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جدل في إسرائيل حول 
مبادرة الجامعة العربية

*أيالند: المبادرة لم تعد نقطة بداية لحوار عربي جدي 
مع إسرائيل* باحث من »معهد دراسات األمن القومي«:

 قبول المبادرة العربية لحل النزاع مع الفلسطينيين
 يفتح المجال أمام تحالف إقليمي يضم إسرائيل*

أكد الرئيس األس���بق لمجل���س األمن القومي اإلس���رائيلي 

والباحث في »معهد دراس���ات األم���ن القومي« في جامعة تل 

أبي���ب الجنرال احتياط غيورا أيالن���د أن مبادرة جامعة الدول 

العربية بصيغتها الحالية لم تعد تش���كل نقطة بداية لحوار 

عربي جدي مع إسرائيل.

وجاء تأكيده هذا في س���ياق مقال نش���ره أمس االثنين في 

صحيفة »يديعوت أحرونوت«، وعقب فيه على وقائع المؤتمر 

الدولي الذي يرمي إلى تناول سبل إعادة إعمار قطاع غزة. 

وق���ال أيالن���د إن هناك ض���رورة ألن نمّيز عل���ى نحو واضح 

بين ثالث���ة موضوعات مختلف���ة وهي: إعمار غ���زة، ومعاودة 

المفاوضات اإلسرائيلية - الفلسطينية، والمبادرة العربية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بغزة ليس���ت لدى إس���رائيل سوى 

مصالح أمنية، والحديث يدور ح���ول مصلحتين اثنتين هما: 

أن يك���ون هدوء، وأن يتم المس���اس بإم���كان أن تعيد حركة 

»حماس« بناء قدراتها العسكرية. وبناء على ذلك، يتعين على 

إسرائيل ومن دون أي صلة بمسألة عدم حضورها المؤتمر في 

القاهرة، أن تبدي أكبر قدر من الس���خاء واألريحية وأن توافق 

على توسيع النشاط االقتصادي مع غزة وأن يشمل ذلك كل ما 

يتعلق بتزويدها بالكهرباء والمحروقات والمياه.

وبرأيه ال توجد أي صل���ة بين قضية إعمار غزة والمفاوضات 

اإلسرائيلية- الفلسطينية التي وصلت إلى طريق مسدود قبل 

نصف عام، قبل عملية خطف الش���بان اإلس���رائيليين الثالثة 

)المستوطنين( وقتلهم، وعملية »الجرف الصامد« العسكرية. 

وقد وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مس���دود ال بسبب غزة 

وال »حماس« وإنما من جراء وجود فجوات واس���عة بين مواقف 

الجانبين فيما يتعلق بمس���تقبل الضفة الغربية، وأشار إلى 

أنه ال يفهم لماذا يوجد من يعتقدون أن التوصل إلى تسوية 

في غزة متعلقة بمع���اودة المفاوضات، وال يفهم أيضًا كيف 

يمكن التوص���ل فجأة إلى »حل الدولتين« على أس���اس خطة 

فشلت منذ عشرين عامًا.

وتطّرق إلى المبادرة العربية من العام 2002، فقال إنه وفقًا 

له���ذه المبادرة تعترف الدول العربية كلها بدولة إس���رائيل 

بعد )فقط بعد!( أن تنس���حب إلى خط���وط 1967. والحديث ال 

يدور فقط حول انس���حاب كامل من الضف���ة وإنما أيضًا حول 

انس���حاب كامل م���ن هضبة الج���والن. فهل يعتق���د أحد أن 

إس���رائيل تس���تطيع أن توافق اآلن على انس���حاب كامل من 

الجوالن؟.

وختم: إن ما يجب استخالصه من ذلك استنتاجان: األول، أن 

من الصائب أن نتناول غزة على أنها شأن منفصل، وأن نوافق 

بس���خاء على كل طلب ما لم يناقض مصالحنا األمنية؛ الثاني، 

أن معاودة المفاوضات اإلس���رائيلية الفلس���طينية- سواء من 

خالل حوار مباش���ر أو بصفتها جزءًا من الس���عي للتوصل إلى 

تسوية إقليمية- تستلزم طرح أفكار جديدة. وفي هذا الشأن 

يمكن القول إن فكرة توسيع غزة إلى داخل شبه جزيرة سيناء 

التي نسبت إلى الرئيس المصري مثيرة لالهتمام. في مقابل 

ذل���ك فإن العودة إلى مفاهيم قديم���ة ومعروفة بما في ذلك 

مبادرة الجامعة العربية مجرد مضيعة للوقت.

ف���ي المقابل أكد كوبي ميخائيل وهو باحث آخر في »معهد 

دراسات األمن القومي« أن االستقرار المنشود في ساحة غزة 

لن يتحقق من دون عملية شاملة العادة إعمار القطاع، وأن من 

ش���أن ذلك أن يحّسن فرص استئناف العملية السياسية بين 

إسرائيل والفلسطينيين. 

وأش���ار هذا الباحث إلى أنه في ضوء الواقع الش���رق أوسطي 

المستجد، توسعت قاعدة المصالح اإلستراتيجية المشتركة 

لدول »المعسكر البراغماتي« في الشرق األوسط بقيادة مصر 

والسعودية، وهي أيضًا مصالح مشتركة بالنسبة إلسرائيل. 

ورأى أن المبادرة العربية التي طرحتها السعودية ووافقت 

عليها الدول العربية تش���كل حاليًا أساس���ًا نظريًا وعمليًا من 

أجل تحقيق هذه المصالح االستراتيجية المشتركة. ومن أجل 

ذلك، يجب أن توافق إس���رائيل على أن تك���ون هذه المبادرة 

أساس���ًا للمفاوضات بينها وبين ال���دول العربية البراغماتية، 

ولكن ليست إمالًء، ويجب الموافقة عليها من دون مفاوضات. 

ودع���ا إلى التفكير في تحويل اتج���اه المبادرة العربية نحو 

تش���كيل تحالف إقليمي يضم إسرائيل من أجل تعزيز فرص 

عملية سياس���ية فعلية بين إس���رائيل والفلسطينيين، لكن 

ليس معنى ذلك إهمال العملية السياسية مع الفلسطينيين 

في ح���ال عدم بروز مثل ه���ذا التحالف، إذ يتعي���ن علينا أن 

نس���عى للتقدم التدريجي والحذر والمس���ؤول نحو بناء دولة 

فلس���طينية فاعلة ومسؤولة، قادرة على االندماج في المحيط 

الناش���ئ وعلى أن تتحول بدورها إلى رك���ن جديد في النظام 

األمني اإلقليمي.

وختم قائ���اًل: إن نظامًا أمنيًا إقليمي���ًا يعتمد على التعاون 

بين إسرائيل ومعسكر الدول المعتدلة، حتى من دون عالقات 

دبلوماس���ية كاملة في المراحل األول���ى، لكن مع اعتراف هذا 

المعس���كر بأهمية إس���رائيل اإلقليمية وبمس���اهمتها في 

تطوير هذا المعس���كر وبصورة أساسية االعتراف بحقها في 

أن تشكل جزءًا شرعيًا من المنطقة، من شأنه أن يشكل خطوة 

حاسمة قد تؤدي إلى منطقة إقليمية أكثر أمنًا وأكثر ازدهارًا 

وتشكل بدياًل معقواًل ومناسبًا للفوضى اإلقليمية اآلخذة في 

االنتشار.

وجه الخبي���ر االقتصادي والمحاض���ر في الجامع���ة العبرية في القدس 

والباحث في »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية«، البروفسور مومي داهان، 

انتقادات ش���ديدة إلى الحكومة اإلس���رائيلية، وخاصة رئيسها، بنيامين 

نتنياه���و، ووزير المالية، يائي���ر لبيد، على ضوء مصادق���ة الحكومة على 

ميزانية الدولة للعام المقبل، والتي وصفها بأنها تخدم غايات شخصية.

ونقلت صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية، أمس االثنين، عن داهان قوله، 

إن »أكث���ر ما يبرز في ميزاني���ة الدولة للعام 2015 هو أنه���ا ال تواجه أبدا 

المش���اكل المركزية في االقتصاد والمجتمع في إس���رائيل. وغايتها هي 

دفع احتياجات سياس���ية ش���خصية لألش���خاص الموجودي���ن في قيادة 

الدولة، وليس الحتياجات الدولة. وينبغي قول ذلك بأوضح وأصدق صورة 

وبشكل مباشر ونزيه«.

وأضاف داهان أنه »ليس���ت لدي مشكلة مع أجندة سياسية للحكومة أو 

للوزراء، وإنما لدي مش���كلة مع أجندة سياسية شخصية. فقد شكلوا لجنة 

م���ن أجل تقليص الفقر، وأنا ال أوافق على جمي���ع توصياتها، لكنهم )في 

الحكومة( يق���ررون أال يطبقوا التوصيات. وبدال من ذلك يس���تثمرون ماال 

كثيرا، 3 مليارات ش���يكل، في ضريبة القيمة المضافة بنس���بة 0% )على 

أسعار الشقق للمس���رحين من الخدمة العسكرية(، وهذا مشروع شخصي 

سياس���ي بارز للغاية، من خ���الل ذر األوهام في عي���ون الضعفاء، الفقراء، 

العرب والحريديم«.

وتابع داهان، الذي تولى ف���ي الماضي مناصب رفيعة في وزارة المالية، 

أن »ميزانية العام 2015 هي أكثر ميزانية سياس���ية – شخصية عهدتها 

منذ أن بدأت أضطلع بالمواضيع االقتصادية. ولم يتم بناء هذه الميزانية 

بموجب االحتياجات االقتصادية واالجتماعية اإلس���رائيلية، وإنما بموجب 

احتياجات البقاء السياسي«. 

ورأى أن »األم���ر الثاني الذي ينبغي أن يزع���زع أركان ميزانية الدولة هو 

حقيق���ة أنها مبني���ة على أكاذيب. ويتضح أنهم ف���ي وزارة المالية تبنوا 

كل األس���اليب تقريبا من أجل تشويه الواقع، سواء لجهة اإلنفاق أو لجهة 

الدخل، لرسم صورة وهمية لميزانية دولة. وواضح جدا أن توقعات الدخل 

في الميزاني���ة مضخمة وتوقعات اإلنفاق مقلص���ة. وواضح جدا أن العجز 

المالي ف���ي الميزانية لم ُيبن بطريقة مهنية وإنما بطريقة غايتها خدمة 

اعتبارات سياسية«.

وتط���رق داهان إلى زي���ادة ميزانية األم���ن قائال إنه »واض���ح أن قرار 

الحكوم���ة برصد مبلغ أكبر لألمن جاء على حس���اب إنفاق الميزانية على 

باق���ي المواضي���ع. وبإمكان دولة عادية، طبيعية، أن تس���مح لنفس���ها 

بامتي���ازات زيادة ميزانية األمن من دون حس���اب. لك���ن في دولة مثل 

إس���رائيل، مع مس���توى فقر وفجوات كالتي نش���هدها، فإن ثمن زيادة 

ميزانية األمن س���يكون غاليا جدا. وانطباعي هو أن قباطنة االقتصاد لم 

يعطوا ثقال كافيا للثمن الذي ستدفعه إسرائيل من جراء تفضيل رصد 

أموال لألمن«.

وأضاف أن »المش���كلة الكبرى لدى وزير المالية ووزارة المالية هي مدى 

عدم استعدادهما للدخول في مواجهة مع مجموعات قوية في االقتصاد، 

مثل الجيش. ومن أجل إحداث نمو حقيقي في االقتصاد، ومن أجل تنفيذ 

إصالح���ات حقيقية، وخلق منافس���ة، يتطلب األمر الدخ���ول في مواجهة 

م���ع مجموعات قوية في االقتص���اد. وعندما ال يكون وزي���ر المالية ووزارة 

المالية على استعداد للدخول في مواجهة، فليس غريبا أن يكون مستوى 

التوقعات من الميزانية الجديدة ضئيال«.

من جانبه اعتبر البروفس���ور مانويل تراختنبرغ، المستش���ار االقتصادي 

الس���ابق لرئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين نتنياهو، أن قسما كبيرا من 

المش���اكل االجتماعية في إس���رائيل، مثل انعدام المس���اواة، هو مشاكل 

عالمي���ة والدول تواج���ه صعوبات في معالجتها، لكن غالء المعيش���ة في 

إسرائيل هو مشكلة تتميز بها إسرائيل.

وجاءت أقوال تراختنبرغ، بمناس���بة مرور ثالث س���نوات على نشر تقرير 

»لجن���ة تراختنبرغ« التي ش���كلتها حكومة نتنياهو الس���ابقة في أعقاب 

االحتجاج���ات االجتماعية، في صيف العام 2011. وأظهر تقرير تم إعداده 

في معهد فان لير في القدس لمتابعة تطبيق الحكومة لتقرير وتوصيات 

»لجن���ة تراختنب���رغ« أنه بعد ثالث س���نوات »لم يطرأ تغي���ر جوهري على 

السياسة »االقتصادية – االجتماعية... وأنه تبين أن الحكومة تبنت %87 

من توصيات اللجن���ة، لكنها أخرجت إلى حيز التنفيذ 43% من التوصيات 

التي صادقت عليها. و41% من التوصي���ات األخرى التي لم تنفذ موجودة 

في مراحل تطبيق مختلفة«.

وقال تراختنبرغ إنه »ال يمكن االختالف مع حقيقة أن الش���عور العام 

لدى الجمهور هو خيبة أمل وفش���ل. وهناك شعور بأن القليل جدا قد 

ح���دث منذ االحتجاج���ات االجتماعية، التي لم تع���د بالفائدة أبدا وأن 

التقري���ر الذي قدمن���اه قد أفرغ من مضمونه. واأله���م من ذلك، وأكثر 

ما يؤلمني، هو أن أولئك الذين ش���اركوا في االحتجاجات يشعرون بأن 

األفق ال يبدو واعدا، وأن برلين تبدو أكثر جاذبية، وهذا هو األمر األكثر 

خطورة« مش���يرا بذلك إلى ظاهرة الهج���رة، أو التفكير بالهجرة، لدى 

الكثير من اإلس���رائيليين. ويذكر أن آخر استطالعات الرأي العام دلت 

على أن 30% من اإلسرائيليين قالوا إنهم سيهاجرون في حال سنحت 

الفرصة لهم.

وجاء في تقرير فان لير أن »المش���اكل األساس���ية التي اكتش���فت على 

خلفية االحتجاجات وتطلبت إجراء تغيير شامل في السياسة االقتصادية 

– االجتماعية لم تحظ بمعالجة ناجعة. وهذه المش���اكل توصل للتس���بب 

في تآكل النس���يج الديمقراطي واالجتماعي في إس���رائيل، وقس���م منها 

يتعاظم«.

وشدد تراختنبرغ على أنه »يستحيل إجراء تغيير اقتصادي – اجتماعي 

في إس���رائيل، ألن رئيس الحكومة يخصص 90% م���ن وقته لألمن«. وقال 

إن الع���دوان األخي���ر على غزة »قد يقص���ي المواضي���ع االجتماعية وهذا 

أكب���ر تهديد« على إمكانية حل المش���اكل االقتصادية – االجتماعية في 

إسرائيل.

وتط���رق تراختنبرغ إلى زيادة ميزانية األمن ف���ي ميزانية العام المقبل 

وقال إن »ميزانية العام 2015 تش���مل نفقات أمنية عالية ودعما منخفضا 

لباق���ي المواضيع. وقد تم إج���راء تقليص عميق في اإلنف���اق على البنى 

التحتية وبنود إنفاق أخرى«. وأضاف أن »اآلمال التي تعالت بوجود سياسة 

جدي���دة ومختلفة لم تتحقق، والجمهور خائب األم���ل وباإلمكان تفهمه. 

وقانون المس���اواة في العبء )تجنيد الحريديم( ال يس���تجيب للمطالب... 

والزعزعة التي أحدثتها االحتجاجات لم تنته بعد«.

تناول���ت الصحف اإلس���رائيلية الصادرة أمس، االثني���ن، وقائع المؤتمر 

الدولي إلعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة أول من أمس األحد. 

وركزت هذه الصحف على عدة نواح لعملية إعادة اإلعمار، وجرى التعبير 

فيه���ا عن التحذير من إمكانية أن تتمكن حركة حماس من ترميم األنفاق 

في قط���اع غزة. وإلى جانب االهتمام بخطاب الرئيس المصري، عبد الفتاح 

السيس���ي، ودعوته إس���رائيل إلى تبني مبادرة الس���الم العربية، أكد أحد 

المحللي���ن أن هذا األمر غير ممكن ألن هذه المبادرة تنص على انس���حاب 

إس���رائيل من مرتفعات الجوالن الس���ورية المحتلة )اقرأ خبرًا منفردًا حول 

هذه المبادرة على هذه الصفحة(.

ونقل موقع »والال« االلكتروني عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن جهاز 

األمن اإلسرائيلي يتابع الحوار الحاصل بين حماس والسلطة الفلسطينية 

حول الش���كل الذي سينتشر فيه آالف أفراد الش���رطة الفلسطينية حول 

المعابر الحدودية في رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون، وحول طرق أدائها 

هن���اك. وذكر أن���ه لم يتقرر بعد م���ا إذا كان النظام األمن���ي عند المعابر 

س���يبقى كما هو بحيث ستس���يطر علي���ه مديرية المعابر الفلس���طينية 

بطريقة »التحكم عن بعد«، أم أنه ستقام مكاتب جديدة قريبة من المعابر. 

لكن جهاز األمن اإلسرائيلي يعبر عن قلقه من طريقة نقل المسؤولية عن 

المعابر من حماس إلى السلطة الفلسطينية.

وق���ال إن التغيير الذي س���ينفذ في األراضي الفلس���طينية في القطاع 

»قد يجلب معه ليس فقط ظواهر الرش���اوى والفساد والبيروقراطية التي 

س���تؤخر العمل في المعابر، وإنما قد يعيد العمليات التفجيرية فيها، ألن 

حماس س���تبدو كمن رفعت مس���ؤوليتها عن المعابر، ورفعت مسؤوليتها 

عن اله���دوء أيضا«، معتبرا أن »حماس تحرك عملية ذكية. فهي تش���كل 

جيشا ش���عبيا مكونا من فتية تبدأ أعمارهم من سن 15 عاما، وبذلك تبعد 

االنتقادات عن ذراعها العسكرية، التي لن تتنازل عنها أبدا«.

وأضاف المس���ؤول األمني اإلس���رائيلي أنه س���يكون م���ن الصعب على 

جهاز األمن اإلس���رائيلي مراقبة حركة مواد البن���اء الداخلة إلى قطاع غزة 

رغم تش���كيل نظام المراقبة المش���ترك، الذي تش���ارك فيه إسرائيل إلى 

جانب الس���لطة الفلس���طينية واألمم المتحدة. واعتبر أن »الحديث يدور 

عن مليارات الش���واكل التي ستمنح للفلسطينيين، ومن أجل ترميم أنفاق 

حماس فإن المطلوب هو نس���بة صغيرة من المواد التي يس���مح بإدخالها 

إلى القطاع«.

من جانبه، كتب محرر الش���ؤون الدولية في صحيفة »يس���رائيل هيوم«، 

بوعاز بيسموت، أن مشكلة إس���رائيل هي أنه بعد العدوان على قطاع غزة 

»ال يزال الجار الفلس���طيني ال يفه���م أن الطريق نحو ترميم غزة ال تمر عبر 

البنك، بتحويل أربعة مليارات دوالر، وإنما بإخراج حماس من الصورة. ورغم 

أن هذا ليس بس���يطا، لكن كنا نتوقع من السلطة )الفلسطينية( أن تبدي 

مؤش���رات على نفورها من هذه الحركة بدال من معانقة حركة إس���ماعيل 

هنية، مثلما عبر عن ذلك زعيم الس���لطة أبو مازن في خطابه أمام الجمعية 

العامة لألمم المتحدة«.

وتابع بيس���موت أن مؤتمر القاهرة إلعادة إعمار غزة جمع أمواال من أجل 

الش���عب في غزة »وال توجد إلسرائيل مش���كلة في ذلك«. لكن هذا المحلل 

اعتب���ر أن إس���رائيل »تحولت في مؤتم���ر باريس الع���ام 1994 إلى مجندة 

األموال لصالح الفلسطينيين في أعقاب اتفاقيات أوسلو. ولمن نسي، فإنه 

في تلك األيام س���طع نجم )الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر( عرفات في 

دور مالال الفتاة من الباكس���تان التي حازت على جائ���زة نوبل. ومرت عدة 

س���نوات حتى فهم العالم م���اذا فعل عرفات باألموال. كنا س���اذجين في 

حينه. واليوم أصب���ح أصعب قليال إقناعنا بأن ال���دوالرات المعدة لألنفاق 

س���تكون معدة للمباني... وإذا كان بإمكان أحد ما أن يضمن لنا بأن األموال 

س���تخدم المواطن الغزي، فإن من الجائز أن أحول أنا أيضا تبرعا متواضعا. 

لكن عندما ال تزال حماس قوية في الصورة وأبو مازن يتبارى مع هنية حول 

من أكثر تطرفا في سياس���ته تجاه إسرائيل من أجل احتالل قلب الناخب 

الغزي، فإنه من الواضح أن مؤتمر الدول المانحة )في القاهرة( لم يأت لبناء 

شرق أوسط جديد وال حتى غزة جديدة«.

وركز المراسل السياس���ي لصحيفة »هآرتس«، باراك رافيد، على خطاب 

السيس���ي، الذي وصفه بأنه »أحد أهم الخطاب���ات التي ألقاها زعيم عربي 

في السنوات األخيرة«. 

وأضاف أن الرئيس المصري توجه في خطابه إلى الجمهور اإلس���رائيلي 

أوال وبعد ذلك إلى رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو. واعتبر رافيد 

أن »السيسي أبدى حساس���ية ووعيا حيال تشكك اإلسرائيلي العادي من 

رهم أيضا بتفاصيل مبادرة السالم العربية التي 
ّ
عملية الس���الم، لكنه ذك

امتنعت حكومات إسرائيل عن التعامل معها بجدية منذ نشرها في العام 

.»2002

ولفت رافيد إلى أن خطاب السيس���ي تضمن رس���الة إلى نتنياهو ووزير 

الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وآخرين في حكومة إسرائيل »الذين يحلمون 

مؤخ���را بعملية س���الم تلتف على الفلس���طينيين وخالية م���ن التنازالت، 

كتلك التي تجلس من خاللها إس���رائيل والس���عودية والكويت س���وية، 

وتقي���م عالق���ات وتجري أعماال، فيما يس���تمر الوضع الراه���ن في الضفة 

ر 
ّ
الغربية، ويس���تمر االحتالل والمس���توطنات«. وأضاف أن »السيسي ذك

رئي���س حكومة إس���رائيل بأنه ال توجد طرق مختص���رة. وإذا أراد نتنياهو 

إقامة عالقات مع الس���عودية، اإلمارات المتحدة، مصر واألردن في الخزانة 

أو من تحت الطاولة بواس���طة الجنرال عاموس غلعاد م���ن وزارة الدفاع، أو 

الدبلوماس���يين من ش���عبة العالقات الخارجية في الموساد، مثلما يفعل 

اليوم، فإنه ال توجد مش���كلة. لك���ن إذا أراد عالقات طبيعية، فإن عليه في 

هذه الحالة أن يدرك أن الطريق إلى الرياض، أبو ظبي، القاهرة وعمان تمر 

عبر رام الله«.

ولف���ت رافيد إلى أنه ال يوجد للسيس���ي »حلفاء كثي���رون« في االئتالف 

الحكومي اإلسرائيلي. فقد ش���رحت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، أول من 

أمس، لماذا أن عدم دعوة إس���رائيل للمش���اركة ف���ي مؤتمر إعمار غزة في 

القاهرة هو ش���هادة على وضعها السياس���ي المهت���ز، وقالت »لم يرغبوا 

بوجودن���ا هناك. انعقد مؤتم���ر تحدثوا فيه عن إس���رائيل وهي لم تكن 

حاض���رة، وهذا أمر س���يء جدا«. وأش���ار رافيد إلى أن ليفن���ي كانت توجه 

كالمها إلى نتنياهو، وهو أحد الذين »يسوقون لنا أهمية التعاون مع دول 

عربية، لكنهم ليسوا مستعدين للقيام بالخطوة المطلوبة بالنسبة لعملية 

الس���الم. ومن دون مفاوضات جدية مقابل الفلس���طينيين، ال يوجد وضع 

يكون فيه التعاون مع الدول العربية كامال وحقيقيا«.

ورأى رافيد أن »أهمية خطاب السيس���ي لم تكن بأقواله وإنما بش���خص 

المتح���دث. فالسيس���ي ه���و الزعيم العرب���ي األكثر قبوال وش���عبية لدى 

الحكومة والشعب في إس���رائيل منذ أنور السادات والملك حسين. وبنظر 

اإلسرائيليين، السيسي ليس محمود عباس الذي يتحدث عن إبادة شعب 

وعن جرائم حرب ارتكبتها إس���رائيل في قطاع غ���زة، وهو ليس )الرئيس 

التركي رجب طيب( أردوغان الذي يدعي أن أفعال إس���رائيل أسوأ من تلك 

الت���ي ارتكبها هتلر، وال حتى عب���د الله ملك األردن، ال���ذي يتحدث وزراء 

وضباط )إس���رائيليون( عن استقرار حكمه كل عدة ش���هور.. وفي اليمين 

والوس���ط وفي معظم اليس���ار اإلس���رائيلي، بدءا من السياس���يين وحتى 

المواطن البس���يط، يعتبرون السيس���ي كحليف مخلص باإلمكان التعامل 

معه في سلس���لة من المصال���ح المش���تركة. ولذلك فإن���ه عندما يتكلم 

ينصتون له في إسرائيل ويستوعبون ما يقول«.   

خبراء اقتصاديون إسرائيليون يوجهون 
انتقادات شديدة لزيادة الميزانية األمنية

رسالة السيسي لإلسرائيليين: الطريق إلى العواصم العربية تمر من رام الله

إسرائيل تحذر من ترميم قدرات »حماس« في ظل إعادة إعمار غزة!

ارتفاع سعر الدوالر 

أمام الشيكل بـ %9 

خالل شهرين بسبب 

االنتعاش األميركي

االنتقام وتصفية 

الحسابات يميزان 

انتخابات حاخامي 

القدس!

مؤتمر إعادة إعمار غزة.
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»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

« قريبا يصدر عن »

بقلم: غابي سيبوني وسامي كروننفلد )*(

توطئة
في مطلع العام 2013 أدرج خبراء ومس���ؤولون غربي���ون إيران ضمن »الدائرة 

الثالث���ة« في كل م���ا يتعل���ق بقدراتها على العم���ل في الحي���ز االفتراضي 

)السايبر(، ووفقا لتقدير مسؤول كبير في إحدى شركات حماية »السايبر« فإن 

الق���درات التي تمتلكها إيران في هذا المجال، ما زالت أقل بكثير من القدرات 

التي تمتلكها دول »الدائرة األولى«، مثل الواليات المتحدة وروسيا وبريطانيا، 

وق���درات دول »الدائرة الثانية« مثل الصين.  م���ع ذلك فقد تحولت إيران في 

غضون العام 2013 إلى أحد الالعبين المركزيين في س���احة الحرب االفتراضية 

الدولية، إذ أنها تمتلك قدرة على تش���ويش شبكات الحماية الغربية، وإلحاق 

الض���رر بأهداف »رخ���وة«، وإن كانت تفتق���د، حتى اآلن، المعرفة والوس���ائل 

الالزمة لش���ن هجمات اس���تراتيجية في الحيز االفتراضي. وعلى ما يبدو فإن 

التطور ال���ذي حققته إيران مؤخرا في هذا المج���ال كان نتيجة إطالق العنان 

بصورة مدروس���ة من جان���ب متخذي القرارات في طهران، ف���ي كل ما يتعلق 

بالنش���اط الهجومي في الحي���ز االفتراضي، من جهة، والقف���زة النوعية التي 

حققه���ا جهاز الحرب االفتراضية اإليراني، وال���ذي فاجأ الكثيرين من الخبراء 

الغربيي���ن من حيث حجم وأبعاد نش���اطه وكفاءته المهنية واالنتقاء الطموح 

ألهدافه، من جهة أخرى.

وكانت بعض األح���داث والهجمات التي تعرضت لها أجهزة الطرد المركزي 

في المنشآت النووية االيرانية في أواخر العقد الماضي، قد لعبت دورا محفزا 

في دفع النظام االيراني نحو وضع س���احة »السايبر« كساحة مركزية من حيث 

األهمية، ونحو إقامة جهاز »سايبر« واسع يشمل أطرا تنفيذية متخصصة في 

العديد من المجاالت المتعلقة بالحيز االفتراضي.  

وقد استثمرت إيران ما يزيد عن مليار دوالر في تطويرات تكنولوجية وإقامة 

بنى تحتية وتدريب قوى بش���رية دفاعية وهجومي���ة، ويتولى توجيه العمل 

والجهود في هذا المضمار »المجل���س األعلى للحيز االفتراضي«، والذي يضم 

في صفوفه عددا من كبار الوزراء والمسؤولين في أجهزة األمن واالستخبارات، 

ومن ضمنهم قائد منظمة »الحرس الثوري اإلسالمي«.

يس���عى هذا المقال إلى إلقاء الضوء على التطورات التي شهدتها الجهود 

والنش���اطات اإليرانية في الحيز االفتراضي، ويتفحص في الجزء األول منه ما 

أحرز من تقدم في منظومة الدفاع والحماية واستخدام هذه القدرات أيضا في 

كب���ح المعارضين للنظام داخل إيران، فيم���ا يتفحص الجزء الثاني من المقال 

البعد الهجومي وذلك بش���كل رئي���س من خالل تفحص هجمات »الس���ايبر« 

المنسوبة إلى جهات ايرانية.

مفهوم الدفاع والحماية
يدمج مفهوم الدفاع اإليراني في الحيز االفتراضي عنصر النش���اط الهادف 

إل���ى درء وتحييد التهديدات الداخلية من جان���ب معارضي النظام.  وتتطلع 

إي���ران في ض���وء ذلك، نحو إقامة نظ���ام دفاعي متعدد الطبق���ات، يدمج بين 

تكنولوجي���ا الحماي���ة والمراقبة وبي���ن أجهزة اإلخضاع التي تالحق نش���طاء 

الش���بكات العنكبوتية )وش���بكات التواصل االجتماع���ي( الذين يعملون ضد 

نظ���ام الحك���م في الحيز االفتراض���ي.  وتعمل إيران له���ذا الغرض في ثالثة 

مح���اور مركزي���ة: أوال، إيجاد غالف دفاع���ي ضد هجمات »الس���ايبر« على بنى 

تحتية حيوية ونظم معلومات حساسة، مثل هجوم stuxnet الذي استهدف 

مشروع تخصيب اليورانيوم اإليراني.  ثانيا، تحييد وإحباط أنشطة »السايبر« 

التي تقوم به���ا العناصر المعارضة للنظام، والتي يش���كل الحيز االفتراضي 

بالنس���بة لها منصة مركزية لالتصاالت ونشر المعلومات وتنظيم النشاطات 

ض���د النظام.  ثالثا، درء وإبعاد المضامين واألفكار الغربية والمضرة من الحيز 

االفتراضي الداخلي الدوالني، والتي يمكن أن تساهم في تطور »ثورة ناعمة« 

تمس باستقرار النظام.

ويتول���ى »المجلس األعلى للحي���ز االفتراضي« تحديد األه���داف والمبادئ 

العمالني���ة لجه���از حماية »الس���ايبر« اإليراني، أما التنفي���ذ فتتواله هيئات 

حكومي���ة مركزية مثل »منظمة الدفاع الس���لبي« والش���رطة اإليرانية ووزارة 

االتص���االت. وقد تحول جزء من البنى التكنولوجية والتنظيمية التي أقامتها 

إيران خالل السنة األخيرة، إلى هيئات تنفيذية تعزز بصورة ملموسة الجهود 

الدفاعية اإليرانية في الحيز االفتراضي.

مشروع عزل الشبكات
تش���كل خطة عزل الشبكات إحدى اس���تراتيجيات الدفاع المركزية للنظام 

اإليراني في الحّيز االفتراضي.  ويستهدف هذا المشروع، الذي بدأ العمل فيه 

منذ العام 2009، نقل مجمل أنش���طة »السايبر« في الدولة إلى شبكة اتصاالت 

 ،Word wide Web – داخلي���ة- دوالنية تدعى »حالل انترن���ت«، منفصلة عن

وقد صممت الش���بكة اإليراني���ة للعمل بروح التعاليم والقواعد اإلس���المية – 

الش���يعية.  ويرى النظام في إقامة هذه الشبكة وفي فصل الحيز االفتراضي 

اإليران���ي عن الحيز االفتراضي العالمي خطوة مركزية في تعزيز نظام الدفاع 

والحماية في مواجهة هجمات »الس���ايبر« والتجس���س، ومنع تس���رب األفكار 

الغربية والحد من نشاط المعارضة – الداخلية المناوئة للنظام.  

وقد باش���رت ش���بكة االنترنت اإليراني���ة عملها، وفقا لما كش���فه محققون 

أميركي���ون، في أواخر العام 2012، حيث ش���رعت الش���ركات اإليرانية المزودة 

لالنترنت بتخصيص عنوانين IP لكل حاسوب موصول بالشبكة، عنوان شبكة 

اعتيادي إلى جانب عنوان ش���بكة داخلي يمكن التوجه إليه من داخل الدولة 

فقط.  وقدر المحققون أن الش���بكة الداخلية اإليرانية قادرة على إدارة حوالي 

17 مليون عنوان IP، وأن أكثر من 10 آالف حاسوب منزلي وتجاري وحكومي قد 

ارتبط بهذه الش���بكة خالل العام 2012.  وفي تموز 2013 دشن النظام اإليراني 

خدم���ة بريد الكتروني )على ش���بكة »انترنت حالل«(، لتش���كل قناة االتصال 

المركزية بين المواطن وبين أجهزة الحكم المختلفة، وهذه الخدمة، المدعومة 

باللغات الفارسية واالنكليزية والفرنسية والعربية، قادرة على تزويد عناوين 

بريد الكتروني لنحو 100 مليون مس���تخدم.  وبغية زيارة عدد المس���تخدمين 

لش���بكة »حالل« اإليرانية وخدماتها أرفق النظام تشغيلها بتوسيع استخدام 

الوس���ائل التكنولوجية والتش���ريعات التي تحد من إمكانية ارتباط المواطن 

اإليراني بشبكة االنترنت الكونية، كما أخذت السلطات اإليرانية تبطئ بشكل 

متعم���د مواقع االنترنت وخدمات الش���بكة الخارجية )خاصة خدمات ش���ركة 

غوغل(. 

تطوير تقنيات حماية ورقابة
اس���تكماال لجهود فصل الشبكات، تس���تثمر إيران موارد كبيرة في تطوير 

تقني���ات ووس���ائل حماية في مجال »الس���ايبر« من صنع محل���ي، وذلك بغية 

تقليص االعتماد عل���ى المنتجات األجنبية.  وقد تم ف���ي نهاية العام 2013 

الكش���ف عن 12 تطويرا تكنولوجيا من صناعة إيرانية، ومن ضمن ذلك جهاز 

هاتف خليوي محمي، ومنظومة تش���غيل محمية للحواس���يب، من المفترض 

أن تلغي االعتماد على منظومات التش���غيل األميركية، ومنظومة لتش���خيص 

هجمات »السايبر«.

وال تعتمد ايران فقط على التطوي���ر المحلي في تعزيز قدرة حماية حيزها 

االفتراضي، ففي العام 2012 وقعت على اتفاقية تعاون تكنولوجي واسعة مع 

كوريا الشمالية، تشمل أيضا تعاون البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات.  

كذلك تقيم إيران تعاونا مع الصين وروس���يا ودول أخرى، من شأنه أن يساهم 

كثي���را في تعزيز نظام حماي���ة الحيز االفتراضي اإليراني، وقدرة الس���لطات 

اإليرانية على مراقبة وتعقب اتصاالت االنترنت.  

تعزيز المنظومات الدفاعية
باإلضافة إلى الجوانب التكنولوجية، أولت إيران اهتماما خاصا لتعزيز قدرة 

أجهزة الدولة المختلفة على مواجهة وإحباط هجمات »الس���ايبر«.  وقد أجرت 

منظومة الس���ايبر اإليرانية عدة مناورات ش���املة في مج���ال الدفاع عن الحيز 

االفتراضي، بمش���اركة وحدات مدنية وعسكرية، ومن ضمن ذلك مناورة حرب 

افتراضي���ة كجزء من مناورة بحرية في مضيق هرمز، ومناورة ش���املة للقوات 

ختبرت خاللها منظوم���ات حماية الحيز 
ُ
البري���ة التابعة ل� »الحرس الث���وري« ا

االفتراضي للمنظمة.  وفي تش���رين األول 2013 أجريت مناورة دفاعية شاملة 

أخرى تحت إشراف »منظمة الدفاع السلبي«، اختبرت خاللها منظومات حماية 

الحي���ز االفتراضي لهيئات وأجهزة حكومية مركزية، ومن ضمنها المنش���آت 

النووية وشبكة قطارات المترو في طهران، ومصلحة البث )اإلذاعة والتلفزيون( 

وسلطة الموانئ والبنك المركزي وشركات االتصاالت الخليوية اإليرانية.

وفي نطاق الخطوات واإلجراءات الهادفة إلى حماية الحيز االفتراضي، تقوم 

الس���لطات اإليرانية بأنش���طة إخضاع ومالحقة صارمة ض���د معارضي النظام 

داخل الدول���ة، والذين يس���تخدمون الحيز االفتراضي على نطاق واس���ع في 

نشاطاتهم التآمرية.  وتلعب »شرطة السايبر« اإليرانية دورا مركزيا في جهود 

ومس���اعي النظام اإليراني إلحكام الس���يطرة على الحي���ز االفتراضي، وتقوم 

هذه الش���رطة بفرض قيود ورقابة مش���ددة، وتالحق وتعتقل نشطاء شبكات 

التواصل االجتماعي والمدونين ونشطاء المعارضة الذين ينشرون أفكارًا وآراء 

مخالفة لمواقف النظام. 

وش���ددت ش���رطة »الس���ايبر« اإليرانية في الفترة األخيرة إجراءات مراقبة 

ومالحقة أندية ومقاهي االنترنت الشعبية في إيران وقامت بإقفال العشرات 

منه���ا، وأغلقت العدي���د من المواق���ع اإللكترونية التابعة لح���ركات وعناصر 

المعارضة والمنظمات الحقوقية واعتقلت العشرات من نشطاء الشبكة، وعلى 

ما يبدو فإن جهاز حماية »الس���ايبر« اإليراني ما زال يحتاج لقطع ش���وط بعيد 

ك���ي يتمكن من التصدي بصورة ناجعة ومنهجية لهجمات »س���ايبر« محكمة  

ومتط���ورة )من ط���راز Stuxnet  و Flame(، ومنع تس���رب أفكار ومضامين من 

الخارج.  مع ذلك، فإن التقدم التكنولوجي والتنظيمي الذي حققته إيران على 

هذا الصعيد خالل العام األخير، يش���ير إلى أن النظام اإليراني يسير قدما في 

سكة بلورة منظومة دفاع وحماية ناجعة للحيز االفتراضي.

الُبعد الهجومي
تشكل حرب »الس���ايبر« وفق رؤية جمهورية إيران اإلسالمية، منصة ناجعة 

تمكنه���ا من الم���س بدول معادية تمتلك تفوقا عس���كريا جلي���ا، واالحتفاظ 

جنب���ا إلى جنب بهامش نفي يجنبها إدانة دولي���ة أو حتى عقوبات وهجمات 

مض���ادة.  هذه الرؤي���ة دفعت إيران إلى اس���تخدام حرب الحي���ز االفتراضي 

كأداة مركزية لمهاجمة أهداف غربية ردا على العقوبات، وكوس���يلة لردع أي 

تصعيد في نش���اطات دول الغرب ضد النظام االيراني.  ويشير حجم وأهداف 

هجمات »الس���ايبر« المنس���وبة لجهات إيرانية، وكذلك النجاح النسبي لهذه 

الهجمات التي وقعت في السنة األخيرة، إلى تعاظم القدرات التي باتت ايران 

تمتلكها في هذا المجال.  وقد أعربت محافل اس���تخباراتية وحكومية في كل 

من إس���رائيل والواليات المتحدة، عن قلقه���ا إزاء وتيرة التطور العالية لهذه 

القدرات الهجومية.  وتعزو مصادر غربية التقدم في برنامج »حرب الس���ايبر« 

اإليران���ي، إلى نجاح إيران في الدمج بين القدرات والمعرفة والقوة البش���رية 

المؤهل���ة التي أخذت تنمو في كليات علوم الحاس���وب اإليرانية، وبين الخبرة 

والقدرات العالية الت���ي تمتلكها مجموعات الهاك���رز )القراصنة( اإليرانية، 

والتي يتماهى الكثي���رون من أفرادها مع النظام وأهدافه. وتعتبر مجموعات 

»الهاك���رز« اإليرانية من المجموعات األكثر نش���اطا وفاعلية ف���ي العالم.  إن 

استخدام عناصر هذه المجموعات التي يكتنف الغموض عالقاتها وارتباطها 

بالمؤسس���ة الرس���مية اإليرانية، يوف���ر إليران حيز غموض وق���درة على نفي 

تورطها في أنشطة »سايبر« غير قانونية، على الرغم من وجود مؤشرات ودالئل 

على وجود عالقات وروابط بينها وبين منظمة »الحرس الثوري« اإليرانية.

هن���اك عامل آخر يس���اهم في التقدم الس���ريع في برنامج حرب الس���ايبر 

أضواء على تطور قدراتها خالل 2013- 2014

إيران تحولت إلى أحد الالعبين المركزيين في ساحة الحرب االفتراضية الدولية!

اإليراني، وهو العالقات الوثيقة بين جهاز الس���ايبر اإليراني وبين مجموعات 

هاكرز وخبراء في مجال حماية المعلومات، وخاصة من حملة الجنسية الروسية.  

وتعتقد محافل أميركية أن هذه العالقات تش���كل عام���ال مركزيا في التقدم 

الكبي���ر الذي أحرزته إيران على هذا الصعيد، ووفقا لما ذكره عضو الكونغرس 

مايك روجرز، رئيس لجنة االس���تخبارات، فإن هن���اك دالئل على تورط عناصر 

روسية في موجه هجمات السايبر ضد مواقع الكترونية لبنوك أميركية، والتي 

نس���بت إلى جهات إيرانية.  وباإلضافة إلى القوى البشرية »المستوردة«، فإن 

في استطاعة إيران أيضا شراء »سالح« سايبر متطور وقوي، والذي يعرض في 

السوق الس���وداء، األمر الذي يتيح لإليرانيين تعظيم  قدراتهم وخطورتهم 

بوتيرة سريعة.

وقد وجد التقدم في القدرات االيرانية في مجال »حرب الس���ايبر« تعبيرا له 

في سلسلة هجمات وقعت في النصف الثاني من العام 2012 وفي العام 2013، 

والتي اس���تخدمت فيها تقنيات أكثر تطورا في مهاجمة أهداف نوعية أكثر 

وعلى نطاق أوسع بكثير من هجمات سابقة نسبت إلى ايران. 

إحدى هذه الهجمات بدأت في أيلول 2012 واستمرت خالل العام 2013 أيضا، 

شملت هجوما واسع النطاق على مواقع انترنت تابعة لبنوك ومؤسسات مالية 

مركزي���ة في الواليات المتح���دة.  ووصف أحد خبراء حماي���ة المعلومات هذه 

الهجمة بأنها »غير مسبوقة من حيث حجمها ودرجة نجاعتها«.  ويكمن تميز 

هذه الهجمة ونوعيتها في طريق���ة العمل التي اتبعها المهاجمون، فعوضا 

عن استغالل ثغرات في عدد محدود من الحواسيب، وجه هؤالء هجماتهم عبر 

شبكات الحوسبة لمراكز المعلومات.  ويقول خبراء في مجال حماية المعلومات 

إن القدرات العالية الالزمة لش���ن هجمة واسعة النطاق من هذا القبيل وعلى 

درجة عالية من اإلتقان والدقة، تش���ير إلى ضلوع دولة في هذه الهجمة، التي 

تترتب عليها أبعاد وانعكاسات خطيرة إذ يمكن لها أن تؤدي إلى إلحاق أضرار 

اقتصادية جس���يمة، خاصة بالنسبة إلى قوة اقتصادية عظمى مثل الواليات 

المتح���دة. وعلى الرغم من عدم توفر أدلة مادية تثبت تورط اإليرانيين، إاّل أن 

مسؤولين كبار في أجهزة االستخبارات واإلدارة األميركية أعربوا عن قناعتهم 

بوقوف إيران خلف موجة الهجمات على حواسيب البنوك والمؤسسات المالية 

األميركية ومواقعها اإللكترونية، وذلك كرد على العقوبات الدولية وهجمات 

السايبر التي تعرضت لها بنى ومنشآت إيرانية، والتي تعتبرها طهران عماًل 

من صنع الواليات المتحدة وإسرائيل.  

وفي أوائل العام 2013 بدأت موجة هجمات أخرى منس���وبة لعناصر إيرانية، 

استهدفت ش���ركات طاقة وبنى تحتية أميركية، مما دفع »الوكالة األميركية 

للدف���اع عن الوط���ن« إلى إصدار تحذي���ر غير مألوف لش���ركات الطاقة والبنى 

التحتية بشأن تصاعد تهديد السايبر لشبكاتها المحوسبة.  وأشار التحذير 

إلى أن الحديث ال يدور على هجمات اعتيادية لس���رقة المعلومات والتجسس 

الصناعي، وإنما هجمات تس���تهدف السيطرة على منظومات التحكم وضرب 

وتعطيل األنش���طة المادية لهذه الشركات، ووس���ائل األمان والحماية لبنى 

تحتية حساس���ة، مثل ش���بكات نقل الغاز والنفط وشبكات الكهرباء.  صحيح 

أن اإلدارة األميركية لم تعلن رس���ميا أن النظام االيراني هو الذي يقف خلف 

موجة الهجمات، غير أن خبراء ومس���ؤولين أميركيين أش���اروا إلى وجود دالئل 

على أن إيران هي مصدر الهجمات، وأن تنفيذها يتطلب دعما معينا من جانب 

الجهات المتحكمة بالحيز االفتراضي اإليراني.  

ويصف خبراء الهجمات على شبكات حوسبة شركات الطاقة األميركية، بأنها 

عملية واسعة تش���مل جمع معلومات ودراس���ة وتمحيصا، وأنها استهدفت 

إيجاد قواعد معرفة وخبرة تمكن من ش���ن هجمة مس���تقبلية على منظومات 

سّير وتضبط عمل بنى وش���بكات تحتية حساسة.  
ُ
الس���يطرة والرقابة التي ت

وقال مس���ؤولون أميركيون إن نجاح المهاجمين في اخت���راق أنظمة الحماية 

وش���بكات الحوسبة لشركات الطاقة، يش���ير إلى أن قدرات السايبر الهجومية 

التي تمتلكها إيران، تشهد تحسنا وتطورا سريعين.  

وف���ي حادث آخر وقع في أيلول 2013، تحدثت مصادر أميركية رس���مية عن 

قي���ام مجموع���ة »قراصنة« تعمل في خدم���ة النظام اإليران���ي، أو بموافقته، 

باختراق ش���بكة حواس���يب غير مصنفة تابعة لألس���طول الحربي األميركي.  

وقالت المصادر إن المهاجمين نجحوا في اختراق منظومة إدارة الشبكة التي 

تس���تخدم للمراس���الت الداخلية، إال أنهم لم يقوموا بس���رقة ما تحتوي عليه 

الشبكة من معلومات حساسة مثل عناوين البريد االلكتروني لقادة األسطول.  

ويش���كل العمل المتقن في هذه الهجمة مؤشرا إضافيا على التطور والتقدم 

في قدرات االختراق اإليرانية، وعلى اس���تعداد إيران للعمل أيضا ضد أهداف 

في الحيز االفتراضي العسكري.  

باإلضافة إلى سلسلة الهجمات ضد مؤسس���ات أميركية فقد أخذت جهات 

متماثل���ة مع إي���ران على عاتقها خ���الل العام األخير، المس���ؤولية عن تنفيذ 

هجمات سايبر تعرضت لها مؤسسات إسرائيلية أيضا.  

وصرح رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في حزيران 2013، بأن 

ازديادا ملموس���ا قد طرأ على »هجمات السايبر« اإليرانية على شبكات حوسبة 

مهمة في إس���رائيل.  وقد ادعت مجموعة هاكرز إس���المية )ICRG( في نهاية 

العام 2013، أنها نفذت عدة هجمات سايبر نوعية ضد مؤسسات في إسرائيل 

انتقاما الغتيال مس���ؤول كبير ف���ي منظمة »حزب الل���ه«.  وادعت المجموعة، 

التي تحظى بتغطية واس���عة من جانب وكالة األنب���اء اإليرانية )فارس(، أنها 

نجحت في اختراق منظومات السيطرة في سلطة الطيران المدني اإلسرائيلية، 

والمكوث داخل الش���بكة عدة أشهر من دون أن يتم اكتشاف اختراقها، وأنه 

كان ف���ي إمكان عناصر المجموعة، الذين نجحوا في االس���تيالء على معلومات 

حساس���ة، الس���يطرة على منظومات التوجيه واالتصاالت في سلطة الطيران، 

والتس���بب بكارثة جوية لو ش���اؤوا القيام بذلك.  كما أعل���ن قراصنة مجموعة 

ICRG، أنه���م تمكن���وا أيضا م���ن اختراق ملقمات ش���بكة حاس���وب الجيش 

اإلسرائيلي وسرقة معلومات سرية، من قبيل ملفات شخصية للجنود وقوائم 

أسماء المس���ؤولين وعناوين السكن وبريد إلكتروني وشيفرات عسكرية. غير 

أن مصادر إسرائيلية نفت جملة وتفصيال وقوع الهجمات التي تحدثت عنها 

المجموعة، وقالت إن األمر ال يعدو كونه دعاية وحرب نفسية تمارسهما إيران. 

شبكة وكالء
إلى جانب تعزيز جهاز الس���ايبر الدوالن���ي، والتعاون مع مجموعات الهاكرز 

، تقوم الهيئات الرس���مية اإليرانية بجهود ومساع حثيثة ومتزايدة لتوسيع 

وتقوية قدرات »حرب الس���ايبر« التي يمتلكها حلفاء إيران.  وعلى ما يبدو فإن 

إيران تس���عى إلى إنشاء شبكة ناجعة من الوكالء الذين يعملون لحسابها في 

الحيز االفتراضي.  وتش���كل الساحة السورية، التي تحتل مكانة إستراتيجية 

مهمة إليران، أحد مراكز الثقل في هذه الجهود اإليرانية.  وقد شرع اإليرانيون، 

في أعقاب اندالع المواجهات المس���لحة بين النظام السوري وقوى المعارضة، 

في تدريب قوات األمن الس���ورية وتزويدها بوس���ائل للرقابة والسيطرة على 

الحي���ز االفتراضي، الذي اس���تخدمه المتم���ردون كمنص���ة مركزية لتنظيم 

االحتجاجات والنش���اطات ض���د النظام.  وفي هذا اإلطار ق���ام خبراء إيرانيون 

بتدريب وتعزيز ش���رطة »السايبر« السورية، وقدموا لها العون والمساعدة في 

تعقب شبكات الحواسيب والهاتف الخليوي وتشويش قدرة المتمردين على 

نقل الرس���ائل والمعلومات س���واء في داخل الدولة أو إلى خارجها.  وينس���ب 

خبراء ومس���ؤولون غربيون إلى خبراء إيرانيين القيام بدور فاعل في تحس���ين 

وتطوي���رات قدرات حرب الس���ايبر لمجموعة قراصنة مؤي���دة لنظام الرئيس 

السوري بشار األسد، باشرت نشاطها في العام 2011 تحت اسم »جيش سورية 

  .)SEA( »اإللكتروني

]للبحث صل��ة[

)*( د. غابي ســـيبوني- رئيس مشروعي »أمن الســـايبر« و«جيش وإستراتيجيا« 
في معهد دراســـات األمن القومي في جامعة تل أبيب.  سامي كروننفلد- حاصل 
على شهادة الماجســـتير في العالقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس، 
ومتخصص في برنامج »أمن الســـايبر« في معهد دراســـات األمن القومي. ترجمة 

خاصة.

عنف المستوطنين وأثره 
على الفلسطينيين

نبيل الصالح

مــــا بعد الحرب على غــــــزة
قـــراءة في التصورات اإلسرائيلية

عاطف ابو سيف             مهند مصطفى

إيران: مناورات ناجحة.
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مقابلة خاصة مع المحاضر في قسم »تاريخ شعب إسرائيل« في جامعة حيفا

البروفسور داني غوطفاين لـ«المشهد اإلسرائيلي«: 
حملة تشجيع الهجرة إلى برلين لن تنجح لكنها ستبقى 

في خلفية االحتجاج المناهض للواقع اإلسرائيلي

تثير االحتجاجات ضد غالء المعيش���ة في إسرائيل ضجة إعالمية واس���عة، خاصة وأنه رافقتها 

دعوات بالهجرة إلى برلين، ولذلك تعرف هذه االحتجاجات باس���م »احتجاجات برلين« أيضا. ويعبر 

المحتج���ون من خ���الل مواقع التواصل االجتماع ف���ي االنترنت، وخاصة في موقع »فيس���بوك«، عن 

احتجاجهم على إهمال الحكومة اإلسرائيلية للقضايا االقتصادية – االجتماعية. 

وفي غضون ذلك، صادقت الحكومة اإلس���رائيلية، األس���بوع الماضي، عل���ى ميزانية الدولة للعام 

2015، والتي جّرت انتقادات واسعة، خاصة من جانب خبراء اقتصاديين، بسبب زيادة ميزانية األمن 

ورفع نس���بة العجز المالي فيها، األمر الذي س���يمس بالميزانيات االجتماعية والمدنية. كما يشير 

الخبراء االقتصاديون إلى أن غالء المعيشة يميز إسرائيل عن دون الدول الغربية. 

وحول هذا الموضوع أجرى »المش���هد اإلسرائيلي« المقابلة التالية مع المحاضر في قسم »تاريخ 

ش���عب إس���رائيل« في جامعة حيفا، البروفس���ور داني غوطفاين، وهو أيضا ناشط في حزب العمل 

اإلسرائيلي. 

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: كيف تنظر إلى »احتجاجات برلين«؟

غوطفاين: »’احتجاجات برلين’ هي نوع من االستمرارية لالحتجاجات االجتماعية في العام 2011. 

وأعتقد أنه توجد هنا محاولة إلطالق مقولة اس���تفزازية من جانب ش���بان في س���نوات العش���رين 

والثالثين من حياتهم، ويعتقدون أن الوضع هنا ليس جيدا، وأعتقد أنهم اختاروا أسلوبا استفزازيا 

جدا ويمس باألعصاب الحساس���ة جدا للوعي اإلسرائيلي. فهم يتحدثون عن برلين وعن النزول )أي 

الهجرة( من إس���رائيل. لكن من الناحية الفعلي���ة ال توجد هنا أهمية كبيرة للتهديد بالهجرة، ألن 

األرقام تش���ير إلى أن الوضع معاكس، وأن القادمين إلى إس���رائيل أكثر من المغادرين. وأعتقد أن 

هذا استفزاز ذكي جدا واستخدم رموزا قوية جدا للمجتمع اإلسرائيلي«.

)*( يبدو أن هذه الحملة هي تصعيد لالحتجاجات االجتماعية. ما الذي حّرك المبادرين لها؟

غوطفاي���ن: »ال أعتقد أنه يوجد تصعيد، ألنه في االحتجاج���ات االجتماعية، في العام 2011، خرج 

نصف مليون ش���خص للتظاهر في الش���وارع. وما يح���دث اآلن هو إثارة ضجة كبيرة في ش���بكات 

التواص���ل االجتماعي في االنترنت. وهذه الضجة تس���بب خبو الق���وة الجماهيرية ألنها تركز على 

أمور ليس���ت سياس���ية وال تهم الجمهور. الجمهور بغالبيته ليس مهتما بالهجرة من البالد. لكن 

رغ���م ذلك، أعتقد أن قوة هذه الحملة االحتجاجية هي أنها تثير جدال عاما، ليس حول برلين، وإنما 

حول ما يحدث هنا. والس���ؤال هو ما إذا كان باإلمكان تحويل ذلك إلى قوة سياس���ية تسمح بتغيير 

الواقع هنا؟«.

)*( ما الذي دفع المبادرين لهذا االحتجاج وتصعيده بهذا الشكل؟

غوطفاي���ن: »كما أفهم صورة الوضع، فإن ش���خصا ما بادر إلى الكتابة في فيس���بوك وبدأ يحرك 

الموضوع. واالس���تفزاز كان ذكيا جدا، ألنه جمع س���وية ثالثة عناصر، وهي مس���ألة غالء المعيشة 

والعنصر الثاني هو ألمانيا – برلين – هولوكوس���ت والعنصر الثالث هو الهجرة من البالد وهو أمر 

يتناق���ض مع الصهيونية. وعمليا توجد هنا قوة تتمثل بدهاء دعائي وتس���ويقي، لكني ال أرى أن 

لهذه الحملة أهمية عامة أو سياس���ية واس���عة. كذلك فإني أرى أن ه���ذه الحملة تدل على ضعف 

القوة الجماهيرية وهي أيضا تعبير عن انعدام الرضى لدى الجمهور الواسع من الوضع االقتصادي 

– االجتماعي في إسرائيل«.

)*( بعد الحرب األخيرة على غزة، نشـــرت القناة الثانية للتلفزيون اإلســـرائيلي استطالعا للرأي تبين 

منه أن 30% من اإلسرائيليين يريدون الهجرة من إسرائيل إذا سنحت لهم الفرصة. ماذا يعني معطى 

كهذا؟

غوطفاي���ن: »أنا أحلل هذه المعطيات على النحو التالي: أعتق���د أن إحدى الطرق التي يعبر فيها 

اإلسرائيليون عن عدم رضاهم تتمثل بالقول ’سنغادر’. وأعتقد أن هذا أمر يتميز به اإلسرائيليون، 

وأن مس���ألة كهذه تثير قلقا أقل بكثي���ر في مجتمعات أخرى. وهذا يتعلق بالتاريخ اإلس���رائيلي 

والش���يفرات الداخلية للمجتمع اإلس���رائيلي. لكن كم عدد المغادرين للبالد فعال؟ والمعطيات في 

ه���ذه الناحي���ة ال تؤكد نتائج هذا االس���تطالع وال وجود رغبة كبيرة بالهجرة إل���ى برلين. وكل هذا 

يجعلني أقول إن هذه األمور هي طريقة معينة للتعبير عن االحتجاج. لكن هذه ليست ظاهرة ذات 

تأثير جماهيري واسع، وإنما تعبر عن احتجاج إسرائيلي داخلي«.

)*( هل سيخبو »احتجاج برلين« مثلما خبت االحتجاجات االجتماعية قبل ثالثة أعوام؟

غوطفاين: »يصعب معرفة ذلك، لكن ينبغي قول أمرين. األمر األول أنك ال تجد في هذا االحتجاج 

تعبي���را عملي���ا، واألم���ر الثاني هو أن ه���ذا االحتجاج يمس نقاطا حساس���ة جدا ف���ي عالم الرموز 

اإلسرائيلي. ولذلك فإنه من الجائز أن يبقى هذا االحتجاج موجودا في الخلفية كنوع من المناهضة 

للواقع اإلسرائيلي. وال أرى أنه سيؤدي إلى إحداث أي تغيير سياسي«.

)*( مـــا رأيك فـــي ميزانية الدولة للعام المقبـــل، التي تعطي أكثر لميزانية األمـــن وأقل للميزانيات 

األخرى؟

غوطفاين: »مش���كلة ميزانية الدولة، بصورة عامة، أنها تتهرب من المش���اكل الحقيقية. وهناك 

دائما محاولة لتصوير األمور بأن الميزانية متوازنة، فيما الجميع يعلم أنه سيتم فتحها وتعديلها 

خ���الل العام المقبل وبعد إقرارها. ومحافظة بنك إس���رائيل وجهت انتقادات للميزانية، وال يحتاج 

الم���رء إلى أكثر من ذل���ك لكي يدرك أن هذه ميزانية ليس���ت جيدة. فقد قال���ت إن هذه ميزانية 

إش���كالية من ناحية التوازن بين اإلنفاق والدخل. واألمر الثاني البارز فيه هو اس���تمرار السير في 

الخط النيو- ليبرالي، وخاصة تجاهل توصيات لجنة محاربة الفقر. ودعنا ال ننس���ى أن هذه حكومة 

يمين من الناحية االقتصادية أيضا. وال أعتقد أنه يمكن أن نتوقع منها غير ذلك«.

)*( العالم يتغير في الســـنوات األخيرة، وبطبيعة الحال تتغير معه إســـرائيل واإلسرائيليون، الذين 

نســـبة كبيرة منهـــم تريد العيش في ظل اســـتقرار اقتصادي وأمني. ويبدو أن القيادة اإلســـرائيلية 

مســـتمرة في إدارة »سياســـة قديمة« وهي تتحدث اآلن عن »إدارة الصراع« بدال من دولة فلســـطينية، 

وعدم حل أي قضية. ما رأيك؟

غوطفاي���ن: »يتحدثون عن إدارة الصراع منذ س���نوات عديدة. دعنا ال ننس���ى أن هناك إس���هاما 

غير صغير للش���عب الفلس���طيني في الوضع الحاصل. فنحن لسنا في وضع يوجد فيه اقتراح سالم 

فلس���طيني واضح ويوجد مقابله رفض إس���رائيلي. نحن في وضع لم تنضج في���ه بعد الحاجة إلى 

تس���وية لدى كال الش���عبين. والواقع هو عكس ذلك، إذ توجد لدى كال الش���عبين قوى تأخذ األمور 

باتجاه إرجاء التس���وية. وال أعتقد أن األمور تتعلق بسياسة قديمة أو جديدة، وإنما بالالعبين على 

أشكالهم الذين يقومون بما يتوقع منهم أن يفعلوه. ونتنياهو ينفذ بالضبط ما قال إنه سينفذه. 

وإذا كان العالم يتغير، فإنه ليس واضحا إلى أي اتجاه هو يتغير. وواضح تماما أن الش���رق األوس���ط 

يتغير، ألن كل البنية القديمة للش���رق األوسط انهارت، أو قسم منها على األقل. ونشأت تحالفات 

إقليمية جديدة، ومن جهة هناك ’داعش’ ومن الجهة األخرى تحالف الدول الس���نية، كما يسمى، 

وأعتقد أن الش���رق األوسط يمر بتغيرات وال شك في ذلك. وعمر هذه التغيرات حوالي سنة تقريبا، 

إذا نظرنا إلى متى بدأت األزمة السورية – العراقية ترسم صورة التحالفات. وهناك الحلف التركي 

– القطري مقابل المحور الس���عودي – المصري. وأعتق���د أن هذه االصطفافات لن تدوم ألمد طويل. 

وإذا أردنا أن نرى سياس���ة جديدة في الشرق األوس���ط، فهي تلك التي يتبعها الرئيس المصري، 

عبد الفتاح السيس���ي، كمن أعاد تنظيم السياس���ة الش���رق أوس���طية. وهو وضع المحور التركي – 

القطري مقابل المحور الس���عودي – المصري ألسباب ليست متعلقة بإسرائيل. والسؤال الكبير هو 

كيف س���يكون رد إس���رائيل على هذا الواقع الجديد. وأعتقد أن هذه التغيرات ستؤثر على الواقع 

اإلسرائيلي، في حال نشوء غالف للتسوية، ألن اإلسرائيليين والفلسطينيين يواجهون صعوبة في 

حل مشاكلهم بأنفسهم...«.

)*( السيســـي قال في خطابه أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة، ووجه كالمه لإلسرائيليين، إن العالقات مع 

الدول العربية يجب أن تمر من رام الله، أي بعد تسوية الصراع مع الفلسطينيين.

غوطفاين: »نعم، هذا صحيح. وواضح تماما أن اإلس���رائيليين والفلس���طينيين يجب أن يتوصلوا 

إلى تس���وية. واالستقرار في الشرق األوسط من شأنه أن ينش���ئ غالفا مريحا للتوصل إلى تسوية 

إس���رائيلية – فلسطينية. وأعتقد أن السيسي وضع نفسه، وأعتقد أنه وضع حلفاءه أيضا، كشريك 

في المعادلة اإلسرائيلية – الفلسطينية. وهذا بحد ذاته أمر جيد«.

)*( ف���ي هذه األثناء ين���ذر الوضع في القدس بتفج���ر األوضاع، على ض���وء االقتحامات اليومية 

للمس���توطنين والمجموعات اليهودية المتطرفة إلى المسجد األقصى. وهذه األمور تحدث بكثافة 

اآلن، في الوقت الذي تتصاعد فيه قوة اإلسالم المتطرف في العالم العربي.

غوطفاي���ن: »لقد بدأت المواجهات في القدس في أعقاب قتل الفتى محمد أبو خضير. وأعتقد أن 

هذه دعوة للمجتمع اإلس���رائيلي الذي يتعين عليه أن يعال���ج أمر المتطرفين بداخله. وإذا تطرقنا 

إلى الجانب الواس���ع للرأي العام اإلس���رائيلي، فإني أعتقد أن األغلبية الصامتة ليس فقط تزعزعت 

من قتل أبو خضير، وإنما تطالب الشرطة والجهات األمنية األخرى بمنع استمرار تصاعد الوضع من 

الناحية اليهودية«. 

بقلم: نعمان هيرشفيلد )*(

تح����ول »بوس����ت« نش����رته األس����بوع الماضي 

مجموعة )احتجاج( إسرائيلية ناشطة على موقع 

التواصل االجتماعي فيس����بوك )في نطاق حملة 

تدعو الش����بان للهجرة من إس����رائيل بسبب غالء 

المعيش����ة فيها( وتعمل تحت اس����م »مهاجرون 

إلى برلين«، إلى قضية محورية في السجال العام 

في إس����رائيل.  ويس����تدل من موجة ردود الفعل 

التي ظهرت في المواق����ع االخبارية االلكترونية، 

أن هذا المنش����ور أحدث بالفع����ل تأثيرا وأصداء 

واس����عين.  وق����د نش����رت دافني لي����ف )إحدى 

الناش����طات في قيادة حمل����ة االحتجاج ضد غالء 

المعيشة وأسعار السكن المرتفعة في إسرائيل 

ف����ي صيف العام 2001( مق����اال تحت عنوان »بين 

ميلكي وبرلين: من ه����م الخونة حقًا؟!«، انتقدت 

فيه بش����دة وزي����ر المالية يائير لبي����د.  وعلى ما 

يب����دو فقد أدرك لبيد ب����دوره أن مهاجمة »زمرة« 

المهاجرين )اإلس����رائيليين( إلى برلين بأسلوب 

»اعذروني ان كنت قليل الصبر والتس����امح تجاه 

الوحيد  بالوطن  للتفريط  أش����خاص مس����تعدون 

لليهود ألن الحياة في برلين مريحة أكثر«، ليست 

س����لوكًا سياس����يا حكيما في ضوء وضعه الحالي 

)أي الوزير لبيد( ولذلك قرر أن الوقت قد حان كي 

يبين للجمهور من هو »العدو الحقيقي«، إذ صرح 

قائال إن »هؤالء الش����بان على حق، فاألس����عار غير 

محتملة، ويتعين على ش����بكات المواد الغذائية 

أن تعلم بأننا س����نخضع أس����عار السلع الغذائية 

للمراقبة« وأنه »يتفهم« ه����ؤالء الذين يغادرون 

إل����ى برلين، بل ويتفق معه����م، ولكن من منطلق 

الفه����م بأن الحديث ي����دور عمليا على مش����كلة 

هوي����ة، وقال »أري����د أن أق����ول للمحتجين بأنني 

أدرك صعوب����ات الحياة اليومي����ة، ولكنني أقول 

أيضا بأنه ينبغي مناقش����ة مس����ألة م����ا اذا كان 

اإلسرائيلي الشاب ال يغادر إلى برلين فقط بسبب 

غالء المعيشة وانما بسبب مشكلة هوية، ولماذا 

اخترنا اقامة دولة يهودية ومواضيع أخرى.. نحن 

نرغب ف����ي إقامة مجتمع نموذج����ي، وال يجوز لنا 

اليأس«.

وف����ي الواقع فإنني أوافق م����ن جهتي على أنه 

توجد في إسرائيل مش����كلة اقتصادية حقيقية 

وصعب����ة آخذة في التفاقم أكثر فأكثر، ولكن هل 

ذلك هو الس����بب الذي دفع كثيري����ن، وأنا واحد 

منه����م، إلى مغ����ادرة إس����رائيل؟! إن يائير لبيد 

محق إلى حد ما في أن الحديث يدور على مس����ألة 

هوية، هوية إسرائيل كدولة، هويتها كمجتمع، 

والهوية التي يمكن ويس����مح للف����رد االحتفاظ 

بها.  في الوقت ذاته فإن الش����ق الثاني من جملة 

لبيد، والذي يتحدث ع����ن »مجتمع نموذجي« في 

إس����رائيل، يالمس جوهر الموض����وع من الجانب 

الثاني: عملية توصيف الواقع في إسرائيل والتي 

تتم بواس����طة لغة ايديولوجي����ة مزيفة، كاذبة 

وس����خيفة، تحرف أي نقاش جاد عن المش����كالت 

الحقيقي����ة، لتضع����ه في إطار الخط����اب المثالي 

»الرائع« للصهيونية المؤسس����ية.  إن هذه اللغة 

هي الغطاء الش����فاف لكل أجه����زة الدولة التي 

ينخر فيها الفساد، كما أنها تبرر العفن والفساد 

السياس����ي لمنتخبي الجمهور الذين يتواطئون 

في نس����ج صورة خادعة للواقع الداخلي.  وتشكل 

هذه اللغة من ناحية عملي����ة أداه تترجم هجرة 

اإلس����رائيليين إلى دول أخرى إلى نوع  معين من 

المكان في الخطاب اإلس����رائيلي )»يريدا – نزول 

–من إس����رائيل« بمعنى هجرة معاكسة( وتترجم 

المهاجري����ن من إس����رائيل إلى ن����وع معين من 

اإلس����رائيليين، كجزء من الخط����اب ذاته.  ولكن 

بداية الحركة ) حملة تشجيع الهجرة( إلى برلين 

ليست في »النزول« وانما في ال� »ترك« )المغادرة( 

والش����يء »المتروك« هو أواًل وقبل كل شيء حقل 

هذا الخطاب ذاته.  

يض����ع الس����جال الدائ����ر ف����ي إس����رائيل حول 

)حمل����ة( الهجرة إل����ى برلين، في مركزه مس����ألة 

رفاهي����ة العيش والوجود الم����ادي فيها مقارنة 

مع إس����رائيل.  ولكن، وعلى الرغم من أهمية هذه 

المسألة، يبدو لي أن هذا النقاش قائم على عدم 

فهم جوهري للثمن الش����خصي الكبير المترتب 

على مثل هذه الهجرة، فمغادرة إسرائيل في سن 

متقدم نس����بيا، ليس باألمر الهين على االطالق، 

إذ أن إس����رائيل دولة صغيرة، معزولة سياس����يا 

وثقافيا في الحيز الجغرافي، ولغتها لغة ثانوية 

ضعيفة، وبالتالي ليس من السهل على االنسان 

الذي نش����أ فيها وتربى على ثقافتها أن يهاجر 

ويندمج في مجتمعات ودول أخرى، هذا فضال عن 

األلم والمعاناة الش����ديدين المترتبين على ترك 

أفراد العائلة واألقارب واألصدقاء، وكل ما يشكل 

األس����اس للهوية الش����خصية والوج����ود المادي 

لإلنسان. 

وحين يدخ����ل أطفال إلى الصورة، كما حدث لي 

ولزوجت����ي، فإن األم����ر يؤكد ويب����رر أكثر الفجوة 

والثمن الباهظ الذي ي����زداد بمرور الوقت،  طفل 

يولد ف����ي برلين بعيدا عن معظ����م أفراد العائلة 

واألقارب، وينش����أ فيها بينما تكون لغته األولى 

هي األلماني����ة وثقافة برلي����ن الكوزموبوليتية، 

وليس لغ����ة وثقافة والدي����ه المهاجرين وأفراد 

عائلته في إسرائيل.  

وينطب����ق ذلك بطبيعة الح����ال على الهجرة من 

إس����رائيل إلى أية مدين����ة كوزموبوليتية كبيرة 

أخرى ف����ي العالم، ولك����ن لماذا )اختي����ار( برلين 

بالذات؟!

أوال، ال يجوز إنكار أن للعنصر المادي وس����هولة 

الهج����رة وزن����ا جوهري����ا، فبرلين ه����ي العاصمة 

األرخ����ص أس����عارًا وتكلفة معيش����ة ف����ي أوروبا 

الغربية.  وبالنسبة لإلسرائيليين الذين يحملون 

جواز سفر أوروبيا، فإن الهجرة إلى ألمانيا مسألة 

س����هلة جدا من ناحي����ة بيروقراطي����ة، وهي غير 

معقدة أيضا حتى بالنسبة لإلسرائيليين الذين 

ال يوجد في حوزتهم أي جواز س����فر أجنبي، ففي 

الماني����ا قواني����ن خاصة تتيح إصدار تأش����يرات 

دخ����ول لإلس����رائيليين دون تعقيدات ألس����باب 

تتعل����ق ب� »تصحيح« الظل����م التاريخي )المحرقة 

النازي����ة(، والت����ي تجعل برلين أس����هل للهجرة 

)هج����رة اليهود اإلس����رائيليين( م����ن أي عاصمة 

أوروبية أخرى.

ثانيا، تتمت����ع برلين بصورة مدينة جذابة ذات 

أجواء مميزة، ولذلك فإنها تش����كل هدفا مفضال 

ألع����داد كبي����رة م����ن المهاجرين م����ن الواليات 

المتح����دة ونيوزلن����دا وال����دول االس����كندنافية، 

وليس فقط م����ن دول أوروبا التي تعاني من أزمة 

اقتصادية متدحرجة.

ولعل مصطلح »كوزموبوليتية« يحتاج هنا إلى 

مزيد من االيضاح:  ففي مدينة مثل برلين تتألف 

غالبية السكان، في مناطق معينة على األقل، من 

مهاجرين.. في المنطقة التي أقيم فيها غالبية 

الس����كان ألمانية، لكنها أغلبية نسبية، إذ يقيم 

فيها أيضا أتراك وعرب )فلسطينيون وسوريون 

ولبنانيون..( وإيرانيون، ومهاجرون أوروبيون من 

اليونان واس����بانيا وايطاليا وانجلت����را والواليات 

المتحدة واستراليا ودول كثيرة أخرى، باإلضافة 

إلى عدد متزايد من المهاجرين اإلس����رائيليين، 

وفي مث����ل هذا المكان ال يتجلى االغتراب بصورة 

حادة، وإنما يش����كل جزءا عضويًا من الحيز، وهذا 

أمر في غاية األهمية، ويعني أنه يمكن للمهاجر 

أن يجد لنفس����ه مكانا ف����ي مدينة كهذه دون أن 

يشعر بأنه نبته غريبة. 

مع ذلك ف����إن كل هذه األمور ليس����ت أهم من 

الحقيق����ة الحاس����مة الكامنة في ق����رار الهجرة 

م����ن إس����رائيل إلى برلي����ن، والذي ينط����وي على 

تصريح س����افر تجاه منظومة أيديولوجية كاملة 

تقب����ع في مرك����ز الخطاب السياس����ي – الثقافي 

اإلسرائيلي، الذي يضع »برلين«، في شكل خاص، 

و«المانيا« بش����كل عام، كنقيض ل� »اإلسرائيلية« 

والصهيوني����ة.  وبكلمات بس����يطة، ف����إن القرار 

بالمغ����ادرة )الهج����رة( إلى برلي����ن ال يماثل قرار 

المغ����ادرة إلى لندن أو باري����س أو لوس انجلوس 

وما إلى ذلك.  فه����ذه الخطوة تنطوي على رفض 

مبدئي لش����يء ما ف����ي »اإلس����رائيلية«. وتحديد 

فحوى هذا الرفض ليس باألمر القابل للتبس����يط، 

ذل����ك ألن الحديث يدور عل����ى موقف ديناميكي 

يتسع تفسيره ويعاد فتحه مجددا طوال الوقت، 

ألن اإلسرائيلي المغادر، مثلي، ما زال إسرائيليا، 

حتى في برلين.  

المغادرة والسبب الحقيقي
إن ق���رار مغ���ادرة إس���رائيل هو ق���رار يتخذ 

داخل إس���رائيل، ينش���أ ويصاغ داخل الخطاب 

اإلسرائيلي.  صحيح أن المغادرة جرت على أرضية 

مستمرة وطويلة من الضائقة االقتصادية التي 

عش���تها مع غالبية الناس من حولي، ولكن ذلك 

ليس هو س���بب المغادرة.  الس���بب هو الشعور 

بعدم وجود مستقبل في إس���رائيل:  فالسلطة 

اإلسرائيلية تقمع وتدوس الشعب الفلسطيني 

بوحش���ية فظيعة، فيما األكثرية الس���احقة من 

اإلسرائيليين، ليس فقط ال تكترث نهائيا بهذا 

الواق���ع، بل إن األمر ال يب���دو لها إطالقا على هذا 

النحو: و«نح���ن« الضحايا و«هم« يريدون إبادتنا، 

و«ال خيار س���وى سحق اإلرهاب الفلسطيني بكل 

قوة« والجيش اإلس���رائيلي ه���و »الجيش األكثر 

اخالقية في العالم«، و«ال يوجد ش���ريك للس���الم 

والح���وار«.. ذل���ك هو مضم���ون الخط���اب العام 

والميثوغرافيا،  بالدعاي���ة  الحافل  اإلس���رائيلي 

والذي يس���قط على الفلس���طينيين الخاضعين 

لالحتالل خطابًا قوميًا تاريخيا، ويشكل بالنسبة 

للغالبي���ة العظمى من اإلس���رائيليين الحقيقة 

المطلق���ة.  فمعظ���م اإلس���رائيليين ال يريدون، 

وال يس���تطيعون، السماح ألنفس���هم برؤية ما 

يدور حولهم، ذل���ك ألن عالمهم بأكمله مرتبط 

رتكب باسمها الجريمة 
ُ
بتبرير الجماعية  التي ت

المتواصلة بح���ق الفلس���طينيين.  والواقع هو 

أن بنيامي���ن نتنياه���و يبدو بالنس���بة ألكثرية 

اإلسرائيليين، الخيار األفضل، فهو غير »مزيف« 

مثل يائير لبيد، وليس »مستوطنا« مثل نفتالي 

بينيت، وليس »روسيا« مثل ليبرمان.

خ���الل ال� »الح���رب« األخيرة في غزة، س���يطر 

اليمين عل���ى الخطاب العام اإلس���رائيلي.  وقد 

بدا لي ذلك، ولكثيري���ن آخرين، بمثابة مقارنة 

تاريخية م���ع »ليلة تحطيم زج���اج الواجهات« 

)ليلة التاس���ع من تش���رين الثاني 1938 التي 

نظ���م فيها النازيون أعمال الش���غب ضد يهود 

ألماني���ا(، فقد تم اجتياز خ���ط أحمر، واختارت 

األكثرية في إس���رائيل اإلذعان وااللتزام بالخط 

الرس���مي.  ولعل من الطريف أنه جرى استبدال 

مصطلح »اليس���ار الهاذي«، الذي ُدمغ به جميع 

اليس���اريين الذين يعتقدون أن »النزاع« ما هو 

إال »احتالل« وظل���م واضطهاد، بل و«جريمة ضد 

االنس���انية«، بمصطلح »اليسار المتطرف« الذي 

يؤك���د الرجعي���ة العنيفة ل� »محافل اليس���ار«، 

والتي توازي تمامًا الرجعي���ة العنيفة لعناصر 

اليمين التي أحرقت فتى فلس���طينيا وهو على 

قي���د الحياة كعم���ل »انتقام���ي«، أو ترغب في 

إزالة المس���جد األقصى وإقامة الهيكل الثالث 

مكانه.  ومن ناحي���ة عملية فقد أخذت تتنامى 

في إسرائيل في األعوام األخيرة، لغة سياسية 

تقصي اليس���ار م���ن الخطاب العام المش���روع، 

وفيما يزداد ش���لل وعجز اليس���ار، تش���تد حدة 

ه���ذه اللغة التي أخذت تس���يطر عل���ى المركز 

السياسي. 

لقد ش���عرت في الع���ام 2012، الذي قررت فيه 

مغادرة إس���رائيل، بأنه لم يعد هناك مخرج من 

هذه العملية التي تمر بها الدولة، والتي تفضل 

فيها أكثرية الجمهور اإلسرائيلي تسليم زمام 

الحكم ألش���خاص يدمرون بص���ورة متعمدة أية 

فرصة للتوصل إلى تس���وية، والحل الوحيد من 

وجهة نظرهم هو دول���ة األبارتهايد.  إن الظلم 

المتواص���ل للجمهور اإلس���رائيلي )وأزمة »غالء 

المعيش���ة«( إنما يتم لصالح مشروع االستيطان 

واس���تمرار االحتالل والوضع ال���ذي تحتاج فيه 

إس���رائيل إلى جيش كبير ومتطور، بدعوى أنها 

في حالة حرب مع أغلب جيرانها، وهذا في الوقت 

ال���ذي يخلو فيه الس���جال العام في إس���رائيل 

ح���ول الوض���ع االقتصادي م���ن أي نقاش لهذه 

المسائل، كما أن معظم الصحف وقنوات األخبار 

اإلس���رائيلية تخلو من أي���ة تغطية حقيقية لما 

يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولمعاناة 

الفلسطينيين س���واء تحت االحتالل االعتيادي، 

أو ف���ي أحوال »الالح���رب« مثل عملي���ة »الجرف 

الصامد« وكل ما س���بقها من عمليات عسكرية.  

ويمكن للمرء أن يهتف في المظاهرات ويكتب 

على صفحات الفيسبوك منشورات، كما يحلو له، 

مثل هذا المنشور، دون أن يكون لذلك أي تأثير 

على الغالبية العظمى من اإلسرائيليين. 

لدي أخ غير ش���قيق، وهو رجل ش���جاع انخرط 

في نشاطات يسارية في إطار منظمة »مقاتلون 

من أجل الس���الم«. سألته في حديث معه:  لماذا 

يواصل التظاهر والنشاط في الوقت الذي يدرك 

في���ه أن ما يقوم به لن يغير الواقع الس���ائد في 

إس���رائيل؟ فأجابني بسؤال: »ما هو األفضل؟ أن 

تكون هناك مظاهرات يس���ارية أم ال؟  إذا غادر 

الجميع فإن إس���رائيل ستفعل ما يحلو لها دون 

معارضة من أي إسرائيلي«.  إنه محق، فقد كنت 

وما زلت أرغب في التغيير، ولكنني أشعر وأعتقد 

بأنني ال أستطيع القيام بذلك في إسرائيل دون 

سحق، وحتى في هذه الحالة فإن مغزى هذا 
ُ
أن أ

التضامن ما هو إاّل مشاركة جزئية ومشوهه في 

المصير، ليس إاّل.  

إن الهج���رة إل���ى برلي���ن تعن���ي االعت���راف 

باستحالة البقاء في إس���رائيل، وبعدم القدرة 

عل���ى التغيير.. تعنى اإلقرار بحقيقة أنه ال وزن 

لصوت���ي، وأن أعمالي ليس لها أي تأثير، ما عدا 

أن أكون ورق���ة التوت لكل أولئك الذين يدعون 

بأن إس���رائيل دولة ديمقراطي���ة، يمكن حتى 

لكارهيها من يساريين أشكناز ومتهربين من 

الخدمة العس���كرية ومحبين للعرب، أن يعبروا 

عن رأيهم دون أن يجدوا أنفس���هم في زنازين 

تحقيق ش���رطة س���رية!.   كال، ليس لي دور أو 

م���كان هنا، ربما باس���تثناء أن  أك���ون مالحظة 

هامشية في التاريخ الذي سُيكتب:  كان هناك 

إس���رائيليون أيضا عارضوا اغتصاب الش���عب 

الفلسطيني!

لقد اخترن���ا مغادرة مكانن���ا وثقافتنا ولغتنا 

نتيج���ة الش���عور بالعج���ز، واالختي���ار هو بين 

القدرة عل���ى التأثير على محيطنا ومس���تقبلنا، 

وبي���ن الحياة كج���زء من دولة قومي���ة، ومن غير 

الممكن القيام باألمري���ن في آن واحد، جنبا إلى 

جنب.  وفي المغادرة في حد ذاتها اختيار ل�«ما 

بعد اإلس���رائيلية«، وهذا ال يش���كل خروجا عن 

الس���رد الصهيوني بش���أن ما بعد الصهيونية 

والصهيوني���ة  الصهيوني���ة.   مناهض���ة  أو 

كمي���دان خط���اب انتقلت في العق���ود األخيرة 

إل���ى هيمن���ة اليمين الت���ي اس���تبدلت عمليا 

مضمون المصطل���ح التاريخي »صهيونية«. لقد 

اس���تبدلت الصهيوني���ة ب� »االس���تيطان«. فأن 

تك���ون صهيونيا، يعني حاليا تأييد المش���روع 

االس���تيطاني لليمين الصهيون���ي، وقبول هذه 

اللغة السياسية باعتبارها لغة تصف الواقع.  

إن ق���رار المغ���ادرة إل���ى برلين ينط���وي على 

قبول لتناقض داخلي يش���كل األرضي���ة ل� » ما 

بعد اإلس���رائيلية«، واالنتقال إل���ى مكان يمثل 

النقيض ل� »اإلس���رائيلية« ينطوي في حد ذاته 

على رفض لإلسرائيلية.  إن المغادرة إلى برلين 

لها قطعًا مغزى سياس���ي.. فأنا هنا ألنني لست 

مس���تعدًا لالستمرار في وضع مصيري في أيدي 

حكومات إسرائيل ولس���ت مستعدًا للمساهمة 

والمش���اركة في الحياة والممارس���ة السياسية 

لدولة إس���رائيل، ولم أغادرها من أجل تأييدها 

م���ن الخارج، ول���ن أكون ج���زءا من لوب���ي مؤيد 

إلس���رائيل على غ���رار الجالية اإلس���رائيلية في 

لوس أنجلوس.  

)*( أكاديمي إســـرائيلي مقيم في برلين. المصدر: 

شبكة االنترنت. ترجمة خاصة.

وجهة نظر إسرائيلي هاجر إلى ألمانيا

اختيار برلين رفض لـ »اإلسرائيلية«!

إسرائيلية تحمل الفتة: مغادرون الى برلين.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

تقليص موظفي القطاع 
العام واإلعالنات الحكومية

ين���ص مش���روع موازنة العام المقب���ل 2015، الذي أقرت���ه الحكومة 

في األس���بوع الماضي، على سلس���لة من االجراءات، التي ال تطفو إلى 

السطح اإلعالمي، ولكنها ذات دالالت مختلفة، ومن أبرز هذه االجراءات 

الت���ي ظهرت حتى اآلن، تقليص ضمني لع���دد العاملين في الوزارات 

المختلفة، وتقليص ميزانية االعالنات الحكومية بنس���بة 50%، وهذا 

التقليص الثاني في هذه الميزانية خالل عامين.

وحس���ب ما نش���ر، فإن عدد العاملين في طواقم مختل���ف الوزارات 

س���يبقى في العام المقبل على حاله، 43 ال���ف موظف، ولن تكون أية 

زيادة، إذ أن عددهم يرتفع س���نويا ما بين 1% إل���ى 5ر1%، كما يحدد 

مشروع الميزانية امكانية اس���تبدال موظفين، بنسبة 2% فقط، وكل 

اج���راء آخر، مث���ل زيادة موظفين في وزارة ما، س���يكون على حس���اب 

الميزانية األساسية لتلك الوزارة.

كذل���ك ينص المش���روع عل���ى تقليص حج���م الس���اعات االضافية 

للعاملي���ن بنس���بة 30%، كذلك س���يتم تقليص حج���م المدفوعات 

لجاهزي���ة العاملين لالس���تدعاء للعمل في حال الطوارئ، باس���تثناء 

المستشفيات.

وتقول وزارة المالية إن الوزارات تدفع س���نويا رواتب بقيمة تقارب 

32 مليار دوالر، وهذا المبلغ أكثر بنس���بة 25% عما كان عليه في العام 

2005، وهو يشكل 37% من اجمالي الموازنة العامة، لذا تقرر تقليص 

عدد العاملين ضمنا، في طواقم الوزارات المختلفة.

م���ن ناحية أخرى، ف���إن ميزانية اإلعالنات الحكومي���ة، البالغة حاليا 

حوال���ي 82 مليون دوالر، س���يتم تقليصها بنس���بة 50% أي 41 مليون 

دوالر، بعد أن جرى تقليصها بنس���بة 30% في العام الجاري، ولكن من 

ناحية فعلية س���يتم تقليص ميزانية االعالنات بنحو 25 مليون دوالر، 

ألن وزارة السياحية س���تمول اعالنات اضافية بقيمة 16 مليون دوالر، 

وهي تعد ميزانية استثمارية لقطاع السياحة.

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو الس���ابقة قد اس���تهدفت ميزانية 

اإلعالن���ات الحكومي���ة، وأجرت توزيع���ا جديدا للميزاني���ة، من حيث 

وس���ائل اإلعالم المس���تفيدة، وجرى تبديل انظمة لهذا الغرض، ومن 

ابرز الصحف المس���تفيدة من هذا االجراء، صحيفة »يسرائيل هيوم« 

اليومي���ة المجاني���ة، التي يملكه���ا صديق وداعم نتنياهو ش���لدون 

أدلسون.   

5400 مواطن يملك 
كل منهم 5 بيوت وأكثر!

أظهر تقرير جديد لسلطة الضرائب اإلسرائيلية حجم االستثمارات 

في امتالك البيوت في إس���رائيل، لغرض االستثمار، إذ يبين أن 5400 

مواطن يملك كل منهم 5 بيوت وأكثر، بينما عشرات اآلالف يملك كل 

منهم ثالثة بيوت وأكثر، في الوقت الذي تواصل فيه أس���عار البيوت 

االرتفاع، ولم يساعد أي من االجراءات للجمها.

ويقول التقرير إن في إس���رائيل 5400 مواطن يملك كل واحد 
منهم خمس���ة بيوت وأكثر، وأن نحو 300 مواطن منهم، يملك 
كل واح���د 10 بيوت وأكثر، كما أن أكب���ر مالك لديه 46 بيتا، في 
حي���ن أن أكب���ر 11 مالكا يملكون س���وية 338 بيت���ا، والغالبية 
الس���احقة من ه���ذه البيوت هي لإليجار واالس���تثمار العقاري، 
وهذه المعطيات تقتصر على األفراد، وليس الش���ركات، فمثال 
تبين ان ثريا فرنسيا يملك عبر أكثر من شركة عقارات أكثر من 

60 بيتا فاخرا في القدس وحدها.
وحس���ب التقديرات، فإنه منذ العام 2002 وحتى العام 2013، جرى 

ش���راء 300 ألف بيت في إس���رائيل، لغرض االس���تثمار.وتقول سلطة 

الضرائ���ب إن هناك أفرادا يملكون بيوتا، بعيدا عن الضريبة، بكونهم 

يستعينون بأبناء عائلة ومقربين، لتسجيل البيوت على أسمائهم.

وتقول سلطة الضرائب إن عشرات آالف المواطنين، يملكون 3 بيوت 

لكل واحد منهم، ولكن قس���ما كبيرا منهم يملك هذه البيوت لغرض 

إسكان العائلة وأبنائها الحقا. 

وجرى في الس���نوات القليلة األخيرة التداول بعدة مقترحات لفرض 

ضرائب خاصة عل���ى ملكية البيوت ألغراض االس���تثمار، بهدف دفع 

قس���م كبير من المالكين إلى التخلي عن بيوتهم، لزيادة العرض في 

الس���وق، ما يؤدي إلى تخفيض أسعار البيوت، التي سجلت منذ العام 

2007 وحت���ى هذه المرحلة ارتفاعا يتراوح م���ا بين 30% وحتى %50 

بالمعدل، وهذا وفق المناط���ق الجغرافية والمدن، إذ أن بعض المدن، 

وخاص���ة الكبرى منها وأولها تل أبيب، س���جلت ارتفاعا أكبر بأس���عار 

البيوت.

تكلفة سفرة نتنياهو إلى 
نيويورك 4ر1 مليون دوالر!

ق���ال تقرير صحافي إن تكلفة س���فر بنيامي���ن نتنياهو إلى 
نيوي���ورك، قبل ثالثة أس���ابيع بلغت 4ر1 ملي���ون دوالر، ولمدة 
أس���بوع واحد. وانتقد التقرير امتن���اع وزراء رافقوا نتنياهو عن 
السفر في نفس الطائرة التي أقلته، بل سافروا في رحالت جوية 
منفردة، في حج���رة رجال األعمال، ما زاد أكثر من تكلفة تواجد 
نتنياهو ووزرائه في نيويورك، وواش���نطن، م���ع انعقاد الدورة 

السنوية للجمعية العمومية لألمم المتحدة.
وفي رئاس���ات نتنياه���و للحكومة، في النصف الثاني من س���نوات 

التس���عين، وفي الدورة السابقة التي بدأت في العام 2009، والحالية، 

تصدر تقارير عديدة عن نمط البذخ في حياة نتنياهو، على حس���اب 

الموازن���ة العامة، فهكذا مثال، قبل عدة أش���هر، تفجرت فضيحة بأن 

نتنياه���و وعائلته يس���تهلكون المثلجات »اآليس كري���م« في بيت 

رئيس الحكومة الرسمي، على حساب الميزانية العامة، وبلغت تكلفة 

ه���ذا البند وحده في العام الماض���ي 2013، نحو 2700 دوالر، وهو مبلغ 

هائل، مع األخذ بالحسبان أشهر الشتاء، التي ال ُيستهلك فيها كثيرا 

اآليس كريم.

كذل���ك، فإن فات���ورة المياه في بي���ت نتنياهو الخ���اص في مدينة 

قيسارية، بلغت في العام الماضي 2013، نحو 22 ألف دوالر، رغم أنه ال 

يقيم في غالب أيام األسبوع في هذا البيت، بل بشكل جزئي.  

واصل سعر صرف الدوالر ارتفاعه في األيام األخيرة، ليسجل ارتفاعا بنسبة 

حوالي 9%، منذ أوائل ش���هر تموز الماضي، حينما سجل أدنى مستوى له منذ 

عام ونصف العام وبلغ 4ر3 ش���يكل، في حين أنه تجاوز حاليا 7ر3 شيكل، مع 

احتماالت اس���تمرار ارتفاعه، وفق تقديرات الخبراء، ف���ي حين يؤكد محللون 

إسرائيليون أن الس���بب المركزي في عودة ارتفاع سعر الدوالر، هو االنتعاش 

المح���دود في االقتصاد األميركي، إذ أن الدوالر يس���جل ارتفاعا أمام العمالت 

األجنبية في العالم، وخاصة اليورو، وعمالت الدول المتطورة. 

وكان���ت التوقعات حتى النصف األول من العام الجاري، تتحدث عن احتمال 

هبوط س���عر الدوالر أمام الش���يكل، إلى ما دون 4ر3 شيكل للدوالر، إال أنه بعد 

األس���بوع األول من ش���هر تموز، لوحظت بداية ارتفاع قيمته، وأيضا في تلك 

األي���ام توقع محلل���ون أن ال يرتفع الدوالر إلى أكثر من 65ر3 ش���يكل، رغم أن 

بنك إسرائيل المركزي والمؤسس���ات المالية الرسمية، تعتبر أن الحد األدنى 

»الذي يمكن تحمله« لسعر صرف الدوالر، هو 7ر3 شيكل، مع أنه قبل ذلك كان 

المتوخى 8ر3 شيكل، علما أن سعر صرف الدوالر كان حتى أوائل العام 2007، 

نحو 3ر4 ش���يكل للدوالر، وأعلى سعر سجله الدوالر في العام 2004، حين المس 

سعر 5 شواكل للدوالر.

وكان من أب���رز عوامل انخفاض س���عر صرف الدوالر، اضاف���ة إلى تراجعات 

االقتصاد األميركي، هو تطور س���وق العمالت األجنبية في إسرائيل، وسيطرة 

حيت���ان مال محليين وأجانب على هذا الس���وق، نظرا لما يرونه من اس���تقرار 

اقتص���ادي في إس���رائيل، مقارنة مع األزمات التي عصف���ت بالدول المتطورة 

في السنوات السبع األخيرة، وانتعش���ت في السنوات األخيرة سوق العمالت 

األجنبية في إس���رائيل، ووجهت أصابع اتهام كثيرة للمس���تثمرين في هذا 

السوق، بأنهم هم الذين يسيطرون على سعر الدوالر.

وظهرت في الس���نوات األخيرة سلس���لة من المبادرات للسيطرة على سعر 

ال���دوالر، مثل فرض ضرائب أعلى على األرباح من س���وق العمالت، كما أن بنك 

إس���رائيل رفع احتياطي العمالت األجنبية من 28 مليار دوالر، حتى الربع األول 

م���ن العام 2008، إلى ما يزيد عن 80 مليار دوالر حاليا، علما أن االحتياطي كان 

قد تخطى حاجز 70 مليار دوالر، في العام 2010.

ويصر مراقبون، على أن سعر الدوالر في إسرائيل ليس طبيعيا، نظرا لمستوى 

المعيش���ة، كما أن المعاهد العالمية، التي تفحص مس���توى المعيش���ة من 

جميع جوانبه، وتقارنه بين دول العالم المختلفة، خاصة بين الدول المتطورة، 

تتعامل مع إس���رائيل، على أساس أن سعر صرف الدوالر هو 4 شواكل، وليس 

وفق السعر المتأرجح في إسرائيل.

وما يقلق إس���رائيل من تدني س���عر صرف الدوالر، هو أنه يتسبب بخسائر 

مالية لقط���اع الصادرات، الذي س���جل خالل العقد األخي���ر، ارتفاعا بأكثر من 

250%، إذ أن تدني س���عر الص���رف يؤدي إلى تدني المردود المالي بالس���عر 

المحلي. أما الخاس���رون، الذين إلى اآلن لم يلمس���وا نتائج ارتفاع سعر صرف 

الدوالر، فهم باألساس المستهلكون، الذين سيدفعون الثمن بارتفاع األسعار 

المتوقع، للوقود وللسلع المستوردة، وللبضائع التي تعتمد على المواد الخام 

المستوردة. 

وقالت صحيفة »ذي ماركر« إن سعر صرف الدوالر في العالم، يسجل ارتفاعا 

منذ 12 أس���بوعا متواصال، وهذا يدل على تغير جوهري، حسب الصحيفة، في 

تعامل األس���واق العالمية مع الدوالر، على خلفية التوقعات النتعاش أكبر مما 

هو حاصل حاليا في االقتصاد األميركي، الذي شهد في السنوات األخيرة أزمة 

اقتصادية كبيرة، انعكست على الكثير من دول العالم.

ويقول المحل���ل االقتصادي إيتان أفريئيل، في مق���ال له في صحيفة »ذي 

ماركر«، إن في الحكومة وبنك إس���رائيل المركزي من يريد االدعاء بأن سلسلة 

االجراءات التي اتخذوها في اآلونة األخيرة، أدت إلى ارتفاع س���عر الدوالر، من 

ش���راء عمالت أجنبية، وتخفيض مستوى الفائدة األساسية إلى أدنى مستوى 

لها 25ر0%، إال أن هذا كله لم يكن الس���بب لهذا االرتفاع، بل إن الدوالر يسجل 

ارتفاعات أمام عمالت العالم المختلفة، وبشكل خاص أمام اليورو، الذي تراجع 

أمام الدوالر بنسبة %6.

ويق���ول أفريئيل إن تج���ار العمالت األجنبية بات���وا يلتفتون إلى االنتعاش 

الحاصل في الواليات المتح���دة األميركية، مع توقع النتعاش أكبر في الفترة 

القريبة، وما سيتبع هذا من رفع للفائدة البنكية في الواليات المتحدة، ولهذا 

فإن الدوالر في نظرهم بات مجديا أكثر للتداول به.

ولكن أفريئيل ال ينفي العوامل الداخلية في إسرائيل لتراجع قيمة الشيكل 

أمام الدوالر، وهو ينسب هذا إلى تداعيات العدوان على قطاع غزة في األسابيع 

األخيرة، ال���ذي اندلع في الوقت الذي يقترب فيه االقتصاد اإلس���رائيلي إلى 

حافة الركود، بتراجع النمو إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاما.

ارتفاع سعر الدوالر أمام الشيكل بـ 9% خالل شهرين بسبب االنتعاش األميركي
*سعر الدوالر يالمس 7ر3 شيكل للشيكل *محللون: السبب هو االنتعاش في االقتصاد األميركي، وليس االجراءات 

التي اتخذها بنك إسرائيل، وإذا كان ثمة عوامل إسرائيلية، فهي التباطؤ االقتصادي وتداعيات العدوان على غزة*

تبين من سلسلة معطيات أوردتها الصحافة االقتصادية في األيام األخيرة، 

ف خس���ائر جدية لجانب من 
ّ
أن الع���دوان على غزة في األس���ابيع األخيرة، خل

االقتصاد، مثل السياحة الخارجية والصادرات التي تراجعت، وفي المقابل زاد 

نش���اط قطاع جانب آخر من االقتصاد، مثل قطاع الصناعة، الذي تدفقت عليه 

ف���ي فترة العدوان مداخيل بأكثر من 385 ملي���ون دوالر، علما أنه من الناحية 

الفعلية لم ينعكس العدوان على وتيرة النمو، إذ أن التباطؤ االقتصادي الذي 

كان ملموس���ا في الربع الثالث المنتهي، كان استمرارا للتباطؤ الذي ظهر في 

العام الماضي 2013، واستمر بشكل أعمق في النصف األول من هذا العام.

وفي قطاع الس���ياحة، فقد شهد ش���هر آب الماضي، انهيارا في عدد ليالي 

المبيت، للس���ياحة األجنبية، بنس���بة 38% مقارنة مع نفس الشهر من العام 

الماضي 2013، فقد أعلنت الفنادق عن إشغال ما مجموعة 482 ألف ليلة، مقابل 

773 ألف ليلة في نفس الش���هر من العام الماضي، وهذا معدل قائم تقريبا 

منذ العام 2009.

وكان عدد ليالي المبيت في شهر آب الماضي أقل من نفس الشهر من العام 

2006، الذي شهد العدوان على لبنان، ففي ذلك الشهر بلغ عدد ليالي المبيت 

543 الف ليلة، وكم���ا يبدو أن في خلفية هذا وصول القذائف الصاروخية إلى 

وسط البالد.

وعلى الرغم من هذا التراجع، فقد س���جلت السياحة الداخلية ارتفاعا بنسبة 

6%، من حيث المبيت ف���ي الفنادق، وبلغ عددها االجمالي 8ر1 مليون ليلة في 

الشهر ذاته، وبذلك يكون عدد الليالي االجمالي للسياحة الداخلية والخارجية، 

نحو 3ر2 مليون ليلة، بتراجع بنسبة 8%، عن نفس الشهر من العام الماضي.

ويق���ول مدير ع���ام اتحاد الفنادق في إس���رائيل إن ش���هري تموز وآب من 

المفترض أنهما ذروة الس���ياحة، وفي هذين الش���هرين تس���جل اعلى نسب 

مبيت في الفنادق، وكان من المفترض أن يتم تس���جيل ارتفاع بنس���بة %15 

في الش���هرين الماضيين، وجرى على هذا األس���اس تجنيد قوى عاملة، إال أنه 

بدال من هذا كان تراجع بإش���غال الفنادق، بعد الغاء حجوزات، ما كّبد الفنادق 

خسائر في المداخيل بقيمة 90 مليون دوالر.

وس���جلت الصادرات منذ ش���هر حزي���ران وحتى آب تراجعا بنس���بة 2ر%14، 

بمعدل س���نوي، في حين تراجع االستيراد بنسبة 7%، وتراجع استيراد المواد 

الخام بنس���بة 5ر9%، وعلى الرغم من أن التراجع ب���دأ قبل اندالع العدوان على 

الضفة والغربية وقطاع غزة، إال أن جزءا من الصادرات التي تراجعت، يعود إلى 

صادرات الخدمات السياحية، التي تراجعت بنسبة 2ر%3.

ويأتي هذا التراجع في ظل التباطؤ االقتصادي، ما زاد أكثر من قلق األوساط 

االقتصادي���ة، كون أن الصادرات هي من أبرز مح���ركات النمو االقتصادي في 

إس���رائيل، خاص���ة منذ العام 2000 وحت���ى هذه المرحلة، فف���ي هذه الفترة 

س���جلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 250%، وبات الميزان التجاري بين الصادرات 

واالس���تيراد متأرجح���ا بفوارق بس���يطة، بع���د أن كان المي���زان يميل لصالح 

االستيراد في الفترة التي سبقت.

 عليه���ا مكتب اإلحصاء 
ّ

ومن مؤش���رات تباط���ؤ الحركة الش���رائية، التي دل

المركزي، التباطؤ الكبير في الش���راء بواس���طة بطاقات االعتماد، فمنذ ش���هر 

حزيران وحتى آب، كان تراجع بنس���بة نصف بالمئة، وحس���ب مكتب اإلحصاء، 

فإن هذا تراجع »ش���اذ«، كون الشراء بواس���طة بطاقات االعتماد في مثل تلك 

الفترة من المفترض أن يسجل ارتفاعا عن باقي األشهر.

في المقابل، فإن العدوان على غزة، كان مصدر »تش���غيل« لعشرات المصانع 

ف���ي مجاالت مختلف���ة، التي زودت الجي���ش ببضائع متنوعة، وه���ذا ال يتعلق 

بالصناعات العسكرية، التي ال ينشر عن كميات شراء الذخيرة والعتاد واألسلحة 

منها، ولكن الجيش أعلن أن تكلفة العدوان من ناحيته بلغت 35ر2 مليار دوالر، 

م���ن بينها نحو 385 مليون دوالر كانت عبارة عن ش���راء بضائع من 45 مصنعا، 

وحسب الملحق االقتصادي لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، فإن هذا يعد مبلغا 

كبيرا لقطاع الصناعة، في فترة قصيرة، وفي ظل التباطؤ االقتصادي. 

وبعد مرور شهرين على العدوان، ما زال الجدل قائما بين الجيش والحكومة، 

حول التكلفة الفعلية للعدوان، ففي حين يدعي الجيش أن الكلفة كانت نحو 

35ر2 ملي���ار دوالر، ف���إن وزارة المالية تعتقد أن التكلفة ل���م تتعد 7ر1 مليار 

دوالر.

انعكاسات العدوان على غزة:  تراجع الصادرات والسياحة وارتفاع في مداخيل الصناعة
*المبيت في الفنادق تراجع بنسبة 8% مع تراجع السياحة األجنبية بنسبة 38%، وارتفاع السياحة الداخلية 

بنسبة 6% *الجيش يشتري بضائع من 45 مصنعا بقيمة 385 مليون دوالر في غضون شهر واحد*

أقرت الحكومة اإلسرائيلية في األسبوع الماضي مشروع موازنة العام المقبل 

2015، في جلسة وصفت بأنها من أسهل وأسرع الجلسات الحكومية التي أقرت 

ميزانيات في الس���نوات األخيرة، ونالت اجماع الوزراء باستثناء واحد، وختمت 

بذل���ك »فصال عاصفا«، في والية هذه الحكومة، وصل إلى حد اطالق تهديدات 

باالنسحاب من الحكومة، إال أن الميزانية التي يصل حجمها إلى نحو 89 مليار 

دوالر، بقيت وفق هيكلية الميزانية الحالية، إذ رفعت الحكومة نس���بة العجز، 

تفاديا لرفع الضرائب، وهذا ما اعترض عليه بنك إسرائيل المركزي.

وكان من المفترض أن تنجز الحكومة صيغة القراءة األولى للموازنة العامة في 

ش����هر آب الماضي، كي يتسنى لوزارة المالية استكمالها، وتقديمها للكنيست 

مع نهاية الش����هر الجاري، إلقرارها بالق����راءة األولى، ومن ثم العمل على اقرارها 

بالق����راءة النهائية، قبل انتهاء الش����هر األخير من العام الج����اري، وال يبدو أنه 

س����تكون مش����كلة لالئتالف الحاكم في تمرير الموازنة، طالما أنها مرت بإجماع 

الكتل المشاركة في االئتالف، باستثناء اعتراض وزير البيئة عمير بيرتس على 

الميزانية، لكونها ال تتجاوب مع احتياجات الش����رائح الفقيرة والضعيفة، إذ أن 

الميزانية المخصصة لتمويل برنامج تقليص الفقر جرى تقليصها بشكل جدي.  
وكان العدوان على غزة المس���بب األس���اس في تأخير اق���رار الموازنة، وتبع 
العدوان جدل واسع بين الجيش ووزارة المالية حول كلفة الحرب، وفي نهاية 
المطاف جرى التوصل إلى ما س���ُمّي ب� »حل وس���ط«، بإضاف���ة 6ر1 مليار دوالر 

لميزانية الجيش األساسية مع وعود بإضافات أخرى خالل العام.
ويبلغ حجم الموازنة العامة للعام المقبل 2015، نحو 64ر88 مليار دوالر، وفق 
س���عر الصرف القائم حاليا )7ر3 ش���يكل للدوالر(، والميزانية األكبر ستكون 
كالعادة لوزارة الدفاع التي تتضمن ميزانية الجيش، وتبلغ 56ر17 مليار دوالر، 
وهي الميزانية المباش���رة األعلى في تاريخ إسرائيل، أيضا من حيث قيمتها 

بالدوالر، إذ تلقى الجيش زيادة ثابتة في ميزانياته، بمقدار 6ر1 مليار دوالر.
وه���ذا ال يش���مل 3 ملي���ارات دوالر، الدعم العس���كري األميركي الس���نوي 
إلس���رائيل، كما أن الحكومة أقرت أن يك���ون االحتياطي العام للموازنة العامة 
نحو ملي���اري دوالر، على أن يخصص بغالبيته لمصاريف األمن، وبعد كل هذا، 
فقد علمت التجربة أن الجيش يحصل س���نويا على اضاف���ات مالية بعد اقرار 
الميزانية، بمقدار ما بين مليار إلى ملياري دوالر س���نويا، ما يعني أن ميزانية 

الجيش قد تصل في العام المقبل باإلجمال إلى ما يزيد عن 22 مليار دوالر.
ويالحظ أن ميزانية الجيش المباشرة في العام المقبل، ستشكل قرابة %20 
من الموازنة العامة، وهي النس���بة األعلى، علما أنه وفق سلس���لة من األبحاث 
الت���ي تصدر تباعا، فإن أكثر م���ن ثلث الموازنة العام���ة ُيصرف على الجيش 
واالحتالل واالس���تيطان واألجهزة االس���تخباراتية، وأذرع األم���ن األخرى، عدا 
الجيش، مثل ما يس���مى »حرس الحدود«، الذي ينتش���ر ف���ي الضفة والقدس 

المحتلة، ويشارك في الحروب.

ميزانية 2015: نحو 89 مليار دوالر وميزانية الجيش المباشرة %20
*جلسة الميزانية الحكومية مّرت بسهولة وبإجماع الكتل المشاركة باستثناء وزير البيئة *الميزانية على أساس عجز 

بنسبة 4ر3% *بنك إسرائيل اعترض على نسبة العجز وطالب بتخفيضها مقابل رفع ضرائب*

وتح���ل في المرتبة الثاني���ة ميزانية وزارة التعليم، الت���ي تبلغ 3ر12 مليار 
دوالر، بزي���ادة 480 مليون دوالر عن ميزانية العام الماضي 2013، وفي المرتبة 

الثالثة يأتي تسديد الديون والفوائد بنحو 7ر10 مليار دوالر.
وتقول وزارة المالية إن ميزانية العام المقبل، مش���ابهة جدا لميزانية العام 

الجاري، ولكن بزيادة 61ر2%، وتبرز اإلضافة في ميزانية الجيش.  
وخرج بنك إس���رائيل المركزي خالل جلسة الحكومة إلى وسائل اإلعالم ببيان 
ينتق���د فيه مش���روع الموازنة العامة، ال���ذي أعدته وزارة المالي���ة، إذ انتقد 
باألساس سقف العجز المالي الذي حددته الوزارة، وهو 4ر3% من حجم الناتج 
العام، وقال البنك إن هذه نس���بة أعلى من الهدف السابق بكثير، 5ر2%، وأنه 
من الناحية الفعلية فإن العجز س���يصل في نهاي���ة العام المقبل إلى 6ر%3، 

ما سيخل في عملية تخفيض حجم الدين العام، بالمقارنة مع الناتج العام.
وبلغت نس���بة حجم الدين العام، وفق آخر تقرير، نحو 67% من حجم الناتج 
العام، ولكن هذه النس���بة قد تتغير، بعد ارتفاع س���عر صرف الدوالر، وتطمح 

إسرائيل إلى أن تهبط النس���بة إلى نحو 60% في العامين 2016 و2017، وهي 
النس���بة التي كان���ت قائمة في غالبية ال���دول المتطورة، قب���ل اندالع األزمة 

االقتصادية العالمية قبل نحو سبع سنوات.
ويشكك بنك إسرائيل في تقريره في أن يكون بمقدور النشاط االقتصادي 
ف���ي العام المقب���ل 2015، أن يضمن مداخيل الضريبة التي يقدرها مش���روع 
الموازن���ة، إذ يتوقع البنك أن تكون مداخي���ل الضريبة في العام المقبل، أقل 
بنحو 675 مليون دوالر من تقديرات وزارة المالية، التي تتوقع مداخيل بقيمة 

تقل بقليل عن 70 مليار دوالر. 
وجاء في تقرير البنك أن رفع العجز في العام المقبل 2015، س���يعرقل هبوط 
العج���ز في العام التالي 2016 إلى نس���بة 7ر2%، وهو ما يعني 3ر2 مليار دوالر 
أقل من العام المقبل، وهذا ما سيكون على الحكومة تأمينه، إما من خالل رفع 
الضرائ���ب أو تقليص الميزانية، في حال ل���م يكن ارتفاع في جباية الضرائب 

والمداخيل األخرى للخزينة العامة.

الحرب على غزة: فاتورة باهظة.
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تغطيــة خاصـــة

القرار ال���ذي أصدرته المحكم���ة العليا يوم 22 أيلول وقض���ت فيه بإلغاء 
»قانون المتس���للين« بصيغته الجدي���دة، بجريرة عدم دس���توريته، حظي 
بتوصيفات اس���تئثنائية )من بينها: »قرار دراماتيك���ي«، »قرار نادر«، »هزة 
أرضية«، »دراما قضائية رهيبة«( وذلك على خلفية كونها المرة الثانية التي 
تصدر فيها هذه المحكمة قرارا يؤكد عدم دس���تورية »قانون المتسللين« 
ويقضي بإلغائ���ه، وعلى خلفية كون القرار األخير صدر عن المحكمة بهيئة 
موس���عة تألفت من تس���عة قضاة وعلى خلفية حقيقة أنها المرة العاشرة 
قِدم فيها المحكمة العليا على هذه الخطوة غير 

ُ
فقط منذ قيام الدولة التي ت

العادية المتمثلة في ش���طب قانون أقره الكنيست، نظرا لعدم دستوريته: 
أي، تعارضه مع أحد »قوانين األساس« التي تشكل، في الممارسة القضائية 

اإلسرائيلية، »دستورا« إسرائيليا غير مكتوب.  
فقد توصل القضاة التس���عة ف���ي قرارهم األخير إلى الخالص���ة التالية: 
»التعديل موضوع االلتماس غير دس���توري، ألنه ينطوي على مّس حاد وغير 
تناسبي بالحق الدس���توري في الحرية، والذي يضمنه قانون أساس: كرامة 
اإلنس���ان وحريته«! وتصيب هذه الخالصة بندين أساس���يين في التعديل 
المذكور: البند األول � ينص على حبس كل إنس���ان يتس���لل إلى إس���رائيل 
بطريق���ة غير قانونية لفت���رة أقصاها س���نة واحدة من غي���ر تقديمه إلى 
محاكمة. وهنا، رأى س���تة قضاة أن هذا البند غير دس���توري فأمروا بإلغائه 
وبمنع الحكومة اإلسرائيلية من سجن أي إنسان دون تقديمه إلى المحاكمة 
أوال، بينم���ا رأى القضاة الثالثة اآلخ���رون أن هذا البند »ال يتعارض مع قانون 
األس���اس«. والبن���د الثاني � ينص عل���ى الزج بجميع طالب���ي اللجوء األفارقة 
المقيمين في مدن إس���رائيلية مختلفة في »منش���أة حولوت« )»مركز إقامة 
للمتس���للين«( في صحراء النقب. وهنا، رأى س���بعة من القضاة أن هذا البند 
غير دس���توري فأصدروا أمرا بإغالق هذه المنشأة )وهي، في الحقيقة، عبارة 
عن س���جن تديره »سلطة السجون اإلسرائيلية«، أقيم بتكلفة بلغت أكثر من 
نصف مليار ش���يكل!( في فترة ال تتعدى ال� 90 يوما، بينما عارض اثنان من 

القضاة هذا القرار. 
وكما أش���رنا س���ابقا، هذه هي المرة الثانية التي تقض���ي فيها المحكمة 
العليا بعدم دستورية »قانون المتسللين« هذا. ففي حزيران من العام 2012، 
بدأ س���ريان مفعول ه���ذا القانون بصيغته األولى كما أقرها الكنيس���ت في 
كانون الثاني من العام نفس���ه. وكانت تلك الصيغ���ة بمثابة تعديل )أول( 
على »قانون منع التس���لل« اإلس���رائيلي الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي في 

16 آب م���ن العام 1954 لمحاربة ما كانت تطلق عليه إس���رائيل آنذاك اس���م 
»المتسللين« الفلس���طينيين، من خالل رفع درجة خطورة »مخالفة التسلل« 
في التدريج الجنائي اإلس���رائيلي ومن خالل إنش���اء جهاز قضائي عسكري 
خاص يستطيع محاكمة »المتسللين« بأقصى السرعة الممكنة )راجع مقالنا 
ح���ول القانون األصلي والتعديل األول، في ملحق »المش���هد اإلس���رائيلي«، 

العدد 303، الثالثاء 2013/3/19(. 
 وتضمن التعديل إضافة بندين أساسيين على القانون األصلي، يسمح أولهما 
باحتجاز / سجن أي شخص يعبر الحدود دون تصريح، اعتقاال إداريا، لمدة تصل 
إلى ثالث س���نوات دون محاكمة، بدال من 60 يوما كما كان في الس���ابق، ويمكن 
في بعض الحاالت تمديد فترة االحتجاز هذه إلى أجل غير مس���مى. بينما نص 
البند الثاني، الذي تضمنه التعديل، على إمكانية فرض عقوبة السجن الفعلي 
لمدة تتراوح من 5 س���نوات إلى 15 سنة على أي ش���خص ُيدان بمساعدة هؤالء 

»المتسللين«، سواء في عملية »التسلل« نفسها أو بعد دخولهم إلى البالد.
وف���ي كان���ون األول 2012، قدمت مجموع���ة من منظمات حقوق اإلنس���ان 
اإلس���رائيلية التماس���ا إلى المحكمة العليا ضد هذا التعديل مطالبة بإعالن 
عدم دستوريته وإلغائه، استنادا إلى حقيقة أن الضحايا األساسيين الذين 
سيخضعون لالعتقال اإلداري المنصوص عليه في هذا التعديل هم مواطنون 
من إريتريا والس���ودان، أقرت الحكومة اإلس���رائيلية بأنه »ال يجوز طردهم« 
)وفقا لنصوص القانون الدولي، وخاص���ة االتفاقية الدولية الخاصة بحماية 
الالجئين(. وعليه � قال الملتمس���ون � فإن الُم���راد بهذا االعتقال اإلداري هو 

الردع وليس الطرد، ولذا فهو يتعارض مع حق اإلنسان في الحرية.  
وف���ي أيلول 2013، أص���درت المحكم���ة العليا قرارها في ه���ذا االلتماس 
فأعلنت � بإجماع تس���عة قضاة � أن التعديل غير دستوري ألنه »ينطوي على 
مّس غير تناسبي بالحق في الحرية كما يضمنه قانون أساس: كرامة اإلنسان 
وحريت���ه«. وتأسيس���ا على خالصتها هذه، حددت المحكم���ة مهلة 90 يومًا 

ليتم بعدها النظر في وضعية كل واحد من المعتقلين، بصورة عينية.
وعل���ى ضوء ق���رار المحكمة ه���ذا، وما تضمنه م���ن »رس���الة مبطنة« إلى 
الحكومة، س���ارعت هذه األخيرة إلى عرض تعديل آخر على القانون نفس���ه، 
أقره الكنيس���ت في إجراء تشريعي س���ريع، في كانون الثاني 2013. وقضى 
هذا التعديل بتقليص مدة الحد األقصى المس���موح بها العتقال أي شخص 
يعب���ر الحدود دون تصري���ح، اعتقاال إداريا بدون محاكمة، إلى س���نة واحدة 
فقط، بدال من ثالث سنوات كما نص التعديل األول. وقد دخل هذا التعديل 

)الثاني( حيز التنفيذ في كانون الثاني 2014. 
وردا على ه���ذا التعديل، ع���ادت المنظمات الحقوقي���ة المعنية وقدمت 
التماس���ا جديدا إلى المحكمة العليا طالبتها من خالله بإقرار عدم دستورية 
هذا التعديل، ثم إلغائه، بادعاء أنه »ال يلبي الشروط التي وضعتها المحكمة 
العليا وال ينسجم مع المبادئ التوجيهية التي أرستها في قرارها السابق«. 
وأكدت المنظمات الملتمسة أن »منشأة حولوت« هذه هي »سجن بكل معنى 
الكلم���ة وبكل المعايير«. وه���ذا هو االلتماس الذي صدر على أساس���ه قرار 
اه آنفا، فقضى بإلغاء 

ّ
المحكم���ة العليا األخير، يوم 22 أيلول األخي���ر، كما بّين

»قانون المتسللين«، للمرة الثانية. 

عًا! رئيس المحكمة العليا:  المحكمة تضع نفسها ُمشرِّ
لم يكن مفاجئا وال مستغربا اختيار رئيس المحكمة العليا، آشير غرونيس، 
موقف التأييد ل� »قانون المتس���للين« بصيغته الجدي���دة وبقاؤه في ِعداد 
األقلية )ف���ي هيئة المحكمة التي نظرت في االلتم���اس ضد القانون( التي 
عارضت رأي األغلبية التي رأت عدم دس���تورية هذا القانون، بما يحتم عليها 
إصدار قرار يقضي بإلغائ���ه، وهو ما فعلته في نهاية األمر. لكن الالفت في 
األمر، تحديدا، هو ما اختاره غرونيس من حجج لتس���ويغ موقفه هذا، بالرغم 
من تأكيده على عدم دستورية االعتقال بدون محاكمة لفترات طويلة كتلك 
التي نص عليها القانون. وقد ش���كلت هذه التسويغات متكأ جيدا لألوساط 
المعارضة لق���رار المحكمة العين���ي والمناوئة لنهجها الع���ام في »الدفاع 
عن حقوق اإلنس���ان األساسية«، س���واء على المستوى الرس���مي، الحكومي 

والبرلماني، أو على المستوى الشعبي في إسرائيل. 
فقد ذهب غرونيس إلى حد »اتهام« المحكمة العليا بأنها، في قرارها هذا، 
»تجعل نفس���ها الهيئة التي تقرر القاع���دة المعيارية، على نحو دقيق، فال 
ع )الكنيس���ت( مجاال حقيقيا للمناورة«! ويتساوق رأي غرونيس  تبقي للمشرِّ
هذا، إلى حد التماهي التام، مع الحجج التي ترفعها األوس���اط المذكورة في 
حربها المتواصل���ة ضد المحكمة العليا وضد أي قرار تتخذه بش���أن حماية 

حقوق اإلنسان، بما بتعارض مع نهج هذه األوساط ورؤاها. 
ورأى غروني���س إنه »ال مكان« لقرار يقضي بإلغ���اء البند في القانون الذي 
يتيح للس���لطات الحكومية اعتقال الالجئين األفارقة في »منش���أة حولوت« 
لمدة تصل حتى س���نة واحدة من دون محاكمة!! وأنه ال مكان، بالتالي، لقرار 

يقضي بإغالق هذه »المنشأة«!

وادعى غرونيس بأن »التعديالت الجديدة التي تم إدخالها على نص القانون 
األول، في أعقاب قرار المحكمة العليا الس���ابق )في أيلول 2013( تماش���ت مع 
مالحظات المحكمة«، وعليه فإن »عل���ى المحكمة التزام الحذر المضاَعف لدى 
استخدامها المصفاة الدستورية لئال تضع، بنفسها، تشريعات جديدة«! وزاد: 
»ال ينبغي استخدام سالح غير تقليدي � إلغاء نص قانوني � طالما كان من الممكن 
 استخدام سالح تقليدي � تفسير القانون على نحو يوصل إلى النتيجة نفسها«!!
وخت���م غرونيس بالق���ول: »إذا ما تبنت المحكمة رأي األغلبي���ة )كما تقرر في 
عا، بصورة فعلية، وهو ما ال يمكنني  نهاية األمر( فإنها تجعل من نفسها مشرِّ

القبول به من الناحية الدستورية«!

ِمسة: على الحكومة احترام قرار المحكمة
َ

المنظمات الُملت
من جانبه، اعتب���ر  المحامي عوديد فيلر، رئيس »قس���م الهجرة والمكانة 
القانوني���ة« في جمعي���ة حقوق المواطن في إس���رائيل، إح���دى المنظمات 
ح���ِدث اآلن تغييرا 

ُ
المش���اركة في تقديم االلتم���اس، أن على الحكومة أن ت

جوهريا في سياستها حيال الالجئين األفارقة، مبديا تخوفه من أنها ستلجأ، 
كما في مرات س���ابقة، إلى تجاهل قرار المحكمة العليا وااللتفاف عليه »رغم 
أن الخيار الوحيد المتاح أمامها اآلن هو احترام هذا القرار«. وهذا ما رآه أيضا، 
المحامي أس���اف فايتس، ممثل »مركز حماية المهاجرين والالجئين« )وهي 
أيضا إحدى المنظمات المش���اركة في تقديم االلتماس(، فقال إن »المحكمة 
العلي���ا أرغمت الدولة على التعامل مع طالبي اللجوء بكونهم بش���را واحترام 
حقوقهم وأية سياس���ة جدي���دة تقرر الحكومة اعتماده���ا في هذا المجال 

ينبغي أن تأخذ قرار المحكمة هذا في االعتبار«. 
وف���ي بيان تعقيبي مش���ترك أصدرته المنظم���ات الحقوقية التي قدمت 
االلتماس، قال���ت إن »المحكمة العليا، بقرارها ه���ذا، أوضحت للحكومة، مرة 
أخ���رى، وبصورة حازمة ال لبس فيها، أن السياس���ة المطلوب اعتمادها حيال 
طالبي اللجوء ال يمكن اختزالها باالعتقاالت الجماعية بحق أشخاص أبرياء«. 

ودعت المنظم���ات الحكومة إلى »العمل، بصورة جدية وحقيقية، لمصلحة 
سكان جنوب تل أبيب وطالبي اللجوء، معا، من خالل رصد الميزانيات الالزمة 
لتحس���ين الخدمات المختلف���ة المقدمة له���ؤالء الالجئين ورفع مس���توى 
حياته���م، إلى جانب توزيعهم جغرافيا م���ن خالل منحهم تراخيص العمل 
ومنح المش���غلين وأصحاب المصالح في مختلف أنحاء البالد محفزات كافية 

الستيعاب هؤالء الالجئين وتشغيلهم«.  

المحكمة العليا، للمرة الثانية: »قانون المتسللين« – غير دستوري!

كتب سليم سالمة:

موجة أخرى من الغضب والتحريض اليميني ضد »المحكمة العليا« اإلس���رائيلية 
تعلو وتتفاعل في إس���رائيل ه���ذه األيام تبتغي، كما في المرات الس���ابقة أيضا، 
ترس���يم حدود جديدة لهذه المحكمة ووضع قيود عليها، بما يفضي إلى »تقليص 
صالحياته���ا« � وهو العنوان الُمعلن لهذه الموجة، صراح���ة وجهارًا دونما حرج أو 
مواربة – من خالل نص قانوني ُيصار إلى تبنيه، سياسيا وجماهيريا، ثم تكريسه، 

تشريعيا ورسميا.  
والحقيقة أن »المحكمة العليا« اإلسرائيلية ليست في حاجة إلى توفير أية حجج، 
أو ذرائع، ألوساط اليمين اإلسرائيلية، س���واء الحزبية الرسمية منها أم الشعبوية 
غير الرس���مية، لكي تعلن هذه الحرب عليه���ا، من حين إلى آخر، على الرغم من كل 
ش���هادات »حس���ن الس���لوك« التي تقدمها هذه المحكمة عن نفس���ها في كل ما 
يتصل بحقوق اإلنس���ان الفلس���طيني أيا كان، بمن في ذلك الفلسطيني المواطن 
في دولة إسرائيل )يمكن اإلشارة هنا إلى جملة منوعة من القرارات التي أصدرتها 
ه���ذه المحكمة بوصفه���ا »محكمة العدل العليا« في إس���رائيل في قضايا عديدة 
جدا تش���رعن المّس السلطوي، العس���كري والمدني، بالفلسطينيين، االعتداء على 

حقوقهم ومصادرتها!(.     
ورغ���م ه���ذه الحقيقة، المعروف���ة للبعيد والقري���ب من متابعي »ال���رأي العام« 
اإلس���رائيلي ووسائل التعبير عنه، إال أن اليمين اإلسرائيلي يتصّيد »الفرص« التي 
يراه���ا »ذهبية« كي ينقض على هذه المحكمة ويش���ن الهجوم عليها، كلما صدر 
عنها قرار ال يتماش���ى مع توجهاته وطروحاته الفكرية وال ينس���جم مع ممارساته 
السياس���ية، بل ال يش���رعنها ويص���ّدق عليها. وف���ي كل معركة من ه���ذه الحرب 
المتواصلة التي يشنها اليمين اإلسرائيلي ضد المحكمة العليا، تحت غطاء كونها 
»معقال لليسار«، ُيشاع حولها وعنها جو عام مناوئ، بل معاٍد، ال يمكن التغاضي عن 
تأثيره، غير المباش���ر أو المباشر حتى، على أداء قضاة هذه المحكمة، توجهاتهم 

وقراراتهم القضائية.
أما الفرصة األخيرة التي »وفرتها« المحكمة العليا ألوس���اط اليمين اإلس���رائيلي 
 عليها معتبرة إياه���ا »صيدا ثمينا« فتمثلت في قرار هذه المحكمة 

ّ
هذه لتنقض

الذي صدر يوم 22 أيلول األخير وقضى بإلغاء قانون ش���ّرعه الكنيست اإلسرائيلي 
)البرلمان/ الس���لطة التش���ريعية(، وهو القانون الذي أصبح ُيعرف في إس���رائيل � 
إعالميا وسياس���يا � باس���م »قانون المتس���للين«. لكن الجديد وغير المس���بوق في 
هذه الهجمة المتجددة على هذه المحكمة هو انخراط عدد الفت من المس���ؤولين 
الحكوميين الرسميين، وفي مقدمتهم عدد من الوزراء يتقدمهم رئيس الحكومة 
نفسه، الذين سارعوا إلى »البحث في السبل البديلة لتجاوز قرار المحكمة العليا«!

تحريض سافر »المحكمة العليا = داعش«!
في أعقاب قرار المحكمة العليا هذا، وتنفيذا له، س���تضطر السلطات الحكومية 
في إس���رائيل � رس���ميا، على األقل! � إلى إطالق سراح 2200 الجئ أفريقي معتقلين 
في »حولوت« في غضون مدة أقصاها 90 يوما، إضافة إلى إطالق س���راح 500 آخرين 
م���ن الالجئي���ن المعتقلين ف���ي معتقل »س���هرونيم«. غي���ر أن النتيجة األصعب 
المترتبة على قرار المحكمة هذا، من وجهة نظر الحكومة اإلسرائيلية، تتمثل في 
أنها )الحكومة( س���تكون ملزمة اآلن بوضع وتنفيذ سياسة جديدة، مختلفة تماما 
عما س���بق، في كل ما يتعلق بالتعامل مع الالجئين األفارقة في إس���رائيل، والذين 
تش���ير معطيات رس���مية إلى أن عددهم يبلغ حاليا نحو 60 ألف إنسان، غالبيتهم 
الس���احقة من إريتريا والسودان، ممن ال تستطيع إسرائيل طردهم بصورة رسمية، 
لما في ذلك من خرق للقانون الدولي والتفاقية حماية األس���رى، التي وقعت عليها 
إس���رائيل. وألن األمر كذلك، فهي تلجأ إلى ممارسة الضغوط الشديدة والمختلفة 
عليهم )السجن، االعتقال اإلداري، التحريض الدموي ضدهم وحرمانهم من أبسط 
الخدمات وأكثرها حيوية( الضطرارهم إل���ى المغادرة »بصورة طوعية واختيارية« 
)!!( – وهو ما نجحت في تحقيقه مع آالف من هؤالء الالجئين الذين غادروا إسرائيل، 

فعال. 
وف���ي تعقيبه األول���ي على قرار المحكم���ة العليا هذا، فور ص���دوره، وما يترتب 
عليه من اس���تحقاقات قانونية وسياسية قد تثير، أيضا، قالقل في داخل ائتالفه 
الحكوم���ي، قال رئيس الحكوم���ة، بنيامين نتيناهو، إنه »مصمم على االس���تمرار 
ف���ي قيادة واعتم���اد اإلج���راءات الحكومية المختلف���ة لمعالجة ظاهرة التس���لل 

ومواجهته���ا«، مضيفا أنه »إلى جانب احترام قرار المحكمة العليا، س���أتباحث مع 
وزي���ر الداخلية والمستش���ار القانون���ي للحكومة إليجاد الس���بل الكفيلة بتطبيق 

سياستنا الحازمة التي نجحت في لجم سيل المتسللين وإعادة اآلالف منهم«!
لكن حراك »الشارع« وعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست األساسيين في االئتالف 
الحكومي، الذي ابتغى ممارسة الضغط على الحكومة، ورئيسها بالذات، لم يتأخر، 
مس���تخدما لغة التحريض األرعن والمباش���ر على قضاة المحكم���ة العليا من خالل 
توجي���ه اتهامات خطيرة له���م. وكان أول المتصّدين لق���رار المحكمة العليا وزير 
الداخلية، غدعون س���اعر، صاح���ب التعديل )الثاني( الذي ق���ررت المحكمة العليا 
إلغاءه، فش���ن هجوما على هذا القرار ووصفه بأنه »مغلوط« ألنه »ُيبقي إس���رائيل 
من دون أدوات مالئمة لمواجهة ظاهرة التس���لل غير القانوني«. ودعا س���اعر )من 
حزب »الليكود«( إلى »تقييد الصالحية القضائية في ما يتعلق بمس���ألة التس���لل 
إلى إس���رائيل« من خالل »تعديل قانون أس���اس: كرامة اإلنسان وحريته )القانون 
ال���ذي اعتمدت���ه المحكمة العليا في قرار إلغاء التعدي���ل( على نحو يحّد من قدرة 
المحكمة العليا على التدخل في تش���ريعات الكنيست الرامية إلى مواجهة ظاهرة 

التسلل إلى إسرائيل«!
وتبعه رئيس االئتالف الحكومي، عضو الكنيست ياريف ليفين )من »الليكود«(، 
الذي وصف قرار المحكمة العليا بأنه »ما بعد صهيوني له تأثير تدميري على مجرد 
وجود دولة إس���رائيل كدولة يهودية ويتعدى، بفظاظة، على س���يادة الكنيست«! 
وأض���اف ليفي���ن: »قضاة المحكمة العليا تخلوا عن س���كان تل أبي���ب وإيالت وعن 
مواطني إس���رائيل عامة... قضاة المحكمة العلي���ا منقطعون عن الواقع، منقطعون 
عن الش���عب ويزدرون المبدأ األساس في وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ذات 

نظام ديمقراطي«!
وأعلن ليفين أنه س���يبادر إل���ى جملة من اإلجراءات الرامي���ة إلى »لجم المحكمة 
العلي���ا وتقليص صالحياتها«، من بينها: تغيير تركيبة »لجنة اختيار القضاة« بما 

يضمن ضم قضاة »ذوي مواقف أكثر تنّوعًا وأكثر التزاما بمستقبل إسرائيل«!!
واستخدم وزير االقتصاد، نفتالي بينيت )من »البيت اليهودي«( الكلمات نفسها 
في الحديث عن »انقطاع المحكمة العليا وقضاتها عن الشعب« و«التخلي عن سكان 
تل أبيب«، ثم قال: »علينا احترام سلطة القانون، لكن المحكمة العليا تبدي فائضا 
من الفاعلية القضائية إلى درجة االس���تيالء على صالحيات هي للحكومة حصريا، 

بوصفها تتحمل المسؤولية العليا عن أمن إسرائيل ومصالحها«!
واتهم وزير البناء واإلسكان، أوري أريئيل )من »البيت اليهودي«( قضاة المحكمة 
العليا ب� »كسر رقم قياسي جديد في إدارة الظهر لدولة إسرائيل والتخلي عنها«!! 
وقال: »من الصعب أن نصدق أن المحكمة العليا اإلسرائيلية تقّوض، بيديها، قدرة 
دولة إس���رائيل على الدفاع عن نفس���ها في مواجهة ظاهرة المتسللين... إنه يوم 

أسود لسلطة القانون في إسرائيل«!
ووصف رئيس »لجنة الخارجية واألمن« البرلمانية، عضو الكنيس���ت زئيف إلكين 
)من »الليكود«( قرار المحكم���ة العليا بأنه »فضائحي« واتهم قضاتها ب� »تفضيل 
مصلحة المتس���للين غير القانونيين على أمن مئات اآلالف من مواطني إس���رائيل 
الملتزمي���ن بالقانون«! وق���ال: »ليس من حق الجهاز القضائي، وليس في وس���عه، 
الحلول محل الكنيس���ت والحكومة من أجل حماية منتهكي القانون والمّس بطابع 
دولة إس���رائيل اليهودي وبأمن مواطنيه���ا«! وخلص إلكين إل���ى القول إنه »حان 
الوقت ألن يقوم الكنيس���ت بتذكير الجهاز القضائي بأن صاحب السيادة في دولة 
إس���رائيل هو الشعب الذي انتدب ممثليه في الكنيس���ت لكي يقوم هؤالء برسم 
وتوجيه السياس���ة التي تقرر وتصوغ حياتنا جميعا... وال مناص من أن نحدد، مرة 
وإلى األبد، في قانون أس���اس: القضاء، قواعد اللعبة ما بين الكنيس���ت والمحكمة 

العليا بما يتيح للكنيست تجاوز ما تقرر المحكمة العليا شطبه من قوانين«!!
أما رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية، عضو الكنيست ميري ريغف )من »الليكود«(، 
فوصف���ت قرار المحكمة العلي���ا بأنه »عاٌر ومخِز«، مرددة ه���ي أيضا تهمة انقطاع 
المحكمة وقضاتها عن الش���عب، وخلصت إل���ى أن »قرار إلغاء القانون يعكس أزمة 
ثقة عميقة بين الس���لطة التشريعية )الكنيس���ت( والسلطة القضائية )المحاكم( 
وعلى الكنيس���ت أن تقرر تقييد صالحية المحكمة العلي���ا في مجال إلغاء قوانين 

ها الكنيست«!
ّ
يسن

واعتب���رت رئيس���ة كتلة »البيت اليه���ودي« البرلمانية ورئيس���ة »اللوبي إلعادة 
المتس���للين إلى بالدهم«، عضو الكنيست أييلت ش���اكيد، أن قرار المحكمة العليا 
م مئات اآلالف من مواطني دولة إسرائيل. فالمحكمة العليا تدعو 

َ
يمثل »انهيار عال

سكان إفريقيا إلى القدوم إلى إسرائيل. إنها تمّس بأمن الدولة وبأمن مواطني تل 
أبيب وتدوس السلطة التشريعية«!

وأعلنت شاكيد أن »اللجنة الوزارية لشؤون التشريع« ستبحث، خالل األسبوع األول 
من دورة الكنيس���ت الش���توية القريبة )التي تبدأ يوم 26 تش���رين األول الجاري(، 
اقتراحا تقدمت به هي )شاكيد( لتعديل قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته، بما 
يضمن تقييد صالحية المحكمة العليا في مجال شطب قوانين سنتها الكنيست.

وتزامنت تصريحات السياس���يين هذه مع مظاهرة نظمته���ا حركتان يمينيتان 
متطرفت���ان هما: »لهاف���اه« اليميني���ة المتطرف���ة )»لمنع االختالط ف���ي األراضي 
المقدسة«!( و«كاخ« وشارك فيها سكان األحياء الجنوبية في مدينة تل أبيب، حيث 
يتركز معظم الالجئين األفارقة، ض���د المحكمة العليا واحتجاجا على قرارها األخير 
ولمطالبة الحكومة بتجاهل هذا القرار ومواصلة »الحرب ضد التس���لل والمتسللين«. 
ورفع المشاركون في المظاهرة أعالما سوداء قصدوا من خاللها توجيه رسالة مفادها: 
»قرار المحكمة العليا خطيرة مثل داعش«، بينما »أوضح« عدد من المش���اركين، في 
تصريحات لوسائل إعالم إسرائيلية، أن »المحكمة العليا اإلسرائيلية وقضاتها أكثر 

خطورة على دولة إسرائيل من حماس، حزب الله وداعش معًا«!! 
وتحدث في المتظاهرين نائب رئيس بلدية تل أبيب � يافا، أرنون غلعادي، فقال 
إنه »يوم أس���ود لسلطة القانون في إس���رائيل... لقد ثبت، بصورة قاطعة ونهائية، 
أن ال قض���اة في الق���دس... المحكمة العليا تثبت، مرة تلو أخ���رى، أنها قادرة على 
كس���ر أرقام قياسية جديدة في االنغالق واالنقطاع عن الشعب اإلسرائيلي«! وقال: 
»نحن نرى في رئيس الحكومة، ش���خصيا، المس���ؤول األول واألس���اس الذي يتعين 

عليه إيجاد حل آخر وبصورة فورية لكي يعود السكان إلى حياتهم الطبيعية«!

 

»السبل البديلة« = االلتفاف على قرار
المحكمة وتقليص صالحياتها

وحيال هذا الحراك الضاغط، »اضطر« نتنياهو إلى الكش���ف عن حقيقة »الس���بل 
البديلة« التي قال إنه يعتزم »إيجادها«، فبادر إلى عقد جلس���ة تش���اورية خاصة، 
األس���بوع الماضي، بحضور وزير الداخلية، س���اعر، والمستش���ار القانوني، يهودا 
فاينش���تاين، ووزيرة العدل، تس���يبي ليفني، فضال عن ممثلين ألجهزة حكومية 
مدني���ة وأمنية مختلفة، خصصت للبحث في هذه »الس���بل«، ارت���كازا إلى تصريح 

نتنياهو بأن »المصلحة القومية العليا تحتم علينا منع دخول متس���للين جدد إلى 
إسرائيل وتشجيع المتسللين المتواجدين فيها على المغادرة. وهذا ما سنفعله« 
)!( وانطالقا من اإلجماع على أن قرار المحكمة األخير »س���يعيق الجهود الحكومية 
الجب���ارة للمحافظة على طابع الدولة اليه���ودي � الصهيوني ولتجنب تحويل دولة 

إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها«!
ويتضح مما رشح عن نتائج تلك الجلس���ة أن الحكومة، ورئيسها تحديدا، تتكئ 
على هذا »الحراك الضاغط«، بل تس���تخدمه، كما تتك���ئ على رأي رئيس المحكمة 
العليا، آش���ير غرونيس )الذي عارض قرار المحكمة( ب���أن »المحكمة، بتبنيها هذا 
ع« )إقرأ عنه في مكان آخر على هذه الصفحة(،  الموقف، تضع نفس���ها مكان المشرِّ
وذلك للمضي في تطبيق السياس���ة نفسها، من خالل االلتفاف على قرار المحكمة 
العلي���ا األخير، بل خرقه بص���ورة جلية، عبر إدخال تعديالت جدي���دة على »قانون 
المتسللين« نفس���ه، إلى جانب تعديالت أخرى على »قانون أساس: كرامة اإلنسان 
وحريته« تتيح للكنيس���ت إعادة سّن أي قانون تقرر المحكمة العليا إلغاءه، بدعوى 

عدم دستوريته نظرا النتهاكه حقوقا أساسية. 
فف���ي ختام تلك الجلس���ة، أم���ر رئيس الحكوم���ة بتكليف الجه���ات الحكومية 
المختصة، وعلى رأس���ها وزير الداخلية، س���اعر، بإعداد مس���ّودة جديدة ل� »قانون 
المتس���للين« يتيح للحكوم���ة مواصلة إجراءاتها في »محاربة ظاهرة التس���لل غير 
القانون���ي«، بما فيها اإلبقاء على »منش���أة حول���وت« وإمكانية احتج���از )اعتقال( 
المتس���للين فيها لفترة تتراوح بين 6 أش���هر و 9 أش���هر، من دون محاكمة، وذلك 
خالف���ا لق���رار المحكمة القاضي بإغالق هذه المنش���أة في غضون 9 أش���هر وبمنع 

اعتقال أي إنسان من دون تقديمه إلى المحاكمة. 
وتقرر في الجلس���ة إياها، أيضا، »مواصلة تش���جيع طالب���ي اللجوء على المغادرة 
لي هؤالء الالجئين!

ّ
الطوعية«)!( إلى جانب »تكثيف اإلجراءات العقابية« ضد مشغ

ونشير هنا إلى أن هذه ليست المرة األولى التي تحاول فيها الحكومة والكنيست 
االلتفاف على قرارات المحكمة العليا عامة، وفي ش���أن »المتسللين« خاصة. فقبل 
نحو ع���ام تقريبا، وإثر ق���رار المحكمة العليا الذي قضى بعدم دس���تورية اعتقال 
الالجئين وس���جنهم في معتقل »س���هرونيم« لمدة تصل حتى ثالث سنوات، أقر 
الكنيس���ت � بمبادرة من الحكومة � تش���غيل »منش���أة حولوت« بوصفها »منش���أة 

مفتوحة«)!( الحتجاز الالجئين فيها لمدة سنة واحدة من دون محاكمة. 

بعد قرار إلغاء »قانون المتسللين« للمرة الثانية:

موجة يمينية جديدة تستهدف محاصرة المحكمة العليا اإلسرائيلية وتقليص صالحياتها!
*حملة، رسمية وشعبية من التحريض السافر على المحكمة العليا وقضاتها تتضمن اتهامهم بـاعتماد نهج »ما بعد صهيوني يحمل آثارا مدمرة على وجود إسرائيل 

كدولة يهودية صهيونية« و»التخلي عن مواطني إسرائيل« و»التعدي على سيادة الكنيست« و »تفضيل الالجئين األفارقة على مواطني إسرائيل وأمنهم«!*

عمال أفارقة على موقف للعمال في تل ابيب.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

يس���عى حزب »البي���ت اليهودي« برئاس���ة وزير االقتص���اد ووزير الخدمات 

الدينية اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى استغالل وجوده في الحكومة وتولي 

نواب منه مناصب وزارية لتحويل ميزانيات لخدمة رؤيته السياسية القومية 

المتطرفة، وتوسيع قاعدة مؤيديه، وبالتالي ناخبيه، بين الجمهور اليهودي. 

وفي الوقت نفس���ه، يس���عى مندوبو هذا الحزب إلى إبع���اد كل من يتعارض 

فكره مع فك���ر »البيت اليهودي«، ال���ذي يمثل التي���ار الصهيوني – الديني 

االستيطاني. وتأتي هذه الخطوات في إطار دخول التيار الصهيوني – الديني 

إلى مراكز القوة السياسية في إسرائيل والتأثير على صناعة القرار.

وفي هذا الس���ياق تدفع »المديري���ة من أجل الهوي���ة اليهودية« التابعة 

لوزارة الخدمات الدينية، في األسابيع األخيرة، سلسلة من المشاريع الجديدة، 

وبينها مش���روع »الصهيونية واليهودية« وشبكة »مراكز الهوية اليهودية« 

في أنح���اء البالد. وهذا إضافة إل���ى برامج جرت المصادق���ة عليها في بداية 

الع���ام الحالي وأصبحت في مراحل التطبيق، وتش���مل تفعيل مراكز »لتعزيز 

الخلية العائلية من خالل توجه يهودي«. ويش���رف على هذه المشاريع رئيس 

المديرية الجديد، إيلي ليفانون، إلى جانب الحاخام العسكري األسبق، أفيحاي 

رونتس���كي، المقرب من بينيت، والذي اتهم بتسريب معلومات عسكرية إلى 

بينيت باالحتيال وبصورة غير قانونية، أثناء العدوان األخير على قطاع غزة.

وقي���ل لدى المصادقة على برنامج »تعزيز الخلية العائلية«، في بداية العام 

الحالي، إن »مصطلحات ’العائل���ة اليهودية’ أو ’البيت اليهودي’ تقال وتذكر 

سوية في سياقات كثيرة باللغة العبرية وهذا ليس عفويا«. والهدف المعلن 

له���ذا البرنامج، وفقا لتقرير نش���رته صحيفة »هآرتس« قبل أس���بوعين، هو 

»معالجة المش���اكل قبل نشوئها، بواس���طة إقامة قاعدة ترافق األزواج قبيل 

الزواج وبعد ذلك قبيل أن يصبح األزواج آباء ألوالد«.

وتشمل هذه القاعدة »إقامة وتفعيل مراكز للعائلة تنطلق من رؤية يهودية 

وذات انتش���ار قطري... وبناء منظومة معلمين ومرشدي مجموعات في مجاالت 

العالقة بين الزوجين، األبوة، تربية األوالد، )حل( أزمات في الحياة الزوجية وما 

ش���ابه«. ووفقا للبرنامج، تعمل مراكز العائلة على عقد اجتماعات للمربين في 

موضوع التربية والعائلة، وتأهيل مرش���دين لتربية األوالد، بواسطة »ورشات 

عمل وهيئات ولقاءات تتمحور حول موضوع العزوبة والتوسط في الخطوبة«. 

جمعيات يمينية
واختيرت من أجل تنفيذ هذا المشروع جمعية »بيت موريا«، التي تنشط في 

جنوب البالد. وتم وصف هذا البرنامج على أنه »مبادرة مش���تركة«، وتتقاسم 

تمويله وزارة الخدمات الدينية والجمعية، بمبلغ 9ر3 مليون شيكل. وبالنسبة 

للحكومة فإن مش���روعا كهذا يوفر عليها تكاليف ويعفيها من نشر مناقصة. 

واألهم م���ن ذلك، وفق���ا ل�«هآرتس«،هو أنه م���ن الناحي���ة القانونية بإمكان 

الحكومة التهرب من إش���راك جهات أخرى، مثل جمعيات تمثل وجهات نظر 

منفتحة وليبرالية وتعددية وغير أرثوذكسية.

وأبلغت جمعية »بيت موريا« مس���جل الجمعيات أن أهدافها تش���مل »غرس 

مصطلحات وقيم يهودية لدى األوالد وأبناء الش���بيبة في س���ن 16 – 28 عاما 

كإث���راء في التربي���ة«، إلى جانب »نش���اط ترفيهي ونش���اط لتقريب القلوب 

وتقوية روح الشعب«. 

ويتبي���ن أن ه���ذه الجمعية تأسس���ت في الع���ام 1993 ك�«ن���واة توراتية«، 

وهي مؤسس���ة دينية تشمل مدرس���ة أو معهدا تعليميا يتم التركيز فيها 

على دراس���ة التوراة. وجمي���ع »النوى التوراتية« في إس���رائيل تنتمي للتيار 

الصهيون���ي – الديني – القومي اليميني المتط���رف، ويتم غرز هذه »النوى« 

في قلب المدن، وخاصة في األحياء التي يس���كنها العلمانيون. وفي العقدين 

األخيرين، تم زرع »نوى« كهذه في قلب أحياء عربية في يافا وعكا ونتس���يرت 

عيليت، قرب الناصرة، وتشكل أنشطتها الصاخبة، وخاصة على خلفية قومية 

مثل الرقص بأعالم إس���رائيل وهتافات قومية، مصدر اس���تفزاز للعرب. وهي 

تزرع في األحياء العربية بش���كل مش���ابه إلى حّد كبير للبؤر االستيطانية في 

األحياء الفلسطينية في القدس المحتلة. 

وأحد مؤسس���ي جمعية »بي���ت موريا« هو عضو الكنيس���ت عن حزب »البيت 

اليهودي«، أفي فورتسمان، الذي يشغل منصب نائب وزير التربية والتعليم. 

وبموج���ب بنود مختلفة للميزانية، تحصل ه���ذه الجمعية على دعم مالي من 

وزارت���ي التربية والتعليم واالقتص���اد، ووفقا لمعطي���ات وزارة المالية، فقد 

حصل���ت الجمعية على دعم بمبلغ 3 ماليين ش���يكل في الع���ام 2013. كذلك 

فإنه في محضر جلس���ة عقدت في وزارة الخدم���ات الدينية إلقرار التعاون مع 

جمعية »بيت موريا« قيل إن هذه الجمعية هي األنسب لتنفيذ برنامج »تعزيز 

الخلية العائلية« من جميع الجمعيات األخرى، لكن المحضر لم يذكر اس���م أي 

جمعية أخرى. 

وعق���دت »المديرية من أجل الهوي���ة اليهودية« اجتماع���ات مع منظمات 

يهودية أرثوذكس���ية، بادعاء إج���راء تدقيق في مالءمتها لتنفيذ مش���اريع 

وبرامج للمديرية. لكن هذه المنظمات لم تحصل على أي تكليف من المديرية، 

إذ تبين أنها منفتحة وتؤمن بالتعددية الفكرية وال تنتمي للتيار الصهيوني 

– الدين���ي. ووصف المس���ؤولون فيها االجتماعات م���ع المديرية بأنها كانت 

»لقاءات تعارف« ليس أكثر.

وتبي���ن أن ثالثة من أصل س���تة برامج وضعتها »المديري���ة من أجل تعزيز 

الهوي���ة اليهودية« وتمت المصادقة عليها، تنفذها مع منظمات أو جمعيات 

لديها »نوى توراتي���ة«، وهي »بيت موريا« و«هنك���وداه هيهوديت« )النقطة 

اليهودية( و«كيرن هكهيلوت« )صندوق المجتمعات(، وهذه األخيرة تش���كل 

س���قفا لحوالي 80 »نوى توراتية« ويرأس���ها الحاخام داني تروبر، وهو رئيس 

لجنة الدس���تور في حزب »البيت اليهودي« وأحد أكثر األشخاص المقربين من 

رئيس هذا الحزب، نفتالي بينيت.

وتتولى »هنكوداه هيهوديت« المسؤولية عن برنامج »تقوية تأثير الكنس 

ف���ي المجتمع«، فيما تتول���ى »كيرن هكهيلوت« المس���ؤولية عن »الش���بكة 

االجتماعي���ة لتقري���ب القل���وب« والتي تعقد لق���اءات بين عائ���الت متدينة 

وعلماني���ة. ويجري تنفيذ برنامجي���ن آخرين، هما »من أج���ل تعميق الهوية 

اليهودية بين طالب الجامعات« و«مركزي موضوع اليهودية في المجتمعات«، 

بالتعاون مع جمعيتين من التيار اليهود األرثوذكسي.

والالف���ت في ه���ذه العالقات بي���ن وزارة الخدم���ات الديني���ة والجمعيات 

والمنظمات المس���تقلة، هو اس���تبعاد منظمات من خ���ارج المذهب اليهودي 

األرثوذكس���ي، أي م���ن المذهبين اليهوديي���ن اإلصالحي والمحافظ، ش���به 

المنبوذين في إسرائيل واللذين ال يعتبران مذهبين يهوديين كاملين بسبب 

انفتاحهما النسبي، رغم أن أكثر من 85% من اليهود األميركيين ينتمون إلى 

هذين المذهبين.

رغم ذلك، تدع���ي »المديرية من أجل الهوية اليهودي���ة« أنها تتعاون مع 

هيئة غير أرثوذكسية وهي »الهس���تدروت الصهيونية العالمية«. لكن ثمة 

عالمات اس���تفهام كثيرة حول وجود عالقة كهذه. ورغم أن رئيس المديرية، 

ليفانون، يقول إنه تم رصد ميزانية بمبلغ 5ر3 مليون شيكل لمشروع مشترك 

يه���دف إلى »تأهيل متدربين للعمل في مج���ال الهوية اليهودية بين طالب 

المدارس الثانوية«، إال أن مس���ؤوال في »الهس���تدروت الصهيونية العالمية« 

أكد أنه »لم يعد هناك أي حديث مع وزارة الخدمات الدينية بش���أن المديرية 

من أجل الهوية اليهودية أو أي مشروع آخر، والعالقة الوحيدة تتعلق بنشاط 

في خارج البالد فقط«.

دور الحاخام رونتسكي
يبدو أن ح���زب »البيت اليهودي« خطط لنش���اط »المديرية من أجل الهوية 

اليهودي���ة« منذ انضمامه إلى حكوم���ة بنيامين نتنياه���و الحالية. إذ تفيد 

المعلومات بأنه على الرغم من تعيين ليفانون رئيس���ا للمديرية في منتصف 

ش���هر آب الماضي، إال أن مس���ؤولين ف���ي الجمعيات التي تنش���ط في مجال 

اليهودي���ة يلتقون به من���ذ عام ونصف العام. وقال ليفان���ون إنه خالل هذه 

 أجرا من وزارة الخدمات الدينية إال بعد تعيينه الرس���مي 
َ

الفت���رة لم يتقاض

رئيسا للمديرية.

من جهة ثانية، قالت عدة مصادر إن رونتس���كي كان مرش���حا لتولي رئاسة 

المديرية، لكنه تراجع عن ذلك بس���بب ش���عوره باإلهانة من نس���بة الوظيفة 

المتدنية للمنصب. رغم ذلك، قالت المصادر نفس���ها إن رونتس���كي يواصل 

»منح االستش���ارة وال يزال ضالعا في النش���اط« الذي تنف���ذ المديرية«. ووفقا 

لليفانون فإن »رونتس���كي ال يتولى أي منصب رس���مي في المديرية. وعمليا، 

ف���ي مراحل مختلفة، قاد مبادرة تأس���يس المديرية, وف���ي معظم المبادرات 

اإليجابية، المبادر ال يكون المدير الفعلي، والمديرية تقدر حقه وإسهامه«. 

وتجدر اإلش���ارة إلى أن رونتس���كي عمل جاهدا خالل توليه منصب الحاخام 

العس���كري للجيش اإلس���رائيلي على زرع أفكار الصهيوني���ة – الدينية لدى 

الجنود النظاميي���ن، من خالل دورات ودروس وكتيب���ات كانت وحدة الحاخام 

العس���كري توزعها على الجنود. ويعتبر رونتس���كي كمن يملك خبرة واسعة 

وطويلة في هذا المجال. وهو ينشط اآلن في المديرية بسبب قربه من بينيت. 

ويدف���ع ليفانون حالي���ا بمبادرة جدي���دة للمديرية تحت عنوان »مش���روع 

الصهيونية واليهودية«، وغايتها »عقد لقاءات دراس���ية ثابتة حول مصادر 

اليهودية لمتطوعين ونش���طاء ثابتين في المنظمات التي تنشط في أنشطة 

صهيونية مثالية«. كذلك يدفع برنامجا جديدا باس���م »الفن واليهودية« من 

أجل إقامة »مجموعات دراس���ية مؤلفة من فنانين شبان وأحداث يعكفون على 

دراسة مصادر اليهودية بصورة معمقة«.

وتعرف المديرية كال البرنامجين بأنهما »مبادرات مش���تركة« وقد اختيرت 

الجمعي���ات التي س���يتم تنفيذ البرنامجي���ن بالتعاون معه���ا، وهما منظمة 

»هش���ومير هحداش« وكلية »علما«، وإحدى مؤسِس���اتها هي عضو الكنيست 

روت كلدرون من حزب »يوجد مس���تقبل« الذي يرأس���ه يائير لبيد. لكن وزارة 

الخدمات الدينية ترفض نشر محضر لجنة المناقصات، فيما قالت مصادر إن 

التع���اون مع المديرية لم يتفق عليه نهائيا، وأن���ه »ال نزال في مرحلة الحوار 

وبناء الثقة والتفاهمات«.

لكن ناش���طا في إح���دى المنظمات اليهودي���ة التي تدعو إل���ى التعددية 

الفكري���ة، قال إن »المبادرة المش���تركة مع كلية علما ليس���ت أكثر من مجرد 

ورق���ة تين ال تنجح في التغطية على الحقيقة المس���تنكرة بأن المديرية من 

أجل الهوية اليهودية تعمل بصورة مباش���رة ضد التجدد اليهودي المتعدد 

األفكار، والتي كانت كلية علما من أوائل المبشرين بها«.

وعق���ب مدير كلية »علما«، الدكتور موطي ش���اليم، قائال إنه »من الجائز أنه 

مري���ح للمديرية التعاون معنا، لكي ال يقولوا إنهم يعطون )ميزانيات وبرامج( 

لهيئات أرثوذكسية فقط، لكن لست في هذا المكان. وبرنامجنا معمق وجدي«.

وتش���مل برامج أخرى للمديرية »مش���روع اللقاءات« بين مجموعات يهودية 

متنوع���ة على أس���اس أصول اليهودية، و«مش���روع القيادة« وش���بكة »مراكز 

الهوية اليهودية«، التي تنش���ط على ش���كل »’بيوت يهودي���ة’ تقترح على 

الجمهور الواس���ع أنشطة متنوعة في مجال الهوية اليهودية«. وقال ليفانون 

إنه لم يتم بعد تحديد هوية الجمعيات التي ستشارك في هذه البرامج.

لكن من الجهة األخرى هناك تشابه كبير بين العديد من مشاريع »المديرية 

م���ن أجل الهوية اليهودية«، ورغم ذلك يتم رصد ميزانية لكل مش���روع. وبلغ 

حجم ميزانية المش���اريع التي نفذت في العام 2013 حوالي 14 مليون شيكل، 

ووصلت هذه الميزانية في العام الحالي إلى 5 ماليين ش���يكل، »لكن ستكون 

هناك زيادة على هذه الميزانية« بحسب ليفانون. 

واحتج رؤس���اء المذهبين اإلصالحي والمحافظ، في رسالة إلى بينيت ونائبه 

ف���ي وزارة الخدم���ات الدينية إيلي ب���ن دهان، وهو اآلخر عضو كنيس���ت من 

حزب »البيت اليهودي«. وكتبوا في رس���الة االحتجاج أن »كل أش���كال التعاون 

)للمديرية( تجري بصورة بادرة مش���تركة أو بصورة تعفي من نش���ر مناقصة، 

وم���ن دون منح إمكاني���ة حقيقية لهيئات أخرى لكي تط���رح خدماتها. وهذا 

تميي���ز مزدوج، تجاه الهيئات التي تنش���د التعددي���ة الفكرية وأيضا تجاه 

السكان الذين يحملون وجهات نظر تعددية«.

وق���ال مدير عام الحركة اإلصالحية في إس���رائيل، الحاخ���ام غلعاد كاريف، 

إن المديري���ة لم تجب عل���ى مقترحات حركته للتع���اون، والتي تم تقديمها 

منذ ش���هور طويلة. وأضاف أن »مديري���ة الهوية اليهودية تعكس كل ما هو 

س���يء ومشوه في نشاط المؤسس���ات الدينية. وقد وعد حزب البيت اليهودي 

بأن شيئا جديدا س���يبدأ في مجال العالقة بين الدين والدولة. وتبدو مديرية 

الهوية اليهودية اآلن كشيء قديم، وفاسد وضار«.      

»مديرية الهوية اليهودية«: ذراع حكومية لحزب »البيت اليهودي« 
لنشر األفكار اليمينية وكسب التأييد السياسي!

من المق���رر أن تجري يوم الثالثاء المقب���ل االنتخابات على 

منص���ب حاخامي الق���دس، الحاخ���ام األش���كنازي والحاخام 

الس���فارادي. وتأتي هذه االنتخابات بعد 11 عاما كان خاللها 

منصب هذين الحاخامين ش���اغرا، بع���د أن توفي الحاخامان 

السابقان ش���الوم مش���اش ويتس���حاق كوليتس، في العام 

2003. لكن التقارير الصحافية اإلس���رائيلية تش���ير إلى أن 

معظم الس���كان اليهود في القدس لم يشعروا بغياب هذين 

المنصبين.

رغم ذلك، فإن مع المنافسة على هذين المنصبين، واقتراب 

يوم االنتخابات، تتحول هذه المعركة االنتخابية من يوم إلى 

آخ���ر إلى معركة صاخبة. وتفي���د التقارير أن صخب المعركة 

ليس بسبب الصراع على الهوية أو بسبب صراع أيديولوجي. 

كذل���ك فإن »بال���كاد بإمكان المرش���حين أن يبرروا ترش���يح 

أنفسهم بنوع من األيديولوجيا أو تحسين خدمة الحاخامية 

ف���ي المس���تقبل«. لكن كل واح���د معني بالمنص���ب الرفيع، 

»واألهم من ذلك هو أن كل واحد من المرش���حين يس���تخدم، 

منذ اآلن وحتى ي���وم االنتخابات، كأداة ف���ي خدمة االنتقام 

السياسي« للجهات المتنافسة.

جوهر الصراع
إن جوهر الصراع في معركة انتخاب حاخامي القدس، وفقا 

آلخر التقارير حول الموضوع، »ليس من س���ينتخب لهذين 

المنصبين، اللذين سيشغالنهما حتى شيخوختهما براتب 

عال وديوان كبير وس���ائق خاص ينقلهما من مراس���م إلى 

أخرى، وإنما أي من بين المعس���كرين المتنافس���ين اللذين 

يقف���ان خل���ف المرش���حين س���ينجح في إس���قاط خصمه 

وتحقيره، معس���كر حزب ش���اس وحلفاؤه، أم معسكر حزب 

البيت اليه���ودي وحلفاؤه. وبين المنتقمين يوجد حريديم 

أش���كناز وحريديم قوميون من كلتا الطائفتين األشكنازية 

والسفارادية«.

وكان ق���د أغلق باب الترش���ح للمنصبي���ن عند منتصف 

ليلة الثالثاء – األربعاء الماضية، بعد أن رش���ح أنفس���هم 

18 حاخاما، عشرة سفاراديم وثمانية أشكناز. ويشار إلى 

أن هذه االنتخابات ستجري يوم الثالثاء المقبل بشرط أن 

ترفض المحكمة العليا التماسا ضد إجرائها في موعدها. 

وإذا ل���م تحدث مفاجآت، فإنه يتوقع أن يكون نجمي هذه 

االنتخابات رئيس حزب »البيت اليهودي«، نفتالي بينيت، 

الذي يتولى منصب وزير الخدمات الدينية، ورئيس بلدية 

الق���دس، نير ب���ركات. واألنظمة الجدي���دة، التي وضعها 

هذان االثنان، وتم تقديم التماس���ات ضدها، ستس���مح 

لهما بالس���يطرة الكامل���ة على الهيئة التي س���تنتخب 

الحاخامين. 

وكان بينيت وبركات قد تعهدا في الماضي بتعيين »حاخام 

صهيوني للقدس«. ولذلك فإنهما يدعمان األشكنازي أرييه 

شطيرن، وهو أحد رؤس���اء المعهد الديني »ييشيفاة ميركاز 

َهراف« في القدس، معقل المتديني���ن القوميين. ومن أجل 

انتخاب ش���طيرن يتعين إزالة عالمة استفهام حول شهادة 

تأهيل���ه كحاخام مدينة، إل���ى جانب إج���راء االنتخابات في 

موعدها ألنه بذلك ال يتجاوز س���نه السبعين عاما، وهو السن 

الذي ال يسمح لمن تجاوزه بالترشح للمنصب.

وفي ه���ذه األثناء تح���دث هزات ومفاجآت في المعس���كر 

السفارادي. إذ أن بينيت وبركات، ومعهم نائب وزير الخدمات 

الدينية وعضو الكنيس���ت عن حزب »البيت اليهودي«، إيلي 

ب���ن داهان، يري���دون أن يعينوا إلى جانب ش���طيرن كحاخام 

س���فارادي، الحاخام اإلسرائيلي الس���فارادي األكبر السابق، 

ش���لومو عم���ار. لكن حزب ش���اس يرف���ض تعيي���ن عمار في 

المنص���ب ويريد قادته االنتقام منه ألن���ه أيد في انتخابات 

الحاخام األكبر إلس���رائيل، التي جرت العام الماضي، مرشحا 

منافس���ا للمرش���ح الذي دعمه الزعيم الروحي لحزب ش���اس، 

الحاخام عوفاديا يوسف، قبل وفاته، وهو نجل هذا الحاخام.

وبناء على ذلك، فشلت محاوالت بينيت وبركات وبن داهان 

وغيرهم في تصفية الخالفات بين عمار ورئيس شاس، عضو 

الكنيس���ت أرييه درعي. وعلى أثر ذل���ك تحول الحاخام عمار 

إل���ى مندوب عن التيار الصهيوني – الديني في الصراع على 

حاخامية القدس.

وفي ظل هذا الوضع الحاصل، قرر بينيت وبركات وبن داهان 

أن يضعوا عم���ار تحت وصايتهم، آملين بفوز مرش���حيهما، 

عمار وشطيرن. كذلك فإن بينيت يريد من خالل هذا الترشيح 

االنتق���ام للخس���ارة المدوية الت���ي مني بها ف���ي انتخابات 

الحاخامين األكبرين إلسرائيل في العام الماضي، عندما فشل 

في إنجاح مرشحه.

وتس���اءل أحد التقارير الصحافية الت���ي تناولت الموضوع 

ح���ول أس���باب أداء بينيت ف���ي االنتخابات الحالي���ة ودعمه 

لعمار. وبحس���ب التقرير فإن هذا األداء من جانب بينيت نابع 

من أن���ه »هو وبركات وباقي معس���كره ق���ادرون على إيصال 

عم���ار للمنصب. ثانيا أن هذا األمر س���يمكن بينيت من إذالل 

 ش���اس البيت اليهودي في انتخابات 
ّ

حزب شاس، مثلما أذل

الحاخام األكبر إلس���رائيل. واآلن يوجد إغراء لبينيت بتحقيق 

انتصار كبير، من خالل تعيين حاخام قومي وحاخام سفارادي 

مشهور«.

ضعف حزب شاس
قبل وقت قصير من إغالق باب الترش���يح، وفي يوم الثالثاء 

الماضي تحديدا، حدثت مفاجأة بالنس���بة لكال المعسكرين 

المتنافس���ين، وتمثلت بترش���يح الحاخام ش���موئيل إلياهو 

نفسه لمنصب الحاخام السفارادي للقدس. ويذكر أن إلياهو 

ه���و حاخام مدينة صفد، وهو يميني متطرف وعنصري وكان 

المبادر لفتوى عدم تأجير وبيع البيوت للعرب. لكن المراقبين 

يرون أن إلياهو هو المرش���ح الوحيد الذي بإمكانه أن يشكل 

خطرا على عمار ألنه محبوب في أوساط الهيئة التي ستنتخب 

الحاخامين.

وفي خلفية هذا التطور، ورغم أن إلياهو يعتبر ممثال للتيار 

الديني – القومي، إال أنه سوية مع مرشح آخر لمنصب الحاخام 

األشكنازي، الحاخام يعقوب شابيرا، رفضا الموافقة على قرار 

الحركة الدينية – القومية واالتحاد حول ترشيح شطيرن.

وبحس���ب وسائل إعالم فإن بينيت وبركات كانا معنيين في 

البداية في دفع ترش���يح إلياهو، لكنها ارتدعا عن ذلك الحقا 

وتخوف���ا من رد فعل الجمهور من دع���م هذا الحاخام المفرط 

في التط���رف والعنصرية. وقد »تخوفا م���ن فقدان مصوتين 

ليبراليين وعلمانيين ومتدينين في معارك انتخابية مقبلة«. 

رغم ذلك فإن إلياهو يأمل بالحصول على تأييد مندوبين عن 

كنس في هيئة انتخاب حاخامي القدس.

وفي موازاة ذلك، ألمح أعض���اء في كتلة »يهدوت هتوراة« 

األش���كنازية – الحريدي���ة إللياهو أن بإمكان���ه االعتماد على 

تأييده���م، رغم أن ه���ذه الكتلة ال تؤيد مواقف���ه اليمينية 

والعنصرية. وما دفع هذه الكتلة إلى ذلك هو رغبتها في سد 

الطريق أمام عمار إل���ى المنصب، ألنه يعتبر بنظر الحريديم 

األش���كناز متس���امحا في فتاواه واختلف حول ذلك مع كبار 

حاخاميهم، إضافة إلى أن »يه���دوت هتوراة« تريد االنتقام 

م���ن بينيت، الذي من���ع، هو ورئيس حزب »يوجد مس���تقبل« 

يائي���ر لبيد، انضم���ام كتلتهم في الكنيس���ت إلى االئتالف 

الحكومي. وهكذا أصبح إلياهو مرش���ح الحريديم – القوميين 

وعمار مرش���ح الصهيونية – الدينية عل���ى منصب الحاخام 

الس���فارادي للقدس، من خالل اصطفاف���ات نابعة من غريزة 

االنتقام وحسب.

من جهته، يأمل حزب ش���اس أن تنظ���ر المحكمة العليا 

في التماس ضد ترش���يح ش���طيرن، ويدرس رئيس الحزب 

إمكاني���ة دعم إلياهو العنصري. وتش���ير التقارير إلى أنه 

لي���س واضحا م���ا إذا كان درع���ي س���يدعم إلياهو كخطوة 

إس���تراتيجية أم تكتيكية، أي بهدف المصالحة مع عمار. 

لك���ن المقربين من درعي يؤكدون أن���ه حتى لو دعم حزب 

ش���اس عمار وفاز على إلياهو، فإن درعي لن يعتبر منتصرا 

في أي حال من األحوال، وإنما سيمنع مواجهة مباشرة بين 

شاس وعمار.

ويتبي���ن أن منع مواجهة مباش���رة كهذه ه���و أمر إيجابي 

بالنس���بة لش���اس، بعد أن فقد الكثير من قوته السياس���ية، 

خاص���ة بعد وفاة الحاخام عوفاديا يوس���ف، كما أن الخالفات 

بداخل���ه كبيرة وواس���عة وش���ديدة. كذلك فإن ق���وة ونفوذ 

»مجل���س حكماء التوراة«، أي القي���ادة الروحية للحزب، كانت 

ف���ي الماضي تمل���ك القدرة عل���ى تعيين كاف���ة الحاخامات 

السفاراديم في إسرائيل، لكنها فقدت هذه القدرة اآلن ولم 

تعد قادرة حتى على االتفاق على اس���م مرشح واحد من بين 

الحاخامين السفاراديم العش���رة المرشحين لمنصب حاخام 

القدس. كما أن الحاخام دافيد يوسف، نجل عوفاديا يوسف 

وصديق درعي، اضطر اآلن إل���ى التراجع عن حلمه بأن يصبح 

الحاخام الس���فارادي للقدس، ولم يقدم نماذج ترشيحه ألنه 

قدر أن احتماالت نجاحه ضئيلة.

االنتقام وتصفية الحسابات يميزان انتخابات حاخامي القدس!

 أعضاء »مجلس حكماء التوراة« وأعضاء كنيست من حزب شاس.
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كتب برهوم جرايسي:

يظهر من تقرير مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي، الصادر بمناسبة األعياد 
العبري���ة، أن تزايد الوالدات بي���ن اليهود، يجّمد تقريبا، ف���ي العامين األخيرين، 
زيادة نس���بة الفلسطينيين من بين سكان إسرائيل، وهي ما تزال أقل من 18%، إال 
أن االرتف���اع الحاصل والمتواصل في مع���دل والدات اليهود، نابع فقط من ارتفاع 
معدل الوالدات الحاد جدا بين اليهود المتزمتين )الحريديم( ثم اليهود من التيار 

الديني الصهيوني، وهذا ما يقلق المؤسسة اإلسرائيلية تجاه المستقبل.
ويبلغ عدد سكان إسرائيل حاليا، قرابة 95ر7 مليون نسمة، ويشكل الفلسطينيون 
منهم ما نس���بته 8ر17% من اجمالي السكان، وبلغ عددهم 415ر1 مليون نسمة، إال 
أن االحصائيات الرس���مية تقول إن عدد سكان إس���رائيل يبلغ حاليا 252ر8 مليون 
نسمة، وبحس���ب اإلحصائيات الرسمية، فإن نس���بة العرب 7ر20%، ولكن من بين 
هؤالء أكثر بقليل من 280 ألفا من فلس���طينيي القدس المحتلة، وأكثر من 21 ألفا 
من س���وريي مرتفعات الجوالن المحتل، علما أنه حس���ب التقديرات، هناك أيضا 
قرابة 26 ألفا من الفلسطينيين في القدس من ذوي »المواطنة الكاملة، من بينهم 
حوالي 11ألفا من فلس���طينيي 48، من سكان قرية بيت صفافا )شطر العام 1948(، 
وهجرة داخلية، اضافة إلى نحو 15 ألفا من المقدس���يين، الذين طلبوا وحصلوا على 

الجنسية اإلسرائيلية الكاملة على مر السنين.
وبلغ عدد اليهود وفق هذا التقرير، 104ر6 مليون نس���مة، بينما بلغ عدد الذين ال 
يتم تعريفهم يهودا، 357 ألف نسمة، ومن بين هؤالء ما بين 50 ألفا إلى 70 ألفا 
من المسيحيين الذين هاجروا مع عائالت يهودية، أو أن أصولهم يهودية، وكانوا 

ضمن الهجرة الكبرى في سنوات التسعين. 
ويس���تدل من التقرير أن نس���بة تكاثر المواطنين العرب تبلغ حاليا نحو 3ر%2، 
مقاب���ل 7ر1% لدى اليهود، ولكن هذه النس���بة كانت أكب���ر بكثير وهي تتقلص 
س���نويا، فعلى سبيل المثال، كانت نسبة تكاثر العرب في العام 2012، نحو 6ر%2، 
وتساهم الهجرة اليهودية إلى إس���رائيل، رغم »ضآلتها«، في سد فجوة التكاثر، 
أذ وص���ل إلى إس���رائيل في العام الماضي إلى إس���رائيل 1688 م���ن أبناء الديانة 
اليهودي���ة، وهذا ُيعد من أدنى معدالت الهجرة الس���نوية، وهي حال قائمة منذ 

ثماني سنوات.
وكان المواطنون العرب يش���كلون حتى مطلع سنوات التسعين ما يزيد عن %18 
من الس���كان، ولكن هذه النسبة تراجعت مع تدفق الهجرة الضخمة إلى إسرائيل 

في س���نوات التس���عين وحتى س���نوات األلفين األولى، وهبطت إلى نحو 16%، ثم 
ع���ادت إلى مس���ار االرتفاع ابت���داء من الع���ام 2006، وحتى الع���ام الماضي. ومن 
أبرز مؤش���رات جمود نس���بة المواطنين العرب حاليا، هو االرتفاع الحاد في معدل 
الوالدات بين اليهود، وحتى أنه قريبا سيس���د الفج���وة القائمة، على ضوء تراجع 
الوالدات بين الع���رب، وارتفاعها بين اليهود المتزمتين )الحريديم( والمتدينين 

من التيار »الديني الصهيوني«.
وحس���ب تقرير مكتب اإلحصاء، فإن معدل الوالدات بي���ن العرب كان في العام 
الماض���ي 2ر3 والدة لكل ام���رأة عربية، مقابل أكثر بقليل م���ن 3 والدات لدى األم 
اليهودية، علما أن التقرير يتعامل مع المواطنين في هذه المقارنة، على أس���اس 
ديني، مس���لمات ومس���يحيات ودرزيات، بينما الفارق األساس في معدل الوالدات 
بين العرب، ال يعود إلى العامل الديني، بل بشكل خاص الخلفية الجغرافية وطابع 
المجتمع، إذ يرتفع معدل الوالدات بين عشائر الجنوب في النقب، ثم تتراجع كلما 

اتجهنا إلى شمال البالد.
ويظهر م���ن التقرير التراجع الحاد في معدل ال���والدات بين العرب، فحتى قبل 
خم���س س���نوات، كان المعدل 6ر3 والدات لكل امرأة، مقاب���ل 7ر2 والدة لكل امرأة 
يهودية، وفي س���نوات الس���بعين كان معدل الوالدات بين المواطنين العرب نحو 

8ر7 والدة لكل امرأة عربية، مقابل 28ر3 والدة لكل امرأة يهودية.
ونش���ير هنا إلى أن معدل ال���والدات بين »الحريديم« في ح���دود 7 والدات لكل 
امرأة، و5 والدات ل���دى المرأة من التيار الديني الصهيوني، بينما معدل الوالدات 

لدى النساء العلمانيات، بات يقل عن 4ر1 والدة لكل امرأة.
وول���د في العام الماضي أكثر من 165 ألف مولود، من دون فلس���طينيي القدس، 
وكانت نس���بة المواليد العرب 20%، بدال من 24% حتى قبل خمس سنوات. وحسب 
التقرير، فقد بلغت نس���بة وفيات األطفال المواليد في إسرائيل في العام الماضي 
2013، نح���و 1ر3 طفل من أصل كل ألف والدة، مقابل 9ر4 حالة وفاة، لكل ألف طفل 
في العام 2003، وبلغت نس���بة وفيات األطف���ال المواليد بين العرب 1ر6 طفل من 
أص���ل كل ألف طفل عربي مول���ود، ويهبط المعدل إلى 3ر2 حالة وفاة بين كل ألف 
مولود يهودي، وأس���اس الوفيات لدى العرب بين عش���ائر صح���راء النقب. ويقول 
التقري���ر إنه على الرغم من ذلك، فإن الفج���وة بين العرب واليهود تقلصت بعض 

الشيء، مقارنة مع ما كان في العام 2000.
وفي حين يبدو س���د الفجوة »إيجابيا« من ناحية إس���رائيل، إال أن مصدر »س���د 
الفجوة« يش���كل قلقا كبيرا إلسرائيل والحركة الصهيونية، وهذا ما يظهر بشكل 

دائم في سلس���لة األبحاث والتقارير، إذ أن إس���رائيل قلقة من االزدياد المضطرد 
»للحريديم«، الذين يش���كلون اليوم ما نسبته 15% من اليهود في إسرائيل، ونحو 
13% من إجمالي السكان، وحسب بحث ديمغرافي في جامعة حيفا فإن »الحريديم« 
قد يضاعفون نس���بتهم بعد عشرين عاما من اآلن، وينبع القلق من طبيعة مجتمع 
»الحريديم« المنغلق على نفسه اقتصاديا واجتماعيا، وهم يناهضون الصهيونية 

من منطلقات دينية، رغم توجهاتهم السياسية اليمينية.
كذلك فإن المؤسس���ة اإلس���رائيلية تنظر بقلق »س���اكت« إن صح التعبير، أيضا 
الرتفاع نس���بة المتدينين من »التيار الديني الصهيوني«، وحس���ب بحث جامعة 
حيفا في خريف العام 2010، فإن »الحريديم« والمتدينين الصهاينة، سيشكلون 
أغلبية في إسرائيل مع حلول العام 2030، ما يعني أنهم سيشكلون أكثر من %60 
من إجمالي اليهود، وهناك تخوف، حس���ب البحث، من أن يشكل هذا عقبات أمام 
المجتمع العلماني العص���ري، وتكثر الهجرة اليهودية أكثر إلى منطقة تل أبيب 

الكبرى، ومن هناك إلى مغادرة البالد.  

معدل األعمار وانتشار السكان
يبلغ معدل حياة اإلنس���ان في إس���رائيل نحو 84 عاما وللرج���ال 81 عاما، ويزيد 
مع���دل أعمار اليه���ود بعام عن هذا المع���دل، وتقل بثالث س���نوات لدى العرب، 
وهذا انعكاس لمس���توى المعيشة السيء لدى العرب، كانعكاس مباشر لسياسة 
التمييز التي تش���مل كافة مرافق الحياة. وارتفاع معدالت الحياة انعكس مباشرة 
على ارتفاع نس���بة المتقدمين بالسن. ويقول التقرير إن نحو 36% من المواطنين 
ف���ي إس���رائيل يقل عمرهم عن 18 عاما، بينما من ه���م أعمارهم 65 عاما وما فوق، 
بلغت نسبتهم 6ر10%، ونسبة من هم في عمر 75 عاما وما فوق 9ر4%، بينما كانت 

نسبتهم في سنوات التسعين األولى من القرن الماضي 8ر%3.
يذكر هنا أن سلسلة من التقارير اإلسرائيلية في العامين األخيرين تعاملت مع 
ارتفاع معدالت الحياة كمصدر »قلق« يهدد مؤسس���ة الضمان االجتماعي بسبب 
مخصصات الش���يخوخة، وصناديق التقاعد بس���بب الراتب التقاعدي، ما قاد إلى 
مطالب���ات متجددة لرفع س���ن التقاعد للرجال إلى 70 عاما ب���دال من 67 اليوم، و64 
للنس���اء بدال من 62 اليوم، ومطالبات حتى بأن ال يكون التقاعد »إلزاميا«، لمن يريد 

االستمرار في عمله.
ويقول التقرير إن السبب األكبر للوفيات في إسرائيل، هو أمراض السرطان على 
أشكالها، وكانت نس���بتها 4ر25% من أجمالي أسباب الوفيات، وهذا واقع مستمر 

في الس���نوات األخيرة، بينما هبطت نس���بة أمراض القلب ع���ن 15% بقليل، بفعل 
تطور الطب في مجال أمراض القلب، علما أنه حسب تقرير عالمي فإن معدل حياة 
مرضى السرطان في إسرائيل، هو األعلى في العالم ويصل إلى 5 سنوات بالمعدل، 

من بينهم من يشفى بالكامل. 
وبلغت نس���بة الوفيات من الجلطة الدماغية 6%، وأمراض السكري 5ر5%، بينما 

5ر4% توفوا ألسباب ليست مرضية، مثل حوادث طرق وقتل وغيرها
وتظهر من تقرير انتش����ار السكان الكثافة الكبيرة لليهود في منطقة المركز، 
وف����ي قلبها مدين����ة تل أبيب وجوارها، وضعف انتش����ار اليه����ود في منطقتي 
الش����مال )الجليل( والجن����وب )النقب وحتى مدينة إي����الت(، رغم مخطط حكومة 
إس����رائيل منذ س����نوات طوال لتهويد هاتين المنطقتين، لتتحوال ذات أغلبية 
يهودية، لكن في منطقة الش����مال تفوق نسبة العرب 55%، مقابل أقل من %45 

من اليهود.
ويقول التقرير إن 49% من اليهود في إس���رائيل يعيش���ون في منطقة المركز، 
وهي الممتدة من مدينة الخضيرة وحتى جنوب منطقة تل أبيب، وهؤالء يشكلون 
ما يزيد عن ثالثة ماليين نس���مة، ويضاف اليه���م 11%، أي أكثر من 660 ألفا، في 
مدينة القدس والمستوطنات والبلدات المحاذية لها، ما يعني أن 60% من اليهود 

يتركزون في منطقتين قريبتين في وسط البالد.
وتش���هد مدينة تل أبيب وجوارها حالة االكتظاظ األكبر في إسرائيل، إذ يعيش 
7733 نس���مة عل���ى كل كيلومتر مربع واح���د، بينما في منطق���ة المركز، الغالف 
الخارج���ي لمنطقة تل أبيب، فإن الكثافة هي 1527 نس���مة على كل كيلومتر مربع 
واحد، ونس���بة مماثلة في القدس بشقيها، وفي منطقة حيفا الكبرى 1100 نسمة 
لكل كيلومتر مربع، بينما في منطقة الجليل شماال، 300 نسمة لكل كيلومتر، وفي 

الجنوب الصحراوي، 82 نسمة على كل كيلومتر.  
وعلى مس���توى المدن، ف���إن الكثافة تبرز في مدن اليه���ود »الحريديم«، وأولها 
مدينة بني براك، في منطقة المركز، إذ تصل فيها الكثافة إلى 23426 نسمة على 
كل كيلومتر مربع، تليها مدينة غفعتايم )علمانية(، المتصلة مباشرة بمدينة تل 

أبيب، 15700 نسمة على كل كيلومتر متربع. 
وكان في إسرائيل في العام الماضي 312ر2 مليون عائلة، وهذا أكثر بنسبة 4ر%2 
عما كان في العام 2012، وهي زيادة أكبر من نس���بة التكاثر العامة )9ر1%(، و%83 
من العائالت في إس���رائيل يهودية، و14% عربي���ة، و3% عائالت إما من ال ُيعترف 

بيهوديته أو من شعوب وأديان أخرى.

ارتفاع حاد في معدل الوالدات لدى اليهود يسد الفجوة مع العرب!
*ارتفاع معدل الوالدات يجّمد نسبة الفلسطينيين في إسرائيل من إجمالي السكان من دون فلسطينيي القدس *االرتفاع الحاد ناجم أساسا عن استمرار ارتفاع معدل الوالدات لدى »الحريديم« وأيضا لدى التيار 

الديني الصهيوني واستمرار تراجعه لدى اليهود العلمانيين *التراجع المستمر بين العرب يأتي باألساس في عشائر الجنوب بعد أن تراجع في الوسط والشمال منذ سنوات *إسرائيل قد تبدي »ارتياحا« لكن في 

الغرف المغلقة هناك قلق بالغ من طبيعة المجتمع اليهودي المستقبلية *49% من اليهود يعيشون في منطقة تل أبيب والمركز *العرب في منطقة الجليل 55% رغم مخططات تهويد الجليل والنقب*

 ليس م���ن الطبيعي أن يبحث الم���رء العاقل عن »س���يادة القانون« في ظل 

الواقع االحتاللي واالستيطاني السائد في المناطق الفلسطينية، وخاصة في 

الضفة الغربية. غير أن ما تجيزه الس���لطات اإلسرائيلية، المدنية والعسكرية 

� األمنية على اختالف أذرعها ومس���توياتها، من »أنظمة« وممارسات ميدانية 

دونما حس���يب أو رقيب يحّول الواقع بمجمله إلى »فضاء متوحش«، كما يقول 

عنوان التقرير األخير الذي أصدرته منظمة »يش دين« اإلسرائيلية )»منظمة 

متطوعين لحقوق اإلنسان«( في منتصف شهر أيلول األخير وخصصته لرصد 

ومعالجة ظاهرة قديمة، لكنها مس���تفحلة، في المس���توطنات الكولونيالية 

المنتش���رة على طول مناطق الضفة الغربية وعرضه���ا تتمثل في خصخصة 

صالحيات األمن وتطبيق القانون ووضعها بين أيدي »مسؤولي األمن العاملين 

في المستوطنات والبؤر االستيطانية العشوائية«.  

ويتن���اول تقرير »يش دين« هذا، ال���ذي يحمل عنوان »الفض���اء المتوحش � 

زي )مسؤولي( األمن العسكريين 
ّ
نقل صالحيات العمل الش���رطّي واألمنّي لمرك

في المس���توطنات والبؤر العش���وائية«، عمل هؤالء المس���ؤولين عن التنسيق 

األمن���ي الجاري، اليومي، ومنظومة العالق���ات التي تحكم عملهم، صالحياتهم 

وأنشطتهم، بما يبّين على نحو جلّي وفاضح حالة الفوضى »السلطوية« العارمة 

الس���ائدة في كل ما يتص���ل بتطبيق القانون في تلك المناط���ق، عالوة على ما 

ي األمن« هذا من فعٍل تقويضّي لما يسمى »سيادة القانون« 
ّ
له »جهاز مركز

ّ
يشك

في الضف���ة الغربية إلى درج���ة أفراغها من أي مضمون حقيقي، بما يجس���د � 

ف���ي المحصلة � جانبا إضافيا آخر من نقض دولة إس���رائيل وأذرعها االحتاللية 

واجبها األس���اس، القانوني والسياس���ي، في كل ما يتعلق بحماية المواطنين 

الفلسطينيين في الضفة الغربية، كجزء من شعب واقع تحت االحتالل. 

ويؤك���د التقرير حقيقة التناقض الصارخ في تبعية مس���ؤولي التنس���يق 

األمن���ي الميداني وأفراد فرق الحراس���ة في المس���توطنات اإلس���رائيلية في 

الضف���ة الغربية، إذ أنها »قوات مدنية ش���به عس���كرية« تتألف من س���كان 

المس���توطنات والبؤر االستيطانية العشوائية أنفس���هم وتناط بها مهمات 

»حماية المستوطنات والبؤر االستيطانية«. وفي إطار ذلك، يتم تعيين أفراد 

برون ممثلين 
َ
هذه الفرق والمجموعات من قبل المس���توطنات نفس���ها وُيعت

لمصالحها المباش���رة، ما يعني أن المس���توطنات � بمؤسساتها البلدية � هي 

ل المباش���ر لهؤالء. هذا من جهة أولى. ولكنهم، م���ن الجهة األخرى، 
ِّ
المش���غ

دون  يخضعون لقانون »القضاء العس���كري« الس���ائد في مناطق االحتالل ومزوَّ

بالس���الح العس���كري التابع للجيش، كما يتم تدريبهم من قبل الجيش أيضا، 

فيب���دو � ظاهريا � أنهم يخضعون لرقابة الجيش وإش���رافه، بينما األمر ليس 

َرطّية بما فيها 
ُ

ة، على الرغم من امتالكهم صالحية القيام بمهام ش
ّ
كذلك البت

التفتيش واالعتقال واستخدام القوة.    

صالحيات واسعة دون رقابة وإشراف
وي���ؤدي ه���ذا التناق���ض، إل���ى جانب انع���دام أنظم���ة مكتوب���ة ومحددة 

لصالحياتهم وضعف اإلشراف المباشر على نشاطهم، إلى نشوء بؤر احتكاك 

عدي���دة ووق���وع مواجهات، يومية تقريب���ا، بين أفراد فرق التنس���يق األمني 

وفرق الحراس���ة االس���تيطانية هذه، من جهة، وبين الس���كان الفلسطينيين 

عام���ة، والمزارعين منهم خاصة، من جهة ثاني���ة، وخاصة حينما يقوم هؤالء 

»األمنيون« في حاالت كثيرة، متكررة ومتنوعة، بمنع المزارعين الفلسطينيين 

من فالحة أراضيهم، بل من مجرد الوصول إليها. 

وكانت دولة إس���رائيل قد بدأت بتش���كيل وتفعيل »قوات ش���به عسكرية« 

كهذه في المس���توطنات المنتشرة في الضفة الغربية ابتداء من العام 1971. 

ولك���ن، وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن أربعين عاما، ال تزال جوانب أساس���ية 

من عمل هذه »القوات« ونش���اطها تفتقر إلى معايير وأنظمة محددة تنظمها 

وتضعه���ا في إط���ار بنيوي وقانوني واض���ح. ومن هذه، مث���ال، انعدام قواعد 

ومعايير تحدد مهمة الجيش ومس���ؤوليته في اإلشراف على تعيين مسؤولي 

التنسيق األمني وفرق الحراس���ة وطبيعة العالقة ما بين أفراد هذه الفرق من 

جهة، وجنود الجيش العاملين في المس���توطنات أو قوات عسكرية أخرى، من 

جهة ثانية، فضال عن كل ما يتعلق بالمناطق والحدود الجغرافية التي ُيسَمح 

لهذه الفرق »شبه العسكرية« بالتحرك والعمل في نطاقها. 

وفي إطار حالة الفوضى البنيوية والهرمية هذه، تتوزع المس����ؤولية عن عمل 

هذه »القوات ش����به العس����كرية«، في الوقت الراهن، بين ثالث جهات ال تلتقي 

مصالحها المش����تركة دائما، بل قد تنشأ حاالت من تضارب المصالح فيما بينها 

أحيانا كثيرة، وهي: وزارة الدفاع التي تمّول نش����اط هذه الفرق وعملها، الجيش 

الذي ُيفترض به اإلش����راف المباش����ر على عملها وممارس����اتها،  والمستوطنات 

ل المباشر والرسمي ألفراد هذه »القوات«. 
ّ
ذاتها التي تعتبر المشغ

وفي تم���وز من الع���ام 2009، تم تعديل األمر العس���كري الخ���اص بأعمال 

الحراسة في المس���توطنات، إذ صدرت مجموعة جديدة من األوامر العسكرية 

التي وضعت وعّرفت حدودا مختلفة لما س���مي »منطقة الحراسة« للحراس في 

كل واحدة من المس���توطنات والبؤر االستيطانية العشوائية، لكنها )الحدود( 

ل���م تكن مطابقة للح���دود البلدية ولمناط���ق النفوذ البلدية الرس���مية لتلك 

المس���توطنات. وكانت النتيجة العملية لهذه األوام���ر )التي حددت »مناطق 

الحراس���ة«(، في التطبيق الميداني، شرعنة ارتكاب المخالفات، المؤسساتية 

وغير المؤسساتية، في كل ما يتعلق بإنشاء بؤر استيطانية جديدة وبتوسيع 

حدود ومناطق المس���توطنات القائمة )»القانونية«!(، بما ينطوي على س���لب 

أراض فلسطينية جديدة واالس���تيالء عليها، ثم البناء غير القانوني في تلك 

األراض���ي على نطاق واس���ع، ومن خ���الل االنتهاك الفظ والصري���ح، في كثير 

م���ن الحاالت، لألوامر العس���كرية وللقرارات القضائية الص���ادرة عن المحاكم 

المختلفة، بما فيها »محكمة العدل العليا«. 

ويؤكد تقرير »يش دين« أن منح هذه »القوات ش���به العسكرية«، التي هي 

مجموعات اس���تيطانية ذات مصلحة مباش���رة في الواقع، صالحيات واس���عة 

���َرطّية 
ُ

كه���ذه في مجال »فرض وتطبي���ق القانون«، بما في ذلك صالحيات ش

تش���مل اس���تخدام القوة، إجراء التفتي���ش وتنفيذ االعتق���االت، يمثل قلبًا 

لمصطلح »سيادة القانون« رأسًا على عقب. فالسلطات اإلسرائيلية المختلفة، 

المدنية والعس���كرية، التي »أخفقت« في فرض القان���ون في الضفة الغربية 

المرة تلو األخرى، وبنقل صالحياتها في هذا المجال إلى ممثلين عن مجموعات 

المس���توطنين، ذات العالقة والمصلحة المباش���رة، إنم���ا تتجاهل ليس فقط 

أحكام ونصوص القانون الدولي في كل ما يتعلق بمسؤوليات وواجبات سلطات 

االحت���الل تجاه المناطق الخاضعة الحتاللها العس���كري، ب���ل تتجاهل أيضا، 

بصورة علنية وفظة، التش���ريعات العسكرية اإلس���رائيلية الخاصة بالمناطق 

الفلسطينية المحتلة، في كل يتعلق بالبناء غير القانوني )في المستوطنات(، 

االس���تيالء غير القانوني على األراضي والس���يطرة عليها ومنع الفلسطينيين 

من الوصول إل���ى أراضيهم وفالحتها. وثمة دالالت هّدامة في عملية الطمس 

والتش���ويه المتعمدة هذه لمصطلحات أساسية في مجال »سيادة القانون«، 

وفي مقدمتها المس���اواة أمام القانون التي تعني منع التمييز والمحاباة في 

تطبيقه. ذلك أن هذه العملية قد مّست، وال تزال تمّس، بحقوق الفلسطينيين 

في الملكية وبحقهم في فالحة أرضيهم واالسترزاق منها.

ويشدد التقرير على أن »تفعيل قوات شبه عسكرية كهذه هو جزء من نهج 

أوس���ع: منذ أواس���ط الثمانينيات، تجري عملية خصخصة حثيثة للصالحيات 

الحكومية الرس���مية في مج���ال تطبيق القانون، بما فيه���ا صالحية الحكومة 

األساس���ية والحصرية في أي نظام ديمقراطي في كل ما يتعلق باس���تخدام 

القوة، إذ يتم نقل هذه الصالحية إلى مجموعات فئوية ذات مصالح مباش���رة. 

وكما جرت عمليات خصخصة مماثلة في داخل إس���رائيل في مجاالت مختلفة، 

كذل���ك هي الحال هنا إذ تجري عملي���ة الخصخصة هذه دونما رقابة حقيقية 

ودون فحص إسقاطاتها ونتائجها. وفضال عن ذلك، ثمة لخصخصة الصالحيات 

الش���رطّية وصالحيات تطبيق القانون ووضعها في أيدي مجموعات مصلحية 

إيديولوجي���ة آثار أكثر ضررا حينما تجري في منطقة خاضعة لالحتالل، حيث 

أن إقامة المستوطنات، بحد ذاتها، قد تمت من خالل االنتهاك الصارخ ألحكام 

القانون الدولي وتنطوي على عملية نهب واسعة لألراضي الفلسطينية. ومن 

هنا، ف���إن منح هذه الصالحي���ات لمجموعات مصلحية كه���ذه ترفض أحكام 

القانون الدولي، أصال وجهرا، يعكس حالة الفوضى الس���لطوية اإلس���رائيلية 

في كل ما يتعلق بتطبيق القانون في أنحاء الضفة الغربية«. 

وتعتقد منظمة »يش دين« أن نش���اط هذه »القوات شبه العسكرية« ليس 

أنه ال يخدم النظام العام وس���يادة القانون في الضفة الغربية فقط، بل يعود 

بضرر جس���يم عليها، ما يؤدي بالتالي إلى إضعاف قدرة إسرائيل على تنفيذ 

واجباتها في حماية الفلس���طينيين وممتلكاتهم، وف���ق ما تقتضيه أحكام 

القانون الدولي. 

على الدولة استعادة هذه الصالحيات!
يؤكد تقرير »يش دين«، في ب���اب »التلخيص والتوصيات« أن منظومة فرق 

األمن والحراس���ة في المس���توطنات وفي البؤر االس���تيطانية العشوائية في 

الضفة الغربية تجس���د انعدام الحياد من جانب السلطات اإلسرائيلية في ما 

يتص���ل بتطبيق القانون في المناطق الفلس���طينية، إلى درجة إفراغ مصطلح 

»س���يادة القانون« من أي مضم���ون. ذلك أن هذه المنظوم���ة تمثل التناقض 

الدائم بين المش���روع االس���تيطاني، من جهة، وواجبات إس���رائيل في مجال 

حماية الفلس���طينيين في الضفة الغربية والمس بحقوقهم، من جهة أخرى. 

فالمس���توطنات والنقاط االس���تيطانية العش���وائية هي بمثابة بؤر واسعة 

النتهاك حقوق الس���كان الفلس���طينيين في الضفة الغربية. وهي تش���كل، 

أيضا، مصدرا دائما لالحتكاكات والصدامات المتواصلة على خلفية، وبس���بب، 

اإلجراءات التي اتخذتها إس���رائيل، وال تزال تتخذها، في مجال نهب األراضي 

الفلسطينية ألغراض االس���تيطان ولصالح مستوطنيها )بما ينطوي عليه من 

مس بحق الفلس���طينيين في الملكية والتملك( وتسبب اعتداء متواصال على 

الحق في المس���اواة، الحق في مستوى معيش���ي الئق، الحق في حرية الحركة 

والتنقل والحق في تقرير المصير. 

وف���ي التوصيات، تطالب »يش دين« في تقريرها الس���لطات اإلس���رائيلية 

المعنية بالتحرك الس���ريع إلعادة صالحيات األمن والحراسة وتطبيق القانون 

إلى أيدي األذرع والهيئات الحكومية الرسمية  المسؤولة، قانونيا، عن تطبيق 

القان���ون بما يتيح المراقبة واإلش���راف الفاعلين على كل م���ا يتعلق بحماية 

حقوق اإلنسان أو حاالت انتهاكها. 

وسعيا إلى تقليص تعارض المصالح الجوهري الكامن في مجرد وجود هذه 

»القوات شبه العسكرية« وفي أنش���طتها وصالحياتها، وطالما لم تتم إعادة 

هذه الصالحيات إلى الهيئات واألذرع الحكومية والرسمية المختصة بتطبيق 

القانون في المناطق المحتلة )الجيش اإلس���رائيلي والشرطة اإلسرائيلية في 

لواء »يهودا والس���امرة«(، توصي »يش دين« باتخاذ اإلجراءات التالية، بصورة 

فورية وعاجلة:

وضع أنظم���ة وإصدار أوامر خاصة تقضي بأن يتحمل الجيش اإلس���رائيلي، 

وح���ده فق���ط، مس���ؤولية تعيين وتش���غيل مس���ؤولي األمن والحراس���ة في 

المس���توطنات، من خالل تفضيل أش���خاص من غير المس���توطنين أنفسهم 

لهذه المهمة.

أن يقوم الجي���ش بصياغة وإصدار أنظمة وأوامر خاصة تقّر، على نحو واضح 

وصريح، إلحاق مسؤولي األمن والحراسة في المستوطنات باأللوية العسكرية 

المختلفة وإخضاعهم لمس���ؤوليتها المباشرة، إلى جانب عدم السماح لهؤالء 

بتول���ي مواقع قيادية عل���ى أي من الوح���دات والفرق العس���كرية المختلفة 

المنتشرة في داخل المستوطنات أو في مناطق قريبة منها.

اتخ���اذ إجراءات مح���ددة وثابتة، من خ���الل أنظمة وأوامر خاص���ة، تأديبية 

أو جنائي���ة، طبقا للظروف والمالبس���ات، في أي حادث يقوم مس���ؤول األمن أو 

الحراس���ة في المس���توطنة بتج���اوز صالحيات���ه أو بخرق القان���ون. وفي هذا 

السياق، ينبغي محاكمة ومعاقبة أي فرد من هذه الفرق في حال تجاوزه حدود 

دت له أو في حال اس���تخدام س���الحه بما يخالف  »منطقة الحراس���ة« التي ُحدِّ

األنظمة والتعليمات.  

تقرير جديد لمنظمة »يش دين« عن أعمال الحراسة و»حفظ األمن« في المستوطنات:

»فضاء متوحش«ـ صالحيات واسعة للمستوطنين في مجال »الحراسة«، دون رقابة أو إشراف!
ل المباشر لها!* هذا الوضع يؤدي إلى نشوء بؤر احتكاك عديدة ووقوع 

ّ
*»قوات شبه عسكرية« تعمل في المستوطنات، تمّولها وزارة الدفاع اإلسرائيلية، يزودها الجيش بأسلحته وتخضع، مباشرة، للمستوطنات ذاتها التي تعتبر المشغ

مواجهات، يومية تقريبا، بين أفراد فرق التنسيق األمني وفرق الحراسة االستيطانية هذه، من جهة، وبين السكان الفلسطينيين عامة، والمزارعين منهم خاصة، من جهة ثانية، وخاصة حينما يقوم هؤالء »األمنيون« في حاالت كثيرة، 

متكررة ومتنوعة، بمنع المزارعين الفلسطينيين من فالحة أراضيهم، بل من مجرد الوصول إليها ويتيح للمستوطنين، أيضا، االستيالء على أراض فلسطينية خاصة ثم البناء عليها، دونما رقيب أو حسيب، وعلى نطاق واسع*

االستيطان: استباحة متواصلة.
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 

المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
هاتف: 2966201 – 2 – 00970
فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
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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«

زت إس���رائيل إجراءاتها في المعابر الحدودية بهدف منع دخول مصابين بفيروس اإليبوال إلى 
ّ
عز

البالد. 

ووفقًا لهذه اإلجراءات سيتم توجيه أسئلة إلى المسافرين الذين يصلون إلى إسرائيل من ليبيريا 

وغينيا وس���يراليون حول حاالتهم الصحية، كما سيتم تعليق الفتات في المعابر تتضمن معلومات 

اك.
ّ
حول هذا الفيروس الفت

وق���ال بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة اإلس���رائيلية إن بنيامين نتنياهو عقد صباح أول من 

أمس )األحد( اجتماعًا خاصًا لبحث الخطوات الواجب اتخاذها لمنع تفشي فيروس اإليبوال. وجرى عقد 

ّصص لإلطالع على وتيرة االستعدادات التي 
ُ
هذا االجتماع بعد اجتماع آخر عقد األس���بوع الفائت وخ

تقوم بها السلطات المختصة في حال وصول مريض يحمل هذا الفيروس إلى إسرائيل.

وتق���ّرر في اجتماع أول من أمس اس���تجواب المس���افرين الذين يصلون إلى إس���رائيل من كل من 

ليبيريا وغينيا وس���يراليون، وهذه هي الدول الثالث التي يتع���ّرض كل من يصل منها إلى احتمال 

كبير لإلصابة بهذا المرض. وسيتم استجواب المسافرين الذين يصلون إلى جميع المعابر الحدودية 

اإلس���رائيلية ومنها الجوية والبحرية والبرية، وباإلضافة لهذا سيتم في هذه المعابر نصب الفتات 

استعالمية حول هذا األمر باللغات العبرية والعربية واإلنكليزية والفرنسية.

واشترك في االجتماع ممثلون عن وزارات الصحة والمواصالت والداخلية والخارجية والعدل وسلطة 

المطارات والشرطة والجيش اإلسرائيلي.

وقال رئيس الحكومة في ختام االجتماع إن دولة إسرائيل تعد العدة من أجل إيقاف دخول مرضى 

اإليبوال إلى حدودها قدر اإلمكان، وأش���ار إلى أن هذا يتم في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من 

أجل حماية حدود الدولة من المتسللين غير الشرعيين ومن »اإلرهاب«. 

وذكر بيان ديوان رئيس الحكومة أنه عقد مس���اء أول من أمس اجتماع بين ممثلين إس���رائيليين 

وفلس���طينيين لمناقشة سبل التصدي المش���ترك لخطر تفش���ي مرض اإليبوال الفتاك في منطقة 

الشرق األوسط.

وأوضح البيان أن هذا االجتماع عقد في إطار اللجنة المدنية المش���تركة اإلسرائيلية- الفلسطينية 

وحضره منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق المحتلة اللواء يوءاف مردخاي وممثل وزارة 

الصحة اإلسرائيلية وممثلو السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة ومندوب منظمة الصحة 

العالمية لدى السلطة الفلسطينية.

وتق���رر عقد اجتماعات أخرى لمتابعة هذا الموضوع وتبادل المعلومات بين إس���رائيل والس���لطة 

الفلسطينية.

محافظة المصرف المركزي: االقتصاد اإلسرائيلي شهد 
بعض التباطؤ في النمو من جراء عملية »الجرف الصامد«

قالت محافظة مصرف إس���رائيل المركزي كرنيت فلوغ إن االقتصاد اإلسرائيلي شهد مؤخرًا بعض 

التباطؤ في النمو من جراء التطورات االقتصادية العالمية وعملية »الجرف الصامد« العسكرية التي 

ها في قطاع غزة يوم 10 تموز الفائت واستمرت 50 يومًا.
ّ
قام الجيش اإلسرائيلي بشن

وجاءت أقوال فلوغ هذه في س���ياق مقابلة أجرتها معها وكال���ة »رويترز« لألنباء على هامش 

المؤتمر الس���نوي لصندوق النق���د الدولي والبنك الدول���ي المنعقد ف���ي العاصمة األميركية 

واش���نطن، وتوقعت فيها أن تحقق المرافق االقتصادية في إس���رائيل نموا بنس���بة 3% خالل 

العام المقبل. 

وأبدت محافظة مصرف إس���رائيل المركزي تأييدها لمواصلة خفض نس���بة الفائدة المصرفية أو 

اتخاذ وسائل غير تقليدية أخرى من أجل إعادة التضخم المالي إلى وضعه الطبيعي.

الشرطة اإلسرائيلية تشتبه في أن ثالثة شبان من يافة الناصرة 
تسللوا إلى سورية من تركيا وانضموا إلى تنظيم »داعش«

قال بيان صادر عن الناطق بلس���ان الشرطة اإلس���رائيلية إن الشرطة تشتبه في أن ثالثة شبان في 

العش���رين من عمرهم من سكان قرية يافة الناصرة القرب من الناصرة تسللوا إلى سورية من تركيا 

وانضموا إلى تنظيم »الدولة اإلسالمية« )»داعش«(.

وأضاف البيان أن الش���بان الثالثة س���افروا إلى تركيا األس���بوع الفائت خ���الل عطلة عيد األضحى 

المب���ارك، وأن صديق���ًا لهم كان معهم في تركي���ا أبلغ أقاربهم بقرارهم التوجه إلى س���ورية عقب 

عودته إلى البلد.

من ناحية أخرى، نفت عائلة الشاب أحمد محمد حبشي من قرية إكسال في الجليل مقتله في غرب 

الع���راق بعد انضمامه إلى تنظيم »داعش«. وقالت العائلة إنها ال تعرف بعد مصير ابنها مؤكدة مع 

ذلك أنه موجود في العراق.

وكانت أنباء متفرقة قد أفادت بمقتل حبشي البالغ من العمر 23 عامًا. 

وأشارت بعض هذه األنباء إلى أنه غادر إسرائيل مطلع العام الحالي إلى تركيا ثم تسلل إلى سورية 

فالعراق حيث قتل خالل المعارك الدائرة في محافظة األنبار.

وأش���ار عدد م���ن المواقع اإللكترونية اإلخباري���ة إلى أن أربعة مواطنين عرب آخرين من إس���رائيل 

تس���للوا إلى س���ورية برفقة حبش���ي بينهم ربيع ش���حادة من مدينة الناصرة الملقب ب�«أبو مصعب 

الصفوري« والذي أصبح فيما بعد عضوًا بارزًا في تنظيم »داعش«.

وكان أحمد ش���وربجي من س���كان مدينة أم الفحم في المثلث أدين مؤخرا بالمشاركة في تدريبات 

عسكرية لحساب تنظيم »داعش« في سورية. واعتقل شوربجي فور عودته إلى إسرائيل في نيسان/ 

أبريل الفائت.

وتقدر األجهزة األمنية اإلس���رائيلية عدد المواطنين العرب من إسرائيل الذين سافروا إلى سورية 

للقتال في صفوف التنظيمات الجهادية بنحو 30 مواطنًا.

ازدياد كبير في استخدام السلطات اإلسرائيلية أوامر 
مصادرة أمالك خاصة تابعة للفلسطينيين في الضفة

أظه���ر تقري���ر جديد لجمعية »مركز حماية الف���رد« أن األعوام األخيرة ش���هدت ارتفاعًا كبيرًا في 

استخدام السلطات اإلسرائيلية في المناطق المحتلة أوامر مصادرة أمالك خاصة تابعة للفلسطينيين 

بما في ذلك مصادرة أموال على المعابر الحدودية، وذلك بموازاة منعهم من حق االعتراض على هذه 

المصادرة أمام الجهات القضائية.

وأوضح���ت الجمعية أنه خالل العام 2013 أصدرت الس���لطات اإلس���رائيلية 119 أمر مصادرة كهذا 

ألمالك خاصة تابعة لمواطنين فلس���طينيين من الضف���ة الغربية مقارنة بأمر مصادرة واحد من هذا 

القبيل صدر خالل العام 2011.

وأش���ارت الجمعية إلى أنها تقدمت بطلب التماس إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا باسم مواطنين 

فلس���طينيين تطالب فيه بإلغاء األمر العس���كري الذي يمنع هؤالء المواطنين من تقديم طعون ضد 

أوامر المصادرة، وأوضحت أن هذه المحكمة ستعقد قبل نهاية الشهر الحالي جلسة لمناقشة طلب 

االلتماس واالستماع إلى رد السلطات المسؤولة عليه.

وأكدت الجمعية أن هذه الس���لطات رفضت تزويدها بمعطيات مفصلة حول األمالك التي صودرت 

وما هو مصيرها، وأشارت إلى أن الجيش اإلسرائيلي يصدر أوامر مصادرة أمالك وأموال للفلسطينيين 

بموج���ب قوانين الطوارئ م���ن دون تقديم أي مبررات أو تفس���يرات، وفي الوق���ت عينه يحظر على 

الفلسطينيين تقديم اعتراض على المصادرة.
وقالت إن اس���تخدام هذه األوامر ازداد على نح���و كبير في األعوام األخيرة، وأنه لدى رد الجيش 
اإلسرائيلي على طلب الجمعية كش���ف معلومات حول عدد أوامر المصادرة بموجب »قانون حرية 
المعلومات« تبّين أن الس���لطات اإلسرائيلية اس���تخدمت هذه األوامر مرة واحدة العام 2011، و25 
م���رة العام 2012، و119 مرة الع���ام 2013. وبّرر الجيش هذه الزيادة الحادة بحجة أنه يواجه ارتفاعًا 
كبيرًا في عمليات اإلخالل بالنظام العام وزيادة في انتش���ار شبكات »اإلرهاب« في مناطق الضفة 

الغربية.

على هامش »المشهد«

ز إجراءاتها في المعابر الحدودية 
ّ
إسرائيل تعز

بهدف منع دخول مصابين بفيروس اإليبوال
توح���ي الحمل���ة لتش���جيع اإلس���رائيليين على 

الهج���رة إلى العاصم���ة األلمانية، برلي���ن، والتي 

تعص���ف بإس���رائيل ف���ي الفت���رة األخي���رة، بأن 

اإلس���رائيليين انضموا إلى الشعوب التي تعيش، 

أو يعيش قسم منها، في فقر وضائقة اقتصادية 

وخوف من نزاعات مس���لحة، ويهجر قسم من هذه 

الش���عوب أوطانه س���عيا وراء حياة أفضل وأكثر 

أمانًا. 

هذه الح����ال، على األقل، هي ح����ال أكثر من 

خمس����ين ألفا من المهاجري����ن وطالبي اللجوء 

األفارق����ة، وغالبيتهم العظمى من الس����ودان 

وإريتريا، الذين وصلوا إلى إسرائيل في األعوام 

األخيرة الماضية، رغ����م الفرق في التعامل مع 

المهاجرين اإلس����رائيليين ف����ي برلين وغيرها 

من م����دن أوروبا وأميركا، حي����ث يحصلون على 

العمل الذي يناس����بهم ويعيشون في رفاهية 

وسكينة بمس����توى أعلى من إس����رائيل، فيما 

إس����رائيل تطارد األفارقة وتس����جنهم وتقطع 

عنهم سبل العيش وتنتهك حقهم اإلنساني 

في اللجوء.

المشكلة في هذه المعادلة هي إسرائيل وليس 

المهاجري���ن منه���ا وإليها. فهي تري���د أن تبقى 

دولة مغلق���ة على طهارة »الع���رق« اليهودي، إن 

صح التعبي���ر، وفيما هي تندب حظه���ا ألنها لم 

رح���ل البقية الباقي���ة من الفلس���طينيين أثناء 
ُ
ت

النكبة، جاءها نصف مليون روس���ي غير يهودي، 

قبل عقدي���ن ونّيف، وعش���رات آالف األفارقة في 

السنوات األخيرة. 

ومن الناحية األخرى، تتبع إسرائيل، منذ ثالثين 

عاما وربما أكثر، سياسة اقتصادية نيو – ليبرالية، 

وصفها رئيسها الس���ابق، شمعون بيريس، بأنها 

»سياس���ة خنازيرية«. وقد قضت هذه السياس���ة 

عل���ى »دولة الرفاه« التي كانت تس���ود إس���رائيل 

حتى بداية الثمانينيات.  

وتس���تخدم إس���رائيل مصطلح���ات خاصة بها 

في مجال الهجرة. فهي تس���مي القادمين إليها 

م���ن غي���ر اليه���ود بالمهاجري���ن، فيما تس���مي 

القادمين اليهود ب�«الصاعدين«، وتسمي اليهود 

المهاجرين منه���ا ب�«النازلين«. ولذلك يطلق على 

حملة تشجيع هجرة اإلسرائيليين إلى برلين اسم 

»النازلون إلى برلين«.

إال أن هج���رة اإلس���رائيليين ليس���ت ظاهرة 

جدي���دة في الواقع. فق���د كان دائما قرابة %10 

م���ن س���كانها يعيش���ون خارجه���ا. وتتحدث 

المعطي���ات عن حوال���ي 750 ألف إس���رائيلي 

يعيش���ون ويعملون خارج الب���الد، وخاصة في 

الواليات المتحدة، وحت���ى أن لديهم منظمات 

خاصة به���م. لكن العاصف���ة الحاصلة اآلن في 

أعقاب حملة »النازلين إلى برلين« ناجمة من أن 

هذه هجرة منظم���ة وتعلن جهارًا أنها احتجاج 

على الوضع االقتص���ادي – االجتماعي المتردي 

في إسرائيل.

حروب وغالء المعيشة
إن أحد أس���باب حملة »النازلي���ن إلى برلين« هو 

اقتص���ادي – اجتماعي. والس���بب الثاني يتعلق 

باألمن الشخصي والحروب المتكررة، مثل العدوان 

على غزة وحرب لبنان الثانية واالنتفاضة الثانية، 

وهذه جميعًا تميزت عن الحروب الس���ابقة بأنها 

تدور في الجبهة الداخلية اإلسرائيلية أيضا، التي 

تس���قط فيها الصواريخ، وليس في جبهات قتال 

خارج الحدود.

وف���ي خلفي���ة حمل���ة »النازلي���ن إل���ى برلين« 

االحتجاجات االجتماعية التي ثارت في إسرائيل، 

في صيف العام 2011، وش���ارك فيها مئات اآلالف 

من الش���بان. وكان���ت مطال���ب المحتجين خفض 

أسعار السكن والمواد الغذائية والتعليم وغيرها. 

وانتهت ه���ذه االحتجاجات م���ن دون تحقيق أي 

مطلب. 

واآلن، بعد مرور ثالث سنوات على االحتجاجات 

الغذائية  الم����واد  أس����عار  ارتفعت  االجتماعية، 

والش����قق بش����كل كبير. وفي المقابل فإن األجور 

بقي����ت متدنية نس����بيا، م����ا يعن����ي أن العائلة 

المتوس����طة تضط����ر إل����ى إنفاق مبل����غ أعلى من 

دخلها.

ويؤكد المبادرون إلى حملة »النازلين إلى برلين« 

أن حملته���م ه���ي خط���وة احتجاجي���ة على غالء 

األس���عار، وأن هدفهم ه���و الضغط على الحكومة 

اإلسرائيلية. وهم يقولون إن الحكومة ال تعيرهم 

أي اهتم���ام حاليا، لكن في ح���ال هجرة 100 ألف 

إسرائيلي فإنها س���ترضخ لمطالبهم وتضطر إلى 

تخفيض األسعار. ويحاول المبادرون التنسيق مع 

مؤسسات لتسهيل إجراءات الهجرة خاصة لحملة 

الشهادات األكاديمية.

ويوضح المب���ادرون للحملة مدى غالء األس���عار 

في إس���رائيل في ظل حكوم���ة كل همها افتعال 

الحروب وتغطية نفقاتها على حساب المواطنين، 

برف���ع الضرائب ومس���تلزمات الحياة األساس���ية، 

وأن الحكومة ال يعنيها ش���يء من أمور المواطنين 

وحياتهم.

وف���ي مقارن���ة أجراه���ا القيم���ون عل���ى حملة 

»النازلين إلى برلي���ن«، ذكروا أنه في ألمانيا يمنح 

المواطن تعليما مجانيا من س���ن 3 س���نوات حتى 

إنهاء اللقب الجامعي، وأن ذلك يشمل الفعاليات 

الالمنهجي���ة بعد دوام المدرس���ة والمس���اعدات 

التعليمية حتى الس���اعة الخامس���ة مساء مجانا، 

وهذا األمر يتي���ح لألهل العمل بوظيفة كاملة من 

دون القلق على أوالدهم.

وفيما يتعلق بتكلفة الس���كن، يقول المبادرون 

إلى الحملة إن سعر الشقة في منطقة مركزية في 

برلين أقل بثالث مرات عن تل أبيب، وأش���اروا إلى 

شبكة المواصالت العامة المريحة التي تتيح لكل 

إنس���ان العمل أينما أراد من دون أن يقلق من بعد 

المسافة أو أزمات السير التي قد تؤخره عن عمله.

ويش���دد المبادرون إلى الحملة على الفروق في 

أسعار المنتجات الغذائية والضمانات االجتماعية 

وتأمين الشيخوخة وتعويضات البطالة، بحيث في 

برلين تضمن الحياة الكريمة طوال مراحل الحياة، 

على عكس إس���رائيل التي قد يبلغ المواطن فيها 

مرحلة الفقر الش���ديد م���ن دون االلتفات إليه من 

قبل الجهات الحكومية.

وأعلن المب���ادرون للحملة، في نهاية األس���بوع 

الماضي، أنهم تلقوا 9300 طلبا من إس���رائيليين 

يطلبون الهجرة إلى برلي���ن. وقالوا إنهم توجهوا 

إلى المستش���ارة األلمانية، أنجيال ميركل، بطلب 

الحص���ول عل���ى آالف تأش���يرات العم���ل لصالح 

المهاجرين اإلسرائيليين. 

ونقلت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي عن 

المبادرة للحملة إنه »طلبت 25 ألف تأش���يرة عمل 

مؤقت لمدة 3 س���نوات بموجب ش���روط الحكومة 

األلماني���ة«. وأضاف���ت أن���ه »توجهت إل���ى خبراء 

اقتصاديين ألم���ان كي يس���اعدوني في صياغة 

خطة لتنجيع س���وق السكن والغذاء في إسرائيل. 

فإذا كانت األس���عار في ألمانيا رخيصة إلى هذه 

الدرج���ة، فعلى ما يب���دو أن ثمة ش���يئا ما ناجح، 

فلماذا ال نتعلم منهم؟«.

وش���دد منظمو هذه الحملة ف���ي صفحتهم في 

موقع »فيسبوك« على أن الوضع الحاصل في البالد 

هو ش���هادة فقر إلسرائيل. وقال أحدهم »أجريت 

مع���ي مقابلة اليوم ستنش���ر في ’دير ش���بيغل’، 

الصحيفة الرئيسة في ألمانيا، وسينشر ملحقهم 

في نهاية األسبوع طلبي الشخصي من المستشارة 

األلمانية ميركل، المدعوم���ة بطلباتكم، للحصول 

على آالف التأشيرات للعمل المؤقت«.

وأض���اف »أعت���زم أن أتوجه الحقا إل���ى حكومة 

إسبانيا وتس���ريع موضوع الحصول على الجنسية 

ألكثر من 3 ماليين يهودي – س���فارادي )شرقي( 

إسرائيلي«.

وعبر المبادرون عن أملهم بأن تتس���ع حملتهم، 

وأن تش���مل مدن���ا أخرى ف���ي العال���م وأن ينظم 

مواطنون إسرائيليون مجموعات تدعو إلى الهجرة 

إل���ى نيوي���ورك، لندن، واش���نطن، ميام���ي، لوس 

أنجلس، براغ، كوستاريكا، روما أو إلى بلد باإلمكان 

العيش فيه من الناحية االقتصادية.

وق���ال منظم���و الحملة، مش���يرين إلى أس���باب 

احتجاجهم، إن »األفراد الذي���ن ليس بمقدورهم 

ش���راء بيت حتى لو عملوا 35 عاما، واألفراد الذين 

يوفرون لمدة 15 عاما وأكثر مبلغا بدائيا وحس���ب 

لش���راء ش���قة، أولئك هم الذي���ن يصارعون ضد 

قروض اإلس���كان. شبان، طالب جامعات، مسوقون، 

مهندس���ون، معلمات روضات، أبناء 14 عاما، أفراد 

ش���رطة، ط���الب م���دارس ثانوية، ضب���اط جيش، 

جميعه���م يتوجهون إلينا ويطلبون أال نكش���ف 

أس���ماءهم لكنهم يتوقون للخروج م���ن هنا إلى 

مكان يكون باإلمكان فيه ش���راء بي���ت أو الدخول 

إلى الس���وبرماركت من دون أن ُيذبحوا« جراء غالء 

األسعار.

90% من اهتمام نتنياهو
 منصب على األمن

تحت عن���وان »ما ال���ذي س���يمنع أوالدكم من 

االنتقال إلى برلي���ن؟«، كتب المحلل االقتصادي 

ف���ي صحيف���ة »ذي ماركر« االقتصادية، س���امي 

بيرت���س، يوم الجمعة الماض���ي، أن »احتجاجات 

صيف الع���ام 2011 كش���فت عن انع���دام األمن 

االقتصادي لدى الشبان والعائالت في إسرائيل 

بس���بب غالء المعيشة قياسا بمس���توى الدخل 

واستقرار العمل لدينا. والحرب في صيف العام 

2014 ]على غزة[ كش���فت عن انعدام األمن لدينا 

ف���ي القدرة على عي���ش حياة هانئ���ة، من دون 

صواريخ وصفارات إنذار«.

وأض���اف أن »الحي���اة غي���ر المس���تقرة هن���ا، 

اقتصادي���ا وأمني���ا، تح���دث ج���دال صاخبا حول 

جدوى العيش هن���ا. ويتطور ه���ذا الجدل كلما 

يتم س���حب قطع أرض مس���تقرة من تحت أرجل 

اإلسرائيليين«.

ورأى بيرت���س أن���ه »عندم���ا يتح���دث رئيس 

الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، م���ن الصباح حتى 

الليل عن األم���ن، فإنه يوجه األم���ور نحو جانب 

واحد فقط من المعادلة: نحو الواقع األمني مقابل 

جيرانن���ا. ويغيب ع���ن تصريحات���ه التطرق إلى 

األم���ن االقتصادي بمعناه الواس���ع، أي الحصول 

على خدمات اجتماعية أساسية، غالء المعيشة، 

م���أوى بمتن���اول اليد وف���وق كل ه���ذا أمان في 

العمل. ونتنياهو ال ينش���غل بمسألة االستقرار 

ف���ي العمل ألنه يوج���د معطي���ان إيجابيان من 

السنوات األخيرة يخطفان بصره، وهما انخفاض 

نسبة البطالة وارتفاع نسبة المشاركة في سوق 

العمل«.

لكن المحل���ل لفت إلى أن »هذي���ن المعطيين 

مضل���الن. ف���إذا دققن���ا في ن���واح أخ���رى، مثل 

التطور البطيء للراتب في االقتصاد اإلسرائيلي 

واالنخف���اض الحاد في االس���تقرار ف���ي العمل، 

فس���نحصل عل���ى اقتص���اد تب���دو في���ه الرزمة 

جميلة، لكن الفحوى مهت���ز وتكمن فيه القدرة 

على حدوث أزمة اجتماعية مس���تقبلية. وعندها 

س���يكون الجدل حول االنتقال إلى برلين أصعب 

بكثير«.   

من جانبه، اعتبر البروفسور مانويل تراختنبرغ، 

المستش���ار االقتص���ادي الس���ابق لنتنياه���و، 

أن قس���ما كبيرا م���ن المش���اكل االجتماعية في 

إس���رائيل، مثل انعدام المس���اواة، هو مشاكل 

عالمية والدول تواج���ه صعوبات في معالجتها، 

لكن غالء المعيشة مشكلة تتميز بها إسرائيل.

وق���ال تراختنبرغ، ف���ي مقابل���ة أجرتها معه 

»ذي مارك���ر« ونش���رتها يوم الثالث���اء الماضي، 

بمناس���بة مرور ثالث س���نوات على نش���ر تقرير 

»لجن���ة تراختنب���رغ« الت���ي ش���كلتها حكوم���ة 

نتنياهو الس���ابقة في أعقاب حملة االحتجاجات 

االجتماعية، إن���ه »ال يمكن االختالف مع حقيقة 

أن الش���عور العام لدى الجمه���ور هو خيبة أمل 

وفشل. وهناك ش���عور بأن القليل جدا قد حدث 

من���ذ االحتجاج���ات االجتماعية، الت���ي لم تعد 

بالفائدة أب���دا وأن التقرير الذي قدمناه قد أفرغ 

من مضمونه«. 

وأضاف أن »األه���م من ذلك، وأكثر ما يؤلمني، 

أن أولئ���ك الذي���ن ش���اركوا ف���ي االحتجاج���ات 

يشعرون بأن األفق ال يبدو واعدا، وأن برلين تبدو 

أكثر جاذبية، وهذا هو األمر األكثر خطورة«.

وش���دد تراختنبرغ على أنه »يس���تحيل إجراء 

تغيير اقتصادي – اجتماعي في إس���رائيل، ألن 

رئي���س الحكومة يخصص 90% من وقته لألمن«. 

وقال إن الع���دوان األخير على غ���زة »قد يقصي 

المواضيع االجتماعية وه���ذا أكبر تهديد« على 

إمكانية حل المشاكل االقتصادية – االجتماعية 

في إسرائيل.

وتطرق تراختنبرغ إلى زيادة ميزانية األمن في 

ميزانية العام المقبل فق���ال إن »ميزانية العام 

2015 تشمل نفقات أمنية عالية ودعما منخفضا 

لباقي المواضيع. وقد تم إج���راء تقليص عميق 

في اإلنفاق على البنى التحتية وعلى بنود أخرى«.

لبيد: »معادون للصهيونية«
تط���ّرق وزي���ر المالي���ة اإلس���رائيلي، يائي���ر 

لبيد، إل���ى حملة »النازلين إل���ى برلين«، ووصف 

المبادري���ن لها بأنه���م »ما بع���د صهيونيين« 

و«معادون للصهيونية«. وأضاف أن »المحتجين 

مخطئون، ألن���ه لو انش���غلت الصهيونية كلها 

بغالء المعيشة لما كانت هناك دولة إسرائيل«. 

وتابع لبيد أنه »من الجهة الثانية فإنهم على 

حق ألن ه���ذا )الوضع( لم يع���د يحتمل، ولهذا 

السبب فإن كل الميزانية الحالية هي إعالن حرب 

على غالء المعيش���ة. وهذه ح���رب أردت اإلعالن 

عنها في الميزانية السابقة لكن كنا منشغلين 

بإصالح الكارثة« في إش���ارة إلى الميزانية التي 

وضعها سلفه في هذا المنصب.

لك���ن الصحافية رافي���ت هيخ���ت كتبت في 

ال  »اإلس���رائيليين  أن  »هآرت���س«  صحيف���ة 

يغادرون إلى برلين بس���بب سعر ’الميلكي’ ]من 

مس���تحضرات الحلي���ب والش���وكوالته[... وإنما 

بسبب غدعون ساعر«، موضحة أن المقصود ليس 

وزير الداخلية اإلس���رائيلي المستقيل، غدعون 

س���اعر، بالذات وإنم���ا الروح والمواق���ف واألداء 

السياس���ي لحزب الليكود الحاكم وحزب »البيت 

اليهودي«. 

وأضاف���ت أن س���اعر ونواب ح���زب الليكود »ال 

يبحثون ع���ن رأس )المهاجرين( الس���ودانيين 

واإلريتريي���ن، وإنما ه���م يطلبون رأس���نا، نحن 

الش���باب العلماني، الليبرالي، اليس���اري، الذين 

نريد دس���تورا وليس دولة إك���راه ديني، ونريد 

محكم���ة وليس حاخامي���ن، نح���ن الذين نؤمن 

بقدس���ية الحياة وليس بقدسية موقف سيارة 

)ف���ي أرض فلس���طينية للمس���توطنة( أوريت 

ستروك. هؤالء الش���بان الذين يريدون مواصلة 

الحلم الصهيوني آلبائهم، ومستعدون للتجند 

الضرائ���ب، لكنهم  لقوات االحتياط وتس���ديد 

يرفضون رهنهم لحلم مس���ياني لثلة مهووسة 

وعنيفة، س���يطرت على م���وارد الدول���ة؛ هؤالء 

الش���بان يرفض���ون أن يحيوا ويموت���وا من أجل 

المستوطنات«. 

وأشارت إلى أن المحتجين على غالء المعيشة 

الذي���ن يعبرون ع���ن اس���تعدادهم للهجرة من 

إس���رائيل ل���م يصوتوا ول���ن يصوتوا لس���اعر 

ونتنياهو، ولن ينضموا إلى »مهرجان الترهيب 

من إيران ومن هولوكوست جديدة«.

ورأت هيخ���ت »بما أن هؤالء الش���بان ليس���وا 

كن���زا انتخابي���ا، وإنم���ا عائق ف���ي الطريق، من 

خالل االلتماس���ات للمحكمة العليا والمنظمات 

اللحوح���ة والتظاه���رات والعرائ���ض ورفضهم 

الس���تخدام الهولوكوس���ت، فإنه ألم���ر جيد أن 

يتم تش���جيعهم عل���ى أن ينصرفوا م���ن هنا، 

واالس���تهزاء بهم وتصويرهم كيهود حقيرين 

)مثلم���ا فعل النازيون( عادوا إلى برلين بس���بب 

الطمع بالمال«.

وخلص���ت هيخت إلى أن »المش���كلة ليس���ت 

بمغادرتهم وإنما بالفراغ الناشئ هنا، في هذا 

المكان الذي يمأله مؤيدو اليمين المتطرف. إن 

برلين هي مدينة س���احرة، لكنها تجذب إليها 

القوى الت���ي نحتاج إليها كثي���را هنا وخاصة 

اآلن«.

»النــازلــون إلـى برليــن« فــي صعــود!
*حملة احتجاج ضد انعدام االستقرار االقتصادي واألمني في إسرائيل من خالل التشجيع على الهجرة إلى العاصمة األلمانية*


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

