
ملحق نصف شهري يصدر عن

الثالثاء 2013/7/23 م الموافق 14 رمضان 1434 هـ  العدد 312 السنة الحادية عشرة صفحـــ )7( ــة صفحـــ )6( ــة

عملية »تساريفت«: 

قصة احتجاز خمسة 

»سجناء إكس« من 

الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين!

»عمونه«  نموذج حّي: 

الحكومة والمحكمة 

والمستوطنون – »يد 

واحدة«!!

أقرت سريان قانون إسرائيلي على الضفة 
الغربية في سابقة سياسية وقانونية

حكومة نتنياهو الحالية 
سجلت رقًما قياسًيا 

في إقرار مخططات البناء 
في المستوطنات 

قال تقرير صادر عن حركة »س���ام اآلن« اإلس���رائيلية 

المناهضة لاحتال واالس���تيطان إنه تم منذ بدء والية 

حكوم���ة نتنياه���و الحالية، ف���ي 18 آذار الماضي، إقرار 

مخططات لبناء أكثر من 5000 وحدة سكنية جديدة في 

المستوطنات.

ونقلت صحيفة »يديعوت أحرون���وت«، أمس االثنين، 

ع���ن تقرير لحرك���ة »س���ام اآلن« أن حكوم���ة نتنياهو 

الحالية ضربت رقما قياس���يا غير مسبوق بإصدارها هذا 

الك���م الهائل من تصاريح البناء في المس���توطنة خال 

أربعة شهور.

 ووفقا لتقرير »سام اآلن« فإن هذه الوحدات السكنية 

الجديدة في المستوطنات موجودة في مراحل مختلفة 

من إقرارها، وأن بينه���ا 1500 وحدة تقريبا حصلت على 

المصادقة النهائية من جانب وزير الدفاع اإلسرائيلي، 

موشيه يعلون، للبدء في بنائها.

وتش���مل هذه المخططات االس���تيطانية بن���اء 1144 

وحدة س���كنية في مستوطنة »عيلي زهاف«، 296 وحدة 

سكنية في مستوطنة »بيت إيل«، 112 وحدة سكنية في 

مس���توطنة »شيلو«، 274 وحدة س���كنية في مستوطنة 

»نوفي فرات«، 31 وحدة سكنية في مستوطنة »ألموغ«، 

160 وحدة س���كنية في مس���توطنة »يكير«، 325 وحدة 

س���كنية في مستوطنة »سينس���انا«، 90 وحدة سكنية 

في مستوطنة »براخا«، 38 وحدة سكنية في مستوطنة 

»كوخاف يعقوب«، 992 وحدة س���كنية في مس���توطنة 

»موديعين عيليت«، 25 وحدة س���كنية في مس���توطنة 

»كف���ار أدومي���م«، 675 وحدة س���كنية في مس���توطنة 

»إيتمار«، 550 وحدة س���كنية في مستوطنة »بروخين«، 

80 وحدة س���كنية في مس���توطنة »كرم���ل«، 112 وحدة 

س���كنية في مس���توطنة »معاليه أدوميم«، 170 وحدة 

س���كنية في مس���توطنة »روتيم«، 24 وحدة سكنية في 

مس���توطنة »تقواع«، 22 وحدة س���كنية في مستوطنة 

رني شومرون«، 14 وحدة سكنية في مستوطنة »ألفي 
َ
»ك

منش���يه«، 29 وحدة س���كنية في مس���توطنة »غفعات 

زئيف« و6 وحدات سكنية في مستوطنة »أفرات«.  

وكانت معطيات رسمية نشرها مكتب اإلحصاء المركزي 

���دت المزاعم الت���ي رددتها 
ّ
اإلس���رائيلي، مؤخرا، قد فن

وروجت لها وس���ائل اإلعام ومفادها أن رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، جّمد أعم���ال البناء في 

المس���توطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 

مطلع العام الحالي. فقد تبين من المعطيات الرسمية أنه 

ا 
ً

ليس فقط لم يتم تجميد البناء االستيطاني، وإنما أيض

أن البدء ببناء وحدات س���كنية جديدة في مس���توطنات 

الضفة س���جل، في الرب���ع األول من هذا الع���ام، ارتفاعا 

بنسبة أكثر من 176% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

الماضي. ويشار إلى أن معطيات دائرة اإلحصاء لم توضح 

حجم البناء االستيطاني في القدس الشرقية.

وعقب سكرتير حركة »سام اآلن«، ياريف أوبنهايمر، 

عل���ى التقرير قائا إن »الحكوم���ة الجديدة تتحدث عن 

دولتي���ن، لكن عل���ى أرض الواقع فإنه���ا تنفذ العكس 

تماما«. م���ن جهته أعلن مجلس المس���توطنات أن »كل 

محاوالت اليسار بالمس بمش���روع االستيطان لم تنجح. 

وعندم���ا تم التوقي���ع على اتفاقيات أوس���لو )في العام 

1993( كان يسكن 120 ألف إسرائيلي في المستوطنات 

بينم���ا أصبح عددهم اليوم يف���وق 370 ألفا. والبناء في 

المستوطنات هو حقيقة واقعة وهو مستمر وسيستمر 

في ظل أية حكومة«.  

وأق���رت اللجنة الوزارية اإلس���رائيلية لش���ؤون س���ن 

القواني���ن، أول م���ن أمس األحد، مش���روع قانون يقضي 

بس���ريان قانون عمل النس���اء اإلس���رائيلي على مناطق 

الضفة الغربية، األمر الذي يمكن تفس���يره من الناحية 

القانونية على أنه ضم الضفة إلسرائيل.

وذكر موقع »والا« االلكتروني أن اللجنة الوزارية أقرت 

مش���روع القانون ال���ذي قدمته عضو الكنيس���ت أوريت 

س���تروك، وهي مس���توطنة في البؤرة االستيطانية في 

قلب مدين���ة الخليل، ويهدف إلى س���ريان قانون عمل 

النس���اء على مناطق الضفة الغربية، وهو أمر لم يحدث 

حتى اآلن لك���ون الضفة من الناحية القانونية ليس���ت 

ج���زءا من إس���رائيل.  وتخضع الضف���ة الغربية للقانون 

العسكري اإلسرائيلي، ومش���روع القانون الذي صادقت 

عليه اللجنة الوزارية يشكل سابقة قانونية وسياسية.

وأيد جميع ال���وزراء من حزب الليك���ود، الذي يتزعمه 

نتنياهو، مشروع القانون، وعارضته فقط وزيرة الصحة 

ياعيل غيرمان، من حزب »يوجد مستقبل« برئاسة يائير 

لبيد. وقال الموقع االلكتروني إن وزيرة العدل، تس���يبي 

ليفني، ووزير المالية، يائير لبيد، لم يشاركا في اجتماع 

اللجنة الوزارية.

ويأت���ي إقرار هذا القانون بع���د يومين فقط من إعان 

وزي���ر الخارجي���ة األميركي، جون كيري، عن اس���تئناف 

المفاوضات بين إسرائيل والفلس���طينيين. ويتوقع أن 

يؤدي إقراره إلى توجيه انتقادات دولية ضد إس���رائيل 

كونه يتعارض مع القان���ون والمواثيق الدولية. وكانت 

س���تروك قد حاولت تجني���د دعم أعضاء كنيس���ت من 

أحزاب المعارضة لمش���روع القانون، لكنهم رفضوا ذلك 

بسبب تبعاته السياسية.

رحبت إس���رائيل بإعان االتحاد األوروبي، أمس االثنين، عن 

قراره شمل الذراع العسكري لحزب الله اللبناني ضمن قائمة 

»المنظم���ات اإلرهابية«. وكانت إس���رائيل قد س���عت، خال 

األعوام الماضية، إلى إقناع الدول األوروبية بش���مل حزب الله 

في هذه القائمة. 

ورأى قس���م من المحللين اإلسرائيليين أن االتحاد األوروبي 

يس���تخدم سياسة العصا والجزرة تجاه إسرائيل، وأن االتحاد 

اس���تخدم العصا عندما قرر مقاطعة المستوطنات، األسبوع 

الماضي، بينما استخدم الجزرة بقراره بشأن حزب الله اليوم.

واعتبر رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« ورئيس لجنة الخارجية 

واألم���ن التابعة للكنيس���ت، أفيغدور ليبرم���ان، قرار االتحاد 

األوروبي بش���مل الذراع العس���كري لحزب الل���ه ضمن قائمة 

»المنظم���ات اإلرهابية« بأن���ه قرار »جزئي وغي���ر كاف«، وأن 

»الذراع العسكري والذراع السياس���ي لحزب الله هما جانبان 

للعملة نفس���ها، ويرأس كا الذراعين الش���خص نفسه، وهو 

الش���يخ حس���ن نصر الله«. وأضاف أن »محاولة إظهار وكأنه 

يوجد في حزب الله قس���م متطرف وقس���م معتدل مشابهة 

للس���ؤال حول م���ا إذا كان بإمكان آكل لحوم البش���ر أن يكون 

نباتيا«.

وتابع ليبرمان أنه »كعادته���م، اكتفى األوروبيون بالذهاب 

حتى نصف الطريق فقط، واتخاذ قرار جزئي وغير كاف«. وقال 

إن���ه »باإلمكان أن نفه���م روح القرار بأنه اتخ���ذ بعد أن أزالت 

النمس���ا معارضتها للقرار، وليس ألنها اقتنعت بأن حزب الله 

هو منظمة إرهابية على ض���وء إقرار المحكمة الخاصة التابعة 

لألمم المتحدة بشأن اغتيال )رئيس الحكومة اللبنانية األسبق 

رفيق( الحريري، وال بسبب استنتاجات أجهزة األمن البلغارية 

بشأن مقتل اإلس���رائيليين في بورغاس، وال بسبب قرار مكمة 

في قبرص بأن حزب الله يقف وراء محاوالت ش���ن هجمات ضد 

سياح إس���رائيليين في الجزيرة، وإنما بسبب نشاط حزب الله 

في سورية وتهديد القوة النمساوية في سورية«.  

من جانبها قالت وزيرة العدل اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، 

إن ق���رار االتح���اد األوروبي بش���أن حزب الله ه���و »قرار عادل 

وصحي���ح«، وأن »القرار وض���ع حدا لادعاء الفاش���ل بأنه على 

الرغم من أن حزب الله هو حزب سياس���ي، فإن من ش���أن ذلك 

أن يبيض ويشرعن أنش���طته اإلرهابية«. وأضافت أنه »أصبح 

واضحا للعالم كله اليوم أن حزب الله هو منظمة إرهابية«.

بدوره قال وزير الطاقة والمياه اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، 

إن الق���رار األوروب���ي »ينطوي عل���ى أهمية هائل���ة ويمارس 

ضغوطا كبيرة على أنش���طة المنظم���ة اإلرهابية التي تتنكر 

بزي منظمة سياسية«.

وكان مس���ؤولون رفيع���و المس���توى ف���ي وزارة الخارجية 

اإلس���رائيلية قد توقعوا صدور القرار األوروبي بش���أن حزب 

الله، األس���بوع الماضي. وقال هؤالء المس���ؤولون إن بريطانيا 

والوالي���ات المتحدة تمارس���ا ضغوطا ش���ديدة على عدد من 

الدول األوروبية، التي ما زالت تتحفظ من اتخاذ قرار بش���مل 

الذراع العسكري لحزب الله في قائمة »المنظمات اإلرهابية«.   

ويقضي الق���رار األوروبي بتجميد أم���وال وفرض حظر على 

إجراء أي اتصاالت اقتصادية أو تجارية مع الذراع العس���كري 

لحزب الله. كما س���تمتنع ال���دول األوروبية ال28 األعضاء في 

االتحاد عن إصدار تأشيرات دخول لنشطاء حزب الله في دول 

االتحاد األوروبي أو التنقل فيها. 

وأف����ادت صحيف����ة »هآرت����س« ب����أن نائ����ب وزي����ر الخارجية 

اإلسرائيلي، زئيف إلكين، عقد اجتماعا، مطلع األسبوع الماضي، 

جرى خاله البحث في الخطوات التي نفذتها إسرائيل من أجل 

شمل حزب الله في قائمة »المنظمات اإلرهابية« التي يضعها 

االتحاد األوروبي. ونقلت الصحيفة عن موظف رفيع المس����توى 

في وزارة الخارجية اإلسرائيلية قوله إن عدة اجتماعات عقدت 

مع مؤسسات االتحاد األوروبي حول الموضوع.

وتابع الموظف اإلس���رائيلي أن فرنسا وألمانيا وهولندا، إلى 

جانب بريطانيا، دفعت نحو اتخاذ قرار كهذا، بادعاء أن ضلوع 

ح���زب الله في العملي���ة التفجيرية الت���ي وقعت في مدينة 

بورغاس البلغارية، التي أس���فرت عن مقتل 5 إس���رائيليين، 

ومحاوالت الحزب تنفيذ عملية ضد س���ياح إس���رائيليين في 

قب���رص، يدل على أن »ح���زب الله نفذ عملي���ات إرهابية في 

األراضي األوروبية«. واض���اف أن الواليات المتحدة وبريطانيا 

مارس���ت ضغوطا على مفوض���ة العاق���ات الخارجية لاتحاد 

األوروبي، كاترين أشتون، التي تحفظت من هذه الخطوة. 

وفي س���ياق ذي صلة، قال���ت تقارير صحفية إس���رائيلية، 

أول م���ن أمس األح���د، إن وحدة المس���تعربين ف���ي الجيش 

اإلس���رائيلي، »دوفدوفان«، المتخصص���ة بالقتال في مناطق 

مأهول���ة بالس���كان، أنهت تدريب���ا امتد لفت���رة طويلة على 

محاربة نش���طاء حزب الله في قرى بجنوب لبنان. وأفاد موقع 

»والا« االلكتروني بأن أفراد الوحدة أنهوا في نهاية األسبوع 

الماضي تدريبا مطوال من شأنه »تأهيل عناصرها للقتال في 

القرى الشيعية بجنوب لبنان«. 

ويش���ار إلى أن أف���راد وحدة »دوفدوف���ان« متخصصون في 

تنفيذ عمليات ضد نش���طاء ومسلحين فلسطينيين في قلب 

المدن والق���رى ومخيمات الاجئين المزدحمة بالس���كان في 

الضفة الغربية. وقرر الجيش اإلس���رائيلي اس���تغال نوعية 

الوح���دة لتدريبه���م، ألول م���رة، على القي���ام بعمليات ضد 

مقاتلي حزب الله.

ونقل الموق���ع االلكتروني عن ضباط في وحدة »دوفدوفان« 

قوله���م إن افراد الوحدة تدربوا على مدار ش���هر على القتال 

ف���ي قرية عربية، تش���به القرى في جنوب لبن���ان، وبداخلها 

منطقة قتالية واسعة ومنطقة إطاق صواريخ وأنفاق. 

ووصف الضباط مقاتلي ح���زب الله بأنهم مقاتلون بنوعية 

أعلى من النش���طاء الفلسطينيين وأنهم أقاموا مواقع قتالية 

ف���ي قلب الق���رى اللبنانية والغابات المحيط���ة بها. وأضافوا 

أن أف���راد وح���دة »دوفدوف���ان« س���يواصلون العمليات التي 

ينفذونه���ا في الضف���ة الغربية، لكن في حال نش���وب حرب 

ضد ح���زب الله فإنهم سيش���اركون في المع���ارك في لبنان 

ويتوقعون أن تدور غالبيتها في القرى اللبنانية. 

إسرائيل ترحب بقرار االتحاد األوروبي شمل حزب الله في قائمة »المنظمات اإلرهابية«

في ظل إع���ان وزير الخارجي���ة األميركي، ج���ون كيري، 

ع���ن اس���تئناف المفاوضات بي���ن الجانبين الفلس���طيني 

واإلس���رائيلي، ووسط توقعات إس���رائيلية بعدم إمكانية 

التوصل إلى اتفاق س���ام بس���بب الفج���وات بين مواقف 

الجانبين، يس���ود خاف داخل الحكومة اإلس���رائيلية حول 

فكرة إجراء اس���تفتاء ش���عبي على أي اتفاق يتم التوصل 

إليه، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق كهذا.

وحاول رئي���س حزب »البيت اليه���ودي« ووزير االقتصاد 

اإلس���رائيلي، نفتالي بينيت، افتعال أزمة ائتافية، أمس 

االثنين، عندما أعلن أن حزبه لن يؤيد الموازنة العامة لدى 

طرحها على الكنيست في حال لم يتم قبل ذلك سن قانون 

االستفتاء الشعبي. 

وق���ال بينيت خال اجتم���اع كتلة حزبه في الكنيس���ت، 

إن »االس���تفتاء الش���عبي ه���و الطريق لمنع حدوث ش���رخ 

في صفوف الش���عب. والش���عب وحده يمكنه أن يحس���م 

في مواضيع مثل التس���وية مع الفلس���طينيين. وسندعم 

الموازنة العامة، لكننا سنطلب دفع قانون أساس االستفتاء 

الش���عبي«. ويعني »قانون أس���اس« أن له صبغة دستورية 

وأن إجراء تعديل عليه يتطلب تأييد أغلبية عالية. 

ويأم���ل بيني���ت، واليمي���ن اإلس���رائيلي، بأن���ه في حال 

إجراء اس���تفتاء ش���عبي، فإن ناخبي اليمين س���يتجندون 

للمش���اركة فيه بش���كل أكبر م���ن ناخبي أحزاب الوس���ط 

واليس���ار الصهيوني. وقال بينيت إن���ه في جميع األحوال 

ل���ن يتم إج���راء مفاوضات حول ح���دود الع���ام 1967، وأن 

»البن���اء في جميع أنحاء الباد )ويقصد في المس���توطنات 

تحديدا( سيس���تمر، وأي تراجع سيجلب اإلرهاب«. واضاف 

أنه »وضعنا مسألة س���ن قانون أساس االستفتاء الشعبي 

كشرط لكي ال تكون هناك مماطلة، ولكي يحدث هذا األمر 

اآلن. ونحن نتذكر كيف مر اتفاق أوس���لو« في إش���ارة إلى 

إقراره في الكنيست بتأييد النواب العرب. 

من جانبها قالت رئيس���ة حزب العمل اإلسرائيلي، شيلي 

يحيموفيتش، إن س���ن قانون االس���تفتاء الشعبي »هدفه 

إحب���اط أي احتمال لمفاوضات سياس���ية قبل أن تبدأ. وإذا 

كان بيني���ت والبي���ت اليه���ودي يؤمنون ب���أن االنتخابات 

الديمقراطي���ة ليس���ت كافي���ة، وال يعترف���ون بصاحيات 

الحكوم���ة، فإنه يصعب عل���ّي أن افهم لم���اذا ال يطالبون 

بإجراء استفتاء شعبي على الموازنة العامة«.  

كذل���ك يعتزم رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياهو، المبادرة لسن قانون االستفتاء الشعبي بادعاء أن 

جه���ات يمينية متطرفة داخل حزب الليكود الذي يتزعمه 

وح���زب »البيت اليهودي« مارس���ت ضغوط���ا عليه. ونقلت 

صحيف���ة »هآرتس«، أمس، عن موظف حكومي إس���رائيلي 

رفيع المس���توى قول���ه إن نتنياهو يعتزم المبادرة لس���ن 

قانون كهذا بشكل سريع، في األيام القريبة المقبلة.

ويش���ار إلى أنه يوج���د قانون في إس���رائيل ينص على 

إجراء اس���تفتاء ش���عبي في ح���ال توصل���ت الحكومة إلى 

اتفاق يقضي باالنس���حاب من مناطق تخضع »للس���يادة« 

اإلس���رائيلية، ويتعلق باالنس���حاب من القدس الش���رقية 

وهضبة الجوالن اللتين فرضت عليهما إسرائيل قوانينها 

وأعلنت عن »ضمهما« إليها. لكن قانون االستفتاء الشعبي 

ال���ذي يعت���زم نتنياهو س���نه اآلن غايته إل���زام الحكومة 

بإجراء اس���تفتاء على أي اتفاق تتوصل إليه إس���رائيل مع 

الفلسطينيين ومن دون عاقة بمضمونه.

وق���ال الموظ���ف الحكومي للصحيف���ة إن وزير االقتصاد 

ورئي���س »البيت اليهودي«، نفتالي بينيت، بعث برس���الة 

بواس���طة رئيس التحالف الحكومي في الكنيست، ياريف 

ليفي���ن، أول من أمس، مفادها أن ح���زب »البيت اليهودي« 

يطالب بتطبيق االتفاق االئتافي بش���أن قانون االستفتاء 

نتنياهو يبادر لسن قانون إلجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق مع الفلسطينيين
*مسؤولون في الخارجية اإلسرائيلية يستبعدون التوصل إلى اتفاق سالم ويدعون لحل مرحلي *

* كيري أوضح لنتنياهو أنه في حال استمرار الجمود السياسي فإن حملة نزع شرعية إسرائيل ستشتد*

الشعبي ويقضي بسن قانون كهذا خال 90 يوما. 

وأفادت صحيفة »يديع���وت أحرونوت« بأنه يوجد خاف 

داخل االئتاف الحكومي حول موضوع االستفتاء الشعبي، 

خاصة وأنه لم يجر استفتاء شعبي أبدا في تاريخ إسرائيل. 

وتبين أن رئيس حزب »إس���رائيل بيتنا«، أفيغدور ليبرمان، 

يعارض فكرة االس���تفتاء وقال إن »االستفتاءات الشعبية 

هي ه���روب صناع القرار من مس���ؤولية الحس���م ومحاولة 

لإلمساك بالعصا من كا طرفيها«.

كذلك عبرت رئيسة حزب »الحركة« ووزيرة العدل، تسيبي 

ليفني، عن معارضتها وقالت إن »الجمهور انتخبنا من أجل 

أن نتخ���ذ قرارات، وبضم���ن ذلك قرارات تتعلق بتس���وية 

سياس���ية، واالنتخابات العامة هي االس���تفتاء الش���عبي 

الحقيقي والوحيد«. وأعلن رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« 

ووزي���ر المالية، يائير لبيد، أن حزبه لم يقرر بعد ما إذا كان 

سيؤيد س���ن قانون االس���تفتاء الش���عبي، وأن قرارا بهذا 

الخصوص سيتم اتخاذه عندما ُيطرح الموضوع للبحث.

مسؤولون إسرائيليون يدعون التفاق مرحلي
وفي غضون ذلك اس���تبعد مس���ؤولون رفيعو المستوى 

ف���ي وزارة الخارجية اإلس���رائيلية إمكاني���ة التوصل إلى 

اتف���اق دائم بي���ن إس���رائيل والفلس���طينيين ودعوا إلى 

التوصل إلى حل مرحلي. ونقلت صحيفة »معاريف«، أمس، 

عن المس���ؤولين في الخارجية اإلس���رائيلية قولهم إنه »ال 

يوجد احتمال بالتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين على 

أس���اس المس���ار الحالي للمفاوضات« وأنه على ضوء ذلك 

تعت���زم الوزارة توجيه المحادثات نح���و اتفاق مرحلي آخر 

بين الجانبين.

ويعتقد المسؤولون في الخارجية اإلسرائيلية أنه ينبغي 

البح���ث في بدائ���ل ممكنة، وبهدف التوص���ل إلى معادلة 

يقبل بها الرئيس الفلس���طيني، محمود عباس )أبو مازن(، 

رغم معارضته لحلول مرحلية.

وقال���ت الصحيف���ة إن وزي���ر الخارجي���ة األميركي كيري 

يم���ارس ضغوطا عل���ى نتنياهو، من أج���ل أن يطرح، خال 

المرحلة األولى من المحادث���ات، رؤيته حيال حدود الدولة 

الفلس���طينية. وأضاف���ت الصحيفة أن الجان���ب األميركي 

يتخوف م���ن أنه إذا لم يطرح نتنياه���و رؤيته ومنع إجراء 

نق���اش جدي حول الح���دود فإن المفاوضات س���تصل إلى 

طريق مسدود خال وقت قصير.

وفي سياق متصل قالت »يديعوت أحرونوت« إنه يتوقع 

أن يؤيد أغلبية الوزراء األعضاء في الحكومة اإلس���رائيلية 

المصغرة للش���ؤون السياس���ية واألمنية، إطاق سراح 82 

أسيرا فلسطينيا من بين األسرى القدامى الذي حوكموا قبل 

التوقيع على اتفاقيات أوسلو ويطالب الجانب الفلسطيني 

باإلفراج عن جميعهم. ووفقا للصحيفة فإن خمسة وزراء في 

الحكومة المصغرة من أصل س���بعة سيؤيدون إطاق سراح 

األسرى ال82. وهؤالء الوزراء هم موشيه يعلون ويائير لبيد 

وتسيبي ليفني وغلعاد أردان ونتنياهو نفسه، وسيعارض 

القرار وزير االقتص���اد نفتالي بينيت ووزير األمن الداخلي 

يتسحاق أهارونوفيتش.

القرار األوروبي لّين موقف نتنياهو
وفيم���ا يتعلق باس���تئناف المفاوض���ات، نقلت صحيفة 

»هآرتس«، أول أمس، عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى 

قول���ه إنه في أعقاب الكش���ف، يوم االثني���ن الماضي، عن 

قرار االتح���اد األوروبي بعدم س���ريان االتفاقيات الموقعة 

بين االتح���اد أو الدول األعض���اء فيه وبين إس���رائيل على 

المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، اتصل 

نتنياهو بكيري وطلب مساعدته قائا إن هذا القرار يمس 

بجهود إحياء عملية السام واستئناف المفاوضات.

 وق���ال الموظ���ف إن نتنياهو كان متوت���را وهائجا خال 

المحادثة الهاتفية وطلب من كي���ري التدخل لدى رئيس 

المفوضي���ة األوروبية، حوزيه مانويل باروس���و، في محاولة 

إللغ���اء القرار األوروب���ي. وأضاف الموظف اإلس���رائيلي أن 

كيري اتصل فعا مع باروس���و وبحث معه م���ا يمكن فعله 

بخصوص القرار، وبعد ذلك عاد واتصل مع نتنياهو.

وقال���ت »هآرتس« إن���ه وفقا لمس���ؤولين إس���رائيليين 

وأميركيين رفيعي المستوى الذين تحدثوا للصحيفة، فإن 

كيري قال لنتنياهو إن عليه أن يرى بالخطوة األوروبية على 

أنها إش���ارة تحذير لما قد يحدث في حال استمرار الجمود 

السياسي بين إس���رائيل والفلسطينيين، وأوضح أيضا أنه 

في حال فشل جهوده فإن من شأن ذلك أن يدفع حملة نزع 

شرعية أش���د بكثير ضد إسرائيل. كما تخوف نتنياهو من 

عواقب القرار األوروبي وتأثيره على االقتصاد اإلس���رائيلي 

وتزايد تدهور مكانة إسرائيل الدولية. 

ورجح المسؤولون ذاتهم أن نتنياهو تخوف من أن يحّمله 

الجمهور اإلس���رائيلي مسؤولية الفش���ل السياسي وعزل 

إس���رائيل في العال���م، ولذلك فإن اس���تئناف المفاوضات 

أصبح قضية مصيرية بالنسبة له.

نتنياهو: الذهاب للتفاوض ألجل التفاوض.
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خصصت الدراس���ة التي صدرت حديثًا ع���ن مركز »أدفا« 

حول سياسة االستثمار في تطوير البنى التحتية لشبكات 

المواصات في إسرائيل خال العقد المنصرم، فصا خاصًا 

للحديث عن انعكاس هذه السياسة على الفئات السكانية 

المتعددة. وهنا مقاطع واسعة من هذا الفصل. 

المواصات والجندر

هن���اك اختاف وفوارق في اس���تخدام النس���اء والرجال 

لوسائل المواصات المختلفة. وتعكس هذه الفوارق إجماال 

عدم المس���اواة داخل العائلة وفي س���وق العم���ل، والبنية 

الحضرية وعمليات التربية والتنشئة االجتماعية. ومن أهم 

س���مات الفوارق الجندرية في المواص���ات، كما وردت في 

أدبيات عالمية: 

تس���تخدم النساء الس���يارات الخصوصية بصورة أقل من 

الرجال بينما يستخدمن المواصات العامة أكثر من الرجال. 

تقوم النس���اء بس���فريات يومية أكثر م���ن الرجال ولكن 

لمس���افات أقصر، وذلك في ضوء كث���رة الوظائف الجزئية 

الت���ي تعمل فيها النس���اء بأجر منخف���ض، وكثرة المهام 

الملقاة على النساء.

مقارنة م���ع الرجال، فإن النس���اء يس���افرن أكثر في غير 

»ساعات الذروة«.   

باإلضافة إلى ذلك، هناك معطيات قائمة في إس���رائيل، 

ت���دل أيضا على تاؤم تلك الس���مات مع انماط اس���تخدام 

النساء للمواصات: 

في الع���ام 2011 امتلكت 5ر1 مليون امرأة رخصة س���ياقة 

مقابل 1ر2 مليون رجل.

62% من مجموع النس���اء العامات ف���ي العام 2011 عملن 

بوظيفة كامل���ة و38% بوظيفة جزئية، هذا بينما كان %81 

من مجموع الشغيلة الرجال يعملون بوظيفة كاملة.

في العام 2011، بلغ متوسط الدخل الشهري غير الصافي 

من العمل للمرأة األجيرة 6599 شيكا، في حين بلغ متوسط 

هذا الدخل للرجل األجير 9976 شيكا. 

إن سياس���ة المواص���ات المتبع���ة تثق���ل على النس���اء 

وتجبرهن على المناورة بين العمل واألس���رة ومهام أخرى، 

وتقلص عمليا الفرص المتاح���ة أمامهن، نظرا العتمادهن 

عل���ى المواصات العام���ة، واضطرارهن لص���رف جزء كبير 

م���ن وقتهن في س���فريات من مكان إلى آخر بس���بب كثرة 

مهامه���ن. وطالما كانت المواصات العامة ال تحظى بدرجة 

أفضلي���ة عالية ف���ي السياس���ة القومية، فإن النس���اء أول 

المتضررين من سياسة المواصات المتبعة. 

المواصالت والمواطنون 
العرب في إسرائيل

يعتبر مس���توى المحركات في البلدات العربية منخفضا 

نس���بيا مقارنة مع البلدات اليهودية.  ففي العام 2011 بلغ 

عدد المركبات الميكانيكية لكل ألف نسمة 355 مركبة في 

البلدات اليهودية مقابل 264 مركبة في البلدات العربية.  

ويكتسب هذا المس���توى المنخفض مغزى أكبر في ضوء 

حقيق���ة أن المواصات العامة في البل���دات العربية قليلة 

وأحيانا حتى غير متوفرة. وتظهر مقارنة بين بلدات عربية 

ويهودي���ة متجاورة، ومتش���ابهة من حي���ث الحجم، وجود 

فج���وة  كبيرة، س���واء في عدد أهداف خط���وط المواصات 

العامة، أو في انتظام عمل هذه الخطوط. 

فض���ا عن ذلك فإن الفجوة الجندرية في البلدات العربية 

في حيازة رخصة س���ياقة، أكبر بكثير من  المتوسط العام 

في إس���رائيل.  ففي العام 2011 بلغت في الوسط اليهودي 

نس���بة النس���اء الائي احتفظ���ن برخصة س���ياقة 44% من 

مجم���وع الذين كان في حوزتهم رخصة س���ياقة، في حين 

بلغت النسبة في الوسط العربي 34% فقط. 

وتشير مختلف المعطيات إلى وجود حاجة ملحة لتطوير 

مواص���ات عامة في البلدات العربية، س���واء من أجل زيادة 

عدد ف���رص التش���غيل، أو من أجل إتاحة س���هولة الحركة 

والتنقل، وخاصة بالنسبة للنساء، األمر الذي من شأنه أيضا 

أن يساهم في تقليص الفجوات الجندرية. 

المواصات واألطفال والشبيبة

يش���كل األطفال وأبناء الشبيبة حتى سن 17 عاما، حوالي 

33% من مجموع الس���كان في إس���رائيل.  وي���ؤدي ارتفاع 

مس���توى المحركات والتطوير العمراني- المواصاتي الذي 

يرك���ز اهتمامه على المركب���ات الميكانيكي���ة، إلى المس 

بحرية حركة األوالد والش���بيبة، ليس فقط بحكم عدم وجود 

مركب���ات خاصة في ح���وزة هاتين الفئتين م���ن الجمهور، 

وإنما أيضًا ألن توسيع الشوارع ومفترقات الطرق وتقليص 

مس���احة األرصفة وازدي���اد زحمة الس���يارات، يمس بحرية 

تنقل الذين يش���قون طريقهم مش���يًا على األقدام، كذلك 

ف���إن التطوير العمران���ي الذي يركز عل���ى المركبات، ُيبعد 

المراكز التجاري���ة والخدمات عن األحياء الس���كنية، ويحد 

من اس���تقالية األوالد والشبيبة ويزيد تبعيتهم لآلباء.  إن 

اس���تثمارًا في المواصات يراعي مصلح���ة وفائدة هاتين 

الفئتين من السكان، ينبغي أن يتيح مواصات عامة مريحة 

وس���هلة المنال، وتطويرًا عمرانيًا بكثافة متوسطة، يجمع 

بين توفير حي���زات حركة وتنقل مريحة وآمنة على األقدام 

والدراجات الهوائية، وتوفير حيزات للمكوث واللعب.

المواصالت والمسنون
يش���كل المس���نون والمس���نات، الذي تزيد أعمارهم عن 

65 عام���ًا، قراب���ة 10% من س���كان إس���رائيل، يقطن حوالي 

93% منه���م في تجمعات ومناط���ق حضرية.  77% من بين 

الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا و 64 عامًا مس���موح لهم 

قيادة س���يارة، مقابل 54% فقط من المجموعة التي تتراوح 

أعمارها بين 65 عامًا و 74عامًا، وتنخفض نس���بة المس���موح 

لهم بقيادة س���يارة من س���ن 75 عامًا فما ف���وق، إلى %24 

فقط.  وتعني هذه المعطيات أن المس���نين يعتمدون على 

المواص���ات العامة أكثر م���ن باقي فئات الس���كان.  ويرى 

مس���نون كثيرون في الس���ياقة ما يرمز إلى االس���تقالية، 

خاصة في ضوء الهبوط ف���ي قوتهم البدنية.  مع ذلك فإن 

الس���ياقة ذاتها تصبح أكثر صعوبة، بل وربما تغدو خطرة. 

وكلم���ا كان المجتمع يعتمد أكثر على الس���يارة، كلما كان 

من الصعب أكثر على المسن أو المسنة، نفسيًا واجتماعيًا، 

التوقف عن الس���ياقة، في الوقت الذي تقتضي فيه القيود 

الجسمانية ذلك.

في المقابل، كلما كان حيز الحياة مائمًا أكثر للسير على 

األق���دام، وكلما كان الس���فر في المواص���ات العامة مريحًا 

ويحظ���ى بمكانة  الئقة، كلما قل اإلحج���ام عن التوقف عن 

السياقة.

إن توفر ش����بكة مواصات عامة ناجعة، من ش����أنه أن 

يس����هل حركة الكثيرين من المسنين، وأن يساعدهم 

ف����ي المحافظة عل����ى اس����تقاليتهم واعتمادهم على 

أنفس����هم. باإلضافة إلى ذلك ف����إن التطوير العمراني 

المثالي بالنس����بة للمس����نين، يج����ب أن يتضمن بنية 

تحتية مائمة للمشاة، واستخدامات مختلطة ومتنوعة 

لألرض تشمل توفر تش����كيلة من الخدمات والنشاطات 

على مقربة من البيت.  ففي بيئة كهذه يمكن للمسنين 

تطوير وممارس����ة عادة تسوق مستقلة، والمشاركة في 

نسيج الحياة في محيطهم، والمحافظة على حياة فعالة 

وصحية أكثر.  إلى ذلك، تجدر االش����ارة إلى أن االزدحام 

الم����روري في مراكز الم����دن وما ينتج عن����ه من ضجيج 

وتلوث للجو، ينطوي -عدا عن تأثيره الصحي على سائر 

المجموعات الس����كانية- على تأثير أشد ضررًا وخطورة 

على المس����نين، نظرًا ألن الكثيرين منهم يقيمون في 

مراك����ز المدن، كم����ا أن لديهم حساس����ية عالية لتلوث 

الجو.

مبادئ لتطوير المواصالت
ختبر 

ُ
إن سياسة تطوير المواصات في إسرائيل يجب أن ت

بواس���طة معايير العدالة االجتماعية واالس���تمرارية على 

المدى البعيد ودفع التشغيل وجودة البيئة.

ينبغي لسياسة تطوير المواصات في إسرائيل أن تعطي 

األفضلية للمواصات العامة.

تعتبر مواصات الس���كك الحديد أفض���ل من المواصات 

التي تعم���ل بمحركات )موت���ورات(.  مع ذلك فإن أس���عار 

الس���فر في القطار عالية جدًا بالنس���بة لمعظ���م العاملين 

والعامات في إسرائيل.

تقب���ع القرى والبلدات العربية حاليًا في هامش ش���بكات 

المواصات العامة، سواء شبكات الطرق والشوارع أو شبكات 

القط���ار.  لذلك يجب وضع البلدات العربية على رأس س���لم 

أولوي���ات التطوي���ر المس���تقبلي للمواصات، وس���ط إياء 

اهتمام خاص الحتياجات النساء.

من أجل تطوير مستديم لمناطق الهامش، يجدر التأكيد 

على االس���تثمار في مواص���ات عام���ة، داخلية-مناطقية، 

ناجعة، جنبًا إل���ى جنب مع تطوير مراكز تش���غيل لوائية.  

فالتأكي���د القائ���م حاليًا، على الس���فر اليوم���ي من مناطق 

الهامش إلى المركز وبالعكس، ليس مجديًا، ومن ش���أنه أن 

يبقي وضعية عدم المساواة القائمة على حالها.

إن حل مش���كلة االزدحام المروري في منطقة »غوش دان« 

)ت���ل أبيب الكبرى(، مركز األعمال في إس���رائيل، يكمن في 

تطوير مواصات السكك الحديد )القطارات(.

إن نوعية الخدمة هي مس���ألة ال تق���ل أهمية عن تطوير 

البن���ى التحتي���ة.  لذلك، وفي س���ياق عملي���ة االنتقال من 

التركيز على تطوير ش���بكات الطرق والشوارع إلى التركيز 

على تطوير المواصات العامة ومواصات الس���كك الحديد، 

يج���در وضع مس���ألة تحس���ين الخدم���ة في مقدمة س���لم 

األولويات المتعلق بالمواصات في إسرائيل.

انعكاس سياسة تطوير المواصالت في إسرائيل على الفئات السكانية المتعددة

تعريف
ننقل هنا ملخصًا لدراسة صدرت حديثًا عن مركز 

»أدفا للمعلومات حول المساواة والعدالة االجتماعية 

في إسرائيل«، تتناول سياسة االستثمار في تطوير 

البنى التحتية لش���بكات المواصات في إس���رائيل 

خال العقد المنصرم.

وتتفحص الدارسة، التي أعدها الباحث في مركز 

»أدفا« عدي س���وفير، حجم االس���تثمار ف���ي البنى 

التحتية لش���بكات المواصات البرية خال األعوام 

2000- 2012، وتحلل توزيع هذا االستثمار بناء على 

مج���االت التطوير المختلفة، مثل س���كك القطارات 

وش���بكات الطرق والش���وارع، والمواص���ات العامة 

الحضري���ة.  وتناقش الدارس���ة في س���ياق متصل، 

السمات التي تميز المجموعات السكانية المختلفة 

في إس���رائيل فيما يتعلق باس���تخدام المواصات، 

وانعكاسات السياسة الحكومية المتبعة في مجال 

المواصات على هذه المجموعات السكانية. وتقترح 

في النهاية مبادئ لارتقاء بوضع المواصات عمومًا 

في إسرائيل.  وقد أنجز ترجمتها سعيد عياش.

 )»المشهد اإلسرائيلي«(

االستثمار في البنى 
التحتية للمواصالت

ازدادت في العقد األخير الميزانيات المخصصة لاستثمار 

في ش���بكات المواصات البرية في إس���رائيل م���ن 9ر5 مليار 

ش���يكل في العام 2000، لتصل إلى 88ر9 مليار ش���يكل في 

الع���ام 2011، مما يش���كل زيادة بنس���بة 67%.  وتبرز الزيادة 

في هذه االس���تثمارات بش���كل خاص في ضوء التقليص في 

ميزاني���ات التطوير الحكومي���ة األخرى.  غي���ر أن حجم هذا 

االس���تثمار كان بمصطلحات الناتج المحلي الخام في معظم 

تلك الس���نوات ثابتا ومس���تقرا جدًا )حوال���ي 1% من الناتج 

المحل���ي الخام(، ومش���ابهًا لما ه���و قائم ف���ي دول منظمة 

.OECD التعاون والتنمية االقتصادية

عل���ى الرغم من ذل���ك فإن خبراء المواصات في إس���رائيل، 

ومن ضمنه���م خبراء حكومي���ون، ال يرون ف���ي حجم األموال 

المس���تثمرة في تطوير البنى التحتية لشبكات المواصات، 

وخاصة البرية، ما يبش���ر بتحسن وبمستقبل أفضل على هذا 

الصعي���د، بل على العكس، يتوقعون أن يزداد الوضع س���وءًا 

وتفاقما، ويعود السبب الرئيس في ذلك، بحسب رأيهم، إلى 

سياسة االستثمارات في هذا المجال، والتي أعطت األفضلية 

حتى اآلن للسفر في السيارات الخصوصية بدال من المواصات 

العامة.  فهذه السياس���ة، وإن كانت قد خففت االزدحام في 

الطرق والش���وارع على المدى القصير، خلقت ارتباطًا متزايدًا 

بالمركبات الخاصة، وتفاقمًا في وضع المواصات على المدى 

البعي���د... باإلضاف���ة إلى ذل���ك، فقد خدمت هذه السياس���ة 

الطبقات الميسورة أكثر مما أتت به من فائدة لعامة السكان، 

وخدمت الرجال أكثر من النس���اء، واليه���ود أكثر من العرب، 

والشبان أكثر من المسنين.

ميزانية المواصالت
تنقسم ميزانية المواصات إلى عدة بنود رئيسة، وتشمل:

ميزاني���ة مخصصة لاس���تثمار ولتطوير البن���ى التحتية 

لشبكات المواصات.

ميزانية مخصصة ل� »دعم المواصات«، أي الدعم الحكومي 

للشركات المشغلة للمواصات العامة. 

الميزانية المخصصة إلدارة وزارة المواصات والسامة على 

الطرق ونفقات أخرى. 

ف���ي العام 2011، بلغ���ت ميزانية المواص���ات 57ر14 مليار 

ش���يكل، ح���ول منه���ا 88ر9 مليار ش���يكل )حوال���ي %68( 

لاس���تثمار في المواصات البرية، و52ر3 مليار )حوالي %24( 

للدعم الحكومي للمواص���ات، وحول نحو 8% من مجمل هذه 

الميزانية لتمويل إدارة وزارة المواصات والسامة على الطرق 

ونفقات أخرى.  وتغطي الميزانية ثاثة مجاالت رئيسة وهي: 

تطوير البنى التحتية لش���بكة القطارات، وتطوير المواصات 

العامة في المناطق  الحضرية وصيانة الشوارع والطرق.

وق���د ارتفع حجم االس���تثمار ف���ي تطوير البن���ى التحتية 

للقطارات في العقد األخير من 4ر12% )من مجموع االستثمارات 

في البنى التحتية للمواصات( ف���ي العام 2000، إلى 9ر%21 

في العام 2011.  وتقترب هذه النس���بة من المتوسط في دول 

منظمة  OECDوالذي بلغ 23% في العام 2010. 

وفيما كان حجم االستثمار في المواصات العامة الحضرية 

ضئيا نسبيا، خال السنوات العشر المذكورة، فقد كان حجم 

االس���تثمار في تطوير وصيانة الشوارع هو األكبر في الفترة 

ذاتها، ومع ذلك فإنه يشهد اتجاها من االنخفاض.

توقعات بتفاقم وضع 
المواصالت في إسرائيل

على الرغم من ازدياد حجم األموال المس���تثمرة  في تطوير 

البنى التحتية لش���بكات المواصات، إال ان التوقعات بش���أن 

وضع المواصات في إس���رائيل بش���كل عام، وف���ي المناطق 

الحضرية )المتروبولينات( بش���كل خاص، ال تبشر بتحسن، أو 

بمستقبل أفضل على هذا الصعيد. 

ووفقا لمعطيات أعدتها وزارة المواصات، فإنه من المتوقع، 

على س���بيل المثال، أن ي���زداد االزدحام عل���ى الطرق بصورة 

ملموسة ليؤدي إلى انس���داد تام لشبكة الطرق الرئيسة في 

المتروبولينات في س���اعات الذروة الصباحية، وأن  يتضاعف 

ط���ول المقاطع المزدحمة في الطرق الس���ريعة في س���اعات 

الذروة، في غضون عشرين عاما، وأن يضطر حتى العام 2030 

كل من يسافر بس���يارة إلى هدر أكثر من 60 دقيقة إضافية 

بالمتوسط في اليوم بسبب االزدحام على الطرق، مما سيؤدي 

إلى خسارة في الناتج القومي بما قيمته 25 مليار شيكل في 

السنة. 

ولكن، كيف يمكن تفس���ير هذه التوقع���ات القاتمة، في 

الوقت الذي ش���هد فيه العقد المنصرم زيادة ملموس���ة في 

الميزانية المحولة لتطوير ش���بكات المواصات؟! في الواقع، 

صحي���ح أن الميزاني���ة زادت بمصطلحات مالي���ة، ولكن حجم 

االس���تثمار، بمصطلحات الوزن أو النس���بة من الناتج المحلي 

الخام، كان في الحقيقة ثابتا جدًا خال تلك السنوات، وتراوح 

حول %1.  

ويبرز االس���تثمار الحكومي في  تطوير شبكات المواصات 

بش���كل رئيس عند مقارنته بميزانيات تطوير مجاالت أخرى 

تقع ضمن مسؤولية الدولة، أو بعبارة أخرى، في ضوء تقليص 

االس���تثمارات الحكومية ف���ي هذه المجاالت في الس���نوات 

األخيرة.

من جهة أخرى، الحظنا أن حجم االستثمارات في شبكات 

المواصات في إس���رائيل، والذي تبلغ نسبته حوالي 1% من 

   .OECD الناتج المحلي الخام، مش���ابه للمتوس���ط في دول

لكن هذا المتوس���ط يمكن أن يضلل، ذلك ألنه يشمل دوال 

تس���تثمر أقل من 1% في المواصات، وه���ي الدول األكثر 

تطورا في الغرب، والتي كانت قد استثمرت في سبعينيات 

وثمانينيات القرن الماضي، ف���ي هذا المجال، ما بين 2ر%1 

و 5ر1% م���ن النات���ج المحل���ي الخام، وبلغت مس���توى عاليا 

ومتقدما على صعيد ش���بكات المواصات.  في المقابل، في 

الدول األقل تطورا في OECD، مثل إسبانيا والبرتغال ودول 

وس���ط أوروبا، والتي ما زالت ش���بكات المواصات فيها  غير 

مرضية، نجد أن حجم االس���تثمار )في المواصات( يتراوح 

حالي���ا ما بين 6ر1% و2% من الناتج المحلي الخام، ومن هذه 

دراسة جديدة:

سياسة تطوير المواصالت في إسرائيل تخدم الطبقات الميسورة أكثر من عامة السكان
وتخدم الرجال أكثر من النساء واليهود أكثر من العرب والشبان أكثر من المسنين!

الناحي���ة، يتعين على إس���رائيل أن تقارن نفس���ها بهذه 

.OECD الدول النامية في

هل حولت االستثمارات 
إلى المسارات الصحيحة؟

يكمن أحد األس���باب الرئيس���ة لك���ون االس���تثمارات في 

المواصات غير كافية إليجاد حل دائم لمش���كلة المواصات 

في إس���رائيل، في توليفة االس���تثمارات التي تميل لصالح 

المركبات الخاصة.  فقد أعطت دولة إسرائيل، طوال السنوات، 

األولوية لاس���تثمار في شبكات طرق للمركبات الخاصة، بدال 

من إعطاء األولوية لاستثمار في شبكات المواصات العامة.  

فمجمل مش���اريع تخطيط وتطوير ش���بكات الطرق والمناطق 

الس���كنية الحضرية والريفية ج���اءت لتتاءم أكثر فأكثر مع 

ثقاف���ة مواصات تعتم���د على الس���يارات الخصوصية.  في 

المقابل لم تحظ المواصات العامة بتطوير مائم، مما أبقاها 

متخلفة نسبيا، بل وتراجعت مكانتها.  

ويمك���ن الوقوف عل���ى ذلك من خال معطيات حول الس���فر 

بالسيارات الخاصة.  فبين السنوات 1995 و2008 ازدادت نسبة 

المتوجهين إل���ى أماكن عملهم بالس���يارات الخصوصية من 

58% إلى 67%، في المقابل انخفضت نس���بة الذين يتوجهون 

إلى أماك���ن عملهم بالحافات وس���فريات األجرة من 40% إلى 

31%.  أما نس���بة المتوجهين إلى أماكن عملهم بالقطارات فما 

زالت متدنية جدًا )أقل من 1% من مجموع المتوجهين للعمل(. 

صحيح أن توسيع شبكة الشوارع ساهم على المدى القصير 

في تخفيف االزدحام، ولكنه شجع المزيد من األشخاص على 

اس���تبدال مقعد الراكب- المس���افر- ف���ي المواصات العامة 

بسيارة أخرى على الشارع.  كذلك ساهم التخطيط الحضري، 

والتخطي���ط العمراني عموما، في تش���جيع أنماط المواصات 

المعتمدة أكثر فأكثر على السيارات الخصوصية.

من هنا فإن الحديث يدور على توليفة استثمارات غير ناجعة، 

تفاقم االزدحام والعبء الفائض على الطرق عوضا عن تخفيفه. 

وكما أشرنا فقد توزعت االستثمارات في شبكات المواصات 

في إسرائيل في العام 2011، على النحو اآلتي:  64% للشوارع 

والطرق، 14% للمواصات العامة في المناطق الحضرية، و%22 

لسكك الحديد والقطارات. 

وللمقارن���ة، فقد ارتفعت تدريجيا ف���ي دول أوروبا الغربية 

نس���بة االس���تثمار في تطوير الس���كك الحدي���د، من مجمل 

االستثمارات في المواصات البرية، من 20% - في سبعينيات  

الق���رن الماض���ي- إلى 40% في الع���ام 2010، علما أن نس���بة 

كبيرة من هذه الميزانية خصصت لش���بكة مواصات السكك 

الحديدية في المناطق الحضرية )في المدن(. 

وتيرة النمو السكاني مقابل 
وتيرة الزيادة في مستوى المحركات

بلغ معدل النمو الس���كاني في إسرائيل خال العقد األخير 

حوالي 8ر1%، جنبا إلى جنب سجلت في إسرائيل زيادة مطردة 

على مس���توى المح���ركات )المركبات التي تعمل بواس���طة 

محرك( للف���رد، إذ ارتفع عدد المركبات م���ن 285 مركبة لكل 

1000 نسمة في العام 2003، إلى 322 مركبة في العام 2010.  

كذلك فقد ازداد أس���طول السيارات في إسرائيل بين األعوام  

1988- 2009، م���ن حوال���ي 950 ألف���ا، إلى حوال���ي 5ر2 مليون 

سيارة )هي زيادة بنس���بة 158%(، وقد ارتفع هذا العدد في 

العام 2011 ليصل إلى 68ر2 مليون س���يارة.  ووفقا لتقديرات 

مختلفة، إذا استمر االتجاه القائم على هذا الصعيد، فإن عدد 

السيارات في إسرائيل سيتراوح بحلول العام 2050، ما بين 6 

مايي���ن و7 مليون مركبة تقريبا.  ويعني ذلك في بلد صغير 

مثل إس���رائيل تغطية المزيد م���ن األراضي الثمينة بطبقات 

ضخمة من اإلس���فلت.  إن البديل المنطق���ي لهذا الوضع هو 

تبني نموذج مواصات، م���ن النوع القائم في الدانمارك على 

سبيل المثال، حيث بقي مستوى المحركات منخفضا نسبيا، 

وذلك بفضل مواصات عامة ذات مستوى خدمة عال، ينافس 

من حيث الراحة والجدوى المركبات الخصوصية. 

االستثمار في المواصالت في
ميزان العدالة االجتماعية

يعبر انعدام المساواة االجتماعية عن نفسه أيضا في الفوارق 

في أنماط اس���تخدام ومنالية المواصات. لذلك ينبغي لتطوير 

المواصات أن يأخذ في الحسبان سائر تلك المعطيات، إذ يمكن 

للتطوير المس���تند على التخطيط الس���ليم أن يساهم في دفع 

المس���اواة االجتماعية قدم���ا، في حين أن التطوي���ر الذي يتم 

بمنأى عن هذا االعتبار يمكن أن يكرس ويعزز عدم المساواة. 

ملكية السيارات الخصوصية
خدم التركيز الش���ديد على تطوير شبكة الطرق والشوارع 

في إس���رائيل أصحاب الس���يارات الخاصة ف���ي المقام األول. 

وملكي���ة الس���يارات الخاصة ال تت���وزع من جهته���ا بصورة 

متس���اوية بين الفئات الس���كانية المختلفة، وإنما تنتش���ر 

أكثر في البلدات واألس���ر التي تتمتع بوضع اقتصادي جيد. 

ويس���تخدم مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي مس���توى 

المحركات )الميكانيكية( كواحد من المؤشرات حول المكانة 

االجتماعية- االقتصادية للس���لطات المحلية في إس���رائيل.  

فكلما كان مس���توى المح���ركات مرتفعا، تزداد أيضا نس���بة 

الذين يستخدمون وسائل النقل الخاصة. لذلك فإن االستثمار 

في الش���وارع والتحويات المرورية يخدم باألساس الطبقات 

الميس���ورة، في حين يمكن لاستثمار في مواصات السكك 

الحديد والقطارات أو ش���بكات الطرق المخصصة للمواصات 

العامة، أن ينطوي على قدر أكبر من التوازن والمساواة. 

المواصالت االسرائيلية جزء من بنية التمييز.
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مقابلة خاصة مع المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

ألون ليئيل لـ »المشهد اإلسرائيلي«:
العقوبات األوروبية ضد جنوب إفريقيا هي 

التي أدت إلى سقوط نظام األبارتهايد!

* قرار االتحاد األوروبي بمقاطعة المستوطنات هو قرار مهم وشجاع وأهم من اإلعالن 

عن استئناف المفاوضات * نتنياهو يدرك أنه إذا لم يوقف كرة الثلج هذه فإنه ستنضم 

إليها وبسهولة دول كبرى وصديقة لنا، مثل الواليات المتحدة والصين وربما اليابان، 

وبنظره فإن الدخول إلى غرفة المفاوضات اآلن سيلجم هذا الزخم الذي بدأه األوروبيون *

كتب بالل ضاهر:

عمم االتح���اد األوروبي، في 30 حزيران الفائ���ت، تعليمات ملزمة 

لجميع دول االتحاد ال���� 28 تقضي بمنع تقديم أي تمويل أو تعاون 

أو منح أو منح لألبحاث أو جوائز للجهات الموجودة في المستوطنات 

في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبموجب هذه التعليمات فإن 

أي اتفاق يتم التوقيع عليه في المس���تقبل بي���ن االتحاد األوروبي 

والدول األعضاء فيه وبين إس���رائيل يجب أن يشمل بندا ينص على 

أن المستوطنات ليست جزءا من دولة إسرائيل ولذلك فإنها ليست 

جزءا من االتفاق. وتسري هذه التعليمات بدءا من العام 2014 وحتى 

العام 2020. وأعلن االتح���اد األوروبي، يوم الجمعة الماضي، أن هذه 

التعليمات دخلت حيز التنفيذ.

وكان دبلوماس���يون من االتحاد األوروبي ق���د أبلغوا نظراءهم في 

البعثة اإلسرائيلية في بروكس���ل بالقرار، في بداية الشهر الحالي، 

لك���ن حكومة إس���رائيل لم تفعل ش���يئا في هذا الس���ياق، وادعت 

أنها لم تفهم الرس���ائل األوروبية التي وصلتها. وكشفت صحيفة 

»هآرت���س« الموضوع، يوم االثنين من األس���بوع الماضي، األمر الذي 

اثار عاصفة في إس���رائيل، ووصف مس���ؤولون ف���ي وزارة الخارجية 

اإلسرائيلية القرار األوروبي بأنه »هزة أرضية«.

وفي مساء اليوم نفسه عقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 

نتنياهو، اجتماعا عاجا في مكتبه، بمشاركة وزيرة العدل، تسيبي 

ليفني، ووزي���ر االقتصاد ورئيس حزب »البي���ت اليهودي«، نفتالي 

بينيت، ونائب وزير الخارجي���ة، زئيف إلكين، لبحث تداعيات القرار 

األوروبي بمقاطعة المستوطنات.

وأصدر نتنياهو بيانا في ختام االجتماع قال فيه »كنت أتوقع مّمن 

يهتم بش���كل حقيقي بالسام واالس���تقرار في المنطقة أن يتفرغ 

 مش���اكل أكث���ر إلحاًحا في المنطقة 
ً

 أوال
ّ

لهذه القضية بعد أن يحل

وهي الحرب األهلية التي تدور في س���ورية والس���عي اإليراني إلى 

امتاك األس���لحة النووية. وبصفتي رئيس وزراء دولة إسرائيل، لن 

أسمح بالمس���اس بمئات اآلالف من المواطنين اإلسرائيليين الذين 

يسكنون في كل من يهودا والسامرة ]أي الضفة الغربية[ ومرتفعات 

الجوالن والق���دس عاصمتنا الموح���دة. ولن نقبل أي���ة اماءات من 

أطراف خارجية حول حدودنا. وهذه القضية لن تحس���م إال من خال 

إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين ]اإلسرائيلي والفلسطيني[«. 

ورغ���م لهجة نتنياهو ف���ي البيان ورفضه الق���رار األوروبي، إال أن 

الحديث في إس���رائيل يدور عن أن هذا الق���رار جعل نتنياهو يلين 

موقفه حيال اس���تئناف المفاوضات، الذي أعلن عنه وزير الخارجية 

األميركي، جون كيري، يوم الجمعة الماضي. 

وأص���در نتنياهو بيانا مس���اء الس���بت الفائ���ت، قال في���ه »أعتبر 

اس���تئناف العملية الس���لمية في هذا الحين مصلحة اس���تراتيجية 

حيوية لدولة اس���رائيل. وهذا يتس���م باألهمية بح���د ذاته من أجل 

القيام بمحاولة إلنهاء الصراع بيننا وبين الفلس���طينيين وهذا مهم 

ازاء التحديات التي نواجهها وتحديًدا من س���ورية وايران«. وأضاف 

أنه »مع استئناف العملية السلمية أرى أمامي هدفين أساسيين: منع 

قيام دولة ثنائية القومية بين البحر األبيض المتوس���ط ونهر األردن 

وتهدد مس���تقبل الدول���ة اليهودية ومنع اقامة دول���ة ارهاب أخرى 

.»
ً
برعاية ايرانية على حدود إسرائيل تهددنا بشكل ليس أقل خطورة

حول قرار االتح���اد األوروبي واإلعان عن اس���تئناف المفاوضات، 

أجرى »المش���هد اإلس���رائيلي« المقابلة التالية مع مدير عام وزارة 

الخارجية اإلسرائيلية األس���بق والسفير السابق في جنوب إفريقيا، 

الدكتور ألون ليئيل.   

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: كيف ترى قرار االتحاد األوروبي 
بشأن المستوطنات؟

ليئيل: »هذا قرار مهم للغاية. وهو قرار مهم وشجاع وربما تاريخي 

أيضا. وأرى بقرار االتح���اد األوروبي، وبقرار األمم المتحدة أيضا، الذي 

اتخذ في تش���رين الثان���ي الماضي، على أنهما أه���م من اإلعان عن 

استئناف المفاوضات. إن استئناف المفاوضات، وأنا ال استخف بذلك، 

لم يلم���س القضايا الحقيقية بعد والفجوات بي���ن مواقف الجانبين. 

بينما ق���رار األمم المتح���دة باالعتراف بفلس���طين كدولة، ومقاطعة 

االتحاد األوروبي للمستوطنات، هو أمر يلمس المواقف. وهذا يشكل 

ضغطا على إس���رائيل في موضوع المواقف. وحتى لو أن كيري مارس 

ضغوط���ا هنا وهن���اك، فإن هذه ضغ���وط تتعلق بأم���ور تقنية، مثل 

إطاق س���راح عدد أكبر أو أقل من األسرى. لكن هذا ال يتعلق بموضوع 

االنسحاب اإلسرائيلي وال بمكانة الفلسطينيين كدولة وأمور من هذا 

القبيل. ولذلك فإني أعتقد أنه يجب النظر إلى كل ما حدث خال العام 

األخير على أنها تطورات مترابطة ببعضها، بدءا بقرار األمم المتحدة 

وقرار االتحاد األوروبي، واآلن استئناف المفاوضات«.

)*( هل تعتقد أنه يوجد ش���به بين القرار األوروبي بش���أن 
المس���توطنات وقرارات أوروبية ضد جنوب إفريقيا إبان نظام 

األبارتهايد؟ وأنت كنت سفيرا إلسرائيل في جنوب إفريقيا.
ليئي���ل: »هذا صحيح. كنت س���فيرا ف���ي جن���وب إفريقيا، وكنت 

مس���ؤوال عن هذا الموضوع ف���ي وزارة الخارجية عندما اتخذت أوروبا 

قرارات بش���أن العقوبات ضد جنوب إفريقيا ف���ي حينه. والعقوبات 

األوروبي���ة، وخاصة في الع���ام 1986، كانت عقوبات جارفة جدا وضد 

جنوب إفريقيا كلها. عقوب���ات ثقافية ورياضية وفرضت حظرا على 

االس���تيراد من جنوب إفريقيا والتصدير إليها، وعلى السياحة وكل 

ش���يء. كانت هذه مقاطعة ش���املة ضد جنوب إفريقيا. ويوجد هنا، 

اآلن، ش���يء ما موضعي أكث���ر ضد المناطق ]المس���توطنات[، وهذه 

ليس���ت مقاطعة ضد إس���رائيل. لكن من جهة أخرى أنا أرى تشابها. 

ففي كانون األول من العام 1986، قررت أوروبا بش���أن المقاطعة ضد 

جن���وب إفريقيا، وكان هذا بمثابة قرار ح���ّول العقوبات إلى عقوبات 

دولية. وأرغم هذا الق���رار األميركيين على االنضمام إلى العقوبات، 

وعندها س���قط نظام األبارتهايد. وإذا نظرت من الناحية التاريخية 

إلى السبب الذي أس���قط نظام األبارتهايد فإن االتحاد األوروبي هو 

الذي أس���قطه. وكان االتحاد األوروبي يضم حينذاك 12 دولة، بينما 

يض���م اليوم 28 دولة. واضطر الرئيس ]األميركي رونالد[ ريغان إلى 

االنضمام للعقوبات، فهو لم يفكر بهذا األمر أصا ولم يكن يريده«. 

)*( هل أفهم من أقوالك أنه في حال عدم تقدم المفاوضات 

بين إس���رائيل والفلس���طينيين نح���و حل الص���راع، فإنه قد 
تتصاعد العقوبات األوروبية؟

ليئيل: »دعنا نفصل بين المحادثات التي س���تبدأ في واش���نطن 

وبين ما تفعله أوروبا. والمحادثات في واشنطن تدخل الجانبين إلى 

غرفة واحدة. بينما أوروبا تمارس ضغوطا على الجانب اإلس���رائيلي. 

فالجانب اإلس���رائيلي هو األق���وى وهو الجانب ال���ذي يتعين عليه 

أن ينس���حب. وهو الجان���ب الذي تعتقد أوروبا أنه ينبغي ممارس���ة 

الضغوط عليه، ألن األميركيين ال يمارس���ون ضغوطا على إسرائيل. 

ولذل���ك فإن األم���ور يجب أن تس���ير جنبا إلى جنب. فإس���رائيل لن 

تنس���حب م���ن دون ضغوط خارجي���ة. وال يوجد ضغ���ط داخلي على 

نتنياهو للقيام بذلك. والجميع يؤيد المحادثات، وبينهم رئيس���ة 

حزب العمل، ش���يلي يحيموفيتش، ورئيس حزب يوجد مس���تقبل، 

يائير لبيد، لكن هذا ال يشكل ضغطا على نتنياهو. فلبيد لم يقل له 

مثا إنه إذا لم تذهب إلى المفاوضات فإننا سننسحب من الحكومة. 

ال يوج���د ضغط كهذا. لكن عندما تقاطع أوروبا المس���توطنات، فإن 

هذه ضربة دبلوماس���ية بالغة الش���دة. وبالمناسبة، فإن هذه يمكن 

أن تتحول بسهولة إلى ضربة دبلوماسية دولية. والعالم لن يفرض 

عقوب���ات عل���ى إس���رائيل، لكن بمق���دوره أن يف���رض عقوبات على 

األنشطة التي تنفذها إس���رائيل في المناطق المحتلة. هذا ممكن 

بكل تأكيد. وفي حال انهيار المفاوضات في واش���نطن، ربما ينضم 

األميركيون إلى هذه العقوبات. وعمليا توجد موافقة دولية على أن 

إس���رائيل يجب أن تنس���حب من الضفة الغربية. لذلك فإن الخطوة 

األوروبية مهمة للغاية«.

رت على قرار إس���رائيل بالموافقة 
ّ
)*( وه���ل هذه الخطوة أث
على استئناف المفاوضات؟

���رت. ونتنياه���و كان دائما يس���تجيب 
ّ
ليئي���ل: »أعتق���د أنها أث

للمطالب الدولية فقط تحت الضغوط. نتنياهو يدرك أن هذا القرار 

األوروبي دراماتيكي للغاية وخطير للغاية بالنس���بة لتفكيره. وهو 

ي���درك أيضا، أنه إذا لم يوقف كرة الثلج هذه فإنه س���تنضم إليها 

وبس���هولة دول كبرى وصديقة لنا، مثل الصين وربما اليابان، وربما 

األمم المتحدة تنضم أيضا. لذلك هو يدرك أن هذه كرة ثلج. وبنظره 

ف���إن الدخول إلى غرفة المفاوضات اآلن، س���يلجم ه���ذا الزخم الذي 

بدأه األوروبيون«.

)*( الوض���ع في الش���رق األوس���ط هائج وعاص���ف، وخاصة 
في س���ورية ومصر. لماذا اختار وزي���ر الخارجية األميركي أن 
يرك���ز ويبذل جهودا كبي���رة إلى هذه الدرج���ة في الموضوع 

الفلسطيني وحل الصراع؟
ليئيل: »يوجد هنا ش���يء ما تاريخي. الوالي���ات المتحدة، وخاصة 

إدارة الرئي���س باراك أوباما، التزمت تجاه هذا الموضوع. واألمر اآلخر 

ه���و أن األميركيين يفهمون صورة الوضع هنا بش���كل جيد للغاية، 

ويدركون أنه لم يعد هناك المزيد من الوقت. وليست هناك إمكانية 

للتأجي���ل لعام أو عامي���ن، وإنما إما اآلن أو أنه ل���ن يكون هناك حل 

أبدا. ولذلك يأتي ه���ذا الجهد. وإنه ألمر مذهل حقا، أن يتفرغ وزير 

خارجية دولة عظمى للعمل من أجلنا. وبالمناس���بة أصبحت تتعالى 

انتقادات في الواليات المتحدة بسبب هذا الموضوع. وخطاب أوباما 

في مباني األمة في القدس ]خال زيارته األخيرة إلس���رائيل[ أظهر 

أن هذا الرجل ملتزم بش���كل كبير بإقامة دولة فلسطينية. وهذا أمر 

مهم بالنسبة لألميركيين وهم مؤمنون بذلك، ويعتقدون أنه إذا لم 

يحدث هذا اآلن فإنه لن يحدث أبدا«.

)*( هناك ادعاءات في إس���رائيل ب���أن أوباما ال يدعم جهود 
كيري من أجل إحياء عملية السام واستئناف المفاوضات؟

ليئيل: »ال يبدو لي أب���دا أن هذه االدعاءات صحيحة. وأوباما يقوم 

بعمل كبير س���وية مع األوروبيين م���ن وراء الكواليس من أجل نجاح 

كيري. وعندم���ا يعمل وزي���ر خارجية لدى رئي���س أميركي، فإنه ال 

يمكنه الغياب ألس���ابيع في الش���رق األوس���ط إذا لم يكن الرئيس 

يدعمه بش���كل كبير جدا. وأنا مؤمن بأن ما يفعله كيري هو بالضبط 

ما يريد أوباما أن يفعله«.

)*( هل تعتقد أن القرار األوروبي بمقاطعة المس���توطنات 
جاء بالتنسيق مع األميركيين؟

ليئي���ل: »ال أعرف إذا كانت ه���ذه الخطوة األوروبي���ة تهدف إلى 

المس���اعدة في إحضار إس���رائيل إلى طاولة المفاوضات. وإذا كانت 

هذه خطوة تمت بالتنسيق بين األميركيين واألوروبيين فإني أحني 

رأسي أمامهم«.

)*( الفجوة بين مواقف الجانبين اإلس���رائيلي والفلسطيني 
كبي���رة جدا. هل يتوقع أن تك���ون المفاوضات جدية في حال 

استؤنفت فعا؟
ليئيل: »هذا س���ؤال ممتاز، لك���ن ال يمكنني اإلجابة عليه، ألنني ال 

أعرف ما إذا كان نتنياهو س���يغير اتجاه سياس���ته أم ال. كل ش���يء 

متعل���ق بنتنياهو، وبالضغوط على نتنياه���و أيضا. وأعتقد أن على 

األوروبيين أن يواصلوا العمل باالتج���اه الذي بدأوا يعملون فيه، أي 

مواصلة هذه الضغ���وط. وهذا أمر ال يمك���ن أن يفعله األميركيون، 

ألنهم س���يتواجدون في غرف���ة المفاوضات. واألم���ر الثاني هو أنه 

يتعين عل���ى نتنياهو أن يمر بعملية التغيير التي مر بها رؤس���اء 

الحكومات الس���ابقون، مناحيم بيغن وإسحق رابين وأريئيل شارون، 

وكذل���ك مرت بها تس���يبي ليفن���ي. ال أعرف ما إذا كان س���يمر هذا 

التغيي���ر على نتنياهو أيضا. نحن متعلقون بقرار نتنياهو بنس���بة 

مئ���ة بالمئة. ال يوج���د أحد غيره. فإذا أراد التق���دم بصورة حقيقية 

وتنفيذ انس���حاب حقيقي وذي معنى من الضفة، إلى جانب تبادل 

أراض، فإن���ه س���يتم التوصل إلى اتفاق. وإذا ل���م يرد ذلك فإن هذا 

لن يحدث. ورغم أني أعرف نتنياهو بش���كل ش���خصي، وعملت معه، 

لكنني ال أعرف ما يدور في رأسه«.

)*( وه���ل يتوقع أن تك���ون عيون األوروبيي���ن متركزة على 
المفاوضات وما يدور فيها ونتائجها؟

ليئي���ل: »نعم. هم لن يتواج���دوا في غرفة المفاوض���ات، لكن ما 

يقومون ب���ه فيما يتعلق بموض���وع المناطق الفلس���طينية هو أمر 

مصيري. وإذا لم تش���عر إسرائيل بالضغوط من أجل أن تنسحب من 

المناطق فإنها لن تنسحب، أو ستقول إنها مستعدة لانسحاب من 

80% أو أقل، وهذا أمر ال يمكن أن يقبله الفلسطينيون«.

ق���ال د. عودي���د عيران، وه���و باحث كبير ف���ي »معهد 

دراسات األمن القومي« في جامعة تل أبيب، إن التعليمات 

الجدي���دة الت���ي نش���رتها مفوضي���ة االتح���اد األوروبي 

يوم الس���بت الماض���ي في الجري���دة الرس���مية لاتحاد 

وتستثني المؤسس���ات والهيئات اإلس���رائيلية العاملة 

في األراضي التي احتلتها إس���رائيل في العام 1967 من 

برامج المساعدات والمنح التي يقدمها االتحاد األوروبي، 

تنطوي في الظاهر على انعكاس���ات ضئيلة األهمية، غير 

أن الحديث يدور من ناحية عملية على س���ابقة يمكن أن 

تلح���ق ضررا فادحا باقتصاد إس���رائيل، حتى وإن لم يكن 

القائمون على صياغة هذه التعليمات يقصدون ذلك. 

وأضاف عيران في مقال نش���ره على الموقع اإللكتروني 

للمعهد المذكور: 

كانت سياس����ة االتحاد األوروبي تجاه المناطق المحتلة 

ف����ي حرب 1967 قد تبلورت قب����ل أكثر من 30 عاما )إعان 

البندقي����ة من الع����ام 1980(، ولم يط����رأ عليها أي تغيير 

منذ ذلك الوقت. وف����ي العام 2005 أجبر االتحاد األوروبي 

إس����رائيل على إدخال تغيير في ش����هادات المنشأ التي 

توضع على كل س����لعة تصدرها إل����ى الدول األوروبية بما 

يمك����ن موظفي الجمارك في جمي����ع محطات الدخول إلى 

دول االتح����اد من جباية الضريبة عن الس����لع التي يكون 

مصدره����ا األراض����ي المحتلة م����ن دون منحه����ا اإلعفاء 

الجمركي المنص����وص عليه في اتفاقي����ة التجارة الحرة 

المبرم����ة بين إس����رائيل واالتحاد األوروب����ي. وفي كانون 

األول 2012، ق����رر مجلس وزراء خارجية دول االتحاد »إلزام 

االتحاد األوروبي بالتأكد بموج����ب القانون الدولي من أن 

كافة االتفاقيات الموقعة بين االتحاد وإسرائيل يجب أن 

تش����ير بش����كل ال يقبل التأويل إلى أنها )االتفاقيات( ال 

تس����ري أو تطبق في األراضي التي احتلتها إسرائيل في 

العام 1967 )الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة 

وهضبة الجوالن)». 

غي���ر أن وثيق���ة التعليم���ات الجديدة الص���ادرة عن 

مفوضي���ة االتح���اد األوروبي، والمس���تندة إل���ى القرار 

المذكور، تعتبر جارفة إلى حد بعيد وليس من الواضح ما 

إذا كان���ت دالالت هذه الوثيقة ومعانيها مفهومة حتى 

لدى القائمين على صياغتها.  وعلى س���بيل المثال، ورد 

في الوثيق���ة أن التعليمات تنطبق على األجهزة المالية 

التي تديرها مؤسس���ات االتحاد األوروبي، وأحدها بنك 

االستثمارات األوروبي الذي يعمل في إسرائيل بواسطة 

»بن���ك إس���رائيل«، ويقدم قروضا لس���لطات وش���ركات 

إس���رائيلية. وليس من الواضح م���ا إذا ما كانت في حوزة 

مفوضي���ة االتح���اد معلومات ح���ول إمكانية التس���بب 

بضرر لبنك االس���تثمارات األوروبي ذاته نتيجة تطبيق 

قراراتها. كذل���ك ال يوجد وضوح بش���أن مغزى التوجيه 

القائل بأن المؤسس���ات والهيئات المسجلة فقط داخل 

إس���رائيل )في حدود 1967( يمكن أن تستفيد من المنح 

والمساعدات والتعاون مع المؤسسات المالية األوروبية.  

وعلى س���بيل المثال كيف س���تتعامل مفوضية االتحاد 

مع قائمة طويلة من المؤسس���ات اإلسرائيلية المسجلة 

بصورة قانونية والتي يوجد له���ا أكثر من عنوان واحد، 

وتعمل أيضا ف���ي المناطق المحتلة وغيرها من المناطق 

في إسرائيل. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن وثيقة التعليمات الجديدة تثير 

عامات استفهام  بشأن مصير مشاريع تعاون مشتركة، 

وأحدها المشروع البحثي اإلسرائيلي- األوروبي المشترك، 

الذي وضع فكرته عالم إس���رائيلي يقيم في مس���توطنة 

»أريئيل« )ش���مال الضفة الغربية(. ومن المقرر أن تجري 

إس���رائيل في األس���ابيع المقبلة مفاوضات م���ع االتحاد 

األوروبي بشأن تمويل هذا المشروع.

إلى ذل���ك، تحوم أيضا  في البعد األخاقي- السياس���ي 

عامة استفهام حول سلوك االتحاد األوروبي ومؤسساته 

المختلفة. فعلى امتداد س���نوات طويل���ة ضغط االتحاد 

األوروب���ي على إس���رائيل من أج���ل التوصل إل���ى اتفاق 

»الس���ماء المفتوحة«، والذي ينط���وي بطبيعة الحال على 

فوائ���د وأفضليات اقتصادي���ة جلية لش���ركات الطيران 

األوروبي���ة، التي يعاني بعضها من أزم���ات مالية صعبة. 

وقد وق���ع هذا االتفاق- الذي م���ا زال يحتاج إلى مصادقة 

الجانبي���ن- في ش���هر حزي���ران  الماضي، أي بعد س���تة 

أش���هر من تبني مجل���س وزراء خارجية االتح���اد قراره ذا 

اللهجة الحازمة في موض���وع تطبيق االتفاقيات، هذا مع 

العل���م أن اتفاقي���ة الماحة الجوية تتضم���ن أيضا بندًا 

إقليميا. صحيح أن االتفاقية انطوت على رسالة سياسية 

واضح���ة، لكنها صيغت بطريقة ال تتس���بب بضرر جارف 

وغير منطقي، س���واء من وجهة النظر اإلس���رائيلية أو من 

وجهة النظ���ر األوروبي���ة، إذ جاء في نصه���ا أن »تطبيق 

هذه االتفاقية ال يش���كل س���ابقة فيما يتعل���ق بمكانة 

المناط���ق الت���ي تديرها إس���رائيل منذ حزي���ران 1967«، 

وهي صيغة مقبولة لدى الحكومات اإلسرائيلية، التي لم 

تطالب باعتراف ش���ركات االتح���اد األوروبي بما أجرته من 

تغيير قانون���ي في مكانة جزء من هذه المناطق )القدس 

الشرقية ومرتفعات الجوالن(، والتي يعتبر موقف االتحاد 

األوروبي تجاهها واضحا ومعروفا بكل تفاصيله. وال بد من 

االفتراض في هذا الس���ياق أن مفوضية االتحاد األوروبي 

كانت مدركة في أثناء توقيع اتفاقية »السماء المفتوحة« 

أن عملية إقاع وهب���وط الطائرات، ومن ضمنها الطائرات 

األوروبي���ة- والتي تتم أيضا من فوق أجواء مناطق احتلت 

في العام 1967- تديرها سلطة إسرائيلية.  لكن مفوضية 

االتح���اد األوروبي عرفت ف���ي هذه الحال���ة، كيف توضح 

لحكومة إسرائيل رأيها في قضية المناطق المحتلة وسط 

العمل في الوقت ذاته على دفع مصلحة اقتصادية جلية 

لمؤسسات وشركات اقتصادية أوروبية. 

وختم عيران: يتعين على إسرائيل حل مسألة عاقاتها 

مع الش���عب الفلس���طيني، لمصلحتها ه���ي ذاتها، على 

أس���اس دولتين لش���عبين. ومن حق أوروب���ا التعبير عن 

موقفه���ا، لك���ن ال يجوز لها ف���رض مواقفه���ا عن طريق 

»جيب المال«، فالثقوب في جيوب أوروبا واس���عة وكبيرة، 

وم���ن الواضح أن للتعاون االقتصادي مع إس���رائيل تأثيرا 

إيجابي���ا على الرغم من أن االقتصاد اإلس���رائيلي اقتصاد 

صغير مقارنة مع اقتص���ادات أخرى في العالم. ولقد كان 

م���ن المفضل أن ال تنش���ر التعليمات األخي���رة علنا، وأن 

تجري إس���رائيل ومؤسس���ات االتحاد األوروبي محادثات 

حول سريان مفعول االتفاقيات الموقعة بينهما. كذلك ال 

يمكن للحكومة اإلسرائيلية أن تتوقع من االتحاد األوروبي 

أن يمنح من أمواله لمؤسس���ات إسرائيلية تتماثل، سواء 

حس���ب عنوانها أو حس���ب جوهر نش���اطها، م���ع الوضع 

)االحت���ال( القائم في مناط���ق 1967. من جهة أخرى، من 

حق االتح���اد األوروبي التأكيد عل���ى مواقفه، ولكن ليس 

بطريقة تتخط���ى فيها طاقته التدميرية حتى تلك التي 

يمكن توقعها من أكبر منتقدي إسرائيل في أوروبا.

ردود فعل أخرى
ه���ذا، وظهرت ف���ي الصح���ف العبرية خ���ال األيام 

الماضية العديد م���ن التقاري���ر والتعليقات ومقاالت 

ال���رأي التي تتناول هذا الموض���وع من مختلف جوانبه 

وأبع���اده وانعكاس���اته عل���ى العاقات اإلس���رائيلية- 

األوروبية، وعل���ى مجمل الجهود الرامي���ة إلى تحريك 

العملية السياسية.  

فتح���ت عن���وان »فش���ل إس���رائيلي تكتيك���ي، عملي 

واس���تراتيجي«، كتب باراك رافيد، في صحيفة »هآرتس« 

معلق���ا: كانت المفاجأة هي الكلمة األس���اس في النقاش 

الع���ام ال���ذي دار في األي���ام األخيرة في إس���رائيل فيما 

يتعلق بعقوب���ات االتحاد األوروبي ضد المس���توطنات... 

لكن يبدو أن اس���تخدام كلمة مفاج���أة ليس مائما، فكل 

حديث عن »مفاجأة ال يعدو كونه تغطية للعورة، وتضليا 

للجمه���ور.. وإذا م���ا راجعنا ما حصل في الس���نوات األربع 

األخيرة في عاقات إس���رائيل واالتح���اد األوروبي، في كل 

ما يتعلق بالجمود في العملية السياسية لتسوية النزاع 

اإلسرائيلي- الفلسطيني، وسياسة البناء في المستوطنات، 

س���ناحظ أن العنوان كان مكتوبا على الحائط، كما يقال. 

لذلك ف���إن التعبير المائم واألدق لوص���ف موضوع قرار 

االتحاد األوروبي، هو »اإلخفاق« أو »التقصير« اإلسرائيلي، 

تكتيكيا، وعمليا واس���تراتيجيا. فهو إخفاق تكتيكي من 

ناحية البعثة الدبلوماس���ية اإلس���رائيلية في بروكس���ل 

وم���ن ناحي���ة وزارة الخارجية اإلس���رائيلية. وهو تقصير 

عمل���ي واس���تراتيجي ناتج عن عدم وج���ود وزير خارجية 

إلسرائيل بوظيفة كاملة منذ سبعة أشهر، وعدم اهتمام 

رئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو، الذي احتفظ بحقيبة 

الخارجية، بصورة كافية بالعديد من المس���ائل والشؤون 

السياسية واستبعاده لنائب وزير الخارجية وكبار موظفي 

الوزارة من المش���اركة ف���ي الم���داوالت، وتجاهله ألوراق 

الموقف التي طرحوه���ا، مؤثرا االعتماد على وجهات نظر 

كبار ضباط الجيش واالس���تخبارات، باإلضافة إلى إهماله 

للعاقات مع الدول األوروبي���ة وتجاهله لمواقف وبيانات 

االتح���اد األوروب���ي المتكررة، المن���ددة بأنش���طة البناء 

والتوسع في المستوطنات اليهودية. وذلك هو التقصير 

األكب���ر الذي ال يج���وز  لنتنياهو في نهاي���ة المطاف أن 

يتهم أحدًا غيره بالمسؤولية عنه«. 

وتحت عنوان »في الطريق إلى جنوب إفريقيا يتوقفون 

في أوروبا« كتب ياريف أوبنهايمر )س���كرتير عام  حركة 

»الس���ام اآلن« اإلس���رائيلية( مقاال نش���ر  عل���ى الموقع 

االلكتروني لصحيفة »يديعوت أحرونوت« قال فيه: صحيح 

أن قرار االتحاد األوروبي يقتصر على المستوطنات، ولكن 

إذا اس���تمرت أنش���طة البناء والتوسع االس���تيطاني في 

األراض���ي المحتلة، فإن المقاطعة )األوروبية( إلس���رائيل 

بأكملها، ستغدو مسألة وقت فقط. 

وأضاف أن صيحات اليأس ومزاعم »الاسامية« و«ماحقة 

اليه���ود« و«كراهي���ة إس���رائيل«، الت���ي يطلقه���ا قادة 

المستوطنين والحكومة اإلسرائيلية، لم تعد تترك تأثيرا 

أو انطباع���ا على أح���د ... فالعالم الديمقراط���ي، وإن كان 

يعترف بإس���رائيل ويؤيدها ويري���د مصلحتها، يعارض 

وجود المس���توطنات وتوسيعها، ويرى فيها انتهاكا فظا 

وس���افرا للمبادئ األساس المتوقعة من دولة ديمقراطية 

ومتنورة في القرن الحادي والعشرين. 

ومضى: إن الوضع المؤقت الذي تتحدث فيه إس���رائيل 

عن دولتين وتفعل العكس، جعل الكثيرين يقررون عدم 

التعاون مع مش���روع المس���توطنات، حتى ال يكونوا جزءا 

من المحرك الذي يس���مح لهذا المش���روع المدمر بالنماء 

والتطور. 

وأك���د أنه ما زال هناك من يعتقد أنه يمكن الفصل بين 

إس���رائيل الديمقراطية داخل حدود الخط األخضر، وبين 

إس���رائيل المحتلة خلف هذا الخ���ط، وإقامة تعاون أمني 

وسياسي واقتصادي معها، كما لو أن االحتال غير قائم.  

لذلك فإن الق���رار الدراماتيكي األخي���ر لاتحاد األوروبي 

بشأن االمتناع عن التعاون مع المستوطنات، اقتصر فقط 

عل���ى ما يحدث خل���ف الخط األخضر )ف���ي األراضي التي 

احتلتها إس���رائيل في العام 1967(، ولك���ن هذا الفصل 

سوف ينتهي، في المستقبل غير البعيد، إذا بقي الوضع 

عل���ى حالة، وإذا اس���تمرت إس���رائيل في أنش���طة البناء 

والتوس���ع االس���تيطاني. إن فرض مقاطعة على إسرائيل 

بأكملها، من طراز المقاطعة التي فرضها المجتمع الدولي 

عل���ى جنوب إفريقيا في عهد نظ���ام التفرقة العنصرية، 

بات مس���ألة وقت فقط. وإذا لم يتم تفهم الرس���الة اآلن، 

ولم نوقف بأنفسنا ومن أجلنا استمرار البناء االستيطاني 

في المناطق المحتلة فإن المقاطعة االقتصادية الجارفة 

ضد إس���رائيل، حتى داخل حدود الخط األخضر، س���تكون 

لنا بالمرصاد.

باحث كبير في »معهد دراسات األمن القومي«:

تعليمات االتحاد األوروبي الجديدة بشأن المقاطعة 
سابقة تلحق ضررًا جسيمًا باقتصاد إسرائيل!

االستيطان االسرائيلي: هل يتحول لعبء استراتيجي على اسرائيل.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

التضخم المالي في النصف 
األول من العام الحالي 3ر%1

س����جل التضخم المالي في اس����رائيل في شهر حزيران 

الماض����ي ارتفاعا بنس����بة 8ر0%، وعلى الرغ����م من أنه جاء 

عاليا قياس����ا بوتيرة التضخم في األشهر ال� 12 األخيرة، إال 

أنه جاء أقل م����ن التوقعات. وقال مكتب اإلحصاء المركزي 

في تقري����ره إن التضخم المالي ارتف����ع في النصف األول 

من العام 2013، بنس����بة 3ر1%، بينم����ا ارتفع التضخم في 

األشهر ال� 12 األخيرة بنسبة 2%. وفي حين أن التضخم في 

األشهر ال� 12 األخيرة، يأتي في مركز المجال الذي حددته 

السياسة االقتصادية في السنوات األخيرة، ما بين 1% الى 

3%، إال أن وتيرة التضخم في األشهر الستة األخيرة، تدل 

على أن التضخم في نهاية العام الجاري سيكون في حدود 

5ر1%، وهو ما تعتبره األوس����اط االقتصادية المسؤولة أنه 

أقل من المطلوب، خاصة وأن انخفاض وتيرة التضخم، نابع 

من التباطؤ في الحركة التجارية والسوق ككل.

وق����د ارتف����ع التضخم أساس����ا بس����بب ارتف����اع ضريبة 

المشتريات في الش����هر الماضي من 17% الى 18%، ولكن 

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الكثير من الحاجيات األساسية، 

مقابل انخفاض حاجيات، ما ساهم في لجم نسبة التضخم.

وحس����ب تقرير مكتب اإلحص����اء، فقد ارتفعت أس����عار 

الملبوس����ات واألحذية بنس����بة تقارب 6%، بينما ارتفعت 

أس����عار الفواكه الطازجة بنسبة فاقت بقليل 5%، وتكلفة 

صيانة البيوت بنس����بة 5ر1%، وأس����عار المواصات بنسبة 

1ر1%، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 8ر%0.

وم����ن األس����عار الت����ي س����جلت انخفاضا، كانت أس����عار 

الخضراوات بنس����بة 5ر2% وأس����عار األثاث بنسبة 8ر%0، 

بينما حافظت أسعار البيوت على حالها.

وعل����ى الرغم من أن وتيرة التضخم في األش����هر الثاثة 

الماضية، بلغت 1ر2% بمعدل سنوي، إال أن الخبراء يتوقعون 

أن يكون التضخم اإلجمالي للعام الجاري في حدود 5ر%1، 

وهذا اس����تنادا إلى أن التضخم، بش����كل خاص في الثلث 

األخير من العام، ووفق معدالت الس����نوات األخيرة، يكون 

منخفضا وحتى »سلبيا«.

ويقول المحلل االقتصادي موطي باس����وك، في مقال له 

ف����ي صحيفة »ذي مارك����ر« االقتصادي����ة، إن التضخم في 

الشهر الماضي جاء شاذا، ولكن ال يمكن استخاص نتائج 

من����ه، ألن هذا االرتفاع نجم عن التعديات الضريبية التي 

بادرت لها الحكومة، وهي المسؤولة عن هذا االرتفاع.

ويتابع باس����وك قائا إن التضخم في األش����هر الخمسة 

األول����ى من العام الج����اري ارتفع بنصف بالمئ����ة، وهذا ما 

يعني انه ال يوجد تضخم مالي في اس����رائيل، ولكن الطلب 

على البضائ����ع فيها ضعيف. وقّدر باس����وك ب����أن ارتفاع 

التضخ����م بأقل من 1%، وهي النس����بة التي ارتفعت فيها 

ضريبة المش����تريات، يعود إلى أن أوس����اطا في السوق لم 

ترفع االسعار لديها في اعقاب ارتفاع ضريبة المشتريات.

ويتوقع باس����وك أن يبقي بنك إس����رائيل المركزي على 

الفائدة البنكية الحالي����ة، 25ر1%، وأن ال يجري أي تعديل 

فيها، في اطار مراقبته ألسعار البيوت، وايضا فإن البنك ال 

يريد فرض واقع أمام المرشح لتولي منصب محافظ البنك 

في أعقاب استقالة س����تانلي فيشر، وهو يعقوب فرنكل، 

الذي تولى منصب محافظ البنك في س����نوات التس����عين، 

وهو من مؤيدي السياس����ة االقتصادي����ة الصقرية، كتلك 

التي يتبناها ويتبعها المحافظ الحالي.

ويقول باسوك إن ما سيواجه فرنكل في واليته الثالثة، 

لي����س ما واجهه في واليتيه في س����نوات التس����عين، أي 

اش����كالية التضخ����م المالي، فه����ذا لم يعد موج����ودا، بل 

عليه أن يواجه إش����كالية التباطؤ االقتصادي، المستفحل 

ف����ي اآلونة األخي����رة، وبدأ ينعكس أكثر عل����ى المعطيات 

االقتصادية.

توقعات بعدم تحقيق 
هدف جباية الضرائب

ح���ذرت المحلل���ة االقتصادية ف���ي صحيف���ة »ذي ماركر« 

االقتصادية التابعة لصحيف���ة »هآرتس« ميراف أرلوزوروف 

م���ن أن جباية الضرائب للعامين الج���اري والمقبل، لن تحقق 

الهدف الذي وضعه مشروع الميزانية العامة لها، على الرغم 

من سلس���لة االجراءات التي اقرها مشروع الميزانية، بما في 

ذل���ك رفع ضريبة الدخل والمش���تريات ورفع ع���دة أنواع من 

الجمارك وغيرها.

وتقول أرل���وزوروف إن الحكومة تق���ول إن الهدف لجباية 

الضرائب في العام الجاري 2013، س���يكون 234 مليار شيكل، 

أي ما يعادل 65 مليار دوالر، وفي العام المقبل 2014، ستكون 

الضرائ���ب بحجم 72 مليار دوالر، في حين أن جباية الضرائب 

في العام الماض���ي 2012، كانت أقل بنح���و 8ر3 مليار دوالر، 

من الس���قف الذي تم وضعه، وهو 4ر64 مليار دوالر، ثم جرى 

تخفيضه إلى مستوى أقل من 62 مليار دوالر.

وتقول المحللة ذاته���ا إن الحكومة تقول عمليا إنها تريد 

اآلن تحقي���ق جباية ضرائب أكثر ب� 8ر3 مليار دوالر من العام 

الماض���ي، وفي العام 2014 أكثر م���ن 3ر8 مليار دوالر، رغم أن 

المؤشرات االقتصادية ال تش���ير إلى امكانية ضمان هذا، ما 

سيزيد العجز في الميزانية العامة أكثر، مستندة بذلك إلى 

مجموع جباية الضرائب في س���نوات األزمة االقتصادية، في 

العام 2008، وفي العامين 2011 و2012.

وتقول أرلوزوروف إن وزارة المالية تطرح س���نويا توقعات 

لمداخي���ل الضريب���ة، لتكون اساس���ا لميزانية ذل���ك العام، 

وبطبيعة الحال فإن التوقعات ليس���ت دقيقة، وتشذ في كا 

االتجاهي���ن، ولكن ما جرى في العام 2012، من عجز، كان فارقا 

ضخما جدا، كش���ف ع���ن عدم ق���درة وزارة المالية على توقع 

المجريات االقتصادية للعام الماضي.

وتضي���ف أرل���وزوروف أن الحكوم���ة ارتكبت سلس���لة من 

األخط���اء، ولكنها ليس بالضرورة تعلمت م���ن تلك األخطاء. 

وقال���ت إن امتن���اع الحكومة ع���ن تقليص 17 مليار ش���يكل 

إضاف���ي في ميزانية العام 2013، س���يقودها إلى عجز جديد 

في ميزانية هذا العام، التي س���يقرها الكنيست نهائيا في 

األسبوع المقبل.

بقلم: سيفر بلوتسكر

]كبير المحللين االقتصاديين في صحيفة »يديعوت أحرونوت«[

»إسرائيل موجودة في واحد من أكثر المستويات المتدنية 

في مسألة التكافل االجتماعي في العالم الغربي، فهي تحل 

ف���ي المرتبة 27 من أصل 34 دول���ة تم تدريجها في البحث«- 

هذا ما قاله البروفس���ور س���تيفان ووفل، مدير أحد المشاريع 

األكثر تشويقًا في صندوق بارتليس���مان األلماني. وقد طّور 

هذا الصندوق جه���از رقابة على م���دى التكافل االجتماعي، 

ويتابع عدة توجهات لدى الجمهور في المجتمع االنساني.

ويتض���ح م���ن المعطي���ات التي تكش���فت أم���ام صحيفة 

»يديع���وت أحرونوت«، أن اإلس���رائيليين موج���ودون في قاع 

التدري���ج االجتماع���ي الغربي، فهم متش���ككون، وليس���وا 

متس���امحين تجاه الغير والمختلف، وه���م يثقون فقط بقلة 

من المؤسس���ات االجتماعية والدولة، وه���م ال يحترمون على 

نح���و خ���اص المقايي���س االجتماعي���ة، ويقللون م���ن مد يد 

المساعدة إلى الناس، وهم على قناعة بأن الحياة في المحيط 

االجتماعي ليست عادلة.

»النقط���ة الوحيدة التي يتميز بها الجمهور، هي التضامن 

مع الدولة و/ أو المجتمع«، حس���ب ما يقول���ه معدو التدريج، 

الذين يفس���رون، أو يحاولون تفسير، مكانة إسرائيل السيئة 

في تدريج التكافل االجتماعي ب� »األوضاع السياسية«.

وعلى رأس التدريج نجد الدول االسكندنافية، تليها الدول 

الناطق���ة باإلنكليزية: أس���تراليا وكندا والوالي���ات المتحدة 

وبريطاني���ا، ثم مركز أوروب���ا، أما بعد إس���رائيل فتحل دول: 

قب���رص وبلغاري���ا واليون���ان ورومانيا. كما يتض���ح أيضا من 

المقارنة الدولية أن التكاف���ل االجتماعي يتزايد كلما ارتفع 

مستوى معدل الناتج للفرد، وينخفض مستوى التكافل، كلما 

تعمقت الامس���اواة االقتصادية وتزايد الفق���ر في الدولة، 

وكما هو معروف فإن إس���رائيل تبرز في الائحة السوداء في 

مسألة الامساواة.

إن ظه���ور إس���رائيل كدولة متفرقة وممزقة، على أس���اس 

مقاييس قومية )يهود وعرب(، ودينية )متزمتون- حريديم- 

وليس���وا حريديم(، نراه أيضا في تقاري���ر دولية أخرى، مثل 

صن���دوق النقد الدول���ي، وتقاري���ر منظمة التع���اون للدول 

المتط���ورة OECD، وه���ذا س���اري المفعول حت���ى المرحلة 

األخي���رة. وتوصي هذه المنظم���ات وغيرها م���ن المنظمات 

العالمية حكومات إس���رائيل ب���أن توظف أقصى ما يمكن من 

جهد من أج���ل تقليص الفق���ر ورفع مس���توى االنخراط في 

العمل، في مجتمعي العرب والحريديم، وهو ما سيساهم في 

تخفيض مس���توى التوترات االجتماعية الداخلية، وتحسين 

مكانة إسرائيل في تدريج الفقر والامساواة العالمي.

لكن األغلبية الس���احقة من الجمهور اإلس���رائيلي- غالبية 

من اليه���ود دون الحريدي���م- لديها رؤي���ة مختلفة لجوهر 

ش���كل المجتمع ومش���اكله، فه���ي تتركز ف���ي المصير المر 

)حسب وجهة نظرها( للش���ريحة الوسطى اليهودية، وليس 

الحريدي���م، أما مصي���ر العرب والحريدي���م االقتصادي فهو 

ال يه���ز تل���ك األغلبية، الت���ي تعيش في ت���رف أوهام وكأن 

»ش���ريحة الواحد بالمئة« تمتص دماء كل اليهود الباقين من 

غي���ر الحريديم، وفقط إذا أخرجنا تلك الش���ريحة من داخلنا 

فستعم العدالة االجتماعية في الباد.

وفق اإلحصائيات الواقعية ال أساس لهذا االعتقاد، وكذلك 

بموجب التقارير المتوالية لبنك إس���رائيل، في األجزاء التي 

تعالج القضايا االجتماعية، وأيضا تقارير الفقر والامس���اواة 

ف���ي المجتمع اليهودي، م���ن دون الحريدي���م. وهي تقارير 

ليس���ت سيئة مقارنة مع مستويات الدول المتطورة، إال أن ما 

يجعل إسرائيل تحتل مراتب قياسية في الفقر والامساواة، 

هما المجتمعان الفقيران فيها، أي العرب المسلمون واليهود 

الحريديم، وها هي بعض المعطيات: 

نصف الفقراء في إس���رائيل وفق معطيات العام 2010، هم 

من العرب، و18% من الفقراء عامة هم من اليهود الحريديم، 

وفقط الثلث هم فق���راء يهود من دون الحريديم، على الرغم 

من أن نس���بة اليه���ود من دون الحريديم في إس���رائيل نحو 

.%73

25% م���ن إجمالي الجمهور في إس���رائيل يعيش���ون تحت 

خط الفقر، ولكن فق���ط 5ر11% من اليهود من دون الحريديم، 

يعيش���ون تحت خط الفقر، ونسب الفقر بين اليهود من دون 

الحريديم شبيهة بالنسب في الدول المتطورة، ما عدا فنلندا 

والدانمارك.

اقتب���اس م���ن بن���ك إس���رائيل المرك���زي: »إن اس���تفحال 

الامس���اواة في إس���رائيل من العام 1997، نابع باألساس من 

تزايد الامس���اواة بين المجموعات«، بمعنى اتساع الفجوات 

بين العرب والحريديم من جانب واحد، وبين اليهود من دون 

الحريديم من جانب آخر.

االستثمار المجدي...
مس الجمهور العام 

ُ
إن أبناء األقلية العربية يش���كلون خ

ف���ي إس���رائيل، ولكنهم يش���كلون 13% فقط م���ن القوة 

العاملة، و10% من الذين يعملون. وفي العام 1973، كانت 

نسبة العاملين من الرجال العرب نحو 75% من الرجال في 

جيل العمل، وقد انخفضت النس���بة حاليا إلى 60%، بينما 

نسبة مشاركة النس���اء العربيات 22% وهي نسبة متدنية 

جدا.

لدى أقلية من العرب مؤهات ما فوق مدرس���ية، وفقط %15 

من الرجال الع���رب بحوزتهم ش���هادات أكاديمية أو إدارية 

)مقاب���ل 42% م���ن اليهود(، وله���ذا فإن مع���دل راتب الرجل 

العربي أقل بنسبة 43% من راتب الرجل اليهودي.

ويقول البروفسور عيران ياش���يف، المحاضر في االقتصاد 

ف���ي جامعة تل أبي���ب، إن ثلثي العاملي���ن والعامات العرب 

موجودون في أدنى مس���تويات انتاجي���ة العمل، وكذا أيضا 

الرواتب، وهذه مشكلة تنعكس على كامل االقتصاد«.

وقد أنهى البروفس���ور ياش���يف مع الباحث���ة االقتصادية 

نيتس���ا كتس���ير، رئيسة قس���م العمل وسياس���ة الرفاه في 

بنك إس���رائيل، العمل في تقرير ش���امل حول س���وق العمل 

للعرب في إس���رائيل، ويش���مل التقرير توصي���ات مفصلة: 

تطوير مراكز عمل، وتطوير التعليم، وتوس���يع وتطوير نطاق 

التأهيل المهني، وتشجيع النس���اء على الخروج إلى العمل، 

واس���تثمارات كبيرة في البنى التحتية والمواصات، وس���ن 

قوانين ضد التمييز، والشروع بحملة إعامية من أجل تقديم 

امتي���ازات ضريبية، ودعم متعدد األط���راف، من أجل إحداث 

تغيير تكنولوجي، وتش���جيع طلب العرب للعمل في القطاع 

العام.

وق���د أرف���ق الباحثان ب���كل توصية تس���عيرة، على المدى 

القصير والم���دى البعيد، وبحس���ب تقديراتهما فإن تمويل 

الخطة يحتاج في كل س���نة من السنوات المقبلة إلى ملياري 

شيكل )550 مليون دوالر(، ومن خال كل التوصيات المعروضة 

يأمل ياشيف وكتسير برفع سريع لنسبة المشاركين العرب 

في سوق العمل، وانتقال النساء إلى سوق العمل مع انتاجية 

أكبر، وراتب أعلى.

وفي رد على س���ؤال ما إذا س���تكون هناك ج���دوى من هذا 

االستثمار؟ يقول البروفسور ياشيف: »بالتأكيد، فاالستثمار 

ف���ي المجتم���ع العربي س���يؤدي إل���ى رفع نس���بة النمو في 

االقتص���اد عامة، وإلى رفع إضافي ف���ي الناتج العام، وحينما 

نقيس الزي���ادة المتوقعة للناتج حتى العام 2030، بنحو 35 

مليار ش���يكل تراكمي )حوالي 7ر9 ملي���ار دوالر(، مقارنة مع 

الميزانية المطلوبة لاس���تثمار، فإن االقتصاد سيربح بشكل 

صاف ما نس���بته 5ر6% وحتى 5ر7% س���نويا، وه���ذه زيادة 

وطنية جيدة جدا«.

وأضاف: »في احتساب التكلفة أمام الجدوى، فإن االستثمار 

لتطوير المجتم���ع العربي ذو جدوى كبيرة ج���دا للجميع، إن 

خطتن���ا محافظ���ة، ألننا ال نتجاه���ل الصعوب���ات: فالمجتمع 

العرب���ي يعاني من اهمال منذ س���نوات كثي���رة، ومن غياب 

قيادة ناجعة، واالنقاب لن يكون س���ريعا، ولكنه س���يحدث، 

فانظ���ر إلى االندماج الخ���ارج عن المألوف للع���رب في جهاز 

الصحة، من الصيدلة إلى المستشفيات«.

رت البروفس���ور ياش���يف بأنه في العام 2000 أقرت 
ّ
لقد ذك

حكومة إس���رائيل خطة متعددة الس���نوات لتطوير المجتمع 

العربي بقيمة 4 مليارات ش���يكل )كانت تس���اوي في حينها 

ملي���ار دوالر تصرف عل���ى أربع س���نوات- الترجم���ة(، فقال 

البروفس���ور إنه لم يخرج من هذا أي ش���يء )عمليا لم تنفذ- 

المترجم(. أما خطة حكومة بنيامين نتنياهو السابقة بقيمة 

800 مليون ش���يكل، لمش���اريع تطويرية خاصة في 13 بلدة 

عربية ودرزية وشركس���ية، والتي عرضتها ف���ي العام 2010 

على أيدي وزير المالية في حينه يوفال ش���تاينيتس، ووزير 

ش���ؤون األقليات ف���ي حينه أفيش���اي برافرم���ان، فقد أقرت 

بالفعل للتنفيذ، وحتى تم توسيعها في اطار توصيات لجنة 

تراختنبرغ.

)نشر هذا المقال في ملحق »مامون« االقتصادي التابع لصحيفة 

»يديعوت أحرونوت«. ترجمة خاصة بتصرف(

ســـر الالمـســـــاواة فـي إســـرائيل!

اضطرت س���لطة الضرائب اإلسرائيلية في األسبوع الماضي 

إلى الكش���ف عن اإلعفاءات الضريبي���ة، التي منحتها لكبرى 

الش���ركات، ف���ي اط���ار قانون »تش���جيع االس���تثمارات« في 

إس���رائيل، ليتبي���ن أن 50% من هذه االمتيازات خال س���ت 

س���نوات، حصلت عليها ثاث شركات، أكبرها شركة »طيفع« 

التي تعد من أكبر ش���ركات األدوية ف���ي العالم، وهي ما بين 

س���ابع أو ثامن ش���ركة في العالم. وتصدر ه���ذه المعطيات 

في أوج تصويت لجان الكنيس���ت على الميزانية العامة، بما 

تش���مله من تقليصات تصيب الش���رائح الفقيرة والضعيفة 

والمتوسطة.

ويظهر من التقارير أن شركة طيفع حصلت على إعفاءات 

ضريبي���ة، من العام 2006 إلى العام 2011، بنحو 8ر11 مليار 

ش���يكل، وهو ما يق���ارب 3ر3 مليار دوالر، بس���عر الصرف 

الي���وم، ما يعني انها لم تدفع ضرائ���ب على أرباحها، في 

الوقت الذي كانت فيه نسبة الضرائب على أرباح الشركات 

ف���ي العام 2006 نحو 31%، وتراجع���ت تدريجيا في العام 

2011 إل���ى 24%. ويذكر هنا أن ه���ذه الضريبة ارتفعت في 

العام الماضي بنس���بة 1%، ومن المفت���رض أن تعلو قريبا 

إلى 5ر%26.

وحصلت شركة »تشيك بوينت« للتقنيات العالية، وشركة 

»كيل«، على ما مجموعه 900 مليون دوالر للشركتين معا.

وقالت مصادر في وزارة المالية إن الوزارة تعيد النظر في 

امكانية إلغاء كل مس����ار اإلعفاءات الذي تحصل عليه شركة 

ه ف����ي العام 2005، 
ّ
»طيف����ع«، بموجب القانون الذي تم س����ن

حينما كان وزير المالية بنيامين نتنياهو، إال أن مس����ؤولين 

في الوزارة أشاروا إلى أن القانون ساري المفعول لمدة عشر 

س����نين، ما يعني إلى الع����ام 2015، وهناك ش����ك في ما إذا 

سيكون بمقدور الوزارة اجراء تعديل قانون بهذا المستوى. 

ولم تس����تبعد جهات مس����ؤولة ف����ي الوزارة، وف����ق تقارير 

نش����رتها الصحافة االقتصادية، أن تجري مفاوضة ش����ركة 

»طيفع«، كي تتنازل إلى حد ما عن االعفاءات الضريبية التي 

تحصل عليها.

لكن ش���ركة »طيفع« لم تس���تفد فقط من هذا القانون، بل 

كانت من أكثر الش���ركات استفادة من قرار وزارة المالية في 

نهاية العام الماضي، أن تخف���ض إلى درجة كبيرة الضريبة 

على األرباح التي حققتها الش���ركات اإلسرائيلية في الخارج، 

وكان من المفترض أن تجبي الحكومة نحو 30 مليار ش���يكل، 

وه���و ما يعادل 33ر8 ملي���ار دوالر، إال انها قررت جباية %10 

من ه���ذا المبلغ، أي فقط 3 مليارات ش���يكل، وكانت »طيفع« 

المستفيدة األكبر، إذ كان عليها أن تدفع 5 مايين دوالر، من 

أصل أرباح خارجية بلغت 6ر1 مليار دوالر.

وكما يبدو فإن مبادرة س���لطة الضرائب للكش���ف عن حجم 

االمتي���ازات الضريبي���ة التي حصلت عليها كبرى الش���ركات 

اإلس���رائيلية، جاءت في أعقاب تخوفها م���ن صدور قرار في 

المحكمة العليا اإلسرائيلية يساند قرار المحكمة المركزية، 

بالزام س���لطة الضرائب بالكش���ف عن حجم تلك االمتيازات، 

إذ أن المحكم���ة العليا كانت قد أصدرت في مطلع األس���بوع 

الماضي، قرارا يوقف قرار المحكمة المركزية، إلى حين البت 

في اس���تئناف س���لطة الضرائب على ق���رار المركزية، ولكن 

العلي���ا أوضحت أن ق���رار تجميد حكم المركزي���ة ال يعني أن 

إعفاءات ضريبية لشركة »طيفع« بقيمة 3ر3 مليار دوالر خالل ست سنوات!

حدث ضجة كبيرة في الساحة اإلسرائيلية *ثالث شركات من ضمنها »طيفع« 
ُ

*معطيات اضطرت لكشفها سلطة الضرائب ت

حصلت خالل ست سنوات على 2ر4 مليار دوالر إعفاءات ضريبية *صرخات بين السياسيين: تقطعون مئات الماليين عن الفقراء 

وتدفعون مليارات للشركات الكبرى! * »طيفع« تدافع عن ذاتها وتعرض تقارير عن نشاطها االقتصادي في إسرائيل*

القرار النهائي سيكون ناقضا لقرار المركزية.

وكانت جه���ات اقتصادية، وأخرى ناش���طة ف���ي القضايا 

االجتماعية، قد طلبت من س���لطة الضرائب الكشف عن أكثر 

10 ش���ركات تحصل على امتيازات ضريبية، وحينما رفضت، 

توجه المطالبون إل���ى المحكمة المركزية، التي أصدرت قرارا 

يتجاوب مع طلبهم، ورفضته سلطة الضرائب. 

وق���د ج���اء الطلب ف���ي أعقاب الكش���ف قبل ش���هرين عن 

معلومات قالت إن 70% من االمتيازات الضريبية للش���ركات 

في العام 2010، حصلت عليها أربع ش���ركات، أكبرها ش���ركة 

األدوي���ة  العالمية »طيفع«، التي قيل ف���ي حينه إنها مّولت 

روات���ب ذلك العام م���ن االمتيازات الضريبي���ة التي حصلت 

عليها. وحس���ب التقديرات، فإن كبرى الشركات في إسرائيل 

تحصل س���نويا على امتيازات ضريبي���ة متنوعة بقيمة 7ر2 

مليار دوالر، وحتى أكثر من هذا.

ردود الفعل
قالت رئيس���ة المعارضة ورئيس���ة حزب »العمل« ش���يلي 

يحيموفيت���ش، في رد على ما نش���ر: »ها هو المال، فالمصالح 

االقتصادية الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 99% من عدد 

المصالح في إسرائيل، تئن تحت ضغوط االعتمادات والديون 

المالية، في حين أن الحكوم���ة تواصل منح اإلعفاءات، يمينا 

ويسارا، للش���ركات األضخم، من دون أي مبرر اقتصادي، 5ر16 

مليار شيكل )6ر4 مليار دوالر( إعفاءات لكبرى الشركات خال 

خمس س���نوات، ولكن هذا طرف الجليد، وه���ذه هزة أرضية 

للسياسة االقتصادية«.

وتابع���ت يحيموفيت���ش تق���ول »إن الهجوم الذي ش���نته 

الحكومة على الش���رائح المتوس���طة غير مس���بوق في قوته، 

فقرار وزير المالية يائير لبيد يعني أن الش���رائح المتوسطة 

والفقيرة س���تتحمل مّرة أخرى ع���بء العجز في الموازنة، في 

الوق���ت الذي يمتنع في���ه من المس بمعاق���ل المال الضخم، 

وهذا عدم مسؤولية، وال أخاقية«.

وقالت رئيس���ة حزب »ميرتس« اليس���اري، زهاف���ا غالئون 

»إن االمتي���ازات الضريبية المنفلت���ة التي حصل عليها عدد 

قليل جدا من الش���ركات، هي نتيجة عاقات وثيقة بين تلك 

الش���ركات وسلطة الضريبة ومؤسس���ات الحكم، وال يوجد أي 

تفسير آخر لسؤال كيف حصلت شركة »طيفع« على 11 مليار 

شيكل، وشركة مثل »كيل« تس���تغل موارد الطبيعة بأبخس 

األثمان، وتحصل أيضا على 2ر2 مليار شيكل«

وأضاف���ت غالئون أن تصريحات وزير المالية لبيد، التي قال 

فيها إنه سيفحص من جديد سياسة االمتيازات واالعفاءات 

الضريبي���ة، فارغة م���ن أي مضمون، ألن ش���ركات مثل طيفع 

وكيل موجودة على المس���ار االس���تراتيجي، ومن المتوقع أن 

تستمر في الحصول على هذه االمتيازات المفرطة.

ودافعت ش���ركة »طيفع« عن نفسها، وادعت أن المقاييس 

لديها مائمة للقانون، وأنها اس���تثمرت كثيرا في إسرائيل، 

ولديها 7100 عامل في إس���رائيل، وهي مرتبطة بعقود مع 7 

آالف مزودين، الذين يشغلون 40 ألف عامل، وفتحت عددا من 

المصانع المرافقة في أنحاء مختلفة من الباد، وأن الش���ركة 

من أكبر المصدرين من إس���رائيل إلى الخارج. وقالت إنها في 

السنوات العش���ر األخيرة صّدرت ما قيمته 140 مليار شيكل 

)38 مليار دوالر بس���عر الدوالر حاليا(، إلى جانب أنها وظفت 

في الس���نوات العش���ر األخيرة 8 مليارات ش���يكل في أعمال 

األبح���اث والتطوير، و15 مليار ش���يكل لتطوي���ر التكنولوجيا 

الطبية.

وتزعم »طيفع« أيضا أنها بين األعوام 2006 و2012 ضاعفت 

صادراتها، ما جعل إس���رائيل »من أكبر مصدري األدوية التي 

تنقذ حياة الناس«.  

أحد فروع شركة »طيفع« إلنتاج األدوية في إسرائيل: الشركة تجرف أرباحًا بالمليارات وتحصل على إعفاءات ضريبية أيضًا بالمليارات!
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م����ا زال الموق����ف الرس����مي اإلس����رائيلي إزاء 

التطورات األخيرة في مصر، وخاصة عزل الرئيس 

محمد مرس����ي من طرف الجي����ش المصري، غير 

واض����ح بما فيه الكفاية. ويعود س����بب ذلك إلى 

امتن����اع رئيس الحكومة اإلس����رائيلية، بنيامين 

نتنياهو، ع����ن التطرق إلى ما يح����دث في مصر. 

كما أنه أصدر تعليمات إلى وزرائه باالمتناع عن 

التطرق إلى هذه التطورات. 

واكتف����ى نتنياهو حتى يوم أم����س )االثنين( 

بتصري����ح مقتض����ب أدلى به في س����ياق مقابلة 

أجرته����ا معه صحيف����ة ألمانية، وق����ال فيه إنه 

يعتقد بأن أنظمة الحكم اإلسامية الراديكالية 

منى بالفش����ل على المدى القصي����ر ألنها 
ُ
س����ت

تفتق����ر إلى القدرة على أن تنش����ئ دوال حديثة 

وديمقراطية. 

وقبل ذل����ك، كان نتنياهو قد تط����ّرق إلى عزل 

مرس����ي بجملة واحدة خال حفل استقبال أقيم 

ف����ي مقر الس����فير األميركي لدى إس����رائيل في 

مناسبة يوم اس����تقال الواليات المتحدة. وقال 

نتنياهو »في الش����رق األوس����ط، كانت اسرائيل 

دائم����ا عبارة ع����ن جزي����رة تتحلى باالس����تقرار 

والديمقراطي����ة وس����ط بحر من عدم االس����تقرار 

والطغيان. هكذا كان األم����ر دائما، ولكنه اليوم 

بات أوضح من أي وقت مضى«. 

وعندم����ا عق����ب وزي����ر العل����وم والتكنولوجيا 

اإلس����رائيلي، يعقوب بيري، وهو رئيس س����ابق 

لجه����از األم����ن الع����ام )الش����اباك(، عل����ى هذه 

التط����ورات، فإنه تط����رق فقط، من خ����ال جملة 

عاب����رة، إلى تأثر حركة حماس من جراء إس����قاط 

حكم اإلخوان المسلمين في مصر.

وق���ال بيري لوس���ائل إع���ام، األس���بوع قبل 

الماض���ي، إن »حماس قد تدفع ثمنا سياس���يا 

لانق���اب في مصر«. وأض���اف »يحظر علينا أن 

الت���ي تلقتها  نتجاه���ل الضربة السياس���ية 

حماس في أعقاب األحداث في مصر. وقد تكون 

حماس هي األولى التي ستدفع ثمنا كبيرا في 

الحلبة الدولية والحلبة الداخلية الفلسطينية، 

وثم���ة احتمال ب���أن ترفع المعارض���ة في غزة 

رأسها«. 

وياحظ أن بيري وصف ما حدث في مصر، قبل 

أسبوعين، بأنه »انقاب«، والمقصود أنه انقاب 

عسكري، ألن الجيش أنذر مرسي وبعد ذلك عزله. 

إال أن ه����ذا األم����ر كان محل جدل في إس����رائيل، 

خاصة بي����ن المستش����رقين والمحللي����ن وكبار 

الضباط الذين أصبحوا خارج الخدمة العسكرية، 

في ظل الصمت الرسمي.

ورغم ه����ذا الج����دل، إال أن إس����رائيل ترى في 

الجيش المصري أنه عامل اس����تقرار، خاصة في 

كل م����ا يتعلق بالحف����اظ على معاهدة الس����ام 

اإلسرائيلية - المصرية. 

وأفادت صحيفة »هآرتس«، األس����بوع الماضي، 

بأن إسرائيل أجرت اتصاالت مكثفة، وعلى أعلى 

المس����تويات، مع كبار المس����ؤولين ف����ي اإلدارة 

األميركي����ة، وطالب����ت الواليات المتح����دة بعدم 

تقليص المس����اعدات للجيش المصري، تحس����با 

من تأثير ذلك على أمن إس����رائيل، وعلى تدهور 

الوضع األمني في سيناء.

ونقل����ت الصحيفة عن موظف رفيع المس����توى 

في اإلدارة األميركية قوله إن حكومة إس����رائيل 

توجهت خال األيام األخيرة بواسطة عدة قنوات 

اتص����ال إلى مس����ؤولين ف����ي اإلدارة األميركية، 

وطلبت عدم المس بالمساعدات، بمبلغ 1،3 مليار 

دوالر، والت����ي تمنحها الواليات المتحدة للجيش 

المصري سنويا.

وقالت الصحيف���ة إنه في أعقاب عزل الجيش 

المصري لمرس���ي، ج���رت محادث���ات هاتفية 

مكثفة بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، 

بينه���ا محادثة بين نتنياه���و ووزير الخارجية 

األميرك���ي جون كي���ري، ومحادث���ة أخرى بين 

وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون ونظيره 

األميركي تش���اك هيغ���ل، ومحادثة ثالثة بين 

مستش���ار األمن القومي اإلس���رائيلي يعقوب 

عمي���درور ونظيرته األميركية س���وزان رايس. 

وأش���ار الموظ���ف األميركي إل���ى أن غاية هذه 

المحادثات الهاتفية كانت تنس���يق المواقف 

بين إس���رائيل والواليات المتحدة بشأن األزمة 

في مصر.

الجانب اإلس���رائيلي  أن  وأضافت الصحيفة 

تقلي���ص  أن  األميرك���ي  للجان���ب  أوض���ح 

المس���اعدات للجي���ش المصري ق���د تكون له 

انعكاسات س���لبية على أمن إسرائيل، خاصة 

في كل ما يتعلق بإمكانية حدوث تدهور أمني 

في س���يناء. وعبر المس���ؤولون اإلسرائيليون 

ع���ن تخوفه���م م���ن أن ي���ؤدي تقليص هذه 

المس���اعدات إلى المس بمعاهدة السام بين 

إسرائيل ومصر.

وق����ال الموظ����ف األميركي نفس����ه للصحيفة 

إنه خال المحادث����ات الهاتفية التي جرت منذ 

قرار الجيش المصري بعزل مرس����ي، عبر الجانب 

اإلسرائيلي عن رضاه من هذه التطورات ومن أن 

حكم اإلخوان المس����لمين في مص����ر قد انتهى. 

وأضاف الموظ����ف أنه يوجد توافق بين الواليات 

المتحدة وإسرائيل على أنه يتعين على الجيش 

المصري تس����ليم مقاليد الحك����م في أقرب وقت 

إلى حكومة مدنية والتأك����د من إجراء انتخابات 

حرة.

ليبرمان: »أحداث مصر تقلقنا
قل الكلمة األخيرة فيها بعد«

ُ
ولم ت

كان وزي���ر الخارجي���ة اإلس���رائيلي الس���ابق، 

ورئي���س لجن���ة الخارجي���ة واألم���ن التابع���ة 

للكنيس���ت، أفيغ���دور ليبرمان، أول ش���خصية 

إل���ى  بتوس���ع  تتط���رق  رفيع���ة  إس���رائيلية 

التط���ورات في مص���ر. وبعد وق���وع مواجهات 

بين مؤيدي مرس���ي ومعارضيه، ق���ال ليبرمان 

لموق���ع »يديعوت أحرون���وت« االلكتروني، يوم 

6.7.2013، إن »ما يح���دث هناك يجب أن يثير 

القلق من دون ش���ك. فهذه أكب���ر دولة من بين 

الدول المج���اورة لنا، وهي األول���ى التي وقعت 

على اتفاق س���ام، وواضح أن انعدام االستقرار 

هناك س���ينعكس على المنطقة كلها. ويوجد 

لدينا اهتمام بأن تكون مصر مستقرة وتسيطر 

على كل أراضيها«. 

ورأى ليبرمان أن التطورات في مصر ال تش����كل 

خطرا على اتفاقية الس����ام، وق����ال إن »اتفاقية 

الس����ام ليس����ت في مركز التط����ورات حاليا، وال 

عاقة إلس����رائيل باألحداث، ولكن جميعنا يدرك 

أن مصر ليس����ت مج����ّرد دول����ة، فالجميع يعقب 

وهناك مفاجآت«. 

وحول إس����قاط حك����م اإلخوان ف����ي مصر، قال 

ليبرم����ان إن����ه »ال توجد هنا مس����ألة تف����اؤل أو 

تشاؤم. فهذه تطورات عميقة وال مصلحة لنا في 

التدخ����ل. كما أنه ال توج����د لدينا مواقف مؤيدة 

أو معارض����ة. ونعتق����د أن االس����تقرار في مصر 

سينعكس على الصورة اإلقليمية كلها، وواضح 

أن ما يحدث في سورية وليبيا ال يزيد من ارتياح 

إسرائيل. وتهريب الساح إلى غزة ليس إال مثاال 

واحدا على ذلك«. 

وأض����اف ليبرم����ان، الذي يتوق����ع أن يعود إلى 

منصبه كوزير للخارجية بع����د انتهاء محاكمته 

في حال ع����دم إدانته، أن »األم����ر الواضح هو أن 

قل 
ُ
الكلم����ة األخيرة ف����ي الدراما المصري����ة لم ت

بعد. واإلخوان المسلمون ليسوا األشخاص الذين 

س����يقبلون بعزل مرس����ي بس����ام. وما زال مبكرا 

تقدير أي ش����يء. وأكرر فقط الق����ول إن الكلمة 

قل بعد«. 
ُ
األخيرة لم ت

ورأى ليبرمان أن األسباب التي أدت بالجماهير 

المصري���ة إلى النزول للش���وارع والتظاهر ضد 

مرسي ليس���ت حكم اإلخوان المسلمين، وإنما 

الس���بب الرئيس لذلك ه���و الوضع االجتماعي 

- االقتص���ادي ال���ذي تواجهه مص���ر. وقال إن 

»المحرك هو الوض���ع االقتصادي، وليس مهما 

من يقف على رأس الدولة، س���واء كان علمانيا 

أو مس���لما متعصب���ا. وم���ن دون حل مش���اكل 

التش���غيل واالقتص���اد واألم���ن الش���خصي ال 

يمكن االستمرار. والتركيز الذي شاهدناه في 

الدستور اإلس���اموي أو التغييرات السياسية 

عل���ى أنواعها التي لم تك���ن مدعومة بخطوات 

اقتصادي���ة لم تنجح. فالجماهي���ر تريد حياة 

معقولة«. 

وتط���رق ليبرمان إلى تأثر حماس، المقربة من 

اإلخوان المس���لمين في مصر، بالتطورات فقال 

إنه »ال شك في أنه بالنس���بة لحماس فإن هذه 

معضلة صعبة. فقد كانت حماس أول من رحبت 

بحقيقة أن اإلخوان المسلمين وصلوا إلى الحكم 

في مص���ر. فهذه حركة ش���قيقة. وقد س���ارت 

معهم ط���وال الطريق ضد ]الرئيس الس���وري[ 

بشار األس���د وضد الوصي الس���ابق إيران. وأنا 

ال أعرف ماذا س���تكون الق���رارات اآلن، لكن من 

الواض���ح أن هذه التطورات تض���ع حماس أمام 

مجموعة من األسئلة«.

وأشار ليبرمان إلى رد الفعل في العالم الغربي 

عل����ى ما يح����دث في مص����ر، وخاصة م����ا يتعلق 

بس����قوط قتلى ف����ي المظاهرات، وق����ال إنه »لم 

نَر رس����الة حادة وواضحة، ولذلك فإنه ال يتعين 

علينا أن نتسرع«.

وأض����اف ليبرمان، فيما يتعلق ب����أداء الرئيس 

األميرك����ي، باراك أوباما، حي����ال األزمة المصرية 

»أعتق����د أن ه����ذه أحداثا كبيرة ج����دا حتى على 

دولة عظمى مثل الواليات المتحدة. وهذه عملية 

جارية، وستس����تغرق وقتا. واألحداث في الشرق 

األوسط هي تحد كبير جدا«.

الموقف اإلسرائيلي الرسمي إزاء آخر 
التطورات في مصر ما زال ضبابيًا!

* إسرائيل الرسمية ترى أن الجيش المصري يشكل

أهم عامل استقرار خاصة في كل ما يتعلق بالحفاظ

على معاهدة السالم اإلسرائيلية - المصرية  *

الس���ياق المصري المميز، حرصت إس���رائيل على استمرارية 

وحتى تعزي���ز العاقات الخاصة مع الجي���ش المصري، التي 

تشكل مدماكا مركزيا ومرساة في الحفاظ على عاقات السام 

بين الدولتين«.

وأضافت المذكرة أن »حكومة اإلخوان المس���لمين امتنعت 

ع���ن أي اتصاالت علنية ومباش���رة بين الدولتي���ن، لكنها لم 

تحاول المس بالعاقات الرس���مية أو تقويضها أو التس���بب 

بتراجعه���ا. وكانت وال ت���زال المصلحة الموجه���ة للجانبين 

هي منع أي تصعيد أو تدهور عس���كري، يكون مقرونا بخطر 

مواجهة عسكرية. وعلى هذه الخلفية سعى الحكم المصري 

إل���ى الجس���ر بين إس���رائيل وحماس والتوس���ط ف���ي بلورة 

تفاهم���ات وقف إطاق الن���ار في نهاية جول���ة القتال التي 

دارت بي���ن إس���رائيل والحركة في تش���رين الثاني من العام 

2012 )عملية »عمود السحاب«(«.

ورأى الباحث���ون الذين أعدوا المذك���رة أن »ثمة أهمية غير 

مس���بوقة لحقيقة أن اتفاقية الس���ام بين إس���رائيل ومصر 

صمدت خال نظام حكم إسامي، ينفي من الناحية المبدئية 

حق دولة إس���رائيل في الوجود«. لكنهم اعتبروا أنه »في حال 

نجح حكم اإلخوان المس���لمين في االس���تقرار وتعزز وأصبح 

يعتمد بق���در أقل على المس���اعدات االقتصادي���ة الغربية، 

لتدفق العداء األيديولوجي العميق لدى اإلخوان المس���لمين 

تجاه إس���رائيل وقوض أس���اس المصالح األمنية والسياسية 

المشتركة بين الدولتين. وتقويض حكم اإلخوان المسلمين 

في مص���ر، ف���ي أعقاب ث���ورة حزي���ران الع���ام 2013، بدعم 

وقيادة الجيش المصري، يقل���ص احتمال تحقق قريب لهذا 

السيناريو. لكن حتى في الوضع الحالي ما زال التحدي األمني 

الكامن في سيناء ساري المفعول«.

وفيم���ا يتعلق بالوض���ع المصري الداخلي، أش���ار الباحثون 

اإلس���رائيليون إلى أن »مصر تدخل إلى فترة انتقالية طويلة، 

خاصة في ح���ال لم تنِه الحكومة االنتقالي���ة المهمات التي 

ألقي���ت عليه���ا، والتي س���تكون متركزة خالها في ش���ؤون 

داخلي���ة متعلقة بالحفاظ على القانون والنظام واالس���تقرار 

ومن���ع االنهيار االقتصادي. وفي هذا االطار س���يكون الحكم 

منهمكا في لجم االحتجاج الشعبي، وقمع مراكز هبة مؤيدي 

اإلخوان المس���لمين، وكذلك بتصحيح الدستور، واالستعداد 

النتخابات برلمانية ورئاسية وإجرائها«.

وعل���ى ضوء ذلك، أض���اف الباحثون، فإن »ه���ذه التحديات 

س���تصرف أنظار الحكم عما يجري في س���يناء. ولكن يتوقع 

أن تتصاعد العمليات اإلرهابية لجماعات جهادية وس���لفية 

في س���يناء، وأن تحاول هذه الجماع���ات أن تضع تحديا أمام 

الحكم المركزي في القاهرة، بواسطة المس مباشرة بممثليه، 

أو بش���كل غير مباشر بواسطة اس���تفزاز إسرائيل، وتقويض 

األمن في س���يناء، من خال التوغل إلى األراضي اإلسرائيلية. 

ونتيجة محتمل���ة للتصعيد في هذه الحلبة س���تكون إلحاق 

ضرر بالعاق���ات المميزة بين المؤسس���تين العس���كريتين 

المصرية واإلسرائيلية. ويبدو أن هذا سيكون التهديد األهم 

في الجبهة الجنوبية ]إلسرائيل[ في الشهور القريبة«. 

ولفت الباحثون إلى أن »الغاية االس���تراتيجية اإلسرائيلية 

هي الحفاظ على عاقات الس���ام م���ع مصر وحتى تعميقها. 

وثمة أهمية خاصة بالنس���بة إلس���رائيل في اس���تقرار حكم 

علماني  ومس���ؤول ويعمل بنجاعة في مص���ر كلها ومنطقة 

سيناء. وإسرائيل مطالبة بالعمل في عدة مستويات من أجل 

دفع هذه الغايات«.

»استئناف العملية السياسية اإلسرائيلية -
الفلسطينية من شأنه دفع االستقرار في مصر«

وطالب���ت مذكرة »معهد أبح���اث األمن القومي« إس���رائيل 

بتنفيذ عدة خطوات، وهي:

أوال: تعميق التعاون مع الجيش المصري ومواصلة السماح 

بتفعيل قواته في س���يناء، بحجم يتجاوز م���ا يمليه الملحق 

األمني التفاقية الس���ام، ضد الجماعات الجهادية وتهريب 

األسلحة إلى قطاع غزة. 

ثانيا: على إس���رائيل تأييد اس���تمرار المساعدات األمنية 

األميركية للجيش المصري، وتوس���يع المس���اعدات المدنية 

لمصر من جانب الدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية، 

ودفع مبادرات دولية لتطوير بنى تحتية، يحتاجها االقتصاد 

المصري.

ثالث���ا: عل���ى الرغم م���ن أنه بإم���كان جهات دولي���ة »وفي 

مقدمته���ا األنظم���ة الملكية الس���نية، الس���عودية واألردن 

واإلم���ارات العربية المتحدة« دعم مصر لمواجهة مش���اكلها 

الداخلي���ة، وخاصة من خال الدع���م االقتصادي، وعلى الرغم 

من أن قدرة إسرائيل محدودة في هذا السياق، إال أنه بإمكان 

إس���رائيل »محاولة إقامة قنوات س���رية مع األنظمة الملكية. 

كذل���ك فإن اس���تئناف العملية السياس���ية بين إس���رائيل 

والفلس���طينيين، ولو بش���كل جزئي، بإمكانه أيضا أن يدفع 

تنس���يقا إقليميا، ليس في سياق الجهد لدفع استقرار مصر 

وحس���ب، وإنما أيضا في إط���ار الجهد من أج���ل بلورة جبهة 

إقليمية ضد المحور الراديكالي، الذي تتزعمه إيران«. 

رابعا: إسرائيل ال يمكنها االس���تمرار في تجاهل المجتمع 

المدن���ي في مصر، وهم الش���بان الليبرالي���ون والعلمانيون، 

الذين أثروا بشكل كبير على اإلطاحة بمبارك ومرسي. ورغم أن 

إلسرائيل تأثيرا محدودا على المؤسسة السياسية في مصر، 

إال أن عليه���ا أن تحاول إقامة قنوات ح���وار مع الجهات التي 

قام���ت بالثورة ومن خال الحرص على االمتناع عن اس���تفزاز 

الجيش المصري. وهكذا سيكون بإمكان إسرائيل محاولة منح 

المش���ورة لتلك الجهات المدنية في المواضيع االقتصادية 

واإلدارة السليمة. وبإمكان هذه الجهات االستعانة بإسرائيل 

وعاقاتها من أجل تشجيع االستثمارات في مصر. 

خامس���ا: اعتبرت المذكرة أن إح���دى الجهات األكثر تضررا 

من سقوط حكم اإلخوان في مصر هي حركة حماس في قطاع 

غزة، وذلك بس���بب عاقتها القوية بحركة اإلخوان المسلمين 

المصرية، وفقدانها لموقعها في س���ورية، وتراجع عاقاتها 

م���ع حزب الله، والقطيعة بينها وبين إيران في أعقاب توطيد 

عاقاتها مع إخوان مصر، وإبعاد قيادتها السياسية عن قطر. 

وتابع���ت المذكرة أنه إضافة إلى كل ذلك، فإن حماس تواجه 

انتقادات داخلية في قطاع غزة. كما أن الجيش المصري ُمصٌر 

عل���ى منع تهري���ب بضائع إلى القطاع، األمر الذي س���يقلص 

حجم دخل حماس، ما سيؤدي إلى وضع صعوبات أمام الحركة 

في إدخال أس���لحة إلى القطاع، وخاصة القذائف الصاروخية 

وصواري���خ أرض - أرض متط���ورة. وأضاف���ت المذك���رة أنه ما 

زال من الس���ابق ألوانه التقدير م���ا إذا كانت هذه الصعوبات 

ستش���جع قيادة حماس على دف���ع المصالحة مع حركة فتح. 

وفي المقابل فإن حماس قد تسعى إلى تصعيد أمني مقابل 

إسرائيل.

سادس���ا: »من أجل محاول���ة جعل المحف���زات لدى حماس 

والفصائل المتطرفة األخرى النشطة في القطاع أكثر اعتداال، 

بإمكان إسرائيل انتهاج سياسة توسيع عمل المعابر للقطاع 

وتصاريح الصيد وحتى التوصل إلى تفاهمات حول استخراج 

الغاز الطبيعي«.

ودعت مذكرة »معه���د أبحاث األمن القومي« اإلس���رائيلي 

إلى »تقييم س���قوط اإلخوان المسلمين في مصر في السياق 

الواس���ع للتوجه���ات اإلقليمية والهزة الحاصلة في الش���رق 

األوس���ط. فقد ساد ش���عور مؤخرا بأن اإلس���ام السياسي هو 

’المنتصر األكبر«، لكن س���قوط حكم اإلخوان المس���لمين في 

مصر، وتبخر صاحية شعارات مثل ’اإلسام هو الحل’، وكذلك 

اإلثبات القاطع بأن اإلس���ام السياسي سيواجه صعوبة، مثل 

أي حكم آخر، في مواجهة تحديات معقدة داخلية وخارجية، 

له تبعات بعيدة المدى على مجمل حركات اإلخوان المسلمين 

في المنطقة«.

وتوقعت المذكرة »تقلص تأثير حركة اإلخوان المس���لمين 

المعارض���ة ف���ي األردن، وتحس���ن ق���درة العائل���ة المالكة 

الهاش���مية على مواجهة الحركة. وقد يميل توازن القوى في 

المعارضة الس���ورية، التي تحارب حكم األسد، لصالح القوى 

الليبرالية، على حساب الجهات اإلسامية«.

وخلصت المذكرة إلى أن »اتجاهات كهذه س���تكون مريحة 

إلسرائيل، وعليها مواصلة توقع تطورها، إلى جانب االعتراف 

بقدرته���ا المحدودة في التأثير عليه���ا، وخال ذلك الحفاظ 

عل���ى االبتعاد عن مركز األنظ���ار اإلقليمي، س���واء من جانب 

األنظم���ة أو الجمه���ور. وإضافة إلى ما تق���دم، فإنه يرجح أال 

تتنازل حرك���ة اإلخوان المس���لمين عن الفرص���ة التاريخية 

التي س���نحت لها بحكم مصر، على ضوء وزنها ومكانتها في 

العالمين العربي واإلس���امي، ولذلك فإن���ه يتوقع أن يكون 

هن���اك صراع داخل���ي متواصل في مصر. وف���ي غضون ذلك، 

فإنه ال يمكن التأكيد بش���كل قاطع أن تأثير ’الشارع’ سيتم 

التعبير عنه من خال نتائج االنتخابات للرئاس���ة والبرلمان. 

لذلك، ينبغي أن يكون أداء إسرائيل متواضعا، وأن تمتنع عن 

إطاق تصريحات ضارة، وأن تحتفظ بحيز المناورة بين يديها 

أمام واقع سياسي متقلب في مصر«.

تسريبات صحافية: 

إسرائيل لم تحتفل بسقوط حكم »اإلخوان 
المسلمين« ألنه ظهر كعامل استقرار مهم!

قالت صحيفة »معاريف« إن المس���ؤولين في إسرائيل »لم 

يس���ارعوا إلى االحتفال بس���قوط اإلخوان المسلمين، ألنهم 

ظهروا في المدى القريب على أنهم عامل استقرار«. 

األمني���ة  الجه���ات  تقدي���رات  أن  الصحيف���ة  وأضاف���ت 

اإلسرائيلية هي أن »إسقاط مرسي عن الحكم هو مجرد حلقة 

أخرى في سلس���لة األحداث الحاصلة في الش���رق األوسط في 

الس���نوات األخيرة... وس���تبقى المنطقة غير مستقرة لمدة 

تتراوح ما بين 5 - 10 سنوات في أفضل األحوال«. 

وأش���ارت الصحيفة إل���ى أن التع���اون األمن���ي المصري - 

اإلس���رائيلي، بعد صعود مرس���ي للحكم، »ف���اق التوقعات«، 

إذ اس���تمر هذا التع���اون والحوار بين الجه���ات األمنية في 

الدولتي���ن وخاصة محاربة تهريب األس���لحة من س���يناء إلى 

قطاع غزة بإشراف أميركي. 

وتابع���ت الصحيف���ة أن حكم اإلخوان في مص���ر »تبين أنه 

عام���ل اس���تقرار إقليمي« خاصة فيما يتعل���ق بالضغط على 

حركة حماس لوقف إطاق صواريخ على إسرائيل، وحرب مصر 

ضد التنظيمات الجهادية في سيناء، ووقوف مصر إلى جانب 

»المحور السني« ضد محور إيران وسورية وحزب الله.

ووفقا للصحيفة فإن اإلنذار ال���ذي وجهه الجيش المصري 

إلى مرسي كان بمثابة »بشرى مهمة بالنسبة إلسرائيل«، وأن 

األحداث الحالية في مصر وأداء جيش���ها »يبعدان خطر حرب 

تقليدية )عن إسرائيل( في الجبهة المصرية، ألن أي انشغال 

للجيش في دول���ة عربية بحروب داخلية ي���ؤدي إلى تضاؤل 

الرغبة في مواجهات خارجية«.

واعتب���رت صحيفة »هآرتس« أن اإلنذار الذي وجهه الجيش 

المصري إلى مرس���ي بحل األزمة في غضون 48 ساعة ووقوفه 

بذلك إلى جانب حركة »تمرد« هو انتقام الجنراالت المصريين 

للتغييرات في الجيش التي نفذها مرسي. 

رغم ذلك فإن هناك نقاشا في إسرائيل حول عزل مرسي. 

ووصف المحاضر في قس���م الدراس���ات اإلسامية والشرق 

أوس���طية في الجامعة العبرية في القدس، البروفس���ور ايلي 

بوديه، عزل مرس���ي بأنه »انقاب عس���كري«. وكتب في مقال 

نش���ره في »هآرتس«، أن »اللقاء بين انقاب عس���كري وثورة 

ش���عبية موازية أدى إلى تغيير الحكم. ولم يتضح بعد مدى 

التنس���يق بين الجانبين، لك���ن يبدو أن ه���ذا اللقاء لم يكن 

صدفة«. وأضاف بوديه أن »انقابا عس���كريا ال يمكن اعتباره 

خطوة ديمقراطية سليمة«. 

واعتبر بوديه، الذي لم يتطرق إلى س���عي حكم اإلخوان إلى 

تحقيق مكاسب فئوية من وجودهم في الحكم، وبينها إجراء 

تغييرات في الجيش، أن »وج���ود الديمقراطية متعلق أيضا 

بقدرة اإلس���اميين على قبول ش���رعية المؤسسة السياسية 

الحالي���ة التي تقيأتهم، وهذه س���تكون مهمة غير س���هلة 

للحكم الجديد«.

من جانبه، عبر رئيس »مركز دراس���ات الش���رق األوسط« في 

جامعة بن غوريون في بئر الس���بع، البروفس���ور يورام ميتال، 

ع���ن موقف مناقض لموقف بوديه، من خال مقابلة مع ملحق 

»المش���هد اإلس���رائيلي« في العدد الماضي، وهو موقف عبر 

عنه ميتال أيضًا في وسائل إعام إسرائيلية.

وق���ال ميتال إن »ما يحدث في األي���ام األخيرة ليس انقابا 

عس���كريا. وادعائي هو أن الجيش المصري قرر أن يتدخل في 

األزمة، وقام بنشر ’خارطة طريق’ هدفها محاولة إعادة غايات 

الثورة في كانون الثاني العام 2011 إلى مس���ار ما زال ممكنا. 

ما نراه هنا هو محاول���ة للتصحيح، وما رأيناه في 30 حزيران 

هو حرك���ة تصحيح. وهذه حركة تريد إعادة ش���يء ما يوجد 

حوله إجماع في مصر. وقد كان هناك إجماع حتى في ثورة 25 

يناير، وعندما انضم اإلخوان المسلمون والسلفيون إلى شباب 

الثورة، وافقوا على أهداف ومبادئ الثورة«.

وأض���اف ميتال أن »ما حدث في الواقع الحقا هو أن الرئيس 

مرسي، وخال عام واحد، ذهب في اتجاه مناقض للوعود التي 

منحه���ا لناخبيه. إضافة إلى ذلك، فقد س���عى للحصول على 

صاحيات كبيرة جدا بواس���طة نش���ر ’اإلعان الدستوري’ في 

ش���هر تش���رين الثاني الماضي. كما أنه عي���ن في المناصب 

العليا أش���خاصا من التيار اإلس���امي، وتدخ���ل بصورة فظة 

في عمل لجنة إعداد الدس���تور، وطرح الدستور في استفتاء 

ش���عبي رغم االنتقادات الواس���عة للغاية لدى الجمهور على 

بر لدى 
ُ
هذه الخطوة. وكانت النتيجة أن الرئيس مرس���ي اعت

جماهير متعددة ف���ي مصر، من متديني���ن وغير متدينين، 

مثل عبد المنعم أبو الفتوح، بأنه شبيه بنظام مبارك. وعندما 

فاز مرس���ي ف���ي االنتخاب���ات، كان أول ظهور ل���ه في ميدان 

التحرير. ووقف عل���ى المنصة أمام مئات األلوف، وتعهد بأن 

يك���ون حكمه مس���تندا إلى ثورة 25 يناير وأن هذا س���يكون 

حكم جميع المصريين ’س���واء الذين انتخبوني أو خصومي’. 

وأضاف: ’حاسبوني إذا لم أنفذ تعهداتي’. وها هو عام قد مر 

بالتمام وميدان التحرير قال له: كشف الحساب«.

»صمود معاهدة السالم خالل نظام
حكم إسالمي يشكل سابقة مهمة«

أص���در »معهد أبحاث األمن القومي« ف���ي جامعة تل أبيب، 

ي���وم الخميس الماض���ي، مذكرة بعنوان »الث���ورة في مصر - 

توصيات إلس���رائيل«، من إعداد مجموعة م���ن الباحثين في 

المعهد، ه���م أفنير غول���وف وأودي دي���كل وأوريت برلوف 

ويوئيل غوجانس���كي وعوديد عيران وعن���ات كورتس. وجاء 

فيها أن س���بعة مايي���ن مصري خرجوا إلى الش���وارع في 25 

كانون الثاني العام 2011، ما أدى إلى س���قوط الرئيس األسبق 

حس���ني مبارك، وأن 17 مليون مصري خرجوا إلى الشوارع في 

30 حزيران الفائت، ما أدى إلى س���قوط مرسي وحكم اإلخوان 

المسلمين.

وقال���ت المذكرة إنه »منذ ب���دء الهزة ف���ي العالم العربي، 

شاهدت إسرائيل بقلق التوجهات الثورية، وتغييرات الحكم 

والصراعات الداخلية التي تطورت في دول الش���رق األوسط. 

ورغم ذلك، أظهرت إس���رائيل مناع���ة وامتنعت متعمدة عن 

التدخ���ل في األح���داث من خ���ال إطاق تصريح���ات... وفي 

التغيرات في مصر: قراءات اسرائيلية متضاربة.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

بعد افتضاح قضية »الس���جين إكس«، عميل الموس���اد بن زيغير، الذي كان مس���جونا في 

إسرائيل بشكل سري للغاية وبهوية مزورة، تكشفت قضايا مشابهة أخرى، احتجزت خالها 

أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية سجناء وأسرى بشكل سري، قبل عشرات السنين. وإذا كانت 

إس���رائيل تدعي، في حالة زيغير، أن س���جنه كان خاضعا لرقاب���ة الجهاز القضائي وبمعرفة 

عائلته، فإن حاالت مش���ابهة أخرى، اختطف الموس���اد فيها أشخاصا، وحقق الشاباك معهم 

وعذبهم، لفترة معينة، لم تكن فيها أية رقابة على هؤالء »السجناء إكس«.

إحدى هذه القضايا تحمل اس���م »تس���اريِفت«، أي الحرقة في المع���دة، ومتعلقة بعملية 

»تس���اريفت« التي نفذها الموس���اد، في 25 كانون الثاني من العام 1976، واختطف خالها 

خمسة أشخاص، ثاثة فلس���طينيين وألمانيين، من كينيا وأحضرهم إلى إسرائيل. وكشف 

تقرير أعده محلل الشؤون االستخباراتية في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، رونين بيرغمان، 

تفاصيل جديدة عن هذه العملية، يوم الجمعة الماضي.

رابين يحذر من تسريب معلومات
في 30 حزيران العام 1976 عقد رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، إسحق رابين، اجتماعا طارئا 

ومغلقا لحكومته، بعد ثاثة أيام من اختطاف مسلحين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

طائرة تابعة لشركة الطيران الفرنس���ية، وعلى متنها 103 مسافرين، بينهم 83 إسرائيليا، 

وحطت في مطار عينتيبة في أوغندا. وطالب الخاطفون، مقابل إطاق سراح الرهائن، أن تفرج 

إس���رائيل عن أسرى فلسطينيين في إس���رائيل ودول أوروبية، وبينهم خمسة أسرى، كانت 

الجبهة الشعبية تعتقد أنهم محتجزون في كينيا.

وقال رابين لوزرائه »اس���تدعيتكم الجتم���اع الحكومة من أجل أن أق���دم لكم تقريرا حول 

الوضع وأين تقف األمور فيما يتعلق باختطاف الطائرة... وأعتقد أن أية معلومات ستتسرب 

اليوم يمكن أن يكون ثمنها حياة أشخاص. لذلك، فإنني أطلب أال نتصرف في هذه القضية 

كعادتنا« في إشارة إلى التسريبات المتكررة للصحافة من اجتماعات الحكومة.

ووفق���ا لبيرغمان، فإن الغضب الذي ب���دا على رابين خال اجتماع الحكومة س���ببه حصول 

رئيس الش���اباك على معلومات بأن سرا خطيرا حافظت أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية على 

كتمانه طوال الشهور الخمسة السابقة، قد تسرب ووصل إلى وسائل اإلعام.

وتح���دث رابين إلى وزرائه عن »الس���ر« بالتلميح، قائا إن »المخربي���ن يطالبون بتحرير 40 

مخربا موجودا في إس���رائيل... إضاف���ة إلى ذلك طالب المخربون بتحرير خمس���ة آخرين من 

كيني���ا... وهذا يمكن أن يتحول إلى واح���د من أكثر األمور خط���ورة. وحكومة كينيا صامدة 

بش���كل جيد وتدعي أن���ه ال يوجد كهؤالء لديه���ا. ليتنا نصمد مثلها ونمتن���ع عن الثرثرة 

اإلس���رائيلية والتسريبات. وإذا كان ش���يء ما يمكن أن يس���بب كارثة في هذه الفترة فهو 

الثرثرة اإلسرائيلية. وأنا أعتمد على الكينيين أكثر مما أعتمد على الثرثارين اإلسرائيليين«.

وقد تمكنت إس���رائيل من الحفاظ على »الس���ر« ألكثر من عام، وهو أنها احتجزت خمس���ة 

»س���جناء إكس«، تم اختطافهم من كينيا وأحضروا إلى إس���رائيل وتمت محاكمتهم بسرية 

تامة. واعترف رئيس شعبة االس���تخبارات العسكرية اإلسرائيلية في حينه، شلومو غازيت، 

قبل عشرة أيام تقريبا، بأنه صادق شخصيا على سجن »السجناء إكس« الخمسة، لكنه رفض 

اإلفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

جاسوس إسرائيلي داخل الجبهة الشعبية؟
وفقا للمعلومات التي يس���ردها بيرغمان، استنادا إلى ضباط في االستخبارات اإلسرائيلية 

في ذلك الحين، فإن وديع حداد، نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خطط 

لعملية ضد طائرة مسافرين تابعة لشركة »إل عال« اإلسرائيلية في مطار العاصمة الكينية 

نيروبي. وتقرر أن ينفذ هذه العملية ثاثة من نشطاء الجبهة وناشطان ألمانيان من جماعة 

»بادر ماينهوف« األلمانية اليسارية الراديكالية، وهما توماس رويتر وبريجيتا شولتس. 

ووص���ل الخمس���ة إلى نيروبي، بجوازات س���فر قبرصية مزورة. كما وصلت بواس���طة البريد 

الدبلوماسي اليمني، بحسب بيرغمان، صواريخ كتف مضادة للطائرات من طراز »ستيريلي«، 

من أجل إطاقها باتجاه طائرة »إل عال«، لدى هبوطها في مطار نيروبي، في 25 كانون الثاني 

1976. وتدرب الخمس���ة على إط���اق هذه الصواريخ في منطقة قفراء في جيبوتي ودرس���وا 

رسومات وخرائط لمطار نيروبي، وأصبحوا جاهزين لتنفيذ العملية.

لكن في تلك الفترة كان للموس���اد جاسوس في صفوف الجبهة الش���عبية. وكتب بيرغمان أنه 

حتى اآلن تمنع الرقابة العس���كرية اإلسرائيلية ذكر اس���م هذا الجاسوس أو حتى لقبه أو كنيته. 

وأبلغ هذا الجاس���وس الموس���اد بخطة الجبهة لتنفيذ عملية نيروبي ضد طائرة »إل عال«. وطالب 

رابين بتصفية الخمس���ة، لكن الموساد عارض ذلك بشدة. وأوضح ضابط الموساد إليعازر تسفرير، 

الذي شارك في عملية »تساريفت« سبب معارضة الموساد بالقول »لقد شعرنا أن معالجة أمر عدة 

أشخاص في الوقت نفسه وفي عدة أماكن وبحوزتهم الصواريخ، قد يؤدي إلى تعقيد األمور«.

وعل���ى ضوء ذلك تقرر إط���اع الرئيس الكيني، جومو كينياتا، عل���ى الموضوع، خاصة وأنه 

تربطه بإس���رائيل عامة والموس���اد خاصة عاقات متينة للغاية. ووصلت إلى كينيا مجموعة 

كبيرة من أفراد الموس���اد بقيادة ناحوم أدموني، الذي كان قائد الموس���اد في إفريقيا وكان 

يعرف كينياتا جيدا. 

ووافق الرئيس الكيني على التعاون مع الموساد، وهنا يكمن السر الكبير لعملية »تساريفت«. 

وكانت الخطة اإلس����رائيلية أن يتم إلقاء القبض على أفراد الجبهة الشعبية الخمسة في كينيا، 

وبعد ذلك »أن يتم إخفاؤهم عن وجه البس����يطة«، ثم نقلهم س����را إلى إس����رائيل، حيث سيتم 

احتجازهم في عزلة مطلقة ومحاكمتهم بس����رية. وقد طالب الجانب الكيني بأن يتم كل ش����يء 

بسرية تامة، وشدد على أنه لن يدعم إسرائيل في حال اكتشاف هذا السر، وأنه إذا تم تسريب 

أية معلومات حول العملية فإن كينيا ستقطع عاقاتها االستخباراتية مع إسرائيل.

ووافقت إس���رائيل على الش���روط الكينية. وبعد وصول نش���طاء الجبهة الشعبية الخمسة 

إلى نيروبي تم وضعهم تحت المراقبة. وقبل س���اعة من هب���وط طائرة »إل عال« في نيروبي 

اعتقلهم أفراد المخابرات الكينية وس���لموهم لفرقة الموس���اد، وتم تخديرهم ونقلهم إلى 

إس���رائيل بطائرة نقل عسكرية. واحتجزوا في منشأة سرية تحمل رقم 504 في غديرا، حيث 

تعرضوا للتعذيب، وحتى أن أحد الفلسطينيين مات تحت التعذيب، الذي أشرف عليه ضابط 

من الموساد، يرمز إليه بالحرف »ي«.

تسرب السّر إلى الصحافة واأللمان
بعد تنفيذ عملية عينتيبة واحتجاز الرهائن ومطالبة الجبهة الشعبية بإطاق سراح أسرى 

في إس���رائيل وبإطاق سراح الخمسة الذين كانت الجبهة تعتقد أنهم محتجزون في كينيا، 

اتصل الس���فير الكيني في تل أبيب برابين وطالبه بمواصلة الحفاظ على السر، بأن الخمسة 

محتج���زون في إس���رائيل. وكان يعتقد رابين أن الس���ر طي الكتمان. لكن رئيس الش���اباك، 

أبراهام أحيطوف، حضر إلى مكتب رئيس الحكومة وأبلغه بأن »السر في خطر«. 

وفي مساء 30 حزيران 1976، جمع رابين رؤساء تحرير الصحف، وهم غدعون سامت وأرنون 

تس���وكيرمان وأمنون نداف. وكشف رابين الس���ر أمامهم، وقال إنه »لو عرفت من الذي سرب 

هذه المعلومات في إس���رائيل، لنظرت إل���ى ذلك على أنها خيانة. ويؤس���فني أنه ال يمكن 

التحقي���ق مع صحافيين حول مصدر معلومة كهذه. وأكرر ما أريد تأكيده أمامكم: بخصوص 

كينيا، وأي موضوع متعلق بطائرة أو بخمس���ة وبإسرائيل، عدم نشر أي شيء«. ووافق اإلعام 

اإلسرائيلي على طلب رابين وامتنع عن النشر. 

وبعد ذلك بش���هرين، اتصل الس���فير األلماني في إس���رائيل برابين وأبلغ���ه بأن عائلتين 

ألمانيتين، رويتر وشولتس، تدعيان بأن إسرائيل تحتجز قريبيهما بصورة سرية. وأقر رابين 

بأن االثنين محتجزان في إسرائيل فعا، وأمر بالسماح لمندوب عن السفارة األلمانية بحضور 

جلسات المحكمة العسكرية السرية التي حاكمتهما.

وأصدر مكتب رئيس الحكومة اإلس����رائيلية، في آذار العام 1977، أي بعد عام وثاثة ش����هور، بيانا 

بشأن احتجاز »السجناء إكس« الخمسة، لكن من دون ذكر أسمائهم ومكان احتجازهم. إال أن وسائل 

اإلعام اإلسرائيلية نقلت عن »مصادر أجنبية« معلومات كشفت معظم تفاصيل هؤالء السجناء. 

وتم الحكم على األلمانيين بالسجن لمدة عشر سنوات، لكن تم إطاق سراحهما بعد خمس 

س���نوات مقابل اعترافهما. وحكم على الفلسطينيين بالسجن لمدة 18 عاما، لكن تم اإلفراج 

عنهما في صفقة جبريل في العام 1985. 

عملية »تساريفت«: 
قصة احتجاز خمسة »سجناء إكس« 

من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين!

يحتجز الجيش اإلس���رائيلي في السجون العسكرية في كل 

عام اآلالف من جنوده، بعد إدانتهم بمخالفات متنوعة، أبرزها 

الف���رار من الخدمة العس���كرية. وغالبية الفاري���ن من الخدمة 

العسكرية تفعل ذلك على خلفية اقتصادية - اجتماعية. كما 

أن أغلبية كبيرة بين الجنود اإلس���رائيليين الس���جناء هي من 

أبناء المهاجرين الجدد إلى إسرائيل من أثيوبيا ودول االتحاد 

السوفياتي الس���ابق. وأظهرت تحقيقات أن سلطات السجون 

العسكرية اإلسرائيلية تنتهك حقوق الجنود السجناء، كما أن 

الوضع الصحي في هذه السجون مترد جدا.

وأصدر »مركز األبحاث والمعلومات« التابع للكنيست، مؤخرا، 

تقريرا حول موضوع الجنود السجناء، استند كله إلى معلومات 

ومعطيات زودها الجيش اإلس���رائيلي والش���رطة العس���كرية 

للمركز البرلماني. وتجدر اإلش���ارة مس���بقا إلى أن المعطيات ال 

تتطرق أبدا إلى عدد الجنود المس���جونين بسبب رفض الخدمة 

العسكرية ألس���باب ضميرية وسياس���ية لكون إسرائيل هي 

دولة احتال.

ويوجد في إسرائيل سجنان عس���كريان يتم احتجاز الجنود 

فيهما: األول هو »قاعدة السجن 394 في صرفند«، التي تعرف 

باس���م سجن صرفند، أو »السجن 4«. والثاني هو »قاعدة السجن 

396«، التي تعرف باس���م سجن عتليت، أو »السجن 6«. وهناك 

غ���رف اعتقال ف���ي مقرات وح���دات الجيش وقواعد الش���رطة 

العسكرية.

ووفق���ا لتقري���ر الكنيس���ت، فإن س���جني صرفن���د وعتليت 

العس���كريين اس���توعبا 14042 جنديا خال العام 2012. وتبين 

المعطي���ات أن هذا العدد م���ن الجنود الس���جناء كان أقل من 

عددهم في العام 2011، لكنه أكثر من عددهم في العام 2010، 

ال���ذي بلغ حينذاك 12636 جنديا س���جينا، وبينهم 16% دخلوا 

الس���جون العس���كرية أكثر من مرة. إال أن العام 2010 تحديدا 

س���جل انخفاضا في عدد الجنود الس���جناء قياس���ا بالسنوات 

السابقة، بسبب انخفاض حجم األماكن في السجون العسكرية. 

ورغم ذل���ك فإنه في العام 2010 تم تس���جيل ارتفاع في عدد 

الجنود الذين تم اعتقالهم بش���كل يومي، ولم يتم استيعاب 

قسم منهم في الس���جون العسكرية بسبب النقص في أماكن 

االحتجاز فيها.

وأفادت معطيات الجيش اإلس���رائيلي أنه خال العام 2013 

الجاري، وحتى نهاية شهر حزيران الفائت، استقبلت السجون 

العسكرية 6563 جنديا، بينهم 3,014 جنديا في سجن عتليت 

كر أعاه، فإن قسما كبيرا من 
ُ
و3549 في س���جن صرفند. وكما ذ

الجنود الس���جناء هم من المهاجرين الجدد. فهناك 33% من 

بين المجندين األثيوبيين الذين دخلوا إلى السجون العسكرية 

مرة واحدة على األقل خال فترة خدمتهم العسكرية.

أسباب سجن الجنود
تتب���ع المحاكم العس���كرية اإلس���رائيلية، ل���دى نظرها في 

مخالفات يرتكبه���ا الجنود، نوعين من اإلج���راءات القانونية، 

أو القضائية: إجراءات الطاعة واإلج���راء الجنائي. ويتم تنفيذ 

إجراءات الطاعة بواس���طة الوحدات العسكرية وتشرف عليها 

وحدة خاصة في النيابة العسكرية. بينما تدير اإلجراء الجنائي 

النيابة العسكرية. 

ويتبين من المعطيات أن النيابة العس����كرية قدمت لوائح 

اتهام ض����د 5873 جنديا خال الع����ام 2012، بينما كان هذا 

الع����دد 7486 ف����ي الع����ام 2011. كذل����ك يتبي����ن أن التهمة 

األساس����ية في لوائح االته����ام هذه هي الف����رار من الخدمة 

العس����كرية، وأنه تم تقديم 2125 الئحة اتهام بس����بب هذه 

التهمة خال العام 2012. وتم تقديم لوائح اتهام ضد جنود 

خال العام 2012 لألس����باب التالية: 1441 الئحة اتهام بسبب 

مخالفات س����ير؛ 1330 الئحة اتهام بسبب مخالفات جنائية؛ 

680 الئحة اتهام بسبب مخالفات تتعلق بالمخدرات. وهناك 

لوائح اتهام، وعددها أقل م����ن 100 لكل نوع من المخالفات، 

تتعلق بمخالفات مثل العنف واس����تخدام الساح بشكل غير 

قانوني وفقدان الساح والسرقة ومخالفات جنسية ومخالفة 

واحدة بالتسبب بالموت. 

وكم���ا ذكر أع���اه، فإن���ه تواجد في الس���جون العس���كرية 

اإلسرائيلية 6563 جنديا، حتى نهاية حزيران الفائت. وهؤالء 

الجنود سجنوا بس���بب المخالفات التالية: 3329 بسبب الفرار 

م���ن الخدمة العس���كرية؛ 1392 بس���بب التغيب ع���ن الخدمة 

العسكرية؛ 1091 بس���بب مخالفات طاعة؛ 564 بسبب مخالفات 

جنائية؛ 286 بسبب مخالفات مخدرات؛ 187 بسبب التهرب من 

الخدمة العسكرية؛ 64 بس���بب مخالفات استخدام العنف؛ 35 

بسبب استخدام الساح بشكل غير قانوني؛ 15 بسبب مخالفات 

س���رقة؛ 4 بسبب مخالفات اغتصاب؛ 5 بسبب مخالفات التسبب 

بالموت؛ 5 بس���بب مخالفات س���ير؛ 1 بس���بب مخالفة أمنية؛ 3 

بس���بب القتل. وهناك 146 جنديا مس���جونا بس���بب »مخالفات 

أخرى«. 

ويتبين من هذه المعطيات أن نس���بة الجنود المس���جونين 

بتهمتي الفرار والتغيب عن الخدمة العسكرية مرتفعة قياسا 

بباقي المخالفات، وتشكان معا نسبة 67% من عدد الجنود في 

السجون العسكرية. 

وقال ضابط الش���رطة العس���كرية في الجيش اإلسرائيلي إن 

معظ���م األحكام على الجنود تصل لمدة عام. وأضاف أنه يوجد 

ترتيب مع سلطة السجون بنقل جنود محكومين لعدة سنوات، 

بس���بب مخالفات جنائية في غالب األحيان، إلى سجون مدنية. 

وأض���اف أن الجن���ود الذين يدانون بتهمة الف���رار من الخدمة 

العس���كرية تصل مدة الحكم عليهم إلى ما بين ش���هرين إلى 

شهرين ونصف الشهر. 

الخلفية الديمغرافية واالجتماعية
االقتصادية للجنود المسجونين

طالبت ش���كاوى وصلت إلى لجنة ش���كاوى الجمهور التابعة 

للكنيس���ت باالنتباه إلى أسباب س���جن عدد كبير من الجنود، 

وأشارت إلى أنها تتعلق بخلفيتهم الديمغرافية واالجتماعية 

– االقتصادية. 

وتبين المعطيات المتعلقة بس���ن الجنود المسجونين، حتى 

نهاية حزي���ران الماض���ي، والفترة التي قضوه���ا في الخدمة 

العس���كرية، أن 1959 جندي���ا خدموا لمدة نص���ف عام، و1378 

خدم���وا لفترة عام، و1086 خدموا لفترة تصل حتى عام ونصف 

الع���ام، و769 خدم���وا لفترة تصل حتى عامي���ن، و1361 خدموا 

لفترة تزيد عن عامين.

وتواجد في السجون العسكرية حتى نهاية حزيران الماضي 

34 جنديا في س���ن 18 عام���ا، و1733 جنديا في س���ن 19 عاما، 

و2235 جنديا في س���ن 20 عاما، و1295 جنديا في س���ن 21 عاما، 

و1266 جنديا في سن 22 عاما فما فوق.

ويتبي���ن من المعطيات أن المدينة التي ُس���جن أكبر عدد من 

الجنود من س���كانها هي مدينة أس���دود، وبل���غ عددهم قرابة 

350 جنديا. وتلتها مدينة بئر الس���بع حي���ث بلغ عدد الجنود 

المسجونين من سكانها حوالي 325 جنديا. وهناك ما بين 250 

- 300 جندي مسجون من مدينة ريشون لتسيون، وعدد مشابه 

من القدس، وكذلك من نتانيا وأش���كلون. وهناك ما بين 200 - 

250 جنديا مس���جونا من حيفا وعدد مش���ابه من كل واحدة من 

مدينتي بات يام وبيتاح تكفا. 

وهناك ما بين 50 إلى 150 جنديا مس���جونا من كل واحدة من 

المدن التي يعتبر المستوى االجتماعي - االقتصادي فيها دون 

المتوسط، وهي حولون، الخضيرة، كريات غات، الرملة، ديمونا، 

كريات آتا، العفولة، كريات مآلخي، بيت شيمش، إيات، يفنه، 

اللد، عكا، نهريا، أوفاكيم وكرميئيل. ويوجد أكثر من 50 جنديا 

مسجونا من سكان مدينة هرتس���يليا التي تعتبر مدينة ذات 

مستوى اجتماعي - اقتصادي مرتفع.

وتواجد في الس���جون العس���كرية اإلس���رائيلية حتى نهاية 

حزي���ران الماضي قرابة 250 جنديا درزي���ا، وحوالي 100 جندي 

بدوي. 

»التغيب« عن الخدمة العسكرية 
بسبب صعوبات اقتصادية

المقصود ب� »التغيب« عن الخدمة العس���كرية هو التهرب أو 

الفرار من ه���ذه الخدمة. وكان مراقب الدولة اإلس���رائيلية قد 

أجرى تدقيقا بين الجنود المس���جونين، ش���مل 275 جنديا في 

السجنين العسكريين الرئيسيين، في العام 2009. 

وفيم���ا يتعلق بالخلفي���ة االقتصادية للجنود المس���جونين 

األثيوبيي���ن، تبين أن »جزءا من نش���اط ’جه���از إعادة التجنيد 

لخدمة س���ليمة’ تم تخصيصه لمعالجة المس���جونين من أبناء 

الطائف���ة األثيوبية. ورغ���م أنه في الع���ام 2008 طرأ انخفاض 

في نس���بتهم قياس���ا بالعام 2007، إال أن هذه النسبة ال تزال 

مرتفعة مقارنة مع نسبة الجنود من أبناء الطائفة األثيوبية في 

الجيش اإلس���رائيلي، وهي 9ر2%. وحوالي 80% من الجنود أبناء 

الطائفة األثيوبية، الذين س���جنوا خال العام 2007، عادوا إلى 

الس���جن أكثر من مرة واحدة. والس���بب األساس الذي يقودهم 

إلى الس���جون العس���كرية، هو التغيب عن الخدمة العسكرية 

ب���دون إذن نتيجة لصعوبات عائلي���ة واقتصادية خطيرة جدا. 

وتجري في السجون العس���كرية أنشطة هدفها دفع وتشجيع 

المس���جونين من أبن���اء الطائف���ة األثيوبية عل���ى العودة إلى 

الخدمة العسكرية السليمة«.

وف���ي أعقاب تقرير مراق���ب الدولة، اجتمع���ت لجنة الهجرة 

واالس���تيعاب والش���تات التابعة للكنيس���ت، لبحث الموضوع. 

وق���ال ضابط التربية الرئيس في الجيش اإلس���رائيلي، العميد 

إيلي شيرمايس���تر، إن »91% من المسجونين بين أبناء الطائفة 

األثيوبي���ة ه���م ف���ارون. و77% من ]المس���جونين م���ن أبناء[ 

المهاجري���ن من دول االتحاد الس���وفياتي الس���ابق هم فارون 

أيضا«.

وأكد شيرمايس���تر أن »معظم المس���جونين فروا من الخدمة 

العس���كرية نتيجة لمش���اكل اقتصادية ف���ي بيوتهم. ليس 

نتيجة لمخالفات عس���كرية، وإنما مش���اكل ف���ي البيت. ونحن 

نع���رف أن 52% من أبن���اء الطائفة األثيوبي���ة الذين يخدمون 

في الجيش اإلس���رائيلي يس���تحقون الحصول عل���ى امتيازات 

اقتصادية. وه���ذا يعني أنهم يأتون م���ن خلفية اجتماعية - 

اقتصادية متدنية. وهذا س���بب مرك���زي للتغيب عن الخدمة، 

ونتيجة لذلك يصلون إلى السجون في نهاية األمر«.

وأضاف شيرمايس���تر أن الجيش ووزارة الدفاع اإلس���رائيلية 

يمنحان امتيازات في السكن ومنحا مالية وبطاقات اتصال إلى 

خارج الباد وبطاقات ش���راء احتياجات في األعياد والمناسبات 

للجن���ود الف���رادى، أي الش���بان الذي���ن هاجروا إلى إس���رائيل 

بمفردهم، والمهاجرين الجدد. 

لكن تبين من تقرير قدمته للكنيست المديرة العامة لجمعية 

»بيت دافئ لكل جندي«، التي تمنح مساعدات للجنود، أن »أكثر 

م���ن 50 ألف جن���دي، أي ما يعادل ثلث الذين ي���ؤدون الخدمة 

العس���كرية كل عام، وقس���م منهم جنود فرادى، قدموا خال 

العام األخير طلبا للحصول على مساعدة اقتصادية، في الوقت 

الذي لم يتم فيه تعديل األجر الش���هري في الخدمة النظامية 

خال ال� 12 عاما األخيرة«. ورأت أن »هذا المعطى يفسر حقيقة 

أن معظم ح���االت الفرار م���ن الخدمة العس���كرية تحدث على 

خلفية أسباب اقتصادية ش���خصية للجندي أو صعوبات مالية 

في بيته«. 

وتوج���ه »مركز األبح���اث والمعلومات« التابع للكنيس���ت إلى 

وزارة الدفاع، بعد جمع هذه المعلومات والمعطيات، ورد مكتب 

رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي بأن »اختيار عدم تنفيذ 

خدمة عسكرية سليمة ليس مقبوال علينا، فهناك آالف الجنود 

الذين لديهم مش���اكل اقتصادية ويختارون التجند وينهون 

الخدمة العسكرية الكاملة، وحتى في وحدات قتالية«.

وأضاف مكتب رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي أن 

»جنودا كثيرين يصلون إلى الس���جن ويفس���رون سلوكهم 

بوج���ود صعوب���ات اقتصادي���ة وعائلي���ة، لك���ن الجي���ش 

اإلسرائيلي يوفر أفضل حل للفرد... ويتم التدقيق في كل 

ادعاء على حدة وبصورة مهنية مقابل احتياجات الفرد ذات 

العاقة«.

ظروف السجن
أظهرت التقارير الس���نوية لمفوضية ش���كاوى الجنود، خال 

العق���د األخير، تك���رار المعطيات الخطيرة حول ظروف س���جن 

الجن���ود، وكذلك فيم���ا يتعلق بظروف الجن���ود الذي يخدمون 

كسجانين في السجون العسكرية. 

ولف���ت تقرير الكنيس���ت إلى أنه تبينت من ش���كاوى كثيرة 

عالجتها مفوضية ش���كاوى الجنود »نتائ���ج مثيرة للقلق فيما 

يتعل���ق بظروف اعتق���ال جنود، وبضمن ذل���ك مخالفات ألوامر 

صادرة ع���ن هيئة األركان العامة أو الضابط الرئيس للش���رطة 

العسكرية«. 

كذلك أش���ار أحد تقارير مراقب الدولة إلى أن شكاوى الجنود 

المس���جونين تش���ير إلى »معاملة صارمة من جانب السجانين 

في السجون العسكرية، واستخدام جارف لألصفاد، واستخدام 

غير معقول للقوة يحد بالعنف ويصل أحيانا إلى حد التنكيل، 

وأخطاء متكررة في نوعية العاج الطبي الممنوح للمس���جونين 

والخدم���ات الطبية المتاح���ة لهم. كما تبينت صحة ش���كاوى 

لجنود ينفذون مهاما متنوعة في الس���جون العس���كرية فيما 

يتعلق بظروف خدمتهم«.   

وأضاف التقرير أن »حال البنى التحتية المادية والصحية في 

السجون العس���كرية مزرية، وتمثل ذلك بانقطاع متكرر للتيار 

الكهربائ���ي وفيضان مياه الصرف الصحي بش���كل دائم، األمر 

الذي يمس بش���كل خطير بظروف االعتقال في كا الس���جنين 

العس���كريين. ويضاف إلى ذلك االكتظاظ النابع من نقص في 

األماكن للسجناء«. 

ووفق���ا لتقرير الكنيس���ت فإن »س���جناء كثيري���ن عبروا عن 

ع���دم رضاهم من طبيعة االتصال بينه���م وبين محامي الدفاع 

العس���كريين ]الذي���ن يوكله���م الجي���ش للدفاع ع���ن الجنود 

المسجونين[، في كل ما يتعلق بتوافر المحامين وقدرتهم على 

االلتقاء مع موكليهم. وفيما يتعل���ق بمعالجة طلبات تخفيف 

عقوبة الس���جن، تبين في حاالت عدة أنه يوجد انتهاك لحقوق 

المسجونين، مثل التأخر في الرد على الطلبات«.

وفيما يتعلق بزيارة الجنود الس����جناء، فإن هناك فروقا بين 

زي����ارة الجنود والجنديات في الس����جون العس����كرية. وتنص 

هذه األنظمة على أنه يحق للجندي الس����جين اس����تقبال زائر 

في المرة األولى بعد س����بعة أيام من سجنه، باستثناء جنود 

االحتي����اط والجن����ود المتزوجين الذين يحق لهم اس����تقبال 

زائ����ر بعد ثاثة أيام من دخول الس����جن. ويس����مح للجنديات 

السجينات بالحصول على أول زيارة بعد 48 ساعة من دخولهن 

إلى السجن. ومن حق السجين أو السجينة الحصول على زيارة 

مرة كل أس����بوعين، بينما يحق للجندي في االحتياط الحصول 

على زيارة كل أسبوع.

األوضاع االقتصادية السيئة هي العامل األول

14 ألف جندي إسرائيلي في السجون العسكرية 
ومعظمهم بسبب الفرار من الخدمة العسكرية!

السجن العسكري في صرفند...
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تقارير خاصـــة

كتب برهوم جرايسي:

أعلنت رئيس���ة حزب »العمل« شيلي يحيموفيتش في األس���بوع الماضي، وفي قرار 

مفاج���ئ، إجراء انتخابات مبكرة لرئاس���ة الحزب في الرابع عش���ر من تش���رين الثاني 

المقبل، قبل أربعة أش���هر من الحد األقصى الذي حدده دستور الحزب، ورغم أن القرار 

س���يحتاج إلى موافقة مؤتمر الحزب، ما يعني انه ليس نهائيا، إال أنه يكشف عن قلق 

يحيموفيتش على مصير استمرارها في منصبها.

فقرار يحيموفيتش ليس مألوفا، على األقل في العقد األخير في حزب »العمل«، إذ لم 

يكن رئيس للحزب، إال وسعى لقرار استثنائي لتمديد فترة اجراء انتخابات داخلية في 

الحزب، وبحس���ب الدستور، فإنه في حال لم يفز الحزب بالحكم في انتخابات برلمانية، 

تجري االنتخابات لرئاس���ة الحزب حتى موعد أقصاه س���نة، وجرى تمديد الفترة خال 

رئاسة إيهود باراك إلى 14 شهرا.

واإلش���كالية األولى التي يصطدم بها ق���رار يحيموفيتش هي أنها أعلنت انتخابات 

بعد أربعة أش���هر من اآلن، ما يعني انها أغلقت الباب أمام انتس���ابات جديدة للحزب، 

تمهيدا النتخابات الرئاس���ة، وهي الوسيلة التي يلجأ اليها جميع المتنافسين، ولكن 

بش���كل خاص الجدد منهم، ألن الدستور يمنح حق التصويت لمن انتسب للحزب منذ 

ستة أش���هر وأكثر، ما يعني أن يحيموفيتش بقرارها تريد الحفاظ على الوضع القائم 

في سجل الناخبين للحزب، وهذا أول انتقاد واجهته من خصومها المفترضين.

فقد قال عضو الكنيس���ت إيتان كابل، إنه لم يقرر بعد ما إذا سيتنافس على رئاسة 

الحزب، ولكنه اعتبر قرار يحيموفيتش على أنه محاولة إلقامة معسكر تحالفي حولها، 

وهذا بدافع خوفها من المنافسة. وأضاف قائا إنه إذا ما جرى فتح باب االنتساب أمام 

أعضاء جدد، لكانت ستخسر ثقة الجمهور.

وق���ال النائب أريئيل مرغليت، الذي تنافس على رئاس���ة الح���زب في آخر انتخابات، 

وانس���حب منها في األيام األخيرة، بعد تيقنه من عدم حصوله إال على نس���بة ال تذكر 

من أصوات أعضاء الحزب، »إن يحيموفيتش فش���لت في االنتخابات البرلمانية األخيرة، 

بحصول الحزب على 15 مقعدا، فهذه قوة يحيموفيتش في الشارع، وال أكثر«.

وتابع مرغليت قائا »إن االنتخابات البرلمانية المقبلة ستكون حول من سيواجه )وزير 

المالية( يائير لبيد، رئيس حزب »يوجد مس���تقبل«، من أجل اس���تعادة األصوات التي 

س���حبها من حزب العمل في االنتخابات األخيرة، وخسارة يحيموفيتش في االنتخابات 

التي جرت قبل أيام في فرع تل أبيب، دلت على شعور أعضاء الحزب تجاهها«.

وحتى ليس اآلن واضحا من س���ينافس يحيموفيتش على رئاس���ة الحزب، ولكن هي 

ليس���ت لديه���ا أقدمية أو نفوذ واس���ع في الح���زب، ما يعني أنها س���تواجه عددا من 

المنافس���ين، من بينهم السابق ذكرهما كابل ومرغليت، وأيضا رئيس كتلة الحزب في 

الكنيست إسحق هيرتسوغ، الذي باإلمكان اعتباره منافسا قويا لها.

وتلوح في األفق اإلعامي أس���ماء ليس���ت واقعية، مثل رئي���س هيئة أركان الجيش 

الس���ابق غابي اش���كنازي، الذي لم ينتس���ب للحزب بعد، كما أنه يواجه قضية تتعلق 

بنزاهة قيادته للجيش، وهناك مطالبات بإجراء تحقيق جنائي ضده، كما ُيذكر اس���م 

رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين، ولكنه هو أيضا لم يدخل 

المعترك السياسي كخطوة تمهيدية لانضمام إلى الحزب والمنافسة على قيادته.

وتحدث���ت تقارير صحافية عن أن المرش���حين المفترضين الثاث���ة كابل ومرغليت 

وهيرتس���وغ، سيعملون بتنسيق كامل بهدف اسقاط يحيموفيتش عن رئاسة الحزب، 

وألنه م���ن الصعب أن يقرر أحده���م التنازل لآلخر، فإن التوج���ه القائم بين ثاثتهم 

أن يتناف���س الثاثة، وف���ي الجولة الثانية س���يدعم الخاس���ران الثال���ث منهم أمام 

يحيموفيتش، ولكن حس���ب دس���تور الحزب فإنه في حال ُوجد ثاثة مرشحين وأكثر، 

ف���إن الفوز يكون من نصيب من حصل على أكثر ما يمكن من أصوات الناخبين، ش���رط 

أن يجتاز نسبة %40.  

أخطاء يحيموفيتش
توقع كثيرون أن تحمل شيلي يحيموفيتش معها إلى رئاسة الحزب منهجية أخرى، 

غير تلك التي درج عليها رؤس���اء وقادة الحزب على مدار الس���نين، وكذلك أن تنعكس 

توجهاتها السياسية السابقة على برنامج الحزب، ولكن يحيموفيتش فعلت العكس، 

وأقدمت قبل وخال حملة االنتخابات البرلمانية الس���ابقة على سلسلة من األخطاء، في 

س���عي منها لمنافس���ة حزب الليكود، حتى على أصوات اليمين والمحافظين، ولكنها 

جعل���ت من الحزب كالغراب الذي س���عى إلى تقليد الطاووس وغي���ره من الطيور، حتى 

نسي كيف كان.

وخ���ال عضويتها في الكنيس���ت ف���ي الدورة الس���ابقة، وقبل أن تنتخب لرئاس���ة 

الحزب، أقصت يحيموفيتش نفس���ها عن مواجهة التيار اليميني المتطرف بقوانينه 

العنصرية، بعكس مع فعلته في العامين األولين لدخولها إلى الكنيست، أي في العام 

2006، كما أقصت نفس���ها عن الخطاب السياس���ي، وتركزت في القضايا االقتصادية 

االجتماعية.

وفي أثن���اء االنتخاب���ات الداخلية للحزب الختيار المرش���حين عل���ى الئحة »العمل« 

لانتخاب���ات البرلماني���ة، س���عت يحيموفيت���ش إلى إبعاد أس���ماء مرتبطة باليس���ار 

الصهيون���ي، من بينهم النائبة ميراف ميخائيلي، التي فازت بمقعد برلماني، وغيرها 

من النواب.

والحقا، كش���فت يحيموفيتش عن أوراقها أكثر، بداية حينما طلبت عدم الزج بحزب 

»العمل« في خانة اليسار الصهيوني، وقالت إن وضع حزبها في هذه الخانة كان »غبنا«، 

وهاجم���ت حزب »ميرتس«، وحتى رفضت إبرام اتفاقي���ة فائض أصوات معه على غرار 

التقليد الذي كان قائما على م���دار العقدين الماضيين، وأبرمت اتفاقا كهذا مع حزب 

»يوجد مستقبل«، الذي اس���تطاع التغلب على حزب »العمل« في المنافسة على مكانة 

الحزب الثاني في االنتخابات األخيرة.

كذل���ك، ف���إن يحيموفيتش فرضت على حزبه���ا خال الحمل���ة االنتخابية عدم الزج 

بالقضي���ة الفلس���طينية والصراع في الحمل���ة االنتخابية، وأطلق���ت تصريحات، مثل 

رفضها لتقليص ميزانيات االستيطان والمستوطنات، طالما لم يتم حل الصراع، وقالت 

إن عل���ى إس���رائيل أن ال تعطي أولوية في عملها لحل الص���راع في هذه المرحلة، بزعم 

ان���ه ال أمل لحل الصراع على ضوء الموقف الفلس���طيني. وقالت أيضا في حينه إن على 

إسرائيل أن تعزز اقتصادها أوال، ألن االقتصاد القوي، سيعزز موقفها في أي مفاوضات 

مستقبلية مع الفلسطينيين.

وس���عت يحيموفيتش، في كل مقابلة ومواجهة صحافية وسياس���ية معها، للتنكر 

لتوجهاتها السياس���ية اليس���ارية الس���ابقة، مثل أنها صوتت في سنوات التسعين 

مرتي���ن للجبهة الديمقراطية للس���ام والمس���اواة، الناش���طة أساس���ا في الش���ارع 

الفلسطيني.

وفي مرحلة ما، اضطرت يحيموفيت���ش وحزبها إلى التحدث عن الصراع وآفاق الحل، 

بتحفظ شديد، في السعي للرد على األجندة االنتخابية التي طرحتها رئيسة »الحركة« 

تس���يبي ليفني، الت���ي أعطت لموضوع الص���راع أولوية في خطابها، ولكن س���رعان ما 

تراجعت يحيموفيتش وحزبها عن التحدث بشأن الصراع في تلك الحملة االنتخابية.

كذلك فإنه في أوج الحملة االنتخابية، كشفت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية عن أن 

يحيموفيتش على قناع���ة بعدم أولوية حل الصراع، وليس فقط كتكتيك انتخابي، إذ 

تبين أنه في ش���هر تموز من العام الماضي، تهربت من طرح وجهة نظرها السياسية 

في لقاء مع الرئيس الفرنس���ي الحالي، وفقط بعد إلحاح منه، تحدثت بتحفظ ش���ديد، 

وحتى أنها دافعت عن موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

محاولة تصحيح  وتعزيز فرص الفوز
تفاجأ ح���زب »العمل« ومعه كافة األوس���اط من النتيجة التي حص���ل عليها »يوجد 

مس���تقبل« في االنتخابات البرلمانية األخيرة، بعد حصوله على 19 مقعدا، متفوقا على 

حزب »العمل« الذي وجد نفسه ثالثا، بحصوله على 15 مقعدا.

وق���د فهمت يحيموفيت���ش المعادلة االئتافية فورا، وله���ذا أقنعت قيادة حزبها، 

وس���ارعت لإلعان عن أنها اختارت صفوف المعارض���ة لحكومة نتنياهو، حتى قبل أن 

يبدأ األخير أي مفاوضات ائتافية.

وكانت يحيموفيتش تعي أنها وفق النتائج التي أفرزتها االنتخابات، فإن حزبها لن 

يكون المرش���ح األول للدخول إلى الحكومة، بل حزب »يوجد مستقبل«، وكما يبدو كانت 

تدرك أن هذا الحزب الجديد على اتصال وثيق بحزب المستوطنين »البيت اليهودي«، 

وأم���ام هذا الواقع فإن انضمامها للحكومة لن يمنحها أي منصب رفيع في المس���توى 

ال���ذي تريده، وله���ذا اختارت فورا صفوف المعارضة كي تك���ون األولى في المعارضة 

وتقودها.

وما يثبت هذا التفس���ير هو أنه خال المفاوضات لتشكيل الحكومة، وأمام ما بدا من 

عراقيل، ظهر نوع من التراجع المحدود في تصريحات يحيموفيتش بش���أن االنضمام 

إلى الحكومة، بمعنى أنها كانت س���تكون مستعدة لانضمام إلى حكومة نتنياهو في 

حال كانت الحزب األول بعد حزب الليكود الحاكم في االئتاف.

ولم تطل الفترة حتى وقفت يحيموفيتش أمام حزبها ووسائل اإلعام لتقول إن عدم 

تط���رق الحزب إلى قضية الصراع خال الحملة االنتخابي���ة أفقده مقعدين برلمانيين، 

وس���ارعت إلى عقد لقاءات مع قيادات فلس���طينية، ال بل إنه���ا بدأت تطلق تصريحات 

متعلقة بالمفاوضات والصراع، وحتى اآلن لم تس���جل يحيموفيتش أي خطأ بالمفهوم 

اإلسرائيلي الداخلي في ترؤسها للمعارضة، ولكن هذا ليس نهائيا، ألنه لم تمر أشهر 

كثيرة على الحكومة الجديدة.

كل م���ا تقّدم قد ُيس���جل لصالحها، لك���ن الموعد الذي تعرض���ه يحيموفيتش فيه 

مخاط���رة من ناحيتها هي، فه���ذه االنتخابات تجري بعد ثاثة أس���ابيع من انتخابات 

المجال���س البلدية والقروية، وحتى بعد أس���بوع واحد فقط من الجول���ة الثانية لتلك 

االنتخاب���ات في البلدات التي تحتاجها، وال تس���تطيع يحيموفيتش التكهن منذ اآلن 

بأي نتائج س���يحققها الحزب في تلك االنتخابات، وأكثر من هذا فإن االصطفافات في 

الحزب س���تنعكس أيضا على المنافس���ات الداخلية في الحزب على مرشحيه لرئاسة 

تل���ك البلديات، وموقف يحيموفيتش من كل واحد من المتنافس���ين في تلك البلدات 

سينعكس أيضًا على فرص فوزها.

كم���ا أن احتمال أن يرفض مؤتمر الحزب الذي س���ينعقد قريب���ا اقتراح الموعد الذي 

عرضت���ه يحيموفيتش يبقى واردا، فهناك من س���يطالبها بتأجيل الموعد، ألن الحزب 

س���يكون منش���غا في االنتخابات البلدية، وباإلمكان القول إن النق���اش والقرار الذي 

س���يتخذه الحزب سيش���كل امتحانا لقوة يحيموفيتش في هيئ���ات الحزب القيادية، 

ولكن أيا تكن النتيجة فإن قرارها يدل، كما قال منافس���وها، أنها ليس���ت ضامنة لفوز 

ثان لها برئاسة الحزب.

يحيموفيتش تسّرع االنتخابات المبكرة لرئاسة »العمل« لزيادة احتماالت فوزها!
* يحيموفيتش اتبعت أمرا غير مألوف في السنوات األخيرة وسّرعت موعد االنتخابات لرئاسة الحزب * منافسوها وحقائق األمور تدل على أنها قلقة على مصير بقائها في منصبها 

* سهلة  ليست  انتخابات  ستخوض  ولكنها  سينافسها  من  واضحا  ليس  اآلن  حتى   * تطرحه  الذي  الموعد  اقتراح  بشأن  العام  المؤتمر  قرار  في  سيكون  الحزب  في  قوتها  *امتحان 

كتب سليم سالمة:

في خطوة تكش���ف آخر ما تبقى »مس���تورا« في السياس���ة اإلس���رائيلية، الرسمية 

الحقيقية، فيما يتعلق باالس���تيطان في األراضي الفلس���طينية، من جهة، وتش���كل 

تحايا عل���ى قرار قضائي ص���ادر عن المحكمة العليا اإلس���رائيلية، ب���ل خرقا واضحا 

ودوسا فظا له، من جهة أخرى، أصدر المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية يهودا 

فاينش���تاين، يوم 18 تموز الجاري، »فتوى« قضائي���ة تجيز للحكومة تطبيقا انتقائيا، 

مجتزأ ومنقوصا، لقرار »محكمة العدل العليا« اإلس���رائيلية )المنقوص، أصا!( الصادر 

يوم 12 تموز وتضمن أمرا للحكومة بإخاء »جميع األبنية في مس���توطنة عمونه التي ال 

يدعي المس���توطنون بأنهم استملكوا األرض التي أقيمت عليها«، في موعد أقصاه 24 

تموز الحالي )أي يوم غد األربعاء(. 

وكان قرار المحكمة العليا هذا منح الحكومة، عمليا، مهلة هي الخامسة على التوالي 

إلخ���اء األبنية في هذه المس���توطنة، وهو ما كان مقررا، من قب���ل، أن يتم حتى موعد 

أقصاه 15 تموز الحالي � أي، مهلة إضافية قوامها تس���عة أيام، وذلك اس���تجابة لطلب 

المس���توطنين الذين تذرعوا أمام المحكمة بأنه يصادف في ذلك اليوم »صوم التاسع 

م���ن آب العبري )»تاس���وعاء« - ذكرى خ���راب الهيكلين األول والثاني!(، ش���هر رمضان 

والعطلة الصيفية«!

وتضمن قرار المحكمة األخير قبوال بموقف الدولة )الحكومة( بشأن المباني القائمة 

عل���ى »أراض اس���تملكها المس���توطنون« )!( في انتظار ما ستس���فر عن���ه المداوالت 

القضائية التي تجرى بشأنها في محكمة الصلح في القدس، والتي ستقرر »ما إذا كان 

في اإلمكان فض الش���راكة وتحرير األراضي ألصحابه���ا الجدد«! والمقصود هنا خمس 

قسائم، تبلغ مساحة كل منها حتى نصف دونم، يدعي المستوطنون بأنهم اشتروها، 

خال العام الماضي، بواس���طة شركة أطلق عليها اس���م »الوطن«، وهي ذراع تنفيذية 

أقامتها حركة »إمونه« االستيطانية بغية »منع هدم المستوطنة«!

ويش���كل قرار المحكمة العليا هذا، عمليا، رفضا لالتماس المقدم من الفلسطينيين 

أصحاب األراضي بإخاء البؤرة االستيطانية بالكامل وإخاء جميع األبنية االستيطانية 

التي أقيمت فيه���ا، واقتصار اإلخاء فقط على المباني »التي ال يدعي المس���توطنون 

بأنهم استملكوا األراضي التي أقيمت عليها«!!

بؤرة عمونه االستيطانية ...  تأجيل إثر تأجيل!
هذه هي المرة الخامسة التي تس���تجيب فيها المحكمة العليا اإلسرائيلية لطلبات 

الحكومة )والمستوطنين( تأجيل تنفيذ القرار بإخاء بؤرة عمونه االستيطانية المقامة 

على أراضي قرية سلواد الفلس���طينية، وذلك في إطار النظر في االلتماس الذي قدمه 

إليها أصحاب األراضي الفلس���طينيون منذ العام 2008، بواس���طة منظمة »يش دين«، 

وكل مرة بذريعة جديدة ومختلفة. 

وب���ؤرة عمونه االس���تيطانية ه���ذه أقيمت ف���ي الع���ام 1995، على تل���ة تطل على 

مس���توطنة »عوفرا«، على أراض تابعة لمواطنين فلسطينيين من قرية سلواد. وقد قام 

المستوطنون خال الس���نوات بنصب »كرافانات« وإقامة »أبنية خفيفة« أخرى صدرت 

بحقه���ا جميع���ا أوامر بالهدم في األع���وام 1997، 2003 و 2004. وفي مطلع ش���باط من 

العام 2006، قامت الدولة بهدم تس���عة مبان في ه���ذه البؤرة، في أعقاب التماس إلى 

المحكمة العليا قدمته حركة »الس���ام اآلن«، غير أن البؤرة االستيطانية بقيت قائمة، 

بل تم توس���يعها، حتى وصل عدد المباني الس���كنية فيها إلى نحو 50 مبنى، إضافة 

إلى »مدرس���ة دينية« ومبان »عامة« أخرى! وفي العام 2008، تقدم عشرة فلسطينيين 

من أصحاب األراضي بالتماس إلى المحكمة العليا، بواس���طة منظمة »يش دين«. وكان 

رد الدول���ة )الحكومة( األولي على هذا االلتماس إق���رارا بأن »البناء في هذا الموقع غير 

قانوني« وبأن »البؤرة سيتم هدمها، ولكن طبقا لسلم أولويات«!

وخال الس���نوات منذ 2008، حددت المحكمة مواعيد مختلفة لتنفيذ عملية اإلخاء، 

لكنها عادت في كل مرة واس���تجابت لطلب الحكومة والمس���توطنين بتأجيل التنفيذ، 

بذرائع مختلفة. وفي ش���هر كانون األول 2012، منح���ت المحكمة الحكومة مهلة أخرى 

حتى يوم 30 نيس���ان الماضي لإلخاء، بحجة أن »المس���توطنين يحاولون التوصل إلى 

اتفاق مع أصحاب األراضي«! لكن المصادر السياسية والقضائية العليمة في إسرائيل 

رجح���ت أن يكون تبكير موعد االنتخابات البرلمانية )التي جرت في كانون األول 2013( 

هو »الس���بب الحقيق���ي وراء طلب التأجيل«. وف���ي قرارها ذاك، أعلن���ت المحكمة أنه 

»في حال عدم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة والمس���توطنين بش���أن عملية اإلخاء، 

فستصدر المحكمة أمرا يلزم الدولة بذلك«. 

وف���ي قرارها قبل األخير في القضية، الذي أصدرته يوم 29 نيس���ان الفائت، حّددت 

المحكمة ي���وم 15 تموز الجاري »موعدا نهائيا« إلخاء هذه البؤرة االس���تيطانية »غير 

المرخصة«! وتعقيبا على ذلك القرار، قال المحامي شلومي زخاريا، من الطاقم القانوني 

في منظمة »يش دين«: »نحن نأمل بأن تحترم الدولة قرار المحكمة با تأجيل وبدون أية 

مبررات، كما حصل في الماضي. لقد توفي اثنان من الملتمس���ين خال السنوات التي 

كان فيها االلتماس عالقا، بينما ينتظر الملتمس���ون اآلخ���رون العودة إلى أراضيهم«، 

مضيفا أنه »من البّين أن دولة إسرائيل تبحث عن األعذار دائما للمماطلة ولتجنب إعادة 

األراضي إلى أصحابها الفلسطينيين«!

فاينشتاين يستجيب لطلب يعلون استجابة لطلب المستوطنين!
ويأتي قرار المستش���ار القانوني للحكومة، فاينش���تاين، األخير من يوم 18 الجاري، 

تأكيدا لما ذهب إليه محامي »يش دين« أعاه، بما يشكل انتصارا جديدا للمستوطنين، 

على الحكومة والمحكمة معا! 

فقد استجاب فاينشتاين لطلب وزير الدفاع، موشيه يعلون، وأصدر أمرا بعدم إخاء 

المبان���ي ال� 30 التي أمرت المحكمة بإخائها ف���ي عمونه، بعد أن أقرت بأنها »أقيمت 

على أراض فلس���طينية من دون تراخيص«)!(، بل إخاء »قسيمة واحدة فقط ثبت ادعاء 

الملكية الفلسطينية عليها« حتى يوم غد األربعاء )الموعد الذي حددته المحكمة(! 

وكان م���داوالت قد جرت خال األس���بوع قبل األخير في مكتب المستش���ار القانوني 

للحكومة »لتفس���ير قرار المحكمة«: هل يتطرق أمر اإلخاء لقسيمة واحدة فقط )رقم 

110(، هي المقام عليها مبنى سكني واحد والتي التمس صاحبها إلى المحكمة العليا، 

أم يشمل المباني ال� 30 جميعها المقامة على قسائم بملكية فلسطينية، لكن ليست 

ملكية الملتمسين أنفسهم؟ 

ورش���ح عن تلك المداوالت أن المشاركين فيها انقسموا إلى فريقين، مؤيد للموقف 

األول ومؤيد للموقف الثاني. وفي ختام المداوالت، رجحت كفة الفريق األول الذي قال 

بأن قرار المحكمة يس���ري على قسيمة واحدة فقط، معلا ذلك بأنه »بما أن الدول بدأت 

تدعي مؤخرا بأنه ينبغي هدم المباني المقامة على أراض بملكية الملتمس���ين فقط، 

وبما أن قضاة المحكمة لم يتطرقوا إلى هذا االدعاء بش���كل صريح ومباشر، فثمة مكان 

لافتراض بأنهم قبل���وا بهذا االدعاء« )!!(. وعليه، فإنه يتعين إخاء األرض التي تعود 

ملكيتها للملتمس���ين أنفس���هم، فقط!! وهو الموقف الذي تبناه، في نهاية المطاف، 

المستش���ار القانون���ي للحكومة فأمر باإلبق���اء على جميع األبني���ة المقامة على أراض 

فلس���طينية خاصة )لكن ليست بملكية الملتمسين!(، باس���تثناء مبنى واحد والشارع 

الموصل إلى البؤرة االستيطانية!

تقرير مراقب الدولة و... الخوف من المستوطنين!
ومما يثير العجب واالس���تغراب أن المستشار القانوني للحكومة، فاينشتاين، ارتأى 

أن يوجه نقدا إلى س���لطات القانون في »يهودا والسامرة« )الضفة الغربية( على »عدم 

تطبيق القانون« هناك، وذلك في اليوم نفس���ه الذي أصدر فيه قرار االستجابة لطلب 

وزير الدفاع بشأن اإلخاء في عمونه، كما ذكرنا أعاه.

فقد أش���ار فاينش���تاين في رس���الته إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع إلى »س���لم 

األولويات لدى الس���لطات المختصة في كل ما يتصل بالتطبيق الجنائي واإلداري على 

مخالفات التنظيم والبناء في قطاع يهودا والس���امرة«، منبها إلى »ضرورة تأكيد سلم 

األولويات الداخلية بش���أن البناء على أراض خصوصية والعم���ل الجدي إلزالة المباني 

المقام���ة على أراض خصوصي���ة. وذلك بأن الوضع الراهن، كما ه���و مبين في التقرير، 

يشكل مسًا بس���لطة القانون، مسًا بحقوق اإلنسان وبالملكية الفردية، وهو ما ال يمكن 

القبول به«!! 

لكن الحقيقة أن هذا النقد الذي وجهه فاينش���تاين ل���م يأت صدفة ولم يكن وليد 

حرص حقيق���ي من طرفه على النص���وص القانونية وتطبيقاته���ا الفعلية على أرض 

الواق���ع، بل ج���اء »اضطرارا« - كما هو واضح، تماما � غ���داة االنتقادات الحادة جدا التي 

تضمنها تقرير مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوس���ف شابيرا، في هذا الشأن. وهو 

»التقرير« الذي قصده فاينشتاين بقوله »كما هو مبين في التقرير«!

وكان مراقب الدولة قد قدم تقريره هذا يوم األربعاء 7/17 )قبل رس���الة فاينشتاين 

بي���وم واح���د!( وخصصه، بالكام���ل، لمجاالت تخ���ص »األجهزة األمني���ة« وعملها في 

إسرائيل. ومن بين تلك المجاالت، بالطبع، المشروع االستيطاني وما يتصل به. 

وف���ي هذا الب���اب، وجد مراقب الدولة أن حالة من الفوضى العارمة تس���ود في كل ما 

يتصل بتطبيق القانون في المس���توطنات وعليها، وعلى المس���توطنين فيها كذلك. 

مراقب الدولة اإلسرائيلية: تسّيب قانوني في المستوطنات بسبب »الخشية من رد فعل المستوطنين«!

»عمونه«  نموذج حّي: الحكومة والمحكمة والمستوطنون – »يد واحدة«!

وم���ن ذلك، مثا، أن المس���توطنين في  83 مس���توطنة ال يدفع���ون للدولة ما يفرضه 

عليهم القانون من »رس���وم اس���تئجار« عن األراضي التي استولوا عليها و/ أو »حصلوا 

عليها من الدولة«!! إذ يصل المبلغ اإلجمالي لهذه الرس���وم المستحقة وغير المدفوعة 

للدولة إلى نحو 50 مليون شيكل في السنة، أي ما قيمته مئات مايين الشواكل )وربما 

أكثر( خال بضع سنوات – هي خسارة تتكبدها ميزانية الدولة. 

 أما الس���بب الذي يقف وراء حالة التسيب والفوضى هذه  � كما يسجله المراقب في 

تقريره � فهو »تقصي���ر وإهمال من جانب اإلدارة المدنية ووزارة المالية« يعودان إلى 

»خوف المراقبين الميدانيين ورجال الش���رطة من ردات فعل المس���توطنين«، حسبما 

يؤكد المراقب من غير مواربة!!

ويبين تقرير المراقب أن ثمة في منطقة الضفة الغربية 4ر1 مليون دونم هي »أراضي 

دولة« يتولى إدارتها ش���خص واحد يدعى »يوسي س���يغل«. ويكشف التقرير عن أن 

»هذا الواقع معروف لألجهزة األمنية المختصة ولكبار مس���ؤوليها«. وفي العام 2010، 

حذر المستشار القانوني لجهاز األمن، المحامي آحاز بن آري، من أن »عدم جباية رسوم 

االس���تئجار في القطاع القروي )االس���تيطاني � س. س.( في يهودا والسامرة هو نهج 

غير س���ليم... إنه يمنح المستوطنين، عمليا، أرضا من دون أي مقابل، ما يشكل تمييزا 

إيجابيا بحقهم قياس���ا بمس���توطنين آخرين وبمواطنين في داخل إسرائيل، فضا عن 

حرم���ان خزينة الدولة من مدخوالت كبيرة«! وفي أعقاب ذلك، أجرى قس���م الميزانيات 

في وزارة المالية مداوالت أخرى حول هذا الموضوع، في نيسان 2011، تقرر في ختامها 

م، حتى هذا اليوم!
َ
»إنشاء قسم خاص للجباية هناك«. لكن هذا القسم لم ُيق

 يفعل ما يحلو 
ٌّ

وعاوة على ذلك، ينبه مراقب الدولة في تقريره من تفش���ي واقع »كل

له« )»ح���ارة كل من إيدو إلو«!( في مج���ال التنظيم والبناء في المس���توطنات القائمة 

ف���ي الضفة الغربية، إذ »تتنصل اإلدارة المدنية من مس���ؤوليتها وواجبها في تطبيق 

قوانين التنظي���م والبناء«، نظرا إلى أن »المراقبي���ن الميدانيين قد يواجهون مقاومة 

شديدة من طرف المستوطنين، إْن هم طبقوا القانون في جانبه الجنائي«!!

ويؤكد التقرير، بصريح العبارة، أن »الش���رطة ووح���دة المراقبة الميدانية في اإلدارة 

المدنية ترفضان العمل ضد مخالفي قوانين التنظيم والبناء في مس���توطنات الضفة 

الغربية«! وتدعي الش���رطة، لتبرير تقاعسها هذا، بأن مخالفات التنظيم والبناء ليست 

ضمن صاحياتها، بل هي من صاحية السلطات المحلية )البلديات والمجالس(، بينما 

تدعي سلطات اإلدارة المدنية )المسؤولة عن السلطات المحلية( بأنها »ال تملك القوى 

البش���رية الكافية لمعالجة هذا األمر« وبأن »المراقبين العاملين ميدانيا يخش���ون ردة 

فعل المستوطنين«!!

عمونه ... من صنيع الحكومة!
قبل يوم من صدور قرار المحكمة العليا بشأن »اإلخاء« في عمونه )7/12(، بثت إذاعة 

الجيش اإلس���رائيلي )»غالي تس���اهل«( »تحقيقا صحافيا« كش���ف عن »تورط حكومي 

عميق«، بدأ منذ أوس���اط التس���عينيات من القرن الماضي واستمر سنوات طويلة جدا، 

في مساعي إقامة البؤرة االس���تيطانية »عمونه« وتطويرها، من  خال »التجاهل التام 

لحقيق���ة أن جزءا من تلك األراضي هو بملكية فلس���طينية خاصة« وحقيقة أن »البؤرة 

غير قانونية«!! 

وفي أعقاب بث هذا التحقيق )يوم 7/11(، ش���ن المس���توطنون وقادتهم، وبواسطة 

ممثليهم في الكنيست وفي الحكومة، حملة تحت عنوان »تأهيل، ال إخاء«، أي: ترخيص 

البؤرة االستيطانية وتأهيلها قانونيا، وليس العمل على إخائها. وأعاد المستوطنون، 

ف���ي حملتهم هذه، التلويح بما ورد ف���ي »تقرير لجنة إدموند ليفي« الخاص بترخيص 

البؤر االس���تيطانية »غير القانونية«، وال سيما االس���تنتاج الرئيس الذي  خلصت إليه 

تلك اللجنة ومؤداه: »أينما كانت الحكومة ش���ريكة في اإلنش���اء والبناء، ال يجوز تنفيذ 

أي ه���دم، إال إذا لم تتوفر أية حلول أخ���رى بديلة. ولكن، من الممكن العثور على حلول 

بديلة دائما«!  

وينس���جم هذا الكام، تماما، مع القرار الذي أصدره المستشار القانوني فاينشتاين 

بش���أن »عدم اإلخاء«، بل يفس���ره ويكش���ف منطلقات���ه ودوافعه: فرئي���س الحكومة 

)بنيامين نتنياهو( الذي عّين، في عهد حكومته السابقة، »لجنة إدموند ليفي«، بضغط 

ومطالبة من المس���توطنين، ممثليهم وقياداتهم، من أجل وضع تقرير »مواز ومضاد« 

لتقرير آخر عالج مس���ألة المس���توطنات »غير القانونية« )هو »تقرير طاليا ساسون«(، 

ال يب���دو قادرا الي���وم )حتى وإن أراد!!( على اإلتيان إال بما يرضي المس���توطنين - وهم 

شركاؤه في الحكومة واالئتاف � ويلبي إرادتهم!

عمونه فوق القانون.
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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«

مجتمع الحريديم في إسرائيل 
يواجه مأزقًا داخليًا وخارجيًا

بقلم: حاييم زيكرمان )*(

يعان���ي الجي���ل الثال���ث م���ن المجتم���ع الحريدي 

اإلسرائيلي من مأزق داخلي وخارجي. فعلى الصعيد 

الداخلي يزداد الضغط في صفوفه، في ضوء الحاجة 

لعملي���ة دراس���ية تعليمية ال تتوق���ف، تحكم على 

العائل���ة بأكملها عيش حياة فقر وتقش���ف ال تائم 

الجمي���ع، وم���ن جهة أخرى ف���إن غالبي���ة الحريديم 

محبوس���ة داخل إطار ال يتيح له���ا مغادرته، وتفتقر 

لمؤهات الحياة، وال تجيد »اللغة اإلس���رائيلية«، وإذا 

ما خرجت إلى العلن فإنها تظهر كغريبة ش���اذة عن 

القواعد واألعراف المألوفة في المشهد اإلسرائيلي. 

على الصعي���د الخارجي، فإن الجمه���ور العلماني 

لم يع���د مس���تعدًا لقبول الس���لوك الحري���دي. وما 

المطالبة بالمس���اواة في تحمل العبء س���وى عارض 

لاحتج���اج ضد انعزالي���ة الجمه���ور الحريدي الذي 

ال يلعب اللعبة اإلس���رائيلية.   في ض���وء ذلك، تجد 

الزعامة الحريدية نفس���ها، للم���رة األولى منذ  ثاثة 

أجيال، واقعة بين  فكي كماشة، داخلي وخارجي، مما 

يتطل���ب إحداث تغيير، وقد بدأ هذا التغيير بالفعل. 

فقاعات المؤسسات األكاديمية تغص بنساء ورجال 

حريديم يدرس���ون، بش���كل منفصل، نظريات كانت 

وغ���اوس وفيثاغ���وراس، كم���ا أن مس���ارات الجيش 

والخدمة المدنية أصبحت مليئة بالشبان المتدينين 

الحريديم، الذين يشقون طريقهم يوميا بزي الجيش 

اإلسرائيلي للقيام بالمهام الموكلة إليهم. 

غي���ر أن الش���ارع الحري���دي )على مس���توى الفرد 

والمجم���وع( يش���عر بأنه مهدد من جان���ب الحكومة 

اإلس���رائيلية الحالية والخطاب المرافق لها.  فكثرة 

المس���ائل الجوهرية المطروحة على جدول األعمال، 

والدعوات لتغيير »الوضع القائم« في ش���ؤون الدين 

والدولة، والمس بأنفس نفي���س المجتمع الحريدي، 

المتمث���ل بتربي���ة وتعليم األوالد، كل ذلك يهش���م 

العم���ود الفقري لهذا المجتم���ع.  وعلى الرغم من أن 

تقلي���ص الميزاني���ة، وما يترتب علي���ه من تقليص 

للمخصصات واإلعانات االجتماعية وخافه، يش���كل 

ضربة مؤلمة للجمهور الحريدي، إال أنه ينظر إلى ذلك 

كضرورة، وكقرار يمكن تفهم���ه، وليس كحرب على 

الدين والمتدينين الحريديم.  

غير أن مطالب���ة الحريديم بتغيي���ر نمط حياتهم 

ووجه���ة نظرهم، يم���س بالعصب الحس���اس ويولد 

ردود فعل مضادة لدى المجتمع الحريدي.  فالمواطن 

الحريدي ال يستطيع التهرب من الشعور بأن المطالبة 

االجتماعية باالندم���اج ما هي إال غطاء لمحاولة إعادة 

تثقيف وتربية المجتمع الحريدي، وإجبار قس���م من 

جمه���ور المتديني���ن الحريديم عل���ى تغيير أنماط 

حياته وتحويل القسم اآلخر إلى جمهور غير معياري 

)ثقافيًا وقانونيا واجتماعيا(.

ويج���د ذلك تعبي���را له، على س���بيل المث���ال، في 

الخطاب الداع���ي إلى حظر الفص���ل الجندري، خافا 

للخطاب المشروع الداعي إلى منع اإلقصاء والتحقير.  

تجدر اإلش���ارة إلى أن الع���رف الحري���دي المتأصل 

يقضي بالفصل التام بين الذكور واإلناث، وهو يحظر 

على ش���اب حريدي أن يتحدث حديثا دنيويا مع فتاة 

ليس���ت من قريباته الس���بع، وال ينطوي ذلك على أي 

إقص���اء، وإنما هو فصل ينبع من رؤية دينية صارمة. 

من هنا فإن مطلب منع الفصل الجندري بحجة أن في 

ذلك إقصاء وإهانة للنساء، هو مطلب مغلوط، يسعى 

إلى فرض نمط الحياة الغربي واإلباحي على مجموعة 

سكانية تتبنى نهجا محافظا صارما.

والس���ؤال: هل هناك حقا أهمي���ة لتطبيق الفصل 

الجندري في المؤسسات التي تتوسط بين الحريدية  

واإلسرائيلية، مثل الجيش والمؤسسات األكاديمية؟!  

هذا س���ؤال مهم يحت���اج إلى فهم وإلم���ام كبيرين 

بالثقافة الحريدية والشريعة الدينية اليهودية.

هناك ما يدعو لألس���ف إزاء الخطأ ال���ذي وقع فيه 

المستش���ار القانوني للحكومة بتبنيه اس���تنتاجات 

تقري���ر يتناول ه���ذا الموضوع، في الوق���ت الذي لم 

يس���تمع فيه معدو التقرير أو المستشار ذاته، لرأي 

ممثلي الجمهور الحريدي.  كما يجدر إبداء األس���ف 

إزاء المواق���ف  واآلراء المختلف���ة الت���ي يعبر عنها 

رجاالت األكاديميا الذين يعارضون الفصل الجندري 

في مؤسسات التعليم، من دون أن يميزوا بين فصل 

مسموح وبين إقصاء ممنوع.  

م���ن جهة أخرى، فإن دم���ج  المتدينين الحريديم في 

االقتصاد اإلسرائيلي، ال يمكن أن يتحقق سوى عن طريق 

خلق مناخ ثقاف���ي مريح لاندماج،  وليس بطرق تتنافى 

مع نمط الحياة الحريدي، أو في غياب خطاب محتضن. 

إن المطالبة بالعمل على دمج  الجمهور الحريدي في 

الحياة اإلس����رائيلية، تس����توجب تنازالت مهمة ليس 

من جانب الحريديم وحس����ب، وإنم����ا أيضا من الجانب 

اإلسرائيلي. إنها تتطلب انفتاحا عوضا عن االستعاء، 

واحتواء بدال من الماسنة، كما أنه ال بد من التخلي عن 

عقلية الوصاية األبوية اإلسرائيلية الداعية إلى إعادة 

تثقيف وتغيي����ر أنماط حياة المتديني����ن الحريديم 

واالهتم����ام عوض����ا عن ذل����ك بإيج����اد األدوات الازمة 

لدمجهم وسط احترام االختاف القائم.

__________________________

)*( باحث في »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية«. ترجمة خاصة.

بقلم: أريك كارمون وغدعون راهط )*(

مما ال ش���ك فيه أن »مش���روع قانون الحك���م« الجديد 

المقدم من جانب حزب »يش عتيد« )يوجد مس���تقبل(، 

والذي أقر في مطلع الشهر الحالي بالقراءة التمهيدية 

في الكنيس���ت، يتضمن عناصر ومكونات إيجابية جدًا 

)مث���ل تقليص حجم الحكومة(، غي���ر أنه يتضمن أيضا 

مكون���ا خطيرًا ومثيرا لاس���تغراب، يمك���ن أن يعيدنا 

إلى الوراء، إلى فترة تطبيق قانون »االنتخاب المباش���ر 

لرئيس الحكومة«. والمقصود هنا ما نص عليه مش���روع 

القانون الجديد من أن حجب الثقة عن الحكومة  يتطلب 

تأييد أغلبية مكونة من 65 عضو كنيست. 

فهذا االقتراح غريب ومثير للتساؤل كونه يأتي برسم 

تنظيم الحكم، لكنه يؤدي عمليا إلى مأسس���ة إمكانية 

بق���اء حكومة تؤيدها أقلية برلماني���ة، بينما تعارضها 

فعليا أغلبية أعضاء الكنيست. فكيف يمكن أن يتحقق 

الحك���م في ظ���ل والية حكوم���ة ال يمك���ن اإلطاحة بها، 

لكنها ال تستطيع، في الوقت ذاته، مزاولة الحكم بسبب 

ع���دم وجود أغلبي���ة مؤيدة لها في الكنيس���ت؟! كيف 

يمك���ن تصور وجود حكومة يؤيدها 56 عضو كنيس���ت 

ويعارضه���ا 64 عضو كنيس���ت.. حكومة »مس���تقرة« ال 

يمكن استبدالها، لكنها ال تستطيع مزاولة الحكم؟!

ف���ي فترة تطبيق »قان���ون االنتخاب المباش���ر«، التي 

ه���وت خالها األحزاب الكبيرة )انخفض حجمها بصورة 

حادة في الكنيس���ت(، اضطر رؤساء الحكومة إلى إقامة 

ائتافات مقيدة المهام ودفع »رشاوى« ألحزاب صغيرة 

م���ن أج���ل تنفيذ سياس���اتهم. هكذا س���يكون مصير 

حكومة أقلية في إس���رائيل تكون »محصنة« بواس���طة 

مش���روع القانون المقترح، لكنها س���تضطر إلى ش���راء 

أص���وات أحزاب من خ���ارج االئت���اف الحكومي )أحزاب 

فئوي���ة وقطاعية في العادة( حت���ى تتمكن من تمرير 

قان���ون الموازنة المالية على س���بيل المث���ال. بطبيعة 

الحال فإن الجمهور هو الذي س���يدفع الثمن، وفي أقل 

الحاالت سوءا، س���تكون لدينا حكومة عاجزة عن مزاولة 

الحكم وتنفيذ سياسة. 

كذل���ك لن يكون ممكنا اإلطاح���ة بمثل هذه الحكومة 

طالما كانت هناك أقلية من أعضاء الكنيس���ت متشبثة 

بالسلطة بكل قوتها. وفي أسوأ الحاالت ستخرج الدعوة 

لتمكين الحكم عن الس���يطرة، مما سيؤدي إلى انتهاك 

للديمقراطية وقواعدها،  العاجزة  التنفيذية  الس���لطة 

إذ س���ترفع حكومة األقلي���ة عقيرتها بالص���راخ قائلة 

»ال نس���تطيع مزاول���ة الحكم على ه���ذا النحو«، لتطالب 

بصاحي���ات إضافية على حس���اب الديمقراطية، وعلى 

حساب الجمهور بأكمله. 

إن أي���ة مطالب���ة بأغلبي���ة خاصة، تعطي ق���وة زائدة 

لألقلية، ينبغي أن تكون مبررة بحجج وأسباب دستورية.   

وبطبيعة الح���ال ال يمكن من هذه الناحية تبرير توفير 

حصانة أو حماية لحكومة، فمثل هذه األمور تمنح فقط 

للنظ���ام الديمقراطي وقيمه ومبادئه )مثل حقوق الفرد 

و/ أو الحقوق الجماعية(. 

ربما يقول البعض إن هناك حكومات أقلية في أفضل 

الديمقراطيات، مثل الدول االسكندنافية أو كندا أحيانا.  

ولكن في الثقافات السياسية ل� »بلدان الصقيع«، التي 

تختلف تركيبتها االجتماعي���ة عن التركيبة المتنوعة 

للمجتمع اإلسرائيلي، تعني حكومات األقلية بأن هناك 

م���ن يدعمها »من الخارج« )بمعن���ى ليس له تمثيل في 

الحكوم���ة(،  أو على األقل ال يعمل من أجل اس���تبدالها 

أو إس���قاطها.  في المقابل فإن ما يس���عى إليه مشروع 

القانون الذي  أقر مع األس���ف بالقراءة التمهيدية في 

برلماننا )الكنيست(، هو مأسسة سلطة تدعمها أقلية، 

على الرغم م���ن وجود أغلبية معارضة لها. وفي ثقافتنا 

السياس���ية وواقع حياتنا، الذي  تعتبر أجندته األكثر 

ازدحاما مقارنة مع سائر الدول الديمقراطية في العالم، 

ستنش���أ في غياب اتفاقيات ائتافي���ة تضمن أغلبية 

لائتاف الحكومي، حاالت كثيرة يكون فيها للحكومة 

معارضون أكثر من المؤيدين.  

فضا عن ذلك، حاولنا معرفة من أين أتت فكرة القانون 

الجدي���د المقترح، وإذا ما كانت هناك دولة ديمقراطية 

ق���د جربته ورأت أنه مائم أو جيد، لكننا لم نجد ش���يئا 

كهذا ولو بالصدفة.  فحين تنش���أ ضرورة للحس���م في 

ش���ؤون الحكم في األنظمة الديمقراطية، يكون الحسم 

في يد األغلبية )ما عدا في األمور الدستورية التي يوجد 

فيه���ا حق الفيت���و لألقلية من أجل حماي���ة مجموعات 

أقلية وأفراد( وليس في يد األقلية. 

هناك اقتراح بديل مط���روح على األجندة العامة، نال 

تأيي���د جميع الحركات الس���اعية إلى »إص���اح طريقة 

الحكم« في إسرائيل. ويتضمن هذا االقتراح مبدأ حجب 

الثقة البن���اء، والمتبع في دول كثيرة، بينها إس���بانيا، 

ألماني���ا، هنغاريا وغيره���ا. ويقضي االقت���راح بعرض 

حكوم���ة بديل���ة تحظى بتأيي���د 61 صوتا م���ن أصوات 

أعضاء الكنيس���ت، وهي فك���رة س���ليمة لكونها تلزم 

أعضاء الكنيس���ت باتخاذ موقف، م���ع أو ضد الحكومة، 

وعدم الوقوف على الحياد.  ولكن ال يجوز المطالبة بأية 

حال بأكثرية تزيد عن 61 عضو كنيس���ت من أجل إخراج 

اقت���راح حجب الثقة، إلى حي���ز التنفيذ. إلى ذلك نقول 

لكل الذين يريدون إصاح طريقة الحكم في إس���رائيل، 

إن هناك عش���رات األفكار المائمة والجيدة التي يمكن 

العم���ل على دفعها قدما، والت���ي ال تؤدي إلى المس أو 

اإلخال بالديمقراطية البرلمانية، مثل مش���روع القانون 

المقترح الذي يطالب بأغلبية خاصة إلس���قاط الحكومة. 

لذلك، ينبغي بذل كل جهد ممكن، في أثناء المناقشات 

المتعلقة بهذا القانون، من أجل إحباطه.

_____________________________

)*( باحثان كبيران فـــي »المعهد اإلســـرائيلي للديمقراطية«. ترجمة 

خاصة. 

»مشروع قانون الحكم« الجديد يسعى لتكريس سلطة األقلية!

كتبت هبة زعبي:

في 24 حزيران 2013 تس���لم ائتاف »ش���ارة مضيئة« 

جائزة حقوق اإلنس���ان على اس���م »إميل غرينتسفايغ« 

للعام 2012، بفضل المجهود الدؤوب الذي يبذله االئتاف 

منذ تأسيس���ه في العام 2011 ف���ي مواجهة االعتداءات 

التي ارتكبتها جماعات »تدفيع أو جباية الثمن«. 

وحت���ى نتعرف أكثر عل���ى االئتاف ونش���اطه أجرينا 

المقابلة الخاصة التالية مع رئيسه د. غادي غبرياهو.

)*( س: كيف بدأتم مشواركم مع االئتاف؟

غبرياه���و: بدأن���ا عملي���ا قب���ل س���نتين خ���ال »عيد 

األن���وار« )الحانوكا(، ففي تلك الفت���رة وقعت الكثير من 

االعتداءات المرتبطة مع عمليات »تدفيع الثمن«، وفكرنا 

أنه توجد حاجة ماسة إليقاف هذه االعتداءات،  فجمعنا 

عدة منظمات ومؤسس���ات م���ن كافة أقط���اب المجتمع 

اإلسرائيلي، وصل عددها اآلن إلى 39 منظمة. نحن نؤمن 

بأهمي���ة تطبيق مب���ادئ حقوق اإلنس���ان، وكبح أي عمل 

عنصري يتم باس���م الديانة اليهودي���ة وتحت غطائها، 

ويح���رض عل���ى العنصرية ويلط���خ ويس���مم المجتمع 

اإلس���رائيلي ويحوله إلى مجتمع غير إنساني وعنصري. 

ونقوم بدع���م الضحايا والمتضررين ونس���عى للمطالبة 

بفرض القانون.

)*( س: ما هي أهداف نشاطاتكم؟

غبرياهو: إن اليمين المتطرف يرغب في إثارة الفوضى 

والخاف���ات ويجب علين���ا إيقاف���ه من خ���ال اللقاءات 

المش���تركة. نحن نرغ���ب ونبذل قص���ارى جهودنا حتى 

نثبت له���ذه المجموع���ات أن العرب واليه���ود قادرون 

على العيش س���وية، ويمكنهم أن يكونوا أصدقاء وهم 

يرغب���ون في إثبات العكس. والفكرة هي أن نبعث الضوء 

في مكان يس���وده الظلمة، هم يري���دون إثارة الكراهية 

ونحن نقوم ببث المحبة، هم يريدون نش���ر الظلمة ونحن 

نرغب في إضاءة النور.

 )*( س: كيف تنتظمون وتنفذون فعالياتكم؟

غبرياه���و: لدينا س���كرتاريا خاصة مكونة من عش���رة 

أعض���اء تجتمع على األقل مرة ش���هريا وتق���وم باتخاذ 

القرارات األساس���ية، ولدينا طاقم ثابت مكّون من ثاثة: 

منس���ق إعامي، مركز االئتاف ومنصب رئيس االئتاف 

الذي أش���غله أنا. نحن الثاثة نلتقي أو نتواصل بصورة 

يومية. عندما نعلم بوقوع حادث ما، نرس���ل فورا شخصا 

من قبلنا حتى يس���تطلع ما جرى وبعد ساعة أو ساعتين 

تلحقه مجموعة منا، ونتحدث مع المواطنين المتضررين 

ونتش���اور معه���م حتى ننظ���م احتجاجا تش���ارك فيه 

مجموع���ة كبيرة م���ن ائتافنا يصل عدده���ا حتى مئة 

ش���خص ونحدد معا موعد ق���دوم المجموعة ونفضل أن 

تأتي في نفس اليوم.

)*( س: عدا عن االحتجاجات هل قمتم أيضا بمساعدة 

أشخاص تعرضوا إلى االعتداء؟

غبرياه���و: تدخلن���ا في ح���وادث عدي���دة، مثل قضية 

المواطن حس���ن أش���رف من يافا والذي ضربته مجموعة 

من الشبان ما اضطره للمكوث في المستشفى أسبوعين، 

وقمنا بزيارته ومس���اعدته، وس���اعدنا معلمة عربية من 

قرية قلنس���وة تدرس ف���ي إحدى الم���دارس اليهودية 

تعرض���ت لاعتداء حين توجهت لتقدي���م واجب العزاء 

إل���ى مديرة مدرس���تها في القدس وخ���ال ذلك اعتدوا 

عليها، وهناك أمثل���ة كثيرة أخرى تدخلنا فيها وحاولنا 

التضامن وتقديم المساعدة إلى المتضررين. من المهم 

جدا اإلش���ارة إل���ى أن كل متضرر جس���ديا أو نفس���يا أو 

بالممتلكات من حوادث الكراهية يعتبر رس���ميا مصاب 

حادث كراهية، ويجب عليه التوجه إلى ضريبة األماك أو 

إلى التأمين الوطني حتى يقوموا بتعويضه.   

 )*( س: من يقف وراء جماعات »تدفيع الثمن«؟

غبرياهو: »تدفيع الثمن« يعني توجيه المس���توطنين 

المتطرفي���ن إصبع االتهام إلى الحكومة بس���بب قيامها 

بأمور أثارتهم واس���تفزتهم وأغضبتهم، ويس���تردون 

»ثمن« ذلك من خال ارتكاب أعمال ضد الفلس���طينيين 

أو الجي���ش أو اليس���اريين. وه���م خطرون ج���دا ويمكن 

ألعمالهم أن تكون أش���د خطورة ويج���ب علينا أن ندرك 

جيدا ذلك. إن من قتل إس���حق رابين كان شخصا واحدا. 

الحكومة تخشاهم، وأنا أؤمن أنه في النهاية سيقومون 

باعتقالهم، لكن يبقى السؤال: متى سيكون ذلك؟ نحن 

غي���ر متأكدين من كونه���م عصابة س���رية أو من وجود 

إدارة مركزي���ة تقوم بتفعيله���م، لكننا متأكدون من أن 

أعدادهم كبيرة وجميعهم ينش���ط بنفس الطريقة. هم 

منظمون بطريقة جيدة لكننا ال نعلم طبيعتها.

)*( س: ما رأيك باالعتراف الرس���مي بجماعات »تدفيع 

الثم���ن« كتنظيم���ات غي���ر مش���روعة ولي���س منظمات 

إرهابية؟

غبرياهو: ال أهت���م بالتعريفات، بنظري األهم هو إلقاء 

القبض عليه���م، هم خطرون وس���يئون لكافة المجتمع 

اإلس���رائيلي، ألن دولة  ال تس���يطر على تنظيمات  شبه 

عس���كرية س���وف تنهار وتتفتت، فه���ذه التنظيمات 

س���تتكاثر وس���تثير الفوضى. من الجيد أن يكون هناك 

تعريف مائم، لكن بشرط إلقاء القبض عليهم. 

 )*( س: أش���رتم في مق���ام آخر إلى أن كت���اب »توراة 

المل���ك« له عاقة وثيق���ة مع جماع���ات »تدفيع الثمن«، 

كيف ذلك؟

غبرياهو: هذا الكتاب خطي���ر وهو كتاب ديني. ونحن 

نج���د أن ثمة عاق���ة بين الكت���اب ونش���اطات جماعات 

»تدفيع الثم���ن«، ألن الكتاب تطور ف���ي أماكن يقطنها 

متطرف���ون، وه���ؤالء المتطرف���ون هم أنفس���هم الذين 

يرس���لون أعضاء جماعات »تدفيع الثمن«، وهم يمتلكون 

نف���س األيديولوجيا التي يتضمنه���ا الكتاب. وائتافنا 

يحارب هذه الجماعات وكتاب »ت���وراة الملك« معا، ألننا 

نعتقد أنهما يندرجان تحت نفس اإلطار.

)*( س: ه���ل قمت���م بخطوات أخرى غي���ر التضامن مع 

المتضررين؟

غبرياهو: لدينا في الكنيس���ت لوب���ي داعم، ويتعاون 

معنا أعضاء كنيس���ت من كافة األح���زاب. نحن نطالبهم 

بأن يقوموا بخطوات فعلية مثل تقديم مشاريع قوانين 

واس���تجوابات والعمل على إقامة برامج تعليمية تسعى 

إلى خلق حوار يهودي- عربي.

)*( س: ه���ل اقترحت���م خططا خاصة تتعل���ق بجهاز 

التعليم؟

غبرياه���و: يجب إج���راء لقاءات مش���تركة بين الطاب 

العرب واليهود بصورة متواصل���ة، كذلك يجب تدريس 

اللغة العربية وتاريخ الشعب الفلسطيني في المدارس 

اليهودي���ة. إن الوضع القائم يخل���ق حواجز وجمودا بين 

الشعبين. وزير التربية والتعليم الحالي )شاي بيرون من 

»يوجد مستقبل«( يعمل على تعزيز هذا االتجاه.

 )*( س: االعتداءات داخل إسرائيل جديدة نسبيا، هل 

ائتالف »شارة مضيئة« يحاول أن يكبح اعتداءات المستوطنين

رئيس االئتالف لـ »المشهد اإلسرائيلي«: الحكومة قادرة على 
وضع حد العتداءات »تدفيع الثمن« إذا ما كانت راغبة في ذلك! 

ترى خطورة جدية فيها؟

غبرياه���و: بالتأكيد. وه���ذا األمر خطير لس���ببين، أوال 

لكون���ه معديًا، حي���ث يمكن لكل ش���خص القيام به من 

دون الحاجة إل���ى االنتماء إلى أي جماعة س���رية، وثانيًا 

ألن���ه يتعلق بثقافة تعتم���د على الكراهي���ة ويمكنها 

الوصول إلى أماكن عدي���دة مثل ماعب كرة القدم وهي 

فعا وصلت إلى هناك، أو تنفيذ اعتداءات على مواطنين 

وهناك أمثلة عديدة.  

 )*( س: م���ا رأيك في أداء الش���رطة ف���ي ما يتعلق في 

االعتداءات؟

غبرياه���و: األمر غير منوط بالش���رطة فق���ط، أيضا هو 

متعل���ق بجهاز الش���اباك وأن���ا غير راض ع���ن أدائهما. 

األجه���زة األمنية تنال ميزانيات كبيرة حتى توفر األمن 

وأنا ال أش���عر أنها ت���ؤدي مهامها بص���ورة كافية. هذه 

الجماعات تعمل وتنفذ اعتداءاتها بحرية وبدون إزعاج، 

فقط في الفت���رة األخيرة يحاول���ون الحديث عما يجري، 

نحن نرغب في أن نرى أمرا ملموسا وهو إلقاء القبض على 

مرتكبي هذه االعتداءات.

)*( س: ما هي الحلول التي تقترحونها؟

غبرياه���و: الحكوم���ة ق���ادرة عل���ى القض���اء عليهم. 

الدول���ة كانت قادرة على التعامل م���ع »اإلرهاب« العربي 

واس���تطاعت إلقاء القبض عل���ى »إرهابيين« عرب حينما 

رغبت في ذلك وكانت تعرف كل شيء عنهم. هم يعرفون 

كل ش���يء وهم قادرون متى أرادوا على إيقاف كل هذا، 

األمر متعلق برغبتهم للقيام بذلك، لكنهم يعتقدون أن 

الوضع ليس خطيرا وهؤالء ال يشكلون خطورة، ونحن في 

المقابل نؤكد أمامهم دائما خطورتهم، ألن أي مجموعة 

يهودية إرهابية متطرفة تش���كل في نفس الوقت خطرا 

على المجتمع العربي وعلى المجتمع اليهودي وتش���كل 

خطرا على الدولة، وكلما أس���رعوا في إلقاء القبض عليها 

سيكون الوضع أفضل وال توجد عندهم مشكلة إليقافها. 

لك���ن هذا األمر وحده ال يكف���ي، عليهم أيضا العمل في 

نطاق جهاز التعلي���م وأن يعلم���وا المجتمعين العربي 

واليهودي كيفية التحول إل���ى جارين جيدين، وعليهم 

إجراء لقاءات ثابتة بين الطاب وبصورة مس���تمرة وليس 

موسمية فقط عند وقوع أي اعتداء.

)*( س: هل أفراد »تدفيع الثمن« يس���تهدفون العرب 

فقط؟

غبرياهو: أغل���ب االعتداءات هي بح���ق العرب، لكنهم 

يكره���ون أي ش���خص ال يش���بههم، فه���م يكره���ون 

المس���لمين والنصارى، واليه���ود العلمانيين، واليهود 

اليس���اريين، ويكره���ون القضاة أيض���ا ألنهم يصدرون 

أحكامه���م بموجب قوانين الدول���ة الديمقراطية وليس 

حس���ب طريقة تفكيرهم. كما أنهم دخلوا أيضا مرتين 

إلى مخيم���ات الجيش ويفتخرون بذل���ك. ال توجد حدود 

ألفعالهم و«الثمن« س���وف يزيد. لقد قتلوا رابين سابقا. 

وهناك قاس���م مش���ترك بين قاتل رابي���ن يغئال عمير 

ومرتكب مجزرة الح���رم اإلبراهيمي باروخ غولدش���تاين 

وكت���اب »ت���وراة الملك« ومجموع���ات »تدفي���ع الثمن«، 

فجميعهم يمتلكون نفس األيديولوجيا. وقبل أن يغتال 

عمير رئيس الحكومة األس���بق رابين قرأ عن غولدشتاين 

وجرائمه.
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