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»مناهج التعليم

اإلسرائيلية أصبحت تشمل 

مضامين قومية متطرفة 
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ازدياد األصوات

التي تتحدث عن 

ضم مناطق في الضفة 

الغربية إلى إسرائيل!

نتنياهو: بحث دائم عن ذرائع للقفز عن استحقاقات السالم.                     )أ.ب(

»ثقوب سوداء« للسياسة اإلسرائيلية!

بقلم: أنطـوان شلحـت

أب���دأ ه���ذه الكلم���ة بمقولة نط���ق به���ا المفكر اإلس���رائيلي يش���عياهو 

ليبوفيتش في العام 1991 بالتزامن مع انطاق »عملية الس���ام« بين إسرائيل 

والفلس���طينيين )ف���ي إطار »مؤتمر مدريد«(، وأش���ار فيها إلى أن اس���تمرار 

السيطرة على المناطق الفلس���طينية المحتلة بالقوة تحّول في إسرائيل إلى 

»قيمة سامية«. 

وإذا م���ا أعدن���ا قراءة معظ���م التحليات الت���ي تناولت بالش���رح والتحليل 

واالس���تنتاج وقائع »عملية الس���ام« منذ ذل���ك العام وصواًل إل���ى آخر جولة 

مفاوضات بين الجانبين بدأت في تموز 2013 وانهارت في نيسان 2014، يمكن 

الخلوص إلى أن ما يقوله ليبوفيتش يشكل أحد »الثقوب السوداء« للسياسة 

اإلسرائيلية. وال ُبد من أن نضيف أيضًا أن حرب حزيران 1967 التي تأّدى عنها 

االحتال الذي يقصده هذا المفكر، كانت إش���ارة البداية أو بمنزلة فاتحة نحو 

مزيد من تطّرف المشروع الكولونيالي الصهيوني في فلسطين برمتها.

ر مسار تلك العملية 
ّ
وينحي كثير من هذه التحليات بالائمة في شأن تعث

عل���ى اليس���ار اإلس���رائيلي الصهيوني، ومنها م���ن اتهم هذا اليس���ار بأنه 

أصبح أس���ير ما ُيسمى »السحر المسياني للس���ام« فور توقيع اتفاق أوسلو. 

وبموج���ب الذي وّجه هكذا اتهام، فإن اليس���ار تغاضى عن حقيقة أن أغلبية 

العناصر الازمة للس���ام بقيت في الخلف أو في األدراج، وأن االحتال استمر 

كما لو أنه لم يحدث ش���يء يذكر، وأن أي مس���توطنة ل���م تتحّرك من مكانها، 

وأنه نتيجة لذلك كله لم يتوقف »العنف الفلس���طيني«. وبناء على ذلك ظل 

الواقع اإلس���رائيلي القائم عقبة كأداء أمام طريق الوصول إلى »محطة السام 

النهائية« )التي حّددها محلل إسرائيلي أخيرًا بأنها إّما أن تكون دولتين وإّما 

دولة واحدة(.

ويعتقد صاحب هذا التحليل نفس���ه أن المس���ؤولية عن المناخ المسياني، 

الذي نما وتطّور بعد اتفاق أوس���لو، يتحملها مباشرة كل من شمعون بيريس 

ويوس���ي بيلين. وهو يؤكد أن بيريس هو ذلك الذي أّجج، بصورة عامدة، وعيًا 

عامًا إلى ناحية أن الس���ام أصبح ناجزًا، وذهب بيلين في عقبيه. ويضيف أن 

المس���يانية التي تتطلب مس���يحًا كاريزميًا هي جزء من التفكير الديني. أما 

المسيانية العلمانية فإنها ال تس���تلزم مسيحًا شخصانيًا، إذ إن المسيح في 

هذه الحالة هو الس���ام. وفي هذا الشأن أعاد إلى األذهان إحدى المقابات مع 

بيريس والتي تحدث في س���ياقها عن الحاجة والضرورة إلى الدفاع عن جسد 

السام، »كما لو أن السام هو شخصية تتجول في الشوارع«!.

هناك مس���ألة أخرى جدي���رة باالهتمام ومتعلقة بحقيق���ة أن أغلب جوالت 

المفاوضات بش���أن التس���وية السياس���ية جرت تحت وطأة ضغ���وط خارجية 

مارستها على إسرائيل اإلدارات األميركية المتعاقبة، ولم تكن هذه الجوالت 

في معظمها  ناجمة عن رغبة مثبتة في الدفع قدمًا نحو تسوية بقدر ما كانت 

محاولة لعدم الظهور بمظهر غير الراغب في الس���ام الذي تحرص إس���رائيل 

على أن تظل مؤطرة في نطاقه. 

وترتب على ذلك »ثقبان أسودان« آخران للسياسة اإلسرائيلية:

األول، االهتم���ام بأن تكون هناك عملية س���ام أكث���ر أضعافًا مضاعفة من 

السعي الجاد لتحقيق اتفاق سام.

الثاني، محاولة تس���ويد وجه الطرف الفلسطيني بغية تحميله المسؤولية 

الكاملة عن فش���ل أي جولة مفاوضات، في حال فشلها. وكان رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية األس���بق إيهود باراك أول من أوصل هذه المحاولة إلى ذروتها 

القصوى، فهو لم يتطلع إلى تحقيق مصالحة مع الفلسطينيين في قمة كامب 

ديفي���د، ولم يحاول تقريب الصراع من نهايته بح���ق وحقيق. وثمة تأويات 

إس���رائيلية كثيرة بأن ما فعله باراك في كامب ديفيد هو أنه »بادر إلى هذه 

القمة بهدف إفش���الها عن طري���ق العمد، وبذا يثبت أن الفلس���طينيين هم 

الطرف الرافض«. وهذا ما يفّس���ر، بكيفية ما، اس���تمرار تباهيه بكونه »الذي 

كشف عن الوجه الحقيقي )للرئيس الفلسطيني الراحل( ياسر عرفات«. 

وصدق أحد المحللين اإلسرائيليين الذي جزم بأن االنشغال الوحيد لرئيس 

الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو على صعيد سياس���ته الخارجية اإلقليمية 

والدولي���ة ي���كاد ينحصر في تقديم جواب عن الس���ؤال: من الفلس���طينيون 

والعرب والغوييم )األغيار(؟، بموازاة تطبيق الرغبة في تهويد إسرائيل بصيغ 

متعّددة ظاهرة وخفية. وفي خضم ذلك ُيمحى السؤال: ماذا تريد إسرائيل؟.

ولفت آخر إلى أن الجو اإلس���رائيلي العام يتيح إمكان إقصاء مثل الس���ؤال 

الس���الف، وغض الطرف ع���ن أكاف االحتال تحت غطاء االدعاء أن »الش���عب 

اليهودي« هو الضحية األبدي�ة. 

�ا في مقام س���ابق هنا أشرنا إلى أن المقاربة اإلس���رائيلية الرسمية إزاء 
ّ
كن

التباش���ير األولى ل� »الربيع العربي«، والتي الحت من خال ثورة 25 يناير 2011 

المصرية، جعلت أحد األس���اتذة الجامعيين يس���تنتج أن إس���رائيل ما زالت 

أس���يرة »عقلية الغيتو«، نظرًا إلى أن التداول فيها تم فقط من خال تشريح 

التداعيات المتعلقة بمصالح إسرائيل الضيقة، عبر طرح السؤال بشأن فوائد 

ذلك الربيع أو أضراره بالنسبة لها ال أكثر.

وبمراجع���ة وقائع األعوام المنقضية ليس م���ن المبالغة القول إن مزيدًا من 

عامات الغيتو سيطرت على إسرائيل، بما يجعلنا نستنتج أن احتمال الفكاك 

من تلك العقلية ضئيل للغاية.  

وقد تساءل البعض: هل تستطيع دولة كهذه الصمود واالزدهار في العالم 

المعاصر؟، منوهًا بأن ش���عوبًا أخ���رى في العالم خاض���ت الكثير من الحروب، 

 الس���ام، وأن أع���داء اليوم يمكن أن 
ّ

لكنه���ا عرفت دائمًا أنه بعد الحرب يحل

يصبحوا أصدقاء الغد. 

غير أن إسرائيل ما زالت غير قادرة على فعل ذلك. 

وتشير اس���تطاعات الرأي العام إلى أن األغلبية الساحقة فيها تعتقد أنه 

لن يكون هناك س���ام إلى األبد، وهي على قناعة أن الفلس���طينيين والعرب 

يري���دون القضاء عليها، وأن االحتال المس���تمر لألراضي الفلس���طينية في 

مناطق 1967 وإقامة المس���توطنات فيها هما نتيج���ة للعنف العربي وليس 

س���ببًا له، واألغلبية العظمى من اليهود في العالم تدعم إس���رائيل على نحو 

شبه أعمى. 

وهذا يس���تدعي أن نستعيد رأي أحد الساسة اإلس���رائيليين المخضرمين 

د في���ه أن المطلوب إزاء الصي���رورة الراهنة ألوضاع 
ّ
)أوري أفني���ري( ال���ذي أك

إس���رائيل لم يعد تغيير هذا الجانب أو ذاك م���ن الدولة، وإنما تغيير مبادئ 

الدولة نفس���ها. وهذا األمر يتجاوز كثيرًا المجال السياس���ي، أو مجال تبديل 

ح���زب معّين بآخر في كل دورة انتخابات عام���ة، كما أنه يتجاوز حتى الحاجة 

إلى صنع س���ام مع الش���عب الفلس���طيني، وإلى إنهاء االحتال، وإلى إخاء 

المس���توطنات، ويس���تلزم إحداث تغيير جذري في الوعي الوطني العام، أي 

تغيير وعي كل إسرائيلي وإس���رائيلية. ومن أجل ذلك يضيف أنه ربما باتت 

إس���رائيل بحاج���ة إلى صدمة إيجابية أو س���لبية، ذلك ب���أن جميع الصدمات 

اإليجابية والس���لبية التي تعرضت لها حتى اآلن كانت صغيرة وعابرة مقارنة 

بما هو مطلوب حقًا.

تفجرت مؤخرا قضية فساد كبرى جديدة تعصف بإسرائيل وتتعلق بالعمل 

في ميناء أسدود في جنوب إسرائيل. وتدور الشبهات في هذه القضية حول 

س���يطرة رئيس لجنة العمال في الميناء، ألون حسن، بشكل كامل على الميناء 

واألعمال التجارية في���ه، والتي جمع من خالها ثروة كبيرة. وقررت المحكمة، 

أمس االثنين، تمديد اعتقال عدد من الضالعين في هذه القضية.

وكانت الش���رطة قد اعتقلت يوم الثاثاء الماضي ألون حس���ن وابن شقيقه 

دافيد حس���ن واألخوي���ن يانيف وأوري بلت���ر، اللذين يملكان ش���ركة »دانا – 

خدمات الميناء«. وتشتبه الشرطة بأن األربعة ارتكبوا مخالفات خطيرة، بينها 

الرش���وة واالبتزاز من خال التهديد وتبييض األموال بحجم عش���رات مايين 

الش���واكل. وتم اعتقال األربعة بعد تحقيق س���ري أجرته الش���رطة، على مدار 

عام كامل، وشمل التصنت على محادثاتهم الهاتفية. واالشتباه المركزي في 

هذه القضية هو أن ألون حسن استغل منصبه ونفوذه كرئيس للجنة العمال 

في الميناء من أجل إرغام ش���ركات عملت في الميناء على اس���تئجار خدمات 

ش���ركة »دانا« فقط، التي ت���زود خدمات في الميناء، مثل خدمات لوجس���تية 

ونقل بضائع. 

ووفقا لش���بهات الشرطة، فإن الشركات التي امتنعت عن استخدام خدمات 

ش���ركة »دانا«، واستأجرت خدمات شركات خاصة أخرى، عانت على ما يبدو من 

عقوبات مارس���ها ضدها رئيس لجنة العمال حسن. وفي المقابل فإن جزءا من 

األرباح التي دخلت بهذه الطريقة إلى شركة »دانا« وصل إلى جيب ألون حسن. 

وتقدر الش���رطة أن حجم األموال التي جمعها حسن بهذه الطريقة يصل إلى 

مايين الشواكل، التي بّيضها في محاولة لتشويش عملية نقل األموال. 

ورغم أن حسن ليس المالك الرسمي لشركة »دانا«، إال أن الشرطة تشتبه بأنه 

هو الذي يقف وراء أعمالها. إذ أن مالك هذه الش���ركة، يانيف بلتر، هو صديق 

الطفولة لحس���ن، وكان شريكه في مطعم. كذلك فإن دافيد حسن، ابن شقيق 

رئيس لجنة عمال الميناء، هو نائب المدير العام التنفيذي في شركة »دانا«. 

ونقلت صحيفة »يديع���وت أحرونوت«، أمس، عن مصدر في الش���رطة قوله 

»لدين���ا أدلة تظهر أن ’دانا’ هي في الواقع ش���ركة ألون حس���ن. ومن الناحية 

الرس���مية يملك الشركة األخوان بلتر، لكن الذي يدير أمور الشركة ومن كسب 

من خالها أمواال طائلة هو حسن«.

كذلك أفاد مس���توردون ومصدرون بأن ألون حس���ن تواجد في لقاءات جرت 

خالها مفاوضات حول استئجار خدمات شركة »دانا« في الميناء. 

ضلوع غابي أشكنازي في القضية
تش���تم الصحف اإلسرائيلية رائحة فساد نتنة في قضية الفساد في ميناء 

أسدود. إذ يشتبه بضلوع قياديين من حزب العمل فيها، وبينهم رئيس نقابة 

العمال العامة )الهس���تدروت( عوفر عيني. كذلك مش���تبه في هذه القضية 

رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق، غابي أشكنازي. ويشار إلى أن عيني 

كرئيس للهس���تدروت هو أحد أقوى قياديي حزب العمل ألنه يجند من خال 

منصبه ناخبين من أجل التصوي���ت للعمل، خاصة في صفوف نقابات العمال 

الكبرى، وإحداها لجنة العمال في ميناء أسدود. 

وقالت صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية، أمس، إنه توجد عاقة سياس���ية 

وشخصية بين عيني وألون حسن. ووفقا للصحيفة، فإنه في إطار االنتخابات 

الداخلية على رئاس���ة حزب العمل، التي جرت في أيل���ول العام 2011، دعم 

عيني عضو الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيتش، التي انتخبت رئيسة للحزب. 

وم���ن جانبها، امتنع���ت يحيموفيتش ع���ن التطرق ف���ي تصريحاتها إلى 

م���ا يحدث في ميناء أس���دود. وفي وقت الحق، ادعى محامو ألون حس���ن أن 

يحيموفيت���ش طلبت من موكلهم أن يدخل أعضاء جددا إلى الحزب، على ما 

يبدو من عمال الميناء، لكي يصوتوا لصالحها في االنتخابات الداخلية على 

رئاسة الحزب.

كذلك أش���ارت الصحيفة إلى أن يحيموفيتش اس���تضافت في بيتها أوري 

بلتر، أحد مالكي شركة »دانا«، في إطار برنامج شبه إعاني يشارك في تقديمه 

في القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي. 

وخ���ال العام 2013 تم نش���ر تحقي���ق صحافي حول أعمال ألون حس���ن في 

ميناء أس���دود. وعلى أثر ذلك يتفق عيني وحس���ن على تنحي األخير طواعية 

عن رئاس���ة لجنة عمال الميناء. وفي هذه األثناء أخذت يحيموفيتش تهاجم 

حس���ن وتصفه ب� »الفتوة«، فيما حرض حسن مصوتين ضدها، وأسفر ذلك عن 

خس���ارتها لرئاسة الحزب لصالح منافسها عضو الكنيست إسحاق هيرتسوغ. 

وبعد أن استغل حسن المئة يوم عطلة التي يستحقها من العمل، أعاده عيني 

إلى منصبه في رئاسة لجنة العمال. 

وفي غضون ذلك تس���رح أش���كنازي من الجيش، في شهر شباط العام 2011، 

وتولى منص���ب رئيس مجلس إدارة ش���ركة التنقيب العامة »ش���يمن«، بأجر 

شهري بلغ 100 ألف ش���يكل مقابل ثاثة أرباع الوظيفة. وفي آذار العام 2011 

زار أش���كنازي ميناء أس���دود والتقى مع ألون حسن. وبعد فترة قصيرة وقعت 

ش���ركة »شيمن« على توكيل لصالح ش���ركة »دانا« من أجل استئجار مساحات 

في الميناء. وتش���تبه الش���رطة أن هذه الصفقة بين »دانا« و«شيمن« أدخلت 

إلى جيوب حس���ن وصديقه ياني���ف بلتر مبلغ 6ر12 مليون ش���يكل من أموال 

المستثمرين في »شيمن«.   

وقالت »ذي ماركر« إن ضابط الشرطة المتقاعد، يعقوب راز، الذي كان يتولى 

منص���ب رئيس مجل���س إدارة ميناء أس���دود، هو الذي نظم لقاء بين حس���ن 

وأشكنازي في مكتب األخير في تل أبيب. وبعد هذا اللقاء الذي جمع أشكنازي 

وحسن وراز وقعت شركة »شيمن« على التوكيل مع شركة »دانا«. 

وتش���ير التقديرات إلى أن الش���رطة لن تتمكن من تقديم الئحة اتهام ضد 

الضالعين فيها، إال في حال تمكنت النيابة من التوقيع على اتفاق مع أحدهم 

لكي يصبح شاهد ملك. 

وفي هذه األثناء أعلن وزير المواصات اإلس���رائيلي، يسرائيل كاتس، خال 

مقابل���ة أجرتها معه القناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي، أول من أمس، أنه 

»يعت���زم أن يطلب من الرئيس الجديد للهس���تدروت، أفي نيس���انكورن، بأن 

يعل���ن أن رئي���س لجنة العمال في ميناء أس���دود، ألون حس���ن، لن يعود إلى 

العمل« وذلك بعد أن أعلنت الهستدروت عن إقصاء حسن من العمل إلى حين 

استيضاح نتائج تحقيق الشرطة ضده. 

وأضاف كاتس أن »على نيسانكورن أن يوجه رسالة عامة وبموجبها أن هذه 

الظاهرة لن تتكرر. ولقد ارتكبت قيادة الهستدروت خطأ خطيرا عندما اكتفت 

بإقصاء حس���ن عن العمل، وهذه األمر يوجه رس���الة س���يئة جدا. ويجب طرده 

والتوضيح بأنه لن يعود إلى لجنة العمال«.

قضية جنائية جديدة يمتزج فيها الفساد والسياسة في ميناء أسدود!

هاج���م رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياه���و، ووزراؤه حكومة الوفاق 

الوطني الفلس���طينية، التي أعلن عن تشكيلها وأقس���م وزراؤها اليمين القانونية، 

أمس االثنين. 

واعتب���ر نتنياهو خال مش���اركته في اجتم���اع للجنة الخارجي���ة واألمن التابعة 

للكنيس���ت، أن »اإلرهاب اإلسامي يرفع رأس���ه في أوروبا، والتعبير األخير عن ذلك 

كان العملية في بروكسل. والغريب في األمر أن حكومات في أوروبا نددت بالعملية 

تتحدث بود عن حكومة حماس. وهذا األمر ال يعزز السام وإنما يعزز اإلرهاب«. 

من جانبه تطرق رئيس حزب »البيت اليهودي« اليميني المتطرف ووزير االقتصاد 

اإلس���رائيلي، نفتالي بينيت، إلى تش���كيل حكومة الوفاق معتبرا أن »أجندة الدولة 

الفلس���طينية تحطمت اليوم على حائ���ط الواقع«. وزعم بيني���ت أن حكومة الوفاق 

الفلس���طينية هي »حكوم���ة مؤلفة من إرهابيي���ن يرتدون بدالت وش���كلتها فتح 

وحم���اس، تلك المنظمة التي توجد في ميثاقها جمل مروعة تدعو إلى قتل اليهود 

الذين يختبئون خلف األش���جار والصخور. وهذه حكومة غير ش���رعية ولذلك قررت 

حكومة إسرائيل باإلجماع أال تعترف بها وأال تجري اتصاالت معها«.  

بدوره قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في خطاب أمام طاب المركز 

األكاديمي المتعدد المجاالت في مدينة هرتس���يليا إن »الفلسطينيين وحدهم ليسوا 

قادري���ن على التوصل إلى اتفاق مع إس���رائيل«. وأضاف أن أس���طع مثال على ذلك هو 

رفض »اقتراح السام« الذي طرحه رئيس حكومة إسرائيل السابق، ايهود أولمرت، أمام 

الرئيس الفلس���طيني، محمود عباس )أبو م���ازن(. وتابع أنه من أجل التوصل إلى اتفاق 

يتعين على إس���رائيل التحدث مع الدول المعتدل���ة في العالم العربي »فلدينا مصالح 

مشتركة معها مثل )محاربة( إيران واإلخوان المسلمين وسورية«.

ومضى ليبرمان قائا إن »على إس���رائيل التطلع إلى تسوية إقليمية وإبرام أحاف 

مع العال���م العربي المعتدل. وإذا كان باإلمكان الصعود إلى طائرة والس���فر من تل 

أبيب إلى الدوحة أو الرياض والقيام بأعمال فإن هذا سيكون واقعا مختلفا تماما«.

واعتبر ليبرمان أن »التسوية مع الفلس���طينيين هامة من أجل عاقاتنا مع أوروبا، 

ولكن ليس مع العالم العربي، الذي يبدو أنه ليس مهتما بالفلسطينيين«.

م���ن جانبه قال رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« ووزير المالية اإلس���رائيلي، يائير 

لبيد، في أعقاب تش���كيل حكومة الوفاق الفلس���طينية إنه »سنضطر في األسابيع 

القريبة إلى دراس���ة هذه الحكومة وأن نرى إلى أين س���نتجه م���ن هنا. وهذا ليس 

الوقت المناسب إلطاق التصريحات الهوجاء وإنما لترجيح الرأي. وأنصح زمائي في 

الحكومة أال يسمحوا لحماس بأن تحرف النيران إلينا ثانية من أجل الفوز بعنوان في 

الحلبة السياسية الداخلية )في إسرائيل(«. 

ونقلت صحيفة »هآرتس، صباح أمس، عن نتنياهو قوله إن وزير الخارجية األميركي، 

جون كي���ري، تعهد بأن ال تعت���رف الواليات المتحدة بحكومة التوافق الفلس���طينية 

فور تش���كيلها، وأن كيري وع���ده بأن تنتظر الوالي���ات المتحدة لت���رى أداء الحكومة 

الفلس���طينية الجديدة، التي تم تشكيلها على أثر اتفاق المصالحة بين حركتي فتح 

وحماس، وبعد ذلك ُيتخذ قرار فيما إذا كانت واشنطن ستتعاون معها أم ال.

وأضافت الصحيفة أن أقوال نتنياهو جاءت خال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر 

للش���ؤون السياس���ية واألمنية )الكابينيت(، عقد أمس األول، وتم تخصيصه للبحث 

في تش���كيل حكومة التوافق الفلس���طينية الجديدة. وق���ال نتنياهو لدى افتتاح 

اجتم���اع حكومته األس���بوعي، أول من أم���س، »أدعو جميع األطراف المس���ؤولة في 

المجتمع الدولي إلى عدم التس���رع إلى االعتراف بحكومة فلسطينية تشمل حماس 

وتعتم���د عليها. إن حركة حماس هي تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إس���رائيل وال 

يجوز للمجتمع الدولي أن يحتضنها. هذا لن يعزز السام بل يعزز اإلرهاب«.

ونقلت »هآرتس« عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية، جنيفر ساكي، قولها 

»نتبع منذ س���نوات طويلة سياسة وأوضحنا مضمونها لألطراف بصورة علنية ومن خال 

محادثة ش���خصية وبموجبها أنه س���ندرس تركيبة الحكومة الفلسطينية الجديدة ثم 

سنقرر ما إذا كنا سنتعاون معها أم ال، وذلك بعد نشر إعان رسمي عن تشكيلها«.

وأضافت س���اكي أن »وزير الخارجية كيري ومسؤولين آخرين في اإلدارة األميركية 

أوضحوا لكا الجانبين أن أية حكومة جديدة ستشكل يجب أن تتبنى شروط الرباعية 

الدولي���ة والعمل بموجبه���ا« والتي تنص عل���ى االعتراف بإس���رائيل واالتفاقيات 

الموقعة ونبذ العنف.   

وتنفذ حكومة إس���رائيل حملة دبلوماس���ية وأعلنت أنها تس���عى من خالها إلى 

تقوي���ض التأييد الدولي المتوق���ع لحكومة الوفاق الفلس���طينية وأن هذه الحملة 

ستتركز في الواليات المتحدة من خال حوار مع اإلدارة األميركية ونشاط مكثف مع 

جهات في الكونغرس األميركي. 

ونقل موقع »والا« االلكتروني عن مس���ؤول سياسي إس���رائيلي قوله إنه بالنسبة 

إلس���رائيل فإن »خدع الفلسطينيين لن تغير شيئا. وهذه حكومة تستند إلى حلف 

مع حماس، التي يعرفها المجتمع الدول���ي بأنها منظمة إرهابية. واختيار أبو مازن 

االنضمام إلى هذه المنظمة اإلرهابية يثبت أنه ليس شريكا للسام مع إسرائيل«. 

رغم ذلك فإن التقديرات في إس���رائيل تش���ير إلى أن المجتمع الدولي، وبضمنه 

الواليات المتحدة، س���يعترف بحكومة الوفاق الفلس���طينية بعد تبنيها لش���روط 

الرباعية الدولية. 

نتنياهو ووزراء في حكومته:

ز اإلرهاب!«
ّ
»حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تعز
*لبيد: الوقت الحالي غير مناسب إلطالق تصريحات هوجاء*
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أك���دت تحليات إس���رائيلية أن���ه في حال ف���وز عضو 

الكنيست من حزب الليكود رؤوفين ريفلين في انتخابات 

رئاسة الدولة اإلسرائيلية، فإن اليمين سيحكم سيطرته 

الكاملة على الخطاب اإلسرائيلي العام. 

ومعروف أن ريفلين يدعو منذ س���نوات إلى ضم الضفة 

الغربي���ة إلى إس���رائيل ويعبر عن رفضه الش���ديد لقيام 

دولة فلسطينية. 

وكتب عضو الكنيس���ت والوزير الس���ابق من حزب العمل 

اإلس���رائيلي، عوزي برع���ام، في مقال نش���ره في صحيفة 

»هآرت���س«، يوم األربع���اء الماضي، أنه بع���د انتهاء والية 

بيريس »س���يكون المنبر اإلس���رائيلي العام تحت سيطرة 

اليمي���ن القومي والدين���ي«. لكن برعام أش���ار إلى أن هذا 

اليمي���ن ال يمثل أغلبية الجمهور اإلس���رائيلي، بينما »كل 

قيادة حزب الليكود ’تعمل’ لدى المستوطنين المنتسبين 

للحزب، وذلك في ظل غياب رئيس يس���عى لتحقيق توازن 

سياسي«، بادعاء أن بيريس يؤيد حل الدولتين.

وبحس���ب هذه التحلي���ات، كان الرئيس اإلس���رائيلي 

شمعون بيريس، حتى اآلن، أحد األصوات القليلة جدا في 

إسرائيل التي تحدثت عن السام مع الفلسطينيين وحل 

الدولتي���ن. وواضح أن بيريس لم يك���ن يقصد في جميع 

تصريحاته بهذا الصدد االستجابة للمطالب الفلسطينية 

والق���رارات الدولية. وواضح أن ممارس���اته الفعلية تؤكد 

ذل���ك، إذ أنه عندما تولى رئاس���ة الحكوم���ة بعد اغتيال 

إس���حق رابين، رفض بيريس تنفيذ انسحابات من مناطق 

في الضفة بموجب اتفاقيات أوسلو. رغم ذلك فإن بيريس 

لم يترّدد، ولو بش���كل مبطن أحيانا، في انتقاد سياس���ة 

نتنياه���و. وكان يبث أجواء في إس���رائيل ح���ول ضرورة 

التسوية مع الفلسطينيين.

وتضي���ف أنه على م���ا يبدو فإن أجواء كهذه س���تصبح 

في خبر كان في أعقاب انتخابات الرئاس���ة اإلس���رائيلية، 

ويتوقع أن يفوز فيها رئيس الكنيس���ت السابق رؤوفين 

ريفلين، أحد رموز اليمين العقائدي في إسرائيل. 

ويعّب���ر ريفلي���ن باس���تمرار ع���ن رفض���ه المطلق لحل 

الدولتين. وهو يقول »إنني أفضل أن يكون الفلسطينيون 

مواطنين في هذه الدولة على تقسيم الباد«. لكن ريفلين 

يرفض في الوقت نفس���ه فكرة »دول���ة جميع مواطنيها« 

وحل »الدولة ثنائي���ة القومية«، ويتح���دث عن ترتيبات 

سيادية مشتركة إلس���رائيل والفلسطينيين في الضفة 

الغربي���ة »في ظل الدولة اليهودي���ة«، وعن ضرورة وجود 

برلمانين، يهودي وعربي.

وق���ال ريفلين في مقابلة أجرته���ا معه »هآرتس«، قبل 

ثاث س���نوات »إذا قالوا ل���ي إن التهدي���د الديمغرافي 

يلزمني بإجراء فصل، فإن إجابتي هي أن الخطر س���يكون 

أقل من وجود دولة واحدة تكون فيها مساواة في الحقوق 

لجمي���ع المواطنين. والمنط���ق يلزمن���ا بتفضيل الخطر 

الكامن في التهديد الديمغرافي على التهديد الوجودي 

الكامن في االنفصال« عن الفلسطينيين.

وأض���اف »إذا تعين علّي االختيار بين دولة واحدة وبين 

تقس���يم أرض إس���رائيل، فإنني أق���ول إن الخطر األكبر 

هو التقس���يم. وأس���هل على دولة إس���رائيل، والس���تة 

مايين يهودي فيها، وبم���ا ال يقاس، تطبيق حلم الدولة 

اليهودي���ة والديمقراطية مما كان الوضع عليه في العام 

1948. أولئك الذي���ن يقولون إنه ل���زام علينا أن ننفصل، 

ألن���ه من دون ذلك لن يكون نظام ديمقراطي هنا أو نفقد 

الطابع اليهودي، كانوا سيقولون، لألسباب نفسها، إنه ال 

ينبغي إقامة دولة يهودية في العام 1948«.

تحليالت: فوز ريفلين سيؤدي إلى تكريس
هيمنة اليمين على الخطاب اإلسرائيلي العام!

كتب برهوم جرايسي:

يعقد الكنيس���ت في العاش���ر م���ن حزيران الجاري جلس���ة خاصة 

للهيئة العامة النتخاب رئيس الدولة الجديد، الذي س���تولى منصبه 

ف���ي نهاية تموز المقبل، لوالية واحدة ووحيدة من س���بع س���نوات، 

كما ين���ص عليه القان���ون القائ���م. ويتنافس على المنصب س���تة 

مرشحين بفرص متفاوتة، وأقواهم رئيس الكنيست السابق رؤوفين 

ريفلين، الذي ح���اول رئيس حزبه )الليكود( بنيامين نتنياهو تجنبه 

وع���دم دعمه، إال أنه رضخ أخي���را إلرادة نواب حزبه، وتبقى احتماالت 

االنسحاب من المنافسة حتى يوم االنتخابات ورادة.

أما المرش���حون الس���تة فهم: رئيس الكنيست الس���ابق رؤوفين 

ريفلي���ن، والنائب عن ح���زب »العمل« بنيامين بن اليع���ازر، والنائب 

عن حزب »الحركة« مئير ش���طريت، ورئيسة الكنيست السابقة داليا 

ايتس���يك، وعالم الكيمياء دان ش���يخطمان وقاضية المحكمة العليا 

المتقاعدة داليا درونر.

وبحس���ب التوازنات القائمة حتى إغاق هذا العدد من »المش���هد 

اإلس���رائيلي«، فإن المرشح األقوى هو ريفلين، الذين كان قد تنافس 

على منصب الرئاسة في العام 2007 وخسره لشمعون بيريس، وكان 

واضحا منذ ذل���ك الحين أن ريفلين لن يتنازل عن هذا الطموح، وكان 

الكثي���ر من تفاصيل أدائه السياس���ي محكوم لما يس���عى له، ولكن 

في الس���نوات األخيرة دخل ريفلين في عدة حاالت صدام مع رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية سن قوانين وقرارات حكومية 

إش���كالية، إذ على الرغم من مواقف ريفلين اليمينية المتشددة من 

الصراع، إال أن له مواقف متحفظة إلى درجة كبيرة من المعارضة إزاء 

القوانين ذات الطابع العنصري، والقرارات الحكومية التي تندرج في 

نفس اإلطار.

وكان نتنياهو الذي س���عى إلى عدم انتخاب ريفلين لوالية رئاسة 

كنيس���ت ثانية بع���د االنتخابات األخيرة، س���عى أيضا إلى افش���ال 

ترشيحه لرئاس���ة الدولة، إال أن تأييد ريفلين كان جارفا في صفوف 

حزب الليكود، ولم تنفع كل من���اورات نتنياهو، ومنها الغاء منصب 

الرئاسة باجراء قانوني سريع، ورضخ إلى غالبية نواب حزبه، معلنا في 

األسبوع الماضي تأييده لريفلين.

من منصب تمثيلي إلى بوق سياسي
تولى منصب رئيس دولة إس���رائيل حتى اآلن تس���عة رؤساء كان 

أولهم حاييم وايزمان )1948- 1952( تاه يتس���حاق بن تسفي )1952- 

1963- لواليتين( ثم زلمان ش���زار )1963- 1973 لواليتين( ثم إفرايم 

كتس���ير )1973- 1978( ثم إس���حاق نافون )1978- 1983( ثم حاييم 

هيرتس���وغ )1983- 1993( ثم عيزر وايزمان- ابن شقيق األول- )1993- 

2000( ثم موش���يه كتساف- القابع في الس���جن- )2000- 2007( ثم 

شمعون بيريس )2007- 2014(.

وكان القان���ون في إس���رائيل يقضي بانتخ���اب الرئيس لوالية من 

خمس س���نوات، مع امكانية انتخابه مجددا لوالية ثانية فقط، إال أن 

الكنيس���ت عمل على تعديل القانون في العام 1993، لجعل منصب 

الرئيس لوالية واحدة ووحيدة من س���بع س���نوات، وهذا كي ال يكون 

الرئي���س في وضعية ُمحرجة حينما يرش���ح نفس���ه ثانية، ويخوض 

منافسة تخل في مكانته كصاحب منصب تمثيلي.

وكان أول م���ن وص���ل إل���ى المنصب بع���د تعديل القان���ون، عيزر 

وايزمان، ولكنه أحدث انقابا في كل تقاليد العمل الرئاس���ي، إذ بدأ 

يجاهر في مواقفه السياس���ية، بداية داعما للمفاوضات مع منظمة 

التحرير الفلس���طينية وال���دول العربية، والحقا ف���ي العام 1996 في 

موق���ف صدامي م���ع رئيس الحكوم���ة الجديد في حين���ه، بنيامين 

نتنياهو، الذي سعى إلى عرقلة المفاوضات، بينما سعى وايزمان إلى 

اس���تمرارها، وحتى أنه عقد لقاءات سياس���ية متعددة من دون إذن 

الحكومة ورئيسها، وأبرزها لقاؤه مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.

لك���ن وايزمان لم يلق هجوما م���ن الرأي العام، ال���ذي كان ما يزال 

يومه���ا يؤيد العملي���ة التفاوضي���ة والتوصل إلى ح���ل، وهذا بحد 

ذاته منح وايزمان غطاء ف���ي نهجه، ما ثّبت الواقع الجديد في المقر 

الرئاسي، وحينما وصل موشيه كتساب إلى المنصب في العام 2000، 

بشكل مفاجئ، حينما تغلب على ش���معون بيريس، رغم وجود حزب 

»العم���ل« في الحك���م، قلل من الخطاب السياس���ي، ولكن ما أن وصل 

رئاسة الدولة اإلسرائيلية - من منصب تمثيلي إلى بوق سياسي!
* ستة أسماء تتنافس على منصب رئيس دولة إسرائيل الذي سينتخبه الكنيست يوم العاشر من حزيران الجاري * رؤوفين ريفلين يبدو االسم األقوى لتولي المنصب * منصب 

الرئاسة كان دائما على هامش السياسة إلى أن وصله عيزر وايزمان وقلب تقاليد الرئاسة القائمة بكثرة تصريحاته السياسية والتعبير عن مواقفه علنا * ما عزز »انقالب« وايزمان كان 

وصول شمعون بيريس إلى المنصب في العام 2007 * المنافسة ليست سهلة لكن نتنياهو لم يترك خطأ إال وارتكبه ووضع نفسه في حاالت محرجة أمام الجمهور اإلسرائيلي *

سنوات شبابه األولى في حركة »حيروت« اليمينية المتشددة، التي 

أسس���ت الحقا حزب الليكود، ويعد من أب���رز وجوه اليمين العقائدي 

المتشدد، من حيث المواقف بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، 

إال أن���ه يتخذ مواقف براغماتية أقرب إل���ى اإليجابية، في الكثير من 

القوانين والسياس���ات العنصرية، وتل���ك التي تميز ضد المواطنين 

العرب في إسرائيل.

وباإلم���كان القول إن ريفلين هو الش���خصية الوحي���دة من التيار 

األيديولوج���ي القديم ف���ي حزب الليكود، الت���ي »فلتت« من مخطط 

استبعاد هذه الشخصيات عن كتلة الحزب البرلمانية في االنتخابات 

األخيرة، مطلع 2013، وهو المخطط الذي تدل مؤشرات كثيرة على أن 

���ف أيضا حينما عارض 
ّ

بنيامين نتنياهو كان له دور فيه، وهذا تكش

نتنياهو ترشيح وانتخاب ريفلين لرئاسة الكنيست لدورة أخرى.

ظهر ريفلين على الس���احة البرلمانية بع���د انتخابات 1988، لكنه 

لم ينجح في العودة إلى الكنيس���ت في االنتخابات التالية في العام 

1992، بس���بب الضربة التي تلقاه���ا حزب الليك���ود، وكان لفترة من 

الجناح المؤيد للنائب والوزير السابق دافيد ليفي، وعاد ريفلين إلى 

الكنيس���ت بعد أربعة أش���هر من انتخابات 1996، بعد استقالة أحد 

نواب كتلة الليكود، وبقي في الكنيست حتى يومنا هذا، أي أنه نجح 

في ضمان مقعده البرلماني في كل انتخابات، وحتى أنه في الدورات 

الثاث األخيرة ضمن لنفسه موقعا متقدما في الئحة الحزب.

وبعد انتخابات مطلع العام 2003، انتخب ريفلين ألول مّرة رئيس���ا 

للكنيس���ت، وفي تلك ال���دورة ظهر في مواقفه السياس���ية بوضوح 

أكبر، بمعنى مواقف متش���ددة من الصراع وآفاق الحل، وفي المقابل 

معارض���ة تت���راوح ما بي���ن واضحة إلى ش���به واضحة م���ن القوانين 

والسياس���ات العنصرية، ولكنه في الوقت ذاته اتخذ موقفا معارضا 

وحادا من مخطط اخاء مستوطنات قطاع غزة.

وخسر ريفلين منصبه بعد انتخابات ربيع العام 2006، التي أبعدت 

الليكود ع���ن الحكم لصالح حزب »كديما«، ولكنه عاد وتولى رئاس���ة 

الكنيست، بعد انتخابات ربيع العام 2009، وكرر ريفلين مواقفه، وإن 

كان بدرجة أقل مقارنة مع رئاس���ته السابقة، ولكن كل هذا أدى إلى 

أن يتخ���ذ منه نتنياهو موقفا س���لبيا، ولهذا فإن األخير منع انتخاب 

ريفلين لرئاس���ة ثالثة بعد انتخابات مطلع العام 2013، في حين أن 

وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، كان قد جاهر في األس���بوع الماضي 

بمعارضته لريفلين، على خلفية موقفه من سلس���لة قوانين وقرارات 

بادر لها حزب »إس���رائيل بيتنا« برئاس���ة ليبرمان، والتي تستهدف 

المواطنين العرب على وجه الخصوص.

وكان ريفلين قد تنافس في صيف العام 2007 على منصب رئاسة 

الدولة، مقابل ش���معون بيريس، ويراهن ريفلين اليوم على حس���م 

االنتخابات في الجولة األولى أمام خمسة منافسين له، إذ من المتوقع 

أن يحص���ل على عدد األص���وات األكبر من معس���كر اليمين واليمين 

المتش���دد، كما أنه ق���د يحصل على عدد من أص���وات النواب العرب 

نتيجة لمواقفه من القوانين العنصرية.

بنيامين بن إليعازر
بنيامي���ن بن إليع���ازر )78 عاما( هو م���ن مواليد مدين���ة البصرة 

العراقية، وكان اس���مه العربي »فؤاد«، وما زالت الحلبة اإلس���رائيلية 

تناديه بهذا االس���م كاس���م ثان له غير مسجل رس���ميا، وهاجر إلى 

الباد مع عائلته في العام 1950. ونشأ بن اليعازر في صفوف الجيش 

وترقى في المناصب إلى رتبة عميد، وكان الحاكم العس���كري للضفة 

الفلس���طينية المحتلة م���ن العام 1978 إلى الع���ام 1982، وقبل ذلك 

س���اهم في اقامة جيش جنوب لبنان العميل لاحتال اإلس���رائيلي، 

وتح���رر من الجيش ف���ي العام 1982، إال أن الجيش اس���تدعاه مجددا 

في الع���ام 1983 ليتولى منصب حاكم ما يس���مى »اإلدارة المدنية« 

في س���لطات االحتال في الضفة وقطاع غزة، ومكث في منصبه حتى 

العام 1984، ليخوض االنتخابات البرلمانية ضمن الئحة »ياحد«، التي 

أسس���ها الوزير في حينه عيزر وايزم���ان، ودخل بعد تلك االنتخابات 

إلى الكنيس���ت ألول مرة، وفي العام 1988 انخ���رط مع الئحته ضمن 

التكت���ل الحزبي »المعراخ« الذي في مركزه حزب »العمل«، ومن هناك 

انصهر في الحزب األكبر، وما زال فيه حتى يومنا هذا.

تولى بن اليعازر سلس���لة من المناصب الوزارية في حكومات حزب 

»العمل«، وأيضا في الحكومات التي جمعت حزبي الليكود و«العمل«، 

وتولى رئاس���ة ح���زب »العمل« لعدة أش���هر في الع���ام 2002، بعد 

انتخابات معادة بس���بب التزوير الكثي���ف، وفي مرحلة تبعت مرحلة 

إيهود باراك لرئاس���ة الحزب، ش���هدت الكثير من التقلبات، وخسر 

الرئاسة قبل انتخابات مطلع العام 2003 لصالح عمرام متسناع، الذي 

هو أيضا مكث في منصبه لبضعة أشهر.

ل���م يجاهر بن اليعازر في أي وقت بتفاصيل موقفه من ش���كل حل 

الص���راع، ولكنه أقرب إلى الخط المركزي في الحزب، الذي يؤيد الحل 

ال���ذي اقترحه الرئيس األميركي االس���بق بي���ل كلينتون في نهاية 

العام 2002.

وتتوقع جهات عدة أن يكون بن اليعازر المرش���ح األقوى لمنافسة 

ريفلي���ن في الجولة األخيرة، في حال لم تحس���م االنتخابات من أول 

م���ّرة، إال أن ف���رص نجاحه أضعف من فرص ريفلي���ن، وقد يحظى بن 

اليعازر بأصوات غالبية نواب حزبه »العمل«، ونواب لديهم تحفظ من 

ريفلين بس���بب مواقفه، أو بس���بب االصطفافات الحزبية، كما أنه في 

ح���ال دخل إلى الجولة األخيرة قد يحظى بن اليعازر بأصوات عدد من 

النواب اليهود الشرقيين، من منطلقات طائفية، خاصة حزب »شاس« 

لليهود المتزمتين الشرقيين.

داليا إيتسيك
دالي���ا إيتس���يك )62 عاما( وجدت نفس���ها خارج الكنيس���ت بعد 

انتخابات مطلع العام 2013، بعد أن مكثت فيها ما يقارب 22 عاما، إذ 

دخلت إلى الكنيست ألول مّرة في العام 1992 عن حزب »العمل« تاركة 

منصب نائب رئيس بلدي���ة االحتال في القدس، ولكنها في خريف 

العام 2005 كانت واحدة من ثاث ش���خصيات مع ش���معون بيريس 

وحاييم رامون، التي انس���لخت عن حزب »العم���ل« لتنضم إلى حزب 

»كديما« الذي أسسه أريئيل شارون، وبقيت في هذا الحزب إلى فترة 

انهياره قبي���ل االنتخابات البرلمانية األخي���رة، وحين لم تجد مأوى 

سياس���يا جديدا لها، اختارت عدم خوض االنتخابات، إال أنها س���عت 

إلى دعم حزب »كديما« عن ُبعد. 

على الرغم مما يوحى وكأن ايتس���يك تؤيد الخط المركزي في  

حزب »العمل« بالنس���بة لح���ل الصراع، إال أن ميوله���ا أقرب إلى 

اليمين، وقد برز هذا برئاس���تها للكنيست بعد انتخابات 2006، 

إذ أنه���ا لم تفعل بما فيه الكفاي���ة لصد وابل كبير من القوانين 

العنصرية، التي ش���هدتها تلك ال���دورة البرلمانية، التي كانت 

فاتحة لمرحلة تصعيد غير مسبوق في سن القوانين العنصرية، 

رغ���م أن من كان يحكم، حزب »كديما« وش���ريكه »العمل«، إال أن 

الحزبي���ن كانا أضع���ف من صد هذه القواني���ن، كما أن عددا من 

ن���واب »كديما« الذين تركوا صفوف حزب الليكود، أدلوا بدلوهم 

في تلك القوانين. 

ال يبدو أن إيتس���يك ستشكل تهديدا ألي من المرشحْين األقوى، 

وفق الصورة البرلمانية التي كانت قائمة حتى إعداد التقرير، فهي 

ال تحظى بدعم مباش���ر من أي من الكت���ل البرلمانية القوية، ولهذا 

فهي س���تعتمد على دع���م نواب من كتل مختلف���ة، كما أن كونها 

شرقيةلن يش���فع لها كثيرا، إذ أن في منافستها شرقيين آخرين، 

هما ب���ن اليعازر ومئير ش���طريت، ولهذا فإن اليه���ود المتدينين 

الشرقيينسيفضلون انتخاب رجل، من منطلقات عقائدية ال تناصر 

المرأة كمرأة.

مئير شطريت
مئير شطريت )66 عاما( من مواليد مدينة »قصر السوق« في المغرب 

العربي، وهاجر إلى الباد في العام 1957، وكان من ضمن أبناء الطوائف 

الشرقية التي واجهت تمييزا من مؤسس���ة الحكم في العقود الثاثة 

األولى إلس���رائيل، على وجه الخصوص، ولهذا فمع تبلوره شابا صغيرا 

انخرط في صفوف ح���زب »حيروت« ومن ثم ح���زب »الليكود« وكان من 

الوجوه الش���ابة الش���رقية الصغيرة، التي بنى الليكود عليها الختراق 

أكبر لبلدات الشرقيين وأحيائهم، التي كانت تتسم بالفقر.

في العام 1974 حينما كان ابن 26 عاما، كان ضمن عدد من الش���بان 

الش���رقيين الذي���ن تولوا رئاس���ات مجالس بلدية، إذ تولى رئاس���ة 

بلدي���ة يافنه في الجنوب، وكان يفوز في كل انتخابات تالية وآخرها 

انتخابات 1983 إذ استقال من منصب رئاسة البلدية في العام 1987 

ليتفرغ أكثر لعضوية الكنيست.

وُيعد ش���طريت عضو الكنيس���ت األقدم في هذه الدورة، إذ دخل 

إلى الكنيس���ت في العام 1981 ضمن كتل���ة الليكود، وبعد انتخابات 

1996 التي أعادت الليكود إلى الحكم برئاسة بنيامين نتنياهو، تولى 

شطريت مناصب وزارية، ومنها وزارة المالية في نهاية الدورة.

وكان ش���طريت من جناح أريئيل ش���ارون في الصراع الداخلي في 

الحزب، ال���ذي اندلع على وجه الخصوص في العام 2004، على خلفية 

المبادرة إلخاء مستوطنات قطاع غزة، ولهذا فقد انشق شطريت مع 

ش���ارون عن الحزب في خريف العام 2005، وكان من األس���ماء األولى 

التي شكلت حزب »كديما« الذي بقي فيه حتى قبيل انتخابات مطلع 

العام 2013، إذ انش���ق عن »كديما« المتهاوي، لينضم إلى تس���يبي 

لت ح���زب »الحركة« ولكن خطوة ش���طريت كانت 
ّ
ليفن���ي، التي ش���ك

واضحة بأنها في سبيل »صراع البقاء« في الحلبة البرلمانية.  

لم يس���طع ش���طريت في أي يوم كنجم سياس���ي، ب���ل كان وما زال في 

صفوف الخط الثاني في القيادة، ومن بين المناصب الوزارية البارزة التي 

تواله���ا، منصب وزيرة الداخلي���ة في ربيع الع���ام 2007، وبقي فيه حتى 

انتخابات ربيع العام 2009. وتباهى شطريت ذات يوم أنه كان الوزير الذي 

ألغى أكبر كم من الهوية المقدس���ية عن الفلسطينيين في سنة واحدة، 

وكانت تلك س���نة 2008، الت���ي فقد فيها ما يزيد عن 4800 فلس���طيني 

لتلك الهوية التي يفرضها االحت���ال وتضمن بقاءه مواطنا في مدينته 

القدس، وش���كل هذا العدد قرابة 50% ممن فقدوا تلك الهوية خال عقد 

واحد، حتى ذلك العام. ال يبدو أن ش���طريت س���يحظى بعدد من األصوات 

تجعله في مقدمة المرش���حين، ولهذا فهناك من وضع احتمال انسحابه 

من المنافسة، خاصة بعد إعان بنيامين نتنياهو دعمه لريفلين.

دان شيخطمان
دان ش���يخطان )73 عاما( بروفسور في الكيمياء، وحاصل على جائزة 

نوبل في الكيمياء في العام 2011، سطع اسمه إسرائيليا في أعقاب تلك 

الجائزة، وفي مطل���ع العام الجاري، أعلن نيته خوض االنتخابات، خاصة 

بعد تعالي أصوات تنادي بانتخاب رئيس من خارج الحلبة السياس���ية، 

بهدف اعادة منصب الرئاسة إلى خارج دائرة الجدل السياسي.

وكان اسم ش���يخطمان، الذي حصل على دعم ترشيح من نواب يمين 

متش���دد أيضا، اسما جديا في المنافس���ة، إال أن كثرة المنافسين على 

المنصب، قللت من احتماالت وصوله إلى الجولة األخيرة من االنتخابات.

داليا دورنر
داليا دورنر )80 عاما( قاضية المحكمة العليا المتقاعدة منذ عشر 

س���نين، وترأس منذ س���نوات مجلس الصحافة، ومعروفة بمواقفها 

الحادة فيم���ا يتعلق بالدفاع عن حرية التعبي���ر، ولكنها تتبع الخط 

السياسي المركزي في إسرائيل، وهناك من يرى أنها صاحبة الفرص 

األقل من بين جميع المنافسين، ولذا هناك أيضا من يرّجح انسحابها 

من السباق قبل يوم االنتخابات. 

إلى المنصب ش���معون بيريس، حتى اس���تأنف نهج سلفه وايزمان، 

ولكن بوتيرة أش���د. وأمام هذه الحال، بات لمنصب الرئيس مفاهيم 

أخرى، غير تلك التي عرفتها إسرائيل في الماضي، وكل حزب حاكم 

بات معنيا، إلى جانب ضمان هيبته وانجاح مرش���حه، أن يضمن أيضا 

رئيسا متناغما مع خطابه السياسي. 

وتجري االنتخابات بطريقة سرية، يشارك فيها النواب ال� 120على 

عدة مراحل، ففي حال لم تحسم من أول مّرة، تعاد االنتخابات مع كل 

المتنافس���ين، ولكن عادة ما ينسحب من كان بعيدا عن االنتقال إلى 

المرحلة االخيرة، وإذا لم تحسم في الجولة الثانية، تجري االنتخابات 

لجولة ثالثة بين المتنافس���ين االثنين، اللذين حصا على أكبر عدد 

من األصوات.

المرشحون الستة- خلفيات وفرص
وفي ما يلي عرض للمرشحين الستة، حسب قائمة المرشحين التي 

كانت حتى إغاق العدد، وقبل أي انسحابات متوقعة:

رؤوفين ريفلين
رؤوفين ريفلين )75 عاما( هو المرشح األقوى من حيث فرص الفوز، 

وهناك من يعتبر فوزه مضمونا، وهو من حزب »الليكود« وقد نشأ منذ 

نتنياهو: محاولة فاشلة إلقصاء ريفلين.
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أحيت إسرائيل مؤخرًا ذكرى ما يسمى »يوم القدس«، وهي ذكرى احتالها 

للقدس الش����رقية الع����ام 1967، ومن ثم ضّمها وفرض القانون اإلس����رائيلي 

عليها. 

وأص���درت جمعية حقوق المواطن، كما في كل عام، معطيات وحقائق أكدت 

من خالها أنه بينما تزعم إسرائيل أن مدينة القدس مّوحدة تحت سيادتها، 

فإن الفجوات الواس���عة ف���ي تطبيق القانون بين القدس الش���رقية والقدس 

الغربي���ة واضحة للعيان. وأش���ارت أن���ه وفقًا للقانون الدولي على الس���لطات 

اإلس���رائيلية القيام بواجبها في الحفاظ على حقوق الس���كان الواقعين تحت 

احتاله���ا ومنحهم فرصة العيش بكرامة، كم���ا أنها مجبرة وفق ذات القانون 

عل���ى إيجاد الحلول المناس���بة والجذري���ة ألوضاعهم رغم الوضع السياس���ي 

المعقد.

وتدلل المعطيات على الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياس���ي الصعب 

في مدينة القدس. كما تسلط الضوء على اإلهمال الشديد لألحياء المقدسية 

خلف جدار الفصل. 

كما أنتجت جمعية حقوق المواطن فيلمًا قصيرًا يوثق معاناة الس���كان في 

األحياء الواقعة خلف الجدار، خاصة في ظل التهديدات بهدم منازلهم.

وفي تعقيبها على معطيات العام 2014 قالت رونيت س���يلع، مديرة مشروع 

حقوق اإلنس���ان في القدس الش���رقية، إّن مأس���اة المواطنين المقدس���يين 

واإلهم���ال الاح���ق بهم من���ذ 47 عامًا هما وصم���ة عار على جبين السياس���ة 

اإلسرائيلية في القدس.

الفقر والرفاه
3ر75 بالمئة من سكان القدس الشرقّية، و2ر82 بالمئة من األطفال يعيشون 

 الفقر. 
ّ
تحت خط

وهن���اك 7513 طفًا فلس���طينًيا ُمعّرفون كأطف���ال يتهّددهم الخطر، وهم 

لون 53 بالمئة من مجمل األطفال الذين يتلقون عناية خدمات الشؤون 
ّ
يش���ك

االجتماعية البلدية. 

وينش���ط في القدس الغربية 18 مكتًبا للشؤون االجتماعّية، فيما ينشط في 

القدس الشرقية 5 مكاتب فقط. تعالج العاملة االجتماعية في القسم الغربّي 

ا 
ً
ا في القدس الش���رقّية. ووفق

ً
ا في المعّدل، مقابل 120 ملف

ً
من المدينة 90 ملف

ألقوال وزير الرفاه فإّن وزارته طلبت إضافة 140 وظيفة للقدس الشرقية، إال أّن 

مفوضية خدمات الدولة تحول دون دفع هذه العملّية قدًما

تربية وتعليم
ال يتعّدى عدد الطاب الفلس���طينّيين الذين يدرسون في المدارس البلدّية 

الرسمّية نسبة 53 بالمئة؛ ويسود في الجهاز البلدّي نقص قوامه 2000 صف 

تدريسّي، ويضطّر الكثير من الطاب لتحّمل االزدحام في شقق سكنّية ُحّولت 

ّدم للمحكمة العليا بتقليص الفجوات حتى العام 
ُ
لمدارس؛ رغم االلتزام الذي ق

 سنة من بناء بضع عشرات من الصفوف، فقط. 
ّ

ه يجري االنتهاء كل
ّ
2016، إال أن

بن���اًء على قرار المحكمة، من المفترض بقانون التعليم اإللزامّي المجانّي أن 

يس���ري على األوالد من س���ّن 3 س���نوات، إال أّن 6 بالمئة فقط من أوالد القدس 

الش���رقية بين 3- 4 سنوات يدرس���ون في روضات بلدّية بسبب النقص الذي 

 روضة.
ّ

يصل إلى نحو 400 صف

36% من الطالب ال 
ينهون 12 سنة دراسّية

طاب الثانوية الذين ُينهون دراس���تهم، يتقّدم���ون لامتحان التوجيهّي 

الفلس���طينّي وياقون صعوب���اٍت في القبول للجامعات اإلس���رائيلّية؛ الطاب 

الجامعّيون في الجامعات الفلسطينّية، ومن بينها جامعة القدس، يواجهون 

صعوباٍت في الحصول على اعتراف إسرائيلّي بألقابهم الجامعّية. في نيسان 

2014 قض���ت المحكمة بوجوب االعتراف بألقاب الطّب الخاّصة بخّريجي جامعة 

القدس.

الصّحة
توج���د 25 عيادة لصّحة األم والطفل في غربّي المدينة، وأربع عيادات كهذه 

فقط في ش���رقها؛ االلتزام بتأس���يس عيادة أخرى، لتكون الخامس���ة، يواجه 

مماطات منذ عّدة س���نوات. نحو 85 بالمئة م���ن البالغين ونحو 90 بالمئة من 

ونها.
ّ
القاصرين بحاجة إلى عناية نفسانّية ال يتلق

أّدى بن���اء جدار الفصل والتقييدات المفروضة على وصول المرضى واألطقم 

الطبّية م���ن المناطق المحتلة للقدس، إلى عجوزات مالّية وصعوبات آخذة في 

التفاقم في إدارة المؤّسس���ات الطبّية في القدس الش���رقّية؛ في العام 2013 

حّول االتحاد األوروبّي للسلطة الفلسطينّية 61 مليون شيكل، من أجل مساعدة 

ة في القدس على مواجهة األزمة المالّية 
ّ
المستش���فيات الفلسطينية الس���ت

التي تعانيها.

هدم بيوت
ط لغرض البناء الفلسطينّي 

ّ
14 بالمئة فقط من مساحة القدس الشرقّية ُمخط

السكنّي. وتصل نس���ب البناء القصوى في األحياء الفلس���طينّية إلى 25- 50 

بالمئة فيما تراوح في األحياء اليهودّية بين 75- 125 بالمئة. ومنذ مطلع العام 

 .
ّ

ى على األقل
ً
ا ومبن

ً
2014 ُهدم 17 بيت

���ّيدت 
ُ

من���ذ العام 1967، ُصودر ثلث أراضي الفلس���طينيين في القدس، وش

عليها عش���رات آالف الشقق لصالح الس���كان اليهود؛ 35 بالمئة من األراضي 

طة في األحياء الفلس���طينّية ُمعّرف���ة كمنطقة طبيعية مفتوحة ُيحظر 
ّ
المخط

البناء عليها.

ال تش���مل المخططات الهيكلّية لألحياء الفلس���طينّية غالبية المس���احات 

واألراضي التي يملكها الس���كان، إذ أّن اللجنتْين المحلّية واللوائّية للتخطيط 

ّدمت من أجل تطوير األحياء الفلس���طينّية؛ 
ُ
دًما مخططات ق

ُ
والبناء ال تدفعان ق

في نيس���ان 2014 التمس س���كاٌن إلى المحكمة مطالبين البلدّية بدفع مخطط 

البناء في السواحرة قدًما، الذي ُجّهز منذ العام 2008.

الجدار واألحياء التي خلفه
باع سياس���ة 

ّ
أّدى بن���اء 142 كيلومتًرا م���ن جدار الفصل،  وإغاق المعابر، وات

تصاريح الدخول، إلى عزل القدس الش���رقّية عن الضفة الغربّية، وإلى إضعاف 

السكان اقتصادًيا واجتماعًيا. وخال العام 2014، تواصل بناء جدار الفصل في 

منطقتيِّ الولجة والسواحرة. 

أكث���ر من مئة ألف ش���خص من أحياء رأس خميس ورأس ش���حادة وضاحية 

الس���ام ومخّيم ش���عفاط لاجئين وكفر عق���ب وس���ميراميس، معزولون عن 

 الش���ديَد. ورغم أّن 
َ

المدينة بواس���طة الجدار، وهم يعانون من وقتها اإلهمال

األحي���اء تقع في منطقة نفوذ بلدية القدس وفي المنطقة التي ضّمتها دولة 

إس���رائيل، فإنها ال تتلق���ى الحّد األدنى من الخدمات. وتنش���ط في المنطقة 

ث���اث مدارس بلدّية فقط. وال يجري جمع النفايات في األحياء، وتنعدم فيها 

مة، وإنارة الش���وارع واألرصفة. والكثير من الشوارع غير ُمعّبدة 
ّ
الماعب المنظ

أو تفتقر للصيانة، وانتش���ار خطوط الحافات ضعيف. الش���رطة غير موجودة 

ا لعبور  والسكان يش���تكون االرتفاع في حجم الجريمة. ويضطّر السكان يومّيً

الحاجز باتجاه باقي أرجاء المدينة لغرض العمل والدراس���ة والعاجات الطّبّية 

ا كبيًرا 
ً
وزيارة العائات وما ش���ابه؛ ويعان���ي حاجزا قلنديا وش���عفاط اكتظاظ

ُيصّعب من عملّية عبورهما بدرجة كبيرة. 

معطيات جديدة لجمعية حقوق
المواطن عن القدس الشرقية

أكثر من 75 بالمئة من سكان القدس الشرقّية وأكثر
 الفقر!

ّ
من 82 بالمئة من األطفال يعيشون تحت خط

االنتخابات المصرية: هل تنجح في التأسيس لمرحلة جديدة؟                                 )أ.ف.ب(

كتب بالل ضـاهر:

تابعت إس���رائيل باهتمام بالغ انتخابات الرئاس���ة المصرية، األس���بوع الماضي، 

وأس���فرت عن فوز رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الدفاع الس���ابق، المش���ير عبد 

خف إسرائيل، من خال وسائل 
ُ
الفتاح السيسي، على خصمه حمدين صباحي. ولم ت

إعامها، رغبتها بفوز السيسي الذي تعتبره أكثر اعتداال تجاهها من صباحي. 

وأجرى »المشهد اإلس���رائيلي« المقابلة التالية حول نتائج هذه االنتخابات 

مع المحاضر في قس���م تاريخ الشرق األوس���ط في جامعة بن غوريون في بئر 

السبع، والمتخصص في التاريخ والشؤون المصرية، البروفيسور يورام ميتال.

)*( كي���ف تنظ���ر، كمتخص���ص في الش���ؤون المصرية، إل���ى نتائج 
انتخابات الرئاسة في مصر؟

ميتال: »واضح أن فوز السيس���ي كان متوقعا ول���م يفاجئ أحدا. كذلك فإن 

نس���بة التصويت المنخفضة لم تكن مفاجئة، ألن حركة اإلخوان المس���لمين 

وحركات مرتبطة بالثورة المصرية، مثل حركة 6 أبريل، أعلنت أنها س���تقاطع 

االنتخاب���ات. وأعتقد أن ما يميز هذه االنتخابات ه���و أنها تعبر بأقوى صورة 

ممكن���ة عن أن المجتم���ع المصري اليوم منقس���م بصورة غير مس���بوقة أبدا 

ف���ي التاريخ المصري الحديث. وهذا المجتمع منقس���م عل���ى خلفية الصراع 

السياس���ي، بحيث أن هناك الجي���ش ومركبات الحكم األخرى، مثل الش���رطة 

والمخابرات، من جهة، ومن الجهة األخرى هناك اإلخوان المس���لمون. وال شك 

في أن الشكل الذي يجري فيه هذا الصراع هو غير مسبوق. فمنذ بداية القرن 

العشرين كانت هناك صراعات سياسية كثيرة داخل مصر، لكن لم يكن هناك 

أب���دا أزمة عميقة إلى هذه الدرجة التي نش���هدها اآلن. وحتى لو قارنا األزمة 

الحالي���ة مع األزمة الش���ديدة التي كانت في الع���ام 1954 وحتى نهاية حكم 

الرئيس جمال عبد الناصر بين نظام الضباط األحرار واإلخوان المس���لمين، فإن 

األزمة الحالية أكبر ألنها تقس���م المجتمع المصري بص���ورة عميقة أكثر من 

األزمة في سنوات الخمسين والستين«.

)*( لماذا لم يستغل الناخبون المصريون حقيقة أنه يوجد مقابل السيسي 
مرشح آخر، حمدين صباحي، الذي حصل على عدد قليل جدا من أصواتهم؟

ميتال: »السبب األول هو أن صباحي أطلق بنفسه تصريحات شديدة للغاية 

ضد اإلخوان المس���لمين. وهذا يعني أنه حتى أولئ���ك من بين اإلخوان الذين 

أرادوا التصويت ضد السيسي لم يكن لديهم بديل حقيقي. وعلينا أن نتذكر 

أنه في االنتخابات الرئاسية الس���ابقة، صوت ناخبون كثيرون، ال ينتمون أبدا 

لإلخوان، لصالح محمد مرس���ي، من أجل معاقبة أحمد ش���فيق، ألن هذا األخير 

كان يعتبر من رموز النظام الس���ابق في عهد حسني مبارك. والتفسير الثاني 

ه���و أن صباحي لم يحظ بتأييد ج���دي من جانب المجموع���ات الغنية ورجال 

األعمال، الذين دعموا السيس���ي. واألمر الثالث هو أن صباحي لم يتمتع بدعم 

قوي ألجهزة اإلعام المصرية التي دعمت السيسي عمليا«.

)*( هل س���بب هذا الدعم الواسع للسيس���ي نابع من أن جميع هذه الفئات 

التي ذكرتها رأت به الرجل القوي ضد اإلخوان المسلمين؟

ميت���ال: »أعتقد أن األغلبية العظمى م���ن المجتمع المصري حاليا، من الذين 

عارضوا السيس���ي وطبعا أولئك الذين دعموه، موج���ودة في أجواء خيبة أمل. 

وحتى أنني أصف االنتخابات األخي���رة بأنها جرت من خال يأس عارم وليس 

أن المجتمع المصري نس���ي مؤشرات الديمقراطية والحرية وكل ما ناضلوا من 

أجله ضد مب���ارك. وإلى جانب خيبة األمل هذه هن���اك تدهور كبير في األمن 

الشخصي وأزمة اقتصادية تهدد بتحويل مصر إلى دولة مفلسة. وأدت هذه 

العوامل مجتمعة، برأيي، إلى دفع ناخبين كثيرين إلى تأييد السيس���ي على 

أمل أن الجيش، المؤسس���ة الوحيدة في مصر التي ما زالت تعمل، يأخذ زمام 

األمور ويتمكن من إصاح الواقع البالغ الصعوبة في الباد«.
)*( ماذا تقصد عندما تقول إن الوضع االقتصادي في مصر متدهور، 

وما هي المعطيات التي تدل على ذلك؟
ميتال: »عنوان الوضع االقتصادي في مصر حاليا هو ’أزمة على عتبة إفاس’. 

والمعطيات هي أن رصيد العمات األجنبية في مصر يبلغ اليوم نصف حجمه 

قبل إس���قاط مب���ارك، أي 16 ملي���ار دوالر تقريبا، علما أن الح���د األدنى لكي ال 

تتدهور مصر إلى الهاوية هو 15 مليار دوالر. وهذا المبلغ يجب أن يمكن مصر 

من شراء االحتياجات األساسية. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. أي 

م���ن أجل صنع الخبز واألمور األكثر أساس���ية. ومبلغ 15 مليار هذا يكفي مصر 

في حالة الطوارئ لمدة ثاثة ش���هور فقط لكي توف���ر للمواطنين المنتجات 

الغذائية األساس���ية. واآلن هي قريبة جدا من وضع كه���ذا، ألن رصيدها من 

العم���ات األجنبية 16 ملي���ار دوالر فقط. األمر الثاني ه���و أن الدين الخارجي 

المدينة به مصر لجهات في العالم أصبح أكثر بقليل من 47 مليار دوالر. وهذا 

يعني أن على مصر دفع فوائد أكثر من الماضي. إضافة إلى ذلك فإن السياحة 

في الحضيض منذ ثورة 25 يناير 2011. كذلك فإن البورصة وصلت في األسبوع 

األخي���ر إلى الحضيض. وهناك نض���ال للمطالبة بحد أدنى من األجور. ووافقت 

الحكومة على أن يكون الحد األدنى 170 دوالرا ش���هريا. لكن إذا حاولوا تمويل 

ه���ذا الراتب في القطاع العام فإن هذا األمر س���يزيد الضغ���وط على ميزانية 

الدولة. وترصد مصر ثلث إنفاقها على دعم أس���عار المواد الغذائية والوقود. 

زد إلى ذلك أن نس���بة البطالة تبلغ 20%، وخاصة بين خريجي الجامعات. وهذا 

يعني أن 70% من مجمل العاطلين عن العمل هم من الشبان«.

)*( هذه المعطيات من شأنها أن تستدعي ثورة أخرى في مصر.

ميت���ال: »إذا جمعنا كل ه���ذه المعطيات واألزمة السياس���ية الصعبة، فإن 

بإمكاننا أن نستشرف المستقبل القريب«.

)*( ما هي سمات األزمة السياسية في مصر؟

ميت���ال: »لق���د حدث أمر غري���ب، وهو أن السيس���ي حصل عل���ى الدعم من 

مجموعتين متناقضتين وهما الليبراليون الذين كانوا يؤيدون النظام القديم 

ومن كانوا يس���مونهم ’الفلول’، والسلفيون. أي أنه حصل على تأييد معسكر 

توجد بداخله تناقضات. ويضم المعس���كر الثاني المعارض للسيسي، ويوجد 

فيه وضع مش���ابه أيضا، مجموعة كبيرة هي اإلخوان المسلمين وإلى جانبهم 

مجموعات صغيرة ومؤثرة، مثل حركة الس���ادس من أبريل، وهاتان الحركتان 

غير متفقتين فيما بينهما. وهذا يعني أنه بدال من االتحاد بينهم في أعقاب 

إسقاط مبارك، نرى أن السياسة أدت إلى انقسامات. وسيتركز أداء جميع هذه 

الفئات السياسية خال الشهرين المقبلين على االنتخابات البرلمانية المقبلة. 

وهنا لن يكون مرش���حان اثنان وإنما ستثار قضايا هامة وكبيرة. والسؤال هو 

أين س���تذهب مايين أصوات المؤيدين لإلخوان في هذه االنتخابات. وأعتقد 

أن عبد المنعم أبو الفتوح، الذي انش���ق عن اإلخوان وأسس حزب ’مصر القوية’ 

سيحصل على قسم من أصوات مؤيدي اإلخوان ألن اإلخوان أصبحوا اآلن حركة 

محظ���ورة وال يمكنهم خ���وض االنتخابات. وهناك أح���زاب جديدة أخرى مثل 

حركة تمرد التي أعلنت أنها س���تخوض االنتخاب���ات البرلمانية المقبلة. وإذا 

ربطنا الوضع االقتصادي بالوضع السياس���ي فإننا س���نحصل على صورة وضع 

بالغة التعقيد. والمايين الذين منحوا صوتهم للسيس���ي يأملون بأن يحقق 

أمرا واحدا أساس���يا وهو االس���تقرار. ولكن من أجل تحقيق االستقرار ينبغي 

التوص���ل إلى تس���وية بين الفئات المركزية. لكن السيس���ي يق���ول لنا إنه ال 

يعتزم المساومة مع اإلخوان وإنما سيمارس سياسة متشددة ضدهم. ومعنى 

هذا أن األزمة السياس���ية العميقة ستستمر في الشهور المقبلة ولذلك فإنه 

س���يكون من الصعب جدا ترميم الوضع االقتصادي، وفي وضع كهذا سيكون 

بإمكان مصر مواصلة البحث عن مساعدة من السعودية واإلمارات...«.
)*( لك���ن من الجهة األخرى، هل م���ن الجائز أنه بعد الثورتين اللتين 
حدثتا، في بداي���ة العام 2011 ونهاية حزيران العام 2013، س���تحدث 
ثورة أخرى ضد السيس���ي إذا لم يحقق ما هو متوقع منه؟ ألن االنطباع 
هو أن األمر الجيد الذي نتج عن »الربيع العربي« هو أنه تم كس���ر حاجز 
الخ���وف وأن المواطنين لم يع���ودوا يخافون من الخروج إلى الش���وارع 

للتظاهر وإسقاط نظام.
ميتال: »األمر متعلق بالسياسة التي س���ينتهجها السيسي في الشهرين 

أو الثاث���ة األولى كرئيس للباد. وفي حال ح���اول بناء ائتاف يدعمه ويكون 

فيه فس���حة أمل لإلساميين، وال يعتمد على الجيش والشرطة فقط، فإن هذا 

س���يكون أحد الس���يناريوهات لتهدئة الوضع والخروج من األزمة. وأنا أعتقد 

أنه يوجد احتمال ضئيل لحدوث س���يناريو كهذا. واإلمكانية الثانية، وأعتقد 

احتم���ال حدوثها أكبر، هي أن السيس���ي س���يعمل بكل قوت���ه ضد اإلخوان 

المسلمين وحركات مثل الس���ادس من أبريل. وعمليا هو سيحاول قمع الوعي 

السياس���ي الجديد الذي نشأ خال الثورة ضد مبارك واستمر خال الثورة ضد 

مرسي. وإذا حاول تنفيذ ذلك فإني أعتقد أنه ستبدأ الموجة الرابعة لثورة 25 

يناير 2011. وأنا أدعي أنه كانت هناك ثورة ثانية خرجت فيها مجموعات ضد 

المجلس العسكري الذي شكله رئيس األركان السابق، محمد حسين طنطاوي، 

وأرغم���ت هذه الث���ورة طنطاوي على إجراء االنتخابات التي جلبت مرس���ي إلى 

الرئاس���ة. والثورة الثالثة هي تلك التي أدت إلى إس���قاط مرس���ي، وانتهت، 

األس���بوع الماضي، بأن تم انتخاب جنرال رئيس���ا لمصر. وأعتقد أن ما دفع كل 

واحدة من هذه الثورات هو ’الوعي السياسي الجديد’ الذي ما زال موجودا«.

)*( ف���ي ظل ه���ذا الوضع المص���ري المعقد، يبدو أن���ه ال توجد لدى 
إس���رائيل مخاوف من السيسي، أو من أي شخص كان سينتخب رئيسا 
لمصر، إذ أن التعاون األمني بين إس���رائيل ومصر كان جاريا خال فترة 

مرسي أيضا. ما رأيك؟
ميت����ال: »هذا صحيح، لكن ثمة فارق. ففي فترة مبارك وطنطاوي ومرس����ي 

والسيس����ي كان هناك تعاون أمني بين إس����رائيل ومصر. وهذا التعاون هو 

ليس ظاهرة جديدة. وما تغير هو أن هذا التعاون اس����تمر في فترة مرس����ي 

ألن مرس����ي لم يكن يس����يطر على الجيش. كذلك فإن مرسي لم يحاول فتح 

جبهة أخرى. لكن من وجهة النظر اإلس����رائيلية، فإن القيادة اإلس����رائيلية 

كانت راضية جدا من التعاون خال فترة مرس����ي، ورغم ذلك كان المسؤولون 

اإلس����رائيليون يتخوفون ط����وال الوقت من أن الوضع ق����د ينقلب. لقد كانت 

إس����رائيل تعتقد طوال فترة مرس����ي أنه يخيم فوق رأسها سيف يهددها. 

واألمر الثاني هو أنه في إس����رائيل تابعوا بقلق كبير التقارب بين مرس����ي، 

كرئي����س، وبين حماس. وفي إس����رائيل رأوا بذلك على أنه مؤش����ر لمصائب 

مقبل����ة. وص����ورة الوض����ع اآلن، بعد انتخاب السيس����ي، مختلف����ة تماما. ألن 

التخوف اإلس����رائيلي في فترة مرس����ي اختفى اآلن. إذ أن السيس����ي، كوزير 

للدف����اع وقائ����د الجيش، اس����تمر في هذا التع����اون األمني وخاص����ة بكل ما 

يتعلق باألنش����طة المسلحة الحاصلة في س����يناء. كذلك فإن السيسي أغلق 

الصفحة التي فتحها مرس����ي مع حماس. ومن وجهة النظر اإلسرائيلية فإن 

السيس����ي منح إس����رائيل هدية هائلة. ولذلك فإن المؤسستين السياسية 

واألمنية في إسرائيل سعيدتان جدا من انتخاب السيسي. وطوال السنوات 

ال� 34 للسام بين إس����رائيل ومصر، تنظر إسرائيل إلى هذا السام من خال 

العدس����ة األمنية فقط. والنضال من أجل الديمقراطية ال يهم اإلسرائيليين 

أبدا. واإلسرائيليون، من خال توجههم االستشراقي، يعتبرون أن الشعوب 

العربية لن تصل أبدا إلى الديمقراطية. ولذلك فإن إسرائيل تفضل أن تحيط 

بها أنظمة غير ديمقراطية. وبكل تأكيد، إسرائيل تفضل السيسي وترى به 

على أنه استمرار لحكم مبارك«.

)*( وفيم���ا يتعلق بالعاقات بين مصر والواليات المتحدة في أعقاب 
انتخاب السيسي...

ميتال: »بداية هذه العاقات ليس مريحة وليس���ت جي���دة. والعاقات بين 

الجانبين يس���ودها التوتر وانعدام اتفاق مبدئي تجاه العملية الديمقراطية 

في مصر«.

)*( وف���ي خلفي���ة هذه العاقات هن���اك محاوالت من جانب روس���يا 
لزيادة تأثيرها على مصر. وفي موازاة ذلك، نش���هد تقاربا بين روسيا 
وإس���رائيل، رغم أن هذا التقارب يشمل العديد من القضايا اإلقليمية 

وليس مصر فقط. ماذا تعني كل هذه الخطوات؟
ميت���ال: »توجد لدى الوالي���ات المتحدة انتق���ادات مبدئية حيال مس���ألة 

الديمقراطية، لكن في الوقت نفسه هي ليست معنية بأزمة خطيرة مع مصر. 

وما نش���هده عمليا اآلن هو البحث عن س���لم من أجل النزول عن الشجرة. أي أن 

الواليات المتحدة تعرف قراءة صورة الوضع. فالجميع يذكر زيارة السيس���ي 

إلى موس���كو قبل عدة ش���هور وأنه تحدث هناك عن صفقة ساح كبيرة. لكن 

شريكا إستراتيجيا، مثل الواليات المتحدة، يوجد له مصالح اقتصادية وأمنية 

وسياس���ية متش���ابكة على مدار أربعة عقود، ال يتم تغييره بس���رعة. ولذلك 

ينبغي رؤية التقارب بين القاهرة وموس���كو بنظرة أوسع. ونحن نرى أن الحكم 

ف���ي مصر يلم���ح لألميركيين أنه لديه عدة خيارات. وم���ن الجهة األخرى ثمة 

الكثير الذي يمكن أن تخسره مصر ولذلك فإن ما نراه هنا هو أن أداء الجانبين 

المص���ري واألميرك���ي حذر جدا ويحاوالن عدم كس���ر قواع���د اللعبة في هذه 

المرحلة. ول���ن أتفاجأ إذا أصدرت الواليات المتحدة، بع���د اإلعان عن النتائج 

الرس���مية لانتخابات في مصر في األيام المقبلة، بيان���ا ترحب فيه بالنتائج 

وتدعو السيسي إلى مواصلة العملية الديمقراطية في مصر. وهذا عمليا نوع 

من عدم قول شيء في اللعبة الدبلوماسية. واالمتحان الحقيقي للعاقات بين 

الواليات المتحدة ومصر سيحس���م في الحلب���ة المصرية الداخلية. وإذا وصل 

السيسي إلى مواجهة مع القوى التي تعارض حكمه فإن هذا قد يقود بسرعة 

إلى أزمة مع الواليات المتحدة«.

مقابلة خاصة مع المحاضر في جامعة بن غوريون والمتخصص في التاريخ والشؤون المصرية

البروفيسور يورام ميتال لـ »المشهد اإلسرائيلي«: ما مّيز االنتخابات 
في مصر أنها عبرت عن انقسام المجتمع بصورة غير مسبوقة!

*إذا حاول السيسي قمع اإلخوان المسلمين وحركات أخرى معارضة له بقوة شديدة،

فإنه يتوقع حدوث ثورة رابعة، ضده هذه المرة، في ظل األزمتين السياسية واالقتصادية *
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

بنك إسرائيل يثّبت الفائدة 

رغم تراجع التضخم
قرر بنك إس����رائيل المركزي إبقاء الفائدة البنكية األساسية 

على حالها، للش����هر الرابع على التوالي، بنس����بة 75ر0%، رغم 

التوقعات بخفضها بنس����بة 25ر0% على ضوء وتيرة التضخم 

المالي الطفيفة في ش����هر نيس����ان الماضي، التي يفس����رها 

محلل����ون على أنها انعكاس للتباط����ؤ االقتصادي، وأيضا على 

ض����وء انخفاض س����عر صرف ال����دوالر أمام العمل����ة المحلية - 

الشيكل. 

وكان التضخم المالي في شهر نيسان الماضي قد سجل أدنى 

مس���توى له في مثل هذا الشهر من كل عام، منذ 11 عاما، وعادة 

ما تكون نسبة التضخم في هذا الشهر، من أعلى النسب سنويا، 

كونه ش���هرا موس���ميا ربيعيا صيفيا، إذ ارتفع التضخم بنسبة 

1ر0%، وعادة ما تتراوح نس���بة التضخم في مثل هذا الش���هر، 

ما بي���ن نصف بالمئة وحتى 5ر1% كم���ا كان في العامين 2002 

و2008، 

وقد أبقت نس���بة التضخم في نيسان نس���بة التضخم في 

الثلث األول من العام الجاري »س���لبية«، إذ يكون التضخم قد 

تراجع في هذه األش���هر األربعة األولى بنس���بة 4ر0%، وهذا 

بحد ذاته مدعاة قلق للمؤسس���ات االقتصادية الرسمية وغير 

الرس���مية، ألن هذه النسبة شبيهة أيضا بنسبة التضخم في 

االشهر الس���تة األخيرة، وخفضت التضخم في األشهر ال� 12 

األخيرة إلى نس���بة 1%، وهو الحد األدن���ى من مجال التضخم 

الذي تحدده السياس���ة االقتصادية ما بين 1% إلى 3%. ويرى 

المحللون أن نس���ب التضخ���م تعود إلى حال���ة تراجع حركة 

السوق في إس���رائيل وتراجع الطلب، ما يعزز االنطباع بوجود 

تباطؤ اقتصادي يستفحل حتى اآلن. 

إلى ذلك، فقد أعلن مكتب اإلحصاء المركزي أن نس���بة البطالة 

في إس���رائيل واصلت تراجعها في ش���هر نيسان، ووصلت إلى 

نسبة 6ر5%، بدال من 7ر5% في شهر آذار الماضي. 

ويعت���رض عدد م���ن الخب���راء والمحللين على نس���بة البطالة 

التي يصدرها تباعا مكتب اإلحصاء، وحتى س���لطة التش���غيل 

اإلس���رائيلية، ويؤكدون أن هذه النس���ب تس���تر م���ن خلفها 

الوظائ���ف الجزئية، التي تتراوح نس���بتها عادة ما بين 3% إلى 

5ر4%، وبغالبيتها الس���احقة يعمل فيها عاملون دون رغبتهم 

ف���ي العمل بوظائ���ف جزئية، لك���ن طريقة احتس���اب البطالة 

تخرجها من نسب البطالة الدورية.

وزارة التربية والتعليم تزيد 

ميزانية التعليم العربي
أعلن وزير التربية والتعليم اإلس���رائيلي ش���اي بيرون زيادة 

ميزانية جهاز التعليم العربي الذي يعاني على مدى الس���نين 

من سياسة تمييز وشح ميزانيات موارد، بما بين 114 مليون إلى 

171 مليون دوالر، وحس���ب ما نشر، فإن قسما من هذه الميزانية 

س���يكون على حس���اب ميزانية جهاز التعليم الرس���مي التابع 

للتيار »الدين���ي الصهيوني«، الذي يتمت���ع بأعلى الميزانيات 

مقارنة بجهاز التعليم العام، وجهاز التعليم العربي.

ووصف���ت مصادر في وزارة المالية ق���رار بيرون على أنه »قرار 

تاريخي«، رغم أن احتماالت تطبيقه على االرض ليست مضمونة، 

إذا ما أصر الوزير على مصدر تمويل الزيادة، فرغم مساندة وزير 

المالية يائير لبيد لهذا القرار، إال أنه س���يصطدم بمعارضة في 

االئت���اف الحاكم، وليس فقط من ح���زب »البيت اليهودي«، بل 

أيضا من حزب »الليكود« ورئيسه بنيامين نتنياهو.

وحس���ب المعطي���ات الت���ي نش���رتها صحيف���ة »ذي ماركر« 

االقتصادية، فإن معدل الس���اعات التعليمية للطالب في جهاز 

التعليم الديني الصهيوني يصل إلى 48 ساعة، بينما المعدل 

في جه���از التعليم العام )اليهودي( يهبط إلى 41 س���اعة، أما 

في جهاز التعليم العربي فإن المعدل 35 ساعة، وهذا يعكس 

حجم التمييز ضد جهاز التعليم العربي.

وحس���ب الصحيفة ذاته���ا، فإن الزيادة ف���ي ميزانيات جهاز 

التعليم الديني الصهيوني، نابعة من أن المدارس تنتشر في 

الضواحي والبلدات الصغيرة، حس���ب عدد الطاب في الصفوف 

ه���و األصغر، اضافة إلى الفصل بين الطاب والطالبات، ويش���ار 

هنا، إلى أن غالبية المدارس والصفوف ذات عدد الطاب القليل 

تنتشر أساسا في المستوطنات.

ويقول بيرون إن اإلجراء التي ستتخذه وزارة التربية والتعليم، 

ليس تقليص الميزانيات بشكل يؤثر على الطاب، وإنما القيام 

بإج���راءات تؤدي إلى تقلي���ص الصرف الزائ���د النابع من صغر 

صفوف التعليم، وكما يبدو فإن الوزير يلمح إلى احتمال توحيد 

صفوف ومدارس.

وإذا م���ا تم تطبي���ق القرار، ف���إن هذا من ش���أنه أن يضاعف 

ميزانيات جهاز التعليم العربي، بالذات للمرحلة االعدادية، من 

نحو 160 مليون دوالر، إلى أكثر من 350 مليون دوالر.

وقد س���ارع وزير االقتصاد نفتالي بينيت، رئيس حزب »البيت 

اليه���ودي«، ال���ذي يمث���ل القطاع االكب���ر من التي���ار »الديني 

الصهيوني«، لإلعان عن أنه لن يس���مح بقرار يقتطع ميزانيات 

من جهاز التعلي���م التابع للتيار »الدين���ي الصهيوني«، وقال 

إن هذا الجهاز يضم 300 ألف طالب وطالبة من كافة الش���رائح 

اليهودية، حسب تعبيره، وهو يقدم أفضل الخدمات التعليمية 

والتثقيف الفكري، مش���يرا إلى النسبة العالية في الجيش من 

هذا التيار وجهاز التعليم. وش���دد بينيت قائا »لن نسمح بأي 

شكل من األشكال بالمس بجهاز التعليم الديني الصهيوني«.

وتق���ول المحللة االقتصادية ميراف أرل���وزوروف، التي تتابع 

األوضاع االقتصادي���ة االجتماعية لدى المواطنين العرب، إن ما 

حسم األمر في الوزارة كانت نتائج االمتحان الدولي »بيزا«، التي 

وضعت إس���رائيل في المرتبة 40 من أصل 64 دولة في امتحان 

الرياضيات، رغم أن نتائج الطاب اليهود وحدهم كانت سترفع 

إس���رائيل إلى المرتبة 16، بينما نتائ���ج الطاب العرب وحدهم 

كانت ستضع إسرائيل في المرتبة 58.

واعتب���رت أرلوزوروف أن الوزير ش���اي بيرون ُيقدم على خطوة 

تاريخية قبل غي���ره إلحداث قفزة في جه���از التعليم العربي، 

باألس���اس من خال الميزاني���ة وزيادة س���اعات التعليم التي 

يحتاجها جهاز التعليم العربي.

دعا تقرير لبنك إس����رائيل المركزي حكومة بنيامين نتنياهو إلى إجراء 

تقليص في الميزانية العامة تفوق خمس����ة ملي����ارات دوالر، أو أن ترفع 

الحكومة قس����ما من الضرائب. وتأتي هذه التوصية التي القت انتقادات 

ش����ديدة لسياسة الحكومة، وأخرى لحسابات بنك إسرائيل، في أوج جدل 

في الحكومة حول مطلب الجيش اإلسرائيلي بزيادة ميزانيته.

وبحس����ب بنك إسرائيل، فإن تطبيق ميزانية العامين الماضي والجاري، 

توحي بأن الحكومة لن تصمد أمام عج����ز الميزانية المقرر للعام المقبل 

2015، وه����ذا على الرغم من أن كل المعطيات تش����ير إل����ى أن العجز في 

الميزانية العامة مس����تمر في تراجعه، ويبتعد عن نسبة 3% من اجمالي 

الناتج العام.

إال أن بنك إس����رائيل يعتقد أن على الحكومة تقليص الميزانية العامة 

في العام المقبل بقيمة 18 مليار شيكل، أي ما يعادل 15ر5 مليار دوالر، أو 

أنها تقرر رفع ضرائب جديدة بدال من تقليص الميزانية العامة.

ويذكر أن حكومة نتنياهو كانت قد رفعت س����قف العجز في الميزانية 

العام����ة للعام الماض����ي 2013 إلى 65ر4% من الناتج العام، وس����ط ضجة 

كبيرة، إال أنه بعد خمس����ة اش����هر من قرار الحكومة إي����اه، وقبل انتهاء 

العام، تبين أن العجز في الميزانية العامة بلغ 1ر3%، واس����تمر العجز في 

الهبوط في األش����هر التالية، وحس����ب تقرير الشهر الماضي، فإن العجز 

في األشهر ال� 12 األخيرة هبط إلى 6ر2%، وهو أقل من العجز المقرر للعام 

الجاري- 8ر%2. 

وتأتي توصية بنك إس����رائيل في الوقت الذي يدور فيه جدل موسمي 

»عاص����ف« حول ميزاني����ة وزارة الدفاع، إذ أعلن الجيش اإلس����رائيلي عن 

حاجته إلى زيادة كبيرة في الميزانية، وإال فإنه سيوقف كافة التدريبات 

العس����كرية، رغم أن الحكومة ألغت كاف����ة التقليصات التي كانت مقررة 

للعامين الماضي والجاري في ميزانية جيش االحتال.

وتتراوح ميزانية الجيش س����نويا ما بين 16 إل����ى 17 مليار دوالر، وهذه 

ال تش����مل الدعم األميركي العسكري السنوي إلس����رائيل بما يزيد عن 3 

مليارات س����نويات، وكان من المفترض أن يتم تقليص ميزانية الجيش 

ف����ي العامين الماضي والجاري بقيمة إجمالية تتجاوز 5ر1 مليار دوالر، إال 

أن الحكومة وافقت في األش����هر األخيرة على اعادة كل هذه التقليصات، 

إال أن جي����ش االحتال يطلب المزيد في ميزانيته للعام الجاري، بما يزيد 

عن 600 مليون دوالر. 

وبحسب ما درجت عليه إس����رائيل، فإن هذا الجدل »الحاد« يهدف إلى 

امتصاص النقمة الش����عبية، إذ أنه في نهاية المطاف تتجاوب الحكومة 

مع مطالب الجيش، ويتم زيادة الميزانية السنوية. 

كذل����ك تبين من تقرير صدر في االس����بوع الماض����ي، أن ميزانية جهاز 

المخابرات س����جلت في الس����نوات االربع األخيرة ارتفاع����ا حادا وصل إلى 

36% من الميزانية التي كانت في العام 2009. وبحس����ب المعطيات التي 

نش����رت، فإن ميزانيتي »الشاباك« و«الموساد« بلغت في العام الماضي ما 

يزيد عن 86ر1 ملي����ار دوالر، بعد أن كانت في العام 2012 نحو 68ر1 مليار 

دوالر، أي زيادة بنس����بة 10 بالمئة، علم����ا أن تقريرا آخر قد صدر قبل عدة 

اشهر، أشار إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان قد رفع ميزانية 

جهازي المخابرات في الس����نوات الثاث التي سبقت العام 2013 بنسبة 

اجمالية بلغت 26 بالمئة، أي أن ميزانية المخابرات ارتفعت في السنوات 

االربع األخيرة بنس����بة اجمالية بلغ����ت 36%، وهي أربعة أضعاف الزيادة 

اإلجمالية للميزانية العامة في نفس الفترة. 

درج 
ُ
وتبق����ى ميزانية المخابرات م����ن أكثر الميزانيات س����رّية، وهي ت

في الميزاني����ة العامة ضمن بند »ميزاني����ة احتياطية في مكتب رئيس 

الحكوم����ة«، إال أنه منذ أق����ل من عام بدأت تصدر معطي����ات عن ميزانية 

المخابرات.

ردود فعل معارضة
والقى تقرير بنك إس���رائيل المركزي ردود فعل تنتقد سياسة الحكومة 

االقتصادية، وأخرى تنتقد قرار بنك إسرائيل وتطالبه بأن يعيد حساباته. 

فقد قالت النائبة زهافا غالئون، رئيسة حزب »ميرتس« اليساري، إن تقرير 

بنك إسرائيل واستنتاجاته نتيجة لسياسة وزير المالية يائير لبيد، الذي 

ينتهج سياسة عديمة المس���ؤولية، يبتغي منها تحقيق الشهرة، وهذا 

هو ثمن تحويل األموال للمستوطنات، وزيادة ميزانية وزارة الدفاع، ولهذا 

فإن الشرائح الوسطى ستدفع الحقا ثمنا أكبر من هذا.

وقالت النائبة ش���يلي يحيموفيتش، من كتلة حزب »العمل«، إن توصيات 

بنك إس���رائيل بتقليص الميزانية العامة، س���وية مع التراجع في القطاع 

االقتص���ادي، والتباطؤ في وتيرة النمو، كل هذا ه���و صفعة لوجه حكومة 

نتنياهو- لبيد، وهذا يؤكد أن وعود لبيد بمستقبل وردي جميل قد تاشت.

وانتق����د رئيس اتح����اد الغ����رف التجارية أوريئيل لي����ن توصيات بنك 

إس����رائيل، وقال إن التوصية برفع الضرائب، من أجل الحفاظ على نس����بة 

العج����ز المقررة، ال تق����رأ الواقع على حقيقته، وأن بنك إس����رائيل منغلق 

على نفس����ه، وفاقد للمشاعر االجتماعية، إذ أن رفع الضرائب في الظروف 

القائمة سيقود االقتصاد إلى ركود خطير.

ف����ي المقابل، تق����ول المحللة ميراف أرل����وزوروف في تقري����ر لها في 

صحيف����ة »ذي مارك����ر«، إن الحكومة قادرة اليوم عل����ى  توفير 5 مليارات 

ش����يكل، ما يع����ادل 43ر1 ملي����ار دوالر، م����ن دون اج����راء أي تقليص في 

الميزاني����ة، إذ باإلمكان تحقيق هذا في حال إعادة احتس����اب الميزانية 

بتعديل األسعار، على ضوء تراجع التضخم المالي. وتقول المحللة ذاتها 

قدم على إجراء كهذا س����نويا، 
ُ
إن وزارة المالية، التي كانت في الماضي ت

تفضل في السنوات األخيرة تجاهل األمر، لتحتسب الفائض الناجم عن 

تراجع األسعار في االحتياطي العام للميزانية.

بنك إسرائيل يوصي الحكومة بتقليص ميزانيتها بخمسة مليارات دوالر!
* البنك يخّير الحكومة: إما تقليص الميزانية وإما رفع ضرائب بدل جزء من التقليص * ذريعة البنك الحفاظ

على العجز في العام 2015 بينما العجز في العامين الماضي والجاري أقل بكثير من التوقعات السابقة *

أعربت المؤسس����ات االقتصادي����ة ومعها خبراء االقتص����اد والمحللون 

عن القلق من نس����بة النمو االقتصادي في الرب����ع األول من العام الجاري، 

التي أعلن عنها مكتب اإلحصاء المركزي اإلس����رائيلي، والتي أشارت في 

تقريرها إلى أن االس����تهاك الفردي في نفس الفترة تراجع بنسبة %2، 

ما زاد القلق أكثر من احتمال أن االقتصاد اإلس����رائيلي يتجه نحو تباطؤ 

شديد، أو حتى ركود اقتصادي، في حال استمر الوضع القائم، خاصة وأن 

التضخم المالي في الثلث األول من العام الجاري بقي »س����لبيا«، بنس����بة 

4ر0%، ما فّسره الخبراء بأنه مؤشر لضعف القوة الشرائية، التي قد تقود 

إلى تباطؤ أكبر.

وقال مكتب اإلحصاء إن النمو االقتصادي ارتفع في الربع األول من العام 

الجاري 2014 بنسبة 1ر2%، بعد أن كان قد ارتفع في الربع األخير من العام 

الماضي 2013 بنس����بة 9ر2%، وفي الربع الثالث الذي سبقه بنسبة 9ر%1، 

وحس����ب تقرير المكتب ف����إن النمو في الرب����ع األول يعكس االرتفاع في 

صادرات البضائع والخدمات، واس����تيراد البضائع والخدمات، واالستقرار 

في الصرف العام )الحكومي( والتراجع في االستهاك الفردي.

وجاء في تقرير المكتب أن التراجع في االس����تهاك الفردي بلغ نسبة 

2%، ما يعني تراجعا بنس����بة 4% على مستوى الفرد الواحد، وهذا مؤشر 

لمستوى المعيشة، الذي عمليا تراجع منذ مطلع العام الجاري، كما أن هذا 

التراجع هو استمرار للتراجع الذي تم تسجيله في الربع األخير من العام 

الماضي بنسبة %1.

ويبي����ن التقري����ر أن التراجع في االس����تهاك الفردي ناب����ع من تراجع 

في االس����تهاك األساسي، مثل تراجع بنس����بة 7ر2% في شراء األغذية، 

والمصروف����ات الحياتي����ة اليومية والص����رف على صيانة البي����وت، وإذا 

ما فصلنا الص����رف على االحتياجات الحياتية األساس����ية اليومية، لكان 

التراجع بنس����بة 6%، وهذا استمرار للتراجع الذي حصل في الربع األخير 

من العام الماضي بنسبة 6ر%7.

وتزامن صدور تقرير مكتب اإلحصاء مع تقرير حول الحركة الش����رائية 

في ش����بكات التسوق الكبرى في إسرائيل، في شهر نيسان الذي صادف 

فيه عيد الفصح العبري، وهو عادة من أكثر أش����هر الس����نة الذي يشهد 

حركة تجارية، إذ بين هذا التقرير أن المش����تريات في ش����بكات التسوق 

تراجعت في هذا الشهر بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 6%، وفي المقاهي 

والمطاعم السريعة تراوح التراجع بما بين 5% إلى %8.

ونقل����ت صحيفة »ذي ماركر« عن أحد المس����ؤولين ف����ي واحدة من أكبر 

ش����بكات التس����وق، دون االفصاح عن اس����مه، أن الجمهور ب����ات قلقا من 

المستقبل االقتصادي، ولهذا فإنه ال يسارع في صرف ما في جيبه.وتابع 

المسؤول قائا إن إدارات شبكات التسوق باتت تبحث عن وسائل جديدة 

لجذب الجمهور اليها، واستنهاض الحركة التجارية.

وكان التضخم المالي في شهر نيسان الماضي قد سجل أدنى مستوى 

ل����ه في مثل هذا الش����هر من كل عام منذ 11 عاما، وعادة ما تكون نس����بة 

التضخم في هذا الش����هر من أعلى النسب سنويا، لكونه شهرا موسميا 

ربيعيا صيفيا، إذ ارتفع التضخم بنس����بة 1ر0%، وعادة ما تتراوح نس����بة 

التضخ����م في مثل هذا الش����هر، ما بين نصف بالمئ����ة وحتى 5ر1% كما 

كان في العامين 2002 و2008، وقد أبقى تضخم نيسان إجمالي التضخم 

في الثلث األول من العام الجاري »س����لبيا« )طال����ع التفاصيل في الموجز 

االقتصادي في هذه الصفحة(. 

المحللون يحذرون
يق����ول مح����رر الملح����ق االقتصادي »مام����ون« في صحيف����ة »يديعوت 

أحرونوت«، س����يفر بلوتسكر، إن ما أدى إلى هذه الوضعية، بمعنى تراجع 

االس����تهاك الفردي، »هو التآكل المس����تمر في قيم����ة الراتب، فقيمة 

الراتب تتراجع الس����نة تلو األخرى، ولذا فإن العائلة اإلسرائيلية تبدأ في 

ع����د كل قرش لديها وتش����دد الحزام، ففي الربع األخي����ر من العام 2013 

تراجعت القوة الش����رائية لدى المس����تهلك بمعدل 1%، وفي الربع األول 

من العام الجاري، ظهر أن المعدل الس����نوي لتراجع االس����تهاك الفردي 

هو 4%، وهذه نس����بة ال نذكرها منذ سنوات طويلة، وإذا كانت المعطيات 

تتحدث عن الربع األول م����ن العام الجاري، فا يبدو أن المعطيات تغيرت 

في الش����هر الرابع من هذا العام، نيس����ان، إذ بين����ت معطيات التضخم 

عف توجه الجمهور إلى األسواق.
ُ

ض

كما يشير بلوتسكر إلى أنه من أسباب هذه الحال، تراجع االستثمارات 

ف����ي الربع األول من العام الجاري بنس����بة 18%، وه����ذا على ضوء التباطؤ 

وإزال����ة الحواجز أمام االس����تيراد، األمر الذي جعل المس����تثمرين ال يرون 

جدوى في اقامة مصانع جديدة.ثم يضيف بلوتسكر إلى األسباب ضعف 

سعر صرف الدوالر أمام الشيكل، الذي يضر بمداخيل الصادرات بالعملة 

المحلية.

ويح����ذر بلوتس����كر من أن تؤدي سلس����لة التراجعات في االس����تهاك 

والصادرات واالس����تثمارات إلى تراجع في التش����غيل، م����ا يعني زيادة 

البطالة، األمر الذي س����يزيد الحال س����وءا، ولهذا فقد دع����ا المحلل ذاته 

الحكومة إلى تش����جيع االس����تثمارات، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق بين 

الحكومة واتحاد النقابات لرفع الرواتب بنسبة ملموسة وكبيرة، وكل هذا 

قبل إنجاز ميزانية العام المقبل- 2015.

ويقول المحلل االقتصادي موطي باسوك، في مقال له في صحيفة »ذي 

ماركر« االقتصادية، إن وتيرة النمو في الربع األول من العام الجاري 2014، 

مخّيبة لآلمال، كما هي ح����ال غالبية المعطيات االقتصادية التي أعلنها 

مكت����ب اإلحصاء عن نفس الفت����رة من هذا العام، إذ توق����ع المحللون أن 

ينمو االقتصاد في الربع األول من هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 5ر%3 

إلى 4%، وهذا ألن الربع الثالث من العام الماضي 2013 س����جل فيه النمو 

ارتفاعا بنسبة 1ر2% وفي الربع الرابع 3ر%2.

وتابع باس����وك قائا: ف����ي الحقيقة فإن مؤش����رات التباطؤ االقتصادي 

ملحوظة منذ عدة أش����هر، وهذه عززتها نسبة التضخم المالي في شهر 

نيس����ان الماضي، ولكن الس����ؤال الذي يطرح نفس����ه: لماذا وتيرة النمو 

منخفض����ة إلى هذا الح����د؟ والجواب هو أنه ال يوجد ل����دى الجمهور مال، 

وحينما ال يوجد مال، فإنهم يش����ترون بقدر أقل، ونس����أل: لماذا ال يوجد 

لدى الجمهور مال؟ ونجيب، ألن الحكومة وجهت للجمهور ضربة.

ويقول باس����وك إن قس����ما من الجمهور تضرر بقدر بال����غ من الضربات 

االقتصادي����ة التي أقرتها الحكومة من خال الميزانية العامة، »والبعض 

نس����ي أن ميزانية الع����ام 2014 هي ميزانية ضربات، بينم����ا وزير الدفاع 

موش����يه يعلون، يدعي أنه ليس لديه المال لشراء طائرات ودبابات، في 

حين أنه ليس لدى الجمهور مال لصرفه اليومي«.

ويتابع »في الصيف الماضي، وفي ظل الحكومة الحالية ومعها االئتاف 

البرلماني، وجهوا ضربات قاسية جدا إلى الجمهور، إذ تم تقليص ميزانية 

صرف الحكومة، من دون رحمة في الجانب المدني، بمعنى في ميزانيات 

التعليم والرفاه والصحة، وإذا ل����م يكف هذا، فقد فرضت على الجمهور 

ضربات ضريبية قاس����ية، وتلك التي بدأت في صيف العام 2013،  وهذه 

الضرائ����ب هي التي تمأل خزينة الضرائب، التي باتت مداخيلها أكبر من 

كل التوقعات، ولهذا ال عجب حينما نرى أن العائلة تصرف بقدر أكبر على 

التعلي����م والصحة والرفاه، بينما مداخيلها من الرواتب ال ترتفع، والعبء 

يزداد عليها بش����كل مس����تمر، وأمام حالة كهذه، فإن استهاك العائلة 

والفرد يكون أقل«.

ويقول باسوك »إن السؤال المركزي الذي يطرحه ديوان رئاسة الحكومة 

ووزارة المالي����ة وبنك إس����رائيل المركزي ووزارة االقتص����اد هو: اقتصاد 

إس����رائيل إلى أين؟ هل نح����ن في الطريق نحو التباط����ؤ، أو الركود، وهل 

معطي����ات النمو هي المؤش����ر األول التجاه االقتصاد ف����ي هذه المرحلة، 

أم أنن����ا مقبلون على معطيات اقتصادية أفض����ل الحقا؟ وخاصة في ظل 

التأرج����ح في االقتص����اد العالمي، وأن االقتصاد اإلس����رائيلي يرتكز على 

الصادرات«. ويختم جازما أنه ال يوجد لدى أحد رد على هذا السؤال.

رفع مستوى االعتمادات
وعلى الرغم من هذه المعطيات التي تعد سلبية لاقتصاد اإلسرائيلي، 

إال أن ش����ركة تدريج االعتم����ادات العالمية الكبي����رة »بيتش«، قررت رفع 

مس����توى االعتمادات إلسرائيل إلى مس����توى A بعد أن قّيمت االقتصاد 

اإلس����رائيلي في شهر تش����رين الثاني بالجيد، ومن ثم وضعت في شهر 

أيار الماضي توقعات متفائلة لاقتصاد اإلسرائيلي، ما يعني أن بإمكان 

إسرائيل الحصول على قروض بنسب فوائد أقل.

ومن المعطيات التي وردت في تقرير »بيتش« أن النمو االقتصادي في 

إسرائيل سيرتفع في العامين الجاري 2014 والمقبل 2015، كا على حدة، 

ت 
ّ

بنس����بة 5ر3% خافا لكل التوقعات والتقديرات الرسمية، التي خفض

النمو إلى ما دون 3% للعام الجاري.

يذك����ر أن »بيتش« ه����ي واحدة من أكبر ثاث ش����ركات عالمية لتدريج 

اعتمادات الدول، وتحظى إس����رائيل بتدريج بمس����توى A+ لدى ش����ركة 

S&P، وتدريج A1 في شركة موديس. ويعكس هذان التدريجان استقرارا 

اقتصاديا في إسرائيل.

النمو االقتصادي خالل الربع األول 1ر2% واالستهالك الفردي يتراجع بـ %2
*الهبوط في االستهالك الفردي في الربع األول استمرار للهبوط بنسبة 1% في الربع األخير من 2013 *شبكات 

التسوق تعلن عن هبوط جدي في مبيعاتها خالل شهر نيسان الماضي *قلق في األوساط االقتصادية 

الرسمية وغير الرسمية من احتمال انجرار االقتصاد اإلسرائيلي إلى التباطؤ وحتى إلى الركود *رغم المعطيات 

السلبية، إحدى شركات التدريج العالمية تقرر رفع مستوى االعتمادات إلسرائيل*

عاطلون عن العمل في أحد مكاتب التشغيل- تحذيرات جديدة من أن تؤدي سلسلة تراجعات في االستهالك والصادرات واالستثمارات إلى زيادة البطالة في إسرائيل!
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قضـايـا وآراء

اليمين يحاول "قوننة" الواقع االستيطاني في األرض المحتلة.                          )رويترز( 

بع����د مرور قرابة ثاث س����نوات عل����ى اندالع حمل����ة االحتجاجات 

الش����عبية التي شهدتها مدن إس����رائيل لبضعة أسابيع في صيف 

العام 2011، يتس����اءل محللون عن أسباب تاشي هذه الحملة، فمثا 

في هذه المرحلة يواجه المواطنون في إسرائيل أوضاعا اقتصادية 

أصعب وضربات اقتصادية أقس����ى من تلك التي كانت قائمة قبل 

ثاث سنوات، إال أنه ال أحد يسمع عن حملة احتجاجات، وال حتى عن 

مؤشر لحملة احتجاجات. 

وقد نش����رت مجلة »ذي ماركر« الش����هرية، التي تصدر إلى جانب 

الصحيفة اليومية بذات االس����م، ملفا يس����عى إلى ال����رد على هذا 

التساؤل، من خال محللين بحثوا عن »متهمين«، ومن خال عدد من 

الذين وقفوا في الصف األول في تلك االحتجاجات، فحاولوا تلطيف 

الرد، واالدعاء ب����أن آثار الحملة ما زالت قائمة، وقد تندلع بأش����كال 

أخرى في أي وقت.

وكانت إس����رائيل قد ش����هدت في أوائل صيف العام 2011 حملة 

احتجاجات، بدأت باحتجاج ش����ابة، ومن ثم مجموعة شباب وشابات 

في مدين����ة تل أبيب على غ����اء وإيجارات البي����وت، فحملت األولى 

أمتعته����ا وانتقلت إلى خيمة نصبتها في أح����د ميادين المدينة، 

ليلحق بها آخرون، وخال أي����ام تطور االحتجاج من احتجاج يقتصر 

على أسعار السكن، إلى االحتجاج على غاء المعيشة.

وكان واضح����ا منذ البداية أن التنظيم غائب عن تلك االحتجاجات، 

فس����عت عدة أطر للتدخل بهدف التنظيم وحت����ى فرض أجندات، 

ورغم ذلك فقد شهدت تلك الحملة مظاهرات ضخمة، بلغت ذروتها 

بخروج ما يقارب نصف مليون نس����مة في ع����دة مظاهرات في ليلة 

واحدة، كانت أكبرها في مدينة تل أبيب.

غير أن عملية تفجيرية واحدة على الحدود مع س����يناء في ش����هر 

آب م����ن العام ذاته، كانت كفيلة بأن تلغي نش����اطات االحتجاج في 

األس����بوع ذاته الذي س����بقه أس����بوع الذروة، ولم تنجح كل محاوالت 

اس����تنهاض الحملة إلعادتها إلى تلك الذروة، ورويدا رويدا تاشت 

تلك الحملة كليا.

وفي الحقيق����ة، فإن حكومة بنيامين نتنياهو الس����ابقة تفاجأت 

في حينه من حجم الحملة، وس����عت بكل الطرق إلى اسكاتها، بداية 

بمهاجمته����ا، ومن ثم تش����كيل لجن����ة خاصة »لجن����ة تراختنبرغ« 

لفحص كيفية خفض غاء المعيش����ة، وقد خرجت اللجنة بسلس����لة 

توصي����ات، إال أن الحكومة لم تتعامل معها بكامل الجدية، إذ أنه ما 

إن أنهت اللجنة عملها، حتى تاشت الحملة.

وبعد عام ونصف العام من تلك الحملة جرت االنتخابات البرلمانية 

األخي����رة، وكان صاحب النصيب األكبر من »الثمار االنتخابية« لتلك 

الحملة، الحزب الجديد »يش عتيد« )يوجد مس����تقبل( الذي أسسه 

وترأس����ه من بات وزيرا للمالية، يائي����ر لبيد، فلبيد تبنى في حملته 

سلس����لة ش����عارات ومطالب من تل����ك الحملة، إال أن����ه انقلب عليها 

كليا، ما أن وطئت قدم����اه مكتب وزارته، حتى طرح ميزانية صقرية 

للعامي����ن الماضي والج����اري، وتتنبأ اس����تطاعات ال����رأي تباعا أنه 

س����يدفع ثمنا انتخابيا لهذه السياس����ة، في ما لو جرت االنتخابات 

في هذه المرحلة.

األوضاع ساءت والجمهور ال يتحرك
ويق����ول المحل����ل االقتصادي ورئي����س تحرير مجل����ة »ذي ماركر« 

الش����هرية، إيتان أفريئي����ل، إن الجمهور يتلق����ى يوميا معلومات 

جديدة ح����ول تده����ور أوضاع����ه االقتصادية، من اتس����اع فجوات 

اجتماعية، وغاء معيشة وأسعار السكن، وخفض الدعم االجتماعي 

م����ن الحكومة، وحتى ضي����ق فرص العم����ل أمام األجيال الش����ابة، 

الت����ي منها من بات يفكر بالهج����رة، ولو لغرض العمل، وحتى باتت 

العاصمة األلمانية برلين رمزا لتل����ك الهجرة، ويضاف إلى كل هذا 

ما ينش����ر عن حيتان المال، من حيث تسهيات ضخمة في تسديد 

قروضهم وغيرها من األمور.

ويتاب����ع أفريئيل أنه أمام كل هذا، وعلى الرغم منه، فإن الجمهور 

ال يخرج إلى الش����وارع وال يعّبر ع����ن اإلحباط، في حين أن أوضاعا أقل 

وط����أة في صي����ف الع����ام 2011، أخرجت حتى نصف مليون نس����مة 

إلى الش����وارع، وأقيمت ع����دة مخيمات احتجاج ف����ي ميادين المدن 

والبل����دات، بينما اليوم ال ن����رى وال حتى متظاهرا واح����دا ينزل إلى 

الش����ارع، سوى بعض النرفزات التي نش����هدها في شبكة التواصل 

االجتماعي »الفيسبوك«.

ويق����ول أفريئيل »إن حملة االحتجاجات اختفت بالذات في الوقت 

الذي فيه األوضاع االقتصادية أقسى من تلك التي كانت في العام 

2011، وأيض����ا بالذات، حينم����ا بات الجمهور أكث����ر معرفة بأهداف 

االجراءات االقتصادية، التي تؤدي إلى جرف أموال كبيرة من أموال 

الجمهور إلى جيوب مجموعات مصالح«. 

ويش����ير أفريئيل إلى تأثير تل����ك الحملة على رئي����س الحكومة 

بنيامين نتنياهو، ولو لفترة محدودة، ومن ثم على حملة االنتخابات 

البرلماني����ة، الت����ي بدأت بع����د عام م����ن حملة االحتجاج����ات تلك، 

ويس����تذكر الكاتب ش����عارات من بات وزيرا للمالي����ة لبيد في حملة 

االنتخابات.

ويزيد أنه حتى اليوم لم يندم����ل الُجرح الذي تركته تلك الحملة 

على الحلبة السياس����ية، فالكثير من القضايا االجتماعية مطروحة 

على أجندة أعضاء الكنيست، وانعكس األمر في تعزيز قوة نقابات 

عم����ال كثيرة، وحت����ى أن الحكومة »ضعيفة أمامها« حس����ب تعبير 

الكاتب، ورغم ذلك، فإن األوضاع االقتصادية تسوء أكثر.

ويس����عى أفريئيل إلى البحث عن أسباب تاشي تلك الحملة، وهو 

يلق����ي التهمة األكبر على قوى اليس����ار، بادعاء أن دخولها كأحزاب 

ف هذا من صراعات أدى 
ّ
وقوى سياس����ية إلى قيادة الحمل����ة، وما خل

إلى اخماد الحملة، من وجهة نظره.

لك����ن في ذات الوق����ت يلفت أفريئيل النظر إل����ى قضية هامة، إذ 

يقول إن وسائل اإلعام س����اهمت أيضا في اخماد الحملة، حيث أن 

وس����ائل اإلعام أعطت دفع����ا لهذه الحملة وناصرته����ا، ولكن ما أن 

ب����دأ قادة الحمل����ة أو جزء منها الحديث عن حيت����ان المال والبنوك، 

ومقاطعة ش����ركة كبرى، حتى انقلب األمر، وفتحت وس����ائل اإلعام 

صفحاتها وأجوائها لمهاجمة الحملة وحتى التشكيك في نواياها 

وقدرتها على التغيير.

ونشير هنا إلى أن تقريرا لقس����م األبحاث في بنك إسرائيل أشار 

بعد عدة أشهر من تلك الحملة، إلى أن حملة االحتجاجات الشعبية 

لم تتغلغل إلى الش����رائح الفقيرة االساس����ية ف����ي المجتمع، وهي 

بقيت عند الش����رائح الوسطى، وحتى الشرائح الوسطى العليا، التي 

رأت نفس����ها متضررة من السياسة االقتصادية، إذ لم تصلها ثمار 

النم����و بالقدر الكافي، وما يعزز اس����تنتاجات بحث بنك إس����رائيل 

المركزي أن تلك الحملة لم ترفع، مثا، ش����عار الحد األدنى من األجر، 

وال مسألة العمل في ش����ركات القوى العاملة، بل إن هذا األخير جاء 

مطلبا متأخرا، وباألساس من اتحاد النقابات العامة »الهستدروت«، 

ال����ذي وقف جانبا ف����ي تلك الحملة، وبعد أن ُوجه����ت له الكثير من 

االنتقادات، لحق بالحملة ولكن دوره كاتحاد نقابات بقي هامش����يا 

جدا.

البحث عن التوازنات
يق����ول المحلل س����امي بيرتس ف����ي المجلة ذاته����ا »إن المجتمع 

اإلس����رائيلي موجود حاليا ف����ي عملية بحث عن نق����اط التوازن في 

ش����بكة العاقات القائمة بين الحكومة والجمه����ور، وبين المصالح 

الصناعية والتجارية والمستهلكين، وبين مجموعات تساهم أكثر 

في اقتصاد المجتمع ومجموعات تس����اهم بدرجة أقل، وبين أولئك 

الذي����ن يحصلون على ق����در أكبر من »الكعكة« وبي����ن أولئك الذين 

يحصلون في أفضل حاالتهم على فتات«.

ويتابع أنه أمام وضع كهذا، فا حاجة لمعسكرات خيام احتجاجية 

من أجل اس����تنهاض حملة االحتجاجات، بل هن����اك حاجة للتدخل 

وفهم مجريات األمور، وفهم إلى أين تتجه األموال، وما هي األسباب 

ومن ه����ي الجهات التي تتس����بب في حالة الامس����اواة في توزيع 

المقدرات.

وي����رى بيرتس أن حمل����ة احتجاجات صيف 2011 ل����م تمت، بل إن 

فتي����ل الجمهور قصير، وهو ينفجر ف����ي نقاط عينية محدودة وفي 

فترة محددة، وفي كل مّرة في مكان ما، وال يمكن معرفة أين سيكون 

االنفجار في المّرة القادمة. 

ويختتم كاتبا »نأم����ل أن يكون هذا االنفجار في المكان الحقيقي 

الذي فيه باإلمكان تحقيق التغيير، وليس مجرد انفجار«.

قادة الحملة يدافعون
تقول الش����ابة األولى التي قررت اقامة خيمة في ميدان تل أبيب 

وكان����ت نواة انفجار الحملة، دافني ليف: »أنا لم أخرج إلى الش����ارع 

به����دف القيام بحملة احتجاج ضد الحكومة، لقد فهمت بعد نصف 

عام أنني في الش����ارع من دون مس����كن، وقررت القيام بخطوة أقول 

فيها: إنني قررت توفير إيجار مسكن«. وتضيف: »إن حالة التململ 

الحالية هي ليست تلك التي كانت قبل ثاث سنوات، فالناس اليوم 

ليسوا بمستوى الخروج إلى الشارع، والسؤال المطروح، هل الهدف 

هو الخروج بش����كل مكثف إلى الشارع، أو التغيير. وهذه المجموعة 

الجالس����ة هنا ال تس����تطيع التنبؤ بما س����يحصل الحقا، فالجالسون 

هن����ا، هم م����ن مجموع����ات ال تعمل بش����كل عفوي، ب����ل من جهات 

منظمة، وتفكر باستراتيجيات للصراع على وسائل اإلعام، إن هذه 

المجموعة، هي ليس����ت المجموعة التي ستأتي بحملة االحتجاجات 

الشعبية الجديدة«.

وتعبر ليف هنا عن امتعاضها من الصراع الداخلي الذي شهدته 

قيادة حمل����ة االحتجاجات على الظهور ف����ي الصف اإلعامي األول 

للحملة، ومحاولة تجيير أي انجازات لهذا الطرف أو ذاك.

أم����ا المحامي إل����داد يانيف، عض����و اللجنة الخاص����ة التي بحثت 

في س����يطرة حيتان المال على أذرع المؤسس����ة الحاكمة، فيرفض 

مقولة أن ال غضب في الش����ارع اإلسرائيلي، ويقول، »ليس صحيا أنه 

ال يوج����د غضب، فحتى صي����ف العام 2011 لم تكن ف����ي وعي الرأي 

الع����ام معلومات كافية عن األوضاع االقتصادية االجتماعية، فكنت 

حتى ذلك الوقت تس����مع جدال حول الفلسطينيين وحول االحتال، 

ولكن الناس لم تنش����غل باألوضاع االقتصادية، ومعسكرات الخيام 

االحتجاجية ساهمت في نشر هذا الوعي«.

ويدعو يانيف إلى قيام معس����كر سياس����ي مناهض للسياس����ة 

االقتصادي����ة، ويقول إنه في صيف العام 2001، حينما كان ش����عور 

بأن معسكرا كهذا يتبلور، شعر نتنياهو أن حكومته ستنهار، ولكن 

بعد تلك االحتجاجات بات يش����عر نتنياهو أنه ال يوجد شيء يشكل 

خطرا عليه.

أما الش����اب ألون لي غرين )ش����يوعي( الذي برز أسمه في العامين 

األخيري����ن في المعركة م����ن أجل إقامة نقابة للن����دالء )جمع نادل( 

في إس����رائيل، وبالفعل أعلن العاملون في عدد من شبكات المطاعم 

اإلس����رائيلية عن االنضمام لها، كما تم س����ن قان����ون يحفظ حقوق 

العاملين في هذا القطاع، يق����ول في تلك الحلقة التي ضمت عددا 

من ق����ادة الحملة، بهدف التحدث للمجلة، إنه كما لم يكن باإلمكان 

التنب����ؤ بحملة االحتجاج����ات في صيف الع����ام 2011، وأن تصل إلى 

جرف الحشود إلى الشوارع، فأيضا اآلن ال يمكن التنبؤ بما سيحصل 

في القريب، فقد يقام معس����كر سياسي يقف في مواجهة معسكر 

سياس����ي آخر، ويمثل مصالح أخرى غير تلك التي يمثلها الجمهور 

في إسرائيل، معسكر يعرف كيف يطرح البدائل، وكيف أن األموال 

الطائلة تتحول إلى المستوطنات على حساب القضايا األخرى.

ويرد عليه فورا أحد الحاضرين ويدعى إيال عوفر: طالما أنك ذكرت 

المستوطنات، فإنك ستخسر نصف الجمهور فورا، ويدافع المحامي 

يانيف قائا إن أل����ون لي يطرح نموذجا لم تتم تجربته بعد، وليس 

باإلمكان القول إنه ليس صحيحا، ألن هذه تجربة لم تكن في تاريخ 

إسرائيل.

ويعكس هذا الجانب الضيق من الحوار الذي نشرته المجلة جانبا 

من اختاف الرؤى في الش����ارع اإلس����رائيلي، إذ أن الجمهور حينما 

يش����كو من الضربات االقتصادية، فهو كم����ا يقول المحلل بيرتس، 

يتركز ف����ي نقطة عينية ومحدودة، وال يتطرق إلى الجوهر، وكيفية 

توزيع الميزانية، وهذا بحد ذاته مرتبط بعدة عوامل تحدد السياسة 

العامة.

هذا يعني أن أجواء الش����ارع اإلسرائيلي ال تسمح بطرح سؤال عن 

حجم ميزانية الجيش ووزارته، وال عن ميزانية االس����تيطان، رغم أن 

ميزانية االستيطان كانت مركزية في الجدل السياسي حتى نهاية 

التس����عينيات، ولكن هذا األمر حوصر وتقلص في الحوار السياسي 

كانع����كاس للتط����رف اليميني، ولكب����ر حجم االس����تيطان وأعداد 

المستوطنين وتغلغلهم القوي في أروقة المؤسسة الحاكمة.

حملة االحتجاجات الشعبية في إسرائيل 
اختفت رغم تصعيد الضربات االقتصادية!

*محلل يتهم »اليسار« ويسلط الضوء على دور وسائل اإلعالم في إخماد االحتجاجات 

* الــقــــادة الـســــابـقـون لـحـمـلـــة االحـتجــاجــات يرفـضـون فكـرة موت الحملة كليا *

توال���ت خال األس���بوعين األخيرين تصريح���ات عدد من المس���ؤولين في الحكومة 

اإلس���رائيلية، وجاءت متجانسة ومنس���جمة مع فكرة »أرض إس���رائيل الكاملة«، التي 

ترفض وجود دولة فلسطينية بين النهر والبحر. 

فقد ألم���ح رئيس حكومة إس���رائيل بنيامي���ن نتنياهو، إلى عزم���ه تنفيذ خطوات 

أحادية الجانب ف���ي الضفة الغربية، فيما طرح رئيس ح���زب »البيت اليهودي« ووزير 

االقتص���اد، نفتالي بينيت، خط���ة تقضي بضم مناطق »ج« في الضف���ة الغربية، التي 

تبلغ مساحتها 60% من مس���احة الضفة، إلى إسرائيل. وشدد وزراء من حزبي الليكود 

و«البي���ت اليهودي« على رفضهم قيام دولة فلس���طينية. ومنذ س���نوات يدعو رئيس 

حزب »إسرائيل بيتنا« ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، إلى تبادل األراضي والسكان، 

بحيث تضم إس���رائيل المستوطنات إليها مقابل ضم منطقة المثلث وسكانها العرب 

إلى الكيان الفلسطيني، في حال قيامه في المستقبل.

ومن الجهة األخرى، رفضت رئيس���ة حزب »الحركة« ووزيرة العدل، تس���يبي ليفني، 

ورئيس حزب »يوجد مس���تقبل« ووزير المالية، يائير لبي���د، تصريحات اليمين، وأعلنا 

معارضتهما لمقترحات ضم معظم مساحة الضفة إلى إسرائيل. 

ورغم ه���ذه المعارضة لطروحات اليمين، إال أن ليفني ولبيد ال يهددان بجدية، حتى 

اآلن، باالنسحاب من االئتاف وإسقاط حكومة اليمين المتطرف.

ويبدو اآلن أن اليمين بات يهيمن على الخطاب العام في إسرائيل. وفي حال فوز عضو 

الكنيس���ت من حزب الليكود، رؤوفين ريفلين، بانتخابات رئاس���ة الدولة اإلسرائيلية، 

التي ستجري في العاشر من حزيران الحالي، فإن اليمين سيحكم سيطرته الكاملة على 

الخطاب اإلس���رائيلي. ومعروف أن ريفلين يدعو هو اآلخر منذ س���نين إلى ضم الضفة 

إلس���رائيل ويعبر عن رفضه الش���ديد لقيام دولة فلس���طينية. وتشير التقديرات في 

هذه األثناء إلى أنه المرشح األوفر حظا لخافة رئيس الدولة الحالي شمعون بيريس.

خطة بينيت
انتق���د بيني���ت نتنياهو، خ���ال مقابلة أجرته���ا معه القن���اة الثاني���ة للتلفزيون 

اإلس���رائيلي، يوم الجمعة، بادع���اء أن األخير عبر عن تأييده لقيام دولة فلس���طينية. 

وقال بينيت إنه »ال يمكن لش���خص يؤيد دولة فلسطينية أن يكون جزءا من المعسكر 

القومي. وتوجد خافات جوهرية بيني وبين نتنياهو. وعندما وقف على المنبر ]خطاب 

جامعة بار إيان[ وأعلن أنه يؤيد قيام دولة فلس���طينية في أرض إس���رائيل، كان هذا 

بمثابة خطأ فظيع«.  

وأض���اف بينيت »ل���م أؤمن بالمفاوض���ات أبدا. أنا أؤم���ن بأنه يجب ف���رض القانون 

اإلس���رائيلي على المناطق اإلسرائيلية في يهودا والس���امرة ]أي الضفة الغربية[، وأن 

نبدأ بغوش عتس���يون وأريئيل وكتلة ]المس���توطنات المطلة على[ مطار بن غوريون. 

ولست خائفا كثيرا من ضجة أو ضغوط آنية من جانب الواليات المتحدة أو أوروبا«.

واعتبر بينيت أن العالم لن يعارض خطته، لكن قياديين في أحزاب الوسط - اليسار 

اإلس���رائيلية أكدوا أنه لن توافق أية دولة ف���ي العالم على ضم معظم الضفة الغربية 

إلى إسرائيل، ووصفوا خطة بينيت بأنها »مهووسة وخيالية«. 

وقال بينيت إنه وفقا لخطته، التي أسماها »خطة التهدئة«، فإنه »يوجد هناك ]في 

المس���توطنات في الضفة[ٍ 400 ألف إس���رائيلي و70 ألف عربي. وسنقترح على أولئك 

العرب الحصول على الجنس���ية ]اإلس���رائيلية[. وإذا أرادوها فسيأخذونها، وإذا أرادوا 

اإلقامة ]أي بطاقة الهوية الزرقاء ومكانة مش���ابهة لمكانة الفلسطينيين في القدس 

الش���رقية[ فإن ه���ذا جيد أيضا. اليوم يوج���د في الباد ]داخل الخ���ط األخضر[ مليون 

ونصف المليون عربي، وعندها س���يكون بدال من ه���ذا 57ر1 ]مليون عربي[. ال توجد أي 

مشكلة في ذلك«.  

واستطرد بينيت في شرح خطته وقال إن باقي الفلسطينيين في الضفة سيحصلون 

عل���ى »حكم ذاتي وليس دولة. وال توجد حلول س���حرية، وأنا أطرح ش���يئا هو ليس حا 

مثاليا، وأسميه ’المبادرة غير المثالية’«.

واعتبر بينيت نفس���ه خلفا لزعيم الحركة الصهيونية ورئيس الحكومة اإلسرائيلية 

األول، دافيد بن غوريون، وأن سياس���ة حزبه هي اس���تمرار لسياسة حزب »مباي«، الذي 

كان بن غوريون زعيمه. وأضاف »لقد قالوا لبن غوريون إنه إذا أعلن عن قيام الدولة فإن 

العالم سيمزق صورته، لكنه أعلن عن قيام الدولة رغم أن الواليات المتحدة قالت له أال 

يفع���ل ذلك. وبن غوريون لم يتنازل. لقد كان األكثر براغماتية. وأنا كذلك أيضا. غوش 

عتس���يون بداية، ثم ]الكتلة االس���تيطانية[ أريئيل، رويدا رويدا، وليس كل شيء مرة 

واحدة. وينبغي أال ترتبكوا، فنحن ورثة مباي«. 

ونقلت وس���ائل إعام إس���رائيلية عن بينيت قوله خال لقاء مع طاب في جامعة بار 

إيان، يوم الخميس الفائت، إنه يحاول إقناع نتنياهو بخطته. 

وأضاف »أعتقد أننا متفقون على أن عهد االنس���حابات األحادية الجانب، بأن نهرب 

م���ن منطقة ونأمل بأن الوضع س���يكون أفضل وعندها يطلق���ون علينا 10 آالف صاروخ 

من تلك المنطقة، قد انهار. وبحس���ب فهمي لألمور فإن الخيارات لدى اليسار انتهت. 

وهو ال يقترح خطة بديلة وإنما يس���تمر في القول: دولت���ان. ولذلك وضعنا خطة على 

الطاولة«.  

وقال بيني���ت إنه يوجد تأييد لخطته في صفوف اليمي���ن. »اآلن، رويدا رويدا يوجد 

اتجاه إيجابي. ورئيس الكنيس���ت ]يولي إدلشتاين من حزب الليكود[ عبر عن تأييده 

لهذه الخطة. ويؤيد الخطة الوزيران يسرائيل كاتس وجلعاد إردان، كذلك فإن ]عضوي 

الكنيس���ت من الليكود[ زئيف إلكين وياريف ليفين يؤيدانها. ثمة انجراف نحو هذا 

االتجاه. مع ذلك أنا أعترف أنه في الوقت الحالي، وبتركيبة الحكومة، هذا صعب«.

نتنياهو يدرس خطوات إسرائيلية أحادية الجانب
ك���رر نتنياه���و الحديث مؤخ���را عن أنه ي���درس خط���وات بديلة ف���ي أعقاب وقف 

المفاوضات اإلسرائيلية - الفلسطينية، في نهاية نيسان الماضي، بعد أن وصلت إلى 

طريق مسدود. وقد حّملت اإلدارة األميركية إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات التي 

استمرت تسعة شهور، إذ رفض نتنياهو طوال هذه الفترة التفاوض حول قضايا الحل 

الدائم، وحتى أنه رفض الحديث حول حدود الدولة الفلسطينية، زاعما أنه ينبغي في 

البداية التوصل إلى اتفاق حول القضايا األمنية. 

وفي هذا الس���ياق طالب نتنياهو بأن يبقى غور األردن تحت الس���يطرة اإلسرائيلية، 

وأن تبق���ى الضفة الغربية، وخاصة أجواءها، تحت الس���يطرة اإلس���رائيلية، بعد قيام 

دولة فلس���طينية. وكثفت حكومة نتنياهو البناء في المستوطنات وتوسيعها بشكل 

غير مسبوق خال ش���هور المفاوضات التس���عة هذه. كذلك طالب الفلسطينيين بأن 

يعترفوا »بالدولة اليهودية« كش���رط التفاق س���ام، ما يعني نسف الرواية التاريخية 

الفلسطينية ونفي حقوق الفلسطينيين في فلسطين. 

وق���ال نتنياهو في مقابل���ة أجرتها معه وكال���ة »بلومبرغ« األميركي���ة، في 23 أيار 

الماضي، إنه »يتزايد التأييد في إس���رائيل، من الوس���ط - يسار وحتى الوسط- يمين، 

لتنفيذ خطوات أحادية الجانب مقابل الفلس���طينيين. ويتساءل إسرائيليون كثيرون 

م���ا إذا كانت هناك خط���وات أحادية الجانب باإلمكان تنفيذها ومن ش���أنها أن تكون 

منطقية من الناحية النظرية«. 

وألمح نتنياهو إلى أنه ليس المقصود بخطوات كهذه تنفيذ انسحاب أحادي الجانب 

من مناطق في الضفة. وقال إن انس���حاب إسرائيل من قطاع غزة لم يحسن الوضع ولم 

يدفع السام، وإنما »أوجد حماستان التي أطلقت منها آالف الصواريخ باتجاه مدننا«.

وادعى نتنياهو أنه يفضل مفاوضات مباش���رة مع الفلسطينيين، لكنه زعم أنه منذ 

توقيع اتفاقيات أوس���لو حاول ستة رؤس���اء حكومات إس���رائيلية التوصل إلى اتفاق 

بواسطة مفاوضات، وفشلوا جميعًا.

واعتبر نتنياهو أنه »يوجد إجماع متزايد في إس���رائيل على أنه ليس لدينا ش���ريك 

بإمكان���ه تنفيذ ش���يء ال يحظى بش���عبية وتنفيذ خط���وات صعب���ة. وال توجد قيادة 

فلسطينية مستعدة لتنفيذ ذلك. والحد األدنى من الشروط التي تحتاجها أية حكومة 

إسرائيلية ال يستجيب لها الجانب الفلسطيني«.

وقال مس���ؤولون في مكتب رئيس الحكومة اإلس���رائيلية لوس���ائل إعام إنه عندما 

تحدث نتنياهو عن خطوات أحادية الجانب فإنه لم يقصد إخاء مستوطنات. 

وش���ددوا على أن���ه »ال توجد أي���ة نية لدى رئي���س الحكومة القتاع مس���توطنات« 

في إش���ارة إلى ضم مساحات واس���عة من األراضي الفلس���طينية المقامة عليها هذه 

المستوطنات إلى إسرائيل.

»خطوات أحادية الجانب تعني الضم«
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن بينيت ترحيبه بأقوال نتنياهو لوكالة »بلومبرغ«. 

وقال بيني���ت إن الخطوات األحادية الجانب التي تحدث عنها نتنياهو في المقابلة، 

وفي مناس���بة س���ابقة قال فيها إنه يبحث مع وزرائه في خط���وات كهذه، تعني ضم 

مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل. 

من جانبه ألقى وزير اإلسكان اإلس���رائيلي، أوري أريئيل، من حزب »البيت اليهودي« 

وأحد قادة المس���توطنين، خطابا في المعهد الديني »ييش���يفاة م���ركاز َهراف« في 

القدس، التي تعتبر معقل اليمين الديني، يوم الثاثاء الماضي.

وتعهد أريئيل بأنه لن يكون هناك تجميد في البناء في المس���توطنات »ولن نوافق 

عل���ى وجود عراقي���ل وقيود ]على البناء االس���تيطاني[ في القدس ويهودا والس���امرة 

قسم. وبين نهر 
ُ
وسنس���تمر في البناء في جميع أنحاء بادنا«. وأضاف أن »القدس لن ت

األردن والبحر ستكون دولة واحدة فقط هي دولة إسرائيل«.  

كذلك أعلن وزير الداخلية اإلس���رائيلي، جدعون ساعر، في خطاب بمناسبة ما يسمى 

»يوم القدس«، وهو ذكرى احتال القدس الش���رقية، عن رفضه قيام دولة فلسطينية. 

وق���ال إن »القدس المبنية هي القلب النابض والحي للش���عب اليهودي، وعندما أقول 

الق���دس فإني أقصد جميع أج���زاء المدينة: مدين���ة داوود، هار حوم���اه وجيلو، جبل 

الزيتون ورامات شلومو، البلدة القديمة، بسغات زئيف وبالطبع جبل الهيكل ]أي الحرم 

القدسي[«.

قسم. وستبقى القدس تحت 
ُ
واعتبر أن »القدس غير قابلة للتقس���يم. والقدس لن ت

سيادة إس���رائيل دائما. ولن تكون هناك انس���حابات من أرض إسرائيل. ال انسحابات 

أحادية الجانب وال انسحابات أخرى«. 

ليفني ولبيد يعارضان خطة بينيت
عقب���ت ليفني على تصريحات زمائها في الحكومة بش���أن ضم مناطق واس���عة من 

الضفة الغربية إلى إسرائيل. وهددت بإس���قاط الحكومة في حال اتخذت قرارا كهذا. 

وقال���ت »لن يكون هناك ضم طالم���ا أنا في الحكومة. وإذا تم ذلك فإنه لن تكون هناك 

حكومة«.

وش���ددت ليفني في خطاب ألقته أمام مؤتمر اقتصادي في تل أبيب على أن »أولئك 

الذين يقولون إن الكتل ]االستيطانية[ لنا بالتأكيد وباإلمكان ضمها يخدعوننا جميعا. 

إن الطريق���ة من أجل الحفاظ عل���ى الكتل هي إما عن طريق تس���وية أو عن طريق ربط 

العالم بمصالحنا«.

وأضافت ليفني أنه »توجد اآلن دولة غير ديمقراطية بكل تأكيد وجيش����ها تحول 

إلى الس����يد فيها وال تنظر إلى م����ا يحدث من حولها. والفجوة بي����ن كيف ننظر إلى 

أنفس����نا وبين كيف ينظر العال����م إلينا يخلق إحباطا... وعلينا أن نس����ارع ألنه توجد 

أقلي����ة ]اليمين[ تق����رر مصيرنا، وكل يوم يمر هو يوم آخر يت����م فيه بناء المزيد من 

المستوطنات المعزولة«. 

كذل���ك أعلن لبيد عن معارضته لخطة بينيت لضم مناطق »ج« إلى إس���رائيل. ونقلت 

إذاعة الجيش اإلس���رائيلي، يوم الثاثاء الماضي، عن لبيد قوله خال مؤتمر المحامين 

ال���ذي عقد في مدين���ة إيات، إنه »ال توج���د طريقة البتاع أربعة مايين فلس���طيني 

وأن نبقى دولة يهودية. وإذا اس���تمر هذا الوضع، فإنهم س���يطالبون بحق التصويت 

للكنيست«. 

داخل حكومة نتنياهو- بينيت

ازدياد األصوات التي تتحدث عن ضم
مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل!
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تحليالت إسرائيلية:

فوز السيسي »بشرى جيدة« إلسرائيل 
وتوجس في الجانب األمني

تناول المحللون اإلسرائيليون نتائج انتخابات الرئاسة المصرية، التي جرت األسبوع الماضي، من 

عدة جوانب، لكنهم ركزوا باألساس على جانبين، هما نسبة التصويت المنخفضة، ووصلت إلى أكثر 

بقليل من 44%، من جهة، ومعنى فوز المش���ير عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر بالنسبة إلسرائيل 

خصوصا من الجهة الثانية.

واعتبر محلل الش���ؤون العربي���ة في موقع »وال���ا« االلكتروني، أفي سس���خاروف، أن »عبد الفتاح 

السيسي انتخب رئيسا مع نسبة تصويت إشكالية جدا«. ورأى أن »المفاجأة، وإن لم يحدث تطور غير 

متوقع، تكمن في نس���بة الناخبين المتدنية جدا في االنتخابات للرئاس���ة. فقد طّبق أقل من نصف 

أصحاب حق االقتراع حقهم ووصلوا إلى صناديق االقتراع. وقد ش���ارك 4ر44% فقط من الناخبين في 

االنتخابات، التي امتدت لثاثة أيام«.  

وأضاف سسخاروف أنه »ليس صدفة أن لجنة االنتخابات أصرت على تمديد االنتخابات ليوم آخر، 

ت 
ّ
إضافة إلى اليومين اللذين تم تحديدهما في البداية. إذ أن نس���بة المشاركة المتدنية فيها دل

على انعدام الش���رعية لانتخابات والجيش في صفوف اإلس���اميين. وفعا، باإلمكان التوقع أنه لو 

شارك ’اإلخوان المسلمون’ في االنتخابات، لكانت النتيجة ستبدو مختلفة تماما«. 

وكتب سس����خاروف، يوم الخميس الماضي وغداة انتهاء االنتخابات، أن »مصر تستيقظ هذا الصباح 

إل����ى فجر يوم قديم«. وأض����اف أن »ما حدث في مصر، حت����ى ثورة يناير ]كانون الثان����ي[ العام 2011، 

هو ما س����يكون أيضا. والمؤسسة العس����كرية التي نصبت ]الرئيس المخلوع[ حسني مبارك خلفا ألنور 

الس����ادات، هي التي نّصبت عبد الفتاح السيسي، الرجل الذي قاد الجيش منذ فوز ’اإلخوان المسلمين’ 

في االنتخابات الس����ابقة. وستستمر ماحقة ’اإلخوان’ كمثيري أعمال شغب، والمظاهرات التي قوضت 

الوضع االجتماعي واالقتصادي بشكل كبير في هذه الدولة، ستستمر بعد انتخاب السيسي أيضا«.

ورأى المحل���ل أن »نج���اح الرئيس الجديد س���يقاس اآلن ليس فقط بقدرته عل���ى احتواء الغليان 

اإلسامي، وإنما بقدرته على مصالحة أوساط الشباب أيضا، الذين قادوا ثورة 2011، والذين يشعرون، 

اليوم أيضا، بأنها سرقت منهم، مرة على أيدي ’اإلخوان المسلمين’ ومرة على أيدي الجيش«.   

المصريون انتخبوا المرشح األقوى
كذلك اعتبر محلل الش���ؤون العربية في صحيفة »هآرتس«، تس���في برئيل، أن نس���بة التصويت 

المنخفضة في هذه االنتخابات »تعيد طرح مس���ألة شرعية انتخاب السيسي«. لكن برئيل أشار، من 

الجه���ة األخرى، إلى أنه »ال ينبغي تجاهل الف���روق بين هذه االنتخابات وبين االنتخابات التي جرت 

في عهد مبارك. فعندها لم يكن هناك أي بديل، كما أن حجم الفوز كان معروفا س���لفا. وأية نس���بة 

تقل عن 98% ]لمبارك[ كانت تعتبر خسارة«.

وتطرق برئيل إلى أن السيس���ي تنافس هذه المرة مع حمدين صباحي »وهو مرشح ليس هامشيا 

وليس مجهوال. وكان يفترض أن صباحي يمثل الحركات المدنية وش���بان الثورة والتيار االشتراكي 

والليبراليي���ن الذي���ن أعلنوا أنهم س���يعطونه أصواتهم. وكان هناك بديل لم���ن تخوف من حكم 

الجنرال أو لم يرده، واتضح أنه لم يتم استغال وجود هذا البديل«.

ورأى برئيل أن »نجاح السيس���ي يستند باألساس إلى االختيار بين تطلع الجمهور إلى نظام قوي 

ومس���تقر، بمقدوره أن يواجه اإلرهاب، ويعمل ضد اإلخوان المسلمين، ويصنع شبكة عاقات جيدة 

مع ال���دول الغربية والعربية، وبين نظام ربما يبدو أكثر ديمقراطية، ويمثل ’قيم الثورة’، لكنه غير 

قادر على تحس���ين حس���اب البقالة للمواطنين. ومصر ال تختلف بذلك عن دول أخرى يفضل فيها 

المواطنون في فترة األزمة قادة أقوياء، وحتى عسكريين، على الديمقراطية الكاملة«.

من جهته، اعتبر محلل الش���ؤون العربية في القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، إيهود يعري، 

أن نس���بة التصويت المنخفضة »ستسمح ل� ’اإلخوان المس���لمين’ باالفتخار بتأثير المقاطعة التي 

فرضوه���ا على هذه االنتخاب���ات«. وأضاف أن المصريي���ن »تعاملوا مع ه���ذه االنتخابات على أنها 

استفتاء شعبي وليس أكثر من ذلك. والمرشح المضاد، حمدين صباحي، الناصري، لم يكن لديه أي 

احتمال بالفوز منذ البداية«. 

وكتب يعري أن سبب تدني نسبة التصويت يكمن بدرجة الحرارة المرتفعة »فلماذا يكلف الناخب 

المصري نفس���ه عناء الوقوف في الطوابير الطويلة عندما تكون النتيجة معروفة س���لفا؟ إال أنه في 

خاصة القول، س���يتم حفر حقيقة واحدة، وهي أن السيس���ي حصل على عدد أصوات أقل من تلك 

التي حصل عليها في حينه ]الرئيس المعزول[ محمد مرسي!«.

وتابع يعري أن »كل هذا لن يمنع السيس���ي من الحكم بقبض���ة قوية. وبرنامجه االنتخابي يوضح 

وجهته وهي تنفيذ إصاحات اقتصادية قبل كل ش���يء. واآلن س���يرفع الرواتب في القطاع العام، 

لكن س���تأتي لحظة االمتحان الحقا، عندما يبدأ بتقليص الدعم الحكومي ويشعر كل مصري بجيبه 

بمعنى الضائقة االقتصادية«.

وفي الس���ياق االقتصادي، أشار سسخاروف إلى أنه يتعين على السيسي »االستمرار في الحصول 

على مس���اعدات من دول الخليج والمجتمع الدول���ي، وتحقيق إنجازات هامة في الحرب ضد اإلرهاب 

اإلس���امي، غير المرتبط بالضرورة ب� ’اإلخوان’. ولذلك يتوقع أن يواصل السيس���ي حربه ضد نشطاء 

الجهاد العالمي، في سيناء وأماكن أخرى. وإذا نجح هؤالء النشطاء اإلساميون في تنفيذ هجمات فإن 

ثمة ش���كا في ترميم حال السياحة بمصر، التي تعتبر ذخرا اقتصاديا بالغ األهمية لدعم االقتصاد 

المحلي. والحملة العس���كرية الجارية في سيناء ستس���تمر وربما تتصاعد في أماكن حساسة، مثل 

المنطقة القريبة من إيات، التي يطلق مؤيدو تنظيم القاعدة منها صواريخ باتجاه إسرائيل«.   

السيسي وإسرائيل
وفقا لسس���خاروف، فإن فوز السيسي هو »بش���رى جيدة على األقل بالنسبة إلسرائيل. وفي المقابات 

التي أجرتها وس���ائل إعام معه في األسابيع األخيرة، بدا واضحا أن الرئيس الجديد ينظر إلى العاقات 

مع إسرائيل على أنها مصلحة قومية. ويتوقع أن يستمر التعاون بين قوات األمن من كا الجانبين وربما 

أنه سيزداد. لكن من الصعب القول إن هذه العاقة ستستمر بصورتها اإليجابية في المستقبل. وطالما 

مكانة السيس���ي مستقرة، فإنه ثمة شكا بأن يقدم على المس بهذه العاقة. وإذا اتسعت االحتجاجات 

ضده، وخرجت الحشود إلى الشوارع، ضد الرئيس المنتخب هذه المرة، فإنه يصعب القول كيف ستكون 

سياسته. ومن الجائز أنه في حالة كهذه، ستشكل إسرائيل دجاجة يقدمها السيسي قربانا«.

بدوره، أش���ار يعري إلى أن »السيس���ي أوضح أن واجب مصر هو منع عمليات إرهابية من س���يناء 

ضد إس���رائيل. وألمح إلى أنه قد يطلب تعديل الملحق العس���كري في اتفاقية السام، الذي يحظر 

وجود جيش مصري في وس���ط وش���رق سيناء. لكن إس���رائيل ومصر اتفقتا عمليا على تغيير فعلي 

لهذا الملحق وتم إدخال 10 كتائب مصرية إلى ’المناطق المحظورة’ وبضمنها كتيبة دبابات إم-48 

وكتيبتي كوماندوس« من أجل محاربة تنظيمات الجهاد العالمي. 

وتوقع يعري بأن »السيس���ي سيوجه أنظاره إلى داخل مصر، وإلى األوضاع االقتصادية في الدولة. 

وعيناه ال تتطلعان إلى مغامرة خلف الحدود. وهو يعلم أن مصر فقيرة ومتعلقة بكرم الس���عودية 

وإمارات الخليج، ولن تتمكن من أن تعيد إلى نفسها مكانة ’الشقيقة الكبرى’ في العالم العربي«. 

ولفت برئيل إلى أن إسرائيل ترى عاقتها مع مصر »عبر فوهة البندقية«، لكنه شدد هو اآلخر على 

أن فوز السيس���ي هو »بشرى جيدة بالنسبة إلس���رائيل«. وأضاف أنه »باإلمكان التقدير أن التعاون 

االس���تخباراتي والعس���كري مع مصر، الذي كان ناجعا قبل ذلك أيضا، لن يواجه صعوبات. وال يعني 

هذا أن السيس���ي يوافق على كل سياسة إسرائيل في المنطقة، وخاصة في الموضوع الفلسطيني. 

ومثل إس���رائيل، فإنه يشتبه بحماس ويرى بها تهديدا أمنيا، لكنه يؤيد حكومة وحدة فلسطينية 

واس���تقال فلس���طين. وهو ش���ريك للمفهوم بأن إيران هي تهديد، لكن إذا استأنفت السعودية 

عاقاتها مع إيران، فإن مصر قد تحذو حذوها«.

بين الحجاج بن يوسف وشعرة معاوية
من جانبه رأى المستش���رق الدكتور رؤوفين باركو، في مقال نشره في صحيفة »يسرائيل هيوم«، 

أول من أمس األحد، أن »أكثر ما يحتاج إليه السيس���ي هو االس���تقرار في مص���ر التي تتدهور إلى 

هاوية، كش���رط وجودي يجلب استثمارات أجنبية وقروضا فورية من البنك الدولي. وهو بحاجة إلى 

مس���اعدة متواصلة من الس���عودية ودول الخليج من أجل ضخ األكسجين إلى رئتي مصر فورا. وهو 

بحاجة إلى السياحة التي تشكل أساسا هاما لاقتصاد المصري المتقهقر، وملتزم بتوفير األمن في 

قناة السويس وأنبوب الغاز في سيناء كونها مصدر دخل إضافيا«. 

وأضاف باركو أن »السيس���ي بحاجة إلى مساعدات من الغرب وخاصة الواليات المتحدة، الموجودة 

ف���ي ’المقعد الخلفي’ لعجلة التاريخ. وهو س���يفضل صورة حكم نزيه ولك���ن ليس بأي ثمن، إذ أن 

اإلخوان المس���لمين يقفون في طريقه. وينبغي أن نأمل بأن يدرك األميركيون أن عليهم مس���اعدة 

السيس���ي وإنقاذ مصر. وسيضطر السيس���ي إلى االختيار ما بين األسلوب الميكيافيلي الذي اتبعه 

الحجاج بن يوسف وبين ’شعرة معاوية’، إذ أنه ببساطة ال يملك خيارا آخر«. 

أكد »مركز طاوب لدراس���ة السياسة االجتماعية في إسرائيل« 

في تقريره الس���نوي، الذي نشره في بداية ش���هر أيار الفائت، 

أن���ه على الرغ���م من حدوث تحس���ن في تحصي���ل التاميذ في 

إسرائيل في المواضيع األساس���ية، إال أن هذا التحصيل موجود 

في أس���فل مؤشر التحصيل الدراس���ي قياسا بتحصيل التاميذ 

ف���ي الدول المتطورة في العالم وأن جهاز التعليم اإلس���رائيلي 

آخذ باالنقس���ام، في الوقت الذي يحصل فيه األوالد في إسرائيل 

على تعليم بمستوى دولة نامية.

وف���ي بداي���ة الع���ام الحالي، صدر كت���اب بعن���وان »يهودية 

وديمقراطية: اختبار التربي���ة والتعليم« وهو من تأليف الخبير 

التربوي والمثقف اإلسرائيلي، الدكتور سامي شالوم شيطريت. 

ويتن���اول الكت���اب مواضيع عدة م���ن بينها التربي���ة والتعليم 

والقومية والعرقية والديمقراطية. ويرى شيطريت، الذي يعمل 

محاضرا في موضوع أدب الش���رق األوسط في »كوينز كوليج« في 

نيويورك، أن »لجه���از التعليم اإلس���رائيلي ببنيته ومضامينه 

مميزات غير متس���اوية وغير عادلة«، وأنه ال يتم التعامل بشكل 

متس���او مع اليه���ود من أص���ول أوروبية - األش���كناز - واليهود 

الشرقيين.

وعقب ش���يطريت على تقرير »مركز طاوب«، في مقابلة مطولة 

لصحيفة »هآرتس« قبل أس���بوعين، قائا إنه »لم يتغير الكثير 

ف���ي الس���نوات العش���ر األخيرة. وال ي���زال جه���از التعليم ]في 

ملي كل شيء. مدارس 
ُ
إسرائيل[ يستند إلى ثاثة خطوط إنتاج ت

ثانوي���ة – نظرية موجودة ف���ي البلدات الغني���ة فقط؛ مدارس 

ش���املة وفيها تعليم نظري وآخر تكنولوجي، ومعظمها موجود 

في أحي���اء ومدن التطوير في األطراف ]وه���ي المناطق الفقيرة 

وأغلبية س���كانها من اليهود الش���رقيين[، وثلث تاميذها فقط 

ينه���ون تعليمهم بمعدل كاف يمكنهم من مواصلة الدراس���ة 

للق���ب األول في الجامعات؛ والنوع الثالث هو المدارس المهنية، 

وهي عبارة عن مراكز تأهي���ل مهني، ويتم وصفها ب� ’المدارس 

الثانوية التكنولوجية’«.

وأضاف ش���يطريت أن كتابه الجديد »يبحث في أسئلة بسيطة 

ح���ول الديمقراطية اإلس���رائيلية بواس���طة جهازه���ا التربوي 

والتعليمي، مثل المس���اواة في الفرص، حرية التعبير والثقافة، 

التقاس���م العادل للموارد وغير ذلك. وه���ذا امتحان في التربية 

على الديمقراطية لجهاز التربية والتعليم. والعامة: رسوب«.

وأوضح ش���يطريت أنه »على الرغم من أنه ت���م بحث الموضوع 

والتح���دث حوله، إال أنه ط���رأت تغيرات ضئيل���ة. وتوجه جهاز 

التربية والتعلي���م هو أن يكون الوجه نح���و الغرب والظهر نحو 

الش���رق. هذه هي واجه���ة الدولة وواجهة غرف���ة التدريس. وال 

يزال جهاز التربية والتعليم غير متساو ومعظم التعليم النظري 

النوعي ما زال يتركز في التجمعات القوية اقتصاديا ومعظمها 

أش���كنازي. ومعظ���م التعليم غي���ر النظري، والتعلي���م النظري 

غي���ر النوعي منتش���ر بين تجمعات اليهود الش���رقيين والعرب 

باألساس، في البلدات والقرى وفي عدة مدن«.

قمع ثقافة وتاريخ 
اليهود الشرقيين والعرب

ووفقا لش���يطريت ف���إن مناهج التعليم اإلس���رائيلية أصبحت 

تتضم���ن منذ 15 عام���ا مضامين تطرف قوم���ي وحتى مضامين 

فاشية. وقال إنه »عندما ندقق في مدى حرية التعبير الموجودة 

في مناهج التعليم، نكتش���ف أنه ف���ي العام 2014 ال يزال يجري 

قمع ش���ديد لثقافة يهود الش���رق وآدابهم وتاريخهم الخاص 

ولمجتمعاتهم. والقمع لدى العرب ]الذي يفرضه جهاز التعليم 

اإلس���رائيلي[ أش���د ألنه ال ُيس���مح بإج���راء بحث كه���ذا هناك. 

ويتح���دث أحد اس���تنتاجات الكتاب عن م���دى التطرف القومي 

وحتى الفاشية التي مرت بها مناهج التعليم في السنوات ال� 15 

األخيرة، والتي تعكس هذه التحوالت في المجتمع اإلسرائيلي. 

ويدور الحديث هنا عن مناهج تعليم من س���ن الطفولة المبكرة 

وحتى امتحان البجروت ]الموازي المتحان التوجيهي[«.

وأورد ش���يطريت أمثلة على ذل���ك قائا إن »منه���اج التعليم 

للصف الرابع االبتدائي حول القدس، يكاد يخلو من أي ذكر ألية 

ديان���ة أو قومية أخرى في القدس، ال ف���ي القدس التاريخية وال 

اليوم. والمدينة يهودية وكانت يهودية، وعندما لم يكن فيها 

اليهود كانت خالية، مثلما تقول قصيدة نعومي شيمر. وال تزال 

المجتمع���ات اليهودية في البلدان اإلس���امية غائبة عن مناهج 

التعليم المتحان البجروت في التاريخ، باس���تثناء الفترة األخيرة 

التي تخدم فيها القصة الرواية الصهيونية - األشكنازية«.

وأردف أن »المصفاة للدخول إلى مناهج التعليم هو ماءمتها 

للفكر الصهيوني – األش���كنازي. وهكذا ه���ي الحال في منهاج 

األدب، والوض���ع هنا متش���دد أكث���ر. ويكاد يخل���و المنهاج من 

مبدعين ]يهود[ ش���رقيين أبن���اء القرن العش���رين، وتم مؤخرا 

إخراج قصيدة إيرز بيطون من المنهاج. وهذه عملية محو إنسان 

بصورة عنيفة«.

ورأى ش���يطريت أن���ه »ليس فقط أن الصهيونية األش���كنازية 

ش���طبت نفس���ها ونفت الش���تات وقتلة لغة الييدي���ش، وإنما 

قررت أيضا أنه لن تكون لهوية الدولة الواقعة في قلب الش���رق 

األوس���ط أية عاقة بالعروبة، ال مع نص���ف مواطنيها اليهود وال 

مع الكثيرين من س���كان المنطقة الع���رب. وجرت هنا عملية نزع 

ش���رعية عدوانية عن العرب. وأنا أتحدث م���ن موقع الناقد، ولم 

أكن في عقلية ]مؤسس إسرائيل دافيد[ بن غوريون. وهو كزعيم 

كان يع���ي التاريخ عندما نفذه. وقد اختار أال نكون دولة ش���رق 

أوس���طية أو عربية، وإنما أن نكون ج���زءا من أوروبا. إن هذا مرض 

نفسي شديد«.

وق���ال ش���يطريت إن األش���كناز يس���يطرون عل���ى الجامعات. 

»األشكنازي في المجتمع اإلسرائيلي هو شأن طبقي وليس شأنًا 

ثقافيا فقط. ويظهر هذا الوصف في مسائل تتعلق بالهوامش 

وباليهود الشرقيين والفلس���طينيين وبشكل أقل مقابل أوروبا. 

والجامع���ات أش���كنازية ألن روايته���ا التاريخية واح���دة. ورغم 

أنه أصبح يوجد فيها يهود ش���رقيون اندمج���وا في األكاديميا 

ويحاولون طرح رواي���ات تاريخية أخرى، إال أنه ما زال من الصعب 

الدخول إلى هناك. والجامعة أش���كنازية ومغلقة جدا، والمعطى 

األخير الذي أعرفه يتحدث عن أن 9% من أفراد السلك األكاديمي 

بوظيفة ثابتة هم يهود شرقيون، وحوالي 5ر0% من أفراد السلك 

األكاديم���ي بوظيفة ثابتة هم عرب«. وأش���ار إلى أن المعطيات 

الت���ي تتحدث عن أن 7ر2% من أفراد الس���لك األكاديمي هم من 

العرب، تش���مل محاضرين في وظائف غير ثابتة ومحاضرين في 

الكليات.

الصهيونية هجرت اليهود 
الشرقيين إلى إسرائيل مضطرة

يرى ش���يطريت ف���ي كتابه أن تعام���ل الحرك���ة الصهيونية، 

األشكنازية، مع العرب الذين بقوا في وطنهم لم يكن مختلفا عن 

تعاملها مع اليهود الذين هاجروا من البلدان العربية واإلسامية 

إلى إسرائيل.

وأوضح شيطريت في هذا السياق أنه »كان أسهل على الدولة 

التعامل مع المهاجرين بس����بب الهوية اليهودية المشتركة، 

لك����ن في الس����نوات األولى كانت هناك قاع����دة موجهة وهي 

إخ����راج العروبة من الدول����ة. وقد تم وضع الع����رب تحت حكم 

عسكري وهكذا تم إقصاؤهم من عملية بناء أمة. ولم يتم أخذ 

يهود الش����رق في حسابات خطة بناء أمة إسرائيلية. ]مؤسس 

الحركة الصهيونية ثيودور[ هرتس����ل لم يأخذهم بالحسبان 

وهكذا فع����ل قادة الصهيونية منذ ]حايي����م[ وايزمان وحتى 

اآلن. وبع����د حرب العام 1948، أدرك ب����ن غوريون أن المعطيات 

قاسية. إذ أن معظم يهود أوروبا أبيدوا في المحرقة. واليهود 

الذي أغلق عليهم الس����تار الحديدي ]في االتحاد السوفييتي 

والمعس����كر الش����رقي[ لم يتمكنوا من المجيء. كما أن يهود 

أميركا لم يأت����وا وتعين الحفاظ على التوازن الديمغرافي بين 

اليهود والعرب«.

وأضاف أن هذه كانت الخلفية التي قررت فيها قيادة إسرائيل 

ف���ي حين���ه »إخاء المليون المنس���ي م���ن اليهود ف���ي البلدان 

اإلسامية. وتوجد تصريحات أطلقها بن غوريون وآبا إيبان ]وزير 

خارجية إس���رائيل[ وزعماء كثيرون تعبر عن خوف قديم من هذا 

المليون، وأنهم يأتون م���ن أماكن نائية في الصحراء وإنقاذهم 

يعتبر فريض���ة دينية. وتوجد لدى االس���تعمار أس���اطير حول 

اإلنقاذ من أجل تبرير نش���اطه... وعندم���ا تقرر أن هجرة اليهود 

من البلدان اإلسامية هي هجرة قرويين وسكان الكهوف، فإنك 

تدخلهم إلى صندوق واحد. ولم يتطرقوا إلى الثقافة الواس���عة 

ألولئ���ك الذين جاؤوا من بغ���داد واإلس���كندرية والجزائر والدار 

البيض���اء. ويهود الع���راق الذين أجادوا اللغ���ة العربية اندمجوا 

جيدا في أماكن مصل االستخبارات ]اإلسرائيلية[، وأولئك الذين 

لم تكن لديهم مؤهات ذهبوا إلى الضياع«.

وقال ش���يطريت إنه في وضع كهذا أصبح اليهود الش���رقيون 

»وطنيي���ن ونظ���روا إلى العربي عل���ى أنه عدو. لك���ن هذه كانت 

كراهية ترافقها عقد نفس���ية. وعندما يكره األشكنازي العربي 

فإنه ال ينظر في المرآة ويكره نفس���ه مثل اليهودي الش���رقي. 

وكان لدى القيادة األش���كنازية قوة سيطرة على موارد وقرارات، 

مث���ل أين يتم إس���كان المهاجرين ولمن س���يكون بحوزته عقار 

تتزايد قيمته بش���كل هائل بعد 50 عاما. واش���مئزاز اليهودي 

الش���رقي من العربي هو محاولة إلنقاذ نفس���ه من هذه الدونية. 

ومنذ اللحظة األولى لوصوله إلى هنا يعرف أن العربية والعروبة 

مرفوضان. وعندم���ا جئنا إلى الباد في نهاية العام 1963 وكنت 

ابن أربع سنوات كان لدى جميع الرجال في العائلة شارب. وخال 

فترة قصيرة حلقوا جميعا شاربهم«.

وعقب شيطريت على كتاب جديد صدر في إسرائيل من تأليف 

نتان فاينش���توك، وزعم فيه أن اليهود في الدول العربية كانوا 

ماحقين وتم اقتاعهم من بيوتهم ولذلك هاجروا إلى إسرائيل. 

وأكد شيطريت أن »فاينشتوك هو خادم كاسيكي لمحو تاريخي 

وتاريخ البلدان اإلس���امية. ومثلما ه���ي حال كتب التدريس في 

المدارس اإلس���رائيلية، يركز فاينش���توك باألساس على الفترة 

الصهيوني���ة، القومية، التي تطورت فيه���ا القومية اليهودية 

ف���ي أوروبا في موازاة تطور القومي���ة العربية من المغرب وحتى 

دمش���ق. وهو يجد هناك ’مذابح’، وهذه مس���ألة يهودية شرق 

أوروبية«.

وأضاف ش���يطريت أن فاينش���توك يتجاهل إس���هام الحركة 

الصهيونية في تقويض العاقات بين اليهود والمس���لمين في 

الدول العربية. وتابع أن فاينشتوك »يتحدث عن ’عداء للسامية’ 

في ال���دول العربي���ة وعن طرد بع���د أن أصبح معروف���ا ومكتوبا 

منذ فت���رة طويلة عن العاقات التي كانت س���ائدة بين القيادة 

الصهيونية والزعماء الفاس���دين للع���راق واليمن، واالتفاق على 

إخراج اليهود من دون جوازات سفر وكان بحوزتهم تأشيرة عبور 

إلى إس���رائيل فقط. وإذا فرضنا أن أوضاعهم كانت س���يئة جدا، 

لماذا لم يحصلوا على جواز سفر يمكنهم من اختيار البلد الذين 

سيهاجرون إليه؟«.

وتابع ش���يطريت أنه »لم يس���مح ألي يهودي بمغادرة المغرب 

في تلك الس���نوات إال إذا كان مقربا ولديه عاقات مع السلطات. 

وكان يتوجب على الصهاينة تنش���يط يهود الواليات المتحدة 

وواش���نطن من أجل ممارسة ضغوط على القصر في المغرب لكي 

يس���مح بخروج اليهود بعد العام 1956. لماذا ال يتم الحديث عن 

الفترة التي س���بقت اس���تقال المغرب ]في العام 1956[، والتي 

كان بإم���كان بن غوري���ون خالها تهجير جمي���ع يهود المغرب 

لكنه أصيب بالذعر واختار القيام بعملية انتقائية عنصرية تم 

خالها قياس قوة العضات وعرض األكتاف! وعلينا أال ننسى أنه 

ل الموساد ’تنظيمات سرية’ صهيونية من 
ّ
في خلفية ذلك ش���غ

أجل تحريض المس���لمين ضد اليهود، وبضمن ذلك إلقاء قنابل 

على كنيس في بغداد ورس���م ش���عارات معادية لليهود باللغة 

الفرنس���ية على حوانيت اليهود ونشر شائعات ضد اليهود من 

أج���ل دفعهم على الرحيل. وكل ش���يء كان بأي���دي الصهاينة 

الجيدين، وأنا ال أجدد شيئا«.

وخلص ش���يطريت إلى الق���ول إن »حياة اليهود ف���ي البلدان 

اإلس���امية لم تكن جنة عدن، ولكن حياة المسلمين في البلدان 

اإلس���امية لم تك���ن جنة عدن أيض���ا، إال إذا كان���وا مقربين من 

الحكم. واألمر األهم، هو أن حياة اليهود في البلدان اإلس���امية 

لم تك���ن أبدا مثل جهنم يه���ود أوروبا الش���رقية. واليهود من 

الدول اإلس���امية جاؤوا إلى الباد بمحبة، ليس بس���بب كراهية 

أو ماحق���ات أو عمليات انتق���ام، وإنما فقط بس���بب محبة أرض 

إسرائيل«.

باحث إسرائيلي في التربية والتعليم:

مناهج التعليم اإلسرائيلية أصبحت تشمل
مضامين قومية متطرفة وفاشية أيضا!
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

أمرت المحكمة العليا اإلسرائيلية، يوم 25 أيار األخير، وبإجماع 

أعضاء الهيئة القضائية السبعة جميعهم، بإلغاء قرار الحكومة 

اإلس���رائيلية القاضي بدفع مخصصات »ضمان الدخل« لتاميذ 

المدارس الدينية الحريدية، وذلك ابتداء من مطلع كانون الثاني 

2015، نظ���را لما ينط���وي عليه هذا القرار من م���س خطير بمبدأ 

المساواة. 

وكان���ت المحكمة العلي���ا قد أصدرت، قبل أربع س���نوات، قرارا 

تؤكد فيه حصول التمييز بَمنح التاميذ الحريديم في المدارس 

الدينية مخصصات »ضمان الدخ���ل«، فيما يحَرم منها التاميذ 

اآلخرون في المؤسسات التعليمية األخرى في إسرائيل. 

وفي حينه، قبل أربع س���نوات، اتخ���ذت المحكمة العليا قرارها 

هذا بأغلبية س���تة قض���اة مقابل معارضة قاضي���ة واحدة )هي 

رئيسة المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش(، وذلك بعد نحو 

عشر س���نوات على تقديم التماس إليها بهذا الشأن، من جانب 

عضو بلدية القدس آنذاك، أورنان يكوتيئيل )حركة »ميرتس«(، 

الذي توفي في تلك األثناء. 

وفي قرارها ذاك، أكدت المحكم���ة أن هذه المخصصات، التي 

تمنحها الحكومة بموجب بند خاص في قانون الميزانية العامة 

للدولة، تتعارض مع »قانون ضمان الدخل« الذي يش���مل معايير 

مختلفة لتقديم مثل هذه اإلعانات االقتصادية. 

كم���ا أكدت المحكمة، أيضا، ضرورة إجراء تعديل قانوني يتيح 

للحكومة دفع هذه المخصصات وفق معايير موحدة ومتساوية، 

إذا كانت السلطة التشريعية )الكنيست( تختار ذلك. 

الحكومة تضرب بقرار المحكمة عرض الحائط!
وردا على ق���رار المحكمة العليا هذا، وبدال من س���ير الحكومة 

في المس���ار التشريعي � كما أوصت المحكمة � اختارت الحكومة 

االلتفاف على قرار المحكمة وتوصياتها، وذلك بواسطة تشكيل 

لجنة خاصة )»لجنة غب���اي«( لفحص الموضوع وتقديم توصيات 

بشأنه إلى الحكومة.  وفي كانون األول 2010، قدمت هذه اللجنة 

توصياتها إل���ى الحكومة التي اتخذت، على الفور، قرارا بتبنيها 

بصورة رسمية. 

وكان أهم تلك التوصيات، كما انعكس���ت ف���ي قرار الحكومة 

في الموعد المذكور، مواصلة دفع ه���ذه المخصصات لمدة أربع 

س���نوات، لكن تحت مس���مى آخر هو »منحة تعليمية لتش���جيع 

دم���ج طاب الكليات الدينية في س���وق العم���ل«، على أن يجري 

تخفيضها إلى 75 بالمئة في السنة الخامسة مع إفساح المجال 

أمام التاميذ الحريديم في المدرسة الدينية للخروج إلى العمل، 

بالتزامن مع مواصلة التعليم بشكل جزئي، وعلى أن يتم التوقف 

ع���ن دفع هذه المخصص���ات بصورة نهائية في نهاية الس���نة 

الخامسة. 

لكن قرار الحكومة المذكور اس���تثنى من ه���ذه »التقييدات« 

ف���ي دف���ع / تلقي مخصصات »ضم���ان الدخل« جمي���ع التاميذ 

الحريديم فوق سن ال� 29 عاما، وهم الذين يشكلون نسبة تقارب 

ال���� 80 بالمئة من مجمل الحاصلي���ن على هذه المخصصات. كما 

اس���تثناهم من واجب الخضوع للتأهيل المهني شرطا للحصول 

على هذه المخصصات. 

وتنفي���ذا لقرار الحكومة هذا، رصدت ف���ي العام 2011 ميزانية 

بلغ���ت 110 مايين ش���يكل في بند تحت عن���وان »منح تعليمية 

للتامي���ذ الحريديم ف���ي المدارس الدينية«، ث���م تم رصد مبلغ 

مماثل )110 مايين ش���يكل( في العام التال���ي، 2012، أيضا، في 

بند تحت عنوان »ضمان دخل الحد األدنى للتاميذ الحريديم في 

المدارس الدينية«. 

وفي معرض تسويغها رصد هذه الميزانيات، أشارت الحكومة 

في قرارها إلى أنها »تعتبر اندماج الوس���ط الحريدي في العمل 

هدف���ا مركزيا لسياس���تها، باعتباره أداة لكس���ر دائ���رة الفقر 

والتعل���ق بالمخصص���ات الحكومية، والتي يبلغ ع���دد متلقيها 

من بينهم نس���بة مرتفعة من بين مجمل الس���كان، كما تعتبره 

عاما مساعدا في تحقيق المساواة في توزيع العبء االقتصادي 

في إط���ار االقتصاد اإلس���رائيلي، وعاما مس���اعدا ف���ي اندماج 

الوس���ط الحريدي في النس���يج االجتماعي في إسرائيل، سوية 

م���ع المحافظة على المميزات الخاص���ة للمجتمع الحريدي ودعم 

اس���تمرار وتقوية جهاز التعليم التوراتي، إل���ى جانب تقديم 

الدعم لمجموعات أخرى من الدارس���ين في مؤسس���ات التعليم 

العالي«!

وعل���ى خلفية ه���ذا الق���رار، وض���ده، تقدم���ت مجموعة من 

المنظمات اإلس���رائيلية )اتحاد الط���اب الجامعيين، الجمعية 

من أجل حرية الدين والمس���اواة، المركز للتعددية اليهودية، 

حركة أومت���س � مواطنون من أجل اإلدارة الس���ليمة والعدالة 

االجتماعية والقضائية وحركة »إس���رائيل ح���رة«(، في كانون 

الثان���ي 2011، بالتماس إل���ى المحكمة العليا بادع���اء أن قرار 

الحكوم���ة يناقض قرار الحكم الذي أصدرت���ه المحكمة العليا 

)كم���ا ورد آنف���ا( ويكرس التميي���ز المرفوض بي���ن الحريديم 

والطاب الجامعيين اآلخرين. 

كما ادعى الملتمس���ون بأن قرار الحكوم���ة ينطوي على تمييز 

ضد مجموعات س���كانية مختلفة، أبرزها: النساء، أبناء الديانات 

األخ���رى وأبناء تيارات أخرى في اليهودي���ة. وإضافة إلى هؤالء، 

ينطوي القرار على تمييز، أيضا، بحق األشخاص الذين يحصلون 

على »مخصصات ضمان الدخ���ل« بموجب »قانون ضمان الدخل«، 

بين بإثبات »قدرة على 
َ
نظرا ألن التاميذ الحريديم ليس���وا مطال

الكس���ب من العمل« ش���رطا للحصول على ه���ذه المخصصات � 

عون من 
َ
كم���ا يلزم القان���ون اآلخرين � بل العكس تمام���ا، إذ ُيمن

العم���ل ويتوجب عليهم الدراس���ة في الكلي���ات الدينية طوال 

اليوم. وادعى الملتمسون، أيضا، بأن التسوية التي وضعها قرار 

الحكومة ليس���ت مقّرة في نص تش���ريعي، بل في قرار حكومي 

فقط، مؤكدين عدم قانونية إدراج تسوية مناقضة لنص قانوني 

صريح )قانون مخصص���ات ضمان الدخل( في إطار بند خاص في 

قانون الميزانية، مثلما فعلت الحكومة. 

وفي ش���هر كان���ون األول 2011، أصدرت المحكم���ة العليا أمرا 

احترازيا يلزم الحكومة بتقديم تفس���يراتها وتعلياتها لعدم 

تنفيذ قرار المحكمة السابق ولجوئها إلى قرارات التفافية عليه.  

ثم تم تحويل االلتماس إلى البحث أمام هيئة قضائية موس���عة 

مكونة من س���بعة قضاة أجمعوا، في قراره���م النهائي الصادر 

يوم 25 أيار األخير، على رفض نهج الحكومة االلتفافي وإلزامها 

بإلغاء قرارها السالف، وذلك ابتداء من مطلع كانون الثاني 2015. 

في معرض النظر في االلتماس، قدمت الحكومة إلى المحكمة، 

في تش���رين الثان���ي 2012، رده���ا التفصيلي على م���ا تصمنه 

االلتم���اس م���ن ادع���اءات وطعونها ف���ي الدفاع ع���ن قراراتها 

المذكورة.  واعتمدت الحكومة، في ردها، االدعاء المركزي القائل 

ب���أن قراره���ا ذاك جاء »به���دف تقليص الفجوات بين الوس���ط 

الحريدي واألوساط الس���كانية األخرى في المجتمع اإلسرائيلي« 

وبأنه )القرار( يش���كل »رافع���ة للتغيير االجتماع���ي � الثقافي 

الرامي إلى تعمي���ق اندماج الطاب الحريدي���م المحتاجين في 

سوق العمل«. 

وعند هذا االدع���اء توقفت القاضية مريم ناؤور، خال جلس���ة 

المداوالت في المحكمة، وتس���اءلت موجه���ة كامها إلى ممثل 

الحكومة: »كيف يمكن إلعطاء ش���خص ما مبلغا ماليا ش���هريا أن 

يساعد في دمجه في سوق العمل؟؟ ... المنطق السليم يفترض 

العك���س تماما: إن لم يحصل على المال، فس���يضطر إلى الخروج 

إلى العمل«! 

من جهته���ا، قالت المحامي���ة أورلي إيرز لحوفس���كي، ممثلة 

الملتمس���ين، إن قرار الحكوم���ة مواصلة دفع المنحة »يش���كل 

التفافا على قرار الحكم الذي أصدرته هذه المحكمة«. 

ن ـ ضريبة كالمية!
َ
هدف الحكومة المعل

كما ذكرنا أعاه، كانت النتيجة النهائية لقرار  الحكم الجديد 

الذي أصدرته المحكمة العلي���ا، في أيار الماضي، إلزام الحكومة 

بإلغاء قرارها بش���أن منح الط���اب الحريديم »مخصصات ضمان 

الدخل« تحت مس���مى آخر، وذلك ابت���داء من مطلع كانون الثاني 
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وش���ككت المحكم���ة العلي���ا، في قراره���ا، بموق���ف الحكومة 

وادعاءاتها، من خال التشكيك الواضح بقدرة قرار الحكومة على 

تحقيق غاياته المعلنة. 

وقالت المحكمة: »ثمة صعوبة بالغة في االدعاء بأن تخصيص 

هذه الميزاني���ات للطاب الحريديم لفت���رة طويلة كهذه � أربع 

س���نوات )الفترة األولى في المس���ار األساس( � من دون إلزامهم 

بالخضوع لدورات التأهيل المهني أو اكتساب مهارات تشغيلية 

أيا كانت، من ش���أنه أن يش���جع اندماجهم في س���وق العمل مع 

انتهاء تلك الفترة.... دفع هذه المنحة طوال أربع سنوات كاملة 

لن يس���اعد، مطلقا، في تحقيق هذا الهدف. والنتيجة، إن فترة 

الس���نوات األربع هذه ال تس���هم، إطاقا، في دمج هؤالء الطاب 

المنشود في سوق العمل«!

وأشارت المحكمة )في قرار حكمها، الذي كتبه القاضي المتدين 

إلياكيم روبنش���تاين( في هذا الس���ياق إلى أن ع���دد الحريديم 

اليهود المقيمين في مدنية نيويورك )الواليات المتحدة( يبلغ 

مئات اآلالف، غالبيتهم الس���احقة منخرطة في سوق العمل من 

أجل كسب العيش »أكثر بكثير جدا من نسبتهم في إسرائيل«!

وتبين المعطيات التي تم تداولها خال النظر في االلتماس 

أن ع���دد الط���اب الحريديم الذين يتلق���ون المعونات المالية 

الحكومي���ة بلغ حتى تموز 2013 نحو 9400 طالب. كما تبين أنه 

عل���ى الرغم من رصد الحكومة مبلغ 110 مايين ش���يكل في كل 

واحدة من الس���نوات بين 2010 و 2014 منحًا للطاب الحريديم، 

إال أن المبال���غ الفعلية التي صرفته���ا الحكومة )الدولة( لهذا 

الغ���رض وصلت إل���ى 138 مليون ش���يكل ف���ي كل واحدة من 

الس���نوات الثاث 2010 � 2012، بينما صرفت 120 مليون شيكل 

في العام 2013.  

وقال���ت المحكم���ة إن االس���تنتاج المترت���ب عل���ى الحيثيات 

والتطورات المختلفة في هذه القضية هو »أن ثمة صعوبة بالغة 

في اعتبار قرار الحكومة محركا يدفع قطار دمج الطاب الحريديم 

في سوق العمل في إسرائيل. وحيال هذا االستنتاج، ثمة أمامنا 

احتم���االن اثنان ال ثالث لهم���ا: األول � احتم���ال بائس، وهو أن 

الهدف الذي صرحت به الحكومة لم يكن س���وى ضريبة كامية 

استهدفت تمكينها من االلتفاف على قرار الحكم الذي أصدرته 

ه���ذه المحكمة في قضي���ة يكوتيئيلي. والثان���ي � أن الهدف 

المعلن عنه هو هدف حقيقي، لكن الوس���يلة التي تم اعتمادها 

ال يمكن أن تخدم هذا الهدف. وعلى أية حال، وأيا يكن االحتمال 

الصحي���ح، فليس في ذلك ما يجيز ه���ذا التعامل التفضيلي مع 

الطاب الحريديم. واالس���تنتاج الواضح من هذا: أن المسار األول 

من ق���رار الحكومة )ما يتعلق بالس���نوات األربع األولى( ينتهك 

مبدأ المس���اواة. أما المس���ار الثاني )ما يتعلق بالسنة الخامسة( 

فهو يمس بصورة غير تناس���بية بالحق في المس���اواة، ال يخدم 

هدفه المعلن، ولذا فليس باإلمكان أن يبقى على حاله«!

من جهتها، أشارت القاضية مريم ناؤور )نائبة رئيس المحكمة 

العليا( إلى أن قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا قبل أربع 

سنوات )في التماس يكوتيئيلي( أكد أن »الهدف من رصد هذه 

المخصصات للطاب الحريديم هو هدف أيديولوجي � تش���جيع 

التعليم التوراتي، لكن الهدف الحقيقي في الواقع كان تقديم 

مساعدات اقتصادية، وليس تشجيع التعليم. وأضافت ناؤور أن 

العنوان الذي يتحدث عن »منحة تعليمية للطاب الحريديم في 

الكليات الدينية« و«ضم���ان دخل الحد األدنى للطاب الحريديم 

في الكليات الدينية«، سوية مع المعايير التي حددت لمنح هذه 

المخصصات )مثل عدد األوالد، عدم امتاك ش���قة غير س���كنية 

وغيرهما( ال تترك مجاال للش���ك ف���ي حقيقة أن »الحديث هو عن 

معونات اقتصادية«. ومن هنا، خلصت القاضية إلى التأكيد: » ال 

يبقى ثمة مجال آخر سوى التوصل إلى االستنتاج الذي توصلت 

إليه المحكمة في قضية يكوتيئيلي، ولألس���باب ذاتها، وهو أن 

القرار يشكل مسا غير مقبول بمبدأ المساواة«!

ورأى القاضي س���ليم جبران أن »ق���رار الحكومة يكرس، بدرجة 

معينة، اعتماد الطاب الحريديم على مصادر تمويل من الخزينة 

العامة، وليس من الكسب الذاتي من العمل. وتجدر اإلشارة إلى 

أن دمج الوسط الحريدي في الحياة العامة، بوجه عام، وفي سوق 

العمل، بوجه خاص، هو مصلحة عليا بالنس���بة لدولة إس���رائيل. 

وفي مثل هذه المابس���ات، ليس���ت ثمة عاق���ة موضوعية بين 

الهدف العلن من وراء قرار الحكومة وبين الوسائل التي اختارت 

الحكوم���ة اعتمادها لتحقي���ق هذا الهدف، ولذا فهي وس���ائل 

مرفوضة ويتوجب إلغاؤها«!

بعد أربع سنوات من االلتفاف على قرار سابق للمحكمة نفسها:

المحكمة العليا تأمر الحكومة بالتوقف عن دفع مخصصات 

»ضمان الدخل« لطالب الكليات الدينية الحريديم!

تتك���رر كل ع���ام لعبة ش���د الحبل بي���ن وزارت���ي الدف���اع والمالية 

اإلس���رائيليتين حول ميزانية األمن. وتطالب وزارة الدفاع دائما بزيادة 

الميزانية للعام 2015، وسط حملة تهديد وتخويف من أن عدم زيادتها 

سيؤثر على جهوزية الجيش وسيؤدي إلى تقليص تدريباته والتراجع 

عن شراء أس���لحة وتطويرها. وفي المقابل تؤكد وزارة المالية أن حجم 

ميزانية األمن المقرر كاف كي يس���تمر التفوق العسكري اإلسرائيلي 

في المنطقة، وتطالب الجيش باتخاذ خطوات ناجعة وخفض اإلنفاق.

وغالب���ا م���ا تنتهي لعبة ش���د الحبل ه���ذه بتدخل رئي���س الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، والتوصل إلى تسوية، يتم من خالها 

زي���ادة الميزانية. وفي معظ���م األعوام الماضية تم���ت زيادة ميزانية 

األمن بعدة مليارات من الشواكل، إن لم يكن أكثر، بعد إقرار الميزانية 

العامة. وكانت حكومة نتنياهو السابقة قد أعلنت في نهاية واليتها، 

ف���ي نهاية الع���ام 2012، عن وج���ود عجز مالي بمبلغ 40 مليار ش���يكل 

تقريبا، وتبين أن معظم هذا المبلغ قد تم رصده لميزانية األمن بادعاء 

االستعداد لشن هجوم ضد إيران.

وترافق وس���ائل اإلعام اإلس���رائيلية الس���جال حول ميزانية األمن. 

ويدع���ي قادة الجيش أن وزارة المالية وقس���مًا م���ن المحللين ينزعون 

الشرعية عن ضباط الجيش في هذا السجال. 

وكتب المحلل العس���كري في صحيفة »هآرت���س«، عاموس هارئيل، 

أن الس���جال األخير ح���ول ميزانية األمن »أس���فر، ألول م���رة، عن أجواء 

معادي���ة للجي���ش في جزء من وس���ائل اإلعام. فقد ت���م وصف ضباط 

ف���ي الخدمة الدائمة بأنهم عاطلون عن العمل ويكس���بون رزقهم على 

حساب المواطنين العاملين«. ولفت المحلل إلى أن »الجيش اإلسرائيلي 

اكتش���ف أن قواعد اللعبة قد تغيرت، وأن الش���عب ل���م يعد يهلع من 

التهديدات بالمس بقدرات الجيش وأنه يستحيل التهرب من تقليص 

الميزانية«.

التحذير من مغبة أزمة ائتالفية
ذكرت وسائل إعام إسرائيلية نتنياهو عقد اجتماعا مع وزير الدفاع، 

موش���يه يعلون، ووزير المالية، يائير لبيد. لكن في هذه األثناء استمر 

كا الجانبين، الجيش والمالية، في اإلصرار على مواقفهما. 

ونقل���ت صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« عن مصادر مقرب���ة من لبيد 

تحذيره���ا من أنه في حال وقوف نتنياهو إل���ى جانب جهاز األمن في 

السجال الحالي، فإنه سيتسبب بأزمة سياسية في االئتاف الحكومي. 

وأضاف���وا أنه فقط في الخريف الماضي حص���ل جهاز األمن على زيادة 

في الميزانية حجمها 75ر2 مليار شيكل، ووقع على اتفاق يقضي بأن ال 

يحص���ل على ميزانيات أخرى حتى نهاية العام الحالي. وأضافوا أنه »ال 

يعقل أن ضباط الجيش اإلس���رائيلي يهاجمون من دون هوادة موظفي 

المالية. وقد تجاوز هذا األمر كافة الحدود«.

وقال موظف رفيع المس���توى في وزارة المالي���ة للصحيفة إن »وزارة 

المالي���ة ال تعتزم تحويل أي أموال لجهاز األمن« وإن الوزارة س���تقترح 

على وزارة الدفاع إجراء تقليصات في سياق ميزانية األمن للعام 2015. 

وأضاف الموظف نفسه »نحن إلى جانب المقاتلين، ونؤيد التدريبات، 

ونؤيد أي ش���يء من شأنه تعزيز قوة الجيش، لكن ضد انعدام النجاعة 

وتبذير األموال الكبير على أمور ليست مهمة«. ودعا الموظف إلى إعادة 

النظر في »الشروط التفضيلية« التي يحصل عليها الضباط في الخدمة 

العسكرية الدائمة قياسا بباقي العاملين في القطاع العام. 

وقال لبيد إنه »ليس لدينا أي ش���يء ض���د المقاتلين الذين يدافعون 

عن حياتنا. وهم يستحقون ليس فقط ما يحصلون عليه وإنما أكثر من 

ذلك، س���واء بالعتاد أو التدريبات. ولدينا نقاش مهني مع جهاز األمن 

حول إمكانية التوفير في أماكن أخرى وااللتزام بالميزانية المقررة«.

وقال مسؤولون في وزارة المالية إن »المعادلة بسيطة - زيادة ميزانية 

األمن تساوي تقليص ميزانيات الصحة والتربية والتعليم ومؤسسات 

التعليم العالي«.

وجاءت أق���وال لبيد وكبار موظف���ي وزارة المالي���ة ردا على اتهامات 

وجهها ضباط في الجيش لهم. وق���ال ضابط في هيئة األركان العامة 

للجيش اإلسرائيلي إن »الحملة ضدنا تتغلغل، وهم يحرضون الجمهور 

اإلس���رائيلي ضد الضب���اط في الخدم���ة الدائمة ويجعل���ون الجمهور 

يكرههم«، وإن »الصراع على الميزانية سينتهي بمبلغ كهذا أو ذاك... 

وهو ال يس���اوي الضرر الذي لحق بقادة فصائل وكتائب وألوية. فهؤالء 

يشعرون بأنهم تلقوا ضربات. وال يمكن تصحيح الضرر. وقد وصلنا إلى 

وضع يدفع فيه ضباط - محاربون ثمنا شخصيا غاليا ويخجلون من زيهم 

العس���كري. وقبل بدء األزمة الحالية واجهنا صعوب���ة في إبقاء أفضل 

الضباط في الجيش، والوضع اآلن أصعب بأضعاف مضاعفة«.

ضباط سالح الجو يسافرون بطائرات خاصة
على خلفية الصراع على ميزانية األمن وبهدف ممارس���ة ضغوط على 

الحكومة من أجل زيادتها، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، 

بيني غانتس، أن قوات االحتياط ستتوقف عن إجراء تدريبات عسكرية 

في النصف الثاني من العام الحالي. 

وقال غانتس إن »سلم األولويات الوطني يتغير، وتتغير معه، ألسفي، 

الق���رارات المتعلقة باألمن«. واعتبر أن جه���از األمن يواجه »تحديا في 

الم���وارد ُيعّد غير مأل���وف وقد تكون له انعكاس���ات دراماتيكية على 

الجيش اإلسرائيلي«. 

وق���ال غانتس إن القرار بإلغ���اء تدريبات قوات االحتي���اط هو القرار 

المركزي من بين العديد من الق���رارات »المؤلمة« األخرى التي اتخذها 

جهاز األمن في الفترة األخيرة. وفي موازاة ذلك ألمح ضباط تحدثوا إلى 

وس���ائل إعام إلى أن مس���توى جهوزية القوات اإلسرائيلية، بعد وقف 

التدريبات، سيصبح شبيهًا بجهوزيتها عشية حرب لبنان الثانية، في 

تموز 2006، التي سجل الجيش اإلسرائيلي فيها فشا ذريعا.

وادعى غانتس »س���أقول لك���م بصراحة، أنا قلق م���ن الجهوزية ]في 

الجيش[ في الحاضر والمس���تقبل. وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل منع 

تقلي���ص الميزانية والمس باألمن. وس���نطرح األمور أمام الجهات ذات 

العاقة م���ن أجل تغيير الوضع الحالي، من موقع المس���ؤولية وترجيح 

الرأي«. 

م���ن جهة ثانية، كش���ف موقع »والا« االلكتروني ع���ن أنه في الوقت 

الذي أعلن فيه يعلون عن تقليص تدريبات الطيارين في االحتياط في 

ساح الجو اإلسرائيلي، فإن ضباطا في هذا الساح يستمتعون بالسفر 

من قاعدة عس���كرية إلى أخرى بطائرات خاصة، رغم أن المس���افة بين 

القاعدتين تكون قصيرة في غالب األحيان. وأضاف الموقع االلكتروني 

أن ضباط ساح الجو يسافرون بطائرات غير عسكرية في أحيان متقاربة 

»وليس الحتياجات عس���كرية فقط«، بينما الضباط من القوات األخرى، 

غير ساح الجو، يستخدمون طائرات كهذه فقط بعد الحصول على إذن 

خاص وفي أحيان متباعدة جدا. 

ورغ���م أن ضباط س���اح الجو ادعوا أن س���فرهم بطائ���رات خاصة بين 

القواعد العسكرية يتم ألسباب طارئة ونقل مواد سرية بصورة سريعة، 

إال أن س���فرهم بطائرات كهذه أثار موجة انتقادات واسعة ضدهم في 

صفوف الجيش اإلس���رائيلي، خاص���ة على خلفية ق���رار يعلون بإلغاء 

تدريب���ات طياري االحتياط بدءا من األول من حزيران المقبل. كذلك تم 

توجيه انتقادات شديدة بس���بب سلوك قادة ساح الجو، قبل سنوات، 

عندم���ا وصلوا إلى مراس���م في قاعدة »رامات دافيد« لس���اح الجو، في 

مرج بن عامر، بطائرات عس���كرية من أجل تجاوز ازدحامات الس���ير، ولم 

يسافروا بسياراتهم من أجل توفير نفقات. 

من جانبه، اعتبر الصحافي تس���فيكا غوتليف في مدونته، على موقع 

»هآرتس« االلكتروني، أن ميزانية األمن اإلس���رائيلية هائلة، وتبلغ 62 

مليار ش���يكل، وأن »جميع العناوين واالقتباس���ات من مصادر س���رية 

والخطابات المهددة والتس���ريبات من لجان الكنيست المختلفة حول 

زيادة هذه الميزانية هي نكتة واحدة كبرى«.  

وأض���اف أن »الجميع يعي أن ميزانية األم���ن هائلة، وأن التهديدات 

األمنية والوجودية على إس���رائيل تكاد تكون غير موجودة، س���واء من 

جانب إي���ران أو مصر أو لبن���ان ]حزب الله[ أو الفلس���طينيين. وال يزال 

الجميع يلعبون اللعبة نفسها« في جهاز األمن اإلسرائيلي.

وكتب غوتليف »دعوني أش���ي لكم بس���ر: إن جه���از األمن والجيش 

اإلسرائيلي ال يحاربان من أجل زيادة الميزانية. إنهما يحاربان من أجل 

عدم تقليص الميزانية«. 

الجيش يكذب على الجمهور
ف����ي هذه األثناء أبع����د الرئيس الجديد للجن����ة الخارجية واألمن 

التابعة للكنيست زئيف إلكين، من حزب الليكود، عضو الكنيست 

عومر بار- ليف، من حزب العمل، عن اجتماعات أربع لجان متفرعة عن 

لجنة الخارجية واألمن، وهي: اللجنة الفرعية لشؤون االستخبارات، 

اللجنة الفرعية لش����ؤون بناء الق����وة العس����كرية، اللجنة الفرعية 

لش����ؤون األمن واللجنة المش����تركة لش����ؤون ميزانية جهاز األمن. 

وقد تم إبعاد بار- ليف بعد أن س����ّرب من اجتماع للجنة المشتركة 

لشؤون ميزانية جهاز األمن للقناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، 

أقوال ضابط كبير في الجيش كش����ف خال االجتماع عن أن س����اح 

الجو لم يعتزم أبدا إج����راء تدريبات خال النصف الثاني من العام 

الحالي.

وتبين من تس���ريب هذه المعلومات أن أق���وال ضابط كبير، أدلى بها 

في وقت سابق، وجاء فيها أنه تم إلغاء تدريبات ساح الجو في النصف 

الثاني من العام الحالي بسبب تقليص ميزانية األمن، لم تكن صحيحة 

وأن الجيش كذب على الجمهور.

وقد كتب بار- ليف رس���الة إلى يعلون بهذا الخصوص وبعث بنسخة 

منه���ا إلى القناة الثاني���ة. وادعت مصادر في لجن���ة الخارجية واألمن 

أن إبع���اد بار- ليف عن اجتماعات اللج���ان الفرعية حتى انتهاء الدورة 

الصيفية للكنيست لم يأت بس���بب الكشف عن هذه المعلومات وإنما 

ألنه كشف عن معلومات من اجتماع سري للجنة سرية. 

ونقلت وس���ائل إعام إس���رائيلية عن مصدر مطلع على هذه القضية 

قوله إن »وزير الدفاع والجيش اإلس���رائيلي يصفيان الحس���اب مع بار- 

ليف. فقد كشف كذبهما، وهما انتقما منه وقدما شكوى ضده بعد أن 

وجدا بندا فرعيا ينص على حظر تس���ريب معلومات من مداوالت اللجنة 

حتى لو لم تكن هذه مداوالت س���رية. والمش���كلة هنا هي أن بار- ليف 

اقتبس معلومات س���رية في رس���الة لم تصنف كسرية وبعث بها إلى 

وزير الدف���اع«. وقالت مصادر في لجنة الخارجي���ة واألمن إن إبعاد بار- 

لي���ف عن مداوالت اللجان هو خطوة غي���ر مألوفة ولم يتم اتخاذها ضد 

عضو في اللجنة أبدا. 

من جانبه���ا كتبت رئيس���ة حزب ميرت���س، عضو الكنيس���ت زهافا 

غالئون، ف���ي صفحتها على موقع التواصل االجتماعي »فيس���بوك« أن 

»تحقيق الش���اباك ]جهاز األمن العام[ كان قد أظهر أن إلكين نفس���ه 

نقل معلومات س���رية اطلع عليها، قبل س���نتين، حول تحركات الجيش 

اإلس���رائيلي ونش���اط عس���كري في الضفة الغربية ضد جرائم ’جباية 

الثم���ن’، وأنه جمع معلومات حول القوات اإلس���رائيلية من أجل إحباط 

إخاء بؤر استيطانية عشوائية غير قانونية. ولم يتم اتخاذ أي خطوات 

ضد إلكين«. 

وأضافت غالئون »ها هو ملخص المنطق األمني لهذه الحكومة: القول 

للش���عب إن قادة الجيش يعترفون بأن لديهم ما يكفي من المال وربما 

ال توج���د حاجة إلضافة مليارات إلى الميزانية في كل عام، هي مخالفة 

أمنية خطي���رة وتتطلب فرض عقوبات. لكن نقل معلومات س���رية إلى 

مجموعة جانحين من اليمين المتطرف تس���عى إلى المس بالجنود هي 

مخالف���ة صغيرة جدا. ولجنة خارجية وأمن هذا هو رئيس���ها هي لجنة 

تعنى بكل شيء إال باألمن«. 

ورأى الباحث في الجيش اإلسرائيلي، البروفسور ياغيل ليفي، في هذا 

السياق، في مقال نشرته »هآرتس«، أن »الحديث يدور حول قواعد ناٍد 

أكث���ر مما هي قواعد غايتها حماية أس���رار الدول���ة. والمعلومات التي 

نقلها بار- ليف لم تكن س���رية، إذ أنه لو كان���ت كذلك لمنعت الرقابة 

العس���كرية نشرها. وربما كانت ]الرقابة[ ستمنع نشر تقارير أدلى بها 

رئي���س هيئة أركان الجيش م���ن على منابر عديدة ح���ول المس الذي 

تلحق���ه الميزانية بتدريبات الجيش - وهو التضليل الذي كش���ف عنه 

عضو الكنيس���ت. إن كل م���ا فعله بار- ليف هو الكش���ف عن أداء ليس 

صادقا من جانب ضابط كبير أمام الكنيست«. 

موسم الجـدل والخـداع حـول
ميـزانـيـة األمـن اإلسـرائيـلـيـة!

*تقارير: »الجيش اإلسرائيلي يطالب بزيادة ميزانية األمن لمنع تقليصها«*
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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«

من نشاطات »مركز مـدار«

كتب سليم سالمة:

»اله���زة األرضية« المتوقعة لم تحصل. ويبدو أنه لم يعد ثمة ش���يء 

ق���ادرا على إحداث ما يمك���ن اعتباره »هزة أرضية« في إس���رائيل. هي 

ج���والت متكررة من التعبير عن المفاجأة، االس���تهجان، الدهش���ة، بل 

واالستنكار حتى، لكنها ال تتجاوز فعل الزوابع التي سرعان ما يتاشى 

غباره���ا ويتبدد أثرها كأنها لم تكن، في انتظار »س���ابقة« أخرى تثير 

جولة / زوبعة أخرى خلفها، سرعان ما تتاشى هي أيضا وهكذا دواليك. 

وهذه هي الحال، نفس���ه، في »السابقة المناوبة« التي دوت أصداؤها 

بين جدران المحكمة العليا اإلس���رائيلية ولم تصل سوى إلى المعنيين 

المباشرين، من الحقوقيين والقضائيين والمحللين المتابعين. 

وحري بأن نش���ير، هن���ا، إلى أن »الس���ابقة القضائية« في إس���رائيل 

تتمتع، وفق النظام السياس���ي المعمول به في الباد، بمكانة قانونية 

وقضائية عليا، فا تتقدم عليها سوى النصوص التشريعية الصريحة، 

س���واء كانت قواني���ن أو أنظمة وأوامر. ومن هنا األهمية االس���تثنائية 

الفائقة التي تولى لقرار الحك���م المثير الذي أصدرته المحكمة العليا 

في إس���رائيل في ش���هر نيس���ان الماضي، لكنها لم تجز نشره إال في 

نهاية أيار األخير. 

وزبدة قرار الحكم هذا تقضي بمنع نش���ر وتوزيع كتاب رواية أدبية، 

بعدما تم إصداره، نش���ره وبيعه بمئات النسخ، وذلك »نظرا ل�ما يسببه 

من مّس بالخصوصية«! ليس قبل أن يش���به القضاة الرواية )الخيالية!( 

المبنية على قصة حب بي���ن الكاتب المؤلف وبين المّدعية ب�أنها مثل 

»معرض يشمل صورها )المدعية( عارية«!

العالقة الخاصة والمصلحة العامة
وكان���ت المحكمة العليا قد أصدرت قرارها ه���ذا في ختام النظر في 

التماس قدمه إليها الكات���ب مؤلف الرواية ضد قرار اتخذته المحكمة 

المركزي���ة في الق���دس تضمن إصدار أمر احترازي يمنع نش���ر وتوزيع 

الرواية. 

والقصة، اختصارا، هي أن المدعية، التي كانت صديقة الكاتب لبضع 

سنوات، تقدمت بدعوى إلى المحكمة المركزية في القدس مطالبة إياها 

بإص���دار أمر يمنع توزيع الرواية بادعاء أنها )الرواية( تتضمن توصيفا 

أوتوبيوغرافيا دقيقا للعاق���ات الحميمة التي كانت بينهما، ولذا فمن 

ش���أن ذلك أن يؤدي إلى كشف هويتها والمس، بالتالي، بخصوصيتها 

وسمعتها الحسنة. 

وتبين حيثيات قرار الحكم أن الش���ابة المدعية تعرفت على الكاتب 

في العام 2001 في إحدى صاالت السينما في مدينة القدس، حين كانت 

ال تزال طالبة تدرس الفنون في الجامعة وتقيم في ش���قة مشتركة مع 

صديقه���ا، لصق بيت الكاتب، حيث كان يقي���م مع زوجته وأوالده. ومع 

توال���ي األيام، تعززت أواصر العاق���ة بينهما حتى تحولت إلى عاقات 

رومانس���ية استمرت أكثر من خمس س���نوات، كانت سّرّية في البداية 

لكنها س���رعان ما خرجت إلى العلن بعدما انفصل كل منهما عن شريك 

حياته السابق. 

وتص���ف أح���داث الرواية، الت���ي صدرت ف���ي الع���ام 2009، عاقات 

رومانس���ية حميمة قامت بين رجل في سن المؤلف، بعد أن سيطر عليه 

اليأس واإلحباط من زواجه غير المرضي، وبين طالبة جامعية شابة، بدءا 

من لقائهما األول في صالة السينما. ويعمل بطل الرواية في مهنة هي 

نفس���ها مهنة المؤلف، فضا عن بعض التفاصي���ل الصغيرة المميزة 

المستوحاة من العاقة بين العاشقَ�ين. 

وفور صدور الرواية، في العام المذكور، توجهت المدعية إلى المؤلف 

وإلى دار النش���ر طالبة منهم���ا التوقف عن تس���ويق وتوزيع الكتاب، 

إضافة إلى جمع جميع النس���خ المتوفرة في األسواق والمكتبات، وذلك 

استنادا إلى »قانون حماية الخصوصية« )1981( و«قانون منع التشهير« 

)1965(، ناهي���ك ع���ن االدعاء ب���أن الكتاب ينطوي على خ���رق ل� »قانون 

حقوق التأليف« )2007(، إذ أن أجزاء منه تس���تند إلى رس���ائل كتبتها 

هي بنفسها. 

واس���تجابة لهذا التوجه، قررت دار النشر التوقف عن توزيع الكتاب، 

مؤقتا وإلى حين البت في الخاف، وقامت بجمع ما تبقى من النس���خ في 

المكتبات، بعد أن قد تم بيع 879 نس���خة منها. لكن المدعية لم تكتف 

بهذا، فتقدمت بدعوى ضد المؤلف ودار النش���ر إلى المحكمة المركزية 

ف���ي القدس، التي أصدرت أم���را احترازيا مؤقتا يمن���ع توزيع الكتاب، 

ث���م حولت األمر المؤقت إلى أمر ثاب���ت وأمرت المؤلف بدفع تعويضات 

للمدعية بمبلغ 200 ألف شيكل. 

وف���ي المقابل، ادع���ى المؤلف، في رده إلى المحكم���ة المركزية وفي 

الئحة االستئناف إلى المحكمة العليا، بأن الرواية هي نتاج أدبي خيالي 

محض وبأن الشخصيات الحقيقية لم تكن سوى مصدر إيحاء وإلهام له، 

ال غير. وأوضح، أيضا، أن شريكة حياته السابقة )المدعية( باركت كتابة 

الرواية وكانت على علم بأنها س���تعالج العاقة بينهما، بطريقة أدبية 

ورمزية، وبأنها ستتضمن، دون شك، تفاصيل حميمة عن تلك العاقة. 

وأضاف أن ثمة مصلحة جماهيرية عامة في نش���ر الرواية كونها تعالج 

مسألة إنسانية عامة � العاقات الزوجية. 

وضّمن الكاتب رده واس���تئنافه رأيين استش���اريين قدمهما خبيران 

أدبيان هما البروفس���ور أريئيل هيرش���فيلد والبروفس���ور حنان حيفر، 

حاوال م���ن خالهما، إقناع المحكم���ة بأن الرواية هي خيالية وليس���ت 

أتوبيوغرافية )سيرة ذاتية( وأكدا، بصورة قاطعة، أن الرواية ال تعرض 

واقعا حقيقي���ا وال يجوز الحكم عليها بأدوات النش���ر األوتوبيوغرافي، 

را م���ن أن قبول الدعوى س���ينطوي على 
ّ
التاريخ���ي أو الصحاف���ي. وحذ

إسقاطات عميقة األثر وبعيدة المدى. وشرح حيفر للمحكمة عن الفارق 

بين الرواية األتوبيوغرافية )الس���يرة الذاتية( وبي���ن الرواية الخيالية 

قائ���ا: »إن التمييز بينهما ال يتعلق بمدى ق���رب الحبكة أو بعدها عن 

واقع حياة الكاتب، بل يستند إلى مقياس موضوعي مشتق من تفسير 

القارئ لمجمل اإلشارات التي يتضمنها الكتاب«!

لكن قاضي المحكمة العليا، نوعام س���ولبيرغ، رفض موقفّي الخبيرين 

المذكوري���ن جملة وتفصيا بذريعة أن »تبني سياس���ة قضائية تقوم 

على مفهومها األدبي ليس أمرا الئقا«!

الكتاب أشبه بمعرض صور عري!
في مس���تهل قرار المحكمة العليا )66 صفح���ة(، الذي كتبه القاضي 

نوعام س���ولبيرغ )وهو متدين مس���توطن يقيم في مس���توطنة »ألون 

شفوت« إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم(، حدد القاضي السؤال 

الجوهري واألس���اس التالي الذي يدور حوله االس���تئناف: ما هي نقطة 

الت���وازن األفضل بين الحق في حرية التعبي���ر وحرية اإلبداع من جهة، 

وبين الحق في الخصوصية والسمعة الطيبة من جهة أخرى؟ وذلك بعد 

أن س���جل االقتباس التالي من غابريئيل غارس���يا ماركيز: »لكل إنسان 

ثاث���ة أنواع من الحي���اة: حياة عامة، حياة خاصة وحياة س���ّرّية«!  لكن 

القاضي سولبيرغ أقام هذا كله، وما تاه في نص القرار وحيثياته أيضا، 

على رفضه رأي الخبيرين كم���ا ورد أعاه واعتباره، بالتالي، الكتاب قيد 

البحث رواية أوتوبيوغرافية، ال رواية خيالية. 

ثم قدم القاضي سولبيرغ عرضا مقارنا حول النهج القضائي المعتمد 

في بعض الدول الغربية في مثل هذه المس���ائل، وخلص إلى إن الوضع 

في إنكلترا يرجح كفة حماية الخصوصية والسمعة الطيبة، بينما يحتل 

حق الحرية في التعبير موقع الصدارة في الحالة األميركية. كما أش���ار 

إلى أن المحكمة الفيدرالية الدس���تورية ف���ي ألمانيا منعت، في العام 

2008، نش���ر وتوزيع رواية أدبية تحكي قصة حب بين المؤلف وإحدى 

الممثات، على خلفية ادعاءات مماثلة. 

ومن هنا، عاد س���ولبيرغ إلى الدعوى قيد االستئناف فكتب يقول: »إن 

ش���خصية بطلة الرواية تش���مل تفاصيل ش���خصية ومميزة كثيرة من 

شأنها أن تكش���ف عن هوية المدعية«. ومن بين هذه التفاصيل، عدد 

ها، عملها المميز، 
ّ
القاضي: »وصف مظهرها الخارجي، تفاصيل عن سن

مكان تعليمه���ا، مكان عملها وم���كان إقامتها، تفاصي���ل عن الكاتب 

نفس���ه، ش���ريكها، وأحداث وقعت في الواقع بحضور أط���راف ثالثة«. 

وأضاف القاض���ي يقول:«هذا الكتاب، من الناحي���ة الفعلية، هو كتاب 

ه بأنه نتاج أدبي خيالي، ومن هنا فإن ما يس���ببه من مّس  توثيقي مموَّ

كنا المبدأ إلى جزئياته، بما 
ّ
بخصوصية المدعية هو حاد وخطي���ر.... فك

يتناسب مع ظروف الحالة والكتاب قيد البحث، فوجدنا أن الخيال قليل 

جدا بينما المّس كبير«! ثم ذهب القاضي س���ولبيرغ إلى تش���بيه نشر 

الرواية بعرض جسم المدعية عاريا أمام الناس: »لو أن الكاتب أراد إقامة 

معرض للص���ور يعرض من خاله صور المدعي���ة عارية، لكان صدر أمر 

احترازي على الفور، بالتأكيد، لمنعه من القيام بذلك. فما بالنا بالنسبة 

لكتاب يرس���م جس���د المدعية في حجرة النوم ويكشف عن مكنونات 

نفسها وأسرارها الدفينة؟«. 

ثم خلص س���ولبيرغ إلى النتيجة القضائي���ة األخيرة معلنا »تفضيل 

الحق في الخصوصية على الحق في حرية التعبير«، مش���يرا إلى إدراكه 

لحقيقة أنه يسجل س���ابقة قضائية ستترتب عليها إسقاطات ونتائج 

عميقة وبعيدة المدى، فقال صراحة: »س���يحول قرارنا هذا وما يكرسه 

من سياس���ة قضائية، ال ش���ك، دون رؤية نتاجات أدبية النور مستقبا. 

لكن هذا ليس أحد االعتبارات المركزية في نظرنا. ستخس���ر اإلنسانية 

جمع���اء عددا من النتاج���ات األدبية، حقا. لكن ه���ذه الحجة ال يمكنها 

تغيير قرارنا. فثمة قيم يجدر أن نخسر بعض »الكتب الجيدة« لقاءها، 

لكن اإلنسان قبل الكتاب. فالكتاب يأتي لخدمة اإلنسانية، ال العكس«!

ومن بين األمور الملفتة للنظر في قرار الحكم هذا، انضمام القاضيين 

اآلخري���ن في هيئة المحكم���ة، القاضية مريام ناؤور والقاضي س���ليم 

جب���ران، إلى رأي س���ولبيرغ وتبنيه، نصا وروحا، رغم إش���ارة األولى إلى 

أن »النتيجة التي تتمثل في منع نش���ر كتاب أنجز تأليفه هي نتيجة 

قاس���ية وينبغي قصرها على الحاالت االستثنائية«، معتبرة أن الكتاب 

قيد البحث هو كذلك فعا، إذ أن »الجملة النموذجية المدونة على غاف 

الكتاب ومفادها أن حبكة الرواية وش���خصياتها، جميعا، هي من نسج 

خيال المؤلف وأية عاقة بينها وبين ش���خصيات حقيقية وأش���خاص 

حقيقيي���ن وأحداث حصلت في الواقع ه���ي محض صدفة ال غير � هذه 

الجملة ال تعكس الحقيقة في هذه الحالة«!

وقد أيد القاضيان المذكوران قرار س���ولبيرغ في انطاقه الواضح من 

خلفياته الدينية، أساس���ا، واس���تناده، بصورة رئيس���ة، إلى »الموروث 

العب���ري« في تفضيل القضاء األوروبي )الذي يض���ع في الصدارة الحق 

في الخصوصية( عل���ى القضاء األميركي )الذي يضع في الصدارة الحق 

ف���ي حرية التعبير(، منوها بأن »الطريقة األميركية بعيدة عن التقاليد 

الدس���تورية اإلس���رائيلية، عن اإلط���ار القانوني وعن إرثن���ا العبري«، 

ومس���تغرقًا في تدعيم موقفه باقتباسات عديدة وواسعة من الشرائع 

العبرية، ليصل إلى القول إن »الحق في الخصوصية يطل واضحا من بين 

ثنايا األدبيات الواسعة جدا في القضاء العبري«!   

»سابقة خطيرة جدا تستدعي بحثا إضافيا«
أثار قرار الحكم هذا عاصفة بين أوس���اط األدب���اء والحقوقيين، بوجه 

خاص، في إسرائيل فأجمعوا على أنه يشكل »سابقة خطيرة جدا«، رغم 

اختافهم في تقييم الرواية من حيث مستواها األدبي ومن حيث مدى 

كش���فها حقا عن جوانب وتفاصيل حميمة تتعلق بشخصيات حقيقية 

ف���ي الواقع. وركز المعلق���ون على الخطورة االس���تثنائية التي تنطوي 

عليها هذه الس���ابقة القانونية في كل ما يتعلق بحرية التعبير، عامة، 

وباإلنتاج األدبي، خاصة، إذ ستش���كل سيفا مس���لطا على رقاب الكتاب 

أنفس���هم في مس���يرة انكبابهم على الكتابة األدبية ما س���يدفعهم، 

اضطرارا، إلى ممارس���ة ن���وع جديد من الرقابة الذاتية اس���تثنائي في 

صرامته وتشدده، خشية التعرض لدعاوى قضائية الحقا. واألمر نفسه 

يمك���ن أن يقال، بالطبع، عن الناش���رين الذين س���يعمدون إلى الرقابة 

الذاتية الصارمة والمش���ددة ذاتها فيقومون بفح���ص أي إنتاج أدبي 

جديد يعتزمون إصداره ونش���ره فحصا معمق���ا وتدقيقيا كي يتجنبوا 

الوق���وع تحت طائلة القان���ون، في ضوء هذه الس���ابقة القضائية. هذا 

من جهة. ومن جهة أخرى، تضع هذه الس���ابقة ساحا ماضيا بين يدي 

أي ش���خص قد يدعي ب���أن إنتاجا أدبيا ما يعّد للطبع والنش���ر يتضمن 

مس���ا بخصوصيته وكشفا لتفاصيل شخصية عنه، األمر الذي من شأنه 

أن يدفع دور النش���ر إلى التخلي عن النش���ر واإلصدار والتوزيع، خشية 

مواجهات قضائية الحقة تضعهم السابقة المذكورة خالها في موضع 

الخاسر المؤكد سلفا، تقريبا. 

وأش���ار بعض المعلقين إلى أن عش���رات، إن لم يك���ن مئات، األعمال 

األدبية المختلفة )رواية وشعرا وقصة( التي صدرت ونشرت ووزعت في 

إسرائيل خال العقود المنصرمة لم يكن من الممكن أن ترى النور وفقا 

لمعايير قرار المحكمة العليا األخير والسابقة القضائية التي يسجلها. 

ووصف أحد المعلقين ذلك بالقول: »إن العديد من تلك األعمال لم يكن 

قادرا على الصمود في امتحان سولبيرغ«!

واعتبر يوف���ال كارنئيل، المحاضر في الحق���وق واإلعام في »المركز 

متعدد المجاالت« في هرتس���ليا، أن هذا القرار يش���كل »انحرافا جديا 

وجوهري���ا عن القاعدة الت���ي كان معموال بها حتى الي���وم في القضاء 

اإلسرائيلي عامة، وفي المحكمة العليا خاصة، والتي ارتأت � في الحاالت 

المش���ابهة � تفضيل حرية المؤلف في التعبير واإلبداع. أما هذا القرار 

فيع���ّرض حرية اإلب���داع والتعبير لخطر جدي وحقيق���ي. فقد اختارت 

المحكمة تبني التفس���ير الذي يعبر عن مشاعر المدعية الذاتية، بينما 

ليس هذا هو تفس���ير القارئ العادي الذي ال يعرف شيئا عنها شخصيا 

وع���ن قصة حياتها الش���خصية وهو ال يبحث، في الع���ادة، عن حقائق 

واقعية وموضوعية«. 

وأعاد كارنئيل إلى األذهان حقيقة أن القاضي س���ولبيرغ نفس���ه كان 

اختط المس���ار ذاته ف���ي تقييد حرية ال���رأي والتعبير ف���ي ما ُيعرف 

باس���م »قضية الضابط ر«، وهي الدعوى التي قدمها ضابط في الجيش 

اإلسرائيلي على خلفية إعداد تحقيق صحافي وبثه في برنامج تلفزيوني 

)»عوفدا« � »حقيقة«( حول جريمة قتل الطفلة إيمان الهمص عند نقطة 

للجيش اإلس���رائيلي في جن���وب قطاع غزة ي���وم 2004/10/5.  فقد قرر 

س���ولبيرغ )قاضي المحكمة المركزية في الق���دس آنذاك( قبول دعوى 

الضابط اإلسرائيلي وإلزام الصحافية إيانه دايان وشركة »طلعاد« للبث 

في القناة التلفزيونية الثانية بتعويضه ماليا بمبلغ 300 ألف شيكل. 

وق���ال كانئي���ل )»هآرت���س« – 2014/5/25(: »ف���ي الحالتي���ن، اختار 

سولبيرغ تبني تفسير المدعي بوصفه الطريقة الوحيدة لقراءة النص، 

التلفزيون���ي أو األدبي، مما أوصله إلى الحاجة إلى ممارس���ة الرقابة، بل 

الشطب. ولكن هذا التفسير يشكل اآلن سابقة خطيرة جدا لدى إقحامه 

عالم أدب الخيال. إنه يش���كل مس���ا جديا بحري���ة التعبير واإلبداع في 

إس���رائيل، بالتوازن المطلوب بين حرية التعبير والحق في الخصوصية، 

ولذا فهو يس���تدعي إعادة المحكمة العليا النظر في الموضوع في إطار 

بحث إضافي بهيئة قضاة موسعة«!

في سابقة قضائية - المحكمة العليا اإلسرائيلية تمنع نشر رواية أدبية

ضربة أخرى لحرية التعبير واإلبداع تطال اإلنتاج األدبي هذه المرة!

صدور كتاب »كيف لم أعد يهوديـًا؟« لشلومو ساند
*الكتاب األخير من ثالثية يفتح المؤلف من خاللها النار على مجموعة كبيرة من المسلمات الصهيونية الصنمّية الكاذبة *

ا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية - 
ً
رام الله - صدر حديث

مدار وفي الوقت نفسه عن منشورات المكتبة األهلية في عمان، كتاب 

»كيف لم أعد يهوديًا؟- وجهة نظر إس���رائيلية«، من تأليف البروفسور 

ش���لومو س���اند، أس���تاذ التاريخ في جامعة تل أبيب، وذلك في ترجمة 

عربية أنجزها وقّدم لها أنط�وان شلح�ت.

ويشكل هذا الكتاب جزءًا أخيرًا من ثاثية يعرض من خالها المؤلف 

إعادة نظر جذرية في عّدة مس���لمات صهيونية صنمّية كاذبة بواسطة 

إخضاعها إلى محاكمة تاريخية صارمة.

وكان الجزءان األول والثاني من ه���ذه الثاثي�ة، وهما كتاب »اختراع 

الش���عب اليهودي« وكتاب »اختراع أرض إس���رائيل«، ق���د صدرا أيضًا 

بترجمة عربية عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- »مدار«. 

في الجزء األول كان جهد س���اند منصّبًا على تفكيك أراجيف متعلقة 

اب أكفاء« عكفوا 
ّ
بإع���ادة كتابة وقائع الماضي اليهودي م���ن طرف »كت

على تجميع ش���ظايا ذاكرة يهودية- مس���يانية واس���تعانوا بخيالهم 

ح كي يختلقوا، بواس���طة هذه الشظايا، شجرة أنساب متسلسلة 
ّ
المجن

ل� »الشعب اليهودي«.

وفي الج���زء الثاني انصرف جهده نحو تفكي���ك أراجيف متعلقة 

بتوكيد صلة هذا »الشعب اليهودي« المختل�ق بفلسطين بعد أن تم 

اختراع اس���م لها هو »أرض إس���رائيل« في سبيل إثبات تلك الصلة، 

ل الجغرافي  خيُّ
َ
وجرى اس���تخدام هذا االسم كأداة توجيه ورافعة للت

بشأن االستيطان الصهيوني منذ أن بدأ قبل أكثر من مئة عام. وفي 

سياق ذلك كله قام الكاتب بتقويض أسطورة كون »أرض إسرائيل« 

الوطن التاريخي للش���عب اليهودي، وأثب���ت أن الحركة الصهيونية 

هي التي س���رقت هذا المصطلح )»أرض إس���رائيل«( وهو ديني في 

جوهره وحولت���ه إلى مصطلح جيو- سياس���ي، وبموجبه جعلت تلك 

»األرض« وطن اليهود، وذلك منذ نهاية القرن التاس���ع عشر وبداية 

القرن العشرين.

وفي هذا الجزء الثالث يسلس���ل ساند العوامل واألسباب التي تجعله 

 عن كونه يهوديًا مش���يرًا على وج���ه الخصوص إلى أن 
ّ

يق���ّرر أن يكف

التزوي���ر وعدم االس���تقامة والتبّجح صفات محف���ورة عميقًا في جميع 

أشكال تعريف اليهودية في دولة إس���رائيل، وإلى أن تعريف الدولة 

ب�أنها »يهودية«، عوضًا عن تعريفها بأنها »إسرائيلية«، ليس تعريفا 

غير ديمقراطي فحس���ب، وإنما أيضًا يش���كل خطرًا على مجرد وجودها 

وبقائها. 

ز الكاتب على أن ثم���ة عاقة وثيقة بين تعريف 
ّ
ف���ي هذا اإلطار يرك

اليهود ك� »إثنوس« أو ش���عب � عرق أبدي وبين سياسة دولة إسرائيل، 

سواء حيال مواطنيها الذين ال يعتبرون يهودًا، أو حيال مهاجري العمل 

الذين قدموا إليها يائس���ين من ش���واطئ بعيدة، أو - بالتأكيد - حيال 

جيرانها مسلوبي الحقوق الواقعين تحت وطأة احتالها المستمر منذ 

نحو خمسين عامًا. 

ويلف���ت الكاتب إل���ى أن من الصعب التنكر لحقيق���ة جارحة ومؤلمة 

فحواه���ا أن تنمية هوية يهودي���ة جوهرانية ال دينية، تش���جع على 

التمسك بمواقف استعراقية )متمحورة حول العرق(، عنصرية أو شبه 

عنصرية، لدى أوس���اط عديدة واس���عة، في إسرائيل وفي خارجها على 

حد س���واء. باإلضافة إل���ى هذا ثمة عاقة وطيدة بي���ن فهم اليهودية 

كهوي���ة أبدية والتاريخانية وبين الدعم الجارف الذي يبديه جزء كبير 

ممن يعتبرون أنفسهم يهودًا لسياسة اإلقصاء البنيوية، التي ينطوي 

عليها مجرد تعريف دولة إسرائيل لذاتها، ولسلطة االحتال المتواصل 

في مناطقها الكولونيالية.

وأش���ار ش���لحت في س���ياق تقديمه لهذا الكتاب إلى أن ساند يرمي 

أساس���ًا من خال هذا الجزء من ثاثيت���ه إلى دحض مفهوم اليهودية 

العلماني���ة ال���ذي حاولت الصهيونية أن تكّرس���ه، إل���ى جانب تفنيد 

مفهوم االنتماء اإلثني الواحد لليهود. وفي هذا اإلطار فهو يشّدد على 

 ل� »ثقافة يهودية علمانية«، نظ���رًا إلى غياب أي لغة 
ّ
أن���ه ال وجود ق���ط

مشتركة أو نمط حياة مشترك بين اليهود العلمانيين كافة، وفي ضوء 

انع���دام أي أعمال فنية أو أدبية يهودي���ة علمانية، على الرغم من أنه 

باإلم���كان التعّرف على مامح ثقاف���ة علمانية يهودية في فكر كل من 

كارل ماركس وألبرت أينشتاين وس���يغموند فرويد مثًا، غير أّن هؤالء 

عّبروا عن هذه العلمانية انطاقًا من ثقافاتهم الخاّصة، ولم ُيرس���وا أي 

أس���س ل� »فكر يهودي علماني«. كما يرى أّن التوفيق ما بين العلمانية 

واالنتماء إلى اليهودية أمٌر مستحيل، وقد ينطبق هذا األمر على سائر 

األديان أيضًا. 

وأضاف ش���لحت أن���ه بعد ذلك يس���تعرض س���اند أص���ول الديانة 

اليهودي���ة والجذور التاريخية ل� »ُرهاب اليهود« في أوروبا، ثم يتوقف 

عند الممارسات العنصرية في إسرائيل ضّد العرب الفلسطينيين على 

وجه الخص���وص، وعند موجات التهويد الت���ي ال تنبع من إيمان ديني 

راس���خ، بل تهدف إلى الوقوف في وجه الفلس���طينيين ألّن »المرء كي 

 يكون عربّيًا«. وفي 
ّ

يكون يهودّيًا في إس���رائيل، عليه قبل أي ش���يء أال

نهاية المطاف يطرح ساند تساؤل العارف: في ظل هكذا ظروف، كيف 

يستطيع شخٌص ليس مؤمنًا متدّينًا، بل إنسانوي ديمقراطي أو ليبرالي 

ه 
ّ
ع بحدٍّ أدنى من النزاهة، أن يس���تمّر بالتعريف عن نفسه على أن

ّ
يتمت

يهودي؟.
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