتداء من منتصف العام الجاري ستبدأ مسيرة رفع الفائدة، 

وأنه مع نهاي���ة العام الجاري س���تكون 75ر1%، ولكن هذا ال 

يب���دو واقعيا، على ض���وء تخفيض الفائدة ف���ي مطلع الربع 

األخير من هذا العام.

وكانت إس���رائيل، على مدى عش���رات الس���نين، من الدول 

الت���ي تعتمد نظام الفائدة البنكية العالية مقارنة مع الدول 

المتط���ورة، إال أنه في ربيع العام 2007، ومع بدء اس���تفحال 

األزم���ة االقتصادية العالية، وخاصة ف���ي الواليات المتحدة، 

وبدء مسلس���ل تدهور قيمة صرف الدوالر أمام الشيكل، بدأ 

بنك إس���رائيل المركزي في تخفيض الفائدة البنكية بوتيرة 

عالي���ة، وانخفض���ت من مس���توى 5ر4% في ذل���ك العام إلى 

مستوى نصف بالمائة )5ر0%( في مطلع العام 2009. 

وبقيت عند هذه النس���بة إلى ش���هر أيلول من ذلك العام 

)2009(، إذ بدأ محافظ البنك السابق ستانلي فيشر في عملية 

رفع متسارع للفائدة البنكية، وفي شهر أيلول من العام 2010 

وصل���ت الفائدة البنكية إلى مس���توى 75ر1%، وس���ّرع البنك 

وتيرة رفع الفائدة، لترسو في ش���هر حزيران من العام 2011 

عند 25ر3%، وبقيت على هذه النسبة أربعة أشهر، لتنخفض 

من جديد ابتداء من شهر تشرين األول من العام ذاته- 2011.

وحينها عاد الدوالر ليس���جل انخفاضا حادا في قيمته أمام 

الش���يكل، وشرع بنك إسرائيل في تخفيض الفائدة تدريجيا 

بنسبة 25ر0% في كل مّرة، إلى أن رست ابتداء من هذا الشهر 

عند 1%، إذ أن تخفيض الفائدة البنكية ابتداء من العام 2007 

ساهم في رفع سعر الدوالر، ولكن بشكل مؤقت وليس ثابتا.

تخفيض التوقعات ورفع الضرائب
وكان بنك إس���رائيل المركزي قد اس���تبق ق���رار تخفيض 

الفائ���دة البنكية بتقري���ر تضمن تخفي���ض توقعاته للنمو 

االقتصادي ف���ي العام الجاري، على الرغم م���ن كل »التقارير 

اإليجابية« التي ظهرت على مر األس���ابيع األخيرة. وبحس���ب 

التوقعات الجديدة، فإن النمو سيسجل ارتفاعا بنسبة 6ر%3 

بدال من 8ر3% حس���ب التوقعات السابقة، وفي المقابل، فقد 

رفع البنك توقعاته للنمو في العام المقبل- 2014- إلى 4ر%3 

بدال من 2ر3% حسب التوقعات السابقة.

ويقول البنك إن ما يرفع النمو في العامين الجاري والمقبل، 

هو البدء باس���تخراج وتسويق الغاز الطبيعي من الحقول في 

البحر األبيض المتوس���ط، ولوال ذلك ل���كان النمو أقل بكثير، 

وه���ذا نابع من انخف���اض حركة التج���ارة العالمية، واألزمات 

االقتصادي���ة التي تعص���ف بعدد من ال���دول المتطورة في 

العال���م، وخاص���ة الت���ي تعد عناوي���ن أساس���ية للصادرات 

اإلسرائيلية في أوروبا وأميركا الشمالية.

إلى ذلك، فإن بنك إس���رائيل دعا الحكومة في تقرير صدر 

في األيام األخيرة، إلى االس���تعداد لتقليص ميزانية الدولة 

مجددا في العامين 2015 و2016، بقيمة 4 مليارات دوالر، وهذا 

على الرغم من أن سلطة الضرائب أعلنت أن مداخيل الخزينة 

م���ن الضرائب في العام الجاري حت���ى اآلن، أعلى من المتوقع 

حتى هذه الفترة من العام، وتوقعت السلطة أن هذه الوتيرة 

ستستمر في العام المقبل، ما يعني تقليص حجم العجز في 

الميزانية العامة.

وي���رى البنك أنه م���ن أجل أن تحاف���ظ الحكومة على هدف 

العج���ز 5ر2% فال تخترقه إلى ما هو أعل���ى، عليها أن تقلص 

الميزانية العامة بمقدار 4 مليارات دوالر: 3ر1 مليار في العام 

2015 و7ر2 ملي���ار في الع���ام 2016، إما من خ���الل التقليص 

المباشر، وإما من خالل رفع الضرائب.

ردود الفعل 
وفي إطار ردود الفعل، قال رئيس اتحاد نقابات المستقلين 

والمصال���ح االقتصادي���ة الصغيرة إيهود رتس���ابي إن بنك 

إس���رائيل قرر أن ال ينتظر تعيين محاف���ظ بنك جديد، وإنما 

العمل منذ اآلن لتش���جيع النمو االقتص���ادي، وهذا قرار هام 

ومبارك من ش���أنه أن يخفف أعباء االعتم���ادات المالية على 

المصالح الصغيرة والمس���تقلين، ويس���اهم في الحفاظ على 

استقرار مالي، فالنمو المنخفض والتضخم الضعيف وارتفاع 

قيمة الش���يكل ش���كلت عوامل ثالثة دفعت في اتجاه اتخاذ 

قرار تخفيض الفائدة.

وتابع رتس���ابي قائال: إن ما رأيناه ف���ي نصف العام الجاري 

من ارتفاع كبير في االستهالك الفردي كان حالة لمّرة واحدة 

اس���تبقت رفع ضريبة المشتريات في مطلع الشهر السادس 

م���ن العام الجاري، ومن ثم عادت وتيرة االقتصاد تتحرك في 

وتيرة بطيئة. 

وقال���ت الخبي���رة االقتصادية في ش���ركة االس���تثمارات 

»بس���اغوت« أييلي���ت نير إنه لو أن س���عر صرف ال���دوالر لم 

ينخفض أمام الش���يكل، لكانت الفائ���دة البنكية اليوم عند 

مستوى 75ر1%، ولذا من الصعب التوقع بأن مستوى الفائدة 

الحالي كاف من أجل رفع قيمة الدوالر في هذه المرحلة. 

ويتوق���ع الخبير االقتصادي يوس���ي فرايمان بأن تخفيض 

الفائ���دة حاليا سيس���اهم في رفع قيمة ال���دوالر، ولكن هذه 

الخطوة ال يمكن أن تكون وحيدة من أجل إحداث تغيير جدي 

في مسألة ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدوالر، بل هناك حاجة 

لسلس���لة من الخطوات التي تضمن أرباحا لقطاع الصادرات، 

المتضرر األساس من انخفاض قيمة الدوالر أمام الشيكل.

أما على مس���توى المحللين االقتصاديي���ن، فيقول المحلل 

االقتصادي في صحيفة »يديعوت أحرونوت« سيفر بلوتسكر 

إن إع���الن الكثير م���ن المحللين أنهم فوجئ���وا من تخفيض 

الفائ���دة البنكية تحول إلى تقليد دائ���م، وهذا ما حصل مع 

إعالن بنك إسرائيل، ومفاجأتهم هي المفاجئة، ألنه لم يكن 

مفر أمام بنك إس���رائيل من تخفي���ض الفائدة البنكية، على 

ضوء تدهور س���عر صرف الدوالر أمام الش���يكل، ففي العام 

األخير انخفض س���عر صرف الدوالر أمام الش���يكل بنس���بة 

5ر12%، كم���ا انخفض س���عر صرف اليورو ف���ي نفس الفترة 

بنس���بة 5%، وهذه النس���ب العالية جدا كانت بمثابة ضربة 

للمصدرين الذين منهم، إذا لم يكن كلهم، من باتوا يسجلون 

خس���ائر، وهذا ما س���اهم في لجم النمو االقتصادي. وبذلك، 

حس���ب بلوتس���كر، فإن تخفيض الفائدة البنكية هو خطوة 

إنقاذ ضرورية لقطاع الصادرات.

غير أن المحلل االقتصادي إيتان أفريئيل، من صحيفة »ذي 

ماركر«، انتقد قرار بنك إس���رائيل بحدة، واعتبره مجرد خطوة 

كي ال يفهم الجمهور وكأن ما يهم بنك إس���رائيل هو الدفاع 

فقط عن الصناعيين، ورفع قيمة الدوالر. 

وأضاف قائال إن بنك إس���رائيل يدعي أن تخفيض الفائدة 

البنكي���ة جاء من أجل وضع التضخم في المجال الذي حددته 

السياس���ة االقتصادي���ة، أي ما بين 1% إل���ى 3%. وقال إنه ال 

يوج���د أي مبرر لتخفيض الفائدة، إذا كان هذا أحد األهداف، 

ألن التضخم في األش���هر الثمانية األولى م���ن العام الجاري 

يالمس نسبة %2.

وش���كك أفريئيل في م���ا إذا كان تخفي���ض الفائدة بهذا 

القدر من ش���أنه أن يساهم في رفع النمو، ألن المستفيد من 

تخفي���ض الفائدة أساس���ا هم الصناعي���ون وأصحاب العمل 

ألنهم يخفضون بذلك تكلفة العمل.

يذكر أن بنك إسرائيل كان قد واجه في السنوات الماضية 

انتقادات من مؤسس���ات مالية دولية، بادعاء أنه يتدخل في 

س���وق العمالت األجنبية، إال أن هذه االنتق���ادات لم يقبلها 

محافظ بنك إسرائيل س���تانلي فيشر الذي غادر منصبه في 

منتصف الع���ام الجاري في ختام ثماني س���نوات في عمله، 

وقال إن البنك س���يتدخل في كل وقت يراه مناس���با من أجل 

منع أضرار لقطاع الصادرات، الذي يس���توعب نسبة عالية من 

العاملين في إس���رائيل، وأكد أن الخس���ائر فيه من شأنها أن 

تؤدي إلى فصل الكثير من العاملين. 

بنك إسرائيل يخفض الفائدة البنكية وتوقعاته للنمو خالل العام الجاري
* الفائدة البنكية ترسو عند 1% والقرار يثير جدال في األوساط االقتصادية * البنك يريد وقف تدهور سعر الدوالر 

أمام الشيكل * التقارير الوردية ال تقنع بنك إسرائيل فيطالب بتقليص الميزانية العامة للعامين 2015 و2016 *

ق����ال تقري����ر لمنظمة التع����اون بين ال����دول المتطورة 

OECD إن أسعار المنتوجات الزراعية في إسرائيل تبقى 

األعل����ى بين ال����دول األعضاء في المنظمة، وذلك بس����بب 

سياسة الدفاع عن المزارعين في إسرائيل من خالل فرض 

تقييدات عل����ى اس����تيراد المنتوجات م����ن دول العالم. 

وحتى أن التقرير ينتقد هذه السياسة ويقول إن الفارق 

بين األسعار في إسرائيل والدول المتطورة يصل إلى %11 

قياسا بمستوى المعيشة. 

ويعتم���د التقرير على معطيات أس���عار المنتوجات 

الزراعية ف���ي األعوام الثالث م���ن 2010 إلى 2012، من 

بينه���ا أيضا أس���عار الحليب. ويقول إن أس���عار هذه 

المنتوج���ات كان���ت أعلى بنس���بة 11% م���ن المعدل 

العالمي، وينتقد الحكومة اإلس���رائيلية بدعوى أنها 

تتدخل في أسعار المنتوجات في األسواق، ويقول إن 

هذه السياس���ة تؤدي إلى وضعية أسعار من الممكن 

أن تكون أقل. 

وأشار تقرير المنظمة إلى أن التعديالت التي أدخلتها 

الحكومة على أسعار الحليب في النصف الثاني من العام 

الماضي- 2012، كانت في المس����ار المطلوب، ولكن هناك 

ش����ك في ما إذا ستؤدي إلى تخفيض األسعار على المدى 

البعيد.

ويقول تقري���ر منظمة OECD إنه م���ن أجل تخفيض 

األس���عار، يجب زيادة نجاعة العم���ل وتخفيض التكلفة 

وزيادة المنافس���ة ف���ي القطاع الزراعي في إس���رائيل، 

وهذا أساس���ا من خ���الل تقليص تدخ���ل الحكومة في 

س���وق المنتوجات الزراعية، ووضع مخطط أفضل لقطاع 

الماشية.

ويضي����ف التقري����ر أن الحكوم����ة اإلس����رائيلية اتبعت 

الش����فافية في سياسة دعم المزارعين، لكن المخصصات 

العالي����ة جدا الت����ي تقدمه����ا الحكوم����ة للمزارعين في 

إس����رائيل، من حيث كمية المنتوجات التي س����تباع في 

األس����واق، تبقى عالية جدا وتحد من المنافس����ة وهذا ما 

يؤدي إلى رفع األسعار. وفي المقابل، فإن الدعم الحكومي 

اإلس����رائيلي المباش����ر للمزارعين، بمعنى الدعم المالي 

والضريبي، ما زال أقل من المعدل القائم في دول منظمة 

OECD بنح����و الثلث، وأق����ل من الدعم ف����ي دول االتحاد 

األوروبي، ولكنه أعلى من الدعم الذي تقدمه سلطات كل 

من الواليات المتحدة والبرازيل وتشيلي وأستراليا ودول 

أخرى.

ويقول التقرير إن الدعم اإلس����رائيلي المالي المباش����ر 

للمزارعين هبط من 20% في النصف الثاني من س����نوات 

التس����عين من الق����رن الماضي إلى 11% ف����ي العام 2012، 

وهذا االنخف����اض مرتبط بانخفاض الدعم في العديد من 

دول العالم. 

وج����اء أيضا أن الس����لطات اإلس����رائيلية تفرض جمارك 

OECD: أسعار المنتوجات الزراعية في إسرائيل عالية بسبب تقييد االستيراد!
*المستهلك في إسرائيل دفع قرابة 800 مليون دوالر زيادة خالل عام واحد بسبب ارتفاع األسعار *

الــمــنــافــســة * وزيــــــادة  ــنــجــاعــة  ال وزيــــــادة  ــحــكــومــي  ال الـــدعـــم  بــتــخــفــيــف  ــب  تــطــال  OECD  *

األسعار* ارتفاع  في  الدينية  الشريعة  تطبيق  دور  إلى  تتطرق  ال  والعالمية  الرسمية  التقارير   *

عالية على استيراد المنتوجات الزراعية من جهة، وتزيد 

من الكميات التي يستطيع المزارع تحويلها إلى األسواق 

المحلية م����ن جهة أخ����رى، إذ تفرض إس����رائيل جمارك 

بنس����بة 24% على المنتوج����ات الزراعية مقابل 2ر4% على 

المواد الغذائية ليست الزراعية.

ويوص����ي تقري����ر OECD الحكومة اإلس����رائيلية باتباع 

العديد من التعديالت في األنظمة القائمة، بهدف زيادة 

النجاعة في القطاع الزراعي، وفتح المجال أمام منافس����ة 

أكبر أمام أس����واق العالم، ما يؤدي إلى تخفيض األسعار 

على المستهلك في إسرائيل.

ومن بين ما توص����ي به منظمة OECD س����ماح التجارة 

باألراضي الزراعية، التي بغالبيتها الساحقة موجودة في 

أيدي السلطات اإلس����رائيلية، ويجري الحديث أساسا عن 

األراضي الزراعية التي صادرتها الس����لطات اإلسرائيلية 

من المهجرين الفلس����طينيين، وحت����ى من الالجئين في 

وطنه����م، ووضعتها تحت س����لطة منظمتي����ن، »الكيرن 

كييم����ت« التابعة للحرك����ة الصهيونية، وما يس����مى ب� 

»دائرة أراضي إسرائيل«، وهي مؤسسة حكومية رسمية، 

وهاتان المؤسس����تان تؤجران األراض����ي لفترات طويلة، 

ولكنهما ال تبيعان األراضي التي تبقى مسجلة على اسم 

»دولة إسرائيل« و«الحركة الصهيونية«.

كذل����ك توص����ي OECD بتخفيض أس����عار المياه للري، 

من خ����الل تبني االتفاق المبرم مع اتح����اد المزارعين في 

العام 2006، الذي تركز بأس����عار المي����اه وكيفية رفعها 

حتى العام 2015، إضافة إلى زيادة النجاعة في استخدام 

المي����اه رغم األش����واط التي قطعتها إس����رائيل في هذا 

المجال. 

هذا وفي حس����ابات الصحافة االقتصادية اإلسرائيلية، 

فإن المس����تهلك اإلس����رائيلي دفع خالل العام الماضي- 

2012- ما يقارب 800 مليون دوالر بس����بب ارتفاع أس����عار 

المنتوجات الزراعية.

يشار إلى أن ما ال تتطرق اليه التقارير الرسمية، وحتى 

العالمية، أن قسطا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 

إسرائيل يعود أيضا إلى تطبيق أنظمة مشددة للشريعة 

اليهودية بش����أن الغ����ذاء الحالل والتي تط����ال كل أنواع 

األغذية من لحوم وخضراوات وفواكه وحتى أيضا اللحوم 

المجمدة التي تس����تورد من الخارج، والتي يؤدي ارتفاع 

أس����عارها في إسرائيل إلى ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة 

على شتى أنواعها.

المستهلك اإلسرائيلي يدفع أسعارًا أعلى للمنتوجات الزراعية بسبب أنظمة تقييد االستيراد!
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ا عن المركز الفلس���طيني للدراسات اإلسرائيلية- مدار 
ً
رام الله- صدر حديث

العدد رقم 60 من سلس���لة »أوراق إس���رائيلية« ويحمل عن���وان »جيل ال� Y أو 

جيل األلفية الثالثة في إس���رائيل ]بحث حول خصائص الجيل اإلس���رائيلي 

الشاب واحتياجاته[«، وهو عبارة عن بحث أكاديمي يعتبر األول من نوعه بقلم 

الباحثين االجتماعيين اإلسرائيليين عوز ألموغ وتمار ألموغ.

وجاء في كلمة التقديم التي كتبها محرر السلسلة أنط�وان شلح�ت: 

تكمن أهمية البحث الذي تضمه هذه الورقة في كونه األول من نوعه الذي 

يحاول أن يرسم مالمح ما اصطلح على تسميته »جيل ال� Y« في إسرائيل- وهو 

الجي���ل الذي ولد على أعتاب األلفية الثالثة- معتمدًا على التوصيف أكثر مما 

على أي ش���يء آخر، وذلك لصعوبة االستنتاج القاطع في هذا الصدد نظرًا إلى 

أن هذا الجيل ما زال في طور التشكل وغير مؤثر بما فيه الكفاية في المفاصل 

المهمة المتعلقة بالسياسة وإن كان تأثيره في المجتمع كبيرًا جدًا. 

ويش���ير البحث إلى أن »جيل ال� Y« في العالم عموم���ًا ترعرع في زمن التطورات 

التكنولوجية المتسارعة وال سيما في مجالي الحاسوب واإلنترنت، وهو جيل يتسم 

بوصولّية عالية إلى أدوات ووس���ائل اتصال متقّدمة جدًا. ويمكن من نواح عديدة 

اعتب���اره الجيل الَعولم���ّي األول، كونه تعّرض في عمر مبكر إل���ى مؤثرات عولمّية 

)في مجاالت الموس���يقى والطعام الس���ريع ونش���رات األخبار واألحداث العالمية 

وش���بكة المعلومات الكونية - اإلنترن���ت وغيرها(، وأيضًا لكون���ه خاض التجارب 

العولمية )رحالت في أرجاء العالم، واس���تخدام منتظ���م للهاتف النقال، واألزياء 

واألس���لوب العولمّي... إلخ(. وقد ُس���مّي الجيل المذكور بهذا االسم ألنه جاء الحقًا 

لجيل أطلق عليه اس���م »جيل ال� X«، وهو الجيل الذي ولد بين نهاية خمس���ينيات 

القرن العشرين الفائت ونهاية س���بعينيات ذلك القرن، وكان بال اسم محّدد لكن 

س���ع 
ّ
في الوقت نفس���ه امتلك وعي���ًا لذاته كفئة اجتماعية تتمّيز عن غيرها وتت

ة إلى الورثة 
ّ
باس���تمرار. وبالتالي فإن مفهوم »جيل ال� Y« يش���ير على وج���ه الدق

البيولوجيي���ن والثقافيين ل� »جيل ال� X«. كما أنه بن���اء على هذه المتوالية يطلق 

.»Z �البعض على الجيل الذي ولد منذ بداية األلفية الثالثة »جيل ال

إن الفرضية المركزية للبحث هي أنه في جيل الش���باب اإلسرائيلي الحالي 

طرأ تغّير جوهرّي على الخصائص األساسية ل� »دي. إن. إيه. الثقافي« لنموذج 

���ه نجمت عن ه���ذه الظاهرة مصاعب 
ّ
اإلس���رائيلي الصابرا الكالس���يكي، وأن

وتشويش���ات وظيفّية في جميع أنظم���ة الحياة، ابتداًء من المدرس���ة، مرورًا 

بالخدمة العسكرية ونظم التعليم العالي، وانتهاًء بنظم العمل واالقتصاد.

وثمة فرضّية أخرى ومكّملة، هي أن جيل الش���باب الحالي ُيعّد الجيل األكثر 

عولم���ة في تاريخ دولة إس���رائيل، ولذا فهو يغّير أبع���ادًا كثيرة في طبيعة 

الثقافة اإلسرائيلية السائدة، مثاًل في مجال العالقات بين األفراد، والعالقات 

داخل العائلة، وطموح���ات الحياة وأهدافها، وثقافة الف���راغ، وثقافة العمل 

والتوفير وغيرها.

والمنطلق النظري للبحث هو أن مستقبل المجتمع اإلسرائيلي مرتبط ببورتريه 

ه. 
ّ
ل نموذًجا للجيل كل

ّ
ثقافة شبابه، وباألساس بالنواة الجيلّية التي تشك

ويش����ير البحث إلى أن إس����رائيل موج����ودة اآلن في خضم مرحل����ة انتقالية 

مصيرّية، ف� »الثقافة القومية- الصهيونية الش����مولية يجري َدحُرها تدريجيًا 

مة(«، و«عمود النار« 
ّ
عن مقّدمة المسرح )وخاصة لدى الشريحة العلمانية المتعل

الجمع����ي الذي قاد الدولة طيلة س����نوات كثيرة بات يعتري����ه الخفوت ويخلي 

الم����كان لصالح ُمثٍل ونم����اذَج قَيمّية جديدة مرتبطة أكث����ر بعالم الفرد )الحب 

الرومانس����ّي، المهنة الشخصية... إلخ(، ولصالح روحية أو إيثوس عولمّي فحواه 

حماية البيئة، وحقوق اإلنس����ان، والمبادرة االقتصادي����ة والتكنولوجية، إلخ... 

عالوة على ذلك، فإن الثورة الرقمّية )الديجيتالية( تغّير الجنس البش����رّي بقّوة 

كبيرة وبسرعة شديدة، وبمفهوم التغيير هذا فهي تذكرنا بالثورة الصناعية، 

التي غّيرت العالم الزراعي واإلقطاعي، وأنبتت دولة المواطنين الحديثة.

ويخل���ص من ذلك إل���ى القول إن »جيل ال� Y« اإلس���رائيلي هو في الحقيقة 

جيل الوس���ط، االنتقالّي، الذي ُول���د في العصر الرقم���ّي والعولمّي، ويمتّص 

ب���ة على االنتقال من »مجتمع قومي« إلى »مجتمع 
ّ
التغييرات التربوية المترت

عولمّي« بسّيئاته وحس���ناته. ويشّدد على أن هذا الجيل يطرح على المجتمع 

اإلسرائيلي تحّديا خاّصا، بسبب الخلفية التاريخية التي نشأ وتطّور فيها هذا 

المجتمع )الماضي اليهودي، والروح الصهيونية، واأليديولوجيا االشتراكية(. 

وبه���ذا المفهوم، ف���إن البحث ال يقّدم ج���ردًا - مرحليا - لتغّي���رات المجتمع 

اإلس���رائيلي في العقود األخيرة فحس���ب، وإنما يحاول أيضًا أن يرسم خطوط 

التطّور المستقبلّي من دون أن يشير إلى اتجاه محّدد.

وكما ذكرنا س���الفًا فإن البحث يتجنب عامدًا جانب االستشراف، ولذا فإنه ال 

يسعف القراء بجواب شاف عن السؤال »هل إسرائيل تتغّير؟«، وتحديدًا تحت 

وطأة تبّدل األجيال، والعناصر الجديدة الطارئة على »روح العصر«.

ولعل أكثر ما يجب أن يهم في ش���أن ه���ذا التغيير هو ذاك الذي يطول ما 

يطلق عليه »القيم األساس���ية«، وفي مركزها مجموع���ة القيم الصنمية التي 

كان المجتمع اإلسرائيلي بحاجة ماسة إليها من أجل ترسيخ نفسه ك� »مجتمع 

قومي«. ويشير البحث إلى هذه المسألة تلميحًا عندما يؤكد أن إحدى النتائج 

الملفتة التي ت���م التوصل إليها، وكانت مفاِجئة للباحثين إلى حد كبير، هي 

 ما يتعلق بنظرتها إلى العالم )أي 
ّ

التش���ابه بين األجيال في إسرائيل في كل

فيما يتعلق بالقيم األساس���ية التي تتحك���م بنظرة هذه األجيال(، ونفترض 

أنه تشابه ينسحب أيضًا على نظرة تلك األجيال إلى الجوار اإلقليمي المحيط، 

منوهًا بأن أحد أس���باب ذلك يعود إلى أن الجميع- ش���يبًا وشبانًا- يتعّرضون 

بص���ورة جمعية إل���ى اإلعالم نفس���ه. وال ُبد م���ن أن نضيف إلى ه���ذا أنهم 

يتعرضون إلى ماكينة غس���يل دماغ جمعية مسبقة البرمجة واألدلجة تهدف 

أكثر من أي شيء إلى تركيب ذاكرة تمتلك إمكان السيطرة على العقول حتى 

أكثر مما يمتلك التاريخ. 

وال ش���ك في أن مجّرد تل���ك النتيجة تعني أن األبناء في إس���رائيل ما زالوا 

س���ائرين على طري���ق آبائهم، بما يطرح بكل قوة الس���ؤال التالي: هل ما كان 

هو ما سيكون؟.

من نشاطات مركز »مدار«

»أوراق إسرائيلية« 60: عـن جـيـل 
األلـفـيــة الـثـالـثـــة فـي إســرائـيـل

بقلم: يائير شيلغ )*(

تتطلع العديد من األوساط اليهودية في الواليات المتحدة إلى تطبيق 

النموذج األميركي المتعلق بالفصل التام بين الدين والدولة على الحياة 

الدينية في إسرائيل أيضا، معتبرة أن الموقف اإلسرائيلي الرافض لهذا 

األمر يش���كل مس���ا خطيرا بحقوق الفرد، وبكون إس���رائيل دولة غربية - 

ليبرالية. وقد وجدت هذه الرغبة مرارا خالل لقاءاتي مع الكثير من اليهود 

األميركيين، ومن ضمنهم أش���خاص متدين���ون، بينهم حاخامون ورجال 

دين يهود. 

من الس���هل فهم مثل ه���ذا الموقف في الس���ياق األميركي، فالفصل 

التام بين الدي���ن والدولة المطبق في الوالي���ات المتحدة األميركية منذ 

قيامه���ا، والذي نص عليه الدس���تور األميركي بش���كل واضح، ربما يكون 

العامل المركزي الذي يتيح ألقلية دينية، مثل اليهود، التطور واالزدهار 

والتمت���ع بمكانتها الحالية، بمنأى عن أش���كال التمييز واالضطهاد التي 

عان���ى منها اليهود في دول أوروبا المس���يحية أو في الدول اإلس���المية. 

ومع ذلك، يبدو لي أن هناك أس���بابا وجيهة تبرر انتهاج موقف مغاير في 

السياق اإلسرائيلي. 

أوال، خالف���ا للواليات المتحدة، التي تعتبر ربما النموذج األبرز ل� »دولة 

جميع مواطنيها«- وهو نموذج ال توجد فيه من الناحية الرس���مية على 

األقل فجوة بين تعريف المواطن���ة وبين تعريف االنتماء القومي، فإن 

إسرائيل ترى نفس���ها دولة قومية للشعب اليهودي، وأظن أن أكثرية 

يه���ود الواليات المتحدة أيضا يرغبون في بقاء إس���رائيل دولة كهذه.  

صحيح أن ه���ذه الحقيقة في حد ذاتها ال تلغ���ي إمكانية فصل الدين 

ع���ن الدولة، كما هو قائ���م مثال في الدولة القومية الفرنس���ية، غير أن 

هناك، في الحالة اليهودي���ة، حقيقة إضافية  تتمثل في وجود ترابط 

أو اخت���الط في إط���ار الهوية اليهودية على مر األجي���ال، بين البعدين 

القوم���ي والديني، واللذين ال يجوز الفصل بينهما. صحيح أن اليهودي 

غير ملزم بالمحافظة على فرائ���ض وتعاليم الدين كي يعتبر يهوديا، 

ولكنه س���يفقد هذا التعريف أو االعتبار، حتى على المستوى القومي، 

إذا ما غير ديانته واعتنق المس���يحية أو اإلسالم، وفقما قضت المحكمة 

العليا في إسرائيل. 

وفيما عدا ه���ذا الجانب المبدئي، فإن جوه���ر الثقافة اليهودية ينبع، 

م���ن الناحية العملية أيضا، من العالم الديني لليهودية، وبالتالي فإن أي 

فصل مبدئي جارف بين الدين والدول���ة يمكن أن يلزم الدولة اليهودية 

باالنفصال ع���ن جوهرها أو مضمونها الثقافي. وعلى س���بيل المثال، من 

الممكن في مثل هذه الحالة أن يقدم التماس إلى المحكمة اإلس���رائيلية 

العلي���ا يطالب بإلغاء اس���تخدام رموز قومية للدولة )مثل ش���عار »نجمة 

داود« أو العلم اإلس���رائيلي( بحجة أن الحديث ي���دور على رموز مصدرها 

الدين اليهودي. 

فضال عن ذلك، فإن المطالبة بفص���ل الدين عن الدولة نابعة من انتماء 

إس���رائيل إلى مجموعة الدول الغربية، التي يس���ود فيها هذا األمر  )مع 

أنه ال يوجد في أي منها تداخل - اختالط- الهويات القائم في إسرائيل(.  

لكن إس���رائيل، بكونها الدولة القومية للشعب اليهودي، ال تنتمي فقط 

لمجموع���ة الدول الغربية ف���ي الحاضر، وإنما تنتم���ي أيضا إلى مجموعة 

الش���عوب القديمة، التي كان التداخل بين المكوني���ن القومي والديني 

الس���مة السائدة فيها.  ولعل تأمال عابرا لكتاب »العهد القديم« )التناخ( 

يبين بوض���وح أن الهوية القومية المتميزة كانت تعني أيضا لدى جميع 

الشعوب القديمة هوية دينية خاصة.

إن الش���ذوذ اإلس���رائيلي في مش���هد الدول الغربية ينب���ع من حقيقة 

أن الش���عب اليهودي هو الش���عب الوحيد في مش���هد هذه الدول، وأحد 

الشعوب القالئل في العالم، الذي حافظ على هويته األساسية منذ العصر 

القدي���م وحتى اآلن.  فهل يتعين علينا التنكر لهذه الهوية الخاصة، أم 

أن األصح هو اإلصرار على بقائها حتى في إطار الدول الغربية، التي نقبل 

مبدئيا وجهة نظرها الليبرالية؟!

ف���ي ضوء كل ذلك، م���ن الواضح أن المطالبة بالفص���ل التام بين الدين 

والدولة في إس���رائيل س���تواجه رفضا ش���ديدًا، ليس من جانب األحزاب 

الدينية وحسب، وإنما أيضا من جانب قطاعات واسعة، دينية وتقليدية،  

في صفوف الجمهور اإلس���رائيلي بش���كل ع���ام،  ويبدو ل���ي أن أكثرية 

الجمهور العلماني أيضا ليس���ت معنية بذلك ف���ي الحقيقة.  ولعل ذلك 

هو الس���بب الذي يجعل بعض الساس���ة اإلس���رائيليين الذي���ن يتبنون 

مواقف وتوجهات علمانية واضحة، يكتفون بترديد ش���عار »فصل الدين 

عن الدولة« في خطبهم الدعائية فق���ط، من دون طرحه كمطلب للتنفيذ 

العلمي. 

ولك���ن كي���ف يمكن لنا، عل���ى الرغم من ذل���ك، التعبير  في الس���ياق 

الدين���ي، عن هويتن���ا الغربية؟! هذا األمر ال يتم م���ن خالل الفصل بين 

الدي���ن والدولة، وإنما ع���ن طريق الفصل بين الدي���ن وبين حرية الفرد.  

إن من حق دولة اليهودي أن تتخذ لنفس���ها رم���وزًا ذات خلفية دينية، 

أو أن تض���ع قيودًا في مج���ال الحرية والملكية العام���ة، تنبع من القيم 

الدينية )مثال في مجاالت التجارة والمواصالت العامة في أيام الس���بت(، 

ولكن من غير المنطقي أو المالئم أن تجبر الدولة الفرد على إتباع أنماط 

حياة وقواعد مأخوذة من العالم الديني، والمقصود هنا في المقام األول 

حصرية النظام الديني األرثوذكس���ي المطبق في إس���رائيل في شؤون 

ال���زواج والطالق، فهذه الحصرية تعتبر حقا إش���كالية جدًا بمصطلحات 

حقوق اإلنس���ان، حتى عندما تبرر بقيم يهودية غايتها المحافظة على 

وحدة الشعب.

___________________________

)*( باحث في »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية«- القدس. ترجمة خاصة.

ال يجوز فصل الدين عن الدولة في إسرائيل!

كتب ب. ج:

يواج����ه قطاع الطب في إس����رائيل في العقدين األخيرين سلس����لة من 

الظواهر الس����لبية، التي جزء منها قد يكون منتش����را على مر الس����نين، 

ولي����س فقط في العقدين األخيرين، بينما سلس����لة من الظواهر األخرى 

انتش����رت مع تعديل قانون الصحة الع����ام الذي أقر في العام 1995 وفتح 

األب����واب على مصراعيها أمام ظاهرة »ط����ب لألغنياء وطب للفقراء« وأمام 

استفحال ظواهر أخرى.

فق����د اعتمد قانون 1995 المعّدل على وضع خدمات أساس����ية للخدمات 

الطبية، من خالل شبكات عيادات شبه رسمية، ولكنها في المقابل فتحت 

المجال أمام تأمينات طبية مكّملة خاصة تكلف العائلة في العام الواحد 

آالف الدوالرات، وتهدف إلى تقديم خدمات طبية وصحية أفضل وأسرع، 

من بينها إجراء عمليات في أوقات خارج الدوام الرسمي، وضمان أدوية ال 

تشملها سلة األدوية، وهذه الظاهرة زادت من حصة صرف المواطن على 

القضايا الصحية، وهي أعلى من مستوى الصرف في الدول المتطورة.

والقصد بالتأمينات المكملة هي تأمينات صحية خاصة، غير تلك التي 

تجبيها مؤسس����ة التأمين الصحي، وفي ه����ذه التأمينات المكملة ثالثة 

مستويات، بسيطة ومتوسطة وعليا، وتضمن للمؤمن خدمات طبية أعلى 

وأسرع من تلك التي يقدمها الطب العام. وهذه التأمينات هي باألساس 

من نصيب الش����رائح الميس����ورة، لكنها تحولت إلى قطاع تجاري واس����ع 

النطاق، ومنافسة ش����ديدة بين شبكات العيادات التي هي أيضا فتحت 

لذاتها شركات تأمين مكمل، وبين شركات التأمين العادية.

وبموازاة ذلك، اتس����عت ظواهر أخرى وأبرزها الرش����ى، وهذا ما أبرزته 

نتائج بحث اعتمد أساس����ا على اس����تطالع واس����ع أجراه كل من الدكتور 

نيس����يم كوهين من قسم إدارة المجتمع في كلية العلوم السياسية في 

جامعة حيفا، والبروفس����ور داني فيلك من قس����م السياس����ة والحكم في 

جامعة بن غوريون في بئر الس����بع، وشمل االس����تطالع 1105 أشخاص من 

جيل 30 عاما وصاعدا، ومن مختلف ش����رائح المجتمع وتوجهاته الدينية 

والعلمانية.

ويقول الباحثان إنه في الس���نوات األخيرة كان االنطباع الس���ائد بأن 

ظاهرة »الطب األس���ود«، التي كانت منتش���رة جدا، قد اختفت تقريبا 

كليا من المستش���فيات العامة )شبه الرسمية(، وهذا في أعقاب تطور 

قط���اع التأمينات الصحية الخاص���ة، وتطور قط���اع الخدمات الصحية 

الخاصة المكملة، والمستشفيات الخاصة التي تسمح للمرضى باختيار 

األطباء المتخصصين، ولكن ليس���ت هذه هي الحال التي يكشف عنها 

البحث واالستطالع، إذ يتبين أن هناك دفعًا لرشى، أو ألجور في السوق 

الس���وداء، وليس فقط لألطباء، بل وحت���ى لممرضين وممرضات، وذلك 

م���ن أجل الحصول على خدمات صحية أفضل، وعلى فحوصات وعالجات 

تخصصية أس���رع، ويجري الحديث أحيانا ع���ن مبالغ ضخمة تصل إلى 

عش���رات آالف الدوالرات، في الوقت الذي م���ن المفروض أن يكون فيه 

العالج مجانيا.

نتائج االستطالع
ويقول الباحثان إنهما اختارا شريحة من 1105 أشخاص، 494 من الرجال 

و611 من النساء، كلهم يش����كلون شريحة نموذجية، وكان معدل األعمار 

أكث����ر بقليل من 52 عاما. ووجه الباحثان أربعة أس����ئلة، وكان يكفي الرد 

على س����ؤال واحد فقط إيجابا، كي يظهر أن الشخص قد استخدم »الطب 

األسود«. 

ويتعل����ق الس����ؤال األول فيما إذا دفع الش����خص أو أحد أف����راد عائلته 

مدفوعات سرية »من تحت الطاولة«، من أجل الحصول على خدمات طبية 

عادية. والس����ؤال الثاني، إذا ما تم دفع مدفوعات كهذه في مستش����فى 

عمومي. والس����ؤال الثالث، إذا ما تبرع الش����خص بالمال أو باألجهزة ألحد 

المستش����فيات، من أجل تس����ريع الخدمات الطبية التي يطلبها. والرابع 

يس����أل إذا ما قدم الش����خص هدايا ألحد أفراد الطاق����م الطبي من أطباء 

وممرضين، لغرض الحصول على خدمات أفضل.

ويظهر من نتائج االس����تطالع أن 12% من الذين ش����ملهم االس����تطالع 

اس����تخدموا الط����ب األس����ود، كذلك ق����ال 28% من المس����تطلعين إنهم 

يعتقدون أن الكثير من الناس يضطرون إلى دفع »مبالغ س����رية« لألطباء 

من أجل الحصول على خدمات صحية أفضل. وقال 14% من المستطلعين 

إنهم يعرفون أشخاصا دفعوا مبالغ كهذه، من أجل ضمان خدمات أفضل 

وأس����رع، ما يعني بكلمات أخرى أن تطوير شكل تلقي الخدمات الصحية 

بين العام والخاص قلص ظاهرة الطب األسود، ولكن لم يقض عليها.

كذلك فحص الباحثان ظاهرة ما يسمى »السوق الرمادي«، وهو مصطلح 

ف للسوق السوداء، ويعتمد على نمط المقايضة، وقاال إن المعطيات 
ّ
ملط

أقلقتهم، إذ أن 27% من المس����تطلعين اضطروا إلى االستعانة بعالقات 

ش����خصية إما مباش����رة أو عن طريق أحد أبناء العائلة م����ن أجل الحصول 

الطب اإلسرائيلي بين تدني المستوى وانتشار »السوق السوداء«!
* استطالع بين األطباء: 20% من األطباء يعتقدون أن مستوى الطب في إسرائيل تدنى في العقد األخير  *

* استطالع عام: 12% من اإلسرائيليين جاهروا بدفع رشى من أجل الحصول على خدمات طبية أفضل وأسرع *

على خدمات طبية مميزة. وقال 41% من المس����تطلعين إن أحد معارفهم 

أو أقاربهم اس����تخدم عالقات خاصة لدى توجه����ه لتلقي خدمات طبية. 

كذل����ك فإن 25% أعلنوا أنه����م قدموا هدايا للطاقم الطب����ي بعد انتهاء 

العالج، األمر الذي يعد من ناحية الباحثين على أنه »س����وق رمادي«، رغم 

أن الجانب األخير ظاهرة منتش����رة، ويفسرها الجمهور على أنها اعتراف 

بالجميل، وتكون عادة هدايا تقدم للطاقم ككل أو ألقسام المستشفى.

ويق����ول الدكتور نيس����يم كوهين، في تصريح لصحيف����ة »ذي ماركر«، 

إن����ه ال يمكن تجاهل أن����ه من ناحية موضوعية طرأ تراجع في المش����هد 

التقليدي للطب األسود، مقارنة مع ما كان في الماضي، ولكن إذا ما نظرنا 

إلى حقيقة أن الطب الخاص الذي بات منتش����را هو ما يقود إلى تقليص 

ظاهرة الطب األس����ود، فهذا يعني أن ما حدث هو تحسين لصورة الطب 

األسود من خالل الطب الخاص.

ويق����ول كوهين إن غالبية أفراد الطواقم الطبية من أطباء وممرضات، ال 

تتورط في السوق الس����وداء، لكن هذه الظاهرة كما يبدو تبقى ظاهرة ال 

يمكن القضاء عليها كليا على أرض الواقع. 

ونصح كوهين بدفع محفزات مالية الئقة من أجل محاصرة هذه الظاهرة 

بقدر اإلمكان، وفي المقابل يوصي الباحثان بتش����ديد العقوبات على كل 

من يتم ضبطهم متورطين بالسوق السوداء، والتوقف عن اصدار أحكام 

مخففة ليست رادعة، ومن بين ما يقترحونه سحب رخصة ممارسة مهنة 

الطب من كل طبيب يتورط في الطب األسود.

تدني مستوى الطب
ف����ي المقابل، فقد نش����رت في األيام األخيرة نتائج اس����تطالع واس����ع 

النطاق شمل قرابة 1700 طبيب في إسرائيل، حول ظروف عملهم أساسا، 

وأيضا بش����أن انطباعهم عن جه����از الصحة العام في إس����رائيل. وتبين 

أن هناك جوا من عدم االرتياح من المس����توى الطب����ي، فقد قال 22% من 

المس����تطلعين إنهم يعتقدون أن مستوى الخدمات الطبية في إسرائيل 

تراج����ع في العقد األخير، بينما قال 17% إن مس����توى الخدمات تحس����ن 

في هذه الفترة، فيما قال 61% إن مس����توى الخدمات الطبية تحسن في 

السنوات األخيرة فقط.

ويقول القائمون على االستطالع إنه لدى فرز األطباء بحسب التخصصات 

ظهرت فج����وات كبيرة، فمثال 78% من األطب����اء المتخصصين باألمراض 

الس����رطانية قالوا إن الخدمات الطبية تحسنت، فيما هبطت هذه النسبة 

إلى 32% لدى األطباء النفسانيين وإلى 47% لدى أطباء األعصاب، ما يعني 

أن االنطباع بشأن التحسن مرتبط بفرع الخدمات وتطوره في إسرائيل.

وارتباطا بما تقدم، بش����أن السوق الس����وداء، أو تكاليف الطب، فقد قال 

23% إنهم يتحادثون مع المرضى بش����أن تكلفة العالج فيما لو كان على 

حس����اب المرضى، ما يعني كم يكلف عالجهم الخزينة العامة، فيما قال 

77% إنه����م ال يتطرقون لهذا الموضوع إطالقا مع المرضى، كما قال %81 

من األطباء إنهم صادف����وا أو عرفوا مرضى اضطروا إلى التنازل عن أدوية 

باهظة الثمن بسبب التكلفة المالية.  

وكم����ا ذكر، فقد تطّرق االس����تطالع إلى ظروف عم����ل األطباء ليتبين أن 

كل طبي����ب يعالج بالمعدل أس����بوعيا 105 مرضى، ويخصص لكل مريض 

بالمع����دل 17 دقيقة، وأن 25% من وقت عمل الطبيب مخصص للش����ؤون 

اإلداري����ة في عيادته، وهذا يعد عمال ضاغطا، مقارنة مع معدالت عالمية، 

وهناك اختالف بي����ن فروع الطب من حيث ضغط العم����ل، فمثال األطباء 

المتخصص����ون بالجلد والجنس يعالجون أس����بوعيا 182 مريضا بالمعدل، 

وأطباء العائل����ة )طبيب عام( يعالجون نحو 160 مريضا أس����بوعيا، وأطباء 

األعصاب 57 مريضا، واألطباء النفسانيون 39 مريضا.

وربما تؤكد تفاصيل االس����تطالع نتائج تقارير ظهرت مؤخرا تشير إلى 

وجود نقص واضح في أعداد األطباء قياس����ا بكل ألف مواطن، ومقارنة مع 

دول أخرى متطورة، كما أن هناك فوارق كبيرة في أعداد األطباء من حيث 

المناط����ق الجغرافية، ففي منطقة تل أبيب الكبرى ووس����ط البالد هناك 

4ر4 طبيب لكل ألف نس����مة، بينما في جنوب البالد هناك 4ر2 طبيب لكل 

ألف مواطن، وأدنى نس����بة نجدها في شمال البالد حيث يوجد 2ر2 طبيب 

لكل ألف مواطن.

كذلك فإن نس����بة األطباء المتخصصين من بين األطباء في منطقة تل 

أبيب والوس����ط تبلغ 63% أما في منطقتي الشمال والجنوب فإن النسبة 

تهبط إلى %50.

وم����ا يزيد من نقص األطباء انتش����ار ظاهرة هجرة األطب����اء إلى الخارج، 

بحث����ا عن ظروف عمل أفضل وروات����ب أكبر. فقد قال بحث صادر عن وزارة 

المالية قبل عدة أشهر إن 11% من األطباء اإلسرائيليين هاجروا من البالد، 

وفق معطيات البحث حتى العام 2008، وأن المؤش����رات تدل على أن هذه 

الظاهرة لم تتراجع في السنوات الالحقة.

وقال البح����ث إن الدافع األكبر لهجرة األطباء هو مس����توى الرواتب في 

الخارج، إذ أن التقرير يشير إلى أنه كلما كانت لدى الطبيب سنوات عمل 

أكثر زادت احتماالت هجرت����ه، إذ أن 40% من األطباء المهاجرين هم من 

عمر 35 عاما وحتى 49 عاما.

والالفت في االس����تطالع أنه عل����ى الرغم من ظروف العم����ل، فإن %80 

من األطباء الذين ش����ملهم االس����تطالع قالوا إنهم لو قرروا اآلن أي مهنة 

س����يختارون لكان����وا اختاروا الط����ب مّرة أخ����رى، وقال 79% م����ن األطباء 

المتخصصين إنهم كانوا سيختارون التخصص الذي يعملون فيه، لكن 

فقط 58% قالوا إنهم يوصون أبناءهم بدراسة الطب.

ويقول أحد القائمين على االس����تطالع والبحث إن هناك فجوات كبيرة 

في الرضا عن المهنة وظروف العمل بي����ن التخصصات المختلفة، وهذا 

يعود أساسا إلى طبيعة التخصص وإلى مدى صعوبة العمل فيه.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

ُعقد في منتصف ش���هر أيلول الفائت المؤتمر الوطن���ي الكردي في إقليم 

كردستان العراق، بمشاركة مندوبين عن األقاليم الكردية األربعة في العراق 

وس���ورية وتركيا وإيران، والتي يطلق عليها األكراد اسم »كردستان الكبرى«. 

ورأت الباحثة اإلس���رائيلية المتخصصة في تاريخ األكراد، البروفس���ور عوفرا 

بينج���و، في مقال نش���رته مؤخرا في دوري���ة يصدرها »مركز موش���يه دايان 

لدراسات الشرق األوس���ط وإفريقيا« في جامعة تل أبيب، أن هذا المؤتمر هو 

»مؤتمر مؤسس، هدفه وضع خارطة طريق لألكراد في الشرق األوسط المتغير. 

ومجرد انعقاد مؤتمر كهذا هو ثورة لم يكن باإلمكان توقعها«.

وأضافت بينجو أن انعقاد المؤتمر يش���ير إلى »تعزز القومية الكردية التي 

تتخطى الحدود، وإلى وجود نظام فرعي كردي يغذي هذه القومية«. وبدأ هذا 

النظ���ام الفرعي، في بداي���ة القرن الحالي، بوضع تحدي���ات كبيرة أمام الدول 

القومية األربع التي تتقاس���م »كردس���تان الكبرى«. وأش���ارت الباحثة إلى أن 

دولة كردية مستقلة آخذة بالتبلور في العراق، ويتبلور حكم ذاتي كردي في 

سورية، وتتطور ما يسمى ب� »الدولة الموازية« لألكراد في تركيا، وتتعالى في 

إيران مطالب بإقامة فدرالية كردية.

ويبل���غ عدد األك���راد أكثر من ثالثين مليون نس���مة، وهن���اك تقديرات بأن 

عددهم يصل إلى حوالي األربعين مليون نسمة. ووفقا لبينجو فإن األكراد هم 

»مثال بارز لشعب بدون دولة. وهم أكبر أقلية قومية في الشرق األوسط، وربما 

في العالم، والتي ليس لديها دولة«. ورغم أنه لم تكن هناك دولة كردية في 

التاري���خ، لكن كان���ت هناك إمارات كردية تمتعت بحك���م ذاتي وتحت رعاية 

اإلمبراطورية العثمانية، منذ القرن الس���ادس عش���ر وحت���ى منتصف القرن 

التاسع عشر. 

وكتبت بينجو أنه بنظر األكراد، كان القرن ال� 20 األصعب في تاريخهم، ألنه 

تم تقس���يمهم بين أربع دول، س���عت كل واحدة بطريقتها إلى محو الهوية 

واللغة الكردية وعيشهم في حكم ذاتي منفصل. لكن الباحثة أشارت إلى أنه 

على الرغم ذلك، فإنه طوال الفترة الماضية كانت هناك »تيارات مؤثرة تجري 

تحت س���طح األرض بين أجزاء كردس���تان المختلفة ولم يك���ن باإلمكان دائما 

تشخيصها على وجه األرض«.

وأضافت الباحثة أن التغيير في مكان���ة األكراد طرأ في بداية القرن الواحد 

والعش���رين، لعدة أس���باب هي: انتهاء الحرب الباردة واس���تقالل الدول التي 

كانت تشكل االتحاد السوفياتي؛ حروب الخليج الثالث وضعف الدول القومية 

في أعق���اب ذلك؛ تغير مفه���وم الدول���ة القومية وصعود أف���كار التعددية 

الثقافي���ة والتعددي���ة اإلثنية؛ واأله���م من كل ذلك، ه���ي التغيرات الجيو- 

سياس���ية التي حدثت ف���ي المنطقة في أعقاب »الربيع العربي« واالنس���حاب 

األميركي من العراق. »وعموما فإن القرن الواحد والعش���رين يؤش���ر إلى تعزز 

مكانة الشعوب بال دولة، والتي تسعى إلى إقامة دولة ذات سيادة خاصة بها. 

والمثاالن األبرز على ذلك هما جنوب الس���ودان وأزواد، في شمال مالي، اللذان 

أعلنا عن استقاللهما مؤخرا«.

نحو وحدة كردية
وقد تزايد المجهود الكردي لتعزيز حركة كردية شاملة بحلول القرن الواحد 

والعش���رين. ووفقا لبينجو فإن المراكز الكردي���ة األربعة تعمل كنظام تندمج 

فيه األدوات »رغم الفروق باألهداف ووس���ائل البل���ورة اإلثنية - القومية لكل 

واحد من هذه المراكز، والتي تش���كل انعكاسا سياسيا للدولة التي نما فيها. 

ويتعامل الخطاب الكردي الجديد مع كردس���تان كمجمع واحد ومن هنا جاءت 

التس���ميات: شمال كردس���تان، باكور، في تركيا؛ جنوب كردستان، باشور، في 

العراق؛ غرب كردس���تان، رجوة، في س���ورية؛ شرق كردس���تان، رجهالت، في 

إيران«.

وف���ي المجال السياس���ي، يوج���د اليوم مركز سياس���ي ك���ردي صرف في 

كردس���تان العراق. وأش���ارت بينجو إلى أنه على الرغم م���ن أن جهات معينة 

بي���ن األكراد تنظر بعدم رضا إلى هذه المركز السياس���ي، وبين هذه الجهات 

حزب العمال الكردس���تاني بزعامة عبد الله أوجالن، إال أن كردستان العراق هو 

»المكان الذي يتم الحجيج إليه من أجل إجراء مشاورات وعقد مؤتمرات واتخاذ 

قرارات تتعلق باألقاليم الكردية األخرى. ويصل الكثير من األكراد من الشتات 

إلى هذا اإلقليم من أجل االس���تفادة من خبراته. كم���ا أن رئيس هذا اإلقليم، 

مسعود برزاني، يحاول التوسط ووضع توازنات ناعمة بين اإلقليم الذي يرأسه 

وبين األقاليم األخرى. وأعلن مؤخرا، على سبيل المثال، عن نيته رصد 20% من 

ميزانية كردستان العراق لألكراد في سورية، الذين يخوضون صراعا إثنيا ضد 

مجموعات المعارضة اإلسالميين«.

وفي المستوى العس���كري، فإن الميليشيا الكردية في العراق، البيشمركة، 

تحول���ت إلى جيش حقيق���ي يصل تعداد مقاتليه إل���ى حوالي 200 ألف وهو 

مس���لح بأس���لحة ثقيلة. كذلك فإنه توجد لدى األكراد في خارج العراق قواعد 

عسكرية في أقاليمهم. 

وحصل���ت تطورات هامة فيما يتعلق ببلورة الهوية الكردية. وتحولت اللغة 

الكردي���ة، التي كان اس���تخدامها محظورا في جميع األقالي���م، إلى لغة حية 

ومتداولة في جميع األقاليم الكردية في الدول األربع، بفضل الثورة اإلعالمية 

الجديدة، مثل قنوات التلفزيون والش���بكات االجتماعية في االنترنت، وذلك 

رغم وجود ثالث لهجات كردية مختلفة. وتحولت اللغة الكردية في كردستان 

الع���راق إلى اللغة الرس���مية. وش���ددت بينجو عل���ى أن الرمزي���ن القوميين 

األكثر أهمية بالنس���بة لجميع األكراد هما اللغة الكردية ومنطقة كردستان 

التاريخية. 

وفي المس���توى التنظيمي، فإنه يوجد اليوم تنظيم كردي شامل ومقره في 

بروكسل ويحمل اس���م »المؤتمر الوطني الكردي«. وهدف هذه الهيئة هو أن 

تشكل لوبي لدى الدول األوروبية واألمم المتحدة من أجل إثارة الوعي الدولي 

تجاه القضية الكردية. وبين األمور التي أنجزها المؤتمر تبني برلمانات، مثل 

البرلمانين الس���ويدي والنرويجي، قرارا ينص على أن اس���تخدام نظام صدام 

حسين للسالح الكيميائي ضد أكراد العراق هو إبادة شعب. 

ربيع كردي
كتبت بينجو أنه »مثلما يوجد ربيع عربي فإنه يوجد ربيع كردي أيضا. وألول 

مرة في تاريخهم، طرح األكراد أنفس���هم في الخارطة السياسية في سورية، 

بفضل الهزة التي تعرضت لها الدولة منذ بداية العام 2011«. وأكدت الباحثة 

أن »الصحوة الكردية في س���ورية أعطت دفعة لنشاط األكراد في تركيا، سواء 

على المستوى العسكري أو على مستوى المقاومة المدنية. كذلك فإن الصحوة 

في سورية ش���كلت دافعا لمنظمات المعارضة الكردية اإليرانية لمحاولة ألم 

الش���روخ فيما بينها وطرح مطلب الفدرالية ]من خالل إقامة حكم ذاتي كردي 

وارتباطه بعالقة فدرالية بالدولة اإليرانية[«.

ورأت بينجو أنه »باإلمكان القول اليوم إن األكراد ينزعون الشرعية عن الدول 

القومية في جميع أقاليم كردس���تان كرد على نزع الش���رعية المتواصل ضد 

األكراد من جانب هذه الدول«.

وأك���دت الباحث���ة أن »الربيع الكردي« يضع تحديا لي���س فقط أمام األنظمة 

وإنما أيضا أمام الس���المة اإلقليمية للدول األرب���ع وهويتها القومية. ولفتت 

إلى أن »الربيع الكردي« لم يتأثر أبدا من تصاعد قوة اإلس���الم السياس���ي في 

المنطقة، واألكراد يتمس���كون بفصل الدين عن السياس���ة. وأضافت أنه فيما 

تتعاظم االنقس���امات االجتماعية في المجتمعات العربية، فإنه تجري عملية 

معاكس���ة لدى األكراد وتتمثل بمحاوالت ألم الش���روخ وزيادة التعاون داخل 

المجتمعات الكردية.

وأش���ارت بينجو إلى أنه »على غ���رار الصحوة العربية، فإن���ه كان في الحالة 

الكردية أيضا دور لوسائل اإلعالم الحديثة. وتمكن األكراد بفضلها من اختراق 

كافة الحدود والقيود ودفع قومية كردية تجاوزت الحدود بشكل ملموس«. 

وأضاف���ت أن الدور الت���ي تلعبه المرأة الكردية »أهم« مم���ا هي عليه الحال 

ف���ي المجتمعات العربية أو حتى قياس���ا بالمجتمع التركي. وتلعب النس���اء 

الكرديات دورا كامال في التنظيمات العسكرية والسياسية.

خارطة جيو- سياسية جديدة
رأت بينج���و أن األكراد يضعون في الواقع الراه���ن عدة تحديات أمام الدول 

التي يعيش���ون فيها. التحدي األول يتعل���ق بتكتل الدولة، وليس في العراق 

وسورية فقط، وإنما في تركيا وإيران أيضا اللتين يعتبر التكتل فيهما أقوى 

بكثي���ر من الدولتين األخريين. وأضافت أنه »رغم حقيقة أن التهديد مختلف 

ف���ي كل دولة، ف���إن التأثير المتبادل في النظام الفرع���ي الكردي، مثل إحياء 

اللغة وتش���كيل المؤتمر الكردي وما إلى ذلك، يش���كل مصدرا هاما لتصاعد 

قوة األك���راد والتحدي الذي يش���كلونه أمام الدول األربع«. وأش���ارت الباحثة 

إلى التهديد األكبر الذي يش���كله إقليم كردستان العراق على سالمة أراضي 

الدولة، وإلى أنهم يتجهون نحو »استقالل زاحف«. وأضافت أن جميع المعايير 

التي تنص عليها »معاهدة مونتيفيديو« كشرط لقيام دولة مستقلة، متوفرة 

بقدر كبير في إقليم كردستان العراق. 

لكن على الرغم من ذلك، فإن بينجو أش���ارت إلى وجود نقاط ضعف في النظام 

الكردي »وبينها عدم وجود هدف محدد واحد يوحد جميع األجزاء. والمنافس���ة 

والخصومات بين األجزاء ]األقاليم الكردية[ والمنظمات المختلفة، وكذلك غياب 

الدعم الدولي، وخاصة من الواليات المتحدة، لقيام دولة كردية مستقلة«.

رغم ذلك، فإن التغي���رات الدرامية في النظام الفرع���ي الكردي والتغيرات 

التي تش���هدها المنطقة أدت، وفقا لبينجو، إلى نشوء خارطة جيو- سياسية 

جديدة »ضعفت فيها الدولة القومية وتعززت قوة العبين فرعيين في الدولة. 

ففي العراق يوجد كيان كردي يس���ير نحو اس���تقالل زاحف. وتوجد في تركيا 

محاوالت إلقامة ما يسمى بالدولة الموازية تحت غطاء ’حكم ذاتي ديمقراطي’. 

وانتقل األكراد في س���ورية، خالل ش���هور، من أقلية تم إس���كاتها إلى جهة 

تحق���ق حكم ذاتي خالل القت���ال. وتطالب جهات معارض���ة كردية في إيران 

بإقامة مبنى فدرالي على غرار ذلك القائم في العراق«.

وثم���ة أمر ال يق���ل أهمية وه���و التغير الحاص���ل في العالقة بي���ن النظام 

الفرعي الك���ردي والدول األم. وكتبت بينجو في هذا الس���ياق أنه فيما كانت 

ال���دول األربع متحالفة فيما بينها ضد األكراد، فإنها لم تعد تنجح بذلك اآلن. 

»وتقيم تركيا اليوم حلفا غير مكتوب مع أربيل ضد بغداد، وحتى أنها تحاول 

’معانقة’ األكراد السوريين بعد فشل محاوالتها لتفعيل جهات في المعارضة 

الس���ورية ضدهم... واليوم أصب���ح باإلمكان التحدث ع���ن تصاعد قوة األكراد 

قياس���ا بالعرب... وتحّول األكراد إلى العب نشط وديناميكي من شأنه أن يغير 

الخارطة الجيو- سياسية في الشرق األوسط في القرن الواحد والعشرين«.

باحثة إسرائيلية متخصصة في تاريخ األكراد: تحوالت هادئة  في كردستان 
التاريخية من شأنها تغيير الخارطة الجيو- سياسية في الشرق األوسط

أعلن األطباء في مستش���فى »هداس���ا« في عين كارم في القدس، خالل 

األيام الماضي���ة، أن الحالة الصحي���ة للحاخام عوفاديا يوس���ف، الزعيم 

الروحي لحركة وحزب ش���اس، الذي يمثل الحريديم السفاراديم )اليهود 

الشرقيين(، تتراوح ما بين خطيرة وخطيرة جدا ولكنها مستقرة. فالحاخام 

غائب عن الوعي ويتلقى تنفسا اصطناعيا. 

وكان يوس���ف )93 عاما( قد دخل إلى المستش���فى م���رات عديدة خالل 

الفترة الماضية، لكن األجواء لدى قادة ش���اس، الذين يحيطون بس���ريره 

ويصلون من أجل أن يتعافى، تش���ير إل���ى أن الحاخام يحتضر وفي أيامه 

األخيرة، وعلى أثر ذلك اندلع صراع ضار على خالفته.

ويعتبر يوس���ف أحد أه���م الحاخامين في تاريخ إس���رائيل، خاصة بعد 

تأس���يس حزب ش���اس في العام 1982 ودخول نواب عنه إلى الكنيس���ت 

والحكومة بعد االنتخابات العامة في العام 1984. ومنذ ذلك الحين شارك 

حزب ش���اس في عش���ر حكومات من أصل 13 حكومة تشكلت خالل هذه 

ل شاس »بيضة 
ّ
الفترة. ولكونه حزبا وسطيا، من حيث الحجم والتأثير، شك

القبان« في عدة صراعات حزبية وسياس���ية، لدى تشكيل حكومات أو لدى 

التصويت في الكنيس���ت على قضاي���ا ذات أهمية عليا. و«يتهم« اليمين 

اإلسرائيلي، على سبيل المثال، حزب شاس أنه سمح بمصادقة الكنيست 

عل���ى اتفاق أوس���لو، بمجرد امتن���اع نوابه عن التصوي���ت، وأنه لو عارض 

االتفاق لما تم���ت المصادقة عليه. كذلك لعب ه���ذا الحزب، تحت زعامة 

الحاخام يوسف، دورا في القضايا الدينية وكانت مواقفه معتدلة قياسا 

بالحريديم األشكناز )اليهود الغربيين(. 

وب���دا طوال الس���نوات الماضية أن هذا الحزب عمل بص���ورة براغماتية، 

بحيث س���عى دائما إلى االنضمام إلى حكومات الوس���ط - اليس���ار، التي 

ش���كلها حزب العمل، أو حكومات اليمين، التي ش���كلها ح���زب الليكود، 

من أجل الحصول على ميزانيات لتمويل مؤسس���اته، وخاصة التعليمية. 

واهتم رؤس���اء حكومات إس���رائيل دائم���ا بزيارة يوس���ف، تحت تغطية 

إعالمية واسعة، على ضوء الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الحاخام بين 

اليهود الشرقيين.

لذلك فإنه ليس س���هال أن يحتل أحد مكان الحاخام يوسف، خاصة من 

داخل حركة شاس. وأشارت صحيفة »هآرتس« إلى هذا األمر بأن »الحاخام 

يوسف لم يرّب أبدا وريثا واضحا له كي يقود الحركة من بعده«.

الحاخام عّمار: متمرد أم وريث شرعي؟
يتبين اآلن، بعد تدهور صحة الحاخام يوس���ف، أن الصراع داخل شاس 

عمي���ق جدا، وأنه أعمق من الصراع لدى تش���كيل قائمة الحزب النتخابات 

الكنيس���ت األخيرة، عندما برز الصراع بعد عودة أرييه درعي إلى صفوف 

الحزب، بين هذا األخير ورئيس الحزب السابق ايلي يشاي. 

ويدور الصراع اآلن بين معسكرين أساسيين. 

يق���ود المعس���كر األول الحاخام األكبر الس���ابق ش���لومو عم���ار. ويقود 

المعسكر اآلخر الحاخام األكبر الحالي إسحق يوسف، نجل عوفاديا، ومعه 

درعي. وسادت خالفات كبيرة بين يوس���ف وعمار، خالل الفترة الماضية، 

رغم أن يوسف كان قد دعم عّمار بشكل كبير جدا من أجل تعيينه حاخاما 

أكبر إلسرائيل، قبل سنوات. لكن قبيل االنتخابات األخيرة لتعيين الحاخام 

األكبر الس���فارادي، دب الخالف بين االثنين، بعدما قرر عمار دعم مرش���ح 

مقابل مرشح شاس، نجل الحاخام يوسف. ولذلك اعتبر عمار أنه تمرد على 

يوسف. كما أن عمار قاطع مراسم تنصيب إسحق يوسف حاخاما أكبر.

وقد يبدو هذا الخالف ش���خصيا أو سياسيا، لكنه في الواقع خالف على 

مصالح وعل���ى الكثير من المال. إذ كان مهما ليوس���ف وعائلته أن تعود 

س���اللتهما إلى منصب الحاخام األكبر. والبقاء في المنصب يعني، إضافة 

إلى المكانة المرموقة، اس���تمرار أعم���ال العائلة في المجال الديني، مثل 

إعطاء شهادات ال� »كاشير« )أي الطعام والشراب الحالل بموجب الشريعة 

اليهودي���ة(، الت���ي تدر ربحا كبي���را على العائلة وفق���ا لتقارير صحافية 

إسرائيلية. 

لكن األمور انقلبت رأس���ا على عقب بعد دخول يوسف إلى المستشفى 

قبل أس���بوعين، وبعد أن زاره عمار. وكش���ف المحلل السياس���ي لصحيفة 

»معاريف«، ش���الوم ِيروش���المي، يوم الثالثاء الماضي، عن أن عمار يعتبر 

أن يوس���ف عينه وريثا له كزعيم لشاس، بعد أن وصلته ثالث رسائل من 

الحاخام يوسف.

ووفقا ليروش���المي، فإن الحاخام عوفاديا بعث بهذه الرس���ائل بواسطة 

ال عمار، 
َ
ته، يهوديت يوس���ف، التي اتصلت هاتفيا بزوج���ة عمار، ماز

ّ
كن

وأبلغتها بالرسائل الثالث. وقالت الرسالة األولى إن عوفاديا يطلب الصفح 

والغف���ران المتبادل من عمار. ودعت الرس���الة الثانية عمار إلى أن يصلي 

من أجل أن يس���تعيد عوفاديا صحته. أما الرسالة الثالثة، والتي اعتبرها 

عم���ار أنها األهم، فقد تضمنت طلبا من عوفاديا بأن يس���اعد عمار نجله، 

الحاخام األكبر الجديد، ويرش���ده في عمله، الذي ب���دأ بمزاولته قبل ذلك 

بأسبوع واحد فقط.

وقوبلت هذه الرس���ائل، وخاصة األخي���رة، بالذهول في صفوف مؤيدي 

عمار. وقال هؤالء المؤيدون إنه »بالنس���بة لنا، الحاخام عوفاديا صّدق على 

الهرمية بش���كل نهائي. والحاخام شلومو هو س���يدنا الحقيقي القادم«. 

وكان عمار قد حضر لعيادة يوسف بناء على طلب األخير. ووفقا للمقربين 

منه فإن يوسف استقبله بسرور وبكاء، وقال لعمار »أنت صديق.. أنت نور 

العالم«. واعتبروا أن الخالفات والخصومات بين االثنين قد انتهت. 

وأفادت التقارير الصحافية بأن معسكر عمار أدار حملته على مستويين. 

األول م���ن خالل المش���اركة في عدد كبير من المراس���م الدينية، من أجل 

تكريس حضور عمار ميدانيا. ومن خالل ش���ن حملة، يشارك في قيادتها 

إيلي يشاي، ضد رئيس حزب شاس، أرييه درعي. 

لكن المعسكر اآلخر في شاس يؤكد أن الحاخام عوفاديا لم ينصب أحدا 

خلف���ا له، ووصفوا إعالن المقربين من عمار عن تعيينه وريثا ب� »الوقاحة«، 

خاصة وأنهم منش���غلون ف���ي ذلك فيما الحاخام يرقد في المستش���فى 

ويتألم. 

وأثار النش���ر في »معاريف« غضبا وتوترا ش���ديدا في صفوف معسكر 

درعي، وسعى إلى نزع الشرعية عن عمار وإمكانية خالفته ليوسف. وقال 

مقربون من درعي إن يوس���ف، وقبل تخديره، أعلن فعال أنه يصفح لعمار، 

لكنه طلب منه أال يعارض نجله، الحاخام األكبر السفارادي، إسحق يوسف. 

وأضاف مقربون من درعي أن عمار ال يملك الصالحية الش���رعية المناسبة 

كي يرث يوسف، وأنه لم يترك بصمة خالل واليته كحاخام أكبر. 

واحت���ج المقرب���ون من عمار عل���ى هذه األقوال، واقتبس���وا م���ن أقوال 

ومقدمات كتبها الحاخام عوفاديا في كتب من تأليف عمار، ووصف فيها 

عمار بأنه »فارس الرعاة« و«ينبوع مصدر الحكمة«، وأن يوس���ف قال خالل 

مؤتم���ر ديني كبير، قبل عام ونصف العام، إن���ه يبارك جميع الحاخامين 

»وفي مقدمتهم صديقي العبقري الحاخام ش���لومو عمار«. وش���ددوا على 

أن »من يستهزئ بالحاخام عمار إنما يستهزئ بالحاخام عوفاديا«. إضافة 

إلى ذل���ك، أفادت »معاريف«، ي���وم الجمعة الماضي، بأن عم���ار بدأ، منذ 

حوالي الشهر، باالس���تعانة بمستشار عالقات عامة، من أجل الوصول إلى 

مكانة الزعيم الروحي لشاس. 

انقسام محتمل في شاس
تش���ير التقارير اإلسرائيلية إلى أن وضع درعي داخل شاس ليس جيدا 

مقابل المعس���كر الخصم بقيادة عمار ويش���اي. فإذا فقد درعي الحاخام 

عوفاديا يوس���ف، فإن���ه يتعين عليه أن يجد س���لطة روحانية تمكنه من 

الس���يطرة على شاس. لكن ال توجد س���لطة كهذه توازي سلطة يوسف أو 

عمار.

وقالت »هآرتس«، يوم الجمعة الماضي، إن هناك ثالثة مرشحين لخالفة 

الحاخام يوسف. األول هو عمار. والثاني هو الحاخام شالوم كوهين، عضو 

»مجلس حكماء التوراة« التابع لش���اس ورئيس المعهد الديني اليهودي 

»ييشيفاة فرات يوسف«. والثالث هو الحاخام األكبر إسحق يوسف، نجل 

عوفاديا. لكن األخير، وبس���بب توليه منصبا رس���ميا، لن يتمكن من تولي 

منصب سياسي خالل السنوات العشر المقبلة. 

لذلك يتوقع أن يس���عى درع���ي إلى دفع كوهين إل���ى منصب الزعيم 

الروحي لش���اس. لكن كوهين أطلق في الفت���رة األخيرة تصريحات ضد 

التيار الصهيوني - الديني، وهو أمر من ش���أنه أن يضعف حزب ش���اس 

تح���ت زعامته. وكان كوهين قد وصف مؤيدي ح���زب »البيت اليهودي« 

اليمين���ي المتطرف بأنهم »عماليق«، الذي���ن حاربهم الرب وفقا لما جاء 

ف���ي التوراة. كذلك اس���تهزأ كوهين ب� »القلنس���وة المنس���وجة« التي 

يعتمرها مؤيدو التيار الصهيون���ي - الديني ووصفهم كمن يعتمرون 

»وعاء مليئًا بالبراز«.

وفي ظل التخوف من فوز معسكر عمار - يشاي، بدأ معسكر درعي بشن 

هجوم ضد عمار ومقربيه، ووصفوهم بأنهم »يرقصون على الدماء«. وقال 

أحد المقربين من إسحق يوسف ودرعي لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، إن 

»كل ما يشغلهم ]أي يشغل معس���كر عمار[ اآلن هو صراعات الورثة، في 

الوقت الذي يبكي فيه كل شعب إسرائيل على الحاخام ]عوفاديا[. ونحن 

ال نرد ألنه ال يوجد لدى أحد الوقت والقوة من أجل ذلك. وهذا اس���تخدام 

س���افر لحالة الحاخام. وربما يوجد لدى الحاخام عمار معرفة توراتية، لكن 

س���لوكه ال يؤهله لمنصب قيادي. وهو اس���تغل ثقة سيدنا والتف حول 

ظهره مرة تلو األخرى«. 

وقال مصدر آخر مقرب من الحاخام عوفاديا يوس���ف للصحيفة نفسها، 

إن »الحاخام لم يجعلنا نعتقد للحظة أن الحاخام عمار هو الذي سيواصل 

طريقه. وستس���تمر الساللة عن طريق أبنائه، الذين جميعهم والحمد لله 

تالميذ حكماء. ومن كان يعرف أصال الحاخام عمار قبل عشر سنوات، قبل 

أن دعم���ه الحاخام عوفاديا من أجل الوصول إل���ى منصب الحاخام األكبر؟ 

نح���ن نعرف أن الحاخام عمار يعمل جاهدا من أجل ال� 120 للحاخام ]وهذا 

تعبير يتعلق بموت عوفاديا يوسف[. لكنه لن ينجح في ذلك«.

ولوح المصدر نفسه بتهديد نحو عمار بقوله إن »الحاخام عمار يعرف أن 

اللقاءات معه مسجلة ومصورة. وفي اللحظة التي نخرج فيها التسجيالت 

سنرى كيف سيتعامل معها، وس���يكون األمر غير لطيف أبدا. وسيضطر 

إلى البحث عن ملجأ لالختباء فيه عندما يسمع الجميع كيف أن سيدنا وجه 

إليه كالما قاسيا للغاية«. 

على ضوء هذا الصراع الشديد، يرى المراقبون والمحللون أن حركة شاس 

تتجه نحو االنقسام والتفكك إلى عدة جهات. ويدور الحديث داخل شاس 

حول التحالف بين عمار ويش���اي، الذي س���يأخذ نص���ف نواب كتلة حزب 

ش���اس في الكنيست وكذلك اسم الحزب. ويعتبر محللون أن هذا سيكون 

انتقام عمار ويش���اي من درعي. وثمة احتمال آخر ليس مستبعدا وهو أن 

ينجح درعي في تش���كيل »مجلس حكماء توراة« جدي���د، ويتمكن من أن 

يديره وفقا لرغبته والحفاظ من خالله على مكانته داخل شاس. 

ويؤك���د المحلل���ون أن هذه الصراعات داخل ش���اس بدأت قبل ش���هور 

طويلة، وربما في نهاية العام الماضي، عندما قرر الحاخام إسحق يوسف 

وزوجته يهوديت إخراج يش���اي من قيادة شاس وتعيين درعي الذي عاد 

إلى الحلبة السياسية بعد سنوات طويلة قضاها خارج النشاط السياسي 

بسبب سجنه بعد إدانته بتلقي رشى. وقرار يوسف االبن جاء بسبب القلق 

على مس���تقبل ش���اس بعد رحيل الحاخام عوفاديا، وذلك بهدف تعيين 

رئي���س للحزب وآخر للحركة لمنع تفكك ش���اس وانهي���ار مصالح الحزب 

وعائلة يوسف.

الحــاخــام عـــوفــاديــا يــوسـف يحتضـر في المستشفى
احتدام الصراع على منصب الزعيم الروحي لحركة شاس!

*الصراع على أشده بين عائلة الحاخام يوسف وأرييه درعي من جهة وبين الحاخام شلومو عمار وإيلي يشاي من الجهة األخرى*

الحاخامان عوفاديا يوسف )من اليمين( وشلومو عمار قبل أن يدب الخالف فيما بينهما.
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قضايا وآراء

بقلم: أمنون لورد )*(

»المجتمع المدني ضد مواطني إس���رائيل«- لعل ذلك يمثل وصفًا دقيقًا، 

إل���ى هذا الحد أو ذاك، للوضع السياس���ي في الدولة. فالق���رار األخير الذي 

رفض���ت بموجبه المحكمة اإلس���رائيلية العليا القانون ضد »المتس���للين«، 

يمثل أحدث دليل على الس���يطرة ش���به المطلقة لهذا »المجتمع المدني« 

في الخطاب اإلس���رائيلي العام. وهذه السيطرة هي التي تحدد في نهاية 

المط���اف الكفة التي ترج���ح لصالحها قرارات الحكوم���ة، وباألخص قرارات 

المحكمة العليا، أو لدى التئامها كمحكمة عدل عليا في إسرائيل.

فما هو المجتمع المدني، الذي يدور الحديث عنه طوال الوقت؟ 

المجتمع المدني، هو مصطلح من المفترض أنه يعبر عن مشاركة ديمقراطية 

ل� »المواطني���ن« في الطريقة التي تدار بها الدول���ة، وتضم منظمات المجتمع 

المدني في صفوفها فئات من ش���تى ألوان الطيف، وال س���يما اليسار، وبشكل 

رئيس اليس���ار الراديكالي. ويمكن الق���ول إن عدد منظمات »المجتمع المدني« 

والمنظمات »غير الحكومية« )هناك المئات من هذه المنظمات في إس���رائيل( 

يفوق تقريبًا عدد الناخبين الذين يصوتون لصالح اليسار اإلسرائيلي.  

وكمث���ال، يجدر بنا الرجوع إلى قرارات مؤتمر ديربن، المعادي للس���امية 

والمناهض إلس���رائيل، الذي عقد في آب العام 2001، والذي ش���اركت فيه 

منظم���ات حقوقية وممثل���ون للمجتمع المدني م���ن دول الغرب، وممثلون 

لمنظمات مجتمع مدني إسرائيلية، وقد تحدثت أهم القرارات الصادرة عن 

هذا المؤتمر عن »تجنيد المجتمع المدني ضد إسرائيل«.  وقد كان ثمة من 

أجمل بنود وقرارات مؤتمر ديربن المتعلقة بالعمل ضد إسرائيل، على أنها 

مشابهة لقرارات »مؤتمر فنزا« )الذي مهد في العام 1942 لما وصف ب� »الحل 

النهائ���ي« أو اإلبادة الجماعية الكاملة لليه���ود على أيدي النازيين(، ولكن 

بصيغة ما بعد الحداثة في القرن الحادي والعش���رين، وذلك على اعتبار أن 

نتائج استراتيجيا المقاطعة والحمالت القانونية والعقوبات ضد إسرائيل 

ستؤدي في النهاية إلى تفكك وانهيار دولة إسرائيل.

غير أنه توجد في إس���رائيل ظاهرة أكثر تطرفًا من دول أخرى، تتمثل في 

س���يطرة منظمات المجتمع المدني على الخط���اب العام دون قيود، ويعزى 

نجاحها في ذلك إلى التعاون المستمر منذ سنوات طوال من جانب المحكمة 

اإلس���رائيلية العليا.  ومن هنا االستنتاج بأن هذه المنظمات ال تهدف إلى 

تحسين الحياة في إسرائيل من خالل حماية المواطن والمجتمع من فظاظة 

وإساءة المعاملة من قبل السلطة وسائر العناصر والجهات التي يمكن لها 

لعب دور ه���دام للمجتمع. إن الهدف الوحي���د لمنظمات المجتمع المدني 

في إس���رائيل، يتمثل في التطلع المتالك السلطة والنفوذ بال ضوابط، حتى 

أنها نجحت في الس���نوات األخيرة في امتالك القدرة على توجيه سياس���ة 

مؤسسات السلطة المنتخبة، وال سيما عن طريق المحكمة العليا.

في الماضي كان اليس���ار اإلس���رائيلي يس���يطر ويتحصن في مؤسس���ات 

مثل وس���ائل اإلعالم وجه���از القضاء وحت���ى في الجيش اإلس���رائيلي. وقد 

تحدث البروفس���ور مناحيم ماوتنر في كتابه »القانون والقضاء والثقافة في 

إس���رائيل على أعتاب القرن الحادي والعشرين« عن السيرورة التي أدى فيها 

فقدان حركة العمل الصهيونية للهيمنة السياسية إلى تغيير قيم القضاء 

وسياس���ة األحكام لدى المحكمة العليا، وقد ب���ات ذلك جزءًا من الماضي، أما 

اليوم فإن الحديث يدور على تكنولوجيا اجتماعية- سياسية جديدة، إذ بات 

في مقدور أقلية نخبوية، عن طريق السيطرة على الخطاب اإلعالمي، الوقوف 

والتحصن ضد المجتمع اإلس���رائيلي، وأن تف���رض عليه قرارات تتناقض مع 

المصلحة العامة، التي يمكن أن يرى فيها البعض قضية قومية.  

وعلى س���بيل المثال فقد قررت المحكمة العليا بحث موضوع توزيع نسب 

موارد الغاز التي س���تخصص للتصدير، ومع أن هذه المس���ألة هي مسألة 

استراتيجيا اقتصادية- سياسية ال يجوز للمحكمة العليا التدخل فيها، إال 

أن السجال الصاخب، أحادي االتجاه، دفع قضاة المحكمة العليا إلى مناقشة 

الموضوع.  لماذا يتم ذلك؟ إنه يتم نتيجة ش���هوة الس���لطة القائمة لدى 

النخبة اإلسرائيلية، حتى أن هناك حاليًا وسائل إعالم إسرائيلية مستعدة 

لخدمة مصالح أجنبية.  إن الوحدة الرسمية لمنظمات المجتمع المدني في 

إس���رائيل - ابتداء من منظمة »بتس���ليم« وانتهاء بمنظمات الخضر - إنما 

تعكس قيمًا ش���مولية، إذ كيف يمكن تفسير قرار قاٍض مغمور بأن حركة 

»إم ترتس���و« )حركة يمينية إسرائيلية متطرفة( يشتبه في كونها، بسبب 

قيمها ومبادئها القومية، حركة فاشية؟!

إن إخف���اق الهيئ���ات المنتخبة والتمثيلية في إس���رائيل، أو تقاعس���ها 

في مواجهة هذه المعركة، من ش���أنه أن يقود نح���و انهيار الديمقراطية 

في إس���رائيل، وس���يكون من ضم���ن المتضررين من ذلك أيض���ًا المحكمة 

اإلسرائيلية العليا.

_________________________________

)*( صحافي إسرائيلي من أصحاب األعمدة في صحيفتي »معاريف« و«مكور ريشون«.

استبداد بقناع التنور- حول نفوذ منظمات المجتمع المدني في إسرائيل!

مس���ألة نظام »الوضع القائم«، وإلى ما ال يتحدث عنه لبيد بصورة مباشرة.  

وإذا ما تحدثنا عن مس���ألة المواطنة، فس���وف نجد أن تصنيف المواطنين 

كمتدينين أو علمانيين هو عملية سياسية- مؤسسية، اجتماعية وثقافية 

لها أهمية حاس���مة في تحديد ش���روط االنتماء وأنم���اط التوزيع. ويمكن 

التنويه في هذا الس���ياق بنموذج المواطن���ة الذي تحدث عنه يوءاف بيلد 

وغرش���ون شافير، والذي يستند إلى وجود ثالثة أنواع من خطاب المواطنة، 

والت���ي ال تح���دد فقط من ال���ذي ينتمي إل���ى المجموع، وإنم���ا تحدد هذا 

االنتم���اء أيضًا بناء على درجة االقتراب م���ن المركز، ومن الذي يمكن له أن 

يكون ش���ريكًا في توزيع الموارد االجتماعي���ة.  ويعني ذلك، في نظري، أن 

الش���خص القريب من المركز، والذي يتطلع إلى المحافظة على مكانته في 

هذا المركز، سيس���عى إلى إقامة تش���ابه بين صورته وبين صورة المواطن 

المثالي، المتماثل مع الدولة، بمعنى صورة الطبقة المتوسطة.

في خمس���ينيات القرن الماضي تشكلت صورة المواطن في إطار منظومة 

األيديولوجيا الرس���مية، الت���ي وقفت، في أعقاب إعالن قي���ام الدولة، ضد 

الس���مات الحركية ل� »الييش���وف اليهودي« الصهيوني وغير الصهيوني، 

وذلك بهدف تمكين الدولة من تش���كيل ومأسس���ة نفسها كمركز عالمي 

للنظام السياس���ي.  وقد استند النظام الرس���مي على الشراكة السياسية 

بين حزب »مباي« وبين الصهيونية الدينية؛ هذه الش���راكة التي ش���كلت 

أو صاغ���ت ص���ورة المواطن في ص���ورة النخبة المؤسس���ة والبانية للدولة، 

وح���ددت من خالل ذلك أيضًا س���مات الخطاب الجمهوري الرس���مي.  وفي 

إطار هذا التحالف التاريخي )بين »مباي« وبين تيار الصهيونية- الدينية( 

أعف���ي 400 م���ن طلبة الم���دارس الدينية من الخدمة العس���كرية بش���رط 

بق���اء المتديني���ن الحريديم في الهامش. غير أن المغ���زى المركزي لهذه 

الش���راكة، وال���ذي لم يحظ، من وجه���ة نظري، باهتم���ام بحثي كاف حتى 

اآلن، يكم���ن في النظ���ام الطبقي الذي أوجدته تلك الش���راكة ذاتها.  فإذا 

كانت الدولة الحديثة تتس���م بالتحالف بينها وبين الطبقة المتوس���طة، 

فقد وضعت في الصراع حول الرس���مية في الس���نوات األولى لقيام الدولة 

)إسرائيل(، وفي إطار الشراكة بين حزبي »مباي« و«المفدال«، أسس السمات 

الثقافية لهذه الطبقة )المتوس���طة( وللمواطنة ذاتها.  وقد نش���أ، برعاية 

نظ���ام »الوضع القائم«، نظام اجتماع���ي يقوم على مبدأ »عش ودع اآلخرين 

يعيشون«، والذي كان مالئمًا لشركائه، بداية النخبة بانية الدولة، ومن ثم 

الطبقة المتوس���طة نتاج الدولة.  هذا النظام اس���تمر وصمد طوال الوقت 

الذي جرت في���ه المحافظة على تقس���يم العمل بين مكوني���ه، الممثلين 

بحزبي »مب���اي« و«المفدال«.  فقد تولى األول )»مب���اي«( مهمة كبح العمال 

الش���رقيين غير المؤطرين في اتحاد نقابات العمال )الهس���تدروت(، ولم 

يكونوا عربًا يعيش���ون تحت حكم عس���كري، وإفس���اح المج���ال أمام تطور 

اقتصادي رأس���مالي برعاي���ة الدولة، فيما عم���ل الثاني )المف���دال( على 

إلحاق المهاجرين الش���رقيين بجهازهم التعليمي المس���تقل )كان سبعة 

من كل عش���رة تالمي���ذ في هذا الجهاز التعليمي ش���رقيين(.  غير أن عقد 

هذا التحالف أخذ ينفرط تدريجيًا عندما تمرد الش���رقيون )على أوضاعهم 

وظروف اس���تيعابهم( ابتداء من تمرد »وادي الصلي���ب« )في حيفا( مرورًا 

باحتجاجات حركة »الفهود الس���ود« )تشكلت في احياء الشرقيين الفقيرة 

في القدس(، ومن ثم انتقال الشرقيين للتصويت لحزب »الليكود«، وبعد أن 

خاب أملهم بهذا الحزب، تحولوا للتصويت لصالح حركة »ش���اس« الدينية- 

الحريدية الشرقية.  وقد أدى هذا االنتقال ليس فقط إلى سقوط )اإلطاحة 

بس���لطة( حزب »المعراخ )التجمع(«، وإنما أيضًا إلى الس���قوط السياس���ي 

لح���زب »المفدال«، الذي فقد قوته السياس���ية ووظيفت���ه كحارس للدين، 

وتحول إلى راع للمشروع والجهد االس���تيطاني )في األراضي الفلسطينية 

المحتل���ة في العام 1967(.  ففي نطاق هذا المش���روع االس���تيطاني عادت 

لتظه���ر مجددًا بوضوح صورة الصهيوني- الطليعي األش���كنازي، في حين 

لم يظهر الشرقيون هنا في الصف األول، وإنما فقط في الصفوف األخيرة، 

كمس���توطنين اختاروا السكن في المس���توطنات كحل لما يوصف حاليًا ب� 

»أزمات الس���كن«، وهذا يعيدن���ا إلى الوضع الراهن.  فقبل حوالي الس���نة 

تقريب���ًا من االنتخاب���ات العامة األخيرة )مطلع الع���ام 2013(، تحدث يائير 

لبي���د )زعيم حزب »يش عتيد«( عن األس���باب التي حدت به لدخول معترك 

الحياة السياس���ية، مبينًا، من وجهة نظره، من ه���ي الفئات التي يجب أن 

تس���تفيد من النظام االجتماعي، بقوله: »إن الدولة ملك للطبقة المتوسطة 

في إس���رائيل، أولئك الذي يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش، بينما 

تعتبر أسعار الش���قق والسيارات التي يشترونها من )األسعار( األعلى في 

العال���م الغربي.. الدولة مل���ك للجمهور المنتج في إس���رائيل، الذي يقدم 

أقصى العطاء، وال يحصل إاّل على أقل القليل« )غلوبس، 2012-2-16(.

عندم���ا اندلع احتجاج صيف الع���ام 2011، خيل للوهلة األولى أن الحديث 

ي���دور عل���ى ظهور صراع طبق���ي. ولم يك���د يمر وقت طوي���ل حتى تحول 

االحتج���اج االجتماع���ي ضد السياس���ة الني���و- ليبرالية الت���ي تنتهجها 

الحكوم���ات اإلس���رائيلية منذ ثالثة عق���ود، إلى صراع ح���ول أنظمة الدين 

والدولة. غير أن الصراع حول األجندة الدينية، وحول تجنيد طلبة المدارس 

الدينية، وباألس���اس حول المخصصات للمجتم���ع الحريدي، ليس فقط لم 

يمنع قيام تعاون وتحالف بين يائير لبيد ونفتالي بينيت، بل على العكس، 

فهو يخدم هذه الشراكة، التي تتعدى كونها مجرد استراتيجيا سياسية.  

ومثلما أن لبيد األب لم يت���ورع في حينه عن التعاون مع حزب المتدينين- 

الوطنيين )المفدال( في دفع مش���روع قانون أساس »دولة إسرائيل كدولة 

يهودي���ة صهيونية و ديمقراطية«، فإن نجله أيضًا )يائير لبيد( لم يتورع 

بدوره أيضًا ع���ن التعاون مع حزب »البيت اليه���ودي« في العمل على دفع 

س���ليل القانون ذاته، »قان���ون الدولة القومي���ة«. وأود التأكيد هنا أن هذا 

الش���راكة )بين لبيد وبيني���ت( ما هي إاّل محاولة إلعادة تش���كيل التحالف 

بين الدولة وبين الطبقة المتوس���طة، بين الرأس���مالية والقومية، كما أنها 

تستهدف إعادة الحدود السياسية لهذا التحالف إلى موضعها، ليس في 

ميادين وساحات االحتجاج، وإنما في األروقة المظلمة لسياسة الماضي.

وفي هذا السياق فإن أهمية »الوضع القائم« كأداة تمنع علمنة المواطنة، 

ال تكم����ن فقط ف����ي أنه يضمن اس����تمرار النظام القائم ف����ي مجاالت الدين 

)خاص����ة في قوانين األحوال الش����خصية(، أو التمييز بي����ن اليهود والعرب، 

وإنما أيضًا في كون »الوضع القائم« يش����كل »مبدأ مؤسسًا«، ولذلك فإنه نوع 

خ����اص من العمل الثقافي، وبعبارة أخرى، إنه نظام سياس����ي- ثقافي يحدد 

معيارًا دينيًا- إثنيًا- قوميًا، يضمن للطبقة المتوسطة األشكنازية المتدينة 

)لكن ليس الحريدية( وغير المتدينة )لكن ليس العلمانية( القدرة على رسم 

نموذج له سمات إثنية وإثنية- دينية ال تبقي اإلنسان في مكانه فقط، وإنما 

تحدد أيضًا قدرته على أن يكون ممثاًل في النظام السياسي المدني.

_________________________________________

)*( أســـتاذ محاضر في قســـم علـــم االجتماع والعلوم السياســـية واإلعـــالم في الجامعة 

المفتوحة. ترجمـة خاصـة.

بقلم: غال ليفي )*(

ف���ي تك���رار لعبارة معروف���ة يمكن القول إن���ه لعله م���ن الممكن إخراج 

المتدينين من الحكومة اإلس���رائيلية غير أنه من المستحيل فصل الدولة 

عن المتدينين. وفي هذا السياق أقترح أن يتم التفكير حول »المتدينين« 

ليس كمجموعة من الناس لها عالقة أو صلة معينة بالدين، وإنما كمجموعة 

سياس���ية واجتماعية تتمتع، رغم تغير موقعها السياس���ي )من االئتالف 

إلى المعارضة مث���اًل(، بحضور فاعل وقوي في اختي���ارات وقرارات الدولة، 

سواء كانت هذه تتعلق مباشرة بمسائل دينية أو بسواها.  

فض���اًل عن ذلك، ثمة إش���كالية متناقضة في صعوب���ة المطالبة بأجندة 

علمانية في مجتمع يتصرف في حياته اليومية كمجتمع علماني؛ ويتعاظم 

هذا التناقض في ضوء االهتمام الش���ديد الذي يبديه ساس���ة علمانيون 

تجاه مسائل من قبيل من يكون الحاخام األكبر للدولة. وتجد هذه الثنائية 

تعبيرًا لها أيضًا في التحالفات السياسية، كالتحالف الذي قام مؤخرًا بين 

يائي���ر لبيد )العلماني( ونفتالي بينيت )المتدين(.  ولكن يبدو في الظاهر 

أن القاسم المش���ترك لهذين الرجلين هو الرغبة في التغيير وفي انتهاج 

»سياس���ة جديدة« يقبع في أساسها نموذج من االس���تمرارية أكثر عمقًا، 

وهو الذي يشد هذين السياسيين نحو الشراكة التاريخية التي قامت في 

صفوف الطبقة المتوسطة في بداية عهد الدولة تحت راية الرسمية.

فما هو األس���اس الذي استندت عليه الشراكة السياسية بين حزب »يش 

عتيد )يوجد مس���تقبل(« )بزعامة لبيد( وحزب »البي���ت اليهودي« )بزعامة 

بينيت(؟! ه���ل يدل هذا التحالف على ظهور »السياس���ة الجديدة«، أم أن 

الحديث يدور فقط على عودة السياسة القديمة؟ هل تشكل هذه الشراكة 

مج���رد تحالف تكتيك���ي، أم أنها تنطوي على بعد اس���تراتيجي يقف في 

أس���اس النظام االجتماعي- السياس���ي في إس���رائيل؟! وكيف يرتبط هذا 

التحالف بتطور نظام المواطنة اإلثني وباس���تمرارية نظام »الوضع القائم« 

)الستاتيكو( كأسطورة تنظم وتطبع عالقات السيطرة والتمثيل السياسي، 

والذي يقصي إلى الهامش، بصورة مستمرة، المجموعات غير المتماثلة مع 

نموذج بناء األمة والدولة؟.

سأحاول في هذا المقال تس���ليط الضوء على نظام »الوضع القائم« الذي 

ينظم عالقات الدين والدولة، ويش���كل نوعًا من االتفاق حول مكانة الدين 

ف���ي العمومية اإلس���رائيلية.  وأقترح هنا التفكير به���ذا النظام باعتباره 

أداة لتبري���ر التعريف الذاتي إلس���رائيل كدولة يهودي���ة وديمقراطية، 

وبالتالي كنظام يعطي المواطنة في إس���رائيل مضمون بنية غير تعسفية 

ف���ي الظاهر، أي يعطيه مضمون���ًا ديمقراطيًا، غير أنه يش���كل في الوقت 

ذاته أداة تفس���ر أيضًا طريقة الدولة في رس���م وتكريس الحدود اإلثنية 

والطبقية، والتي تقوض إمكانية ظهور سياس���ة راديكالية، وتقلص حيز 

المش���اركة والتمثيل السياسيين.  فعلى الرغم من التغييرات التي طرأت 

على عالقات الدين والدولة خالل العقود الفاصلة بين هجرة الشرقيين في 

الخمس���ينيات، مرورًا بدخول )المواطنين( العرب إلى الجس���م المدني في 

السبعينيات، وانتهاء بالهجرة الروسية في التسعينيات، إاّل إن قوة حضور 

وتأثي���ر »الوضع القائ���م« ظلت ثابتة، ليس فقط في مج���ال الدين بالذات، 

وإنما أيضًا في مجال المواطنة.  وإذا كانت مصطلحات ومفاهيم سياس���ية، 

مثل الدولة والمواطنة والش���رقيين واإلش���كناز وغيرها، تأخذ معناها في 

إطار العالق���ات االجتماعية المتبادلة، كذلك ينبغي أيضًا فهم أن النقاش 

العام حول عالقات الدي���ن والدولة يتم بين مقولتين مجردتين كنزاع بين 

»علمانيي���ن« و«متدينين متزمتين )حريديم(«.  ووفق���ًا لهذه الرؤية التي 

اعتب���رت بموجبه���ا )بصورة خاطئة( رس���الة دافيد بن غوري���ون في حينه 

إل���ى الزعامة الحريدية، كمنطلق، أو أس���اس، لهذا النظ���ام، مدعومًا بفهم 

»التحال���ف التاريخي« بين حزب »مباي« والحزب القومي- الديني )المفدال( 

كنظام مستقر ل� »ديمقراطية تشاركية«، فإن نظام »الوضع القائم« يشكل 

في الظاهر تس���وية بين توجهين أيديولوجيي���ن راديكاليين، ثيوقراطي 

وديمقراطي، وفي هذا السياق التاريخي يظهر التيار الصهيوني- الديني 

بمنزل���ة الحل الوس���ط أو التس���وية التوفيقية بين القطبي���ن »العلماني« 

و«الحري���دي«.  وعلي���ه فإن النظام ذات���ه )نظام »الوض���ع القائم«( يعكس 

تس���وية متخيل���ة بين الدي���ن والدولة، ويمث���ل في الوق���ت ذاته الفصل 

المزعوم بينهما. وبعبارة أخرى فإن ذل���ك يمثل نهاية حدود قدرة الدولة 

الصهيونية- اليهودية.

لكن، ف���ي ظل إدراكنا النعدام الفصل بين الدي���ن والدولة، فإنني أقترح 

النظ���ر إلى نظام »الوضع القائم« كمحرك )ميكانيزم( للنقاش العام، يحدد 

المش���اركين فيه ويص���وغ حدوده، وفي الوقت ذاته ف���إن هذا الميكانيزم 

يخفي، أو يحجب أولئك الذين ال يش���اركون ف���ي النقاش )مثل العرب( وما 

ال يبح���ث في إطار هذا النق���اش )كالعالقات الطبقي���ة واإلثنية(، ومن هنا 

السؤال: من هم الذين يشاركون في النقاش كوكالء، أو كالعبين سياسيين، 

ومن هم المغيبون عنه؟ وما هي المواضيع المغيبة عن النقاش في ش���ؤون 

الدين والدولة؟

بغية االجابة على هذه التس���اؤالت، س���وف أتطرق باقتضاب إلى موضوع 

المهاجرين »الروس« الذين قدموا إلى إسرائيل من دول االتحاد السوفياتي 

س���ابقًا، بمعزل عن مسألة الدين اليهودي، إذ يمكن القول إن هناك عوامل 

كثي���رة أخرى، ال عالقة لها بموقف أغلبية ه���ذه المجموعة من الدين، هي 

التي تفس���ر تلك الهجرة )الروسية(.  فضاًل عن ذلك، فإن هذه المجموعة، 

مقارنة بمجموعات س���كانية أخرى مثل الشرقيين والعرب، تتميز بكونها 

تعتب���ر »عصرية«، بمعنى يمكن لها أن ت���وازن ما بدا في ثمانينيات القرن 

الماضي كتهديد للمجتمع اإلس���رائيلي، بإضفاء الطابع الديني- الحريدي 

على أنماط الحياة في المجتمع والدولة.

إن الوضع الخ���اص الذي يميز هذه المجموعة الكبيرة )غير المتدينة في 

غالبيتها( يتي���ح رؤية البعد الالمعقول في الجدل ح���ول »الوضع القائم«.  

فس���واء كان هؤالء )المهاجرون الروس( متديني���ن أم ال، فإنهم موجودون 

هنا )في إس���رائيل( بسبب كونهم يهودًا، أو إذا شئنا الدقة، بسبب الطاقة 

الكامن���ة في اعتبارهم جزءًا م���ن المجموعة االثني���ة اليهودية- القومية.  

فق���د كانت الدولة الصهيوني���ة ترغب وتحتاج إل���ى قدومهم، على الرغم 

م���ن كونهم ال يعتبرون يهودًا م���ن ناحية الش���ريعة الدينية اليهودية، 

وذلك بس���بب الصراع اإلثني- القومي الذي تخوض���ه، على أن يختار هؤالء 

المهاجرون أن يكونوا يهودًا، نظريًا أو عمليًا.  وبالفعل فقد قبل المهاجرون 

الروس »الصفقة«، التي أتاحت لهم، مقابل شروط الهجرة المريحة نسبيًا، 

»االنضمام« إلى )األمة( القومية اليهودية-اإلس���رائيلية، س���واء عن طريق 

قبول أيديولوجية، أو بواسطة طريقة تهويد دينية، أو من خالل انخراطهم 

في الحياة والس���لوكيات اليومية في إطار المجتمع اليهودي في إسرائيل.  

وخالفًا لتعاملها مع المهاجرين األثيوبيين )الفالش���ا( لم تبد الدولة أيضًا 

تش���ددًا أو اهتمامًا زائدًا فيما يتعلق بإجراءات تهويد المهاجرين الروس، 

وعلى هذا األس���اس سارعت إلى منحهم »المواطنة الكاملة«.  غير أن هؤالء 

المهاجري���ن، وجدوا أنفس���هم، بعد قدومهم، يواجه���ون لوحدهم واقعًا 

يزداد ويش���تد فيه التطابق بين المكونين الديني والقومي، وال مكان فيه 

لنمط حياتهم العلماني. صحيح أنهم س���اهموا في مأسس���ة مراسم دفن 

وزواج مدنية أو ش���به مدني���ة، لكنهم في المحصلة، س���اهموا في تعزيز 

»الوضع القائم« كميكانيزم ينظم أش���كال الفصل اإلثنية- الثقافية )مثاًل، 

بي���ن الش���رقيين والمهاجرين الروس ف���ي مدن التطوي���ر(، والصراع فيما 

بينه���م على الطابع اليه���ودي للدولة.  وبعبارة أخرى، ف���إن نظام »الوضع 

القائ���م«، الذي وصفه المؤرخ يغئال عيالم عل���ى أنه الغالف األيديولوجي 

الذي يدور الصراع حول الدين والدولة على ش���كله، يولد صورة من التوافق 

حول التس���ويات القائمة، غير أن هذه التس���ويات، التي تتم وسط تجاوز، 

ومن وراء ظهر المواطنين أنفس���هم، تترك الناطقين بالروس���ية، في هذه 

الحال���ة، وحيدين في واق���ع تبدو فيه الطريقة الوحي���دة تقريبًا لمواجهة 

غياب الحرية من الدين، هي الرضوخ ألنظمة التحايل والخدع اإلس���رائيلية 

التي تتيح للعلمانيين في إس���رائيل أن يعيش���وا حي���اة علمانية في حيز 

مدني يس���ود فيه أيضًا إكراه ديني، أما الثمن السياسي لذلك فهو فقدان 

التمثيل السياس���ي )من الناحية الجوهرية وليس م���ن الناحية الفنية أو 

الشكلية(.

من هم المستفيدون الحقيقيون من »الوضع القائم«؟
إذا كان المهاج���رون الروس هم الخاس���رون، فمن يكون المس���تفيد من 

نظ���ام »الوضع القائم«؟  الجواب ببس���اطة: المتدين���ون، أو وفق التعريف 

المألوف، الحريديم.  فالسياس���ة الحريدية تجني ف���ي ظل الوضع القائم 

مكاس���ب سياسية وس���يطرة على الموارد الرمزية والمادية، وهو ما ُيمكن 

األحزاب الحريدية من لعب أدوار مؤثرة وذات صلة في المجال السياس���ي.  

ولكن الفائدة والمكاس���ب السياس���ية التي تجنيها األح���زاب الحريدية، 

ال تجد انعكاس���ًا مماثاًل عل���ى أوضاع المجتمع الحري���دي، وخير دليل على 

ذلك هو مظاهر الفقر المنتش���رة في صفوف هذا المجتمع، والتمييز الذي 

يعان���ي منه المتدينون الحريديم الراغبين في االندماج في س���وق العمل 

اإلسرائيلية.  وفي اعتقادي هناك مستفيدون أكبر وأكثر من الحريديم، ال 

ترتبط مكاسبهم مباشرة بشؤون الدين والدولة.

م���ن هنا يغدو الموض���وع هو العالقة بي���ن المواطنة والدي���ن، أي البعد 

الطبق���ي لنظام »الوضع القائم«، وهذا يعيدن���ي إلى موضوع تحالف يائير 

لبيد ونفتالي بينيت، وكالهما من ممثلي »النخبة العس���كرية« والصناعات 

التكنولوجية المتطورة ووس���ائل االعالم والدعاية، وهي قطاعات تش���كل 

ركائز الطبقة المتوس���طة الناجحة حاليًا في إس���رائيل.  ويحتاج التحليل 

الطبقي إلى الرجوع مجددًا إلى السؤال البسيط: من هم المستفيدون، ومن 

هم الخاسرون؟

إذا م���ا عدنا للمعطيات حول التدين في إس���رائيل، فس���وف نجد، كما هو 

مع���روف، بأنه كلما كان���ت المكان���ة االقتصادية لإلنس���ان متدنية أكثر، 

كلما ازدادت احتمالية أن يكون هذا اإلنس���ان أكثر تدينًا.  والس���ؤال، هل 

يفس���ر التدين الفقر، أم العكس؟ هذا الس���ؤال له بعدان، بعد مادي، وبعد 

رم���زي- ثقاف���ي.  في البع���د المادي، م���ن المعروف أن الرصيد السياس���ي 

ن ف���ي الصراع حول الميزانية  كوَّ
َ
ال���ذي جمعه يائير لبيد )وأبوه من قبله( ت

العام���ة )الميزانيات والمخصصات الحكومية المحولة لحس���اب المتدينين 

الحريدي���م(، مع أن تدوير المعطيات على نحو موس���ع يبي���ن أن »التكلفة« 

المالية للمتدينين الحريديم ال تزيد ع���ن 2% من الميزانية العامة للدولة، 

لذلك أعتقد أن اإلجابة الطبقية تكمن في البعد الرمزي. غير أن ذلك ال يعني 

قطع���ًا، في نظري، بأنه ال توجد للصراع الطبقي نتائج مادية، وكما أس���لفنا 

فإن الفقر المنتشر في صفوف الحريديم ُيشكل أحد تجليات هذا الصراع.

وعليه فإن المس���ألة الطبقية ليست فقط مسألة مال.  فعندما حث حزب 

»ش���ينوي« بزعامة )يوس���ف( لبيد األب، المتدينين الحريديم على الخروج 

للعم���ل، أو حينما يذكرنا لبيد االبن، زعيم حزب »يش عتيد«، صباح مس���اء، 

بأنه انضم للحكومة كي يعمل على تحقيق توزيع عادل للميزانية ولموارد 

الدولة، فإن ذلك ال يشكل مس���ألة األموال التي يتحدثون عنها، وإنما هي 

مس���ألة »لمن تعود الدولة؟«، حس���ب تعبير يائير لبي���د، وهذا يعيدنا إلى 

وجهة نظر أستاذ جامعي حول الوضع اإلسرائيلي اآلن

»الوضع القائم« فيما يتعلق بعالقة الدين والدولة يهدف إلى منع علمنة المواطنة! 
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

تقارير خاصـــة

قال المحلل السياس���ي اإلسرائيلي نوعام شيزاف 

إن ق���رار المحكمة اإلس���رائيلية العلي���ا الذي ألغى 

قانونًا يسمح إلسرائيل بس���جن طالبي اللجوء ثالثة 

أعوام من دون تقديمه���م إلى المحاكمة، أخرج إلى 

العل���ن مجددًا عق���دة البارانويا الت���ي يعاني منها 

اليمين اإلسرائيلي. 

وأضاف هذا المحلل في مقال نش���ره في ش���بكة 

االنترنت: 

في محط���ات اإلذاع���ة هاجم المتحدثون بلس���ان 

اليمين ما وصفوه بالطغمة القضائية، وش���ن كتاب 

األعم���دة في الصحف حملة ش���عواء ضد المنظمات 

الحقوقية، وم���ا زال الحديث جاريا على هذا المنوال 

منذ صدور ذلك القرار قبل أكثر من أسبوعين. 

وعلى رأي اليمين، فإن الذي يسيطر في إسرائيل 

ه���و أخطبوط متطور م���ن المنظم���ات االجتماعية 

أكث���ر ثراء من ق���ارون، وتعمل إل���ى جانبها جوقة 

من الصحافيي���ن، وأن هذه المنظم���ات تملي على 

المحاك���م ما تش���اء من ق���رارات وأح���كام، فيما أن 

هدفها هو القضاء على شعب إسرائيل بطرق شتى، 

منها » اختراع شعب« فلسطيني، وتشجيع ماليين 

األفارق���ة على التس���لل واللجوء إلى إس���رائيل عبر 

حدودها الجنوبية، وتغذية ودفع الالس���امية قدما 

في أوروب���ا، فضال عن اخت���الق »احتجاج اجتماعي« 

داخلي. 

وف����ي ه����ذا الوق����ت بال����ذات، وبعدما تس����ببت 

منظمات »الصندوق الجديد إلسرائيل« و«بتسيلم« 

و«ماتسبين« بالفرار الجماعي من الجيش اإلريتري، 

وبالمجاعة في الس����ودان، والمظاهرات المناهضة 

لج����دار الفص����ل  في بلعي����ن، واألزمة في س����وق 

السكن في إسرائيل، وصلت الخطة )المؤامرة( إلى 

مراحلها  النهائية، الهادفة إلى استبدال بنيامين 

نتنياه����و وإح����الل عزمي بش����ارة مكان����ه، وإرغام 

الجيش اإلس����رائيلي على تسليم »أرض إسرائيل« 

بأكملها، باس����تثناء أنقاض قرية »الشيخ مّونس«، 

إلى قوى »الجهاد اإلس����المي الفاشي النازي«، ولوال 

ثالث����ة  من المدونين واثنين م����ن كتاب األعمدة، 

الذين يواجه����ون بمفردهم هذه الهجمة، لكانت 

ه����ذه المؤامرة قد خرجت إلى حي����ز  التنفيذ منذ 

أمد بعيد. 

وبرأي شيزاف ثمة مشكلة بسيطة فقط في هذه 

الرواي���ة »المقنعة«، وه���ي أن اليمين يحتفظ منذ 

ثمانينيات القرن الماضي بزمام الحكم والس���يطرة 

في الدولة، باستثناء فترات قصيرة، ويسيطر فها 

بصورة تامة ومطلقة طوال السنوات العشر األخيرة.  

فجميع رؤس���اء الحكومات أتوا طيل���ة هذه الفترة 

من حزب »الليك���ود«، كما أن الق���وى المركزية في 

االئتالف الحكومي هي من أحزاب ورجاالت اليمين، 

ووزارة الداخلي���ة يتن���اوب عليها رج���االت اليمين 

ت���ارة والمتديني���ن الحريديم تارة أخ���رى، وباتت 

صفوف الجيش اإلسرائيلي مليئة بالمتدينين من 

معتمري القبعات المنس���وجة، فيما أخذت وسائل 

اإلع���الم تنزاح أكثر فأكثر نح���و اليمين في عملية 

ثابتة وس���ريعة للغاية.  فالصحيف���ة األكثر قراءة 

في إس���رائيل )صحيفة »يس���رائيل هي���وم« التي 

توزع مجانا( ممولة من قبل ملياردير )يميني مقرب 

م���ن رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياه���و( ال يؤمن 

بوجود الفلس���طينيين، وفي محط���ة إذاعة الجيش 

اإلس���رائيلي )غالي تساهل«( يتنافس أفري جلعاد 

وعيريت لين���ور وجاكي ليفي على م���ن يكره أكثر 

اليسار واليس���اريين، وحتى صفحات مقاالت الرأي 

ف���ي صحيفة »يديعوت أحرون���وت« - التي وصفت 

فيما مضى ب� »فتح الند«- باتت تعرض آراء كل ألوان 

الطيف الواقعة بين المتحدث السابق باسم رئيس 

الحكومة يوعاز هندل، وبين رجل التنظيم اإلرهابي 

اليهودي، حجاي سيغل. ويقول أحد هؤالء متسائال: 

»منذ مت���ى كان يمكن اعتبار ش���ارون أو أولمرت أو 

حتى )بيبي( نتنياهو، من رج���االت اليمين؟  فهم 

حين يكونون في الس���لطة، تجدهم يوافقون على 

إخالء مس���توطنات، ويصغون إلى المحكمة العليا، 

وال يس���محون للجيش اإلسرائيلي باستخدام كامل 

قوت���ه وتحقيق االنتص���ار!«. ولكن، أل���م تنته كل 

محاوالت اليس���ار لوقف مس���يرة حكم نتنياهو، أو 

لتعيين قضاه ليبراليين بالفشل واإلخفاق. لقد كان 

نتنياهو ذاته من بين أكثر الذين أش���غلوا منصب 

رئيس الحكومة في والي���ات متعددة وطويلة، بعد 

دافيد بن غوري���ون )المكان الثال���ث احتله الزعيم 

اليميني إسحق ش���امير(.  كذلك فقد نجح اليمين 

في تعيي���ن مرش���حه المفضل، آش���ير غرونيس، 

رئيس���ا للمحكمة العليا، وفي تمرير وإقرار العديد 

من القوانين )العنصرية( مث���ل »قانون المواطنة« 

و«قانون النكبة« وغيرهما. 

وختم ش���يزاف: إن المش���كلة الحقيقي���ة لليمين 

ال تتمث���ل في اليس���ار )الضعيف والعاج���ز( أو في 

المحاكم، وإنما تتمثل في الواقع القائم. فال اليسار 

وال س���واه حاال دون قي���ام حكوم���ة نتنياهو األولى 

والثاني���ة أو الثالث���ة بضم المناطق الفلس���طينية 

)الضف���ة الغربية وقطاع غزة( إلى إس���رائيل، أو طرد 

س���فراء دول االتح���اد األوروب���ي، أو حت���ى تصفية 

محكم���ة الع���دل العليا اإلس���رائيلية.. ف���ي إمكان 

حكوم���ة اليمين أن تغلق فورا محط���ة القناة األولى 

ف���ي التلفزيون الرس���مي إذا كانت تخض���ع لتأثير 

اليس���ار كما يقولون، وفي إمكانها أن »تدع الجيش 

اإلس���رائيلي  ينتصر«، وأن تطرد الالجئين األفارقة، 

وأن تقوض حكم »حماس« في غزة وأن تنهي وجود 

الس���لطة الفلسطينية، وأن تلغي  اتفاقيات أوسلو.. 

فاليس���ار اإلس���رائيلي ال يس���تطيع أن يفعل شيئا 

يحول دون كل هذه األمور. 

إن الس���بب في عدم حدوث كل ذل���ك يتمثل في 

افتقار اليمين اإلسرائيلي إلى أية فكرة أو رؤية لها 

صل���ة بالواقع، فهو عاجز تماما ع���ن مواجهة أو حل 

المش���كلة الفلس���طينية، عدا عن ترديد الشعارات 

وتوجيه النق���د )المحق أحيانا( ألف���كار ومقترحات 

اليس���ار، وال توج���د لديه خطة لحل مش���كلة طالبي 

اللج���وء األفارق���ة، أو خطة لح���ل أزمة الس���كن في 

إسرائيل.

ولذلك فإن حكومات اليمين ال تفعل ش���يئا عدا 

التذمر والشكوى، تجاه العالم واليسار والمعارضة 

ومنظم���ات المجتم���ع المدني والمحكم���ة العليا 

واألوروبيي���ن وكل اآلخري���ن.. كفى، فقد س���ئمنا 

وضاق ذرعنا بعد 36 عاما من »انقالب 1977« الذي 

أفض���ى إلى ترب���ع اليمين فوق س���دة الحكم في 

إسرائيل. 

محلل إسرائيلي: اليمين في إسرائيل
يفتقر إلى أي فكرة أو رؤية لها صلة بالواقع!

بمبادرة من »مركز مس���اواة« عقد األس���بوع الماضي في 

الناص���رة مؤتمر »المكان���ة القانوني���ة للجماهير العربية 

الفلس���طينية في إس���رائيل« للمرة الرابعة، وذلك في ظل 

تطورات إقليمية عربية وعالمية س���تؤثر على مس���تقبل 

ه���ذه الجماهي���ر العربي���ة وعلى الش���عب الفلس���طيني 

والمنطقة العربية. 

وقال بيان صادر عن المركز تلقى »المشهد اإلسرائيلي« 

نسخة منه إن المؤتمر شكل منصة للحوار وتبادل الخبرات 

بين المنتخبين والعاملين في سن القوانين وبين مطبقي 

القوانين في المحاكم من محامّين وقضاة سابقين ونشطاء 

في مؤسسات حقوق اإلنسان. كما ناقش المؤتمر مواضيع 

عديدة من خالل ورش���ات عمل تخصصي���ة تعطي فرصة 

لتبادل الخبرات والتش���بيك بين المشاركين والمشاركات. 

وقال مركز مس���اواة إنه س���يعمل عل���ى تحويل توصيات 

المؤتم���ر إلى آليات عمل تس���تثمر في الجه���ود لتغيير 

المكان���ة القانونية والسياس���ية واالقتصادية والثقافية 

للمجتمع الفلس���طيني من خالل استخدام أساليب تحرك 

متنوع���ة منه���ا المرافع���ة البرلمانية والعمل الش���عبي 

والمرافعة القانونية. وش���ارك في مداخالت المؤتمر عدد 

كبير من المشرعين والقانونيين.

وق���ال مدير المركز جعفر فرح ف���ي تصريحات أدلى بها 

إلى وسائل اإلعالم إن مؤتمر هذا العام تعامل مع المحاور 

التالية:

 

مكانة المجتمع العربي الفلسطيني في 
ظل المفاوضات اإلسرائيلية- الفلسطينية

 تجددت المفاوضات اإلسرائيلية- الفلسطينية بمبادرة 

ورعاي���ة أميركي���ة، وقد تبن���ى راعي المفاوض���ات خطاب 

االعتراف بإس���رائيل ك� »دولة يهودي���ة« متجاهال تبعات 

هذا االعتراف على دونية مكانة المجتمع الفلسطيني في 

حل الدولتين. وكانت وزيرة العدل اإلس���رائيلية ومسؤولة 

المفاوضات تس���يبي ليفني من أوائل من تبنوا اش���تراط 

اتفاق الس���الم بتحصيل االعتراف الفلس���طيني والعربي 

والدولي في إسرائيل كدولة يهودية. وكان هذا الموقف قد 

طرح من قبل ليفني ومؤسس���ات إسرائيلية مركزية بادرت 

لطرح اقتراح دستوري على رأس���ها  »المعهد اإلسرائيلي 

للديمقراطية«. وبادرت المؤسس���ات الفلسطينية وبينها 

مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية إلى 

طرح رؤيا جماعية مختلفة لطرح الدولة اليهودية. وطرحت 

هذه المؤسسات حل إقامة الدولة الفلسطينية واالعتراف 

بالمجتمع الفلس���طيني في إس���رائيل كجزء من الش���عب 

الفلسطيني من دون التنازل عن حق المواطنة المتساوية 

الكاملة في إسرائيل.

وق���د تعثر الحوار الدس���توري بين األغلبي���ة اليهودية 

في البالد واألقلية العربية الفلس���طينية وق���رار القيادة 

اإلس���رائيلية اليهودية تدويل الحوار الدس���توري وطرح 

»الدولة اليهودية« كشرط مس���بق على المفاوض العربي 

والفلس���طيني. ونجحت الدبلوماس���ية اإلس���رائيلية في 

تدوي���ل الموقف في ظ���ل معارضة فلس���طينية وعربية. 

ويشار إلى أن عددا من قوانين األساس والقوانين العادية 

تعرف إسرائيل كدولة يهودية وتتجاهل كافة القوانين 

اإلس���رائيلية الحق���وق الجماعية للمجتمع الفلس���طيني 

العرب���ي في الب���الد. ويط���رح االئتالف الحكوم���ي الحالي 

اقتراحات قوانين، بما في ذلك قانون أس���اس »إس���رائيل 

دول���ة القومي���ة اليهودي���ة«، به���دف تعمي���ق التمييز 

القانون���ي تجاه المجتمع الفلس���طيني ف���ي البالد وذلك 

إل���ى جانب اقتراحات قوانين تمييزية في مجال الس���كن 

والتشغيل والمواطنة.

وق���د ناقش المؤتمر هذا الموضوع بمش���اركة القيادات 

السياسية المنتخبة للجماهير العربية وممثلي مؤسسات 

المجتمع المدني الفلس���طيني وممثل���ي منظمة التحرير 

الفلسطينية. كما أفس���ح المؤتمر أمام المشاركين فرصة 

طرح أفكار جديدة لحل القضية الفلسطينية، ضمن حماية 

الحقوق الجماعية والفردية للمجتمع العربي الفلسطيني 

في إس���رائيل. وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب التحرك 

لطرح مبادرات تحمي الوج���ود الجماعي والفردي لمجتمع 

الداخل وتمنع تعميق الدونية القانونية القائمة حاليا في 

الجهاز القضائي.

 

رؤيا مستقبلية وأزمة عربية
طرحت مؤسس���ات أهلية بينها مركز مساواة ومؤسسة 

عدالة ومعهد األبحاث مدى الكرمل اجتهادات عدة لحلول 

دس���تورية تحمي حق���وق المجتمع الفلس���طيني، وبادر 

الرئيس الس���ابق للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية 

ش���وقي خطيب ولجنة رؤساء الس���لطات المحلية العربية 

الع���ام 2005 إلى بلورة اقتراح اس���تراتيجي لرؤيا جماعية 

للمجتم���ع العرب���ي الفلس���طيني في إس���رائيل. وخلقت 

المب���ادرات المذك���ورة ردود فعل جدية في المؤسس���ات 

والشارع اليهودي ولكن رفض الحركة اإلسالمية الشمالية 

مناقش���ة االقتراح في لجن���ة المتابعة العلي���ا للجماهير 

العربي���ة أدى إل���ى إجهاض الجهد المب���ذول لطرح تصور 

مشترك للجماهير العربية. وترافق هذه التطورات األزمة 

العربية الحالية وهي أزمة االتفاق بين التيارات اإلسالمية 

والتيارات الوطنية في المنطقة العربية، وتنزلق المنطقة 

العربي���ة إلى حروب ومواجهات أهلية تس���حق النس���يج 

االقتصادي والسياسي والثقافي والوطني لدول المنطقة 

العربي���ة. وتتط���ور أزمة ش���عوب المنطق���ة العربية إلى 

مواجهات مدنية وعسكرية تمنع تطورا ديمقراطيا يقود 

شعوب المنطقة إلى بر األمان.

وش���ارك ف���ي االنتخابات اإلس���رائيلية األخي���رة حوالي 

56% م���ن أصحاب حق االقتراع العرب لكن ش���لل الهيئات 

القطري���ة للجماهير العربية وعلى رأس���ها لجنة المتابعة 

العلي���ا للجماهير العربية هو مؤش���ر ألزم���ة االتفاق على 

رؤيا مش���تركة والت���ي يعاني منها مجتمعن���ا. وأصبح ما 

يجم���ع  لجن���ة المتابعة هو رد الفعل اآلن���ي على خطوات 

قمعية تمارسها الحكومة على مجتمعنا. وها نحن نخوض 

انتخابات السلطات المحلية العربية )في 22 تشرين األول 

2013( ف���ي ظ���ل أزمة قيادة تؤدي إل���ى اقتتال يومي في 

كاف���ة القرى والمدن العربية. فالعن���ف واالنهيار القيمي 

وس���يطرة المسلحين على المش���هد االنتخابي يؤدي إلى 

قمع الممارسة الديمقراطية التي من المفروض أن ترافق 

انتخاب���ات. وم���ن جهة أخرى فق���د حل���ت وزارة الداخلية 

خالل الس���نوات الخمس األخيرة أكثر من 19 سلطة محلية 

عربية بس���بب أزماتها الخدماتية والتنظيمية والرؤيوية. 

وطرح المؤتمر موضوع رؤيا جماعية مس���تقبلية للجماهير 

العربي���ة وأزمة الرؤي���ا في المنطقة العربي���ة بين تيارات 

اإلسالم السياس���ي والتيارات الوطنية. كما طرح المؤتمر 

تس���اؤالت حول قدرة مجتمع الداخل على أن يبلور تحركا 

جماعيا يكون مبنيا على مصالح مشتركة لمجتمع يتعرض 

لممارس���ات قمعية وتمييزية ممنهج���ة، كما تحاور حول 

فرص بناء مؤسس���ات ديمقراطية يمكنه���ا أن تقود هذا 

المجتمع وتحترم االختالف.

 

التأثيرات السياسية 
على الجهاز القضائي

تتع����رض المحاكم اإلس����رائيلية، وخصوص����ا المحكمة 

العلي����ا ولجن����ة تعيي����ن القض����اة، إلى سلس����لة ضغوط 

سياس����ية تهدف إلى منع الجه����از القضائي من حماية 

حقوق اإلنسان في إسرائيل ومناطق االحتالل المختلفة. 

وتس����تثني لجن����ة تعيين القض����اة الحقوقيي����ن العرب 

وتكتفي بتعيين رمزي لقضاة عرب في الجهاز القضائي 

اإلس����رائيلي. وهناك من يختار في النيابة العامة وجهاز 

الش����رطة والجهاز القضائي المدني والعسكري أن يخدم 

السياس����ة الحكومية على حس����اب قيم حقوق اإلنس����ان 

األساس����ية. وأصبحت الدراسات التي تشير إلى الفجوات 

ف����ي قرارات الحكم تجاه العرب واليهود تثير تس����اؤالت 

جدي����ة حول اس����تقاللية الجهاز القضائي اإلس����رائيلي. 

وقامت الحكومة الس����ابقة بمحاولة تغيير قانون بهدف 

من����ع تعيين عرب����ي ألول مرة في لجنة تعيي����ن القضاة، 

وتحول تعيين قضاة محس����وبين على اليمين السياسي 

والمس����توطنين إلى مهمة من أهم مهمات لجنة تعيين 

القض����اة. وتتقاعس المحكمة العليا في حماية عش����رات 

آالف العائ����الت ضحايا قان����ون المواطن����ة، وتوافق على 

غالبي����ة ممارس����ات االحتالل العس����كرية ف����ي المناطق 

المحتل����ة. وعلى الرغم من الضغوط قررت المحكمة العليا 

مؤخرا التدخ����ل لمنع انتهاك حق����وق الالجئين األفارقة 

وتجرأت على إلغاء قانون غير دس����توري، ويش����ار إلى أن 

المحكم����ة العليا ومنذ تم تعيين ع����دد من القضاة خالل 

فترة الحكومة الحالية قد تحفظت من التدخل في قرارات 

برلمانية تناقض قوانين أس����اس وتمس بحقوق اإلنسان 

وأبرز نموذج هو رفض التدخل في قانون المواطنة.

وقد ناقش المؤتمر بمش���اركة قضاة سابقين ومحامين 

التأثي���رات السياس���ية على الجه���از القضائ���ي وقدرة 

المجتم���ع العربي على التأثير ف���ي مراحل بلورة القوانين 

ومحدودية القدرة على االستفادة من العدالة القضائية.

 

آليات قضائية وشعبية 
في مكافحة التمييز والعنصرية

 أصبح النضال ضد العنصرية مهمة أوسع من الجماهير 

العربية، حيث ُسجل نجاح في طرح العنصرية ضد الجماهير 

العربية كجزء م���ن فكر عنصري متكامل يس���تهدف في 

نهاية المطاف مجموعات سكانية أخرى. وتقوم المحكمة 

العليا من جهة بالمصادق���ة على قانون المواطنة ولكنها 

من جهة أخ���رى ترفض قانون س���جن الالجئي���ن. ويمنح 

الجه���از القانوني عددا من اآللي���ات لمكافحة التمييز في 

الدخ���ول لالماكن العام���ة ومكافحة التميي���ز في العمل 

وغيره���ا. ويعمل االئت���الف الحكومي الحال���ي على إلغاء 

بعض القوانين التي تمنع التمييز ويشرع قوانين تسمح 

بالتمييز في السكن والتعليم العالي. 

وق���د تدارس المؤتمر آليات قضائية وش���عبية يمكنها 

المس���اهمة في مكافحة التميي���ز والعنصرية في العمل 

والتصني���ف العرقي في المؤسس���ات العامة ومالعب كرة 

القدم والخدمات البنكية، واقترح المشاركون وجهات نظر 

وتجارب قانونية من شأنها تكثيف المعركة في مكافحة 

التميي���ز الحكوم���ي والعنصري���ة الحكومي���ة والفردية 

المستفحلة في البالد.

 

قوانين األراضي والتخطيط 
والبناء وتعامل الجهاز القضائي

بلورت الحكومات اإلس���رائيلية المتعاقبة قوانين أراض 

وتخطيط تخدم األغلبية اليهودية على حس���اب المجتمع 

الفلسطيني، وتصادر حقه في ملكه التاريخي مثل قانون 

»أمالك الغائبين«. وقد تصدت الجماهير العربية خصوصا 

في ي���وم األرض العام 1976 لسياس���ة المصادرة مما منع 

مصادرة عشرات ألوف الدونمات لكن الحكومة اإلسرائيلية 

كثفت استخدام قوانين التخطيط لتحديد قدرة المجتمع 

العرب���ي على التط���ور والبناء خ���ارج مس���طحات بناء تم 

تحديده���ا من قبل هيئ���ات التخطيط، وأصبح المس���كن 

والتخطيط من أصعب القضاي���ا الحياتية التي يواجهها 

اإلنسان العربي في الداخل.

وبل���ورت الحكومات المتعاقبة سلس���لة م���ن اقتراحات 

القواني���ن الت���ي تؤثر عل���ى المنظوم���ة التخطيطية في 

البالد. فتغيير قانون التخطيط والبناء يؤدي إلى تصعيد 

الممارس���ات القانونية بحق المواطن العربي الذي يخالف 

قان���ون التخطيط والبناء بس���بب عدم مالءمت���ه لحاجاته 

الحياتية. وقامت الحكومة والكنيس���ت بتش���ريع قوانين 

تحمي مخالفي قوانين التخطيط والبناء اليهود وخصوصا 

أصحاب »المزارع الفردية« والموشافيم، فقد صادقت على 

إقامة مناطق تجارية ضخم���ة على أراض زراعية وصادقت 

على تخصيص آالف الدونمات في النقب لعائالت متخطية 

القوانين القائمة من خالل سلس���لة قوانين جديدة تخدم 

أهدافًا سياس���ية. ويعتبر »قانون تنظيم سكن البدو في 

النق���ب« )المتعارف عليه كقانون برافر( آخر اقتراح قانون 

ينتهك حق ملكية المواطن العربي في النقب على أرضه، 

وق���د صودق العام 2013 على اقت���راح القانون في القراءة 

األولى بأغلبية 43 صوتا ضد 40 صوتا. وقد رصدت الحكومة 

ميزانيات خاص���ة لتعيين قضاة وتجني���د مدعين ورجال 

شرطة لتنفيذ سياسة برافر المقترحة.

وناق���ش المؤتمر آلي���ات النض���ال لمواجهة سياس���ة 

األراضي وقواني���ن األراضي المقترحة، كم���ا طرح تجارب 

تاريخي���ة انتص���رت فيها الجماهي���ر العربي���ة في منع 

مصادرات مثل يوم األرض أو أنش���طة لجنة األربعين التي 

قادت إلى اعت���راف بغالبية القرى غير المعترف فيها في 

منطقة الجليل.

 

أوراق عمل
وقال فرح إنه سبق المؤتمر نداء لطرح أوراق عمل قانونية 

تثري نقاش المؤتمر وما يليه من أنش���طة، وهذه األوراق 

ال تعبر عن موقف مركز مس���اواة بال���ذات وإنما عن موقف 

واجتهاد كاتبيها. وقد طرحت أوراق العمل خالل ورش���ات 

تم تنظيمها في األشهر التي سبقت انعقاد المؤتمر.  

وأضاف أن من المهم اإلشارة إلى أهمية إبراز التعددية 

الفكري���ة  في مجتمعنا والعمل على إغناء وتدعيم نضالنا 

باس���تراتيجيات نضالي���ة تتالءم وتعط���ي األجوبة  على 

المستجدات السياسية المحلية واإلقليمية والدولية.

وأش���ار إلى أن مركز مس���اواة يطرح موقفًا م���ن المكانة 

القانوني���ة المطلوب���ة لحماية حقوق الجماهي���ر العربية 

الفلسطينية في الداخل يشمل ما يلي: 

اعتراف رس���مي بالمجتمع العربي الفلس���طيني كأقلية 

قومية في الدولة  وكأهل الوطن األصليين،

حقنا ف���ي الحفاظ ع���ل لغتنا العربي���ة وتطويرها، وفي 

ضمان ثنائية لغوية جوهرية  للدول

 الحق���وق التاريخي���ة ف���ي وطنن���ا، حق���وق الالجئي���ن 

والمهجرين وملكية األراضي واألوقاف الدينية، 

ضمان التمثيل الالئق والمؤثر، على أس���اس جماعي في 

كافة الهيئات السياسية والمجتمعية في الدولة،

ضم���ان التوزيعة العادل���ة لكافة الم���وارد المادية في 

الدولة وتصحيح الغبن التاريخي،

 ضمان مساواة مدنية ومساواة قومية شاملة على أسس 

العدل التوزيعي والعدل التصحيحي، 

 حقنا في إدارة ذاتية ديمقراطية لمؤسستنا التعليمية 

والثقافية والدينية،

حقن���ا في التواصل الوطني واإلنس���اني م���ع باقي أبناء 

شعبنا واألمة العربية،

 حقنا في تمثيل متس���او في المنظومة الرمزية للدولة 

وفي التعبير عن رموزنا الجماعية، 

ضمان النزاهة والعدالة والمس���اواة ف���ي موارد الهجرة 

والمواطنة.

وأصدر المؤتمر توصيات تهدف إلى التأثير على متخذ 

القرار السياسي وصانع القانون البرلماني وعلى مستخدم 

القانون. وس���تطرح التوصيات على المؤسس���ات الوطنية 

لتس���تعين بها ف���ي تحديد مس���ارات عمله���ا القانونية 

والشعبية والدولية.

مؤتمر »المكانة القانونية للجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل« يعقد للمرة الرابعة

المسكن والتخطيط من أصعب القضايا الحياتية 
التي يواجهها الفلسطيني في الداخل!

اليمين في إسرائيل: إنكار الواقع.
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