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»األحداث في القدس هي 

تصعيد تدريجي، يبدو 

وكأنه تحت السيطرة، 

لكنه قابل لالنفجار«

إيران باتت تشكل 

تهديدًا ال يستهان به 

من حيث قدراتها في 

»حرب السايبــر«!

شرطة االحتالل تعزز تواجدها في القدس المحتلة.                      )رويترز(

ليفني: حل مشكلة »داعش« من 
دون حل القضية الفلسطينية 

هو ذر للرماد في العيون

قالت رئيس���ة حزب »هتنوعا« )الحركة( ووزيرة العدل 

اإلس���رائيلية، تس���يبي ليفني، إنه ال يمكن التغلب على 

تنظيم »داعش«، الذي يحاربه التحالف الدولي برئاس���ة 

الوالي���ات المتحدة، من دون حل القضية الفلس���طينية، 

وأن���ه ال يمك���ن أن تطبع إس���رائيل عالقاته���ا مع الدول 

العربية م���ن دون اس���تئناف العملية السياس���ية بين 

إسرائيل والفلسطينيين.

وقال���ت ليفني ف���ي مقابل���ة أجرتها معه���ا صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« ونش���رتها يوم الجمعة الفائت، إن 

»من يدعي أنه باإلمكان التوصل إلى حل لمشكلة داعش 

من دون بذل جهد حقيقي لتسوية القضية الفلسطينية، 

يذر الرماد ف���ي العيون. ولذلك فإن كال األمرين مرتبطان 

ببعضهما. والتحالف الغربي والعربي ضد داعش بإمكانه 

أن يشكل إطارا للتسوية«.

وأشارت إلى أن »هناك أشخاص يعتقدون أنه باإلمكان 

التوصل إل���ى تطبيع عالقات م���ع دول المنطقة من دون 

عملية سياس���ية مع الفلس���طينيين. هذا وهم. ال يوجد 

تطبي���ع إقليمي من دون أبو مازن )الرئيس الفلس���طيني 

محمود عباس(. فأنا أج���ري عالقات مع جهات في العالم 

العرب���ي منذ س���نوات. وهم معنيون بإقام���ة عالقات مع 

إس���رائيل، لكن ال يمكنهم القيام بذل���ك عندما ال تكون 

هناك عملية سياس���ية«. وأكدت ليفن���ي خالل المقابلة 

عل���ى ما ت���ردد في بداية الش���هر الحالي حول س���فرها 

إلى نيويورك وحضور اجتم���اع وزراء خارجية عرب لبحث 

الحرب ضد »داعش«.

ووجه���ت ليفن���ي انتق���ادات مبطنة لرئي���س حكومة 

إس���رائيل، بنيامين نتنياه���و، وقالت إن »ه���ذه واليته 

الثالثة كرئيس للحكومة. التحديات السياس���ية هائلة، 

وهي ستتفاقم وحسب. وغياب مبادرة وأداء غير صحيح 

أمام هذه الموجة سيش���كل إخفاقا س���يجبي ثمنا غاليا. 

والدولة بحاجة لقيادة نش���طة. وهذه مس���ؤوليته. فهو 

رئي���س الحكومة، ويتعي���ن عليه االهتمام بمس���تقبل 

الدولة... وليس التاريخ فقط سيحاس���به، وإنما س���يقدم 

الحساب له في وقت مبكر أكثر بكثير«.

وترأس ليفني االس���تعدادات اإلس���رائيلية لمواجهة 

المعرك���ة القضائية الدولية على ضوء اتهام إس���رائيل 

بارتكاب جرائم حرب خالل العدوان األخير على غزة. وقالت 

إن »هذه ستكون معركة صعبة جدا«. لكنها اعتبرت أنه 

»بسبب تأييدي للتس���وية )مع الفلسطينيين(، فإنه في 

هذا الموض���وع أيضا قدرتي على إقن���اع العالم أكبر من 

قدرة اآلخرين. وإذا كنت ورق���ة التين التي تحمي جنود 

الجيش اإلسرائيلي فإني فخورة بذلك«.

وتطرقت إلى مش���اهد الدمار والقتل التي تم نش���رها 

خ���الل العدوان عل���ى قطاع غزة، وقال���ت إن »الصور حول 

المس بالمدنيين تثير غضب الرأي العام العالمي دائما. 

وما زلت أفضل أن يس���قط قتلى عنده���م وليس عندنا« 

زاعمة أن معظم الش���هداء الذين س���قطوا في غزة قتلوا 

بالخطأ.

الملياردير اإلسرائيلي
 ليفاييف يعلن توقف شركاته 

عن البناء في المستوطنات

»المشهد اإلسرائيلي«: أعلنت شركة البناء اإلسرائيلية 

»أفريكا يسرائيل«، وهي واحدة من كبرى شركات البناء 

اإلس���رائيلية ويملكها الملياردير ليف ليفاييف، أنها 

توقفت عن البناء في المستوطنات، وخاصة في القدس 

الش���رقية المحتلة، وتبين أن هذا القرار جاء في أعقاب 

ضغوط دول تتعامل مع الشركة.

ووقالت صحيف���ة »يديعوت أحرونوت«، أمس االثنين، 

أن ش���ركة »أفريكا يسرائيل« أقامت حفال أول من أمس، 

أعلنت فيه عن توس���يع مشاريع البناء التي تنفذها في 

وسط القدس وغربها. وأعلن أورين هود، مدير عام شركة 

البناء »أفريكا ميغوريم« التابعة ل�«أفريكا يس���رائيل«، 

أنه »نحن ال نبني وراء الخط األخضر«.

وقال���ت الصحيف���ة إن تغيي���ر سياس���ة »أفري���كا 

يس���رائيل« سيس���ري على ذراعها التنفيذية، وهي 

شركة »دينيا سيبوس«، ما يعني أن »أفريكا يسرائيل« 

لن تش���ارك في العطاءات لتنفيذ أعمال بناء جديدة 

ف���ي مس���توطنات القدس: »بس���غات زئي���ف«، »هار 

حوماه«، »غيلو« و »راموت«. وتش���ير التقديرات إلى أن 

قرار الشركة بالتوقف عن البناء في األراضي المحتلة 

ج���اء في أعقاب احتجاجات دول عديدة على البناء في 

المس���توطنات، فيما قالت مصادر في الشركة إن أحد 

األس���باب هو »انعدام الجدوى االقتصادية« للبناء في 

هذه المناطق.

وتعرض���ت »أفري���كا يس���رائيل«، منذ الع���ام 2008، 

النتق���ادات من دول بينها بريطاني���ا والنرويج، وطالبت 

وس���ائل إعالم بريطانية حكومتها بع���دم التعامل مع 

ليفايي���ف، كم���ا أعلن���ت وزارة المالي���ة النرويجية عن 

مقاطعته بس���بب أعماله في القدس الشرقية، وكذلك 

فعل���ت نيوزيالن���دا، كما تعال���ت مطالب بإزال���ة رعاية 

ليفاييف عن معارض أزي���اء في نيويورك، كما أن إمارة 

دب���ي هددت بقط���ع العالقات مع وكي���ل ليفاييف في 

مجال تجارة المجوهرات. 

»المش���هد اإلس���رائيلي«: اعتب���ر وزي���ر األم���ن الداخلي اإلس���رائيلي، اس���حق 

أهرونوفيت���ش، أن الرئيس الفلس���طيني، محمود عباس، والقيادة الفلس���طينية 

وحركة حماس والحركة اإلس���المية في مناطق ال����48 يحرضون على تصعيد الهبة 

الحاصلة في القدس الشرقية المحتلة، وتوقع أال تتوقف األحداث في القدس خالل 

الفترة القريبة المقبل.

وق���ال أهرونوفيتش أمس االثنين، خالل مش���اركته في اجتم���اع لجنة الداخلية 

التابعة للكنيس���ت التي بحثت الوض���ع األمني في القدس واس���تمرار اقتحامات 

اليه���ود المتطرفين للحرم القدس���ي، إن »رئيس الس���لطة الفلس���طينية ورجاله، 

وحماس والحركة اإلس���المية يمارس���ون التحريض والدعاية بش���كل بالغ من خالل 

ش���بكات التواصل االجتماعي والصحافة من أجل تشجيع أعمال مخلة بالنظام في 

القدس، وفي قلب قلبها جبل الهيكل« في إشارة إلى الحرم القدسي.

وأضاف أهرونوفيتش أنه »يجب فعل كل ش���يء من أجل وقف هذه األحداث في 

المدين���ة. وال يوجد أي مبرر إللقاء حجر أو أي زجاجة حارقة. ال يمر أس���بوع من دون 

أن يقع حدث في الق���دس. وأنا ال أوافق على ذلك، وعلينا أن نفكر كيف نعالج هذا 

الموضوع«. 

واس���تعرض أهرونوفيتش الخطوات التي نفذتها الش���رطة م���ن أجل »تهدئة 

األجواء« في القدس، لكن تبين أنها خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المدينة، 

إذ ق���ال إنه تم تعزيز قوات الش���رطة في المدينة. وقال إن���ه »نفذنا أمورا كثيرة، 

ورأين���ا أن األمور ما زالت مس���تمرة، وقررنا تعزيز الق���وات وزيادتها. وأدخلنا ألف 

شرطي آخر من الوحدات الخاصة. ورأيتهم خالل عملهم«.

وتاب���ع أهرونوفيتش أن »األحداث ما زال���ت جارية، وهي لن تنتهي خالل يوم وال 

خالل يومين. وس���تبقى القوات هناك حتى إشعار آخر ومن دون تحديد وقت. وإذا 

اضطررنا إلى إحضار قوات أخرى فإننا س���نفعل ذلك. وس���نعيد الهدوء إلى سكان 

القدس، وال ش���ك لدي بأن الهدوء سيعود. وال أقول إنه لن يكون هنا أو هناك إلقاء 

حجر لكن الهدوء سيعود«.

وتراف���ق المواجه���ات بي���ن الفلس���طينيين وقوات الش���رطة احت���كاكات بين 

الفلس���طينيين واليهود، وخاصة المس���توطنين في قلب األحياء الفلس���طينية. 

وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنه »سيتواصل النشاط الحثيث والواسع للشرطة في 

شرقي القدس وفي نقاط االحتكاك وستبدي »صفر تسامح« حيال أي محاولة لخرق 

النظام العام. وستضع الشرطة يدها على المشاغبين وتحضرهم إلى المحكمة من 

أجل استنفاد كامل العقوبة ضدهم«.

وأفادت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أمس، بأن المستش���ار القانوني للحكومة 

اإلس���رائيلية، يهودا فاينش���طاين، ونائبه راز نيزري، قررا السماح بفرض غرامات 

بمبالغ كبيرة وعقوبات جائرة بالس���جن ضد من يلقي حجارة على س���يارات مارة أو 

قوات الشرطة، وذلك على خلفية الهبة الحاصلة في القدس الشرقية.

وقالت الصحيفة إن فاينش���طاين ونيزري س���محا بفرض غرامات مالية على ذوي 

القاصري���ن الذين يش���اركون ف���ي المواجهات ويلق���ون الحجارة باتج���اه أفراد أو 

س���يارات وتعويض المتضررين. وفي موازاة ذلك تقرر تقديم مشروع قانون، تمت 

صياغته في وزارة العدل اإلسرائيلية، إلى اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين في 

اجتماعه���ا المقبل، وينص على فرض عقوبة الس���جن لمدة تصل إلى 20 عاما على 

من يلقي حجرا أو أي جس���م آخر باتجاه س���يارة مارة »بقصد التس���بب بضرر خطير 

للمسافر فيها«.

وينص مش���روع القان���ون أيضا على تعريف مخالفة جديدة وبموجبها س���يكون 

باإلمكان فرض عقوبة الس���جن لمدة تصل إلى خمس���ة أع���وام على من يلقي حجرا 

باتجاه ش���رطي أو سيارة ش���رطة »بهدف عرقلة عمله«. وأش���ارت الصحيفة إلى أن 

القرار بفرض غرامات مالية على األهالي يأتي على ضوء أن العديد من المش���اركين 

ف���ي المواجهات الحالية ف���ي القدس المحتلة هم من القاصرين الذين ال يس���مح 

القان���ون بفرض عقوبات ش���ديدة ضدهم، مث���ل غرامات عالية وأحكام بالس���جن 

لسنوات طويلة. 

وأعلنت الش���رطة اإلس���رائيلية، في أعقاب عملية الدهس في القدس، األس���بوع 

الماضي، أنها وضعت خطة جديدة للتعامل مع المواجهات في القدس الش���رقية، 

وتشمل إقامة مقر قيادة خاص وإحضار قوات كبيرة، تشمل مستعربين واستخدام 

وس���ائل تكنولوجية حديث���ة وطائرات بدون طي���ار وبالونات للتصوير، وتس���ريع 

إجراءات المحاكم بحق المعتقلين الفلسطينيين. 

وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي: األحداث في القدس لن تتوقف قريبا

»المشهد اإلس���رائيلي«: أعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أنه لن 

يوافق على المطالب الفلس���طينية بشأن قطاع غزة، وعن رفضه االنتقادات الدولية 

واالحتجاجات الفلسطينية على مش���اريع استيطانية، مشددا على أن إسرائيل لن 

توافق على انسحاب من القدس الشرقية، وكرر أنه من دون اعتراف الفلسطينيين 

بيهودية إسرائيل لن تتقدم العملية السياسية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات المزمعة حول قطاع غزة والتحقيق الدولي في ارتكاب 

إسرائيل جرائم حرب خالل العدوان األخير على قطاع غزة، قال نتنياهو في خطاب 

ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيست التي افتتحت دورتها الشتوية، أمس االثنين، 

إن »إس���رائيل ستس���تمر في الوقوف بقامة منتصبة وفخورة بش���عبها وجيشها. 

وتتطلب المعرك���ة القضائية منا القوة والوحدة والحزم نفس���هما، ألنه هنا أيضا 

ثمة من يريد أن يملي علينا ش���روطا ستشكل خطرا على أمننا ومستقبلنا وستبعد 

السالم الذي نتوق إليه«.

وأضاف نتنياهو أن »الفلس���طينيين يطالبوننا بإقامة دولة فلسطينية، من دون 

س���الم وال أمن. وهم يطالبون بانس���حاب إل���ى حدود الع���ام 1967، وإدخال الجئين 

وتقس���يم الق���دس. وبعد كل ه���ذه المطالب المرفوضة هم ليس���وا مس���تعدين 

للموافقة على الش���رط األساس���ي للسالم بين الش���عبين، وهو االعتراف المتبادل. 

والسالم سيتحقق بالمفاوضات بين الجانبين فقط، وأي طريقة أخرى إنما ستقوض 

االستقرار وحس���ب« في إشارة إلى خطوات فلس���طينية لنيل اعتراف دول العالم 

بدولة فلسطينية والتوجه إلى األمم المتحدة للمطالبة بإنهاء االحتالل. 

واعتب���ر نتنياهو أنه »ال أرى أن هناك ضغوطا تمارس على الفلس���طينيين. وأرى 

فقط ضغوطا على إسرائيل لكي تقدم المزيد من التنازالت، من دون أي مقابل وأمن. 

وب���ودي أن أوض���ح أنه لن تنجح ضغوط، داخلية أو خارجي���ة. ولن أتنازل عن مطلبنا 

بالحياة والسالم وأولها األمن. وإسرائيل لن تفقد األمل بالسالم، لكنها لن تتمسك 

عبثا باألمل. ولو س���رنا وراء أي مبادرة متسرعة وغير مس���ؤولة، كالتي يقترحونها 

علين���ا كل يوم اثنين وخميس لحفرت حماس أنفاقا حتى مدينة كفار س���ابا« في 

وسط إسرائيل والقريبة من الخط األخضر.

وتابع نتنياهو »لقد سلمنا غزة وغوش قطيف )الكتلة االستيطانية التي كانت قائمة 

في قطاع غزة( إلى الس���لطة الفلس���طينية. وأنا أتس���اءل، ما هي القوى، برأيكم، التي 

س���تضمن الس���الم وتمنع اإلرهاب من المناطق التي س���نخليها. فخالل العشرين عاما 

األخيرة، أي منطقة أخليناها س���يطرت عليها قوى اإلسالم المتطرف«. وقال إنه »ال أريد 

دولة ثنائية القومية أو فرعا إيرانيا يش���كل خطرا على وجودنا. وفي تس���وية سلمية، 

قد تكون المعادلة التالية: دولة فلسطينية منزوعة السالح وتعترف بدولة اليهود«. 

وتطرق نتنياهو إلى مشاريع ومخططات استيطانية صادق، أمس، على تنفيذها 

ف���ي القدس الش���رقية المحتلة. واعتبر أن »هناك إجماع واس���ع لدى الجمهور بأن 

إلس���رائيل الحق الكامل بالبناء في أحياء القدس. ه���ذا إجماع، أو على األقل هكذا 

أعتقد. وجميع حكومات إس���رائيل فعلت ذلك. وواضح للفلسطينيين أيضا أن هذه 

المناطق ستبقى ضمن حدود إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي«.

وحول توقيت اإلعالن عن هذه المش���اريع االس���تيطانية، قال نتنياهو إن »هناك 

م���ن يعتبر أنه ال يوجد توقيت مريح لبن���اء بيوت في القدس، ولو كان األمر متعلقا 

بهم، لما بنينا بيتا واحدا خالل الستين عاما األخيرة، ألن هذا ليس الوقت المناسب 

في أي حالة«. 

وفي الوقت الذي يس���ود فيه توتر ش���ديد ف���ي القدس وفيم���ا تتصاعد الهبة 

الش���عبية في القدس الش���رقية المحتلة، أمر رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين 

نتنياهو، أمس االثني���ن، بدفع إجراءات تخطيط 1060 وحدة س���كنية جديدة في 

مستوطنتين في المدينة. ونقلت وس���ائل إعالم إسرائيلية عن مصادر في مكتب 

نتنياهو قولها إنه س���يتم دفع تخطيط لبناء 660 وحدة س���كنية في مس���توطنة 

»رمات شلومو« في شمال القدس الشرقية، و400 وحدة سكنية في مستوطنة »هار 

حوما« في جبل أبو غنيم في جنوب القدس الشرقية.

وأضافت المصادر نفس���ها أن نتنياهو أمر بالتقدم في تنفيذ مش���اريع تتعلق 

بالبني���ة التحتية في المس���توطنات في الضفة الغربية بزع���م أنها »ضرورية من 

ناحية األمن واألمان«، وفي مقدمتها ش���ق 12 ش���ارعا جديدا. وادعت المصادر في 

مكتب نتنياهو أن »تطوير البنية التحتية يخدم اإلسرائيليين والفلسطينيين«. 

وتوقع���ت وس���ائل إعالم إس���رائيلية أن يؤدي ق���رار نتنياهو بتنفيذ مش���اريع 

اس���تيطانية إلى انتق���ادات دولية. ونقل موقع »والال« االلكتروني عن دبلوماس���ي 

أوروبي رفي���ع قوله إن »خطوات من هذا النوع س���تعزز التوجهات االعتراف بدولة 

فلسطينية من دون مفاوضات في دول أوروبية«.

وقالت القناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي، أول م���ن أمس، إن نتنياهو يعتزم 

المصادق���ة على بناء 2000 وحدة س���كنية في مس���توطنات ف���ي الضفة الغربية. 

لكن صحيف���ة »هآرتس« نقلت عن مص���ادر في حزب »البي���ت اليهودي« ومجلس 

المستوطنات قولها إن نتنياهو لم يصادق على هذه المشاريع في هذه المرحلة.

وادع���ت »هآرتس« أن نتنياه���و أقدم على هذه القرارات »ف���ي محاولة لتخفيف 

الضغوط التي يمارسها عليه قادة حزب ’البيت اليهودي’ ومجلس المستوطنات«، 

وأنه سيعقد اجتماعا، يوم غد األربعاء، يجري فيه بحث »تطوير البنية التحتية في 

المستوطنات« وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية.

ووفقا للصحيفة فإن نتنياهو سيعقد االجتماع بعد أن هدده رئيس حزب »البيت 

اليه���ودي« ووزير االقتص���اد، نفتالي بينيت، ووزير اإلس���كان، أوري أريئيل، خالل 

اجتماعه معهما األس���بوع الماضي بأنه في حال عدم إلغ���اء ما وصفاه ب�«التجميد 

الهادئ« إلجراءات التخطيط والبناء في المس���توطنات، خالل الش���هور الخمس���ة 

الماضية، فإنهم سيقوضون استقرار االئتالف الحكومي. وشارك في هذا االجتماع 

أيضا كل من وزير المالية، يائير لبيد، ووزير المواصالت، يسرائيل كاتس.

ومن بين المش���اريع االستيطانية التي س���يجري بحثها غدا، تنفيذ مشروع في 

مجال المي���اه، وإقامة »قرى طالب جامعات« ومتنزهات في المس���توطنات ومتنزه 

باس���م المس���توطنين الثالثة الذين اختطفوا وقتلوا في ش���هر حزيران الماضي. 

كذلك س���يبحث خالل االجتماع »ترميم« القسم الذي يصلي فيه اليهود في الحرم 

اإلبراهيم���ي في الخليل، وتنفيذ مش���روع كهرباء وتنفيذ أعم���ال في مجال البنية 

التحتية تمهيدا ألعمال بناء استيطاني. 

وحذر لبيد من أن مخططات بناء في المس���توطنات س���تؤدي إلى أزمة خطيرة في 

العالقات اإلسرائيلية – األميركية وتلحق ضررا بمكانة إسرائيل في العالم. وعقبت 

رئيسة حزب ميرتس، عضو الكنيست زهافا غلئون، بالقول إن »نتنياهو يثبت مرة 

أخرى أن كل أقواله حول ’أفق سياس���ي’ هي ضريبة كالمية الحتياجات سياس���ية، 

بينما احتياجاته السياسية مرهونة في الواقع للمستوطنين«. 

وقال الس���فير األردني في تل أبيب، وليد عبيدات، خالل حفل بمناس���بة مرور 20 

عاما على توقيع معاهدة الس���الم األردنية - اإلس���رائيلية، بمش���اركة وزير الدفاع 

اإلس���رائيلي، موشيه يعلون، إن على إسرائيل وقف تنفيذ خطوات أحادية الجانب 

في القدس عموما وفي الحرم القدسي خصوصا، ألن خطوات كهذه تمس باتفاقية 

السالم بين الدولتين وتشكل خرقا للقانون الدولي.

وكان���ت الوالي���ات المتحدة قد نددت في بداية الش���هر الحال���ي بإعالن حكومة 

إس���رائيل عن دفع مخطط بناء 2600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة »غفعات 

همت���وس« قرب بيت صفافا في جنوب القدس الش���رقية، وأن هذا المخطط »يبعد 

إسرائيل عن صديقاتها في العالم«. 

نـتـنـيـــاهـــو: إســرائـيـل لـــن تـقـبــــل إمــــالءات
وهناك »إجماع« حول البناء في القدس الشرقية

*ويأمر بدفع إجراءات تخطيط 1060 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتين في القدس وشق 12 شارعا في الضفة الغربية مؤدية إلى المستوطنات*
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وجهة نظر يمينية إسرائيلية

»عملية الجرف الصامد«: 
عار عسكري وفشل سياسي!

بقلم: روعي عيدان )*(

حاولت زعامة إس���رائيل وما زالت تحاول إقناع الجمهور اإلسرائيلي بأن الفشل العسكري الذريع المسمى 

»عملية الجرف الصامد« )ضد قطاع غزة( كان انتصارا إلسرائيل، غير أن استعراضًا للوضع بعد مرور شهرين 

على هذه العملية يظهر أن الصورة مغايرة تماما.

لنبدأ بوس���ائل االع���الم العالمية الت���ي برهنت مجددا على أنها أداة اس���تراتيجية ف���ي خدمة اإلرهاب 

الفلس���طيني.  ورغم معرفتنا المسبقة بهذه األسطوانة المش���روخة، إاّل أننا أخفقنا مرة أخرى في مواجهة 

التحدي. فقد عرضت وس���ائل االعالم العالمية الفلس���طينيين مجددا في صورة نسيج إنساني من األطفال 

األبرياء الذين ال توجد أية صلة بينهم وبين عناصر اإلرهاب أعضاء حركة »حماس«، بينما اإلس���رائيليون ما 

زالوا ُيعرضون في صورة قتلة األطفال المتعطشين للدماء، والذين يقصفون المدارس والمستشفيات.

إن هذا الس���رد المنحرف راس���خ منذ زمن بعيد في كل زاوية من زوايا الرأي العام العالمي، وليست هناك 

أية طريقة لتغيير الصورة بوس���ائل دعاية مترهلة وضعيفة، وال س���يما في ساحة إعالمية عالمية تعتمد 

على مدخوالت من العالم العربي.  

إن الطريق���ة الوحيدة لمواجهة المش���كلة كانت وما زالت في الميدان، عل���ى أرض الواقع.  وللتذكير فإن 

إس���رائيل هي التي س���محت بدخول وكالء الكذب والدعاية إلى قطاع غزة، ليش���كلوا أبواقا لجهاز الدعاية 

ال���ذي تديره حركة »حم���اس«.  كذلك فإن إس���رائيل هي الت���ي زودت وتزود قطاع غزة بخدمات ش���بكات 

بث األكاذيب بواس���طتها.  إذن، نحن الذين أنتجنا المادة الخام التي 
ُ
اإلنترنت والهاتف والكهرباء، والتي ت

اس���تخدمت وتستخدم في إلحاق الهزيمة التامة بنا في ساحة الرأي العام، مرة تلو أخرى، وهي هزيمة لها 

انعكاس���ات بعيدة األثر، تمتد حتى التصوي���ت في برلمانات عدد من دول أوروب���ا الغربية )على االعتراف 

بالدولة الفلسطينية(.

لنأخذ على سبيل المثال األسطورة الكاذبة حول »الحصار على قطاع غزة«.  فهذا الحصار »المزعوم« يؤخذ 

في العالم كحجة مش���روعة ل� »المقاوم���ة« التي تقودها »حماس«، وكدليل إدان���ة في أي نقاش حول مدى 

»نازية« دولة إسرائيل، فضال عن أنه يشكل مادة أولية للتحريض ضد إسرائيل.  إن مثل هذا الحصار ال وجود 

له بطبيعة الحال، والدليل أن أولئك المراس���لين الذين تحدثوا عن الحصار دخلوا إلى القطاع »المحاصر« عن 

طريق معابر الحدود من إس���رائيل، إلى جانب استمرار دخول البضائع والمواد الغذائية بصورة منتظمة إلى 

القطاع، قبل تلك العملية العس���كرية اإلس���رائيلية، وحتى في أثنائها، تحت النار.  كذلك واصلت حكومة 

إس���رائيل تزويد قطاع غزة بالكهرباء والوقود، مباشرة إلى العدو الذي كان في نفس الوقت يطلق الصواريخ 

على مواطنيها.  غير أن وسائل االعالم العالمية تجاهلت ذلك تماما.

وفقا إلدعاء كبار المس���ؤولين في المس���توى السياسي اإلس���رائيلي، فقد كانت سياسة ضبط النفس في 

بداية العملية العس���كرية، والتردد األرعن خاللها، وس���يلة للحصول على ما وصف ب� »شرعية دولية« لهذه 

العملية.  لكن دعونا نقر بال مواربة بأن إسرائيل لم ولن تحصل أبدًا على مثل هذه الشرعية الدولية للقيام 

بما يجب القيام به حقا، وأن الشرعية الوحيدة المتاحة لنا هي الصمت واالمتناع عن الرد إزاء استمرار إطالق 

الصواريخ على بلداتنا.  وقد أهدرنا بسرعة القليل من الشرعية التي منحت لنا للقيام بعملية محدودة، من 

دون تحقيق انجازات مهمة، وذلك حين اكتفينا بحملة جوية لم تعق »حماس« عن مواصلة إطالق الصواريخ، 

فضال عن أن هذه الحملة أوجدت أيضا وفرة من المادة الخام للخداع والدعاية من جانب العدو.  

ولم تؤد العملية العس���كرية إجمااًل إلى إنهاك حركة »حماس« عس���كريا، باستثناء تقليص مخزونها من 

الصواريخ بصورة ملموسة، وذلك لسبب بسيط، وهو أنها أطلقت معظمها على المدن والبلدات اإلسرائيلية، 

أما اإلنجاز الوحيد للعملية والمتمثل بالقضاء على األنفاق، فهو إنجاز تكتيكي.  

وفيم���ا يتعلق بحليفتنا الكب���رى، الواليات المتحدة األميركية، فقد أعطت في البداية ش���رعية متلعثمة 

للعملية، س���رعان ما تحولت إلى انتقاد ومن ثم إلى تخريب حقيقي للجهود العس���كرية اإلس���رائيلية، عبر 

تقديم مبادرات هاذية لوقف اطالق النار كلفتها خس���ائر في األرواح، والتآمر من خلف الكواليس بالتعاون 

مع قطر وتركيا، وانتهاء بحظر تصدير أس���لحة إلسرائيل.  وهكذا أضحى »اإلنجاز« اإلسرائيلي األهم، تحول 

الواليات المتحدة إلى عراب لحركة »حماس«.

إن إس���رائيل هي أحد األطراف األخيرة في الش���رق األوس���ط التي تمتلك إدارة الرئيس أوباما قوة تأثير 

ملموس���ة في مقابلها.  لذلك، وفي الوقت الذي تنش���غل فيه المنطقة بالنزاع���ات والتوترات، نجد محافل 

وزارة الخارجية األميركية منشغلة في اجراءات التخطيط االسرائيلية لألحياء )اليهودية المزمع إقامتها أو 

توسيعها( في القدس )الشرقية(، وفي تجنيد المساعدات المالية لصالح حركة »حماس«.  فبفضل الواليات 

المتحدة لم تجد »حماس« نفسها مضطرة إلى دفع أي ثمن اقتصادي لعدوانها ضد إسرائيل، بينما يضطر 

الجيش اإلسرائيلي إلى دس يده عميقا في جيوب دافعي الضرائب اإلسرائيليين.  حتى المساعدات المالية 

الجزئية التي قدمتها الواليات المتحدة إلى إس���رائيل ألغراض تطوي���ر منظومة »القبة الحديدية«- أو كما 

أسميها منظومة »جدار الغيتو الوهمي األفضل في العالم«- حولتها إدارة الرئيس أوباما إلى وسيلة مناكفة 

سياسية ضد إسرائيل.  

وف���ي مقابل انحياز الوالي���ات المتحدة التام إلى جان���ب »حماس« )وربما كجزء من ذل���ك( تعتزم اإلدارة 

األميركية، كما يبدو، التوقيع على إتفاق س���يء مع ايران بش���أن البرنامج النووي اإليراني.  بمعنى أنه حتى 

ف���ي هذه الس���احة، التي اختارها رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو كأجندة أمني���ة مركزية لحكومته، ثمة 

فش���ل تام.  ربما يصح القول إن ادارة الرئيس أوباما معادية إلسرائيل من األساس، لكن الزعامة السياسية 

اإلس���رائيلية أخطأت في كونها منحت ش���خصا مثل )وزير الخارجية األميركي( جون كيري تفويضا للعمل 

هنا - في المنطقة - كما يحلو له، وبذلك خلقت لديه ش���عورا خاطئا بأن إس���رائيل دولة تابعة ستقبل بأية 

مبادرة تأتي من واشنطن.  

وف���ي الواقع، ربما ال يكون هذا الش���عور خاطئا.  ف���إدارة الرئيس أوباما ضعيفة ال يج���در االعتماد عليها 

بصورة تامة من الناحية األمنية، وال س���يما منذ أن قررت أن المصلحة األميركية تقتضي ربط مصير العراق 

بمصير إيران، رغبة منها في المحافظة على »وحدة« العراق.  على الرغم من هذا الفشل الذريع، تصر حكومة 

سّيرها، على االس���تمرار في المراهنة على إدارة أوباما التي نجحت في 
ُ
اس���رائيل والمؤسسة األمنية التي ت

تخييب آمال كل حليف ممكن للواليات المتحدة في الشرق األوسط.

أوروبا - اعتراف جارف 
بدولة فلسطين!

في مقابل اإلنهيار السياس���ي أمام الواليات المتحدة، فقد ش���هدنا موجة تصويت في برلمانات أوروبية 

على االعتراف بدولة فلس���طين.  والمفارقة أنه تعالت في تلك البرلمانات ذاتها األصوات المعارضة لمساع 

انفصالي���ة في دولها.  لكن هذه »التصويت���ات« ال قيمة لها، وال ينبغي لها في الحقيقة أن تثير حفيظتنا، 

ذلك ألننا، نحن أنفسنا، اعترفنا بدولة فلسطين، بل وبدولة »حماستان« الغزية.  

لق���د اختارت أوروبا منذ زمن بعيد االنحياز إلى طرف، فاالتح���اد األوروبي، وكذلك جزء من الدول األوروبية 

ذاتها، يديران لدينا ش���بكة واسعة من منظمات اإلرهاب الفكري، أو التي تسمى إن شئتم »منظمات حقوق 

إنس���ان«، ينصب جل اهتمامها على تقويض السيادة اإلسرائيلية في طائفة من المجاالت، وهي نشاطات 

معادي���ة بكل معنى الكلمة، ال يوج���د أي رد عليها من جانب الحكومة اإلس���رائيلية.  لعل التجديد الوحيد 

المثي���ر لالهتمام يكمن في الش���ارع األوروبي وخطابه العلني.  فقد س���قطت األقنعة خالل عملية »الجرف 

الصام���د«، واتضح أن النضال المؤيد للفلس���طينيين )في أوروبا( ما هو، في جزئ���ه األكبر، إاّل نضاال معاديا 

للسامية بامتياز، هدفه تصفية دولة إسرائيل. ويتسق هذا األمر تماما مع العدمية »الداعشية« المنتشرة 

في الغرب، والحقيقة أن هذا النشاط ينبغي له أن يقلق األوروبيين أنفسهم، أكثر مما ينبغي له أن يقلقنا 

نحن، ذلك ألن الوضع يس���اهم بالنسبة لنا، في تش���جيع وزيادة الهجرة إلى إسرائيل. إن ما يجب أن يقلقنا 

حقا هو ترجمة تلك الضغوط الداخلية بشكل يصب في استمرار النشاطات والجهود األوروبية التآمرية ضد 

السيادة اإلسرائيلية، هنا في البالد.

ف���ي مقابل هذه التطورات الس���لبية، هناك أيضا تطورات إيجابية في أوروبا، بالنس���بة إلس���رائيل.  فقد 

شهدت قوة أحزاب اليمين الحر والمحافظ صعودا وتناميا في سائر دول أوروبا تقريبا، ومن أهمها وأكبرها 

ح���زب UKIP ف���ي انكلترا.  لكن على الرغم من أن هذه األحزاب مؤيدة إلس���رائيل في غالبيتها، إال أنها تجد 

تجاهاًل تامًا تقريبًا من جانب إس���رائيل الرس���مية.  فهذه األخيرة تفضل مواصلة اإلستخذاء أمام األحزاب 

االشتراكية الديمقراطية، التي تقود جزءًا كبيرًا من الخطاب الجامح المناوىء إلسرائيل.

أما األمم المتحدة، على اختالف منظماتها ومؤسس���اتها، فهي تش���كل ربم���ا أكبر منظمة دعاية مناوئة 

إلس���رائيل في العالم، في الوقت الحالي، ومع ذلك ما زال القادة اإلس���رائيليون يفكرون بصورة مغايرة، بل 

ويسمحون لبان كي مون )السكرتير العام لألمم المتحدة( بالتجول بحرية والدخول )من إسرائيل( إلى قطاع 

غزة، كي يلحق المزيد من الضرر االستراتيجي بصورة إسرائيل، وذلك بعدما قتل جنود إسرائيليون بنيران 

أطلقت من إحدى المؤسسات )المدارس( التابعة لألمم المتحدة في غزة.  ولكن لماذا نشكو ونتذمر من كل 

هؤالء في الوقت الذي نقوم فيه بأنفس���نا، في هذه األيام، بإدخال مواد بناء للمنظمات اإلرهابية في قطاع 

غزة، لصالح إعادة تأهيل وترميم األنفاق؟.

أخيرًا، دعونا نأمل، اس���تعدادا للحرب المقبلة التي كما يبدو لن يطول انتظارها، بأننا سنعرف كيف ندير 

األمور بصورة موفقة أكثر. 

________________________________________________

)*( محلل سياسي إسرائيلي يميني. المصدر: شبكة االنترنت. ترجمة خاصة.

يخضع الفلس���طينيون ف���ي المناطق المحتلة للقانون العس���كري 

اإلس���رائيلي ولجهاز القضاء )العس���كري( اإلس���رائيلي، الذي وضعه 

وأرس���اه الحاكم العس���كري اإلس���رائيلي، وهو قضاء متشدد بصورة 

استثنائية في طبيعته، بكونه قضاء عسكريا احتالليا، بينما يخضع 

المس���توطنون اليهود في المناطق الفلس���طينية المحتلة للقوانين 

اإلس���رائيلية ولجهاز القضاء المدني اإلسرائيلي، ما يعني تمتعهم 

بجميع الحقوق المكفولة قانونيا. 

وعلى هذا، فمن المعروف أنه يترتب على هذه الوضعية القانونية 

والقضائية مّس خطير ومتنوع بحقوق اإلنسان الفلسطيني األساسية 

في المناطق المحتلة وبكرامته يطال مختلف جوانب حياته، اليومية 

والمس���تقبلية. ورغم أن هذا المّس والتعدي على حقوق أساسية من 

حقوق اإلنس���ان يتعارضان، نصا وروحا وتطبيقا، مع مجموع القوانين 

والمواثي���ق الدولية المختلف���ة، ناهيك عن مبادئ وأس���س القضاء 

اإلسرائيلي ذاته الذي يفترض أن يسري على جميع األذرع السلطوية 

اإلس���رائيلية أينما كان تمثيلها ووجودها وأينما تدخلت، إال أن هذا 

التعارض الصارخ ال يغير من الواقع شيئا، حتى اآلن ورغم مرور عقود 

طويلة على االحتالل. 

وبالرغم من التماس���ات عديدة قدمتها منظمات حقوقية مختلفة، 

فلس���طينية وإس���رائيلية، إلى »محكمة العدل العليا اإلس���رائيلية« 

ض���د خروقات وانتهاكات عينية لحقوق اإلنس���ان األساس���ية )مثل: 

الح���ق في الحري���ة، الحق في إج���راءات قضائية منصف���ة، الحق في 

الكرام���ة الش���خصية، الح���ق في المس���اواة، حق التمل���ك، الحق في 

الملكية وغيره���ا(، وعلى الرغم من بعض الق���رارات التي صدرت عن 

ه���ذه المحكمة في قضايا عينية، إال أن الوض���ع بمجمله ال يزال على 

حال التعّدي الصارخ والمّس الش���ديد بحقوق اإلنس���ان الفلسطيني 

األساسية في المناطق المحتلة.  

 النهائي 
ّ

ومن بين االلتماس���ات ه���ذه، والتي ال تزال تنتظ���ر البت

دم في أيار من العام 2010 
ُ
بش���أنها في »المحكمة العليا«، التماس ق

ضد فترات االعتقال الطويلة جدا والمبالغ فيها بصورة اس���تثنائية 

فرض على الفلسطينيين في الضفة الغربية، قبل تقديم لوائح 
ُ
التي ت

اته���ام بحقهم.  وف���ي أعقاب تقديم هذا االلتم���اس، أدخل الحاكم 

العس���كري بعض التعديالت ف���ي أحكام القانون العس���كري قضت 

بتقصير جزء من فترات االعتقال هذه، لكن ليس إلى حد مس���اواتها 

فرض على المس���توطنين اإلس���رائيليين بالشبهات 
ُ
بالفترات التي ت

والته���م ذاتها. لكن هذه التعديالت »ليس���ت كافية«، وفق ما أكدت 

المحكمة ذاتها في ق���رار حكم جزئي أصدرته في هذا االلتماس في 

نيس���ان هذا العام. وأش���ار قرار المحكمة، آنذاك، إلى ثالثة مسائل 

محددة ال ت���رى أن تعديالت الحاكم العس���كري يعالجها ويقدم لها 

»حلوال مرضية«، هي:  فترات االعتقال بحق القاصرين الفلسطينيين؛ 

فترات االعتقال بحق البالغين الفلسطينيين المشتبه بهم بارتكاب 

عتبر »مخالفات أمنية«؛ فت���رات االعتقال حتى انتهاء 
ُ
مخالف���ات ال ت

اإلج���راءات القضائية. وعل���ى هذا، أم���رت المحكمة العلي���ا الحاكم 

العسكري اإلسرائيلي )الدولة اإلس���رائيلية / الحكومة اإلسرائيلية( 

بإعادة النظر في هذه المسائل وفحصها ثم تقديم رد إلى المحكمة. 

وإلى جان���ب ذلك، رفض���ت المحكمة االلتماس ف���ي كل ما يتعلق 

بفت���رات االعتقال بحق بالغين فلس���طينيين مش���تبه بهم بارتكاب 

مخالف���ات تعتبر »مخالفات أمنية« واعتبرت المحكمة أنه »في أعقاب 

التس���هيالت التي أعلنت عنها الدولة، في إثر تقديم االلتماس، فإن 

فترات االعتقال هذه تبدو معقولة وتناسبية«!! على الرغم من كونها، 

بعد هذه »التسهيالت«، طويلة جدا واستثنائية بوجه خاص، ال سيما 

بالمقارنة مع تلك المفروضة على المستوطنين اليهود اإلسرائيليين. 

التظاهر ـ مخالفة »أمنية« 
محظورة بأمر عسكري!!

في هذا الس���ياق، تنبغي اإلش���ارة إلى أن تعريف »مخالفة أمنية« 

هو تعريف »قانوني«)!( � سياس���ي وضعه الحاكم العسكري، في إطار 

»القانون العس���كري« المفروض على المناطق الفلسطينية المحتلة.  

ومن بين هذه المخالفات: »التظاهر«!

فف���ي آب من العام 1967، أي بعد نحو ش���هرين م���ن انتهاء عدوان 

حزيران 1967 واحتالل الضفة الغربية، وقع الحاكم العس���كري )قائد 

المنطقة العس���كرية الوسطى( أمرا عس���كريا حمل الرقم »األمر 101« 

وعنوانه: »أمر بحظر أعمال تحريضي���ة ودعائية معادية«. ومنذ ذلك 

التاري���خ، تم تعديل هذا األمر بضع مرات وال يزال س���اريا في الضفة 

الغربية. 

ينطلق »األمر 101« من قاعدة أن الس���كان الفلسطينيين في الضفة 

الغربي���ة ال يتمتع���ون بحق التظاه���ر أو الحق في )حري���ة( التعبير � 

وهما من حقوق اإلنسان األساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق 

الدولية وأحكامه���ا. وإلى جانبهما، يحظر هذا األمر أيضا أية مقاومة 

غير عنيفة )س���لمية( وأي���ة احتجاجات مدنية، بم���ا فيها التجمهر 

الهادئ! ويفرض هذا األمر العس���كري قيودا مش���ددة جدا على حق 

اإلنسان الفلسطيني في الضفة الغربية في المشاركة في تظاهرات 

أو تنظيمها ويحدد عقوبة السجن لمدة عشر سنوات )أو غرامة مالية 

باهظة( على َمن يرتكب هذه »المخالفة«!

على هذه الخلفية، أصدرت »جمعية حقوق المواطن« في إسرائيل، 

ف���ي أوائل تش���رين األول  الج���اري، »ورقة موقف« ش���املة حول هذا 

الموض���وع تح���ت عن���وان: »مكانة الحق ف���ي التظاهر ف���ي المناطق 

المحتل���ة«، أعدتها المحاميتان رغد جرايس���ي وتم���ار فيلدمان )من 

الجمعية ذاتها(، وتش���كل وثيقة هامة تحاول اإلجابة على الس���ؤال 

المركزي التالي: ما هي المكانة القضائية التي ينبغي أن يتمتع بها 

ح���ق التظاهر في منطقة خاضعة الحت���الل متواصل، بوجه عام، وفي 

الضف���ة الغربية بوجه خاص، وما هي الفوارق والفجوات بين الموجود 

)القائم( وبين المطلوب )المرغوب(؟ وتشير المقدمة، توضيحا، إلى أن 

»الضفة الغربية« في س���ياق هذه الورقة ال تشمل القدس الشرقية، 

ألن سكانها ال يخضعون للحكم العسكري )رسميا، على األقل!(، وذلك 

نتيجة لقرار إسرائيل ضمها إليها وفرض القانون اإلسرائيلي عليها، 

في إثر احتاللها ف���ي العام 1967، علما بأن عملية الضم تتعارض مع 

أح���كام القانون الدول���ي، ما يعني أن المدينة )القدس الش���رقية( ال 

تزال تعتبر منطقة محتلة، طبق���ا ألحكام هذا القانون وطبقا لموقف 

سكانها الفلسطينيين والمجتمع الدولي عامة. 

وتش���مل »ورق���ة الموق���ف« معالج���ات للمواضيع التالي���ة: عرض 

تفصيلي لإلطار القانوني الس���ائد في حالة االحتالل، تحليل للعالقة 

التبادلية التفاعلية بين قوانين االحتالل وقوانين حقوق اإلنسان في 

هذا الس���ياق، مكانة الحق في التظاهر وحدوده، سواء طبقا لقوانين 

االحتالل أو طبقا لقوانين حقوق اإلنس���ان، تحليل المكانة القانونية 

المعياري���ة المرغوب فيها لحق التظاهر في الضف���ة الغربية اليوم، 

عرض توصيفي للواقع الس���ائد ميدانيا في الضفة الغربية مع فحص 

م���ا إذا كان يتالءم مع  األحكام الملزمة طبقا للقانون الدولي الس���اري 

على المناطق المحتلة، ثم تلخيص واستنتاجات.  

س���تهل »الورق���ة« بمقدمة توض���ح الوضعي���ة القانونية للضفة 
ُ
ت

الغربي���ة المحتلة باعتبارها منطقة تم احتاللها عس���كريا من جانب 

دولة إس���رائيل قبل س���بعة وأربعين عاما ومنذ ذل���ك الحين لم يعد 

الس���كان الفلس���طينيون أس���يادا على حياتهم ومصيرهم. فهم ال 

يحظون ب���أي تمثيل لدى الس���لطة )العس���كرية( المفروضة عليهم 

وليس في وس���عهم التأثير عل���ى قراراتها، رغم أن ه���ذه تؤثر في 

مجري���ات حياتهم على مختلف المس���تويات واألصع���دة. ومن هنا، 

تش���كل المظاهرات، عمليا وواقعيا، الس���بيل المرك���زي الذي تبقى 

لديهم س���عيا إلى تحقي���ق حكمهم ذاتيا، رفع صرختهم وإس���ماع 

كلمتهم والتعبير عن رفضهم لالحتالل وممارساته، بما تتضمنه من 

خروق وانتهاكات متواصلة، عديدة وقاس���ية، لحقوقهم األساس���ية 

� من حقوق الملكية، حقوق المياه والس���كن، م���رورا بالحق في حرية 

الحركة والتنقل، الحق في الكرامة، وانتهاء بحق تقرير المصير.  

ر الورق���ة بأنه مع بداية االحتالل، انطلقت في الضفة الغربية 
ّ
وتذك

حركة احتجاجية ونضالية ش���عبية، واسعة ونش���طة. ومع استمرار 

االحتالل، وخالل العقد األخير على وجه التحديد، أصبحت المظاهرات 

المنظم���ة والثابت���ة »أداة مركزية في  هذا النضال«، فبدأت تتس���ع، 

تنتشر  وتزداد وتيرتها في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حتى أنها 

أضحت في العديد من قراها »مش���هدا ثابت���ا ودائما يتكرر كل يوم 

جمعة«. ورويدا رويدا، أصبحت هذه المظاهرات تشكل »بؤرة مواجهة 

متواصلة بين المتظاهرين من جهة، وقوات الجيش اإلس���رائيلي من 

الجهة األخرى، والتي تعتمد وس���ائل مختلفة، من بينها اس���تخدام 

القوة بصورة مفرطة في أحيان كثيرة، في محاولة منها لتفريق هذه 

المظاهرات، تقييدها، بل وإجهاض تنظيمها مسبقا«. 

مثل هذا الواقع يطرح تساؤالت عديدة تتعلق بمكانة حق التظاهر 

في الضفة الغربية، س���واء في المس���توى القانوني المعياري أو في 

المس���توى التنفيذي التطبيقي. وتحتم هذه التساؤالت إعادة النظر 

في اإلطار القانوني الذي يعالج هذه المس���ألة والمرجعية القانونية 

الت���ي تعتمد عليها. ومن هنا، تأتي ه���ذه الورقة في محاولة لإلجابة 

عن هذه التساؤالت. 

واجب إسرائيل األولي طبقا للقوانين الدولية: 
إقرار حق التظاهر وضمانه!

في الباب األخير منها، باب التلخيص واالس���تنتاجات، تؤكد الورقة 

أن فحص اإلطار القانوني المعياري السائد في المناطق الفلسطينية 

المحتل���ة يقود إلى االس���تنتاج القاط���ع بأن الواج���ب األدنى الملزم 

لدولة إس���رائيل )بصفته���ا دولة االحتالل( هو: ضم���ان واحترام حق 

الفلسطينيين في الضفة الغربية في التظاهر! وهو واجب منصوص 

عليه ومكفول في قوانين االحتالل وفي قوانين حقوق اإلنس���ان، على 

حد س���واء، ما يعني أن س���لب الحق في حرية االحتجاج في المناطق 

المحتلة، في التطبيق الفعلي، يش���كل خرقا فظا لواجبات إس���رائيل 

طبق���ا للقانون الدولي. ومن هنا، ينبغي للبح���ث المركزي أن يتمحور 

حول مدى س���ريان الحق ف���ي التعبير وحول الطرق والوس���ائل التي 

يلجأ إليها الجيش اإلس���رائيلي في محاوالته العملية لمواجهة هذه 

التظاهرات وللتعامل مع المتظاهرين المشاركين فيها، ال حول مجرد 

وجود هذا الحق أم ال. 

وحتى إذا ما اعترفنا � تضي���ف � بصالحية قوة االحتالل في تقييد 

حق س���كان المناطق المحتلة، بدرجة ما وبصورة جزئية، إال أنه حيال 

اس���تمرار االحتالل وغياب الحاجة األمنية العينية لتقييد النشاطات 

االحتجاجية فليس ثمة شك في أن دولة إسرائيل ملزمة، على األقل، 

باحترام ح���ق التظاهر في المناطق المحتل���ة، أي: اإلقرار بهذا الحق 

واالمتن���اع عن أي مس مباش���ر به، بما في  ذلك بواس���طة فرض قيود 

شاملة وتقييدات جارفة على إمكانيات وسبل ممارسته. 

ويتوجب على دولة إس���رائيل - كدولة احت���الل في الضفة الغربية 

- أوال وقبل كل ش���يء، االعتراف الصريح بس���ريان الحق في التظاهر 

في المناط���ق المحتلة. ثم يتوجب عليها، تاليا، وضع قواعد ومعايير 

واضحة ال لبس فيها بش���أن ضمان الحق في حرية التعبير والحق في 

التظاهر في الضفة الغربية، سواء من خالل المظاهرات األسبوعية أو 

أية أعمال احتجاجية أخرى. أما المس بحق الفلسطينيين في الضفة 

الغربية في حري���ة التعبير فينبغي، لزام���ا، أن يقتصر على الحاالت 

االستثنائية المحددة المنصوص عليها في قوانين حقوق اإلنسان. 

ولهذا الغرض، يتعين على الجيش اإلس���رائيلي إدخال التعديالت 

الالزمة في نص القانون )العسكري( وفي تطبيقاته. ومن ضمن هذه 

التعديالت، ينبغي إلغاء »منظومة ترخيص المظاهرات« كما يحددها 

األمر العسكري رقم 101، الذي يتجاهل واقع العالقات المركبة ما بين 

قوة االحتالل وس���كان المنطقة الخاضعة لالحتالل. وبدال منه، ينبغي 

وضع تعليمات واضحة لجميع األجهزة األمنية والقوات العس���كرية 

تؤك���د واجبها اإللزامي في احترام الحق في حرية التعبير واالحتجاج 

وحمايته؛ إفس���اح مجال واس���ع، قدر اإلمكان، لتنظي���م المظاهرات 

والنش���اطات االحتجاجية والمش���اركة فيها؛ معامل���ة المتظاهرين 

ونش���طاء حقوق اإلنس���ان باحترام. وفضال عن ه���ذا، ينبغي توضيح 

وتكريس القواعد واإلجراءات الخاصة بإصدار أوامر اإلغالق العسكرية 

واستخدامها، وكذلك القواعد واإلجراءات الخاصة باستخدام »وسائل 

تفريق المظاهرات«. 

وفي الختام، تؤكد الورقة: »يتعين على المحاكم العسكرية العمل 

لتكريس الخطاب الذي يقّر بحق التظاهر ويمنح ممارسته على أرض 

الواقع الش���رعية القانونية الضرورية. ويتم هذا، ضمن أشياء أخرى، 

من خالل وضع المداوالت في قضايا )ملفات( المتظاهرين ضمن إطار 

الحق في التظاهر، ومن خالل ممارس���ة الرقابة القضائية الالزمة على 

األوامر العسكرية والممارسات العسكرية التي تشكل مّسا ال توجبه 

الحاجة الموضوعي���ة، أو الزائدة عن الحاجة، بحق التظاهر في الضفة 

الغربية«. 

»سلب حق التظاهر في الضفة الغربية انتهاك ينبغي وقفه«!
*»ورقة موقف« أصدرتها »جمعية حقوق المواطن في إسرائيل«: يتوجب على دولة إسرائيل - كدولة احتالل 

في الضفة الغربية - أوال وقبل كل شيء، االعتراف الصريح بسريان الحق في التظاهر في المناطق المحتلة. 
ثم يتوجب عليها، تاليا، وضع قواعد ومعايير واضحة ال لبس فيها بشأن ضمان الحق في حرية التعبير 

والحق في التظاهر في الضفة الغربية، سواء من خالل المظاهرات األسبوعية أو أية أعمال احتجاجية أخرى*

قمع تظاهرة في القدس المحتلة.                              )إ.ب.أ(
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مقابلة خاصة مع الباحث في شؤون القدس
وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيالن

البروفيسور مناحيم كالين  لـ »المشهد اإلسرائيلي«:
الــحــرم الــقــدســي  ــد أن تــجــعــل  ــري ــل ت ــي ــرائ إس
الصهيونية ــيــهــوديــة  ال ــهــويــة  ال مــركــز  فــي 

كتب بالل ضاهر:

صعدت الش����رطة اإلس����رائيلية إجراءاتها القمعية ضد الفلس����طينيين في القدس 

الش����رقية، في أعقاب الهبة الشعبية الحاصلة في المدينة المحتلة، منذ مقتل الفتى 

المقدس����ي محمد أبو خضير. وتأتي هذه الهبة على خلفية األوضاع التي تعاني منها 

القدس الش����رقية، وخاصة االقتحامات المتكررة للحرم القدسي واالستيطان، في قلب 

األحياء الفلسطينية خصوصا، والوضع االقتصادي – االجتماعي المتدهور.

وقال الباحث في ش����ؤون القدس والمحاضر في قس����م العلوم السياسية في جامعة 

بار إيالن، البروفس����ور مناحيم كالين، ل� »المشهد اإلس����رائيلي«، إن »السبب األساسي 

لتفجر الوضع في القدس هو أن المواجهة اإلسرائيلية – الفلسطينية باتت تتركز في 

القدس، وفي الحرم الش����ريف باألس����اس. وهذا الوضع سائد منذ العام 2000. وضعف 

السلطة الفلسطينية في القدس كبير للغاية، وهو أكبر من ضعفها في أي مكان آخر، 

وإس����رائيل تستغل هذا األمر وتوسع المس����توطنات في القدس بحجم ال مثيل له في 

الضفة الغربية. يضاف إلى ذلك الجهد اإلس����رائيلي من أجل تغيير الوضع القائم في 

الحرم وفرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم، بحيث يسمح لليهود بالصالة في 

الحرم، مثلما نجحت إسرائيل في تطبيق ذلك في الحرم اإلبراهيمي في الخليل. وهناك 

لوبي قوي جدا، مؤلف من وزراء وأعضاء كنيست ونشطاء سياسيين الذين يعملون في 

هذا االتجاه ويقومون بزيارة الحرم ويصطحبون معهم مستوطنين وجنود في الجيش 

اإلسرائيلي، من أجل ممارسة ضغوط على الحكومة لكي تغير الوضع القائم«.

)*( »المشهد اإلس���رائيلي«: هل توجد يد واحدة توجه االس���تيطان في قلب األحياء 
الفلسطينية واالقتحامات للحرم القدسي؟

كالين: »ال توجد جهة مركزية واحدة، وإنما هناك نية مشتركة وغاية مشتركة، لكن 

ال يوج����د ’هيئة أركان’ واحدة توجه هذه األعمال. والهدف هو منع إمكانية تقس����يم 

القدس ومنع إمكانية إقامة عاصمة فلس����طينية في الق����دس، وبالطبع تغيير الوضع 

القائم في الحرم بحيث تكون للجانب اليهودي سيطرة على الحرم وليس فقط سيطرة 

على المنطقة المحيطة به«.

)*( ما هو دور حكومة إسرائيل في كل هذا؟

كالي����ن: »القوى التي تدف����ع من أجل تنفيذ هذه التغيي����رات موجودة في االئتالف 

الحكومي. وهذه القوى موجودة في أحزاب الليكود والبيت اليهودي وإسرائيل بيتنا، 

وهي موجودة خارج الحكومة أيضا، في ش����اس وحزب العمل، الذين يدفعون إلى هذا 

االتجاه«.

)*( في حزب العمل أيضا؟
كالي����ن: »نعم. ألنه توجد هنا عدة تس����ويغات. فهناك الجه����ات الراديكالية التي 

تدعو إلى بناء الهيكل الثالث، لكن هؤالء يش����كلون مجموعة صغيرة. وهناك مجموعة 

أكبر بكثير، وتريد الصالة في الحرم. ويوجد في أطراف هاتين المجموعتين نش����طاء، 

بعضهم علمانيين من حزب العمل، وبعضهم متدينين من شاس، وجميعهم يريدون 

وض����ع ’جبل الهيكل’ في مركز الهوية اليهودي����ة – الصهيونية. أي ليس أن القدس 

هي عاصمة إس����رائيل فقط وقلب الهوية الصهيوني����ة، وإنما ’جبل الهيكل’ هو قلب 

هذه الهوية. وهذا تغيير هائل مقارنة مع ما كان سائدا في إسرائيل قبل وبعد العام 

1967، وحتى العام 2000. ألن الحرم حينذاك لم يكن رمزا قوميا، وإنما الحائط المبكى 

)الب����راق( هو ال����ذي كان الرمز، وكانت تجري في باحته مراس����م يقس����م فيها الجنود 

اليمين، وإقامة مراس����م يوم الذكرى هناك، وكان����وا يحضرون الضيوف، مثل الرئيس 

األميركي أو البابا، إلى الحائط المبكى«.

)*( لماذا تذكر العام 2000 كنقطة تحول في هذا السياق؟
كالين: »ألنه في العام 2000 حدث أمران. عقدت قمة كامب ديفيد التي تحول فيها 

تقس����يم القدس، ألول م����رة، موضوعا للتفاوض حوله، وإس����رائيل وافقت مبدئيا على 

تقس����يمها، لكن كان هناك نقاش حول الحدود. كذلك فإنه في هذا العام طالب الوفد 

اإلسرائيلي إلى المفاوضات بتغيير الوضع القائم في الحرم وتخصيص، باتفاق دائم، 

منطقة في الح����رم يصلي فيها اليهود. وعلى أثر ذلك أصبح الحرم مركزا للنقاش في 

العام 2000. وعندها نظمت المعارضة اإلسرائيلية نفسها وأحضرت اآلالف للمشاركة 

في مظاهرات احتجاجية في القدس، وبعد ذلك جاء أريئيل شارون )رئيس المعارضة 

آن����ذاك( ودخل إلى الحرم وبعد ذلك اندلعت انتفاضة األقصى. ومنذئذ بات الحرم في 

مركز الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين«.

)*( إسرائيل دمرت القدس الشرقية من الناحية االجتماعية والسياسية.
كالين: »إس���رائيل دمرت في البداية المؤسسات الفلسطينية في القدس. وال يوجد في 

القدس الشرقية اليوم مؤسس���ة مركزية واحدة، مثلما كان بيت الشرق. وهناك تفكيك 

للمجتمع الفلسطيني في القدس بشكل أشد بكثير مما يحدث في الضفة الغربية. ففي 

الضفة يمكن الحديث عن أحزاب، مثل فتح أو حماس أو سلطة فلسطينية أو وزارات، لكن 

ال يوجد شيء من هذا في القدس. كذلك ال توجد قيادة فلسطينية في المدينة. والنخب 

الفلسطينية التي كانت موجودة في الماضي، مثل فيصل الحسيني وأنور نسيبة وسري 

نس���يبة، لم تعد موجودة. وإسرائيل تمنع متعمدة نشوء أية قيادة فلسطينية للمدينة. 

والم���كان الوحيد الذي توجد فيه قيادة محلية هو س���لوان، وتصارع ضد المس���توطنين، 

والش���رطة تعمل ضدها وتضّيق الخناق عليها تحس���با من نشوء قيادة للقدس الشرقية 

كلها. والمش���كلة هي أنه عندما ال تكون هناك قيادة، فإن ما يحدث هو أن جهات كثيرة 

تنش���ط من دون تنس���يق فيما بينها. ولذل���ك يصعب اليوم الس���يطرة على االنتفاضة 

الحاصلة في القدس. والمجتمع الفلس���طيني في القدس يعاني كثيرا جراء غياب أحزاب 

سياس���ية ف���ي المدينة، وحركة فتح ضعيف���ة جدا في القدس، وال توجد ثقة بالس���لطة 

الفلس���طينية، وإسرائيل تمنع منظمة التحرير الفلس���طينية والسلطة الفلسطينية من 

العمل في القدس، ولذلك ال وجود ألجهزة األمن الفلسطينية. وهكذا فإن المجتمع مدمر. 

ومن ينش���ط في القدس اآلن هو الجيل الش���اب، الذي ال يذكر فترة أوسلو وال حتى فترة 

بداي���ة االنتفاضة الثانية، ويعيش الواقع الحالي في ظل خيبة األمل الكبيرة جدا. كذلك 

فإن الفلسطينيين في القدس الشرقية فقراء ويعانون وال يرون مستقبال لهم.

)*( ماذا الذي تريد إسرائيل تحقيقه في القدس الشرقية؟
كالي����ن: »جرى بحث داخل المؤسس����ة الحاكمة اإلس����رائيلية، قب����ل عامين أو ثالثة، 

وتعالت خالله أصوات دعت إلى منح الفلسطينيين في القدس الجنسية اإلسرائيلية، 

لكن كان����ت هناك معارضة واس����عة لذلك. واألغلبية في المؤسس����ة اإلس����رائيلية ال 

يري����دون تغيير مكانة الفلس����طينيين في القدس، واعتبروا أن ه����ذا أمر خطير جدا. 

وما تريده إسرائيل هو أن يبقى س����كان القدس الشرقية من دون جنسية إسرائيلية 

ومن دون هوية وطنية فلس����طينية. وإس����رائيل ترفض مشاركة س����كان القدس في 

انتخابات فلس����طينية مقبلة. أي أن إس����رائيل تريد أن يعيش����وا في صحراء من دون 

حقوق، ومن دون تنظيم أنفس����هم في المدينة. كذلك فإن إسرائيل ترفض أن يكون 

س����كان القدس الشرقية كلهم خاضعين لهيئة مش����تركة، وأن يكون لديهم تمثيل 

في هيئات المدينة، مثل لجنة التخطيط والبناء. وإس����رائيل تحاول منع نش����وء هوية 

مقدس����ية فلسطينية أيضا. يريدونهم أفرادا وحسب، وأن يكونوا مستسلمين للحكم 

اإلس����رائيلي. والطريقة للخروج من وضعهم هي أن ينظم الفلس����طينيون في القدس 

أنفس����هم، بدعم من الس����لطة الفلسطينية وإس����رائيليين مؤيدين لهم، وأن يطالبوا 

بحق����وق جماعية من إس����رائيل، في مج����ال التخطيط والبناء والتعلي����م والميزانيات. 

فإذا كان الفلس����طينيون يشكلون 40% من س����كان القدس فإنه يجب أن يحصلوا على 

نسبة مش����ابهة من الميزانية، لكنهم في الحقيقة ال يحصلون على أكثر من 12% من 

الميزاني����ات. وأعتق����د أن المطالبة بحق����وق جماعية كهذه هو م����ا كان يجب أن يدفع 

الفلسطينيين إلى الخروج للتظاهر.     

المفهوم اإلسرائيلي الرسمي للتعامل مع الفلسطينيين هو مفهوم أمني، ولذلك فإن التعامل مع الهبة 

الحاصلة في القدس هو من منطلق أن »ما ال ينجح بالقوة، سينجح بقوة أكبر«. وهذا يعني أن اإلسرائيليين، 

بدءا من رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو، ومرورا بقادة األجهزة األمنية وحتى آخر ش���رطي، يعتبرون 

أن الفلسطيني هو عدو، وهو ينتفض بسبب طبعه العنيف وحسب، ولذلك فإنه ال يفهم سوى لغة القوة.

والحقيقة هي أن هذا المفهوم س���ائد في إس���رائيل منذ أن تأسس���ت. منذ النكبة وحتى اليوم. وهو ما يوجه 

سياس���ة إسرائيل مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي ال�48. وهذا المفهوم يوجه 

قمعون بالحديد والنار.
ُ
رسالة إسرائيلية واحدة وواضحة لجميع الفلسطينيين: إما أن تقبلوا بكل ما نفعله، أو ست

وترفض الجهات اإلس���رائيلية الرسمية، السياسية واألمنية، النظر إلى أسباب أي هبة فلسطينية، رغم 

وضوحها، ورغم تعالي أصوات تحذر من تبعات سياسة الحكومة وممارساتها.

وتجاهل المس���ؤولون اإلسرائيليون األسباب التي أدت إلى الهبة الحالية في القدس الشرقية المحتلة، 

وتصاعده���ا في أعقاب عملية الدهس، يوم األربعاء الماضي. وأبرز أس���باب ه���ذه الهبة هي االقتحامات 

اليومية للمتطرفين اليهود للحرم القدس���ي، االس���تيطان في قلب األحياء الفلس���طينية، محاوالت لسن 

قوانين تتعلق بالحرم القدسي وتسمح لليهود بالصالة فيه، اإلهمال الشديد لهذه األحياء، وأجواء اليأس 

الس���ائدة في القدس الشرقية. وتتجاهل الس���لطات اإلس���رائيلية كل هذا، ألنها تريد فرض سياستها 

وممارساتها بالقوة. كما أن هذه السلطات لم تفاجأ بالهبة الحالية، بل توقعتها كرد على ممارساتها.

»إعادة الهدوء وتطبيق السيادة«
وعقب نتنياهو على األحداث المتصاعدة بالقول »سنعيد الهدوء واألمن إلى القدس«. وأصدر تعليمات 

ألجه���زة األمن »بزج ق���وات كثيرة، وقوات خاصة، حتى يعود الهدوء إلى ش���وارع الق���دس ومنطقة جبل 

الهيكل )أي الحرم القدسي(، وتطبيق السيادة )اإلسرائيلية( في جميع أنحاء المدينة«.

واعتب���ر نتنياه���و أن »الهجمة في القدس مدعومة من رئيس الس���لطة الفلس���طينية، أبو مازن )الرئيس 

محم���ود عباس(، الذي يهل���ل للقتلة ويعانق حركة حم���اس التي ينتمي المخربون إليها«، في إش���ارة إلى 

تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن منفذ عملية الدهس، عبد الرحمن الشلودي، ينتمي لحماس. وقال الرئيس 

اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، »إننا ملزمون بأن نكون حازمين من أجل ضمان سالمة القدس وسالمة سكانها«.

واعتبر وزير الدفاع، موشيه يعلون، أن »جهاز التعليم الفلسطيني والخطاب الفلسطيني هو الذي يدفع 

أحداثا كالتي تجري في القدس«.

وق���ال وزير األمن الداخلي، يتس���حاق أهرونوفيتش، »إننا موجودون في حرب س���ننتصر في نهايتها 

ونعيد الهدوء إلى القدس«، فيما أعلن المفتش العام للش���رطة، يوحنان دانينو، عن أن »زيادة القوات في 

منطقة القدس ستستمر طالما يتطلب األمر ذلك من أجل إعادة الشعور باألمن إلى جميع سكان القدس«. 

وطالب وزير االقتصاد، نفتالي بينيت، بالرد على الهبة من خالل تكثيف االستيطان.

من جانبها قالت وزير العدل، تس���يبي ليفني، إنه »يجب وقف التصريحات المنفلتة، مشاريع القوانين 

التي ال تتحلى بالمسؤولية، استفزازات البناء أو االحتفاالت الليلة بمناسبة االستيالء على بيوت في مناطق 

إسالمية. هذه خطوة ال حاجة لها اآلن ومن شأنها أن تدهور القدس وتدهورنا جميعا معها«، مشيرة بذلك 

إلى استيالء المستوطنين على عشرات البيوت في سلوان في األسابيع الماضية.

واعتبر الصحافي نداف شرغاي، في مقاله في صحيفة »يسرائيل هيوم« اليمينية المقربة من نتنياهو، 

يوم الجمعة الماضي، أن األحداث في القدس تشكل »تطورا فعليا النتفاضة ثالثة«، وأنها تأتي »كنتيجة 

واضحة لسياس���ة احتواء زائد، نابع من اعتبارات خاطئة بأن يؤدي ذلك إلى تهدئة أو سيطرة على ارتفاع 

ألس���نة النيران. والنتيجة ه���ي فقدان الردع وتدهور الوضع. ورغم أن ش���رطة الق���دس نفذت اعتقاالت 

جماعية وقدمت مئات لوائح االتهام، لكن هذا كان في إطار رد الفعل وليس رادعا«.

والتزم شرغاي بالتوجه اليميني، معتبرا أن »ثمة تركيز ضعيف للغاية، حتى اليوم، على المجال الوقائي. 

إذ لم يتم رصد عدد كاف من القوات للمدينة، وتم تقييد نش���اط الش���رطة، عموما، في المنطقة الواقعة 

خ���ارج األحياء العربي���ة، التي تحولت بغالبيتها إلى مناطق ’خارج اإلقلي���م’. وفي معظم األحيان، اعتقلت 

الش���رطة المش���اغبين بعد األحداث وليس قبلها. كذلك فإن المعلومات االستخبارية، الموثقة بكاميرات 

والبشرية، جاءت باألساس من أجل فك رموز العنف بعد أن خرج إلى حيز التنفيذ«.

ورغم االس���تفزازات اإلسرائيلية اليومية في الحرم القدس���ي، إال أن شرغاي ادعى أنه »في جبل الهيكل 

تم تسجيل مستوى عال من االحتواء. والمراعاة لمشاعر األردنيين والعالقات المميزة مع الملك كانت وما 

ت )قدرة األجهزة األمنية( في كثير من األحيان. كذلك فإن التمس���ك بقرار عدم 
ّ
زالت مبالغا فيها، وش���ل

اقتحام المسجد األقصى بأي حال، والذي تحول إلى المشاغبين، كان جارفا أكثر مما ينبغي. وتقليل أعداد 

المس���لمين المس���موح لهم بالدخول )إلى الحرم( تبين أنه غير كاف. فأمام اضطرابات بهذا الحجم، كان 

ينبغي إغالق جبل الهيكل بالكامل، بصورة مؤقتة، في وجه الجانب المش���اغب المس���لم، وليس فقط في 

وجه الجانب اليهودي الذي تعرض لألذى. وإحراق محطة الش���رطة في جبل الهيكل، على س���بيل المثال، 

كان يجب أن يكون خطا أحمر، يكسر الجانب اإلسرائيلي في أعقابه أدوات اللعبة ويغير قواعد اللعبة«.  

وتابع شرغاي أن »ثمة تأثيرا بالغا للحريق في جبل الهيكل على أحداث االنتفاضة في القدس، أكثر مما 

يتخيل الرجل في الشارع. وإسهام نشطاء الجناح الشمالي للحركة اإلسالمية اإلسرائيلية في هذا الحريق 

كبير. وإذا كانوا قد عرفوا ’كاخ’ و’كهانا حي’ في الماضي أنهما منظمتان إرهابيتان، فإنه باإلمكان إيجاد 

أدوات قانونية لمعالجة أمر رائد صالح ومشعلي النيران من مدرسته«.

وبهدف ش���رعنة قرارات حكومة نتنياهو بقمع المقدس���يين، كتب شرغاي أنه »أكثر شيء مطلوب اآلن، 

هو صدور توجيهات وإصرار واضعي السياس���ة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير األمن الداخلي، على 

أن تعيد قوات األمن الهدوء إلى القدس. فمراكز الش���غب معروفة، وهي القطار البلدي، العيس���وية، جبل 

الزيتون، مدينة داوود )أي س���لوان(، باب العامود، نوف تس���يون )أي جبل المكبر(، بس���غات زئيف، التلة 

الفرنس���ية، ش���معون هتس���ديق )أي الش���يخ جراح( وبالطبع »جبل الهيكل«. وما زالت األمور متعلقة بنا 

وبإصرارنا على الحفاظ على قدسنا وتعاملنا معها كصاحب بيت حازم وسخي في الوقت نفسه«.   

»من أجل منع تفجر البركان«
في مقابل توجهات اليمين اإلس���رائيلي، هناك توجهات أكثر عقالنية في إسرائيل. ورأى الباحثان في 

»معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب، أودي ديكل وعومير عيناف، في مقال نشراه في الموقع 

االلكتروني للمعه���د، يوم الجمعة الماضي، أن األحداث في القدس ه���ي »تصعيد تدريجي، يبدو وكأنه 

تحت السيطرة، لكن يكمن فيه احتمال حدوث انفجار بسبب تراكم األحداث. ومن هنا تنبع أهمية فهمها 

واحتوائها فورا، من دون دفع ثمن سياسي وأمني غال«.

وأشار الباحثان إلى أن تدهور الوضع في القدس بدأ بقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير، في 2 تموز 

الماض���ي، »على أيدي يهود وعلى خلفية قومية، من خالل اعتبار ذلك أنه عملية انتقامية« على اختطاف 

المستوطنين الثالثة وقتلهم.

واعتب���ر الباحثان أن المواجهات االحتجاجي���ة التي وقعت في أعقاب مقتل أبو خضير، ش���ملت »أعماال 

إرهابية«، بينها اصطدام الجرافة، التي كان يقودها عربي بحافلة ومقتل رجل حريدي، في 4 آب الماضي. 

وأضافا أنه في اليوم نفسه أطلق سائق دراجة نارية النار على جندي بالقرب من نفق جبل المشارف. وبعد 

ذلك تم إطالق النار على فتى فلس���طيني وقتله في حي وادي الجوز، في 7 أيلول. وفي 22 تش���رين األول 

الحالي وقعت عملية الدهس في محطة القطار البلدي.

وأضاف الباحثان أنه في الوقت نفسه وقعت اعتداءات عنيفة من جانب يهود ضد عرب، وبينها االعتداء 

على شابين عربيين في مستوطنة »نافيه يعقوب«، في شمال القدس الشرقية، في 25 تموز.

وأكد الباحثان على أن »هناك عوامل أخرى محرضة على العنف وتزيد من االحتكاك والتوتر تتمثل بشراء 

البيوت واالس���تيطان اليهودي في األحياء العربية، بمبادرة جمعيات يهودية أيديولوجية. وعلى خلفية 

ذلك حدثت المواجهات العنيفة. وشارك فيها سكان عرب من المدينة، الذين يرون بهذه الخطوات أنها 

تعبير عن سياس���ة حكومة إس���رائيل، وهدفها الس���يطرة على مناطق أخرى في شرقي القدس، من خالل 

فرض حقائق على األرض والمس بشكل سافر بالطابع العربي ألحيائهم«.

وأش���ار الباحثان إلى أنه في موازاة ذلك، تزايد التوتر حول الحرم القدس���ي »الذي تشكل السيطرة فيه 

نقطة حساسة وذات تبعات كثيرة«. وبعد أن فرضت السلطات اإلسرائيلية قيودا على دخول المصلين إلى 

الحرم، أقام المصلون الصالة خارج أسوار البلدة القديمة، ما أدى إلى زيادة التوتر.

وأضافا أنه »في موازاة ذلك، طرأ ارتفاع على حجم المجموعات اليهودية التي صعدت إلى »جبل الهيكل« 

وحاولت الصالة فيه. وهذه األعمال، إلى جانب مبادرات أعضاء كنيس���ت لس���ن قوانين، تم تفسيرها على 

أنها محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في المكان المقدس. وصّعد األوضاع زيارات أعضاء كنيست 

ووزراء ل�«جب���ل الهيكل« وتصريحاتهم حول الموضوع. ومثلما حدث ف���ي الماضي، فإنه هذه المرة أيضا 

قوبلت هذه الخطوات والتصريحات بمعارضة فلس���طينية ش���ديدة. وعدا الصعوب���ة المبدئية المتعلقة 

بتوت���ر على خلفية دينية، فإن تواجد المصلين اليهود أدى إلى فرض قيود على أوقات صالة المس���لمين 

وعلى حيز مكوثهم في المكان. وهذه القيود، بادعائهم، تفسر قوة رد فعلهم الشديد«.

ولف���ت الباحث���ان إلى أنه »أكثر من مرة ش���ن الفلس���طينيون - وكثيرون منهم هم فتية ينتم���ون إلى الحركة 

اإلس���المية وحماس- هجمات على الش���رطة التي تواجدت في »جبل الهيكل« وحتى أنهم أحرقوا مركز الش���رطة. 

لكن خالفا للماضي، أصرت الش���رطة على منح المصلين اليهود إمكانية الدخول إلى »جبل الهيكل« خالل األعياد 

)اليهودية في شهري أيلول الماضي وتشرين أول الحالي( وامتنعت عن الحذر المطلوب من خطر اشتعال الوضع«.

ت المواجهات العنيفة والتحريض، 
ّ
واتهم الباحثان السلطات اإلسرائيلية بأن »هذه السياسة أثارت غضبا وغذ

وأدت إلى وقوع إصابات في كال الجانبين وإلى اعتقاالت«. وأش���ارا إلى أن الرئيس الفلس���طيني، محمود عباس، 

تطرق إلى هذه القضية »ودعا إلى تعزيز التواجد في الحوض المقدس ومنع تواجد يهودي فيه«.

وأش���ار الباحثان إل���ى عدة عواق���ب التوتر المتصاعد ف���ي القدس: تزاي���د العداء بين اإلس���رائيليين 

والفلسطينيين، في ظل توقف العملية السياسية وفقدان التأييد لتنازالت في المستقبل؛ التصعيد في 

القدس عموما وفي الحرم القدس���ي خصوصا من ش���أنه أن يمس بالعالقات بين إسرائيل واألردن، وكذلك 

بين إس���رائيل ودول صديق���ة لها وخاصة الواليات المتحدة؛ األحداث والصراعات في الش���رق األوس���ط، 

وبضمن ذلك الحرب ضد »داعش« قد تجعل إس���رائيل تش���عر بأن االنتباه اإلقليم���ي والعالمي ابتعد عما 

يحدث في القدس، لكن تطورات دراماتيكية في الحرم القدس���ي قد تش���كل »تغي���را في قواعد اللعبة« 

واندالع مظاهرات وأعمال عنف بدرجات متفاوتة في أنحاء العالم العربي واإلسالمي.

وكتب الباحثان أن حكومة إس���رائيل وبلدية القدس تؤمنان بأنه باإلمكان إعادة الهدوء والوضع القائم 

إلى القدس والحرم »من دون معالجة المش���اكل األساس���ية لشرقي القدس واألحياء العربية في المدينة. 

لكن هذه المشاكل ثقيلة ومعقدة، ومعالجتها ينبغي أن تستند إلى نظرة بعيدة األمد، وأن تشمل تطرقا 

إلى الفجوة اآلخذة باالتس���اع بين أرجاء المدينة. إذ أن الوضع االقتصادي لس���كان ش���رقي القدس العرب 

مت���دن، وحوالي 85% من األوالد هناك موجودون تحت خط الفقر، والبني���ة التحتية والخدمات الحكومية 

والبلدية في القسم الشرقي من المدينة تعاني من إهمال عميق ومتواصل، وهناك ضائقة سكن واكتظاظ 

وامتناع عن إصدار تصاريح بناء. كذلك يس���ود ش���عور بالحصار لدى السكان العرب بسبب الجدار األمني، 

إضافة إل���ى التخوف من فقدان بطاقة هوية المقيم في القدس في حال غياب متواصل عن المدينة. كل 

هذه عوامل لإلحباط، التطرف وتزايد قوة الجهات اإلسالمية، وبذلك تشكل تربة خصبة لتفجر العنف«.

وأوصى الباحثان بأن تنفذ الحكومة اإلس���رائيلية عددا من الخطوات التي اعتبرا أنها ستخفض منسوب 

التوت���ر في القدس: أوال: تصريح علني وال لبس فيه من جانب رئيس الحكومة بأن الدولة س���تحرص على 

اإلبقاء على الوضع في الحرم القدس���ي الذي كان قائما منذ العام 1967؛ ثانيا: منع اس���تفزازات من جانب 

جهات إس���رائيلية متطرفة في الحرم. وفي موازاة ذلك ينبغي تس���هيل دخول المصلين المسلمين إلى 

الحرم القدس���ي، من خالل التزام الوقف اإلس���المي بعدم استغالل هذه التس���هيالت لتنظيم مظاهرات 

واس���تخدام العنف؛ ثالثا: دعوة األردن إلى إرسال مندوبين من أجل أن يطلعوا عن كثب على ما يحدث في 

الح���رم؛ رابعا: معالجة صارمة وحازمة ضد الجهات المحرضة وأعمال العنف في كال الجانبين؛ خامس���ا: أن 

تلجم الحكومة في األمد القريب إسكان المستوطنين في البيوت التي يزعمون أنهم اشتروها في األحياء 

العربية بواسطة الجمعيات االستيطانية.  

وفي موازاة ذلك، دعا الباحثان حكومة إس���رائيل إلى التعاون مع بلدية القدس على حل المش���اكل التي 

يعاني منها الفلسطينيون في القدس الشرقية.

وخلصا إلى أن »توجه المدينة الموحدة، الذي يستوجب تقليص الفجوات بين شطري المدينة، والتوجه 

الداعي إلى تقسيم المدينة في إطار االنفصال عن الفلسطينيين من خالل تسوية دائمة، يريان أنه كلما 

كانت الظروف في الجانب الفلس���طيني أفضل، فإنه ستتعزز قوة الجهات الساعية إلى االستقرار، وتمنع 

تغلغل جهات متطرفة ومثيرة للغليان والتوتر، ويتزايد التعاون«.

باحثان إسرائيليان يحذران:

»األحداث في القدس هي تصعيد تدريجي،
يبدو وكأنه تحت السيطرة، لكنه قابل لالنفجار«

مواجهات في القدس.                            )رويترز(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

فصل 1200 عامل من 
الصناعات الحربية اإلسرائيلية

قال تقرير لش���ركة الصناع���ات الحربية اإلس���رائيلية »تاعس« إنه 

منذ مطلع العام الجاري تم فصل 600 عامل، وس���يتم فصل 100 عامل 

آخرين حتى نهاية العام الجاري، فيما س���يتم فصل 500 عامل آخرين 

خ���الل العام المقبل 2015، ما يعني االس���تغناء ع���ن 1200 وظيفة في 

الصناعات الحربية.

ويجري هذا تطبيقا للخطة التمهيدية لخصخصة الصناعات الحربية 

اإلس���رائيلية، والتي أقرها الكنيست في العام الماضي 2013، وقسم 

كبير جدا من هذه الوظائف لعاملين وصلوا إلى س���ن التقاعد، أو لمن 

اقتربوا لسن التقاعد، وخرجوا إلى تقاعد مبكر مع تعويض وامتيازات 

مالية يجري تمويلها من الخزينة العامة.  

وتعد »تاعس« أقدم شركة )حكومية( للصناعات الحربية، وهي تنتج 

في اتجاهات متع���ددة، انتاج معدات حربي���ة »دقيقة« في تصويب 

الهدف، والتزم الجيش اإلس���رائيلي بش���راء ما تنتجه الشركة سنويا 

بقيمة 147 مليون دوالر.

ويتزامن التقرير م���ع صدور تقرير آخر لوزارة الدفاع اإلس���رائيلية 

قال���ت فيه إن الصادرات الحربية اإلس���رائيلية إلى ال���دول االفريقية 

تضاعفت في العام الماضي 2013 مقارنة بالعام الذي س���بق، رغم ان 

اجم���ال الصادرات س���جل في العام الماضي تراجع���ا محدودا، وبلغت 

قيمة العقود الموقعة 5ر6 مليار دوالر.

وتبين م���ن المعطيات التي نش���رتها صحيف���ة »هآرتس« بناء 

عل���ى طلبها من وزارة الدفاع، أنه منذ العام 2005 بدأت الصادرات 

العسكرية اإلسرائيلية تسجل ارتفاعا متواصال، وسجلت في العام 

2012 ذروة، إذ كان مجم���وع العقود التي وقعت في ذلك العام 4ر7 

ملي���ار دوالر، ولكن ه���ذا تراجع في العام الماض���ي 2013 إلى 5ر6 

مليار دوالر.

أزمة مالية في 
المستشفيات الحكومية

أعلنت المستش���فيات الحكومية اإلس���رائيلية أنها تعاني من أزمة 

مالية خانقة، وان كل الميزانيات التي لديها لشراء األدوية والمصاريف 

األخرى قد انتهت، قبل انتهاء العام 2014، وأن المستش���فيات ليست 

قادرة على ملء المخزون لديها، إذ أن المستشفيات ليست قادرة على 

اصدار طلبيات، بسبب نقص التغطية المالية. 

وحذرت المستشفيات من أن وضعيتها المالية الحالية لن تجعلها 

ق���ادرة على مواجهة موس���م الش���تاء، واالنذارات القائم���ة من وزارة 

الصحة، حول احتمال ان تكون أمراض الش���تاء في العام الجاري اش���د 

من سنوات سابقة.

وتعاني المستش���فيات الحكومية عل���ى الدوام من أزم���ات مالية، 

إذ توج���ه أصابع االتهام إل���ى الحكومة وميزانيته���ا، في حال تواجه 

المستش���فيات اتهامات بعدم القيام بخطط اشفاء وتقليص الرواتب 

الدسمة. ونقل الملحق االقتصادي لصحيفة »يديعوت أحرونوت« عن 

أحد مديري المستش���فيات قوله إن عدد األس���ّرة في المستش���فيات 

وطواقم التمريض ليس كافيا بشكل عام، ويزداد التأثير السلبي لهذا 

النقص في موسم الش���تاء، حينما تكثر األمراض الموسمية. وقال إن 

التوقعات تش���ير إلى أن نسبة المكوث في المستشفيات في االشهر 

المقبلة ستكون عالية جدا وفوق طاقتها، وقد ينعكس االمر سلبا على 

المرضى.

283 ألف مهاجر من 
إسرائيل خالل 22 عاما

قالت إحصائيات إس����رائيلية جديدة إنه منذ العام 1990 وحتى 

الع����ام 2012، هاجر من إس����رائيل قرابة 283 ألف ش����خص. ودلت 

االحصائي����ات عل����ى تراجع الهجرة من إس����رائيل في الس����نوات 

القليلة األخيرة، بفعل األزمة االقتصادية في الدول المتطورة، ما 

يعني أن الهجرة مرش����حة لالرتفاع مجددا في حال انتهاء األزمة 

في تلك الدول.

والتعريف اإلسرائيلي للمواطن المهاجر، هو كل شخص يغادر 

البالد لمدة عام كامل وأكثر، من دون أن يعود اليها ولو ليوم واحد. 

وال يلزم القانون اإلس����رائيلي المهاجرين بالتنازل عن الجنس����ية 

اإلس����رائيلية، وكما يبدو كي ال يختل »الميزان الديمغرافي« الذي 

تتوق له إس����رائيل، وه����و تفوق عدد اليهود بنس����بة كبيرة على 

العرب. وبموجب تقارير س����ابقة، فإنه يعيش حاليا في العالم ما 

بين 800 ألف إلى مليون من حملة الجنسية اإلسرائيلية، وهم في 

عداد المهاجرين، وما يعزز هذا هو تقرير مكتب االحصاء المركزي 

 على أن نحو %11 
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في انتخابات مطلع العام الماضي 2013، الذي دل

من ذوي حق التصويت للبرلمان هم في عداد المهاجرين.

وقالت هذه االحصائيات اإلس����رائيلية األخي����رة إنه منذ العام 

1990 و حت����ى الع����ام 2012، غادر البالد كمهاجري����ن نحو 495 ألف 

شخص من حملة الجنسية اإلس����رائيلية، وعاد خالل هذه الفترة 

قراب����ة 212 الفا، ما يعني أن ع����دد المهاجرين في هذه الفترة بلغ 

283 ألف نسمة.

وتق����ول احصائيات مكتب االحص����اء المركزي اإلس����رائيلي إن 

»الع����دد الصاف����ي« للمهاجرين س����نويا، بمعنى بي����ن مغادرين 

وعائدين بعد فت����رة طويلة، هبط من معدل 15 الفا في س����نوات 

التس����عين وحتى منتصف العقد األول من س����نوات األلفين، إلى 

نح����و معدل 6 آالف م����ن العام 2008 وحتى الع����ام 2012، واألخير 

شهد ارتفاعا طفيفا.

ويقول الخبير الديمغرافي اإلس����رائيلي سرجيو ديال فيرغوال إن 

تراجع الهجرة من إس����رائيل يعود أساسا إلى األزمة االقتصادية 

ف����ي الدول المتطورة، م����ا يعني أن الجاهزي����ة للهجرة موجودة، 

ومرتبطة بانتهاء األزمة في الدول المتطورة. 

كما أش����ار مكتب االحص����اء إلى أنه على الرغم م����ن التراجع في 

الهجرة، إال أنها تش����هد ارتفاعا نس����بيا بي����ن األجيال الصاعدة، 

وخاصة من ذوي الكفاءات العلمية والمهنية العالية. 

وتبين من االحصائيات أيضا أن نسبة الهجرة بين الذين هاجروا 

إلى إسرائيل في العقدين األخيرين أعلى من غيرهم، ما يعني أن 

نس����بة جدية من الذين هاجروا إلى إسرائيل سارعوا للعودة إلى 

أوطانهم بعد أن لمسوا واقع الحال في إسرائيل. 

أعلن مكتب االحصاء المركزي اإلس���رائيلي في تقريره الموس���مي عن الربع 

األخي���ر من هذا العام، أن النمو االقتصادي س���يهبط ف���ي العام الجاري 2014 

إلى نس���بة 2ر2%، وهذا أقل مما توقع بنك إس���رائيل المركزي ووزارة المالية 

قبل شهر. كما أش���ار إلى هبوط االستهالك الفردي إلى مستوى متدن جديد، 

5ر1%، وهو أبرز مؤش���ر لمستوى المعيشة، وهذه نسبة تعبر عن أزمة وضائقة 

اقتصادية، مقارنة مع ما كان في سنوات التسعين، وحتى في العقد الماضي 

من سنوات األلفين.

ويصدر مكت���ب االحصاء المركزي تقريره الموس���مي للرب���ع األخير من كل 

عام، ويعرضه على أنه توقعاته ش���به النهائية للعام ذاته، معتمدا على كل 

المعطيات االقتصادي���ة حتى نهاية الربع الثالث. وبحس���ب تلك التوقعات، 

فإن النمو س���يرتفع هذا العام بنسبة 2ر2%، مقابل 3ر2% حسب توقعات بنك 

إس���رائيل المركزي، و4ر2% حس���ب توقعات وزارة المالية، وهي نس���ب أقرب 

للرك���ود االقتصادي، إذا علمنا أن نس���بة التكاثر الس���كاني األخيرة في العام 

الماضي كانت في حدود 9ر%1.

ويقول المكتب إن النمو في النصف األول من هذا العام سجل ارتفاعا بنسبة 

5ر2%، بعد أن كان قد سجل في النصف الثاني من العام الماضي 2013 ارتفاعا 

بنس���بة 2ر3%، وفي النص���ف األول من ذلك العام 3%، وف���ي كل العام 2013 

ارتفع النمو بنسبة 2ر3%، مقابل 3% في العام 2012.

وجاء في التقرير ذاته أن معدل الناتج العام للفرد في إسرائيل بلغ 132 ألف 

ش���يكل، وهذا ما يعادل اليوم أقل بقليل من 35 الف دوالر، وفق سعر الصرف 

المتقلب، 78ر3 ش���يكل لدى اغالق العدد، بارتفاع بنس���بة 11% منذ األسبوع 

األول من تموز الماضي، ولكن الناتج وفق المكتب سجل ارتفاعا طفيفا يقارب 

الصفر هذا العام، بنسبة 3ر%0.

ومن أبرز التوقعات التي أصدرها مكتب اإلحصاء، كانت نس���بة االستهالك 

الفردي، التي ستس���جل هذا العام ارتفاعا بنس���بة 5ر1%، بعد أن ارتفعت في 

الع���ام 2013 بنس���بة 4ر1% وفي العام 2012 بنس���بة 2ر1%، وكلها نس���ب تعد 

طفيفة مقارنة مع نسب النمو، وهي نسب تعكس مدى وتيرة ارتفاع مستوى 

المعيشة، وهذه النسب تعكس واقع أزمة على مستوى الجمهور الذي يعاني 

من ارتفاع متواصل لكلفة المعيشة.

وكان بح���ث قد أعد ف���ي مركز األبحاث »مدار« في رام الله، وصدر في ش���هر 

حزي���ران من العام الج���اري، )بعنوان جه���ات الضغط على دوائ���ر القرار في 

إسرائيل( قد استعرض الهبوط المتواصل لوتيرة ارتفاع االستهالك الفردي، 

من قرابة 6ر3% في سنوات التس���عين الماضية، إلى 1ر2% في سنوات العقد 

األول من سنوات األلفين، والحقا تبين المعطيات التي يوردها مكتب االحصاء 

ولم يش���ملها البحث، أن النس���بة تهبط عمليا إلى معدل 4ر1% في الس���نوات 

الثالث األخيرة.

ويقول البحث إن االس���تهالك الفردي الذي ُيعد من أهم محركات النمو، قد 

تراجع وزنه في احتس���اب النم���و، مقابل ارتفاع حاد في الص���ادرات التي زاد 

وزنها في احتس���اب النمو، فهكذا مثال حينما كان يس���جل النمو في سنوات 

منتصف العقد الماضي ارتفاعا بنس���بة 4ر5% لم يتجاوز االستهالك الفردي 

نسبة 1ر2%، وهذا ما انعكس في تقارير وأبحاث بنك إسرائيل المتعددة، التي 

قالت إن ثمار النمو بغالبيتها العظمى بقيت لدى كبار المس���تثمرين وحيتان 

المال ولم تصل إلى القاعدة الواسعة من الجمهور.     

وكان مكتب االحصاء قد أصدر تقريرا آخر، اعتمد على استطالع هاتفي، قال 

فيه إن واحدا من كل س���بعة مواطنين في إسرائيل، من عمر 20 عاما وما فوق، 

أعلنوا أنهم شعروا بالفقر في العام األخير، ما يعني 2ر14% من هذه الشريحة 

العمرية، وهي تبقى نس���بة أبعد بكثير عن الواقع الذي يعكسه تقرير الفقر 

الس���نوي، الصادر عن مؤسسة الضمان االجتماعي )مؤسسة التأمين الوطني(، 

ويؤكد أن نحو 24% من الجمهور غارق في دائرة الفقر، وفق التعريف الرسمي 

لخط الفقر اإلسرائيلي.

وحسب تقرير المكتب، فإن 29% من المواطنين العرب أعلنوا أنهم يشعرون 

بالفق���ر مقابل 12% من اليهود، مع اإلش���ارة إلى أن أكثر ش���ريحة من اليهود 

عبرت عن ش���عورها بالفقر، كانت شريحة المتدينين المتزمتين »الحريديم«، 

التي بلغت النس���بة بينها 22%، مقابل 10% من جمهور المتدينين من التيار 

»الديني الصهيوني«، و10% من العلمانيين.

ويظهر من االس���تطالع أن 16% من المواطنين أعلنوا أنهم عاشوا في السنة 

األخيرة صعوبات اقتصادية، فمثال 9% من اجمالي الذين ش���ملهم االستطالع 

كش���ريحة نموذجية للس���كان، أعلنوا أنهم اضطروا للتن���ازل عن وجبة طعام 

س���اخنة، على األقل مرة واحدة ف���ي كل يومين، وأكثر من 26% من المواطنين 

تنازلوا عن تدفئة أو تبريد البيت في موسمي الشتاء والصيف الماضيين، رغم 

العاصفة التي شهدتها البالد في الشهر األخير من العام الماضي.

كذلك يق���ول تقرير مكتب اإلحصاء إن 42% م���ن المواطنين الذين احتاجوا 

لعالج أس���نان تنازلوا عنه، بسبب كلفته المادية، وهنا يجري الحديث عن 4ر1 

مليون نس���مة، حس���ب تقديرات المكتب. وتبّين أيضا أن 24% من المواطنين 

اضط���روا أحيانا كثيرة للتقصير في تس���ديد الفواتي���ر بتأخير أو عدم الدفع 

كليا، مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز البيتي والهاتف وغيرها.

 ،OECD في المقابل، فقد أظهر تقرير آخر، صادر عن منظمة الدول المتطورة

أن 10% من السكان في إسرائيل يمتلكون 3ر67% من الثروة العامة. 

ويؤكد هذا التقرير اس���تمرار اتس���اع الفج���وات بين األغني���اء الذين يقل 

عددهم وبين الفقراء، إذ أن هذه النسبة كانت في العام 2000 أكثر بقليل من 

62%، واس���تمرت في االرتفاع في الس���نوات الالحقة لتسجل في العام الحالي 

ذروة جديدة .

استمرار هبوط التوقعات:

2ر2% للنمو االقتصادي و5ر1% لالستهالك الفردي!
*انخفاض مستمر لوتيرة ارتفاع مستوى المعيشة *استطالع: 16% من الجمهور اضطروا إلى التنازل عن وجبة ساخنة على األقل 

مرة كل يومين * تقرير دولي: استمرار اتساع الفجوات في إسرائيل- 10% من الجمهور يمتلكون أكثر من 67% من الثروة العامة*

حذر تقري���ر جديد ل���� »معهد التخطي���ط االقتصادي 

اإلس���رائيلي« من صعوب���ات اعتبرها جذري���ة تمنع حل 

قضايا، مثل غالء المعيش���ة، وس���وء أوضاع سوق العمل، 

في الوق���ت الذي تزداد في���ه ضائقة الجمهور، مش���يرا 

إلى تراج���ع مكانة االقتصاد اإلس���رائيلي ف���ي عدد من 

المؤش���رات االقتصادي���ة العالمية، وإلى أن السياس���ة 

االقتصادية القائمة منذ ما يزيد عن عشر سنوات ليست 

كفيلة بإصالح الوضع.

ويق���ول التقرير في مقدمت���ه إن األوضاع االقتصادية 

تس���تدعي اصالحا جذريا، يش���مل ثالثة مرتكزات هي: 

زيادة وتي���رة النمو من خ���الل زيادة التناف���س، تغيير 

جدي وواس���ع في س���وق العمل، وتعزيز ميزة المنافسة 

اإلس���رائيلية في المجال التكنولوج���ي والعصرنة الذي 

تبدو فيه توجهات ضعف. 

ويشير التقرير إلى أن القائمين عليه فحصوا االقتصاد 

اإلس���رائيلي في الس���نوات ال� 12 األخي���رة، في مجاالت 

مركزية، ومنه���ا البن���ى التحتية، والصح���ة، والتعليم، 

واألج���واء االقتصادية، ومقارنة كاف���ة المعطيات بما هو 

قائم في الدول األخرى، »وحقا فإن الوضع في إس���رائيل 

إشكالي«، حسب تعبير واستنتاج التقرير.

وفي م���ا يلي بعض الجوانب التي تط���رق لها التقرير، 

واستعرضتها صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية.

التعليم: هبوط في عدد
 حملة شهادات الدكتوراة

بحس���ب التقرير، هناك تخوف من أن التحسن المزعوم 

في نتائج امتحانات »بي���زا« ال يعكس توجهات ايجابية 

)»بي���زا«- أح���د االمتحان���ات االختباري���ة للق���درات على 

المس���توى العام وال يدخل ف���ي نتائج التحصيل العلمي 

للط���الب(. ويحذر التقري���ر من التراجع ف���ي عدد الذين 

يحصلون على شهادات الدكتوراة سنويا، ففي السنوات 

االربع كان المعدل حوالي 312 شخصا، مقابل معدل 390 

شخصا في السنوات التي سبقت، ما يعني تراجعا بنسبة 

21%، وهي نس���بة التراج���ع في عدد الذين يتس���جلون 

للحصول على الشهادة.

كذلك يش���ير التقري���ر إلى أنه على الرغ���م من ارتفاع 

إسرائيل ضمن التدريج العالمي في موضوع الرياضيات، 

من المرتبة 104 في العام 2009، إلى المرتبة 79 من أصل 

148 دول���ة، إال أن المس���توى ما زال منخفض���ا، في مجال 

تحصي���ل الطالب ف���ي الرياضيات، وه���ذه معدالت أبعد 

بكثير مما هو قائم في الدول المتطورة.

ويش���ار هنا إلى أن جزءا كبيرا من أس���باب هذا الدرجة 

المتدنية نسبيا، هو الفجوة الكبيرة بين تحصيل الطالب 

اليه���ود، الذي ق���د يدرجون في المرتبة م���ا بين 55 إلى 

60، وبين الطالب العرب الذي���ن يتدهور الوضع عندهم 

جدا،  بس���بب صعوبات جهاز التعلي���م العربي، الناجمة 

عن سياس���ة التمييز. فهكذا مثال في العام 2011، كانت 

نتيجة إس���رائيل على المستوى العالمي في الرياضيات 

لط���الب المدارس االبتدائية حوالي 37، ولكن بعد فحص 

النتائ���ج يتبين أن الط���الب اليهود ي���وازون المرتبة 16 

والطالب العرب المرتبة 59.

تراجع الميزة اإلسرائيلية في التقنيات العالية
يقول التقرير إن إس���رائيل تحصل عل���ى نتائج عالية 

ج���دا في كل م���ا يتعلق بالمواضيع العصري���ة، وعادة ما 

يت���م تدريجها بين المراتب األول���ى وحتى الرابعة، وفق 

»مـعـهـد التخطـيـط االقتصـادي اإلسـرائـيـلي« يـوصــــــي
باإلسراع في معالجة غالء المعيشة وأوضاع سوق العمل

*غياب التنافس الحقيقي من أبرز أسباب غالء المعيشة *اتساع استخدام شركات القوى العاملة

من جهـة وبطء تجدد كـوادر القطـاع العـام من جهـة أخـرى يخلقـان صعوبـات في سـوق العمل *

تخصص���ات التكنولوجيا، ولكن هناك توجهات س���لبية 

أيضا في ه���ذا المجال ف���ي النظرة للمس���تقبل، ومنها 

تقليص ميزانية »العاِلم الرئيسي للدولة« )بكسر الالم(، 

وهو الجهاز ال���ذي يمول ويدعم تموي���ل أبحاث علمية، 

وهذا ما قد يؤدي إلى نقص حقيقي في عدد المهنيين، 

من المهندسين والتقنيين وغيرهم.

كذل���ك فإن ش���ركات عالمية كبرى ل���م تدخل بعد إلى 

إس���رائيل، وهناك نقص في عدد االختراعات المس���جلة 

على أسماء إس���رائيلية، ووضعية القوة العاملة في هذا 

المجال ال تتناس���ب مع حجم الش���ركات الجدي���دة، أو ما 

يسمى ب� »شركات االنطالقة« )ستارت أب(.

سوق العمل قضية حارقة
ي���رى التقرير أن القضية الحارق���ة أكثر من غيرها في 

االقتصاد اإلس���رائيلي، هي قضية س���وق العمل و«الذي 

ال يع���ي كثيرون مدى العالقة الوثيقة بين س���وق العمل 

والمنافس���ة االقتصادية والنمو« حس���ب التقرير، الذي 

يصف الوض���ع على أنه »قنبلة موقوتة«، بس���بب الفجوة 

الكبيرة بين من أسماهم ب�«العاملين األقوياء الحصينين 

في احتكارات القطاع الع���ام واالحتكارات الخاصة، وبين 

العاملين ضمن ش���ركات القوى العامل���ة«، وهذه الفجوة 

تس���اهم ف���ي تقليص ق���درات النم���و، وتخل���ق »قنبلة 

اجتماعية موقوتة«.

وللتوضيح، فإن التقرير يق���ارن بين وضعية العاملين 

في المؤسس���ات والش���ركات، بوظائ���ف كاملة يحصلون 

على كافة الحقوق واالمتي���ازات االجتماعية، ومنهم من 

يصعب فصله من العمل، وبين العاملين في مؤسس���ات، 

ولكن من خالل شركات قوى عاملة، بظروف أجور متدنية، 

ومن دون تثبيت في العمل.

ويقول التقرير إن س���وق العمل اإلس���رائيلية تش���هد 

وضعي���ة تقاطب بي���ن نقيضين، ما يجعله���ا في مراتب 

متدني���ة في التدريج بين ال���دول المتطورة. ويضيف أن 

المش���كلة نابعة من حالة التناقض، فم���ن ناحية هناك 

الكثير من العاملين ضمن ش���ركات قوى عاملة، من دون 

ضمان أماك���ن عمله���م، وباإلمكان فصلهم م���ن العمل 

بسرعة، ومن ناحية ثانية، هناك قسم كبير من العاملين 

بش���كل ثابت في القطاع العام والشركات الكبرى، الذين 

من غير الممكن فصلهم، إال بدفع ثمن باهظ جدا، بسبب 

القوانين القائمة، وهذا ما يمنع تجدد طاقم العاملين في 

تلك المؤسسات والشركات.

ويرى التقرير أن الفش����ل في سوق العمل صارخ جدا، 

ففي حين أن عاملين يتقاضون رواتب وامتيازات، أكثر 

م����ن قيمة ما ينتج����ون، فإن عاملين آخري����ن يتقاضون 

روات����ب تقل قيمتها ع����ن قيمة ما ينتج����ون، وهذا أمر 

ينعكس س����لبا على مس����توى وحجم الناتج، ويزيد من 

حالة الالمساواة.

ويدعو التقرير إلى اقرار خطة إصالح واس���عة النطاق، 

بحيث تكون الحكومة قادرة على اس���تبدال طواقم عمل 

ليس���ت ناجعة، ومنع ظروف العمل القائمة في ش���ركات 

القوى العاملة. ويقترح التقرير مثال، مش���اركة العاملين 

في أرب���اح المؤسس���ات، أو دفع مكافآت، وف���ي المقابل 

تقييد قوة لجان العمال الكبيرة، من خالل منع االضرابات 

في قطاع الخدم���ات الحيوية، والزام اللجان باس���تخدام 

المسارات القضائية أوال، قبل اتخاذ أي إجراء نقابي.

االحتكارات تضرب سوق البضائع
يق���ول التقري���ر إن حجم االحت���كارات ف���ي االقتصاد 

اإلسرائيلي يش���كل عائقا أمام المنافس���ة االقتصادية، 

لتخفيض األس���عار وزيادة الجودة، ويشير إلى وجود 65 

احتكارا كبيرا في مجاالت متنوعة في االقتصاد، وتحظى 

هذه االحتكارات بحماية حكومية.

ويق���ول مدير معه���د التخطي���ط االقتص���ادي، درور 

ش���طروم، الذي كان سابقا مس���ؤوال عن فرض التقييدات 

على الصفقات االقتصادية، »إن موضوع غالء المعيش���ة، 

تجري معالجته بصورة س���طحية ج���دا، فكلهم يعرفون 

أن ادخ���ال منت���وج آخ���ر إلى دائ���رة رقابة األس���عار لن 

يغير ش���يئا في وضعية غالء المعيش���ة، ألن السياس���ة 

االقتصادية اإلس���رائيلية هي التي تخلق غالء معيشة، 

من دون معالجة جذرية لألس���باب األساسية، من احتكار 

دائرة أراضي إسرائيل، إلى االحتكارات في القطاع العام، 

إلى االحتكارات ف���ي البضائع األساس���ية لألفراد، وهي 

احتكارات ال تسمح بتخفيض الغالء ولو بنسبة %1«.

كما يح���ذر التقرير من اتس���اع ظاه���رة البيروقراطية 

في المؤسس���ات الرس���مية، خاصة في م���ا يتعلق بقرار 

االجراءات االقتصادية في شتى المجاالت، من تراخيص 

واقرار صفقات كبرى وغيرها، ويرى أن تعديالت القانون 

األخيرة في هذا الجانب لم تخفف من الظاهرة.

خطة لتقليل كلفة المعيشة
يطرح »معه���د التخطيط االقتصادي« خطة يدعي أنها 

ستس���اهم في تخفيض كلفة المعيش���ة بنس���بة %25، 

وترتك���ز على عدة نق���اط، أولها الس���كن، وهي القضية 

األكث���ر حرقة وتأثيرا ف���ي قضية غالء المعيش���ة، ففي 

السنوات الست األخيرة ارتفعت اسعار البيوت بالمعدل 

بنس���بة 50%، م���ا يعني أنه ف���ي التجمعات الس���كانية 

الضخمة كانت الزيادة أكثر من هذه النسبة.

وتدعو الخطة إلى إنهاء حالة االحتكار لألرض لما يسمى 

»دائرة أراضي إس���رائيل«، وتغيير القانون القائمة عليه 

الدائرة، بشكل يس���مح لوزير االسكان بأن يحدد بنفسه 

كمية األراضي التي س���يخصصها للبناء وتسويقها من 

خالل ش���ركات خاص���ة وليس »الدائرة« الت���ي توجه لها 

أصابع اتهام بأنها السبب في رفع اسعار االراضي.

وفي بند آخر من الخطة، متعلق بأسعار المواد الغذائية 

واالحتياجات اليومية االساس���ية، يدعو المعهد إلى منع 

الش���ركات من تخفيض أسعار في اطار حمالت مخصصة 

لشبكات التس���وق، ألن ليس في هذا أي تخفيض اسعار 

حقيق���ي، ب���ل فت���ح االس���واق للتناف���س الحقيقي بين 

الش���ركات، من خالل السماح باستيراد كل أنواع البضائع 

الغذائية لمنع احتكارها والتحكم بأس���عارها، وتخفيض 

الجمارك والغائها عن بعض البضائع األساسية.

كم���ا يدع���و التقرير إل���ى تقلي���ص أع���داد العاملين 

»األقوي���اء« بقصد الثابتين في القطاع العام والش���ركات 

الكبرى، من خ���الل تعديل قوانين تمن���ع االضرابات في 

المراف���ق الحيوي���ة، قبل اس���تخدام المس���ار القضائي، 

وتعديل قانون تع���دد االحتكارات في إس���رائيل، الذي 

ج���رى افراغه من مضمونه األول، في ظل حكومة بنيامين 

نتنياهو الحالي، وشريكيه وزير المالية يائير لبيد، ووزير 

االقتصاد نفتالي بينيت. 

أسعار البيوت: ارتفاع بنسبة 50% في السنوات الست األخيرة.  
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قضـايـا وآراء

بقلم: عيدان الندو )*(

لي���س من المعروف م���ا الذي جال ف���ي خاطر موظفي وزارت���ي المالية 

والتجارة والصناعة اإلس���رائيليتين في أوائل ثمانينيات القرن الماضي 

عندم���ا قرروا تدش���ين منطقة صناعي���ة على خط التماس )في ش���مالي 

الضفة الغربية( تحت اس���م »نيتساني شالوم« )»براعم السالم«(. لعلهم 

استوحوا هذه التس���مية من قصيدة عنوانها »نيتساني شالوم«، كتبها 

ش���اعر يهودي في العام 1918، بوحي من التأثير الش���ديد ل� »وعد بلفور« 

)1917(.  وعموما فقد أبدى العالم اهتماما بهذه المنطقة الصناعية، طوال 

ثالثين عاما مضت على قيامها، أكبر بكثير من الجمهور االسرائيلي الذي 

بالكاد س���مع عن وجودها. وما رآه وس���معه العال���م كان صادما جدا، ذلك 

ألنه تضافرت في منطقة »نيتس���اني شالوم« عدة شرور مستطيرة لدولة 

اسرائيل، انتجت توليفة س���امة وبغيضة بشكل خاص:  سيادة يهودية 

فظة ممزوجة بجشع جامح واستغالل بشع للعمال وتلويث للبيئة والهواء 

والماء بعديد من المواد الكيميائية السامة، وكل ذلك وسط انتهاك لكل 

القواني���ن.  إن ما نتج، وما زال ينتج طوال الوقت، عن منطقة »نيتس���اني 

ش���الوم«، هو الفطر السام لالحتالل واالس���تغالل.  وهذا الوجه لالحتالل، 

وجه البيروقراطية والصناعة والتمييز العنصري الممأسس، ال يظهر جيدا 

ف���ي الصور مثلما يظهر قيام جنود م���ن »حرس الحدود« باطالق الرصاص 

الحي على فتية فلس���طينيين، وذلك على الرغم من أن هذه الممارس���ات 

أودت بحياة أربعة على األقل من عمال مصانع »نيتساني شالوم«، وأضرت 

بصحة اآلالف.  

مع ذلك فإن هذه الصور البش���عة تمر بشكل دائم من دون أن تلتقطها 

رادارات وعدس���ات وسائل اإلعالم االس���رائيلية )باستثناء حاالت شاذة أو 

قليلة جدا(.

حقائق أولية
أقيم���ت منطقة »نيتس���اني ش���الوم« الصناعية في الع���ام 1985 على 

أراض فلس���طينية تقع إلى الش���رق من الخط األخض���ر، ولم يجر الحديث 

من���ذ البداي���ة عن مش���روع فلس���طيني )وإن كانت ملكي���ة األرض تعود 

لفلسطينيين؟!( وإنما مش���روع تقتضي شروطه األولية أن يكون أصحاب 

المصانع اس���رائيليين، وأن يكون عمالها عربا فلس���طينيين )من الضفة 

الغربية بشكل أس���اس، ومن مواطني إسرائيل أيضا(.  أما السؤال:  لماذا 

لم تسمح إسرائيل باقامة مصانع بملكية فلسطينية؟! فجوابه:  حين قلنا 

»سالما اقتصاديا« لم نقصد »مساواة اقتصادية«!

وبالتدري���ج إنضم���ت للمصنع األول في المنطق���ة مصانع أخرى، خاصة 

بعد اتفاقيات أوس���لو، وأخذت المنطقة تتوس���ع وتمتد- من دون خريطة 

هيكلية وبش���كل فوضوي تماما- إلى أن بل���غ عدد المصانع القائمة فيها 

حاليا حوالي 13 مصنعا تقوم على مس���احة تزيد عن 50 دونما، ويبلغ عدد 

العمال الفلسطينيين في هذه المصانع  500 عامل، غالبيتهم من طولكرم.  

وتعالج المصانع الكبيرة ف���ي المنطقة )في نطاق عملها وانتاجها( مواد 

كيميائية ذات خطورة بيئية عالية بش���كل خاص، مثل مصنع »كيش���ت 

بريما« )ينتج أسمدة زراعية وتملكه عائلة غاشوري( و »سولئور لصناعات 

الغاز، و »ط���ال- إل« لجمع وإعادة تصنيع النفايات، و«إنترس���وبل« النتاج 

األسمدة والمبيدات الزراعية. وتقع منطقة »نيتساني شالوم« الصناعية 

من الجهة الشرقية على تخوم أحياء مدينة طولكرم، ومن الجهة الغربية 

عل���ى مقربة من جدار الفصل، كما أنها محاطة من الش���رق بس���ور داخلي 

يفص���ل بينها وبين طولكرم، وتوجد في���ه بوابة حديد صغيرة، تفتح في 

الس���اعة الس���ابعة صباحا لدخول العمال، ثم يعاد إغالقها، وتفتح ثانية 

لخروج العم���ال مرة عند الس���اعة الرابعة عصرا ومرة أخرى عند الس���اعة 

السادس���ة مس���اء.  بين هذه الجدران، التي تجعل المنطقة أشبه بغيتو 

عم���ال، تحدث خالل النهار أم���ور لم يكن لها لتحدث ف���ي فضاء مفتوح 

وعلني.

تقفل مصان���ع المنطقة أبوابها في نهايات األس���بوع فقط، وفي حالة 

خاصة واحدة، حين تهب رياح شرقية )؟!( وسيتضح لنا سبب ذلك الحقا. 

الفكرة والملهم:  رأسمالية كولونيالية
كما هو مع���روف فإن صاحب فكرة المناطق الصناعية المنتش���رة على 

إمت���داد خ���ط التماس، هو ش���معون بيري���س.  في خطب���ة المجنحة في 

ثمانينيات وتس���عينيات الق���رن الماضي، لم يس���مها بيريس »مناطق 

صناعية«، وانما أطلق عليها »حدائق صناعية«، وس���وق لكل زعماء العالم 

خدعة أن اس���رائيل تخرج عن طورها )ومن ج���دار فصلها( من أجل توفير 

فرص عمل وبحبوحة معيش���ة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، 

وال تق���وم فق���ط باعتقال األطف���ال تحت  جنح الظ���الم أو إطالق الرصاص 

الحي على المتظاهرين.  وفي الواقع فقد قامت رؤية بيريس للسالم على 

تحويل اإلحت���الل من دمل نازف إلى »س���تارت – أب« اقتصادي، هذا في 

حين أن المنطق الذي وقف خلف مشاريع المناطق الصناعية بين قلقيلية 

وطولكرم، كان منطقا كولونياليًا بامتياز، صاغة موظفان كبيران في وزارة 

الصناعة والتجارة ووزارة الخارجية في العام 1995 على النحو اآلتي: 

»الفرضي���ة األولي���ة في إقام���ة المناط���ق الصناعية هي أنن���ا ذاهبون 

لمس���اعدة الفلسطينيين، ومما ال ش���ك فيه أن المجتمع الدولي سيتجند 

طواعية لدعم هذا الموضوع.  البنية التحتية س���تكون إسرائيلية، كذلك 

سيكون التخطيط إس���رائيليا، أما اإلقامة الفعلية لهذه المناطق فيمكن 

أن تتم بواس���طة آالف العم���ال العاطلين عن العمل م���ن المناطق..  في 

إسرائيل سيجد أصحاب هذه الشركات جدوى هائلة من اختراعات العقل 

اليهودي، إذ سيكون في مقدورهم اس���تغالل الفرصة في الحصول على 

عمل رخيص للعمال من المناطق«. 

لقد لوح الموظفان بفخر واعتزاز باألفضلية المحلية )»اختراعات« العقل 

اليه���ودي( المتمثلة ب� »العمالة الرخيص���ة«، أي األيدي العاملة العربية.  

ولعل م���ن المهم التأكيد على هذا الموضوع ألنه يس���ود لدى معس���كر 

السالم االسرائيلي، الس���اذج، إعتقاد ال أساس له، مفاده أن فكرة السالم 

اإلقتصادي التي تضمنتها اتفاقيات أوس���لو، تقوم على رؤية متساوية 

للطرفين. إنه وهم سخيف، فاليهود لم يتخلوا أبدا عن الفرضية األساس 

الصهيونية بأن العرب تحركوا دائما على المحور بين كونهم »مش���كلة« 

و»مورد« وأنهم ليسوا بشرا لهم حقوق متساوية وكيان مستقل. 

في تحليل ثاقب لتكتل المصالح خلف إقامة منطقة »نيتساني شالوم« 

الصناعية، رس���م غادي الغ���ازي، الخطوط العريضة للظاه���رة على النحو 

اآلتي:

»تدعى هذه الظاهرة رأس���مالية كولونيالي���ة:  بناها التحتية – جدران، 

حواجز، جيش – توفره���ا الدولة، المنطقة التي تقوم عليها جيب يخضع 

لس���يطرة قوة االحتالل، ولكن خارج القانون، العمال األصالنيون يجتازون 

عملية مختص���رة من االندماج في رأس���مالية خنزيري���ة:  فهم يفقدون 

وس���ائل انتاجهم )األراض���ي(، وينفصلون ع���ن مصادر الرزق الس���ابقة 

)الج���دار وحواجز التفتيش(، وحين يس���تنجدون طلب���ا للعمل، يتحولون 

إلى قوة عمل جيدة، إلى بروليتاريا يعملون لدى األس���ياد المستثمرين.. 

إن الحواجز ال تش���كل فقط انتهاكا لحقوق اإلنسان، وانما هي أيضا أداة 

أخضاع وانضباط، وهي توفر قوة بش���رية.. إنه���ا جزء من البنية التحتية 

االقتصادية للرأسمالية الكولونيالية«. 

هذا النموذج لم يظهر بين ليلة وضحاها، بل هو ثمرة جهود إسرائيليين 

كث���ر، عرفوا ووجهوا لمقاصد ش���ريرة تقصيرات إس���رائيليين آخرين وال 

مباالة األكثرية الصامتة.

تاريخ من االستخفاف بالقوانين
لم تجلب منطقة »نيتساني شالوم« معها منذ قيامها أية بشائر سالم، 

وانما جلبت فقط مظاهر س���لب ونهب وظلم واضطه���اد. في العام 1985 

نقلت صناعات غاش���وري مصنع »كيش���ت بريما« الذي يملكه األخوان بن 

تس���يون ورعنان غاش���وري، من »بيت ليد« إلى منطقة قريبة من طولكرم، 

وذلك بعدما واجه المصنع تهديدات قضائية لما يتس���بب به من تلويث 

للبيئة.  وتبين محاضر نقاش���ات أجرتها لجنة برلمانية فرعية للش���ؤون 

البيئي���ة في الع���ام 2000، كيف ته���رب أصحاب المصن���ع وممثل وزارة 

ج���ودة البيئة مرارا وتكرارا من االجابة على س���ؤال رئي���س اللجنة، عضو 

الكنيست أحمد الطيبي، حول الظروف التي نقل فيها المصنع إلى منطقة 

»نيتساني شالوم«.  وقد أجريت تلك النقاشات على خلفية شكاوى سكان 

مدينة طولكرم، الذين تقع بيوت قس���م منهم على مسافة أمتار معدودة 

من المصنع، حول تسرب مواد سامة تلوث مياه المنطقة.

بعد انتقال مصنع غاش���وري، أخذت الس���لطات االسرائيلية تشجع نقل 

وإقام���ة المزيد من المصانع في المنطقة، والتي اس���تغل المس���تثمرون 

اإلس���رائيليون فيها حقيقة أنه يمكن في ه���ذه المنطقة إقامة مصانع 

كيميائية تلوث البيئة بحرية ومن دون قيود أو تحّمل مس���ؤولية النتائج، 

وضمان تدفق األيدي العاملة الفلس���طينية بصورة متواصلة ومريحة من 

المدينة المجاورة، وبأجور زهيدة تضاهي أجور العبيد من دون اإلكتراث 

بسالمتهم وشروط عملهم ذلك ألن القانون الذي يسري على المنطقة هو 

»القان���ون األردني«، فضال عن أنها تقع في المنطقة ج، مما يعفي أصحاب 

المصانع من دفع ضريبة األرنونا. 

ولم يكترث أصحاب المصانع والس���لطات االس���رائيلية المشجعة لهم 

بالنواح���ي القانوني���ة و»صغائر األم���ور«، من قبيل كون نصف مس���احة 

األراضي التي تقوم عليها مصانع المنطقة هي أراض فلس���طينية خاصة، 

والنص���ف اآلخر »أراضي دولة« يحظر القانون الدولي اس���تخدامها ما عدا 

ألغراض عس���كرية مؤقتة )من جانب إسرائيل في هذه الحالة(.  ووفقا لما 

ورد في وثيقة لإلدارة المدنية االسرائيلية اقتبس منها مراقب الدولة في 

تقريره للعام 2011، فقد »اس���تولى أصحاب مصانع في المنطقة الصناعية 

على حوالي 25 دونم أراضي دولة«.  غير أن وظيقة اإلدارة المدنية في هذه 

القصة مركبة أكثر، فهي ليست فقط السلطة الموبخة، وانما أيضا السلطة 

التي تجيز وتصدر التراخيص.  وقد كش���فت إح���دى القضايا )المتعلقة 

بنهب واس���تغالل األراضي في المنطقة الصناعية ذاتها( التي بحثت في 

المحكمة االس���رائيلية العام 2009، غيضا من فيض الفساد المتفشي في 

هذه  الذراع الس���لطوية االس���رائيلية في الضفة الغربية.  وتظهر صورة 

الوقائع حالة التسيب التام التي سادت في كل ما يتعلق باقامة المصانع 

في منطقة »نيتس���اني ش���الوم«، والتي تذك���ر باقامة وتنام���ي المواقع 

االس���تيطانية غير القانونية في الضفة الغربي���ة.  فكل األطراف في هذا 

الموضوع متورطة في مخالفة القانون )سواء المتعدين أو الدولة( ومع ذلك 

توفر الدول���ة الحماية للمتعدين على القان���ون )أصحاب المصانع(، فهي 

تخصص لهم قوات حراس���ة وتشق الطرق وتمتنع عن تطبيق القانون، ثم 

تخترع في نهاية المطاف طريقة إلضفاء الشرعية على أعمالهم.

ويتضح م���ن تقرير مراق���ب الدول���ة )2011( حول المنطق���ة الصناعية 

»نيتساني ش���الوم/ مس���يلة«، أن اإلدارة المدنية وثقت بأدق التفاصيل 

كل انتهاكات القانون التي ارتكبها أصحاب المصانع، لكنها لم تتخذ أي 

إجراء وقائي أو عقابي ضدهم، وهذه ظاهرة اسرائيلية معروفة، فأصحاب 

الوظائ���ف التنفيذية يعملون ف���ي مثل هذه الح���االت كمحللين وليس 

كممثلين للجمهور والقانون.  

وعلى سبيل المثال، جاء في فقرة تضمنها التقرير المذكور:  

»في تشرين الثاني 2007 نوقشت في اإلدارة المدنية المشاكل القائمة 

في منطقة مس���يلة نيتساني ش���الوم ومنها: تعمل المنطقة الصناعية 

دون وجود جهة إدارية، أقيمت مبان ليس بموجب الخطة المقرة، ش���يدت 

مبان على أراض فلس���طينية خاصة، نقص في بنى تحتية أساسية، مثل 

شبكات الصرف الصحي والمياه والشوارع، تأجير )أراض ومنشآت( من دون 

اتفاق مس���بق مع اإلدارة المدنية، تشغيل فلسطينيين من دون الحصول 

على تصاريح تشغيل، تسبب بأضرار بيئية«. ويشير ذلك إلى أن السلطة 

تتح���دث هنا بصوتين:  الصوت الش���رعي – القانوني، مجرد »رغوة تطفو 

على س���طح الماء«، والصوت السياسي الذي يمثل تيارات العمق الثابتة.  

والش���رعية ليست سوى غطاء ش���فاف للقوة السياسية الخام.  صحيح أن 

ممثل���ي اإلدارة المدنية ين���ذرون ويحذرون  أصح���اب المصانع، وأحيانا 

يصدرون أوامر وقف عمل وهدم، لكنهم ال ينفذون تهديداتهم، وسرعان 

ما تعود الفوضى لتعم كما كانت. فهؤالء الموظفون، من أصغرهم وحتى 

أكبره���م، يعلمون جيدا بأن���ه ال يجوز تنفيذ أوامر ه���دم دون هزة رأس 

)موافقة( من وزير الدفاع. 

يتطل���ب االس���تيطان االس���رائيلي كم���ا هو مع���روف تدابي���ر حماية 

وتحصين���ات، وتتطل���ب ه���ذه بدورها أراض���ي، واألراض���ي متوفرة لدى 

الفلسطينيين، وهكذا يستمر مسلسل المصادرات.  كذلك الحال بالنسبة 

لمنطقة »نيتساني شالوم/ مس���يلة« الصناعية، التي أقيمت شرق جدار 

���ِرع ببناء ج���دار حماية إضافي للمنطقة إلى 
ُ

الفصل.  ففي العام 2004 ش

الشرق من جدار الفصل، ليفصل بينها وبين مدينة طولكرم. وفي نهاية 

الع���ام 2005 »اكتش���فت« االدارة المدنية أن الج���دار اإلضافي يخرج عن 

المسار الذي حدد له، ويلتهم مس���احة )5ر2 دونم( من األراضي الزراعية 

الواقعة بملكية فلسطينية خاصة، فأصدرت أوامر وقف عمل وأوامر هدم 

لمنش���آت أقامها أصحاب المصانع االسرائيليون.  غير أن االدارة المدنية، 

كما ذكر تقرير مراقب الدولة )للعام 2011(، لم تنفذ أوامر الهدم رغم مرور 

س���تة أعوام على صدورها، وبالتالي بقيت األراضي الفلسطينية الخاصة 

مس���لوبة بصورة غير قانونية، علما أن سريان أمر اإلستيالء عليها انتهى 

مفعوله في نهاية العام 2005، ولم يجر تجديده منذ ذلك الحين.  وهكذا 

فقدت أهملت الش���رعية التظاهرية في هذه الباح���ة الخلفية لالحتالل.  

وباختصار، فقد سلب مس���تثمرون يهود أراضي عربية خاصة بغية جني 

أرباح س���هلة، ثم س���لبوا بعد ذلك مزي���دا من األراض���ي الخاصة لحماية 

أرباحهم، وكل ذلك وس���ط خ���رق للقانون الدولي، والقانون االس���رائيلي 

أيضا، تحت بصر السلطة اليهودية.

]للبحث صلـة[
________________________________

)*( أستاذ جامعي إسرائيلي. المصدر: شبكة االنترنت. ترجمة خاصة.

أضواء على منطقة »نيتساني شالوم« الصناعية على خط التماس مع الضفة الغربية

السيادة اليهودية الفظة حين تمتزج بجشع جامح واستغالل
بشع للعمال وتلويث للبيئة والهواء والماء بمواد كيميائية سامة!

بقلم: غابي سيبوني وسامي كروننفلد )*(

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

مجموع����ات الهاكرز ، تق����وم الهيئات الرس����مية اإليرانية 

بجهود ومس����اع حثيثة ومتزايدة لتوس����يع وتقوية قدرات 

»حرب الس����ايبر« التي يمتلكها حلف����اء إيران.  وعلى ما يبدو 

فإن إيران تسعى إلى إنشاء شبكة ناجعة من الوكالء الذين 

يعملون لحس����ابها في الحيز االفتراضي.  وتش����كل الساحة 

الس����ورية، التي تحت����ل مكانة إس����تراتيجية مهمة إليران، 

أح����د مراكز الثقل في ه����ذه الجهود اإليرانية.  وقد ش����رع 

اإليراني����ون، في أعق����اب اندالع المواجهات المس����لحة بين 

النظام الس����وري وقوى المعارضة، ف����ي تدريب قوات األمن 

الس����ورية وتزويدها بوس����ائل للرقابة والسيطرة على الحيز 

االفتراضي، الذي اس����تخدمه المتم����ردون كمنصة مركزية 

لتنظي����م االحتجاجات والنش����اطات ضد النظ����ام.  وفي هذا 

اإلطار قام خبراء إيرانيون بتدريب وتعزيز شرطة »السايبر« 

الس����ورية، وقدموا لها العون والمساعدة في تعقب شبكات 

الحواس����يب والهاتف الخليوي وتشويش قدرة المتمردين 

على نقل الرس����ائل والمعلومات س����واء داخل الدولة أو إلى 

خارجها.  وينسب خبراء ومسؤولون غربيون لخبراء إيرانيين 

القيام ب����دور فاعل في تحس����ين وتطويرات ق����درات حرب 

الس����ايبر لمجموعة قراصن����ة مؤيدة لنظام الرئيس بش����ار 

األس����د، باشرت نش����اطها في العام 2011 تحت اسم »جيش 

 .)SEA( »سوريا اإللكتروني

ونقل في هذا الس���ياق عن رئيس وكالة المخابرات المركزية 

األميركية األس���بق ماي���كل هايدن قول���ه إن مجموعة SEA ما 

هي إال وكيل إيران���ي بكل معنى الكلمة.  وقد وجد تطور هذه 

المجموع���ة تعبيرا له خ���الل العام األخير ف���ي موجة هجمات 

تعرضت لها مواقع الكترونية تديرها جهات إعالم واتصاالت 

ومنظمات حقوقية، يعتبرها النظام الس���وري مناوئة له، ومن 

ضم���ن ذلك مواقع اخبارية تابعة لش���بكات وصحف متصدرة، 

مث���ل محطة ب���ي. بي. س���ي البريطاني���ة، ومحط���ة »الجزيرة« 

القطري���ة، ومواقع صحيفت���ي »نيويورك تايمز« و »واش���نطن 

بوس���ت« األميركيتين.  وقد نجح أعض���اء المجموعة في الحاق 

ضرر جس���يم حيث تمكنوا من الس���يطرة على حساب »تويتر« 

التابع لوكالة أنباء AP،  ونش���روا خب���را كاذبا عن هجوم مزعوم 

تع���رض له البيت األبي���ض، أصيب خالله الرئي���س أوباما، مما 

تسبب على الفور بحالة ذعر في بورصة »وول ستريت« أدت إلى 

هبوط حاد في أسعار األسهم وأضرار قدرت ب� 136 مليار دوالر.

إلى ذل���ك فقد ذكرت وكالة األنب���اء االيرانية أن المجموعة 

هاجمت ش���بكة المياه ف���ي مدينة حيفا، لك���ن الصور التي 

رفقت بالخبر أظهرت أن عناصر المجموعة السورية اخترقوا 
ُ
أ

فقط ش���بكة حاس���وب مراقب���ة الري في إحدى مس���توطنات 

شمالي إسرائيل.  

مع ذل���ك فإن نج���اح عناص���ر المجموعة في التس���لل إلى 

منظومة مراقبة إحدى الش���بكات اإلس���رائيلية، يش���ير إلى 

محاولة المجموعة توس���يع نطاق نش���اطها بصورة متقدمة 

أكثر في مجال الحيز االفتراضي.

هذه القدرات المتقدمة، التي يرى خبراء كثيرون أنها ثمرة 

تدريب وتوجيه ومس���اعدة إيرانية، حولت مجموعة SEA إلى 

العب مهم في الحيز االفتراضي، وحولت حرب السايبر بصورة 

عامة إلى مكون بالغ األهمية في استراتيجيا الردع السورية.  

وكان���ت عناص���ر المجموعة قد ح���ذرت الوالي���ات المتحدة، 

في بيان أرس���لته إلى وكالة أنباء »رويتر«، من مغبة ش���ن أي 

هجوم عسكري ضد سورية، ردا على االتهامات لقوات جيش 

النظام باستخدام السالح الكيميائي ضد معاقل المتمردين، 

وه���ددت المجموعة بتصعيد هجماتها ضد أهداف أميركية 

أكثر أهمية.  وأعرب ريتش���ارد كالرك، المستش���ار األس���بق 

في البيت األبيض لش���ؤون حماية الحيز االفتراضي ومحاربة 

اإلرهاب، عن تقديره بأن أي رد من جانب جهات س���ورية في 

الحي���ز االفتراضي- في ح���ال قيام الوالي���ات المتحدة بعمل 

عسكري ضد النظام السوري- سيتم بمساعدة جهات ايرانية.

وباإلضافة إلى تعزيز قدرات نظام الرئيس األسد في مجال 

الحيز االفتراضي، تواصل إيران تقديم دعمها التقليدي في 

هذا المجال أيضا لحليفها األقرب »حزب الله«.  وأش���ار تقرير 

أصدره »مركز مئير عميت لمكافحة اإلرهاب« في العام 2013، 

إلى وجود تدخل ودعم عميقين من جانب ايران لجهاز مواقع 

االنترن���ت التي يديره���ا »حزب الله«.  ويش���كل هذا الجهاز 

منب���را للدعاية والترويج ألفكار »الثورة االس���المية«، ودعاية 

ومنشورات معادية إلسرائيل.

تشهد قدرات إيران في مجال حرب الحيز االفتراضي تقدما 

وتطورا بصورة مس���تمرة، وقد باتت إيران تش���كل حاليا العبا 

مهما ال يجوز االستخفاف بنواياه على هذا الصعيد.  ويعتقد 

أن القرار االيراني بتوس���يع النش���اط في الحي���ز االفتراضي 

ينب���ع من دافعين رئيس���يين: األول يتعلق بحقيقة أن ايران 

تعرض���ت لهجات »س���ايبر« خطيرة، جعلتها ت���درك أهمية 

إقامة وامتالك ق���درات دفاعية في هذا المج���ال، إلى جانب 

بناء واس���تخدام قدرات هجومية.  أما الدافع الثاني فيتعلق 

بالتط���ور التكنولوج���ي العالمي، ومن ضمن ذل���ك في إيران 

ذاتها، والذي يتيح توس���يع العمل واألنشطة لتشمل الحيز 

االفتراضي أيضا، وليس الحيز المادي فقط.  ويتماش���ى هذا 

التطور بصورة مثلى مع الرؤية االستراتيجية غير المتناظرة 

لدى إيران.

ويش���ير تحليل هجمات الس���ايبر المنس���وبة إل���ى إيران 

ووكالئها إلى تش���كيلة واس���عة من األس���اليب واألهداف. 

ويحيل أحد استنتاجات هذا المقال إلى تطور ونضوج قدرات 

الس���ايبر اإليرانية، س���واء في المجال الدفاعي أو في المجال 

الهجوم���ي. وعلى الرغم من التصور بأن هذه القدرات ما زالت 

متخلفة مقارنة بالقدرات التي تمتلكها القوى التكنولوجية 

العظم���ى، إاّل أن االيرانيين يعملون عل���ى تضييق الفجوات 

بسرعة وكفاءة.  

إن أح���د االتجاه���ات األكثر خطورة في أنش���طة الس���ايبر 

الهجومي���ة هي تل���ك التي يمك���ن إليران القي���ام بها ضد 

منظومات تنفيذية رئيس���ة، دوالنية وغي���ر دوالنية.  فهذه 

المنظوم���ات الت���ي تتحكم في عملي���ات االنت���اج والتوريد 

والخدمات الحيوية، يمكن أن تشكل هدفا لهجمات ايرانية.  

وفي هذا الس���ياق يمكن تفس���ير عمليات اإلختراق والرصد 

والتفتيش التي تعرضت لها ش���بكات حاسوب شركات طاقة 

أميركية، والتي نس���بت إلى جهات ايرانية، على أنها محاولة 

من جانب ايران اليجاد قدرة وصول وتسلل إلى بنى وشبكات 

تحتية حساس���ة.  فمثل هذا الوص���ول أو االختراق يمكن أن 

ال يكتش���ف نهائيا، كما يمكن أن يس���تخدم في المستقبل 

ألغ���راض هجومي���ة بموجب قرار ايراني، وم���ن الواضح أن أي 

هجوم ناجح يس���تهدف منظومات التحكم والس���يطرة في 

منش���آت الطاقة والغ���از والمياه، يمكن أن يتس���بب بأضرار 

جسيمة. 

وعلى م���ا يبدو ف���إن إدراك حقيقة أن إيران باتت تش���كل 

تهديدا ال يس���تهان به بواسطة القدرات التي تمتلكها في 

الحيز االفتراضي، أخذ يدفع الدولة المعرض لهذا التهديد، 

إل���ى إقامة تعاون وثيق فيما بينها.  غير أنه ال يجوز االكتفاء 

فقط برفع مس���توى التعاون االستخباراتي وتطوير وتعميق 

الق���درات الدفاعية في مواجهة خص���م عنيد يمتلك قدرات 

تنفيذي���ة واس���تخبارية وتكنولوجية. إن تعمي���ق التعاون 

والتنسيق التنفيذي واالستخباراتي والتكنولوجي بين الدول 

الديمقراطية، يش���كل حجر األس���اس في مواجهة التهديد 

االيران���ي على هذا الصعيد.  كذلك ف���إن  اإلعداد والتحضير 

وجهة نظر إسرائيلية حول تطور قدرات طهران في ساحة الحرب االفتراضية الدولية خالل 2013- 2014

إيران باتت تشكل تهديدًا ال يستهان به من حيث قدراتها في »حرب السايبــر«!

لتوجيه »ضربة افتراضية« ضد ايران إلى جانب اختبار قدرات 

نوعية من حين إلى آخر، يمكن أن يساعد في كبح نشاطها في 

الحيز االفتراضي للبنى التحتية الحساسة.

باالضافة إل���ى ذلك، يمكن إلس���رائيل أن تج���د حلفاء في 

مواجهة ح���رب الس���ايبر اإليرانية، ومن ضم���ن ذلك أنظمة 

الحكم الس���نية في منطقة الخليج وف���ي مقدمتها المملكة 

السعودية، والتي تتعرض إلى تهديد دائم في هذا المجال 

من جانب عناصر ايرانية.  وفي هذا السياق، فإن مجال حماية 

الحيز االفتراضي الذي تعتبر إسرائيل العبا مهما فيه، يمكن 

أن يشكل أساس���ا إلقامة حوار استراتيجي مثمر في مسائل 

إقليمي���ة أوس���ع، مثل التهدي���د اإليراني بمعناه األش���مل، 

واألزمة في سورية والمسألة الفلسطينية.  

إن ه���ذا الواق���ع المتعلق بالتط���ور والتنامي الس���ريعين 

لقدرات إي���ران وحلفائه���ا ووكالئها في مج���ال حرب الحيز 

االفتراض���ي، يتطلب من إس���رائيل، وكذلك م���ن دول غربية 

أخ���رى، العمل بصورة حازمة وحثيثة، من أجل المحافظة على 

تفوقها النوعي والتنفيذي ف���ي الحيز االفتراضي.  وقد أكد 

رئيس هيئ���ة األركان العامة للجيش االس���رائيلي، الجنرال 

بين���ي غانتس، عل���ى أهمية ه���ذا الحيز ف���ي نظرية األمن 

اإلس���رائيلية، والحاجة الملحة إليجاد وتوفير »قبة حديدية« 

ديجيتالي���ة، بقوله إن »إس���رائيل ملزمة ببلوغ مس���توى قوة 

عظمى في مجال الحيز االفتراضي، وال يجوز االنتظار أو التلكؤ 

في هذه المسألة«.

 

]انتهى. القسم األول من هذا المقال نشر 

في العدد السابق من »المشهد اإلسرائيلي«[

_____________________________

)*( د. غابـــي ســـيبوني- رئيس مشـــروعي »أمـــن الســـايبر« و«جيش 

واستراتيجيا« في معهد دراســـات األمن القومي في جامعة تل أبيب.  

سامي كروننفلد- حاصل على شهادة الماجستير في العالقات الدولية 

من الجامعة العبرية في القدس، ومتخصص في برنامج »أمن السايبر« 

في معهد دراسات األمن القومي. ترجمة خاصة.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

حزب »البيت اليهودي« 
يحقق إنجازا في انتخابات 

حاخامْي القدس

حق���ق حزب »البيت اليه���ودي« اليميني المتطرف 

برئاسة وزير االقتصاد اإلس���رائيلي، نفتالي بينيت، 

إنجازا في انتخاب���ات حاخامي القدس، األش���كنازي 

والسفارادي، التي جرت يوم الثالثاء الماضي. فقد تم 

انتخاب الحاخام أرييه ش���طيرن األشكنازي والحاخام 

شلومو عمار السفارادي، وهما مرشحا بينيت ورئيس 

بلدي���ة القدس، نير بركات. وتأت���ي هذه االنتخابات 

بعد 11 عام���ا كان خاللها منصب هذي���ن الحاخامين 

ش���اغرا، بعد أن توفي الحاخامان الس���ابقان ش���الوم 

مشاش ويتسحاق كوليتس، في العام 2003.

ويعتبر فوز الحاخامين شطيرن وعمار انجازا للتيار 

الصهيوني – الديني، الذي يتزعمه بينيت، وهزيمة 

لكتلة »يه���دوت هتوراة« الحريدية. وقد تغلب عمار 

على منافس���ه الحاخام العنصري ش���موئيل إلياهو، 

وهو حاخام مدينة صفد، والذي اشتهر بالفتوى التي 

أصدرها بمنع بيع أو تأجير البيوت للعرب. 

وج���رت هذه االنتخابات في أجواء س���يطرت عليها 

المنافسة السياسية والحزبية والمذهبية والمصالح 

الذاتي���ة، لكن نتائجها كانت متوقعة. ويرى محللون 

أن نتائج هذه االنتخابات جاءت لتس���ديد الحس���اب 

ضد »يهدوت هتوراة« وحزب ش���اس، اللذين فازا في 

انتخابات الحاخامين األكبرين إلسرائيل، األشكنازي 

والس���فارادي، الع���ام الماض���ي، عندما ت���م انتخاب 

حاخامين من التيار الحريدي، على حس���اب خس���ارة 

المرش���حين المدعومين من حزب »البيت اليهودي« 

والصهيونية – الدينية. 

ورغ���م الفوز ال���ذي حقق���ه بينيت ف���ي انتخابات 

حاخامي الق���دس، إال أن المعرك���ة االنتخابية، وفقا 

لصحيفة »هآرتس«، كشفت عن خالفات داخل التيار 

الصهيون���ي – الدين���ي، على خلفية ترش���ح إلياهو. 

فقد أيد بينيت عمار وامتنع عن تأييد إلياهو بسبب 

تصريحات���ه وفتاويه المغالية ف���ي العنصرية. لكن 

هذا لم يمنع قس���ما من التيار الصهيوني – الديني 

من تأييد ودعم إلياهو. 

وأدى ه���ذا الخ���الف إل���ى »رس���الة مزدوج���ة« تم 

يعتم���رون  الذي���ن  المندوبي���ن  إل���ى  توجيهه���ا 

القلنسوات المنسوجة، الذين يمثلون الصهيونية – 

الدينية في الهيئة الت���ي تنتخب حاخامي القدس. 

وقال���ت الصحيف���ة إن قس���ما من ه���ؤالء المندوبين 

التصويت  السياس���ية وفضلوا  الممارس���ات  سئموا 

إللياهو القريب منه���م أيديولوجيا. ولذلك فإن عمار 

لم يحقق فوزا ساحقا على إلياهو، فقد حصل على 28 

صوتا بينما حصل خصمه على 18 صوتا. كذلك حصل 

شطيرن على 27 صوتا بينما حصل منافسه الحريدي، 

الحاخام موشيه حاييم الو، على 20 صوتا. 

ليس فوزا ساحقا
ورغم الفوز الذي حققه بينيت بفوز ش���طيرن على 

منافس���ه الحريدي، وت���وق جمه���ور الصهيونية – 

الديني���ة إل���ى أن يتبوأ حاخام من معس���كرهم هذا 

المنص���ب الرفيع، إال أن تس���اؤالت وش���كوكا تحوم 

ح���ول بيني���ت. وأش���ارت الصحيفة إل���ى أن نتيجة 

ه���ذه االنتخابات ال تش���كل ف���وزا س���احقا لبينيت، 

وذل���ك على خلفية الرأي الس���ائد مؤخرا، بأن بينيت، 

وخالف���ا لتصريحاته، ليس���ت لديه خط���ة أو اهتمام 

حقيق���ي حيال قضايا الدي���ن والدولة. ويرى جمهور 

الصهيونية – الدينية، مث���ل الجمهور الحريدي، أن 

إس���قاط مش���روع »قانون التهود«، الذي قدمه حزب 

»الحركة« برئاس���ة تس���يبي ليفني، أهم من انتخاب 

حاخام للقدس. ويذكر أن رئيس حكومة إس���رائيل، 

بنيامي���ن نتنياه���و، تراجع مؤخرا ع���ن تأييده لهذا 

القان���ون، ليس إرضاء لبينيت وإنم���ا إلرضاء األحزاب 

الحريدية وبن���اء على طلبها من أج���ل الحصول على 

تأييدها بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة في حال 

تقديم موعد االنتخابات العامة. 

من جانبه، اضطر رئيس حزب شاس، عضو الكنيست 

أرييه درعي، إلى القبول على مضض ترشيح الحاخام 

عمار، الذي كان مرش���ح هذا الحزب عندما فاز وتعين 

حاخاما س���فاراديا أكبر إلسرائيل في العقد الماضي. 

لكن عمار تمرد على الزعيم الروحي لش���اس، الحاخام 

عوفاديا يوس���ف، في انتخابات الحاخام األكبر التي 

ج���رت العام الماضي، ورش���ح حاخام���ا لينافس نجل 

يوسف، ما أدى إلى نبذ عمار.

رغم ذلك، تعين على درعي ممارس���ة لعبة مصالحة 

مع عمار، وتجنيد حاخامي ش���اس م���ن أجل تأييده، 

معتبرا أن عمار هو »أسوأ الشرور«. وتشير التحليالت 

إلى أن درع���ي أقدم على دعم عم���ار ألن هذا األخير 

كحاخ���ام للقدس س���يكون بعيدا عن الق���درة لدعم 

الرئيس الس���ابق لشاس، ايلي يش���اي، خصم درعي 

اللدود. ولذل���ك كان انتخاب عمار مريحا لدرعي، رغم 

أن النتيج���ة ال تعتبر انتصارا ل���ه، كما أنها ال تعتبر 

هزيمة. 

ومن بين الخاسرين في انتخابات حاخامي القدس، 

الحاخام دافيد يوس���ف، نجل عوفاديا يوسف، والذي 

اضط���ر إلى التن���ازل عن حلم���ه بأن يصب���ح حاخاما 

للق���دس. كذلك تش���كل ه���ذه االنتخابات خس���ارة 

ل�«مجل���س حكماء الت���وراة« التابع لش���اس والذي لم 

ينجح في تنفيذ وصية عوفاديا يوسف بإيصال أكبر 

عدد ممكن من حاخامي المدن، وهو مؤشر على ضعف 

المجلس في أعقاب وفاة يوسف. وهذه المرة األولى، 

منذ تأسيس حركة شاس، التي ال يطرح فيها »مجلس 

حكماء التوراة« مرشحا منه في انتخابات كهذه.

وقالت صحف إن خس���ارة الحاخام العنصري إلياهو 

أصبح���ت ممكن���ة بعد ائت���الف عدة جه���ات حزبية 

ودينية ضده، بينها حزب ميرتس. 

مع افتتاح العام الدراسي األكاديمي الجديد في إسرائيل، أول من 

أمس األحد، طفت على الس���طح المشاكل التي يواجهها الخريجون، 

وخاصة النقص في أماكن العمل. كذلك تم الكش���ف عن صراع بين 

الجامعات، وعددها س���بع، وبين مجلس التعلي���م العالي، حول منح 

صالحي���ات للكليات، وعددها أكثر من س���تين، وخاصة فيما يتعلق 

ببرامج تس���مح للكليات بالتدريس للقب الدكتوراه واحتمال تحول 

إحدى هذه الكليات إلى أول جامعة إسرائيلية خاصة.

وتش���ير تقارير إس���رائيلية تم نش���رها بالتزامن مع افتتاح العام 

األكاديمي إل���ى أن اللقب الجامع���ي األول، البكالوري���وس، والثاني، 

الماجس���تير، لم يعودا كافيي���ن إليجاد عمل، األمر ال���ذي يثير قلق 

الش���بان الذين يعتزمون بدء دراستهم الجامعية، وخاصة ما إذا كان 

الموضوع الذي اختاروا دراس���ته سيكون كافيا لتأهيلهم للعمل في 

المجال نفسه. ورغم ذلك، فإن هناك نقاشا في األكاديميا حول ما إذا 

كانت الدراسة الجامعية غايتها تأهيل الطالب للعمل بعد تخرجهم، 

أم أن غايتها فتح الطريق أمامهم نحو التقدم في الحياة المهنية.

وأظهر استطالع أجراه موقع »Alljobs« االلكتروني، وهو عبارة عن 

محرك للبحث عن عمل، وشارك فيه 500 شخص حصلوا على شهادة 

البكالوريوس منذ ثالث س���نوات، أن أكثر من 40% لم يجدوا عمال في 

مج���ال تعليمهم. وحتى أولئك الذين وجدوا عمال، فقد حصلوا عليه 

بعد عملية مضنية طالت أكثر من عامين.

وتبين من االس���تطالع أن 72% من خريج���ي العلوم االجتماعية لم 

يجدوا عمال أو أنهم ال يعملون في مجال دراستهم. كذلك فإن %56 

من خريج���ي كليات اآلداب واجه���وا وضعا مش���ابها، باإلضافة إلى 

و54% م���ن خريجي كليات الطب والصيدلة و47% من خريجي كليات 

الحق���وق. وتمكن ربع خريجي موضوع العم���ل االجتماعي من إيجاد 

عمل في مجالهم بعد سنة من تخرجهم.

وقالت مديرة المضامين واألبحاث في »Alljobs«، عيناف بويمفيلد، 

لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، إن »نس���بة كبيرة من الطالب يخرجون 

في نهاية دراستهم إلى عالم العمل الذي ال توجد فيه وظائف كافية 

في مجال دراس���تهم. والنتيجة هي أن ش���بان الي���وم مثقفون أكثر، 

لكنهم يدرسون مواضيع ال يوجد طلب عليها في السوق ويصلون إلى 

وضع ال يدّر فيه اللقب الجامعي دخال ماليا عليهم«.

الجامعات ال تدعم الطالب!
وقال 43% من المش���اركين في االس���تطالع إنه لو توفرت لديهم 

خب���رة عملية في مجال دراس���تهم لكان حظهم أفض���ل في إيجاد 

عمل. وعبر ربع الخريجين عن قناعتهم بأن التأهيل المهني الفعلي 

سيكون أنجع في حصولهم على عمل.

وش���ددت مديرة »Alljobs«، ماش���ا ديش���كوف، على أن المشكلة 

تبدأ من أن المؤسس���ات األكاديمية ت���درس مواضيع ال يوجد طلب 

عليها في س���وق العمل. وقالت إنه »ال يوجد اليوم حوار بين س���وق 

العمل ومؤسس���ات التعليم العالي. وهذا نابع من حقيقة أن الشبان 

ال يدققون مسبقا وبصورة عميقة في العالقة بين واقع سوق العمل 

والمجال الذي يعتزمون دراسته، إلى جانب الحقيقة أن المؤسسات 

األكاديمية تحصل على الميزاني���ات وفقا لكمية الطالب، وال تعمل 

بموج���ب عدد األماكن في الصف الدراس���ي مقاب���ل كمية الوظائف 

الشاغرة في سوق العمل المتعلق بالمجال المهني الذي ُيدرس«.

وقال 71% من المشاركين في االستطالع إن المؤسسة األكاديمية 

الت���ي درس���وا فيه���ا لم تدعمه���م أبدا ف���ي إيجاد عمله���م األول 

كخريجي���ن من مجال معين. وكان هذا رأي 100% من خريجي العلوم 

االجتماعي���ة، و88% من خريجي العلوم الدقيقة، و87% من خريجي 

موضوع العلوم السياسية.

وف���ي موازاة ذلك، فإن الش���هادة الجامعية تكون عامال مس���اعدا 

عل���ى القبول للعمل ف���ي المواضيع التي تكون فيها الدراس���ة غير 

نظرية فقط، أي في المجاالت التي يكتس���ب فيه���ا الطالب الخبرة 

من خالل الدراس���ة. وينسجم هذا مع السجال الذي دار في الحكومة 

اإلس���رائيلية، األس���بوع الماض���ي، حول ض���رورة تعزي���ز التعليم 

التكنولوجي – المهن���ي. ووفقا لخط���ة وزارة التربية والتعليم في 

ه���ذه الناحي���ة، فإنه ال ينبغي توجيه س���كان البل���دات في أطراف 

إسرائيل فقط إلى الدراس���ة التكنولوجية – المهنية، وأن الغالبية 

العظمى من الطالب الذين تعلم���وا مهنا مثل النجارة والحدادة وما 

شابه، سيجدون عمال في مجالهم. 

ويرى البع���ض أن هذا التوج���ه الجديد، الذي يب���دو أن الحكومة 

تش���جعه، يعي���د العجلة إل���ى الوراء. فف���ي الماض���ي كان األهالي 

يوجهون أوالدهم إلى دراس���ة مهن تجعلهم ينخرطون في س���وق 

العم���ل فور إنهائهم الدراس���ة، مثل كهربائي وهندس���ي وما إلى 

ذل���ك. وفي العقدين األخيرين أو أكثر بقليل، بات األهالي يوجهون 

أوالدهم لدراسة مواضيع مثل الحقوق والطب والمحاسبة.

إال أن ديش���كوف أش���ارت إلى أنه »توجد وظائ���ف أخرى مطلوبة في 

دائرة العمل، مثل بناة مواقع وبرامج ومضامين الكترونية. وأصبح عدد 

غير قليل من المدارس الثانوية، اليوم، أدخلت مسارات تعليم حديثة 

كهذه. وخسارة أن المؤسسات األكاديمية لم تستوعب هذا األمر«.

الشهادة الثانوية لم تعد كافية
رغم أن ديشكوف عبرت عن موقف عملي ويتعلق بالحياة العملية 

بع���د التخرج، إال أن المواقف في األكاديميا تخالفها الرأي، وتعكس 

وجهة نظر أخرى. وقالت العالم���ة االجتماعية والمحاضرة في كلية 

التربية »بيت بيرل«، الدكتورة ش���لوميت باخر، إن موقف ديشكوف 

متطرف. وتس���اءلت باخر »هل ينبغي إغالق مجاالت التعليم التي ال 

يوج���د فيها عمل؟ هل يحق للمجتمع أن يمنع األفراد من الدراس���ة 

وإثراء أنفس���هم في المجاالت التي يريدونها رغم عدم وجود طلب 

عليها في س���وق العمل؟ هل باإلمكان إلزام شخص بدراسة مجال ال 

يريده ولكن يوجد فيه عمل؟«.

وخلص���ت باخر إلى »أننا نعيش في مجتمع الش���هادات. ففي كل 

مكان يطلبون منا شهادة تدل على تعليمنا ومعرفتنا. وسوق العمل 

تتوق���ع الحصول على عاملين متعلمي���ن. ولكن إذا كان في الماضي 

يكفي أن تحمل ش���هادة إنهاء 12 عاما دراس���يا لكي تعمل بوظيفة 

متدنية في بنك، فإن الوضع اليوم هو أنه حتى شهادة بكالوريوس 

غير كافية. فقد ارتفع سقف القبول للوظائف«.

وق���ال عمي���د قس���م الدراس���ات المتقدمة ف���ي جامع���ة حيفا، 

البروفسور يتسحاق هارباز »لس���ت شريكا في الرأي الذي يعتبر أن 

هدف المؤسس���ة األكاديمية هو تأهيل خريجيها لس���وق العمل. 

فالمؤسس���ة األكاديمية ليست مدرس���ة مهنية أو معهد هندسة. 

إن هدف جامعات األبحاث والس���بع والس���تين كلية التي تعمل في 

إس���رائيل هو إعداد خريجيها للتقدم في الحي���اة المهنية وليس 

لسوق العمل«. 

ورأى هارباز أن أس���اس المش���كلة يكمن ف���ي النقص في مالءمة 

التوقعات بين الطالب واألكاديميا وأماكن العمل. واعتبر أن »التوقع 

أن اللقب الجامعي سيؤمن للخريجين عمال هو أمر خاطئ من أساسه. 

واللق���ب الثان���ي هو أكثر مهني���ة ومرغوب الحص���ول عليه، وليس 

بالضرورة يجب أن يكون في الموضوع نفس���ه الذي تمت دراس���ته 

ف���ي اللقب األول. وعلى س���بيل المثال، ال يوجد لق���ب أول لدينا في 

كلي���ة إدارة األعمال واإلدارة في جامعة حيفا... انطالقا من المفهوم 

الذي يرى أن الطالب يجب أن يدرس موضوع اإلدارة بعد أن عمل في 

هذا المجال ثالث س���نوات. وبهذا الشكل تكون دراسة اإلدارة ذات 

معنى أكبر من أن تكون مباش���رة بعد المدرس���ة الثانوية والخدمة 

العس���كرية، حيث ال يكون لدى الطال���ب أية معرفة حول كيف يبدو 

العالم التجاري«.   

نسبة تسرب مرتفعة
تش���ير المعطي���ات إل���ى أن الكثيرين من الطالب ف���ي الجامعات 

والكليات يغيرون مواضيع دراس���تهم أثناء الدراس���ة للقب األول. 

وفيما قال 94% في استطالع لالتحاد القطري للطالب الجامعيين في 

إسرائيل إنهم يدرسون المواضيع التي يريدونها، إال أن المعطيات 

تش���ير إلى أن 34% من الطالب يتسربون من مقاعد الدراسة. وهذه 

 .)OECD( واحدة من أعلى النسب بين دول منظمة التعاون والتنمية

ويتبين أن السبب األساس للتسرب هو انعدام االهتمام بالموضوع 

الذي يدرسه الطالب، أي بس���بب عدم المالءمة بين توقعات الطالب 

والمواد التي يدرسها.

وقالت الدكتورة باخر حول ذلك، إنه »توجد توقعات بين الش���بان 

أن الدراس���ة للق���ب األول هي نوع م���ن التأهيل المهن���ي الفوري 

لس���وق العمل. إنهم يريدون كل شيء بس���رعة، وخالل وقت قصير، 

وباس���تثمار ضئيل. وهناك أجواء س���ائدة لدى الجيل الشاب، وهي 

تتغلغل لدى ش���رائح من الجيل األكبر سنا، حول الحاجة والشرعية ’ 

لتحقيق الذات’. والشبان يتحدثون عن الرغبة في أن يكونوا سعداء 

واالس���تمتاع من مجال عملهم. وهذا المبدأ يسبق المبادئ األخرى. 

والش���بان مس���تعدون أال يعملوا في مجال ال يثي���ر اهتمامهم رغم 

أنه���م تأهلوا للعمل في هذا المج���ال وهم جيدون فيه وأن يدفعوا 

ثمنا اقتصاديا لقاء ذل���ك. وعلى هذه الخلفية، بات تغيير مواضيع 

الدراسة واالنتقال من مجال إلى آخر ظاهرة مقبولة«. 

وهن���اك ظاهرة أخرى تدل على حدوث تغيير في مجال الدراس���ة 

األكاديمية وتتعلق بانتش���ار الكليات. فقد أظهر االستطالع الكبير 

الذي أجراه مؤخرا االتحاد القطري للطالب الجامعيين في إس���رائيل، 

أن 45% أفادوا بأن اس���م المؤسس���ة األكاديمية التي درسوا فيها ال 

يمنحهم أية أفضلية. وهذه النس���بة ترتفع إلى 75% لدى خريجي 

كليات الحقوق. 

وي���رى الخبراء أن ه���ذه الظاهرة »هي نتيج���ة لتحول المجتمع 

اإلس���رائيلي إلى مجتمع أكاديمي أكثر«. وقال المدير األكاديمي 

لمركز التطور في الحياة المهنية في جامعة تل أبيب، البروفسور 

يونتان سميالنسكي، إن هذه الظاهرة »بدأت من أنه في الماضي 

كان 20% فقط من الس���كان البالغين في إس���رائيل الذين درسوا 

في الجامعات، وحتى أن إنهاء المدرس���ة الثانوية والحصول على 

شهادة بجروت )توجيهي( كان يعتبر انجازا جيدا. واليوم ضاعف 

هذا الرقم نفس���ه ليصل إلى حوال���ي 40%. هذا أمر رائع. ورغم أن 

حج���م الجامعات بق���ي كما كان، إال أن الكلي���ات هي التي تطورت 

وكبرت، األمر الذي أدى اليوم إلى وجود طلب أكثر من العرض على 

الوظائف في الس���وق، في الوقت الذي فيه عدد أماكن العمل في 

إسرائيل لم يكبر«.

أول جامعة خاصة
ي���دور في إس���رائيل في هذه األثن���اء صراع مرير بي���ن جامعات 

األبح���اث وبي���ن مجل���س التعليم العال���ي ولجن���ة التخطيط ورصد 

الميزاني���ات، حول خطة جديدة بادر إليه���ا مجلس التعليم العالي 

من أجل تحس���ين برامج الدكتوراه. ويرى المسؤولون في الجامعات 

أن ه���دف بنية الخطة الجديدة هو تمكين كليات من منح ش���هادة 

الدكتوراه، وهو ما كان حتى اآلن صالحية حصرية للجامعات.

ونقلت صحيفة »هآرتس« عن مس���ؤولين ف���ي الجامعات قولهم 

إن الس���ماح لكلي���ات بمنح ش���هادة دكتوراه، يعني إج���راء تغيير 

ف���ي التعريف الذي يف���رق بين الكلية والجامعة وس���لب األفضلية 

المركزي���ة للجامعات. وف���ي المقابل، يرى المس���ؤولون في مجلس 

التعليم العالي أن الجامعات أدت إلى نشوء وضع ال يحتمل وتحاول 

من���ح إحداث تغيير وفق���ا لقرار الجهات المس���ؤولة، وهو أمر ليس 

ضمن صالحياتها وبتأثير اعتبارات غير أكاديمية، وإنما سياسية. 

ووفق���ا للصحيفة، فإن هناك اس���ما يكاد ال يذك���ر بصوت مرتفع، 

لكن���ه عامل مركزي ف���ي تغذية هذا الصراع، ه���و »المركز المتعدد 

المجاالت« في هرتس���ليا. ورغم أن القالئل في الجامعات مستعدون 

لالعتراف بصوت مرتفع، لكن التخوف األساس في الجامعات هو من 

االحتمال ش���به المؤكد بأن برامج الدكتوراه الجديدة ستمكن هذه 

الكلية الخاصة من منح الدكتوراه، وأن تطبق ما يعتبره المس���ؤولون 

في الجامعات أنه »سيناريو مرعب«، وهو أن يتحول المركز المتعدد 

المجاالت إلى الجامعة الخاصة األولى في إسرائيل.

وبموجب البرنامج الجديد، فإنه في المرحلة األولى سيش���ارك ما 

بي���ن 15 إلى 20 طالبا متفوقا في الدراس���ة للدكت���وراه في الكلية 

المتع���ددة المجاالت. وس���يحصل كل طالب عل���ى منحة لتغطية 

نفقات الدراس���ة وعلى راتب شهري بمبلغ خمسة آالف شيكل، وأن 

تتم الدراسة بالتعاون والتنسيق مع إحدى الجامعات اإلسرائيلية. 

ووفقا لمجل���س التعليم العال���ي، فإن هذا البرنامج من ش���أنه أن 

يضع إسرائيل في موازاة مسارات الدكتوراه المتعارف عليها في 

الواليات المتحدة.  

لكن قس���ما من الجامعات أعلن أنه لن يك���ون هناك أي تعاون مع 

الكليات بتقديم برامج مش���تركة للدكت���وراه. وعلى أثر ذلك أصدر 

مجل���س التعلي���م العالي بيانا قال في���ه إن التعاون بي���ن الكليات 

والجامع���ات في برام���ج الدكتوراه ف���ي الكليات ليس ش���رطا وأنه 

باإلمكان الدمج بين الكليات ومؤسسات تعليم عال ليست جامعات.

معطيات عامة
يبل���غ عدد الطالب في الجامعات والكليات اإلس���رائيلية في العام 

الدراس���ي الحالي، الذي بدأ يوم األحد الفائت، 310125 طالبا. وتبين 

المعطي���ات أن الغالبية العظمى من الطالب يدرس���ون في الكليات 

وليس ف���ي الجامعات. إذ تفي���د معطيات مجل���س التعليم العالي 

ب���أن 66% من طالب اللقب األول يدرس���ون في الكلي���ات و34% في 

الجامع���ات. ووفق���ا للمعطيات، ف���إن 194020 طالبا يدرس���ون للقب 

الجامعي األول، و59455 طالبا يدرسون للقب الجامعي الثاني.

وتشكل النس���اء 57% من الطالب بش���كل عام، ويشكلن 56% من 

ط���الب اللق���ب األول و61% من طالب اللقب الثان���ي و53% من طالب 

اللقب الثال���ث. ويدرس 18% من الطالب مواضيع الهندس���ة، و%11 

موضوع إدارة األعمال و3ر8% موضوع الحقوق و7ر7% يدرس���ون في 

كليات اآلداب.

وأظهر اس���تطالع نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن 91% من 

الطالب يدرس���ون المواضيع التي تهمهم وتالئم مؤهالتهم، فيما 

قال 87% إن الموضوع الذي يدرسونه يمكنهم من تطوير مستقبل 

مهني واقتن���اء مهنة، وقال 80% إنهم يدرس���ون في الجامعة من 

أجل الحصول على ثقافة عامة.

جدل حول هدف الدراسة الجامعية في إسرائيل: 

تأهيل الطالب للعمل بمجرد تخرجه أم تحسين شروط تطور مستقبله المهني؟

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

« قريبا يصدر عن »

عنف المستوطنين وأثره 
على الفلسطينيين

نبيل الصالح

مــــا بعد الحرب على غــــــزة
قـــراءة في التصورات اإلسرائيلية

عاطف ابو سيف             مهند مصطفى

طالب عند أحد مداخل جامعة تل أبيب في أول أيام العام الدراسي األكاديمي اإلسرائيلي الجديد أول من أمس
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تــغــطــيــــة خـــاصــــــة

المعطيات
وُيظه���ر التمعن في جدول المعطيات الرس���مي، الذي نش���رته الوزارة، أنه 

من بين البلدات العش���ر األول���ى التي تصدرت الئحة التدري���ج هذه، لم تكن 

هناك س���وى بلدة عربية واحدة هي قرية بيت جن الجليلية التي بلغت نسبة 

االس���تحقاق فيها 94ر91% من بين طالبها الثانويي���ن، إذ حققت، أيضا، قفزة 

من المرتبة الثالثة في العام الدراسي قبل الماضي )2012- 2013( إلى المرتبة 

الثالثة في العام الماضي، فازدادت نسبة مستحقي شهادة الثانوية من بين 

طالبها بنسبة 81ر6% عما كانت عليه في 2012- 2013. 

والمثير في إنجاز بلدة بيت جن هذا، أيضا، كونها الوحيدة من بين البلدات 

الفقيرة )اقتصاديا( ]المصنفة في »التدريج االقتصادي االجتماعي المتدني«[ 

التي احتلت مرتبة ضمن العش���ر األوائل، إل���ى جانب بلدات غنية )اقتصاديا( 

ومصنفة ضمن »التدريج االقتصادي االجتماعي المرتفع«.

أما البلدات التس���ع األخرى، في المراتب العش���ر األول���ى، فهي كلها بلدات 

يهودي���ة تتميز غالبيتها بأنها مصنفة في التدريج االقتصادي � االجتماعي 

المرتفع، على النحو التالي: 1. كوخاف يائير )نس���بة االستحقاق: 40ر93% من 

طالبها الثانويين(; 2. بيت جن; 3. ش���وَهم )06ر90%(; 4. تل موند )71ر%87(; 

5. جفعات ش���موئيل )64ر86%(; 6. ابن يه���ودا )854ر86%(; 7. مزكيرت باتيا 

)10ر86%(; 8. ني���س تس���يونا )54ر85%(; 9. غفعتاي���م )12ر85%(; 10. رعنانا 

)98ر%84(. 

وقد حققت جميع هذه البلدات العش���ر، بدون اس���تثناء، زي���ادة عما كانت 

عليه نسبة االستحقاق فيها خالل العام الدراسي قبل الماضي، بنسب مئوية 

متفاوتة بلغت في بعضها أكثر من %10!

والبلدات المصنفة في »التدريج االقتص���ادي � االجتماعي المرتفع«، والتي 

يزيد تعداد س���كانها عن 10 آالف نس���مة، هي 41 بلدة، ليست بينها أية بلدة 

عربية إطالقا!

وفي المقابل، فإن البلدات العش���ر التي تعاني من نسبة الطالب األدنى في 

اس���تحقاق ش���هادة الثانوية هذه هي � بغالبيتها � بل���دات عربية ويهودية 

حريدية، كما كان الوضع في س���نوات سابقة، وذلك على النحو التالي: أوفكيم 

)27ر45%(; الل���د )23ر44%(; الق���دس )16ر44%(; كفر قاس���م )05ر37%(; عين 

ماهل )8ر35%(; قلنس���وة )75ر35%(; جس���ر الزرقاء )21ر25%(; بيتار عيليت 

)21ر15%(; بني براك )28ر10%(; ثم موديعين عيليت )24ر%7(.

والبلدات المصنفة في »التدريج االقتصادي � االجتماعي المتوسط«، والتي 

يزيد تعداد س���كانها عن 10 آالف نس���مة،  فمجموعه���ا 55 بلدة، من بينها 6 

بل���دات عربية فقط هي: جت; كفر قاس���م; كفرق���رع; باقة الغربي���ة; الطيبة 

والطيرة. وجميعه���ا بلدات عربية في منطقة المثلث. وفي هذا التدريج ثالث 

بلدات عربية مختلطة )يهودية وعربية( هي: حيفا; اللد  والرملة.

أما البلدات المصنفة في »التدريج االقتصادي � االجتماعي المتدني«، والتي 

يزيد تعداد سكانها عن 10 آالف نسمة، فمجموعها 60 بلدة، من بينها 37 بلدة 

عربية ومختلطة )أضيفت إليها في الالئحة، أيضا، بلدة مجل شمس في هضبة 

الجوالن السورية المحتلة(، هي التالية:  كفرمندا; عسفيا; يركا; طرعان; دالية 

الكرمل; أبو س���نان; إكسيفة; عرابة; دير األس���د; اللقية; مجد الكروم; عرعرة 

النقب; بيت جن; تل الس���بع; كفر كنا; يافة الناصرة; طمرة; إكسال; المغار; أم 

الفحم; شفاعمرو; سخنين; الرينة; جديدة � المكر; عبلين; جسر الزرقاء; نحف; 

كابول; عرعرة; حورة; قلنسوة; رهط; الفريديس  وعين ماهل. ومن بين البلدات 

المصنفة ف���ي هذا التدريج، هنالك ثالث بل���دات مختلطة )يهودية وعربية( 

هي: القدس; عكا ومعلوت � ترشيحا. 

المعطيات المقارنة
وتضمنت الجداول التي نش���رتها وزارة التربي���ة والتعليم معطيات مقارنة 

تبين التغيير الذي حصل، في كل بلدة، في نسبة الطالب الثانويين مستحقي 

شهادة البجروت الثانوية، يتضح منها ما يلي:

من بين البلدات في هذا التدريج )المتوس���ط(، س���جلت بل���دة جت العربية 

زيادة بنسبة 4ر13% في عدد طالبها الثانويين المستحقين لشهادة البجروت 

الثانوية عما كانت عليه النس���بة في العام الدراس���ي قب���ل الماضي   2012 � 

2103: من أقل من 50% إلى 1ر63%. كما س���جلت بلدة كفر قاسم زيادة بنسبة 

35ر12%: من 7ر24% إلى 05ر%37. 

ومن بين البلدات في هذا التدريج )المتدني(، س���جلت بلدة كفر مندا زيادة 

بنس���بة 64ر20% في عدد طالبها الثانويين المس���تحقين لش���هادة البجروت 

الثانوية عما كانت عليه النس���بة في العام الدراسي قبل الماضي 2012 � 2103 

)من 9ر37% إلى 83ر57%(. كما سجلت بلدة عسفيا زيادة بنسبة 81ر19% )من 

51ر45% إلى 32ر65%( وس���جلت بلدة يركا زيادة بنسبة 05ر18% )من 82ر%35 

إلى 87ر53%( وس���جلت بل���دة طرعان زيادة بنس���بة 19ر12% )من 41ر47% إلى 

6ر59%( وس���جلت دالية الكرمل زيادة بنس���بة 56ر11% وبلدة أبو سنان زيادة 

بنسبة 12ر11% وبلدة إكسيفة زيادة بنسبة 4ر%10. 

ويالحظ أن الزيادات الخمس األعلى في نس���بة الطالب مس���تحقي شهادات 

البجروت تحقق���ت في خمس بلدات عربية هي: كفرمندا، عس���فيا، يركا، جت 

وكفر قاسم. 

أما البلدات العربية التي ُس���ّجل فيها تراجع في نس���بة الطالب مس���تحقي 

الش���هادة الثانوية فهي 12 بلدة، 11 منه���ا  مصنفة في التدريج االقتصادي 

� االجتماع���ي المتدني ، هي: عين ماهل; الفريديس; رهط; قلنس���وة; حورة; 

عرعرة; كابول; نحف; جسر الزرقاء; عبلين وجديدة � المكر. أما في بلدة الطيرة، 

المصنفة ف���ي التدريج االقتص���ادي � االجتماعي المتوس���ط، فحصل تراجع 

بنسبة 56ر%1. 

ثمار الفجوات المستفحلة الناجمة
عن التمييز المتواصل

ال يس���تطيع جهاز التعليم الرسمي في إس���رائيل المفاخرة بهذه النتائج، 

بش���كل عام، وعنوانها الرئيس: ال تغيير جوهريا في سلم تدريج االستحقاق 

لش���هادة الثانوية العامة )البجروت / التوجيهي( في إسرائيل. ويجسد هذا 

العن���وان، ومضمونه، أزمة ح���ادة يكابدها جهاز التعليم اإلس���رائيلي خالل 

العقود األخيرة، تنعكس جوانبها في العديد من التقارير الرس���مية، المحلية 

)امتحانات »الميتس���اف«، مثال( والدولية )OCED، امتحان���ات »بيزا« غيرها(. 

وهي أزمة تبدي الجهات الرس���مية المختصة، وف���ي مقدمتها وزارة التربية 

والتعليم، عجزا و/ أو إهماال مريبين في معالجتها. 

وتشكل نسبة اس���تحقاق ش���هادة البجروت هذه )الثانوية العامة( مؤشرا 

احتماليا لنس���بة الط���الب القادرين عل���ى مواصلة مش���وارهم التعليمي في 

مجاالت الدراسة األكاديمية المختلفة، خاصة وأنها )الشهادة( تشكل بطاقة 

الدخول األساس���ية المعتمدة في قبول الطالب إلى معاه���د التعليم العالي 

وتصنيفهم في كلياتها وأقسامها. 

وإذا م���ا كان وض���ع التعلي���م في إس���رائيل عام���ة يعاني من ه���ذه األزمة 

المتواصلة والمتفاقمة، فإن أزمة التعليم في الوس���ط العربي هي أشد وطأة، 

وبأضعاف. وإن اس���تثنينا اإلنج���از الذي حققته بلدة بيت جن � كما س���لف � 

يمكن القول جزما: هي المعطيات، الرسمية، ذاتها تقريبا تتكرر من سنة إلى 

أخرى مع تغيرات طفيفة هنا وهناك، لكن الصورة الحقيقية األساس���ية التي 

ترتسم من خاللها، في كل عام هي ذاتها: فجوات عميقة بين البلدات العربية 

واليهودي���ة في اإلنج���ازات التعليمية، كنتيجة طبيعي���ة وحتمية للفجوات 

العميق���ة جدا بين »جهاز التعليم« في الوس���ط العربي و«جهاز التعليم« في 

الوسط اليهودي، من حيث الموارد والمخصصات والتجهيزات والبنى التحتية 

والصفوف التعليمية وساعات التعليم وغيرها، كجزء من الفجوات المستفحلة 

بين الوسطين في مختلف مجاالت الحياة، منذ عقود طويلة.

وطبقا لدراس���ة وضعها معهد »ميلكين« )المتخصص في دراسة منظومات 

التعليم( قبل نحو سنتين، فإن المخصصات المرصودة )من قبل وزارة التربية 

والتعليم اإلسرائيلية والسلطات المحلية( للطالب اليهودي في البلدات ضمن 

»العنقود العاش���ر«، التصنيف االقتصادي � االجتماعي األعلى واألقوى، تزيد 

بنح���و 20% عن تلك المرصودة للطالب اليه���ودي في البلدات ضمن »العنقود 

الخامس«، التصنيف االقتصادي � االجتماعي المتوس���ط، وبنحو 75% عن تلك 

المرصودة للطالب في »العنق���ود الثاني«، التصنيف االقتصادي � االجتماعي 

المتدني، والذي تقبع فيه الغالبية الساحقة من البلدات العربية في إسرائيل، 

بينما تزيد بنحو 63% عن المخصص���ات المرصودة للطالب في البلدات ضمن 

»العنقود األول«، األدنى واألضعف اقتصاديا واجتماعيا.   

لكن مش����كلة التعليم في الوسط العربي ال تقتصر على اإلهمال والتمييز 

المباش����رين اللذي����ن تعتمدهما وزارة التربي����ة والتعليم ف����ي الميزانيات 

المخصصة لجهاز التعليم في البلدات العربية ومدارس����ها،  وال تقتصر على 

ش����ّح المخصصات الحكومية الرس����مية المرصودة للطالب، بل هي تش����مل، 

أيضا، إهم����ال البنى التحتي����ة المختلفة في المدارس، فض����ال عن األوضاع 

االقتصادية المتردية التي تعيشها السلطات المحلية في البلدات العربية 

بما يحول دون مس����اهمتها في ح����ل هذه األزم����ة، أو التخفيف من حدتها 

ومظاهرها على األقل. 

وبالرغم م���ن إعالن وزارة التعليم، أكثر من مرة، عن وضعها خططا لمواجهة 

األزمة ومعالجتها، على صعيد البالد بأس���رها، إال أن مثل هذه الخطط غالبا ما 

تبقى في حدود التصريح، من دون أن توضع موضع التطبيق والتنفيذ، ليبقى 

الح���ال على ما هو، ما يعني مزيدا من التراج���ع والتفاقم. وإذا كانت هذه هي 

الحال بالنس���بة لجهاز التعليم في إس���رائيل عامة، واليهودي منه على وجه 

الخصوص، فكيف إذن الحال بالنسبة لجهاز التعليم في الوسط العربي؟. 

معطيات وزارة التعليم اإلسرائيلية عن »استحقاق شهادة البجروت« )الثانوية العامة( للعام الدراسي المنصرم:

البلدات العربية باستثناء واحدة ال تزال تقبع في أدنى سلم التدريج!
شهادة  استحقاق  معدالت  حول  الجاري،  األول  تشرين  شهر  من  العشرين  في  اإلسرائيلية،  والتعليم  التربية  وزارة  نشرتها  التي  المعطيات  من 
تزال  ال  التالية:  األساسية  النتيجة  تبرز   ،2014 ـ   2013 المنصرم،  الدراسي  للعام  اإلسرائيلية  والقرى  المدن  مختلف  في  )التوجيهي(  العامة  الثانوية 
أغلبية البلدات العربية تحتل الدرجات الدنيا في سلم استحقاق طالبها لهذه الشهادة، بفارق كبير حتى عن بلدات اليهود الحريديم، التي تسبقها!

كتب برهوم جرايسي:

تش����كل ميزانية جه����از التعليم في إس����رائيل، ثان����ي ميزانية من حيث 

حجمها في الموازنة العامة، بعد الميزانية األساسية المباشرة التي يتلقاها 

الجي����ش، وتصل في العام المقبل إلى نح����و 4ر12 مليار دوالر، وعلى الرغم من 

أن التعليم المدرس����ي إلزامي مجاني من حيث المبدأ، إال أنه ُمكلف لألهالي، 

ويواج����ه هذا الجهاز ف����ي العقدين األخيرين، عملية خصخصة متس����ارعة، 

باتت تدر األرباح على ش����ركات ربحية، وأيضا سياسية على جهات ذات طابع 

أيديولوجي، وخاصة التيار »الديني الصهيوني«. وأجرت صحيفة »ذي ماركر« 

ف����ي األيام األخيرة تحقيق����ا، بّين أن الوزارة تحول نح����و 25% من ميزانيتها 

الس����نوية لجهات الخصخصة، الت����ي منها هي لغايات الربح، على حس����اب 

جمهور العاملين أساسا، الذين عادة ما يتم تشغيلهم بظروف بائسة، تصل 

أحيانا إلى درجة إذالل، لمن تعبوا في تحصيلهم العلمي والمهني.  

وف����ي المفهوم اإلس����رائيلي الرس����مي، هن����اك خلط واضح ف����ي مصطلح 

»الخصخصة«، فهناك أطر على ش����كل جمعي����ات كانت أو ما زالت تابعة ألطر 

ش����به رسمية حكومية أو نقابية، أو تلك التابعة للحركة الصهيونية، أقامت 

ش����بكات تعليمية فيه����ا نوع من التخصصية، كما أن ف����ي المجتمع العربي 

واصل����ت بعد العام 1948 مدارس تابعة إلرس����اليات تبش����يرية عملها حتى 

اليوم، وكل هذه األطر لم تقم لغايات ربحية.

لكن ما جرى منذ بداية سنوات التسعين وحتى اليوم، وهذا نهج متواصل،  

هو خصخصة جوانب عديدة في جهاز التعليم لجهات ربحية، مثل مسارات 

تعليمي����ة ال منهجية، أو تخصصي����ة مهنية، أو مس����ارات لتنمية القدرات 

الفكرية للطالب، ووصل األمر إلى حد خصخصة أجزاء من جهاز االستشارات 

النفس����ية واالجتماعية، وقس����م من جهاز الممرضات ف����ي المدارس، وحتى 

التطعي����م الصحي، وهذا بح����د ذاته جاء لغرض تقليص ما يس����مى »العبء 

الحكوم����ي« في الموازن����ة العامة، الذي هو في األس����اس دفع مس����تحقات 

اجتماعي����ة، وأهمها ضم����ان اجتماعي، ورف����ع متواصل للروات����ب، بموجب 

التزامات القطاع العام تجاه العاملين فيه، وغيرها من األمور.

وبذلك، ف����إن وزارة التعليم تحّول س����نويا، عمليا، الميزانيات االساس����ية 

ل 
ّ
للخدمات التي خصخصتها في الجهاز، إلى الجهات الربحية، التي تش����غ

طواقم مهنية، ولكن بش����روط أش����به بش����روط عبودية، إن جاز التعبير، ومن 

بينه����ا دفع رواتب في اتفاقيات خاصة، ليس لها ارتباطات باتفاقيات أجور 

القط����اع العام وأجور التخصصات المهنية، وع����ادة ما تكون رواتب متدنية 

جدا، كما أن السواد األعظم من العاملين في هذه الجهات الربحية، ال يحظون 

بتثبي����ت دائم في العمل، ويت����م فصلهم في نهاية كل عام دراس����ي، كي 

ال يكون����وا مس����تحقين لضمان تقاع����دي، وغيرها من الش����روط االجتماعية 

القانونية، ومثل هذا يس����ري ليس فقط على جهاز التعليم المدرس����ي، بل 

أيضا في غالبية الكلي����ات األكاديمية، التي عدد الطالب فيها مجتمعة، من 

خاصة أو عامة، أكبر من عدد الطالب في الجامعات اإلسرائيلية الرسمية. 

ويق����ول تقري����ر »ذي ماركر« إن كثيري����ن يتخوفون م����ن خصخصة جهاز 

التعلي����م، ولكن في واقع األمر اليوم، فإن الجهاز بات مخصخصا تقريبا كليا، 

والمج����االت التي بقيت تحت مس����ؤولية وزارة التعليم مباش����رة، أقل من أي 

وقت مضى.

وتلفت الصحيف���ة النظر إلى تقرير مراقب الدولة الع���ام الصادر في العام 

2011، وحذر فيه من عملية الخصخصة المتسارعة في جهات التعليم، وحتى 

من دون ضوابط، وقرر أن على أن وزارة التعليم فرض جهاز رقابة مش���دد على 

عملي���ة الخصخصة، وأيضا عل���ى الجهات التي باتت تدي���ر جوانب من جهاز 

التعلي���م، ملفت���ا النظر إلى أن ثل���ث الجهات التي تحظى ب���إدارة جوانب من 

الجهاز هي جهات ربحية. وال يس���مح الوضع الحالي، حس���ب التقرير، بفرض 

رقابة حقيقية على البرامج التي باتت بمسؤولية جهات الخصخصة، خاصة إذا 

كان الحديث يجري عن شركات خاصة، وليس جمعيات ليست لغايات الربح.

وجاء ف����ي تقرير »ذي ماركر« أن األمر تحّول إل����ى »بزنس« )بمفهوم تجارة 

ربحي����ة(، فميزانية وزارة التعليم حاليا 4ر46 مليار ش����يكل، 4ر12 مليار دوالر، 

وربع هذه الميزانية موزع على جهات خاصة تعمل في داخل جهاز التعليم، 

وهي أطر تبقي لنفس����ها رس����وما إداري����ة، وتمنح رواتب عالي����ة جدا لكبار 

الموظفي����ن فيها، في حين أن الرواتب للموظفي����ن والعاملين، كما ذكر هنا،  

تكون متدنية ومن دون شروط اجتماعية. 

والالف����ت للنظر، أن����ه على الرغم م����ن أن الموازنة العامة تكون مكش����وفة 

للجمه����ور بتفاصيلها )باس����تثناء الجوانب األمني����ة(، إال أن وزارة التعليم 

تتعام����ل مع الميزاني����ات الت����ي تحولها إلى الجه����ات الخاص����ة، في إطار 

الخصخصة، كما لو أنها س����ّرية، إذ رفضت الوزارة الرد على أسئلة الصحيفة 

التي نشأت في تقريرها. ولكن مصادر في الوزارة أشارت إلى أن الخصخصة 

تندرج ضمن هدف الوزارة، وبالتالي الحكومة، بتقليص عدد موظفي القطاع 

العام، من باب تقليص حجم المسؤولية المباشرة عن عشرات آالف العاملين.

وتضيف المصادر قائلة إن وزارة التعليم تستصعب زيادة العاملين فيها، 

»من منطلق التخوف من أن العاملين الذين س����يدخلون إلى الجهاز، سيكون 

م����ن الصعب اخراجهم منه«، إذ أن قوانين العمل المطبقة في القطاع العام، 

تفرض تقييدات كثيرة على امكانيات فصل العاملين، أو حتى تقليص عدد 

المالكات في كل واحد من األجهزة العامة.

ويش����ير التقرير إلى أن عددا م����ن الجمعيات الخاصة التي تدير أقس����اما 

من جهاز التعليم، تس����جل نجاحات بارزة جدا، وفي بضعها مستوى مهني 

نموذجي، ولكن في الغالب، هذه نجاحات عينية وموضوعية، يستفيد منها 

قسم صغير جدا من الطالب في الجهاز.

وتقول الخبيرة نوغا بوزوغلو، الباحثة في مركز »أدفا« لألبحاث االجتماعية، 

ف����ي بحث أجرته في الس����نوات القليلة الماضية، »إن المش����كلة األكبر، هي 

بوج����ود مصالح تجارية ربحية، وليس مضمون����ا أن الخصخصة تكون مكلفة 

بدرجة أقل لل����وزارة، كما أن هذا ليس مضمونا أن يك����ون ناجعا أكثر، وهذه 

الح����ال نابعة من أن طريقة التش����غيل، تكون كما الحال في ش����ركات القوى 

العاملة«، بقصد ظروف متدنية.

ويقول التقرير إن عملي����ة الخصخصة تزايدت وتيرتها جدا، منذ أن تولى 

منصب الوزير الشخص الثاني في حزب »يوجد مستقبل«، الوزير شاي بيرون، 

وه����و الحزب الذي يرأس����ه وزير المالية يائير لبيد، ونش����ير هنا، إلى أن هذا 

ليس صدفة، فلطالما جرى الحديث عن أن حزب »يوجد مستقبل«، الذي دخل 

االنتخاب����ات وفاز بعدد كبير بالمقاعد فيها )19 مقعدا(، بركوبه على القضايا 

االجتماعية وقضايا الش����رائح الوس����طى، كان مدعوما من وراء الكواليس، من 

كبار المس����تثمرين وحيتان المال، لهذا نرى لبيد في حالة توافق ش����به تام 

مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتطبيق سياس����ة اقتصادية رأس����مالية 

شرسة، أو كما أس����ماها الرئيس اإلسرائيلي السابق ش����معون بيريس، قبل 

سنوات، »سياسة خنازيرية«، بمفهوم أنها شرهة.  

فالوزي����ر بيرون قاد عمليات خصخصة واس����عة النطاق في مجاالت حيوية، 

ومنها مخيم����ات األطفال الصيفية، وحتى خصخصة جهاز الرقابة على تلك 

المخيمات، إذ كلها فازت بها ش����ركات ربحية خاصة، ويعدد التقرير أس����ماء 

شركات و »جمعيات«، وما تتقاضاه من أموال ورواتب دسمة وحصص وأرباح. 

إن أحد الجوانب األخرى في هذه الخصخصة هو أنه يتعلق قسم كبير منها 

بالبرام����ج الالمنهجية، وهي من نوع البرامج التي يس����اهم في غالب األحيان 

األهالي في تمويله����ا، ويكون الصرف عليها موزعا بين وزارة التعليم %50، 

بينما تس����اهم المجالس البلدية والقروية بنس����بة 25% واألهالي بالنس����بة 

المتبقية، وعادة ما تكون برامج تس����اهم في اثراء وعي الطالب، وأخرى تعزز 

مواهبهم، وش����كل التمويل هذا يجعل الش����رائح الفقيرة والضعيفة عاجزة 

ع����ن التمويل، ما يعني ع����دم تطبيقها في المجتمع����ات الفقيرة، التي في 

غالبيتها الس����احقة جدا من البلدات العربية، فحت����ى اعالن الوزارة عن أنها 

الغت ش����كل التمويل هذا لدى الش����رائح الفقيرة، لم ين����ه الظاهرة، كما أن 

خصخصة جهاز التعليم في إسرائيل تدر أرباحا مالية على الشركات ومكاسب سياسية على قوى اليمين!
*وزارة التعليم تسّرع عملية خصخصة أقسام كبيرة من جهاز التربية *تقرير: نحو ربع ميزانية التعليم التي يتجاوز حجمها 4ر12 مليار دوالر يتجه إلى شركات وجمعيات الخصخصة *الخصخصة 
الخصخصة* من  كبير  بجانب  تحظى  واضح  يميني  طابع  ذات  دينية  *مؤسسات  الخصخصة  ثلث  على  تسيطر  ربحية  *شركات  الطالب  وتنمية  بإثراء  وتتعلق  منهجية  ال  برامج  تشمل 

االلغاء جاء في برامج جزئية.

وهذه الحالة تس���اهم بش���كل كبير في اتس���اع الفجوات في التحصيل 

المدرس���ي، اضافة إلى جوانب أخ���رى، مثل التمويل المباش���ر، الذي فيه 

سياسة تمييز ضد المواطنين العرب وجهازهم التعليمي، إذ أن ميزانيات 

التعليم الت���ي تحصل عليها البلديات العربية من وزارة التعليم، هي في 

أفضل أحوالها، مش���ابهة لتلك التي تحصل عليه���ا البلديات اليهودية، 

وفي حاالتها األس���وأ فهي أقل بنس���بة 20% من تلك التي تحصل عليها 

البلدات اليهودي���ة، وبما أن البلديات العربية هي فقيرة، وهي األفقر في 

إسرائيل، وليس لديها وس���ائل لتضيف إلى ميزانياتها لجهاز التعليم، 

فإنه ف���ي نهاية المطاف تكون ميزانيات التعلي���م في البلديات العربية 

أقل بنس���بة 35% بالنس���بة لحصة الطالب اليهودي من تلك التي للطالب 

اليهودي.

وهذا بطبيعة الحال مناقض كليا لالحتياجات، فجهاز التعليم العربي هو 

جهاز فاشل، ونسبة التس����رب من جهاز التعليم تصل إلى 32%، مقابل %8 

بين الطالب اليهود، والتحصيل في االمتحانات الدولية أقل بنسبة 20% من 

ذلك الذي للطالب اليهود.

وتفيد سلس���لة من التقاري���ر ومن بينها تقرير لمنظم���ة التعاون بين 

الدول المتطورة OECD، أن الفجوات الكبيرة في التحصيل العلمي، تعود 

أساسا لسياس���ة التمييز، وأن الضحية األولى لهذه السياسة هم الطالب 

العرب في إس���رائيل، في حين حذر تقرير س���ابق لمنظمة OECD من أن 

20% من الطالب في إس���رائيل سيجدون صعوبة في اندماجهم في سوق 

العمل، بعد تخرجهم من المرحلة المدرس���ية، بسبب وضعية تحصيلهم 

المتدنية جدا.

وم����ا يعكس أكث����ر تأثير سياس����ة التمييز عل����ى جهاز التعلي����م، هو أن 

التحصيل العلمي في »المدارس الخاصة« العربية، أعلى بكثير من المدارس 

الحكومي����ة، ويجري الحديث هنا، عن مدارس االرس����اليات، الس����ابق ذكرها، 

وتضم طالبا من كافة ش����رائح المجتمع، فهي تعمل بتمويل جزئي من وزارة 

التعلي����م، بما بي����ن 55% إلى 65%، والباقي يكون تمويال من رس����وم األهالي 

الش����هرية، وهي مبالغ طائلة، وتلتزم بالمنهاج الرس����مي، ولكن تضيف له 

برامج أخرى، ونرى هذه المدارس ضمن قائمة أوائل المدارس في إس����رائيل 

من حيث التحصيل العلمي.

وخصخصة على أساس أيديولوجي
ولك���ن ما يلفت النظ���ر أيضا في تقري���ر »ذي ماركر«، ه���و الخصخصة ذات 

الطابع السياسي األيديولوجي، إذ أن وزارة التعليم وضعت في سنوات العقد 

األخير، بشكل خاص، برامج أكثر ذات طابع صهيوني وديني، مثل ما يسمى ب� 

»تعزي���ز الهوية اليهودية لدى الطالب«، وهي من البرامج التي تخص الطالب 

اليهود وال تش���مل العرب، فهذا البرنامج تم نقل ادارته إلى جمعية يرأسها 

أحد أبرز حاخامي المستوطنين، المدعو »موطي أيالون«، والذي أدانته محكمة 

باعتداءات جنسية ضد فتيان كان يعلمهم في معهد ديني، وتلقت الجمعية، 

في العام الدراسي الماضي، على سبيل المثال، نحو 5ر6 مليون دوالر.

كذلك تكلف الوزارة »جمعيات« ذات طابع أيديولوجي وديني، وهي اساسا 

من معس����كر اليمين وحتى اليمين المتطرف المنتش����ر في المس����توطنات، 

إلدارة برام����ج »لمنع تحلل اليه����ود في مجتمعات أوطانه����م«، وحتى إدارة 

مدارس يهودية في الدول المختلفة.

وكم����ا يب����دو، فإن مث����ل تلك البرام����ج المخصص����ة للم����دارس اليهودية 

اإلس����رائيلية ليس����ت أمرا الزاميا، ولكن في المقابل، فإن الوزارة تشجع على 

اس����تقبال مثل هذه البرامج، كما يتضح من تقري����ر »ذي ماركر«، إذ تقتبس 

الصحيفة إحدى األمهات بقولها »إن مديرة مدرس����ة في وس����ط البالد قالت 

لها إن ادخال برنامج اليهودية والميراث اليهودي للمدرس����ة وسيلة لتلقي 

ميزانيات من وزارة التعليم«.

وكانت تقارير سابقة، نش����رت في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، قد تحدثت 

ع����ن امتعاض ونفور أهال من بعض مضامين تل����ك البرامج، التي جاءت بها 

وزيرة التعليم السابقة ليمور ليفنات )2001- 2005(، وتعززت أكثر في فترة 

وزير التعليم السابق غدعون ساعر )2009- 2013( وكالهما من الليكود، وهي 

مستمرة مع زيادة في الفترة الحالية.  

تظاهرة لمعلمين ضد خصخصة التعليم في إسرائيل.
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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«

»إسرائيل ممعنة في سّد
 سياسي«!

ّ
أي احتمال أمام حل

األسابيع  وقائع  إلــى  باالستناد  إسرائيلية  حقوقية  تؤكده  ما  ــذا  *ه
الفلسطينية  والسلطة  عباس  الرئيس  على  بالتحريض  بــدءًا  األخــيــرة 
وانتهاء باالستيطان في سلوان واقتحامات المسجد األقصى المبارك*

تزاي���دت في اآلونة األخيرة اقتحامات المس���توطنين واليهود المتطرفين للحرم القدس���ي 

الش���ريف، وباتت هذه االقتحامات يومية، خاصة في ساعات الصباح، وفي الوقت نفسه ُيمنع 

المسلمون من الدخول إلى الحرم والصالة في المسجد األقصى. 

وأدى هذا النظام الذي فرضه االحتالل اإلس���رائيلي إلى االعتقاد، وبحق، أن إسرائيل تحاول 

تقسيم أوقات الصالة زمنيا بين المسلمين واليهود، بعد أن قسمت الحرم اإلبراهيمي مكانيا 

بين المسلمين واليهود.

ووفقا للتقارير اإلسرائيلية، فإن هناك خالفا بين المتدينين اليهود حول الدخول إلى الحرم 

القدس���ي. وبعد احتالل القدس، في حرب حزيران العام 1967، أعلنت الحاخامية الرئيسة في 

إسرائيل عن حظر دخول اليهود إلى الحرم، مشددة على أن »موقع الهيكل لم يؤكد بعد«، إلى 

جان���ب فرائض دينية ينبغي القيام بها قبل الدخول إلى الم���كان وإلى مواقع داخله ال يجوز 

االقتراب منها.

لكن مع بدء تزايد نفوذ التيار الصهيوني - الديني في الحلبة السياسية اإلسرائيلية بصورة 

تدريجية خالل العقدين األخيرين، وتزايد نشاط الحركات االستيطانية المنبثقة عنه، تزايدت 

االقتحامات للحرم القدس���ي بشكل كبير. وحتى أنه من أجل كسب تأييد هذا التيار المتطرف 

وتأثيره على أحزاب اليمين بصورة عامة، أقدم رئيس المعارضة اإلسرائيلية في العام 2000، 

أريئيل شارون، على اقتحام الحرم بمصادقة رئيس حكومة إسرائيل حينذاك، إيهود باراك.    

ويعتبر المتطرفون اليهود أن اقتحام الحرم والتجول في باحاته، يش���كل تطبيقا »لفريضة 

احتالل أرض إس���رائيل«. وهم يعتبرون أيضا، بحس���ب الحاخام يس���رائيل هارئيل وهو أحد 

غالة المتطرفين ومؤس���س ورئيس »معهد الهيكل« الذي يدعو إلى بناء »الهيكل« في الحرم 

القدس���ي، أنه »كلما جاء إلى المكان يهود أكثر، فإن اإلشراف وممارسة الصالحيات السيادية 

لدولة إسرائيل في المكان تكون أقوى«.

وبحس���ب معطيات الشرطة اإلس���رائيلية، فإنه منذ العام 2011 أخذت تتزايد أعداد اليهود 

الذين ينفذون عمليات اقتحام الحرم القدس���ي ضم���ن مجموعات، وأنه في ذلك العام اقتحم 

الحرم ثمانية آالف يهودي.

والجدير بالذكر أن اليهود الذين يقتحمون الحرم القدس���ي، وتوفر شرطة االحتالل الحماية 

لهم، هم اليهود المتطرفون والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية وخاصة في 

البلدة القديمة.

إلى جانب تزايد اقتحامات اليهود المتطرفين للحرم، أخذ اليمين اإلسرائيلي يطالب بفرض 

»الس���يادة اإلس���رائيلية الفعلية« على الحرم. وفي هذا السياق، شن مس���ؤولون إسرائيليون 

تهجمات حاّدة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(، بعد أن دعا، مؤخرًا، إلى منع 

المستوطنين من اقتحام الحرم القدسي وتدنيسه بأي طريقة.

وادع���ى وزير خارجية إس���رائيل، أفيغدور ليبرم���ان، أن أقوال عباس هي »محاولة إلش���عال 

المنطقة بواسطة استخدام أكثر األماكن حساسية«، أال وهو »جبل الهيكل« أي الحرم القدسي. 

وأضاف أن »أقواله تكش���ف عن نيته هذه، وتدل على أن أبو مازن وقادة السلطة الفلسطينية 

هم الذين يقفون وراء أعمال الش���غب التي ينفذها س���كان القدس الش���رقية« في إشارة إلى 

المواجهات شبه اليومية بين المقدسيين وشرطة االحتالل.  

وقال ليبرمان إن »هذه األمور تكشف عن وجه أبو مازن الحقيقي، منكر المحرقة الذي يتحدث 

عن دولة فلسطينية نظيفة من اليهود، والذي كان وما زال معاديا للسامية. ويرتقي أبو مازن، 

م���ن تحت بذلته وأقواله المهذبة تجاه المجتمع الدولي، مرحلة في التحريض ضد إس���رائيل 

واليهود، ويدعو إلى حرب دينية«.

وتاب���ع ليبرمان أن »أبو م���ازن ينضم عمليا بذلك إلى التنظيمات اإلس���المية المتطرفة، مثل 

داعش وجبهة النصرة، التي تقّدس الحروب الدينية«. 

واعتبر محلل الش���ؤون الفلسطينية في صحيفة »يس���رائيل هيوم« الدكتور رؤوفين باركو 

أن أقوال الرئيس عباس واألقوال التي أطلقها رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس، خالد 

مش���عل، قبل ذلك بيوم واحد، تش���ير إلى أن »رابطة اإلرهاب الفلسطيني المؤلفة من حماس 

والسلطة الفلسطينية تتحدث بصوت واحد«. 

وكتب باركو في الصحيفة المقربة من رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أن مصطلح 

منع المس���توطنين من الدخول إلى األقصى »بأي طريقة« لم يكن مفاجئا، وأن »رئيس السلطة 

دعا في خطابه األخير في األمم المتحدة إلى االس���تمرار في المقاومة ضد إس���رائيل بموجب 

تراث الفدائيين«.

لعل األمر المؤكد هو أن إس���رائيل، بواس���طة أذرعها االس���تيطانية، تس���ير باتجاه هدفها 

ش���به المعلن، وهو السيطرة على البلدة القديمة في القدس واألحياء المحيطة بها. وفي هذا 

السياق يأتي استيالء المستوطنين على مبان في سلوان.

وفي هذا الصدد قالت المحامية أوش���رات ميمون، م���ن جمعية »عير عاميم« الحقوقية التي 

تعنى بحقوق اإلنس���ان في القدس المحتلة، إن دخول المزيد من المس���توطنين إلى س���لوان 

يشكل خطوة باتجاه إغالق الباب أمام أي حل سياسي للصراع. 

وأكدت ميمون أن اس���تيالء المس���توطنين على البيوت الفلسطينية »تتم دائما تحت رعاية 

الس���لطات، وبوسائل مباشرة وبواس���طة حراسة تكلف ماليين الش���واكل من ميزانية الدولة، 

وكذلك من خالل غض الطرف عن الصفقات المش���بوهة. ويس���تيقظ سكان سلوان مرة أخرى 

على صباح دخول سافر إلى حيهم، وهز أية إمكانية لكال الشعبين لحياة الئقة وأفق سياسي«. 

وتطرق إلى هذا الموضوع الوزير اإلسرائيلي وعضو الكنيست األسبق، يوسي سريد. وتناول 

سريد في مقاله األس���بوعي في »هآرتس«، إعالنا نشرته جمعية »إلعاد« االستيطانية، والتي 

تركز نش���اطها في القدس وخاصة في س���لوان، في الصحيفة، وتم التركيز فيه على توجيه 

التحية للمستوطنين الذين استولوا على بيوت في سلوان. 

وتضمن اإلعالن أس���ماء شخصيات إس���رائيلية ويهودية تتبوأ مناصب في »المجلس العام 

إللع���اد«، وتبين أن رئيس هذا المجلس هو البروفس���ور ايلي فيزل، الحائ���ز على جائزة نوبل 

لألدب. وبحس���ب لجنة الجائزة فإن فيزل هو »رس���ول للبش���رية، الذي مرر رسالة قوية للغاية، 

واحتراما إنسانيا«. وفيزل هو ناٍج من المحرقة.

وكت���ب س���ريد أن »هذا الرج���ل يتوقع منه أن يبدي مش���اعر مميزة تج���اه معاناة اآلخر في 

سيغيت )مسقط رأس فيزل في رومانيا( أو في سلوان. هذا الرجل هو مواطن أميركي، ويصف 

نفس���ه في كل مناسبة أنه صديق شخصي لباراك أوباما... هل عرف نتنياهو لماذا اقترح على 

فيزل منصب رئاسة الدولة ونحن لم نفهم األمر؟«.

وأضاف سريد أن فيزل بالذات، الذي امتنع طوال السنوات الماضية عن الضلوع في السياسة 

اإلس���رائيلية الداخلية، دخل في س���لوان إلى »بي���ت تلو اآلخر بعد أن تم ش���راؤها بصفقات 

مش���بوهة... هو بالذات يخفي خلف ش���اله تطهيرا عرقيا زاحفا. وم���ن بين كل الجمعيات في 

إس���رائيل اختار التمس���ك بإلع���اد، التي ال توجد فيه���ا حقيقة وال نعم���ة، وال توجد جمعية 

محل خالف أكثر منها. وواضح تماما لماذا اختاروه رئيس���ا، وليس واضحا أبدا لماذا اس���تجاب 

لرغبتهم«. 

وخلص سريد إلى أن فيزل حصل على احترام الشعب اليهودي وأغيار )غير يهود( من بلدان 

العالم منذ أن نجا، وكان ناطقا باس���م القتلى والناجين )م���ن المحرقة(، وخاطبه قائاًل: »أعطنا 

حصتنا من احترامك، واحترمنا نحن أيضا. هل س���تعيد التفكير باستعدادك لترؤسهم، وألن 

ترفعهم إلى قمة تماثلك وتوقيع تحياتهم الملعونة؟«. 

كتب سليم سالمة:

لم يعد في مقدور ش���رطة إس���رائيل- إح���دى األذرع 

السلطوية األقوى واألشد تكتما في إسرائيل - مواصلة 

التس���تر على األزمة الداخلية العميق���ة والحادة التي 

تعصف بها منذ سنوات، والتي عبرت عنها مؤخرا - في 

أبرز تجلياتها � سلسلة من استقاالت قادة الصف األول 

فيه���ا، ممن كان بعضهم مرش���حا لتولي دفة قيادتها 

ف���ي المس���تقبل القريب، ع���الوة عل���ى الفضائح التي 

تتكش���ف فيها، تباعًا، والتي تكشف هذه االستقاالت 

عن بعض جوانبها. ولم يعد في مقدور وس���ائل اإلعالم 

اإلسرائيلية، على اختالفها وتنوعها )الكّمي!(، مواصلة 

»تجاه���ل« م���ا يبدو أنه لم يعد مجرد »غس���يل وس���خ« 

واإلحج���ام عن نش���ره، فتضطر إلى معالج���ة الموضوع 

باس���تفاضة الفتة حيال وتيرة حيثياته المتس���ارعة، 

محاولة في الوقت ذاته »نبش التاريخ« س���عيا إلى بلوغ 

جذور ه���ذه األزمة  وبؤر العف���ن الكامنة في تضاعيف 

مسبباتها.

وفي اإلجمال، يمكن اإلش���ارة إلى أن وس���ائل اإلعالم 

جمع على 
ُ
هذه- وكذلك األوساط السياسية المختلفة � ت

أن »شرطة إسرائيل تعاني من أزمة عميقة خطيرة« وأن 

هذه االستقاالت، بدوافعها، وتيرتها، ورغم مدلوالتها 

وم���ا تثيره من غبار وضجيج، لن تك���ون أكثر من »القيح 

 من الدّمل«، بمعنى الخش���ية من أن تقتصر 
ّ
الذي ين���ز

معالجتها على بعض »اإلجراءات التجميلية« من دون أن 

تفضي هذه الفضائ���ح المتتالية إلى أية عملية إصالح 

جذري���ة وجوهرية في هذه المؤسس���ة، التي تش���كل 

إحدى »الواجهات« الس���لطوية األساس���ية في العالقة 

م���ع المواطنين عامة، ف���ي كافة الميادي���ن والمجاالت 

الحياتي���ة، وكونه���ا � تخصيص���ا � ال���ذراع المركزي���ة 

المكلف���ة بتطبي���ق القانون، بما ينط���وي عليه هذا من 

تخويل العاملين فيها عامة، وقادتها خاصة، صالحيات 

حصرية واسعة جدا في مجال التحقيقات، إعداد لوائح 

اتهام وتنفيذ العقوبات. 

استقاالت وفضائح متتالية
أربعة من قادة الش���رطة اإلس���رائيلية األب���رز قدموا 

استقاالتهم من هذا الجهاز خالل السنة األخيرة فقط، 

جميعهم قادة ألوية مختلفة في الش���رطة، جميعهم 

من ق���ادة الص���ف األول الذين يحملون رتب���ة »نقيب« 

)الرتبة الثانية األعلى في س���لم الرتب الش���رطّية، بعد 

المفتش العام للش���رطة الذي يحمل رتبة »لواء ركن«(، 

جميعهم أعضاء في »القي���ادة القطرية« واثنان منهم 

كانا مرش���حين لتولي منصب المفت���ش العام الجديد 

للش���رطة )القائ���د األعلى(، الذي س���يتم تعيينه قريبا 

خلف���ا للمفتش العام الحال���ي، يوحن���ان دانينو، الذي 

سينهي مهام منصبه في أيار 2015.

االستقالة األخيرة في هذه السلسلة قدمها، يوم 28 

أيلول األخير، النقيب يوسي بارينتي، قائد الشرطة في 

لواء القدس وأحد المرش���حين لتول���ي منصب المفتش 

الع���ام الجديد. وهي االس���تقالة التي ش���كلت مفاجأة 

صادم���ة للجميع، بم���ن فيهم وف���ي مقدمتهم زمالؤه 

ومرؤوس���وه في س���لك الش���رطة، وكذلك رؤس���اؤه في 

المستوى السياس���ي، وخاصة على خلفية كونه »قائدا 

ش���ابا«، نس���بيا، على خلفية كونه أحد نقباء الش���رطة 

المقربي���ن جدا من وزير األمن الداخلي الحالي، إس���حاق 

أهرونوفيتش، المس���ؤول المباش���ر عن جهاز الشرطة، 

بما يعني أنه كان مرش���حا لترقيات مستقبلية عديدة 

وهام���ة في هذا الجهاز، أوله���ا وأهمها بالطبع منصب 

»المفتش العام«. 

ومما زاد من اس���تثنائية خطوة بارينتي الحادة هذه 

وم���ن عمق المفاجأة التي س���ببتها ه���و تأكيد الدوائر 

المطلع���ة والمعنية أن أية ش���كوى، جنائية أو إدارية � 

سّجل ضده، خالفا آلخرين من 
ُ
تنظيمية أو أخالقية، لم ت

النقباء الذين قدموا استقاالتهم. 

ل قرار االس���تقالة 
ّ
ولكن، على الرغم من أن بارينتي عل

من منصب���ه ومن س���لك الش���رطة بما وصف���ه »دوافع 

واعتبارات شخصية«، مشيرا إلى أنه »لم يعد  يفكر في 

الترش���ح لمنصب المفتش العام«، إال أن بعض وس���ائل 

اإلع���الم اإلس���رائيلية رجحت أن تكون خط���وة بارينتي 

ه���ذه تعود إلى »تورط���ه، على ما يبدو، في ممارس���ات 

ة«، أوضحتها اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية 
ّ
جنسية مخل

بالقول إن »سبب االس���تقالة، كما تردد، هو تورط قائد 

لواء القدس المس���تقيل في عالقة مع إحدى الشرطيات 

الخاضعات لس���لطته، لكن���ه لم يخض���ع للتحقيق في 

إثرها«! ونقلت بعض وس���ائل اإلعالم عن »قادة كبار في 

الش���رطة« تقديرهم بأن بارينتي قرر تقديم استقالته 

»قبل أن يتم الكشف عّما قد يلطخ اسمه«، وهو ما أكده 

أيضا بعض »مقربيه« ف���ي قولهم إنه »تلقى في األيام 

األخيرة تلميحات بأن ثمة من يس���عى إلى إثارة أحداث 

وقضاي���ا من الماضي ض���ده، بغية إجهاض ترش���يحه 

لمنصب المفتش العام للشرطة«!

وبارينتي � كما أسلفنا � هو النقيب الرابع الذي يقدم 

استقالته خالل السنة األخيرة. فقد كان سبقه إلى ذلك 

كل من: النقيب برونو ش���طاين، قائد الش���رطة في لواء 

المركز وأحد المرش���حين لتولي منصب المفتش العام 

الجديد، والذي قدم استقالته يوم 10 أيلول األخير )قبل 

بارينتي ب� 18 يوما!(، في إثر كشف صحيفة »هآرتس«، 

صب���اح اليوم ذاته، عن مش���اركته � من بين عدد ضئيل 

فضائح متتالية واستقاالت متعاقبة تكشف  أزمة عميقة تعصف بشرطة إسرائيل!

أزمة تعيينات أم أزمة قواعد معيارية؟

من المدعوين � في حفل خاص نظمه المحامي رونيئيل 

فيش���ر، المش���تبه بارتكاب مخالف���ات جنائية عنوانها 

»التوس���ط لتقديم رش���اوى من متهمين إلى أحد قادة 

الشرطة« )وال تزال المحكمة تنظر في قضيته(! 

وقبل شطاين، وفي التاسع من شباط هذا العام، قدم 

النقيب منش���ي أرفيف، قائد »الوحدة القطرية لمحاربة 

الفس���اد والجريمة المنظمة )في إس���رائيل وخارجها(« 

التابعة لقس���م التحقيقات واالس���تخبارات في شرطة 

إس���رائيل، اس���تقالته على خلفية تورطه في شبهات 

خطيرة تتعلق بحصوله على امتيازات ومنافع شخصية 

م���ن أتباع الحاخ���ام ياش���يهو بينتو، مقابل تس���ريب 

معلومات س���رية جدا عن تحقيقات تجريها وحدته في 

ش���بهات جنائية خطيرة منس���وبة للحاخام بينتو، وهو 

رجل دين يهودي يقيم عالقات وثيقة مع سياس���يين 

ومس���ؤولين رس���ميين ورجال أعمال  في إسرائيل وفي 

الوالي���ات المتحدة، اللتين كان يتنقل بينهما )وال تزال 

الش���رطة تجري تحقيقات جنائية م���ع أرفيف، بينما ال 

تزال قضية الحاخام عالقة في المحاكم(. 

وقبل هؤالء الثالثة، قدم النقيب نيس���و شاحم، قائد 

الشرطة في لواء القدس آنذاك، استقالته ضمن »عطلة 

قس���رية«، قب���ل أن يق���رر المفتش الع���ام ووزير األمن 

الداخل���ي عزله وفصله من س���لك الش���رطة نهائيا، في 

تشرين األول 2013، في إثر تقديم الئحة اتهام جنائية 

بحقه إلى محكمة الصلح في القدس، على خلفية تورطه 

في جرائم جنائية وأخالقية تمثلت في تنفيذ سلس���لة 

م���ن االعتداءات الجنس���ية الخطيرة ضد ش���رطيات )8 

ش���رطيات!( كّن يعملن تحت إمرته، إضافة إلى اتهامه 

ب�«الغش وخيانة األمانة«. 

ولم تنحصر أزمة الش���رطة اإلس���رائيلية وفضائحها، 

الجنائي���ة واألخالقية، خالل األش���هر األخيرة، في قادة 

الص���ف األول � كم���ا أوردن���اه � فقط، بل تكش���فت في 

كر � تورط قادة 
ُ
مس���تويات مختلفة، أهمها � بعد م���ا ذ

من الصف الثاني في هذا الجهاز في مخالفات جنائية 

وممارس���ات غي���ر أخالقي���ة انتهت إلى تقدي���م لوائح 

اتهام بحقهم، س���واء على خلفية التورط في »عالقات 

تع���اون حميمة« م���ع وجوه بارزة في »العالم الس���فلي« 

وفي عصابات »الجريمة المنظمة« في إس���رائيل، أو على 

خلفية االعتداء على ش���رطيات ممن يعملن بصحبتهم، 

إلى جانبهم أو تحت إمرتهم. وقد كان آخر هذه الفضائح 

تقديم الئحتي اتهام ضد اثنين من قادة الش���رطة في 

لواء المركز، هما البريغادير ش���معون بن هاروش، نائب 

قائد اللواء، والليفتينانت كولونيل تس���فيكا روزنبرغ، 

قائ���د إحدى الوح���دات في الل���واء نفس���ه، اللذين تم 

اعتقالهما قبل بضعة أسابيع بشبهة االعتداء الجنسي 

على ش���رطيات يعملن معهما. وقبلهما بأس���بوع واحد، 

تم إخضاع قائد آخر برتب���ة كولونيل � قائد منطقة في 

لواء الق���دس � للتحقيق الجنائي بش���بهة المضايقات 

الجنسية بحق إحدى الشرطيات الخاضعة لمسؤوليته. 

»حرب« الوزير مع قيادة الشرطة
وفي خضم ه���ذه الفضائح وما يليها من اس���تقاالت 

وتحقيقات ولوائح اتهام ضد قادة في الش���رطة، تدور 

»ح���رب« بي���ن الوزير المس���ؤول عن هذا الجه���از، وزير 

األمن الداخلي إس���حاق أهرونوفيتش، والقيادة الحالية 

ف���ي الجهاز، تتمركز حول ما يت���م تناقله عن مطالبات 

وضغوط���ات )من جهات وأوس���اط سياس���ية � حزبية( 

تماَرس على الوزير لتعيين شخصية من خارج مؤسسة 

الش���رطة لمنصب المفتش العام الجديد، بينما تطالب 

قيادة الشرطة الحالية بأن يكون المفتش العام القادم 

من بين صفوفه���ا، مبدية معارضة ش���ديدة ل�«فرض« 

قائد م���ن خارجها. وق���د ذهبت بعض وس���ائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية إلى حد وص���ف العالقات الس���ائدة بين 

الطرفين هذه األيام بأنها »قطيعة تامة«!

وفي إطار هذه »الحرب«، تطالب قيادة الش���رطة � من 

وراء الكوالي���س �  الوزير ب�«اإلس���راع في تعيين مفتش 

عام جديد، على خلفية الهزات التي تعصف بالشرطة، 

لمحاول���ة تهدئة األج���واء واألوض���اع الداخلية فيها«، 

بينم���ا أعلن الوزي���ر � صراحة � أنه ال ينوي اإلس���راع في 

اتخاذ القرار بشأن هوية المفتش العام القادم وأنه »لن 

يسمح ألحد بدفعه إلى اتخاذ خطوات ال يراها مناسبة«، 

موضحا: »سأنتهز كل الوقت المتاح لي وسأبحث األمور 

قبل اتخاذ القرار، بطريق���ة منظمة«! مع تأكيده على أن 

»أياما صعبة تمّر على الش���رطة. ورغ���م هذه األيام غير 

الس���هلة، إال أن الش���رطة قوية وس���نجتاز هذه الفترة 

القاسية«!

وكانت أصداء وت���رددات هذه »الحرب« قد ش���هدت 

تصعي���دا الفتا ف���ي األس���ابيع األخيرة، عل���ى خلفية 

االس���تقاالت المتتالي���ة أيضا، في أعقاب نش���ر بعض 

وس���ائل اإلع���الم أن الوزي���ر أهرونوفيتش ع���َرض على 

الجنرال )احتياط( غادي شامني تولي منصب المفتش 

العام الجديد للشرطة. والجنرال )احتياط( شامني تولى 

مناصب مختلفة في قيادة الجيش اإلس���رائيلي، آخرها 

قائد المنطقة العس���كرية الوس���طى وملح���ق الجيش 

اإلس���رائيلي في الواليات المتح���دة، قبل خلعه اللباس 

العسكري نهائيا في تشرين الثاني 2012. وفي المقابل، 

يطمح عدد من قادة الشرطة الحاليين إلى تولي منصب 

« في 
ّ

المفتش العام الجديد ويعتبرون أنفسهم »األحق

توليه.  

وفي هذا الس���ياق، نقلت وسائل إعالمية عن »مصادر 

رفيعة ف���ي وزارة األمن الداخلي« تلميحات تش���ير إلى 

نية الوزير المذكورة بشأن استقدام مفتش عام جديد 

من خارج الش���رطة، مؤداها أن »االستقاالت األخيرة في 

قيادة الش���رطة أقنعت قيادة الوزارة بأن ثقة الجمهور 

بالش���رطة قد تأذت بصورة ح���ادة وخطيرة وبأن تعيين 

ش���خصية أمنية رفيعة من خارج صفوف الش���رطة قد 

يس���اعد في ترميم ما تض���رر«. وهو ال���رأي الذي تبناه 

عدد من السياس���يين في البالد، كما ذكرنا، من بينهم 

عضو الكنيس���ت نحمان ش���اي )حزب العم���ل(، الناطق 

السابق بلسان الجيش اإلسرائيلي، الذي اعتبر ما حصل 

في الش���رطة خالل الفترة األخيرة »انهيارا في مستوى 

القيادة العليا في الش���رطة وفي الجهاز بأسره« مضيفا 

أن هذا يش���كل »تهديدا اس���تراتيجيا لقدرة الشرطة 

عل���ى تأدية واجيها والقي���ام بالمه���ام المناطة بها«. 

وخل���ص إلى مطالبة الوزير بتعيي���ن مفتش عام جديد 

من خارج صفوف الش���رطة »ألن هذه هي الخطوة األولى 

نحو ترميم أوضاع الشرطة والسبيل الوحيد لبناء ثقافة 

تنظيمية � إدارية جديدة في الشرطة«. أما رئيس »لجنة 

رقابة الدولة« التابعة للكنيست، عضو الكنيست أمنون 

كوهين، فعبر عن خش���يته م���ن أن ما يحصل في جهاز 

الش���رطة خالل الفترة األخيرة يندرج في إطار »تصفية 

الحس���ابات الش���خصية، مما قد يع���ّرض مصالح الدولة 

للخطر«!

وتثي���ر ه���ذه التصريح���ات، وم���ا يتس���ق معها من 

تحركات وما تعبر عنه من توجهات، غضبا ش���ديدا في 

داخل قيادات الش���رطة، تصل إلى حد الغليان الداخلي 

المكب���وت � كما يس���تدل مما تنش���ره وس���ائل اإلعالم 

المختلف���ة � ف���ي انتظ���ار وترقب ما س���يؤول إليه قرار 

الوزير ف���ي الفترة القريبة. وفي هذا اإلطار، يعبر بعض 

قادة الش���رطة الحاليين عن امتعاض ش���ديد من توجه 

الوزير لش���خصيات أمنية من خارج صفوفهم لفرضها 

مسؤولة عنهم، ثم عن »استبعادهم« إلقدام الوزير على 

خط���وة كهذه )فرض مفتش عام جديد من الخارج( وهو 

الذي تولى، ش���خصيا، مراتب قيادية مختلفة في سلك 

الش���رطة وكان، ذات يوم، أحد المرشحين لتولي منصب 

المفتش العام. ويش���ير قادة الش���رطة إل���ى أن »عمل 

مها، ولذا فال أمل في أن 
ّ
الش���رطة هو مهنة يتعين تعل

ينجح شخص من خارج الشرطة في تولي قيادتها«. 

لكنهم ال يكتفون بذلك، ب���ل يجنحون إلى التهديد، 

الصريح والمباش���ر - كما ُيفهم مما ُينش���ر في وسائل 

اإلع���الم � ب���أن »التوجه إلى ش���خصيات أمنية من خارج 

القيادة العليا للش���رطة يش���كل مّسا مباش���را وواضحا 

بصف القادة الذين يعتبرون أنفسهم جديرين بتسنم 

ه���ذا المنصب«، ولذا »فمن المرجح أن يتخلى الوزير عن 

مثل هذه الخطوة، إذا كان غير معني بمواجهة / صدام 

مع التنظيم الذي يتولى المسؤولية عنه »!

أزمة تعيينات إدارية، أم بنيوية معيارية؟
»ال أذكر فترة كهذه من عدم االستقرار في الشرطة«، 

يقول نقي���ب حالي في قيادة الش���رطة اإلس���رائيلية، 

ويضيف: »إن ما يجري اآلن هو انعكاس لثقافة تنظيمية 

إشكالية«، بينما ذهب المفتش العام للشرطة، يوحنان 

دانينو، إلى القول إن اس���تقالة بارينتي »تضع عالمات 

س���ؤال حول إش���غال المناصب الرفيعة في إسرائيل«، 

في تلميح منه إلى ما اعتبر أنه عملية »صيد س���احرات« 

رافق���ت عمليات االنتخاب األخيرة لع���دد من المناصب 

األعلى في إسرائيل، في مقدمتها منصب رئيس الدولة 

ومنصب عميد البنك المركزي- بنك إسرائيل- وغيرهما 

)اضطرار عدد من المرش���حين إلى سحب ترشيحاتهم، 

في إثر الكشف عن شبهات بشأن تورطهم في فضائح 

مختلف���ة(. وهو، أيضا، ما عبر عنه بارينتي نفس���ه حين 

قال � في تعليل استقالته � إنه »ليس مؤهال للمشاركة 

في مطاردة الساحرات التي تجري في إطار المنافسة«! 

لكن الس���ؤال الحقيقي الذي ينبغ���ي طرحه في هذا 

الس���ياق ه���و: هل ه���ي، حق���ا، أزمة »صيد س���احرات« 

و«مطاردة س���احرات« التي ترافق أي���ة عملية تعيين أو 

انتخ���اب، فتبدو كأنها »أزمة تعيين���ات«، أم أنها أعمق 

م���ن هذا بكثير إذ تش���كل، ف���ي الواقع، أزم���ة بنيوية 

تطال األنماط اإلدارية وقواعد الس���لوك المعيارية التي 

تج���ذرت في هذا الجه���از، كغيره من أجهزة الس���لطة 

ومؤسس���اتها التي تمتلك صالحيات واسعة جدا، يبدو 

أن ال حدود لها أحيانا، في غياب أو ترهل الرقابة الجدية 

والفاعلة التي ُيفترض أن تخضع لها في أي نظام يعتبر 

نفسه ديمقراطيا؟. 

ويس���تطيع كل متتبع لجهاز الش���رطة في إسرائيل، 

إدارت���ه، أدائ���ه وممارس���اته، خالل الس���نوات األخيرة 

تحديدا، الخلوص إلى االستنتاج القاعدي بأن ما يحصل 

ف���ي صفوفها خ���الل الفترة األخيرة لي���س أنه ال يمثل 

»تطورا شاذا واس���تثنائيا« فقط، بل هو تجسيد عملي، 

طبيع���ي وحتم���ي، لس���يرورات »باطني���ة« اعتملت في 

مستوياته كافة خالل العقود األخيرة. 

وأبرز هذه السيرورات، بكل ما يترتب عليها ويتفرع، 

ه���ي كل ما يتعلق بتزايد ح���االت »العالقات الحميمية 

المتبادل���ة« الت���ي أقامها غير قليل من قادة الش���رطة 

وأفراده���ا مع »ش���خصيات مهمة« في مجاالت ش���تى، 

والتي تجاوزت الكثير من الحدود »الطبيعية«، القانونية 

واألخالقية، كثيرًا وفي كثير من الحاالت: في السياس���ة 

وأحزابها، في اإلعالم ووس���ائله المختلفة، في االقتصاد 

وش���ركاته، في الجريمة وتنظيماتها وفي غيرها أيضا، 

إلى درجة طمس الحدود ما بين المسموح والممنوع. 

وقد أدت هذه إلى تبلور ما يمكن وصفه بأنه »دستور 

أخالقي« غير مكت���وب يهيئ المناخ والفرص أمام قادة 

الش���رطة، بمختلف المستويات، للس���عي نحو تحقيق 

مكاسب شخصية مختلفة، اقتصادية أو سياسية، آنية 

أو مستقبلية، من خالل استغالل مواقعهم ومناصبهم 

في داخل الجهاز. فمث���ل هذا الوضع قد يصبح »عاديا« 

و«طبيعيا« ويصبح الس���كوت عنه اضطراريا وإلزاميا في 

واقع تتعمق فيه وتتزايد، يوميا تقريبا، مظاهر الفساد 

الس���لطوي في المس���تويات المختلفة من الس���لطات 

وأذرعها. 

الشرطة اإلسرائيلية: هياكل عظمية كثيرة في الخزائن.
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