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اقتراح بسط القانون اإلسرائيلي على الضفة الغربية: 
مغزاه التوسعي، مسوغاته التشريعية 

وانعكاساته السياسية

يشارك فيها كل من:

المحامي والباحث القانوني عالء محاجنة: التشريعات 

االستيطانية: قراءة  في اقتراح تطبيق القانون اإلسرائيلي 

على المستوطنات.

 د. مهند مصطفى: الضم الزاحف في التصورات اإلسرائيلية 

وانعكاساته السياسية.

يدير الندوة: الكاتب مهند عبد الحميد.

وذلك يوم األحد الموافق 2014/11/30،  في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. 
في مقر مركز »مدار« رام لله– الماصيون- بجانب وزارة التخطيط - 

عمارة ابن خلدون )ط 2(
هذه الندوة ممولة من االتحاد األوروبي

دعوة عامة
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار«

يدعوكم لحضور ندوة بعنوان:

مدير »معهد أبحاث األمن القومي«:

حكومة إسرائيل تسعى لتشويه 
صورة عباس إلحباط خيار اعتراف 

األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية!
يرى قادة جهاز األمن اإلس���رائيلي أن الرئيس الفلس���طيني، محمود عباس، 
هو الجهة األساسية التي تمنع اش���تعال األوضاع في الضفة الغربية، وذلك 
في الوقت الذي يصف فيه رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزراؤه 
عباس بأنه المسؤول المركزي عن تفجير الهبة الحاصلة في القدس الشرقية.
وأفاد المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هارئيل، أمس االثنين، 
بأنه يس����ود بين قادة األذرع األمنية اإلسرائيلية، بصورة غير مألوفة، توافق تام 
عل����ى أن عباس هو الجهة الت����ي تهدئ الوضع في الضفة، ول����ذا قدموا توصية 
جارفة ضد تنفيذ خطوات عقابية جماعية في القدس الشرقية والضفة الغربية. 
كذل���ك تتفق القيادة األمنية اإلس���رائيلية على معارض���ة إدخال قوات من 
الجيش اإلس���رائيلي إلى األحياء الفلس���طينية في القدس، إلى جانب االتفاق 
فيما بينها على أن العنصر الدين���ي للصراع يتصاعد، من خالل النقاش حول 
الحرم القدس���ي “واإليحاءات من تنظيم ’داعش’ بتنفيذ فظائع”، لكن هذا ال 

يبعد الغضب الفلسطيني من استمرار االحتالل عن صورة الوضع. 
وكتب هارئيل أن “قادة االس���تخبارات اإلس���رائيلية يرون بعباس أنه يلجم 
األوض���اع وغير محرض في كل م���ا يتعلق بالعنف. وأجهزت���ه األمنية ال تزال 
تس���اهم بشكل فعال في تهدئة األجواء في الضفة”. وأضاف أنه “على الرغم 
من أن عباس أعلن بشكل واهن عن تنديده بقتل المصلين في القدس )عملية 
الكنيس(، لكن برأي قادة االس���تخبارات ال ينبغي تجاهل ذلك في اليوم الذي 
أعلن فيه البرلمان األردني عن الوقوف دقيقة صمت حدادا على القتلة، وليس 

القتلى، في عملية القدس”.   
وأش���ار هارئيل إلى أن الحفاظ على الكوابح من اشتعال األوضاع في الضفة 
مرتبط باس���تمرار أداء األجه���زة األمنية الفلس���طينية، والحفاظ على الوضع 
االقتصادي وقدرة األذرع األمنية اإلس���رائيلية على منع اس���تئناف “اإلرهاب 

المنظم” إلى جانب العمليات التي تنفذها “ذئاب وحيدة”.
واعتبر هارئيل أن وضع الذراع العس���كرية لحركة حماس “في الحضيض” وال 
تزال تتعرض لموجات اعتقال من جانب إسرائيل والسلطة. وتابع أنه على الرغم 
من ذلك، ما زال باإلمكان اندالع انتفاضة أوس���ع نتيجة لوقوع حدث ذي خلفية 

دينية في الحرم القدسي، أو نتيجة لتدهور تدريجي في المجال السياسي.
وأش���ار هارئيل إلى أن عباس م���ا زال، حاليا، مصرا على رأي���ه بالتوجه إلى 
مجل���س األمن الدولي بهدف منح الفلس���طينيين مكانة دولة عضو في األمم 
المتح���دة. ورأى أن���ه قد تكون لذل���ك عواقب اقتصادية خطي���رة مثل وقف 
إسرائيل تحويل المس���تحقات المالية من الضرائب والجمارك التي تجبيها 
لصالح السلطة الفلس���طينية، وبالتالي عدم تمكن الس���لطة من دفع رواتب 
الموظفين، أو تقليص كبير في عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل وفي 

المستوطنات. 
م���ن جانبه، اعتبر مدير “معهد أبحاث األم���ن القومي” في جامعة تل أبيب، 
أودي دي���كل، في مقال نش���ره على الموقع االلكترون���ي للمعهد، أن “محاولة 
حكومة إسرائيل إلقاء المسؤولية عن التصعيد الحالي في القدس على عباس، 
نابعة من حقيقة أن إسرائيل تعرف العمل مقابل عنوان واحد، مسؤول ومعّرف. 
وبغياب عنوان كهذا )ألن العمليات األخيرة في القدس نفذها أشخاص وليس 
باسم تنظيمات فلسطينية(، فإنه ال توجد جهة يمكن إلقاء مسؤولية سلسلة 

العمليات واالضطرابات عليها، سوى العنوان الوحيد المعروف”.
وأض���اف ديكل، الذي اعتبر أن الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني يتحول 
إلى صراع ديني، أن “اس���تمرار األحداث اإلرهابية يفس���ر )في إسرائيل( بأن 
عب���اس ال يعمل م���ا فيه الكفاية من أجل وقفها. ومن هن���ا يأتي االعتقاد بأن 
تش���ويه صورة عباس والم���س بمكانته، من خالل وصمه بتش���جيع اإلرهاب، 
س���يحبط الخيار السياسي الفلس���طيني بالتوجه إلى األمم المتحدة للحصول 

على اعتراف بالدولة الفلسطينية”.  
وأشار ديكل إلى أنه “لوهلة عبر العالم عن تفهم أللم إسرائيل وعن دعمها، 
لك���ن ال ينبغي أن نخط���ئ في تحليل المجتمع الدول���ي للوضع. إذ أن الموقف 
األساس���ي يعكس تقديرات بأن التصعيد وتفجر اإلرهاب هما نتيجة لجمود 
العملية السياس���ية، الذي يس���بب فقدان األمل لدى الجمهور الفلس���طيني. 

وإسرائيل هي المتهمة األساسية بالوضع الحاصل”. 

كتب بالل ضاهر:

في أوج التوتر الذي تشهده البالد، وخاصة في القدس، قرر رئيس حكومة إسرائيل، 
بنيامين نتنياهو، أن يس���ن مشروع »قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب 
اليهودي« العنصري والمعادي للديمقراطية. كذلك يواصل نتنياهو ووزراؤه التهجم 

على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس )أبو مازن(، واتهامه بالتحريض على العنف.
وفي أعقاب عملي���ة الكنيس في القدس، األس���بوع الماضي، واس���تمرار اقتحامات 
المجموع���ات اليهودي���ة المتطرف���ة للحرم القدس���ي، بدأ خب���راء أمني���ون ومحللون 

إسرائيليون بالتحدث عن أن الصراع تحول إلى صراع ديني.
وقال المدير األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية والسفير السابق في جنوب إفريقيا 
وتركيا، الدكتور ألون ليئيل، ل�«المش���هد اإلس���رائيلي«، حول األوضاع في البالد عموما 
وف���ي القدس خصوصا، إن���ه »ال يجوز الفصل بين القدس والوض���ع العام. لقد انهارت 
محادثات الس���الم بش���كل ال يمكن ترميمها اآلن. وهذا ما يمكن استنتاجه من محاولة 
وزير الخارجية األميركي، جون كيري، التي لم تفِض إلى أي ش���يء، وكذلك من خطابي 
نتنياهو وأبو مازن في األمم المتحدة اللذين كانا خطابين عبرا عن يأس، وتبين منهما 
أنه ليس فقط أن المفاوضات متوقفة وإنما لن تكون هناك مفاوضات في المس���تقبل. 
وه���ذا الوض���ع أدى إلى وض���ع ال توجد فيه إمكاني���ة في األفق الس���تعادة الثقة بين 

الجانبين من أجل العودة إلى محادثات حول تسوية«.
)*( »المشهد اإلسرائيلي«: ماذا سينتج عن ذلك؟

ليئي���ل: »برأيي أن ما س���ينتج عن ذاك ه���و أنه يتعين على العال���م أن يتدخل. وأنا 
أش���به هذا الوضع بما ح���دث في غزة. فحماس أطلقت صواري���خ ونحن رددنا على ذلك 
وأطلقن���ا النار على غ���زة، وحدث دمار هناك، وجاء العالم إل���ى القاهرة ووعد بمنح 4ر5 
مليار دوالر من أجل ترميم قطاع غزة، رغم عدم حضور إس���رائيل هناك. وهذا يعني أن 
الدمار االقتصادي والسياس���ي الذي قمنا به ال يمكن إصالحه من دون تدخل العالم. أنا 
ال أؤمن بأن األش���خاص الموجودين اليوم في المؤسس���تين السياسيتين اإلسرائيلية 
والفلسطينية يمكن أن يس���يروا نحو السالم. ولذلك فإني أعتقد أن على العالم زيادة 
تدخله، وأوروبا بدأت بتنفيذ هذا األمر، وربما ستضطر األمم المتحدة إلى الدخول، لكن 

الواليات المتحدة ال تفعل ذلك ألسفي«.
)*( تتعالى في إســـرائيل، مؤخرا، تحذيرات من جانب خبـــراء أمنيين ومحللين، من 

تحول الصراع إلى صراع ديني. ما رأيك؟

ليئي���ل: »عندما ال تكون هناك محادثات وال أمل بالس���الم، فإن تدهور الوضع يمكن 
أن يأتي من كل االتجاهات. وال أعرف إلى أية اتجاهات ستس���ير األمور. لكن ش���عوري 
هو أنه عندما ال يوجد أي أمل بالتوصل إلى تس���وية فإن األمور س���تتدهور، وليس على 
مستوى العنف فقط وإنما قد تتطور األمور إلى مستوى القطيعة بين الجانبين وزيادة 
الكراهي���ة والعداء بينهما. وهذا الوضع يؤثر عل���ى العالقات اليهودية العربية داخل 
إس���رائيل. وهذا التوتر من شأنه أن يسير في اتجاهات عديدة فيما القاسم المشترك 

بينها كلها أنها سلبية«.
)*( إذن أنت ال تعتقد أن األمور تسير باتجاه حرب دينية؟

ليئيل: »عندما يتصاعد العنف ويقتل الناس، فإنه ال يمكنك أن تدقق في دوافع كل 
واحد. وأعتقد أن هناك دوافع عديدة لتدهور الصراع، وأن الناحية القومية ليست أقل 
قوة من الناحية الدينية. وبالنسبة لي، إذا تدهور الوضع فإنه ال يهمني كثيرا أسباب 
ذل���ك. وأنا أعي أنه بعد عملية الكنيس في القدس ب���دأ الكثيرون يتحدثون عن حرب 
دينية، لكن ماذا سنقول إذا وقعت العملية المقبلة في مكان آخر غير ديني؟ وما يمكن 
قوله إن عدد اإلس���رائيليين المتدينين تزايد، وأعتقد أن الموضوع الديني يتعزز بين 
الجمهور الفلسطيني، وذلك على خلفية كل ما يحدث في الشرق األوسط أيضا، وهناك 

شعور بأن العامل الديني يتعزز بين الفلسطينيين في إسرائيل«.
)*( مــــاذا كانت الفائدة مــــن لقاء الملك األردني ونتنياهو قبل أســــبوعين، والذي 

تمحور حول األحداث في القدس؟
ليئيل: »العزلة اإلس���رائيلية في العالم تتزايد، وكذلك في الشرق األوسط أيضا. 
والتعلق اإلسرائيلي بمصر واألردن هو تعلق مطلق. وهناك عشرات الدول في العالم 
التي ال يس���افر نتنياهو إليها ليلتقي برؤسائها كثيرا، لكنه يسافر إلى األردن في 
فترات متقاربة، وقد س���معت أنه سيذهب إلى عمان مرة أخرى قريبا. وهذا ألنه من 
دون مصر واألردن، ال يوجد إلس���رائيل أي موطئ قدم في الش���رق األوس���ط. وأعتقد 
أن التعلق بمصر هام جدا بالنس���بة إلس���رائيل، وهذه أهم دولة في العالم بالنسبة 
إلس���رائيل باس���تثناء الواليات المتحدة. وقد تحولت مصر إلى دولة تس���تند إليها 
السياس���ة الخارجية اإلس���رائيلية وخصوصا في المنطقة. ومن دون مصر واألردن، 
س���نكون ورقة في مهب الريح ف���ي المنطقة. ولذلك فإن الجه���د الكبير جدا الذي 
يبذل���ه نتنياهو في المجال األمني ه���و الحفاظ على العالقة مع مصر واألردن. وهذا 

أمر طبيعي ألننا نعيش في منطقة صعبة جدا«.
)*( في أوج هذا التوتر يريد نتنياهو ســـن مشـــروع »قانون القومية« العنصري 

والمعادي للديمقراطية. ماذا يريد أن يحقق من ذلك؟
ليئيل: »يوجد اليوم سياس���ة إس���رائيلية، ال أعرف إذا كان يج���ب أن أقول إنها ال 
تريد دولة فلس���طينية، لكنها بالتأكيد ال تؤمن بالدولة الفلسطينية. سياسة هذه 
الحكومة ال تؤمن بأن قيام دولة فلس���طينية هو أمر ممكن. وهي تستعد اآلن لوضع 
تك���ون فيه الدول���ة ثنائية القومية. وكل ما يفعله اليمين اإلس���رائيلي، وحتى في 
الوس���ط – يمين، اليوم هو عمليا اس���تعداد للحظة التي نب���دأ فيها الحديث حول 
ماهية الدول���ة الثنائية القومي���ة. وأعتقد أن هذا القان���ون وكل الخطوات األخرى 
المتعلقة بالموضوع اإلقليمي والموضوع اليهودي – العربي يقود إلى المكان ذاته. 
القيادة اإلس���رائيلية، في هذه الحكومة على األق���ل، ال تؤمن بحل الدولتين، وبدأت 
باالس���تعداد للصبغة اليهودية للدولة المش���تركة. وهذا األم���ر برأيي هو كارثة. 
وهناك اعتقاد سائد لديهم بأنه لن يتم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين أبدا، 
ولذلك فإن ه���ذه المنطقة لن تقبل وجودنا هنا، وهذا يدعو الجمهور اإلس���رائيلي 
إل���ى اليأس، رغم أنه اعتقد بخالف ذلك دائما في الماضي، وأنه يجب أن نكون جزءا 

من المنطقة«.
)*( وهذا ما يدفـــع نتنياهو ووزراءه إلى مهاجمة الرئيس الفلســـطيني صباح 
مســـاء، واتهامه بالتحريض على العنف، بينما القيادة األمنية اإلسرائيلية تقول 

عكس ذلك تماما؟
ليئي���ل: »نع���م. نتنياهو ال يريد التح���دث مع أبو مازن. كذلك أب���و مازن يئس من 
المحادثات مع���ه. وكالهما ال يثقان ببعضهما، من دون أن أدخل في أس���باب ذلك. 
وهذا هو السبب، برأيي، لدخول أوروبا إلى الصراع، واالعترافات المتتالية لبرلمانات 
الدول األوروبية بالدولة الفلس���طينية، ألن األوروبيين يرون أن الجانبين غير قادرين 
على التوصل إلى أية تفاهمات ويعتبرون أن عليهم أن يقرروا بدال عنهما. وأنا أولي 
أهمية كبيرة للغاية للدور األوروب���ي. وأوروبا أهم من الواليات المتحدة في حالتنا، 
ألن الواليات المتحدة مشلولة، بينما أوروبا، على مستوى الجمهور والبرلمانات وربما 
عدة حكومات أيضا، بإمكانها أن تبلور إجماعا لرأي عام أوروبي لالعتراف بفلسطين، 
وفي حال حدوث أمر كهذا فإنه سيعيب على أميركا ويظهر أنه في مواضيع حقوق 
اإلنس���ان، أميركا ليست زعيمة لهذا العالم، وعندها س���يكون هناك تأثير إيجابي 
على البيت األبيض. وأعتقد أن االتحاد األوروبي واألمم المتحدة والعالم بش���كل عام 
أقوي���اء بالقدر الكافي من أجل إرغام الجانبين عل���ى العودة إلى طاولة المفاوضات. 

وهذا ال يحدث اآلن ألن الضغوط ليس قوية بالشكل الكافي حاليا«.   

مقابلة خاصة مع مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية األسبق

«: حكومة إسرائيل ال تؤمن  « الدكتور ألون ليئيل لـ
بدولة فلسطينية وتستعد اآلن لوضع تكون فيه الدولة ثنائية القومية

ق���ررت إدارة االئت���الف الحكومي أم���س تأجيل التصويت في الكنيس���ت على 
مشروع »قانون أس���اس: إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي«، وهو قانون 

عنصري ومعاد للديمقراطية. 
وكان من المقرر التصويت على مشروع القانون هذا غدا األربعاء. 

وسيتم وضع صيغة مشروع القانون، الذي بادر اآلن إلى طرحه رئيس االئتالف، 
عض���و الكنيس���ت زئيف إلكين م���ن حزب الليك���ود من جهة، وعضو الكنيس���ت 
ياريف ليفين من حزب الليكود وعضو الكنيس���ت أييلت شاكيد من حزب »البيت 
اليهودي« من جهة أخرى، بصيغتين مشابهتين، أمام رئيس الحكومة، بنيامين 

نتنياهو، من أجل أن يصادق على صيغة واحدة بشكل نهائي. 
وكان من ش���أن طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست أن يسبب أزمة 
جدية وحتى أنه هدد بحل الحكومة، لكن رئيس حزب »إس���رائيل بيتنا« ووزير 
الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بادر أمس األول وأمس، إلى تأجيل التصويت غدا، 
على ضوء معارضة حزبي »يوجد مس���تقبل« برئاس���ة وزير المالية يائير لبيد، 

و«الحركة« برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني، لمشروع القانون.
وقبل ذلك طالب رئيس���ا كتلتي »يوجد مس���تقبل« و«الحركة«، عضوا الكنيست 
عوفر ش���يلح ومئير شيطريت، بعدم إلزام كتلتيهما بالطاعة االئتالفية والسماح 
لنواب الحزبين بحرية التصويت على مش���روع القانون، من أجل عدم إحراج نواب 

الحزبين بتأييد مشروع قانون متطرف كهذا. 
وأعلنت ش���اكيد أن كتلتها توافق على تأجيل التصويت على مش���روع القانون 

لألسبوع المقبل. 
ويش���ار إلى أنه من المقرر التصويت على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية 

وبعد ذلك تجميد إجراءات سنه لفترة. 

وقالت وس���ائل إعالم إس���رائيلية إنه ليس واضحا بعد كيف س���يتم حل األزمة 

الناش���ئة في الحكومة، رغم أن التأجيل اعتبر إنجازا مؤقتا للبيد وليفني، اللذين 

يعارض���ان هذا القان���ون. وأضافت أن الخالف حول مش���روع القانون هو بس���بب 

صيغت���ه “المتطرف���ة” التي وضعها إلكي���ن، لكن ليفني ولبيد على اس���تعداد 

لتأييده في حال تخفيفه. 

وتدع���و الصيغة التي وضعها إلكين إل���ى  إخضاع النظام الديمقراطي للهوية 

اليهودي���ة للدولة والمس بمكانة اللغ���ة العربية والتعهد بتنفي���ذ أعمال بناء 

لليهود فقط.

ولي���س واضح���ا اآلن ما إذا كان إلكي���ن، وهو أحد أكثر المقربي���ن من نتنياهو، 

س���يوافق على تعديل صيغة مش���روع القان���ون. كذلك ليس واضح���ا ما إذا كان 

لبيد وليفني س���يوافقان على تأييد صيغة مشروع القانون التي وضعها ليفين 

وش���اكيد، والتي تعتبر بالمفاهيم اإلسرائيلية أكثر اعتداال، رغم أنها تنص على 

إخض���اع الديمقراطية للهوي���ة اليهودية، لكنها ال تمس مكان���ة اللغة العربية 

كلغة رسمية وال تنص على تنفيذ أعمال بناء لليهود فقط.
وقال���ت مصادر حضرت اجتماع إدارة االئتالف الذي تقرر فيه تأجيل التصويت 
على مش���روع القانون إن “جمي���ع األطراف ربحت هذا األس���بوع. وهذا هو اإلنجاز 
الوحيد لهذا القرار، ألنه ال يوجد لدى أحد حل سحري اآلن لكي يحل األزمة، ولكننا 

نعمل على ذلك”. 
وف���ي غضون ذل���ك، تعتزم عض���و الكنيس���ت روت كلدرون، من ح���زب “يوجد 
مس���تقبل”، دفع صيغة تس���وية لمش���روع القانون من أجل تهدئة األجواء في 
االئتالف والسماح بمواصلة دفع إجراءات سن قوانين تتعلق “بالدولة القومية”، 
وبضمن ذلك مش���روع قانون يتم من خالله إرس���اء كافة مبادئ وثيقة اس���تقالل 

إسرائيل من خالل مشروع أساس. 
وأفادت التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية بأن اجتماع حكومة بنيامين نتنياهو، 
الذي عقد أول من أمس األحد، سادته أجواء بالغة التوتر وتخلله تبادل الصراخ 
بين نتنياهو ووزراء من حزبي “يوجد مستقبل” و”الحركة” ورئيسيهما يائير 
لبيد وتسيبي ليفني، على خلفية التصويت في االجتماع على مشروع “قانون 

أساس: إس���رائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي” )قانون القومية( الذي 
يصفه منتقدوه بأنه مشروع قانون عنصري ومعاد للديمقراطية.

وق���ال نتنياهو إنه ال يمكن إدارة الدول���ة في ظل تزايد اإلنذارات والتهديدات 
بت���رك الحكومة من جانب مركب���ات متعّددة في االئتالف الحكومي س���واء على 
خلفية “قان���ون القومية” أو على خلفية قضايا أخ���رى، وأكد أن على الحكومة أن 
ز في الوقت الحالي على تعزيز األمن في وجه موجات اإلسالم المتطرف وعلى 

ّ
ترك

خطر البرنامج النووي اإليراني وعلى تعزيز االقتصاد اإلسرائيلي وتعزيز رفاهية 
المواطنين، وأعرب عن أمله أن يتوحد رؤس���اء أحزاب االئت���الف وأن يعملوا وفقًا 

لذلك.
وأيد مش���روع القانون 15 وزي���رًا، بينما عارضه الوزراء الس���تة من حزبي “يوجد 

مستقبل” و”الحركة”.
وق���رر رئي���س الحكومة فرض انضب���اط ائتالفي خالل التصويت على مش���روع 
القانون في الكنيس���ت بالقراءة التمهيدية غدًا، وبناء على ذلك قيل إن أي وزير 

يعارضه سيضطر إلى االستقالة من منصبه. 
كما شهد اجتماع الحكومة تراشقًا كالميًا بين الوزراء، حيث وجه رئيس الحكومة 
انتق���ادات إلى وزيرة العدل ليفني وقال إن الموقف المتراخي الذي تبديه حيال 

مشروع القانون ال يصب في مصلحة الواقع السياسي الحالي.
وحثت ليفني رئيس الحكومة على إرجاء التصويت المزمع إجراؤه في الكنيست، 
واقترحت إجراء نقاش جدي حول مضمون مش���روع القانون قبل أن يؤدي مؤيدوه 

إلى تقويض الدولة.
وأعربت وزيرة الصحة ياعيل غيرمان من “يوجد مستقبل” عن اعتقادها بأنه 
إذا أيد الكنيست مشروع القانون بصيغته الحالية فإن األمر يشكل وصمة عار 

في جبينه وخطوة استفزازية بالنسبة إلى مواطني الدولة العرب.
ورأى محل���ل الش���ؤون الحزبية في صحيفة “هآرتس”، يوس���ي فيرتر، أمس 
االثني���ن، أن طرح نتنياهو لمش���روع القان���ون هذا للتصويت خ���الل اجتماع 

الحكوم���ة كان مجرد ذريع���ة، ألن رئيس حكومة ال يثير غضب ش���ركائه في 
االئت���الف بش���كل قد يصل إلى حد انس���حابهم من االئتالف عبث���ا، وإنما هو 

يسعى لتحقيق هدف ما.
ووفقا لفيرت���ر فإنه ال يوجد لدى نتنياهو، إذا كان قد س���ئم حكومته الحالية، 
“س���بب أفض���ل لتفكيك الرزم���ة )أي الحكومة( م���ن موضوع وطن���ي مثل قانون 
القومي���ة، الذي ال أحد يعرف ما هي فائدته، ولكنه يبدو س���ببا جيدا” لس���قوط 

الحكومة على خلفيته.
لكن في الوقت نفس���ه، كتب فيرتر، أن المعروف عن نتنياهو أنه “ليس مقامرا 
وال يبته���ج لتقصي���ر واليته”، ولذلك تج���ري في هذه األثن���اء اتصاالت لتأجيل 
التصويت في الكنيست على “قانون القومية” من يوم غد األربعاء إلى موعد آخر، 
ألنه في حال صوت نواب “يوجد مس���تقبل” و”الحركة” ض���د القانون أو امتنعوا 
عن التصويت فإن هذا سيش���كل بداية لس���قوط سريع للحكومة، في ظل تهديد 

بإقالة وزراء الحزبين.
رغم ذلك، ف���إن نتنياهو بحاجة إلى قانون عنصري كهذا من أجل اس���تخدامه 
في االنتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود، ومن أجل محاولة كسب تأييد 
ناخبي اليمين على حس���اب رئيس حزب “البيت اليه���ودي” اليميني المتطرف، 

نفتالي بينيت. 
وبحس���ب فيرتر فإن نتنياهو أرسل في هذه األثناء مبعوثين عنه إلى األحزاب 
الحريدية، شاس و”يهدوت هتوراة”، في محاولة للتوصل إلى صفقة تقضي بأن 
يحل نتنياهو حكومته بعد أن يتعهد الحزبان الحريديان، علنا، بأنهما سيوصيان 
أمام الرئيس اإلسرائيلي، بعد االنتخابات، بأن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة 
المقبل���ة، وعلى أثر ذلك يقوم بضمهما إليها إلى جانب حزب “إس���رائيل بيتنا” 

برئاسة أفيغدور ليبرمان.
لك���ن الحريديم، وفقا للمحلل، يرفضون في ه���ذه األثناء الموافقة على صفقة 

كهذه، وينتظرون تطورات مقبلة محتملة.

اجتماع الكابينيت لبحث مشروع قانون يهودية الدولة.                        )رويترز(

تأجيل التصويت في الكنيست على »مشروع قانون الدولة 
القومية« لتالفي انهيار ائتالف حكومة نتنياهو!

*تحليالت: نتنياهو بحاجة إلى القانون الستخدامه في االنتخابات الداخلية على رئاسة الليكود وفي محاولة كسب تأييد ناخبي اليمين*

أحداث قرية 

أبو سنان تكشف 

عن تحوالت بين

 الدروز في إسرائيل!

عقربا  .. تاريخ 
طويل ومستمر 

مـــن المصـــــادرات 
والعقوبات واالعتداءات 

اإلسرائيلية الهمجية!
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تغطيــة خاصـــة 

كتب سليم سالمـة:

االنش���غال اإلس���رائيلي العام، سياس���يا وقضائي���ا وإعالميا، 
بقان���ون »الدولة القومية« الذي يأخذ في األي���ام األخيرة أبعادا 
غي���ر طبيعية حتى يكاد يبدو أن عدم س���ّن هذا القانون بصورة 
فورية، أو بأقصى الس���رعة عل���ى األقل، يش���كل، أو يكاد، خطرا 
وجوديا حقيقيا يتهدد دولة إس���رائيل - هذا االنش���غال ليس 
جديدا. فهو مش���روع القانون ذات���ه � وإن ِبَصيغ مختلفة � الذي 
طرح على طاولة الكنيس���ت السابق، الكنيس���ت ال� 18، قبل أكثر 
م���ن عامين. لكن »الجديد« في األمر اآلن أنه يجري في ظل ظروف 
أمنية وشعبية تشهد تصعيدا غير مسبوق في أجواء التعصب 
والكراهية والعنصرية تجاه أبناء الش���عب الفلس���طيني عامة، 
ومواطني إس���رائيل منهم خاصة، بالتزامن مع تزايد المؤشرات 
عل���ى أن »الوقت قد ح���ان« لتبكير موعد االنتخاب���ات البرلمانية 
في إس���رائيل وعلى أن األح���زاب المختلفة، وخاصة الش���ريكة 
في االئت���الف الحكومي، قد انطلقت في ه���ذه المعركة وأصبح 
كل تصري���ح وكل ِفعل من جانبها مرهونا بس���عيها االنتخابي 

ومحكوما بموازينه واعتباراته. 
وبالفعل، دش���نت ه���ذه األحزاب معركتها هذه في الجلس���ة 
األس���بوعية التي عقدته���ا الحكومة اإلس���رائيلية أول من أمس 
األح���د )11/23(، ف���ي أعق���اب طرح رئي���س الحكوم���ة، بنيامين 
نتنياهو، اقتراحين ل� »قانون أساس: )إسرائيل( الدولة القومية 
للش���عب اليه���ودي« للتصويت عليهما ف���ي الحكومة، تمهيدا 
لطرحهم���ا على طاولة الهيئة العامة للكنيس���ت اإلس���رائيلي، 
يوم غد األربعاء، وهو ما كان نتنياهو قد أكد، األس���بوع الماضي، 

تصميمه على القيام به. 
واالقتراحان اللذان عرضا على الحكومة يوم األحد هما: األول - 
قدمه رئيس كتل االئتالف البرلماني / الحكومي، عضو الكنيست 
زئيف إلكين )الليكود(، والثاني � قدمه عضوا الكنيس���ت أييلت 
ش���اكيد )البيت اليه���ودي( وياري���ف ليفين )الليك���ود( وذلك 
»بموج���ب التفاهم واالتف���اق اللذين جرى التوص���ل إليهما بأن 
يتم مالءمة هذين االقتراحين للصيغة التي س���يعرضها رئيس 

الحكومة، بنيامين نتنياهو«. 
وف���ي ختام جلس���تها الصاخبة، األحد، أق���رت الحكومة تأييد 
اقتراح���ي القان���ون المذكورين »بعد دمجهم���ا وتوحيدهما مع 
الصيغة التي سيقدمها رئيس الحكومة، نتنياهو، خالل األسبوع 
الجاري«! ويقضي قرار الحكومة بس���ن قانون »يرمي إلى تعريف 
هوية دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، إلى جانب 
تكريس قيم دولة إس���رائيل كدولة يهودية وديمقراطية بروح 
مبادئ وثيقة االس���تقالل«! وقد صّوت إلى جان���ب هذا القرار 14 
وزيرا، بينما عارضه خمس���ة وزراء )من »يوجد مستقبل« وتسيبي 

ليفني من »الحركة«(.  
وأق���رت الحكوم���ة صياغة ن���ص القانون الجدي���د على قاعدة 
»المب���ادئ ال� 14 الت���ي بلورها رئيس الحكوم���ة، وفي مقدمتها: 
أرض إس���رائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي والمكان 
ال���ذي تق���وم فيه دول���ة إس���رائيل«، عل���ى الرغم م���ن أن هذه 
الصيغة التفصيلية لم تطرح أمام الوزراء للتصويت في جلس���ة 
الحكومة! وب���دال من ذلك، صوت الوزراء على م���ا اعتبر »صفقة«: 
تأييد اقتراحي إلكين وش���اكيد على أن يلتزم األخيران بس���حب 
اقتراحيهما بعد إقرارهما في القراءة التمهيدية في الكنيست، 

ثم تأييد الصيغة التي سيقدمها نتنياهو. 
واقتراح القانون الذي قدمه إلكين هذا هو نسخة مستعادة من 
اقتراح سابق كان قدمه في الدورة السابقة للكنيست )الكنيست 

ال� 18( س���وية مع عضو الكنيس���ت الس���ابق آفي ديختر )رئيس 
جهاز »الشاباك« س���ابقا(، بينما لم ُيطرح اقتراح شاكيد وليفين 
على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصويت، إذ أعلنت رئيسة 
اللجنة، الوزيرة تس���يبي ليفني، أنها قررت تشكيل لجنة خاصة 
برئاسة البروفس���ور روت غابيزون لدراسة مشروع القانون ووضع 
صيغة جديدة للقان���ون »تكون مقبولة عل���ى مركبات االئتالف 
الحكومي كلها«!  ويوم الثالثاء الماضي )11/18(، قدمت غابيزون 
تقري���ر لجنتها حول الموض���وع وفي صلبه: معارض���ة أي إجراء 

تشريعي في هذا الشأن. 
)إق���رأ عن الصيغ المقترحة وموقف غابيزون في مكان آخر على 

هذه الصفحة(. 
وكان نتنياهو قد أعرب عن س���خطه الشديد على الخطوة التي 
قام بها الوزراء من »الحركة« وخاصة وزيرة العدل تسيبي ليفني، 
ومن ح���زب »يوجد مس���تقبل« بالحيلول���ة دون تصويت اللجنة 
الوزارية لشؤون التشريع على اقتراح القانون الذي قدمه إلكين. 
وأعلن نتنياهو في أعقاب ذلك أنه قرر »مصادرة« هذه الصالحية 
من هذه اللجنة ونقلها إلى الحكومة )مجلس الوزراء( موضحا أنه 
»مصمم على ع���رض اقتراح قانون إلكين للتصويت في جلس���ة 
مجلس الوزراء«، مضيفا أنه »سيلقي بكل ثقله من أجل إقرار هذا 

االقتراح، طبقا للتعديالت المتفق عليها«. 
ويبدو واضح���ا تماما أن نتنياهو قد ُدِف���ع، مضطرا، إلى اتخاذ 
هذه الخطوة المس���تعجلة، التي »يرمي فيها بكل ثقله«، بعدما 
س���لط رئيس حزب »البيت اليه���ودي«، الوزي���ر نفتالي بينيت، 
س���يف فض الش���راكة االئتالفية وحل الحكومة معلنا أنه إذا لم 
تق���ّر الحكومة هذا القانون في جلس���تها القريب���ة، »فلن يكون 

لدينا ائتالف حكومي... كل شيء سوف يتفكك«! 
وقال وزير البناء واإلس���كان، أوري أريئيل )»البيت اليهودي«(: 
»نحن في حاجة ماس���ة إلى قانون القومي���ة اآلن، ألن ثمة تآكال 
متواصال في هوية الدولة اليهودية وألن من الضروري قول أمور 
واضحة ضد رغبة الفلسطينيين ورغبة جهات في داخل إسرائيل 
نفس���ها في م���ا يتعلق بحق الع���ودة للفلس���طينيين وتحويل 

إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها«! 
وفي األثن���اء، ودرءا لخطر تنفيذ »البيت اليهودي« تهديداته 
على هذه الخلفية وانس���حابه من االئتالف ومن الحكومة، سارع 
رئيس الحكومة، نتنياهو، إلى »التدخل« من خالل الظهور بمظهر 
المب���ادر إلى وضع صيغ���ة »توفيقية« لمش���روع »قانون الدولة 
القومية«، إذ تناقلت وسائل اإلعالم عن مقربيه قولهم بأنه »يعّد 
صيغة أقل تش���ددا من شأنها أن توّحد جميع مقترحات القانون 
الت���ي تم عرضها حت���ى اآلن«. وأضاف ه���ؤالء أن الصيغة التي 
يعك���ف نتنياهو على إعدادها تقوم على محور أس���اس يتمثل 
في »تعريف دولة إس���رائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بروح 
مبادئ وثيقة االس���تقالل«. لكن المقربين أضافوا، أيضا، أن هذه 
الصيغة »ال ت���زال قيد اإلعداد وقد تط���رأ عليها تعديالت حتى 
لحظة عرضه���ا على المجلس ال���وزاري«! وأعلن، الحق���ا، أن هذه 
الصيغة لم تطرح على الحكومة في جلستها األخيرة »ألنها غير 

مكتملة بعد«. 
وفي األس���بوع الماضي، أكد نتنياهو عزمه على عرض “قانون 
الدول���ة القومية” عل���ى الحكومة إلقراره، تمهي���دا لطرحه على 
الكنيس���ت لتش���ريعه نهائيا ف���ي دورتها الحالي���ة، “لتقديم 
جواب ش���اٍف لجميع الذين يش���ككون في حق اليهود في دولة 
قومية خاصة بهم”. وقال نتنياهو، في جلس���ة كتلة “الليكود” 
البرلمانية )يوم 11/17(، إن “للش���عب اليه���ودي حقا قوميا في 
دولة إسرائيل، غير أن هذا الحق ليس مثبتا في قانون”! وجاءت 

أقوال نتنياهو ه���ذه غداة منع الوزيرة ليفن���ي التصويت على 
مش���روع القانون في اللجنة الوزارية لش���ؤون التش���ريع، وهو ما 
أثار غضبا عارما في أوس���اط اليمي���ن االئتالفية، وخاصة “البيت 
اليهودي” الذي هدد باالنس���حاب من الحكوم���ة والدفع باتجاه 
تبكي���ر موعد االنتخابات، الت���ي ال يبدو نتنياهو مس���تعدا لها 
وراغبا فيه���ا، حتى اآلن. بل، حتى ل���و كان مقتنعا بأنها أضحت 
واجب���ة وال مفر منه���ا، فهو ال يريد أن يبدو مج���رورا إليها بإمالء 
ش���ركائه في االئتالف، وخاصة من أحزاب اليمين التي تنافسه 
على ش���رائح الناخبين ذاتها تقريبا.  وهذا، فضال عن االنتخابات 
الداخلي���ة لمنصب رئيس حزب “الليك���ود”، التي من المقرر أن 
تجرى في كانون الثاني القادم ويواجه فيها نتنياهو منافس���ا 
جديدا هو نائب وزير األمن الس���ابق، ال���ذي فصله نتنياهو من 
منصب���ه هذا، عضو الكنيس���ت داني دانون، ال���ذي يركز حملته 
الدعائية على اتهام نتنياهو بأنه “يطبق سياسة أحزب المركز 

� اليسار وقد هجر طريق الليكود”!  
ونتنياهو، إلى جانب مواقفه الشخصية والحزبية التي تعتبر 
“قانون الدولة القومية” قانونا إجباريا وحيويا بالطبع، كما أشير 
أعاله، ي���درك بأن معركة االنتخابات القادمة قد بدأت عمليا، مما 
يضعه في س���باق تصعيدي مع ش���ركائه ومنافسيه في أحزاب 
اليمي���ن وفي داخل الليك���ود. وفي هذا الس���ياق، أيضا، يندرج 
تصريح وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “يسرائيل 
بيتينو” )إسرائيل بيتنا(، الذي قال: “من غير الوارد، على اإلطالق، 
أن نتنازل عن قيم دولة إسرائيل اليهودية... وحين ينشأ صدام 
بين القيم اليهودية والقي���م الديمقراطية، فإن األولوية للقيم 
اليهودية وهي الراجحة... ولننظر إلى قانون العودة، مثال، فهو 

ال يجعلنا أقل ديمقراطية”!!
وفي الش���ق اآلخر م���ن االئتالف الحكومي، اعتب���ر ممثلو حزب 
“الحرك���ة” بقيادة الوزيرة ليفني، أن إص���رار نتنياهو على دفع 
مشروع هذا القانون خارج إطار لجنة غابيزون، التي أوكلت إليها 
مهمة إعداد صيغة “تس���وية” توفيقية لهذا القانون، يش���كل 

“إعالن حرب”، ال أقل!
وأك���دت رئيس���ة “الحركة”، الوزي���رة ليفني، عل���ى صفحتها 
الش���خصية على موقع التواصل االجتماعي )الفيس���بوك( مؤخرا 
أنها ستعارض “أي اقتراح قانون يحاول اإلخالل بالتوازن القيمّي 
القائ���م في تعريف إس���رائيل كدولة يهودي���ة وديمقراطية”. 
وأوضح���ت إن “ثم���ة قوانين تبدو جيدة، لكن أثرها س���يء. ومن 
بي���ن هذه، بعض القواني���ن التي تدعى “قواني���ن القومية”.... 
فَم���ن ِم���ن بيننا ال يرغب ف���ي أن تبقى إس���رائيل دولة القومية 
اليهودية؟ هذا هو ه���دف الحركة الصهيونية وهذا هو، أيضا، 
الس���بب المركزي وراء سعيي إلى الدفع باتجاه تسوية سياسية 
على أس���اس مبدأ دولتين قوميتين � من أجل ضمان وحفظ دولة 

القومية اليهودية”. 

انطالق المعركة االنتخابية 
في جلسة الحكومة

وفي جلس���ة الحكومة أول من أمس األحد، ظه���ر جليا أن هذا 
المس���عى التش���ريعي، ورغم كون���ه غير جدي���د إال أنه يتحرك 
ضمن تفاع���الت المعركة االنتخابية الجدي���دة، ضمن أحكامها 
ومقتضياته���ا وف���ي س���ياقها. وهذا م���ا عكس���ته المواجهة 
الصدامية المباش���رة التي وقعت بين رئيس الحكومة، نتنياهو، 
من جهة، وبين  وزيري المالي���ة يائير لبيد )رئيس حزب “يوجد 
مستقبل”(، والعدل، تسيبي ليفني )رئيسة حزب “الحركة”(، من 
جه���ة أخرى.  وقد عبر لبيد، صراحة، عن الدالالت الحقيقية لهذا 

المسعى التشريعي وهذا الجهد االستثنائي المكثف المبذول 
اآلن لدفعه وتسريعه وإنجازه. 

فقد قال لبيد، في جلسة الحكومة األخيرة، إن القانون المقترح 
“هو قانون س���يء ج���دا تمت صياغت���ه العتب���ارات االنتخابات 
التمهيدي���ة الداخلية )البرايمرز( ف���ي االليكود ولمقتضياتها، 
فقط ال غير”! وأضاف لبيد: “م���ن المؤكد أن )دافيد( بن غوريون 
و)زئيف( جابوتنس���كي و)مناحيم( بيغن كانوا سيعارضون هذا 
القانون بش���دة”. وقال لبيد إنه تحدث، في صب���اح اليوم ذاته، 
مع عائلة الش���رطي زيدان سيف، الشرطي الدرزي الذي قتل وهو 
يداف���ع عن المصلين اليه���ود )من قرية يان���وح الجليلية، الذي 
قتل خالل الهجوم على الكنيس اليهودي في القدس األس���بوع 
الماضي(... ماذا يمكن أن نقول له���ذه العائلة؟؟ إنه مواطن من 
الدرجة الثانية في دولة إسرائيل ألن شخصا ما يخوض البرايمرز 
ف���ي الليك���ود؟”! وأوض���ح لبيد: “نحن لس���نا ضد فك���رة قانون 
القومي���ة، ألن هذه الدولة يهودية، لكنها ينبغي أن تكون دولة 

ديمقراطية أيضا”. 
كما توجه لبيد إلى وزراء “إس���رائيل بيتنا” متس���ائال: “كيف 
سيمكنكم تفسير واقع أن هذا القانون سيحّول 300 ألف روسي 

إلى مواطنين من الدرجة الثانية؟”َ!
وحاول رئيس الحكومة، نتيناهو، في مستهل جلسة الحكومة، 
التأكي���د على أن دوافع قومية هي الت���ي دفعته إلى تأييد هذا 
القانون، فقال: “في دولة إس���رائيل هنالك مساواة في الحقوق 
الش���خصية لكل مواط���ن. لكن الحق���وق القومية هي للش���عب 
م، النش���يد الوطني، ح���ق كل يهودي في 

َ
اليه���ودي فقط. الَعل

الهجرة إلى إس���رائيل � ه���ي حقوق حصرية لش���عبنا فقط في 
دولته الواحدة والوحيدة”!

كم���ا حاول “التقليل” من أهمية الُبع���د االئتالفي � االنتخابي 
في هذا المسعى فقال: “إنني أسمع مؤخرا إمالءات وتهديدات 
باالنس���حاب من االئتالف عل���ى خلفية قان���ون القومية وقضايا 
أخرى. ال يمكن إدارة ش���ؤون الدولة بمثل ه���ذا المنوال. يتعين 
علينا، جميعا، االهتمام والتركيز في مسألة تعزيز األمن وآمل أن 

يتوحد رؤساء أحزاب االئتالف وأن يتصرفوا بهذه الروح”!
ووقعت مواجه���ة كالمية أخرى بين رئي���س الحكومة ووزيرة 
العدل، حينما وجه نتنياهو نقدا الذعا للوزيرة ليفني على عرقلة 
التصويت على مشروعي القانون في اللجنة الوزارية للتشريعات 
قائال إنه “لم نك���ن لنصل إلى هنا لو أن ليفني تصرفت بطريقة 

أخرى”، وأضاف: “هذا الموقف المتخاذل ال يخدم الواقع الراهن... 
كل هذا من أجل عنوان في موقع إلكتروني”! فرّدت ليفني قائلة: 
“إذا كان اله���دف م���ن كل ه���ذا الهراء هو االنتق���ام مني، فقد 

نجحتم. أما في الجوهر، فإنكم تهدمون الدولة وتدمرونها”!
وأش���ارت ليفني إلى الدوافع االنتخابي���ة التي تحرك نتنياهو 
وحزب���ه واليمين عامة في هذا المس���عى التش���ريعي فوجهت 
الكالم لنتنياهو قائلة: “إن���ك تريد أن نصّوت ضد القانون لكي 
تس���تطيع فصلنا من الحكومة... كل كالمك الجميل ال يستطيع 
تغطية عورة اقتراح إلكين ... هل تريد اس���تغالل الوضع األمني 

غطاء لتمرير هذا القانون كصفقة حزبية؟”!!

المستشار القانوني 
للحكومة: مصاعب جّمة!

من جهت���ه، عب���ر المستش���ار القانون���ي للحكوم���ة، يهودا 
فاينشتاين، عن معارضته الش���ديدة القتراحّي القانون اللذين 
أقرتهما الحكومة مؤكدا أنهما “يثيران مصاعب حقيقية جمة”، 
كما هاجم المس���لك الذي اعتمده رئيس الحكومة، نتنياهو، في 
عرض اقتراح���ات قوانين خاصة )غير حكومي���ة( على الحكومة 
إلقرارها، معتبرا أن “تأييد الحكومة اقتراحات قوانين خاصة هو 

مسلك إشكالي جدا”! 
وأوضح فاينشتاين، في رسالة وجهها إلى سكرتير الحكومة، 
أفيحاي مندلبلي���ت، أن “اقتراحي القان���ون اللذين تتضمنهما 
مس���ودة قرار الحكومة يس���عيان إلى تضمي���ن تعريف الدولة 
كدولة قومية للش���عب اليهودي في نص قانون أساس، وهو أمر 
ال عيب فيه بحد ذاته، لكن النصوص الواردة في اقتراح القانون 
من ش���أنها إح���داث تغيي���رات جوهرية وعميقة ف���ي المبادئ 
األساس���ية التي يقوم عليها القضاء الدس���توري في إسرائيل 
ب الديمقراطي في هوية الدولة بصورة خطيرة”. 

ّ
وتسطيح المرك

وأعلنت غالبي���ة األحزاب المعارضة في إس���رائيل معارضتها 
لس���ن “قانون الدولة القومية اليهودية” بصورة كلية، من دون 

التطرق إلى “الفوارق” بين االقتراحات المختلفة. 
وكتب رئيس “جهاز األمن العام” )الش���اباك( الس���ابق، يوفال 
ديس���كين، على صفحته الخاصة على موقع التواصل االجتماعي 
)الفيس���بوك( مبديا معارضته لسن هذا القانون، وقال: “يمكننا 
صيان���ة كون الدول���ة يهودية من خالل حل دولتين للش���عبين 

فقط”!

الحكومة اإلسرائيلية تقّر اقتراحين  لـ »قانون الدولة القومية اليهودية«:

مواجهات كالمية حادة في جلسة الحكومة تؤكد انطالق معركة انتخابية جديدة!
*نتنياهو يتهم ليفني بـ”التخاذل”!*ليفني: هذا القانون هو صفقة حزبية تتخذ من الوضع األمني غطاء لها! 

* لبيد: قانون سيء جدا تمت صياغته العتبارات »البرايمرز« في الليكود ومقتضياتها ال غير!*

يس���تهدف “قانون أس���اس: الدولة القومي���ة”، باختصار 
وبوجه أساس، إلزام الجهاز القضائي في إسرائيل )المحاكم، 
عل���ى اخت���الف درجاته���ا( بتفضي���ل يهودي���ة الدولة على 
ديمقراطيتها ف���ي أية مداوالت وأحكام قضائية يظهر فيها 
بين في “هوية الدولة” 

ّ
تناقض ما أو تصادم بين هذين المرك

)“إس���رائيل دولة يهودية وديمقراطي���ة”(، كما تحددت في 
قوانين س���ابقة، وخاصة في  “قانون أس���اس: كرامة اإلنسان 
وحريته” و”قانون أس���اس: حرية العمل”، وكذلك في “وثيقة 
االس���تقالل”، وكما ترجمتها المحاكم اإلس���رائيلية، وخاصة 
المحكم���ة العلي���ا، في العديد م���ن قرارات الحك���م المبدئية 

والهامة. 
ويستفاد، مما رش���ح في وس���ائل اإلعالم، أن الصيغة التي 
يتبناه���ا نتنياهو ويتول���ى دفعها قدمًا تؤك���د، كما الصيغ 
األخ���رى المقترح���ة، البند المرك���زي القائل ب���أن “حق تقرير 
المصير القومي في دولة إس���رائيل هو حق حصري للش���عب 
اليه���ودي”! وفي ما عدا ذل���ك، تحاول ه���ذه الصيغة تجنب 
“األلغ���ام” التي ينطوي عليها اقتراح���ا زئيف إلكين وأييلت 
ش���اكيد وياريف ليفين، وأبرزها: مكانة اللغة العربية وإلزام 

الدولة بالبناء لليهود فقط. 
وفي المقابل، تفتقر صيغة نتنياهو إلى ما اقترحته الوزرة 
ليفني بش���أن كون إس���رائيل “دولة ديمقراطي���ة تقوم على 
مب���ادئ الحرية، العدالة والس���الم وتضمن المس���اواة لجميع 

مواطنيها”!
ويق���وم اقتراح زئي���ف إلكين )وآفي ديختر( على األس���س 
التالية: إس���رائيل هي الدول���ة القومية للش���عب اليهودي؛ 
إخض���اع النظ���ام الديمقراطي في دولة إس���رائيل لتعريفها 
بأنها الدولة القومية للش���عب اليهودي؛ حفظ تراث الشعب 
اليه���ودي؛ اللغة العبرية هي اللغة الرس���مية )الوحيدة( في 
إس���رائيل، بما يعني إلغاء اعتبار اللغة العربية لغة رس���مية، 
مع منحها “مكانة خاصة”!؛ القض���اء العبري هو مصدر الهام 
للتش���ريعات الجدي���دة ولق���رارات المحاكم؛ اإلق���رار بوجود 

»استيطان جماهيري مس���تقل ومخصص«، بما يعني »التزام 
الدولة بتوس���يع وتعزيز االس���تيطان اليه���ودي في نطاقها، 

لكنها ال تلتزم بالبناء لصالح أبناء قوميات أخرى«!!
أما اقتراح أييلت  ش���اكيد وياريف ليفين فيدور، هو أيضا، 
حول محور أس���اس يتمثل في أن »دولة إس���رائيل هي البيت 
القومي للش���عب اليهودي« وأن »ح���ق تقرير المصير القومي 
في دولة إس���رائيل هو حق حصري للش���عب اليهودي«. ويقر 
اقتراح القانون هذا بأن »أرض إسرائيل« هي »الوطن التاريخي 
للشعب اليهودي« دون غيره من الشعوب! ويشدد على »حفظ 
الت���راث اليهودي« ويحدد أن »نظام الحكم في إس���رائيل هو 
نظ���ام ديمقراطي«!! وأن »الدولة ملزم���ة بالحفاظ على الحقوق 

الشخصية لجميع مواطنيها«!!
ورغم أن ش���اكيد وياريف »تخليا« في اقتراحهما عن بندين 
بارزي���ن وردا في اقت���راح إلكين، األول بش���أن إخضاع النظام 
ب اليهودي في هوية الدولة، والثاني 

ّ
الديمقراطي إلى المرك

بش���أن نزع المكانة / الصفة الرسمية عن اللغة العربية، إال أن 
هذا ال يشكل فارقا جوهريا بين االقتراحين، إذ يبقى األساس 
المش���ترك هو المحور المش���ترك الذي ي���دور كالهما حوله: 
اعتبار إسرائيل »وطنا قوميا للشعب اليهودي وحده، ال غير«! 

وكان إلكين نفس���ه قد صرح بأنه مستعد »لتعديل اقتراحه 
بصورة جدية« في محاولة منه لتجنيد أوسع ما أمكن من تأييد 
برلمان���ي حوله، موضح���ا: »أنا منفتح نحو الح���وار حول قانون 
الدولة القومية... ألن مجرد وجود هذا القانون هو األمر األهم، 
وليس هذه الصيغة أو تلك، لكنني س���أصّر على األمر األساس 
ب 

ّ
والقاع���دّي: األس���اس اليه���ودي ال يقل أهمية ع���ن المرك

الديمقراط���ي، إن ل���م يكن أكث���ر أهمية، ف���ي كل ما يتصل 
بقرارات وأحكام المحكمة العليا. وهذا ما لن أتنازل عنه«!!

وفي إط���ار محاوالتها ل�«صّد« هذه الصي���غ القتراح »قانون 
الدول���ة القومية«، والت���ي تعتبرها »متطرف���ة وتنطوي على 
أخطار جس���يمة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي مستقبال«، 
ذهب���ت وزي���رة العدل، تس���يبي ليفن���ي، إلى إع���داد صيغة 

خاصة بها القتراح قانون أطلقت عليه اس���م »قانون أس���اس: 
دولة إس���رائيل«. وتبدو هذه الصيغ���ة، في الظاهر، أفضل من 
الصيغ األخرى المقترحة وأقل منه���ا تعصبا، قوميا ويمينيا، 
لكنه���ا ترمي في الحقيقة إلى تحقي���ق الغاية ذاتها فتقوم، 
بالتالي، على األس���س ذاتها، وفي مقدمتها بش���كل جوهري: 
بين المركزيي���ن في تعريف 

ّ
الفص���ل والمفاضلة بي���ن المرك

���ب الديمقراطي � 
ّ
ب القومي والمرك

ّ
الدول���ة وطابعه���ا � المرك

وبحيث تك���ون األولوية لألول، على الرغم من التصريح العلني 
بأن اقتراح ليفني »يضع على قدم المساواة المركبين االثنين 

كليهما«!
فقد ورد في المس���ودة التي وضعتها ليفني أن »إس���رائيل 
هي الدولة القومية للش���عب اليهودي، فيها يحقق حقه في 
تقرير مصيره، دول���ة ديمقراطية تقوم على أس���س الحرية، 
العدال���ة والس���الم، وتضمن المس���اواة لجمي���ع مواطنيها«! 
فضال ع���ن االعتراف، في نص المس���ودة، بأهمي���ة ومركزية 
م ورموز الدولة األخرى، 

َ
»قانون العودة، النش���يد الوطني، الَعل

كم���ا تتضمنها األحكام والتش���ريعات القانوني���ة القائمة«! 
وال تتط���رق هذه المس���ودة إلى مكانة اللغ���ة العربية وال إلى 

»القضاء العبري باعتباره مصدر إلهام للُمشّرع اإلسرائيلي«. 
ويتضم���ن اقت���راح ليفن���ي مقتبس���ا مما ورد ف���ي »وثيقة 
االس���تقالل«: »تكون دولة إس���رائيل مفتوحة أم���ام الهجرة 
اليهودي���ة وأم���ام تجميع الجالي���ات اليهودي���ة، تدأب على 
تطوير البالد لصالح جميع س���كانها، تقوم على أسس الحرية، 
العدالة والسالم بهدي نبوءة أنبياء إسرائيل، تضمن المساواة 
في الحقوق االجتماعية والسياس���ية لجميع مواطنيها بغض 
النظر عن االختالف ف���ي الدين، العرق والجنس، تضمن حرية 
الديان���ة، الضمي���ر، اللغة، الثقاف���ة والتعلي���م، تحافظ على 
األماكن المقدس���ة لجمي���ع األديان وتك���ون مخلصة لمبادئ 

شرعة األمم المتحدة«. 
وإذا م���ا تم النظ���ر إلى مقت���رح ليفني ه���ذا بالمقارنة مع 
مقترحات إلكين وش���اكيد وليفين، فإنه يب���دو أفضل وأكثر 

تقدم���ا، انفتاحا وتوازن���ا إذ ُيفرد مكانة ووزن���ا كبيرين لقيم 
ديمقراطية أساسية )العدالة، المساواة، الحرية وغيرها(. وأما 
إذا تم النظر إليه مقارنة مع الوضع القانوني القائم حتى اآلن، 

فإنه يشكل تراجعا جديا.  
ويظهر، جليا، أن صيغة المقت���رح الذي أعدته ليفني يدور 
ف���ي الفلك نفس���ه وحول المحور األس���اس ذات���ه: كون دولة 
إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، بما يتناقض جوهريا 
نة المتس���اوية، الذي يشكل القاعدة األساس 

َ
مع مبدأ المواط

ف���ي أي نظ���ام ديمقراطي وبما يحول، بالتال���ي، دون تكريس 
األص���ول والمبادئ الديمقراطي���ة وتطبيقها على أرض الواقع 
���ب القومية اليهودية في 

ّ
كلم���ا حصل تضاد بينها وبين مرك

تعريف الدولة وهيكليته���ا، خاصة وأن هذا المقترح ُيحّصن 
مبادئ “قان���ون العودة” و”رموز الدول���ة اليهودية” في إطار 
“قانون أس���اس” من الصعب ج���دا تعديله، وهو ما لم يحصل 

سابقا. 
وفي مقابل مش���اريع القانون هذه والصي���غ المقترحة لها، 
أكدت البروفس���ور روت غابيزون، رئيسة اللجنة الخاصة التي 
كلفت بفحص الموض���وع وبإعداد صيغ���ة توفيقية ل�«قانون 
القومية«، معارضتها المبدئية الشديدة لسن »قانون القومية 
اليهودي���ة« على نحو يكرس الهوي���ة القومية اليهودية في 

قانون خاص. 
وش���ددت غابيزون في التقرير الذي قدمته باس���م لجنتها 
إلى الوزيرة ليفني، في األسبوع الماضي )11/19(، على أنه »إذا 
تقرر، رغم ذلك، سن قانون أساس كهذا، فينبغي أن يتم األمر 
في إطار مس���عى واس���ع، وليس في إطار مداوالت ومفاوضات 

ائتالفية«. 
وأكدت غابيزون أن »اقتراحات القانون المطروحة على طاولة 
الكنيست اآلن، والتي تمثل الخلفية األساسية لتقريرنا هذا، 
هي نتيج���ة طبيعية للقصور والفش���ل في إتمام المس���عى 
الدس���توري )مس���عى إعداد ووضع دس���تور لدولة إسرائيل(. 
وال يب���دو أن تكريس الهوية اليهودي���ة في نص قانوني هو 

الطريقة المفيدة والناجعة لمواجهة هذه التحديات«. 
وأضافت: »كما رأينا من قبل، س���يؤدي المسعى التشريعي 
الحالي إلى تعميق التقاط���ب والتعصب، وخاصة على خلفية 
اعتماده موازين القوى السياس���ية والحزبي���ة القائمة اليوم، 
ب���دال من جعله مس���عى اجتماعيا جديا ومفتوح���ا يقوم على 
الحوار بين جميع قطاعات المواطنين في الدولة ومع الجاليات 
اليهودي���ة في الش���تات. وبذلك، فه���و يثي���ر التوترات وال 
يعزز الوحدة. وحتى إن نجح هذا المس���عى التش���ريعي، فإن 
مساهمته في تعزيز هوية الدولة، وخاصة المركب اليهودي 

فيها، غير مضمونة بينما مخاطره واضحة، كبيرة وعديدة«. 
وعارضت غابيزون، أيضا، تضمين التزام الدولة بالمس���اواة 
لجمي���ع مواطنيها في نص قانوني، إذ أن هذا »ليس مس���ألة 
قضائي���ة«، كما تؤكد وتوضح: »التش���ريعات القانونية تؤدي 
إلى حس���م قضائ���ي، ال إلى مواصل���ة الحوار على المس���توى 
االجتماع���ي، الثقاف���ي والسياس���ي. والمجتمع ال���ذي يزخر 
بخالفات عميقة حول قضايا عديدة والذي يش���مل مجموعات 
مختلفة تش���ّد بالتفسيرات في اتجاهات مختلفة، يحتاج إلى 
مجال واس���ع من المرونة يتيح استيضاح المشكالت العملية 
وحلها من دون دفع أي من ه���ذه المجموعات واضطرارها إلى 
قطع الحبل الذي يوصلها مع بقية أجزاء المجتمع«.  وتضيف: 
»وليس���ت هنالك حاجة، أيضا، إلى ن���ص قانوني جديد يحدد 
العالقة بين اللغة العبرية واللغة العربية في إس���رائيل بغية 
مواصلة واق���ع االحترام لكلت���ا اللغتين، مع س���يادة واضحة 
للعبرية... من األفضل اإلبقاء على الوضع القائم وعدم الدخول 
ف���ي م���داوالت وخالفات ح���ول صياغات وتأكي���دات هي في 

المستوى التصريحي فقط«.
وتؤكد غابيزون أن »سن قانون كهذا سيحمل آثارا وإسقاطات 
عكس���ية عل���ى الجمهور... بمعنى أن المس���عى التش���ريعي 
والقانون، في حال إقراره، سيخلقان حالة بنيوية من المواجهة 
بات الهوية تتصارع مع 

ّ
والصدام يتعزز معها الشعور بأن مرك

بعضها بعضا، بدل أن تكّمل بعضها بعضا«!

»قانون الدولة القومية« - الصيغ المقترحة
“حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي”!

صورة مقطعية ليدي نتنياهو أثناء تدوينه مالحظات خالل نقاش مشروع قانون يهودية الدولة.      )أ.ف.ب( 
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بقلم: مردخاي كريمنتسر وعمير فوكس )*(

عل���ى الرغم من موافقتن���ا بطبيعة الحال على أن إس���رائيل هي الدولة 

القومية للش���عب اليهودي، إاّل أننا نعارض مشروع القانون المقدم مؤخرًا 

ف���ي هذا الصدد، انطالقا من أننا نرى فيه مش���روع قانون خطيرا يمكن أن 

يخل بالتوازن الدقيق والحس���اس بين المكونين األساسيين في تعريف 

وطابع الدولة، وهما:  اليهودية والديمقراطية.

وال ي���دور الحديث هن���ا حول قانون اعتيادي، وإنما حول قانون أس���اس 

محصن يحدد هوية الدولة. فمش���روع القان���ون المقترح يخلو من التوازن 

الضروري بين كون الدولة دولة قومية للشعب اليهودي وبين كونها دولة 

ديمقراطي���ة، ذلك ألنه يقصي المكون الديمقراطي من مكانته المركزية 

إل���ى الهامش، بمعن���ى أن الحديث يدور حول انقالب ت���ام يغير بصورة 

جذرية النظام الدستوري القائم في دولة إسرائيل منذ قيامها. 

ويتن���اول مش���روع القانون هوية الدولة وس���ط التركي���ز على طابعها 

اليهودي وتقزيم طابعها الديمقراطي، بل ويتجاهل كليا أي مضمون في 

هذا الطابع الديمقراطي، ونحن نرى في ذلك تقويضا ألسس الصهيونية 

ذاتها. فآباء الصهيونية مثل هرتسل وجابوتنسكي، وكذلك زعماء الدولة 

مثل بن غوريون وبيغن، لم يس���عوا إلى إقامة دولة قومية يهودية، وإنما 

أرادوا تأس���يس دولة نموذجية وفق التقالي���د الديمقراطية والليبرالية، 

دولة »تقيم المس���اواة التامة في الحقوق اجتماعيا وسياس���يا بين جميع 

رعاياه���ا دون تمييز ف���ي الدين والعرق والجنس« )كم���ا جاء في »وثيقة 

االستقالل«(.

فض���ال عن ذلك، فإن مش���روع القانون ينطوي على إقص���اء وتنكر تجاه 

مواطني الدولة العرب، والذين لم يتطرق لهم مشروع القانون ال من قريب 

وال من بعيد تقريبًا، وذلك بخالف تام لمبادئ »وثيقة االستقالل«، بل على 

العكس، ُيتيح ويش���جع سياسة غير متساوية في إقامة وتطوير البلدات، 

وه���و ما يوف���ر للدولة نصا »دس���توريا« لتمييز اليه���ود لألفضل، ويتيح 

إقامة مس���توطنات وبلدات جماهيرية لليهود فقط.  ومن هنا فإن مشروع 

القانون يلحق ض���ررا، غير قابل لإلصالح، بالعالق���ات بين اليهود والعرب 

في إسرائيل، وبصورة دولة إسرائيل في العالم، ويجعل الدولة مكانا غير 

محتمل لكل من يتبنى وجهة نظر يهودية ليبرالية.  

اإلخالل بالتوازن بين مركبي اليهودية والديمقراطية
تتمثل المش���كلة المركزية في مشروع القانون في أنه يسعى إلى رفع 

هوية الدولة كدولة يهودية إلى مس���توى دستوري عاٍل ومحصن، دون أن 

يشمل ذلك هويتها الديمقراطية في نفس المرتبة.  ويقحم البند الثاني 

في مش���روع القانون مس���ألة كون الدولة »ذات نظام ديمقراطي«، بصورة 

مفتعلة ودون مضمون حقيقي، و»الديمقراطية« هنا ديمقراطية شكلية 

تكرس س���لطة األغلبية، وتخلو عمليا من أي التزام تجاه حقوق اإلنس���ان 

والمس���اواة، وبالتال���ي من الواض���ح أن مثل هذه »الديمقراطية« ليس���ت 

ديمقراطية حقيقية.  فجوهر الديمقراطية ال يكمن في جوانبها الشكلية 

والبنيوية وإنما في كونها تقوم على مس���اواة قيمة اإلنس���ان والمساواة 

ف���ي الحقوق لجميع مواطنيها.  وحين ال يتضمن مش���روع القانون حقوق 

إنسان أساسية ال يوجد في نظام الحكم اإلسرائيلي نص دستوري صريح 

وواضح بش���أنها )مثل المس���اواة وحرية التعبير وحري���ة الدين والحقوق 

االجتماعية.. الخ(، وتبقى مثل هذه الحقوق غير محصنة، فإن الكفة تميل 

حينئ���ٍذ في صالح نزع���ة ذاتية قومية غير متوازنة كما ينبغي بواس���طة 

أسس ومبادئ عالمية ومدنية.

لقد حرص الذين كتبوا “وثيقة االس���تقالل”، ول���م يكن ذلك عبثا، على 

تضمينها، إلى جانب التأكيد على طابع إس���رائيل كدولة قومية يهودية، 

عناصر وفق���رات صريحة تتطرق لجميع مواطن���ي الدولة ومن ضمن ذلك 

الس���كان العرب، ومن هنا جاء أيضا التعري���ف الدمجي والمتوازن للدولة 

ف���ي قوانين األس���اس التي أقرت في الع���ام 1992، على أنه���ا “يهودية 

وديمقراطي���ة”.  غير أن البند األول في مش���روع القانون المقترح، يتطرق 

لتجس���يد التطلع نحو تقرير المصير للش���عب اليهودي، فقط في سياق 

الت���راث الثقافي والتاريخي للش���عب اليهودي، وليس في س���ياق الحق 

الطبيعي لجميع الشعوب في تقرير المصير بموجب القانون الدولي، كما 

وجد ذلك تعبيرا له في “وثيقة االستقالل”. 

المس بقانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته
نظرا لكون قانون األساس المقترح قانونا الحقا ل� “قانون أساس:  كرامة 

اإلنسان وحريته” )غير المحصن(، يمكن القول إن القانون المقترح يتغلب 

على هذا األخير.  فإضافة بند )1-ج( الذي ينص على تفس���ير أي تش���ريع 

في إس���رائيل بموجب البند األول من القانون المقترح، يشكل مسا خطيرا 

بالوضع الدس���توري الحال���ي، ويلقي ظاًل ثقيال على العملية الدس���تورية 

الناش���ئة في أعقاب سن قانون أس���اس كرامة اإلنسان وحريته.  وينطوي 

ذلك على اقتالع وإلغاء للركيزة الرئيس���ة لحماية حقوق اإلنسان في دولة 

إس���رائيل.  ففي أية مس���ألة دس���تورية لها بعد هوياتي أو ثقافي، ومن 

ضمن ذلك المس���ائل المتعلقة بمكانة األقليات وحقوق المنتمين إليها، 

يمكن لقانون األس���اس المقترح أن يلغي ويقوض مغ���زى وثقل “قانون 

أس���اس: كرامة اإلنس���ان وحريته”، وبالتالي إحباط حماية حقوق اإلنسان 

بصورة عامة، وحقوق األقليات )غير اليهودية( بشكل خاص.

إقصاء العرب
يتجاهل مش���روع القانون المقترح كليا وجود أقلي���ة قومية كبيرة في 

إسرائيل، هي األقلية العربية. 

فما الذي يمكن للمواطن العربي أن يفكر به حين يقرأ مش���روع القانون 

الذي يسعى ألن يشكل الركيزة األس���اس واألولى للدستور؟!  سوف يقرأ 

بأن إس���رائيل هي البيت - الوطن- القومي للشعب اليهودي، بمعنى أنها 

وطن جميع اليهود في العالم، لكنها ليست وطنا للمواطنين العرب الذين 

يعيشون فيها.

كذلك س���يقرأ البند الثامن )في مشروع القانون المقترح( الذي يتحدث 

عن الت���راث اليهودي وتنميته في البالد والش���تات كمهمة للدولة.  في 

المقابل، من حقه كعربي أن يعمل كفرد فقط )أي بش���كل فردي( من أجل 

المحافظ���ة على ثقافته وتراثه )البند التاس���ع( كما ل���و أن األمر متاح له 

حتى كفرد.

يذكر مش���روع القان���ون المقترح األقلية العربية م���رة واحدة وذلك في 

س���ياق التطرق إل���ى اللغة العربية، لكن ذلك يج���ري بالذات بهدف إلغاء 

مكانة اللغة العربية كلغة رسمية )في دولة إسرائيل( وتحويلها إلى لغة 

ذات “مكان���ة خاصة”.  ويأتي ذلك خالفًا لقرار الحكم الصريح الصادر عن 

المحكمة اإلس���رائيلية العليا والذي أكد عل���ى مكانة اللغة العربية كلغة 

رسمية في إسرائيل. 

يتضمن مش���روع القان���ون المقترح بندين يس���عيان، على المس���توى 

الدس���توري، إلى تكريس سياسة تقوم على التمييز )لصالح اليهود( في 

كل ما يتعلق باالس���تيطان والسكن.  إذ ينص البند السادس )في مشروع 

القان���ون( على أن الدولة “س���تعمل من أجل االس���تيطان اليهودي داخل 

أراضيها وس���تخصص من مواردها لهذا الهدف”.  وفي غياب بنود أخرى 

تتعلق بغير اليهود، ف���إن األمر ينطوي بذلك على دعوة صريحة للتمييز 

واإلجحاف بحقوق غير اليهود ف���ي كل ما يتعلق بالبناء والتطوير وإقامة 

بل���دات وغير ذل���ك.  ولو أن قرارًا من هذا القبيل اتخ���ذ في الحكومة لكان 

منافيا لمبادئ القانون اإلداري المتعلق بالمس���اواة، فيما كان الكنيس���ت 

سيرفض مثل هذا القرار باعتباره غير دستوري نظرا ألنه يتعارض بصورة 

تامة ومباش���رة مع قانون أساس كرامة اإلنس���ان وحريته.  فهل يعقل أن 

يرفع بند ينطوي على تمييز سافر إلى مستوى دستوري؟!  وهل ثمة دولة 

أخرى في العالم لديها نص قانوني أو دستوري من هذا القبيل؟!

فضاًل عن ذلك، ينص البند التاس���ع )ب( الذي ج���اء تحت عنوان “الحق 

ف���ي المحافظة على التراث”، على أن “من ح���ق الدولة أن تمكن مجموعة، 

وم���ن ضمن ذلك المنتمون إلحدى الديانات، أو إحدى القوميات، من إقامة 

اس���تيطان جماهيري منفص���ل”.  وعموما ليس م���ن الواضح على اإلطالق 

م���ا هو الداعي أو الس���بب لربط مثل ه���ذا البند، الذي يعبر عن سياس���ة 

الفصل السكاني، بقانون يتناول تعريف إسرائيل كدولة قومية للشعب 

اليهودي.  فهل يتطلب مثل هذا التعريف أيضا الفصل في الس���كن بين 

القوميات واألديان المختلفة؟!

من الصعب تجنب االس���تنتاج بأن الداف���ع وراء تضمين البند 9 )ب( في 

مش���روع قانون األساس هو إضفاء الش���رعية الدستورية على قانون لجان 

القبول، وفي الواقع فإن هذا البند يكش���ف عورة قان���ون “لجان القبول”، 

الذي لم يكن هدفه في الحقيقة خفيا أو س���ريا قط، غير أنه جرت محاولة 

ف���ي صياغته إلخفاء هدفه في التمييز وعدم المس���اواة )بين المواطنين 

اليهود والمواطنين العرب في إسرائيل(.

فضاًل عن ذلك تجدر اإلش���ارة إلى أن السياسة التي يشف عنها البند 9 

)ب( ليست سياس���ة فحواها “منفصل ولكن متساو”، ألن مشروع القانون 

ال يتضم���ن من قريب أو بعيد واجبا ملزما بإقامة بلدات بصورة متس���اوية 

ل���كل المجموعات القومية والدينية، وهو يتضمن فقط تأكيدا على إقامة 

بلدات منفصلة على أساس قومي، مما يعني إعطاء صفة النفاذ للسياسة 

القائمة، والتي تقام بموجبها بلدات جماهيرية لليهود فقط.

تعزيز تأثير القضاء العبري )الديني(
وفقا لما ورد في البند 13)أ( من مش����روع القانون المقترح فإن »القانون 

العبري سيشكل مصدر إلهام للمشّرع«.  وفي اعتقادنا فإنه ليس هناك 

م����ا يبرر طرح مثل هذا البند، وال س����يما في ض����وء صياغته الفضفاضة.  

فثمة مجاالت في القانون العبري يرى كبار الخبراء أنها ليست وال يمكن 

أن تكون ذات صلة بالقانون اإلس����رائيلي، كالقانون الجنائي على سبيل 

المث����ال.  وفي هذا الس����ياق هل ينطوي، مثال، قان����ون رجم الزانية على 

شيء ملهم، أو على ما يشكل مصدر إلهام؟! وهناك الكثير من القوانين 

واألحكام الدينية )العبرية(، التي ليس فقط ال يجوز أن تش����كل مصدر 

إله����ام، بل على العكس ينبغي التحفظ تجاهه����ا صراحة ودون مواربة.  

إلى ذلك فقد نش����ر رجاالت دين يهود )متطرف����ون( في الفترة األخيرة 

تفس����يرات تستند إلى الش����ريعة الدينية العبرية، يحظر بموجبها بيع 

أو تأجير ش����قق س����كنية للعرب، باإلضافة إلى فتاوى دينية تبيح »قتل 

األغي����ار«.. فهل يجدر ويليق اس����تلهام ش����يء من مثل ه����ذه األحكام 

والقوانين؟!

غاية مشروع القانون
م���ع كل االحت���رام فإننا نؤكد هن���ا معارضتنا لهدف مش���روع القانون 

المقترح، كما ورد ش���رحه في مقدمة القانون، والتي ادعت )وهذا ال خالف 

حوله( أن هناك إجماعًا واسعًا في صفوف الجمهور على تعريف إسرائيل 

كدولة يهودية.. وفي الواقع فإن مؤشرات استطالع الديمقراطية األخيرة، 

والتي ينش���رها »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية« س���نويا، تؤكد هذا 

االتج���اه )التعريف(، وليس هناك ما يدعو للخش���ية م���ن تماثل مواطني 

الدولة اليهودية مع تعريفه���ا كدولة يهودية.  ومن جهة أخرى، يدعي 

مقترحو مش���روع القانون بأن الحاجة إليه تنبع من »وجود من يسعى إلى 

إلغاء حق الش���عب اليهودي ف���ي وطن قومي في بل���ده، وإلغاء االعتراف 

بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي«. 

والسؤال، هل يش���كل التشريع اإلس���رائيلي جوابا إزاء أفكار وتطلعات 

شعوب وقوميات أخرى؟!

ه���ل يمكن القول بصورة جادة إنه قد نش���أت حاج���ة كهذه في الفترة 

األخي���رة؟! فمن���ذ إقامة الدولة وحت���ى اآلن قبلت ش���عوب المنطقة بحق 

الش���عب اليهودي في دولة، واعترفت بدولة إس���رائيل كدولة يهودية.  

فهل سيغير أصحاب الرأي المذكور موقفهم، بعد سن مثل هذا القانون؟  

فضاًل عن ذلك، ينبغي اإلجابة باستقامة على سؤال هل سيؤدي سن مثل 

هذا القانون إلى تقوية وتعزيز مكانة إس���رائيل في العالم كدولة قومية 

للش���عب اليهودي، أم أن ذلك سيضعف هذه المكانة؟!  في اعتقادنا أن 

س���ن هذا القانون سيش���كل رافعة في أيدي القوى المعادية إلس���رائيل 

لإلدعاء ضد ش���رعية إس���رائيل كدولة يهودية.  فمشروع القانون ال يعزز 

فقط الطابع اليهودي للدولة، وإنما يوجه رسالة واضحة من انعدام الثقة، 

رسالة تطرف وأصولية.  

إن التكريس الدستوري ألمر بديهي إنما يدعو فقط إلى إعادة التفكير 

في هذه األس���س والبديهيات، بل وإلى تقويضها.  وفيما عدا كل الحجج 

المذكورة، ينبغي أن تؤخذ في الحس���بان إمكانية المس بمكانة إسرائيل 

في العالم في أعقاب سن هذا القانون.  ومما ال شك فيه أن القوانين التي 

ج���رى إقرارها وتمريرها في الفترة األخيرة- والتي يمكن الموافقة أو عدم 

الموافق���ة على ما تنطوي عليه من مس���اس بالديمقراطية- ألحقت الضرر 

بمكانة إسرائيل، وساهمت في عزلتها في الساحة العالمية.  

إن من شأن إقرار مشروع القانون المقترح، كقانون أساس يتعلق بهوية 

الدولة، أن يثير بال ش���ك موجة شجب وإدانة واحتجاج ضد إسرائيل، التي 

ستتخلى عن طابعها الديمقراطي، وتقوض تعاملها القائم على المساواة 

تجاه أقليات في الدولة.  

أخيرا ال يس���عنا إال أن نعود ونؤكد جوهر قلقنا الناجم عن محاولة المس 

بالتوازن بين كون الدولة ديمقراطية وكونها يهودية.  

ولذلك ينبغي رفض مشروع القانون المقترح جملة وتفصيال، لما ينطوي 

عليه من انتزاع وتقويض إلحدى الركيزتين اللتين تستند عليهما الدولة، 

وهو ما يهدد أيضا بانهيار المشروع الصهيوني برمته.

)*( البروفســـور مردخاي كريمنتســـر- نائـــب رئيس »المعهد اإلســـرائيلي 

للديمقراطية« لشـــؤون البحث. والمحامـــي عمير فوكس- باحث في »المعهد 

اإلسرائيلي للديمقراطية«. ترجمـة خاصـة.

أصدرت »جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل«، مؤخرا،  تقريرًا جديدًا 

تحت عن���وان »نظام حكم واح���د- جهازان قضائّي���ان؛ منظومة القوانين 

اإلس���رائيلية ف���ي الضف���ة الغربية«، عرضت م���ن خالله مي���زات الجهاز 

القضائ���ّي في المناط���ق المحتلة منذ عام 1967، وعملية إنش���اء وتنمية 

نظام قضائّي رس���مّي ممأس���س لجهازي قضاء وقان���ون منفصلين على 

أس���س إثنية قومية - جهاز قضائي مدني للمس���توطنين اإلسرائيليين 

وجهاز عسكري للفلسطينيين.

ويسرد التقرير كيف تم، عبر عملية تدريجية امتدت على أربعة عقود، 

إحالل وتطبيق جهاز القضاء اإلس���رائيلي على المس���توطنين في الضفة 

الغربية، ما أدى إلى نشوء تمييز منهجّي مكّرس في التشريعات وقرارات 

 مناحي حياة الس���كان الفلسطينّيين في الضفة 
ّ

المحاكم ويؤثر على كل

الغربّية الخاضعين لجهاز قضائي عسكري مجحف منذ العام 1967.

ويؤكد المسح الذي يجريه التقرير أّن الحديث ال يجري عن تمييز عينّي 

أو تقنّي، أو عن قرارات عينّي���ة فقط، بل عن جهاز يبلور ويكرس التمييز 

الُممأسس بواسطة التش���ريعات ومؤّسسات الحكم، ويؤثر بشكل مباشر 

وحتمي على الفلسطينيين في كافة مجاالت الحياة، التي يخص التقرير 

بعضًا منها مثل: التمييز في المجال الجنائي وفي مجال التخطيط  والبناء 

وفي مجال الحريات األساسية، مثل حرّية الحركة وحرّية التعبير وقوانين 

السير وغيرها. 

منظومتان مختلفتان من القوانين ومن القضاء
ويس���تعرض التقرير الوضع القانوني في ظل الحكم اإلس���رائيلي على 

الضف���ة الغربية ويبين كيف نش���أت، خالل عقود من الحكم العس���كري 

»المؤق���ت«، منظومتان قانونيت���ان وقضائيتان منفصلت���ان ومختلفتان 

تمي���زان بين المجموعتين الس���كانيتين اللتين تعيش���ان في المنطقة 

ذاتها: مواطنون إسرائيليون وسكان فلسطينيون. 

وال يقتصر هذا الفصل القانوني على القضايا األمنية، الجنائية أو حتى 

تلك النابعة من المواطنة فحسب، بل يمس مختلف وجميع جوانب الحياة 

ومجاالتها.

فعبر سلس���لة طويل���ة من األوام���ر، التعدي���الت القانوني���ة واألحكام 

القضائية، نش���أ وضع يخضع فيه المواطنون اإلسرائيليون لجهاز القضاء 

اإلس���رائيلي وتس���ري عليهم منظوم���ة القوانين اإلس���رائيلية، بكل ما 

تضمنه م���ن الحقوق. ومن ضمن هذه القوانين، مث���ال، قانون االنتخابات 

للكنيس���ت، قانون جهاز األمن، أمر )قانون( ضريبة الدخل، قانون التأمين 

الصحي الرسمي، أوامر وأنظمة )قوانين( المواصالت وغيرها الكثير.  وقد 

أقرت المحكم���ة العليا أن جميع الحقوق المكفولة في قوانين األس���اس 

اإلس���رائيلية هي من حق هؤالء المواطنين اإلسرائيليين، على الرغم من 

عدم تواجدهم )س���كنهم( في نطاق المنطقة الس���يادية التابعة لدولة 

إسرائيل. وثمة أجزاء من القانون اإلسرائيلي تسري في المناطق المحتلة 

على »يهود مس���تحقين وفق قانون العودة« رغم أنهم ليس���وا مواطنين 

إسرائيليين. 

وبهذا، كان للمحكمة العليا اإلس���رائيلية دور مركزي في إقرار وترسيخ 

هذا الفص���ل بين جهازّي القضاء ف���ي الضفة الغربي���ة، وذلك من خالل 

تعاملها مع المس���توطنات اليهودية بوصفها »جزرا إسرائيلية« في تلك 

المنطقة، فضال عن تطبيقها قوانين األس���اس التي تحدد حقوق اإلنسان 

األساسية على اإلس���رائيليين الذين يعيشون في المناطق الفلسطينية 

 في الس���ؤال عما إذا كانت هذه القوانين تسري، 
ّ

مقابل امتناعها عن البت

أيضا، على الفلس���طينيين الذين يعيشون تحت السيطرة اإلسرائيلية أم 

ال. 

وفي المقابل، يخضع الس���كان الفلس���طينيون للقانون العسكري، أي � 

لألوامر العس���كرية التي يصدرها الجنرال )الحاكم العسكري( منذ العام 

1967 وحت���ى اليوم، فضال عن القوانين األردنية التي كانت س���ارية قبل 

االحتالل اإلسرائيلي للمنطقة. 

وبوج���ه عام، فإن القوانين التي تس���ري على الفلس���طينيين هي أكثر 

تش���ددا بكثير جدا. فخالف���ا للمواطنين اإلس���رائيليين، تت���م محاكمة 

الفلس���طيني بموجب القانون العس���كري وفي محاكم عسكرية، حتى لو 

ارتكب مخالفة سير أو سرق حليبا من الحانوت!

ويؤكد التقرير، في تحليله نش���وء جهازي قضاء وقانون منفصلين، أّن 

الحكم العس���كرّي في الضفة الغربّية ينتهك أحكام القانون اإلنس���انّي 

الدول���ّي وقوانين حقوق اإلنس���ان في مجاالت اس���تعرضها التقرير وفي 

مج���االت أخرى، حتى إذا تم النظر إلى الموضوع بمعزل عن وجود جهازْين 

قضائيي���ن، بما يترتب على ذلك من تمييز صارخ. فعلى س���بيل المثال، 

بعة بخصوص الفلس���طينّيين ال تتالءم مع المعيار 
ّ
فت���رات االعتقال المت

الدول���ّي، حت���ى م���ن دون مقارنتها بتلك الس���ارية على اإلس���رائيلّيين 

القاطني���ن في األراضي المحتلة. وعلى هذا النس���ق، فإّن غياب التخطيط 

للقرى الفلس���طينّية ومنع التطوير الفلسطينّي في منطقة ج ينتهكان، 

بحّد ذاتهما، واجبات إس���رائيل المفروضة عليها وف���ق القانون الدولّي، 

حتى إذا تجاهلنا التطوير المتسارع في المستوطنات. 

ويش���ير التقرير إلى أّن بعض االنتهاكات التي يتطرق إليها ويسجلها 

كانت س���تحصل، على ما يبدو، حتى لو كان الفلسطينّيون واإلسرائيلّيون 

يخضعون لجهاز قضائّي واحد، تحت نظام الحكم اإلسرائيلّي في األراضي 

المحتلة. غير أن التمييز الُممأس���س الذي يصفه التقرير ُيعّمق انتهاك 

ل في بعض الحاالت السبب 
ّ
حقوق الفلسطينّيين ويزيده حّدة، وهو يشك

الكام���ن وراء التمييز. إلى جانب ذلك،  يش���كل النظام القضائّي المزدوج 

ا للقان���ون الدول���ّي، إذ أّن مجّرد وجوده 
ً
والُممّي���ز، في حّد ذات���ه، انتهاك

ا 
ًّ
ا فظ

ً
ل انتهاك

ّ
يتناقض مع مبادئ القضاء المعاصر األساس���ّية، ويش���ك

للمساواة وكرامة اإلنسان، كقيمتْين أخالقيتْين وكمبدأين قضائيْين.

وعل���ى صعيد القانون الجنائ���ّي ، يبّين التقرير الفروق���ات الجلية بين 

الجهازْين القضائيْين وإس���قاطاتها الجس���يمة على الحقوق األساسّية؛ 

فهوّية المشتبه به أو المتهم هي التي تقّرر ماهية القانون الذي يسري 

ق عليه وهوية الجهة القضائي���ة التي تملك صالحية  على حالت���ه وُيطبَّ

ا في مس���ألته. فالفلس���طينّي من سكان الضفة الذي يرتكب   قضائّيً
ّ

البت

مخالف���ة ُيحاكم دائًما بموج���ب القانون األمنّي / العس���كري أمام إحدى 

المحاكم العسكرّية، بينما المستوطنون اإلسرائيليون في الضفة، الذين 

يمكن من الناحية المبدئية محاكمتهم وفق التش���ريعات العس���كرّية، 

ُيحاكمون على أرض الواقع أمام المحاكم المدنية في إسرائيل، فقط. 

والعقوبة التي تفرض على إس���رائيلي في المناطق الفلس���طينية جراء 

ارتكابه مخالفة حيازة الس���الح بدون ترخيص هي الس���جن سبع سنوات، 

وعلى حمل الس���الح � عشر سنوات، وعلى إنتاج السالح بدون إذن وتخويل 

� خمس عش���رة س���نة. أما عقوبة الفلس���طيني الذي ي���دان بإحدى هذه 

المخالفات، فتصل، طبقا للقانون العسكري، إلى السجن المؤبد.    

وفيم���ا يتعل���ق بالتنظي���م والبن���اء أظهر التقري���ر أنه بينم���ا يتمتع 

اإلس���رائيليون بتمثي���ل ج���دي لمصالحهم ف���ي لجان التنظي���م والبناء 

ويش���اركون، شراكة تامة، في إجراءات التخطيط والتنظيم الخاصة بهم، 

ال يحظى الفلس���طينيون بأي تمثيل في هيئات التنظيم والبناء المكلفة 

بش���ؤونهم وال يمتلكون أية قدرة على التأثير ف���ي كل ما يتعلق بوضع 

وإع���داد الخرائط الهيكلية لبلداتهم، والت���ي تتولى وضعها وتنفيذها 

مؤسس���ات يش���غلها إس���رائيليون فقط. وتتمتع غالبية المستوطنات 

ف���ي الضفة الغربية بخرائ���ط هيكلية مفصلة ومحدثة تتيح توس���عها 

باس���تمرار وإصدار تراخيص البناء الالزم���ة، بينما تعاني برامج البناء في 

القرى الفلس���طينية � الخاضعة لمسؤولية اإلدارة المدنية � من تقييدات 

عدي���دة وحادة، جراء تجميد الوضع التخطيطي كم���ا كان عليه قبل أكثر 

من أربعة عقود.  

وتتميز سياسة تطبيق القانون في مجال مخالفات البناء وهدم البيوت 

بالتش���دد والصرامة تجاه السكان الفلسطينيين، بينما ال يتم تنفيذ أية 

إجراءات لتطبيق القوانين في عش���رات عديدة من المس���توطنات والبؤر 

االس���تيطانية، وال حتى عند إنشاء مبان ثابتة للس���كن، في الوقت الذي 

يتم فيه إصدار أوامر الهدم في الجانب الفلسطيني بوتيرة شبه يومية، 

سواء بحق بيوت سكنية أو مبان خدماتية صغيرة أو حتى بحق آبار المياه 

الحيوية ج���دا لمجرد البقاء والعيش بالحد األدنى. كما أن معدالت تنفيذ 

أوامر الهدم هي أعلى بكثير في الجانب الفلسطيني.

وف���ي إطار سياس���ة الفصل ف���ي جهازي القض���اء بين اإلس���رائيليين 

والفلس���طينيين في الضف���ة الغربية، يتم الفصل أيض���ا بين منظومتي 

تطبيق قوانين السير والمواصالت. فاإلسرائيلي الذي يتم ضبطه بارتكاب 

مخالفة سير في الضفة الغربية، تجري محاكمته أمام محكمة إسرائيلية 

)مدنية(، بينما تجري محاكمة الفلسطيني الذي ُيضبط بالمخالفة نفسها 

أمام محكمة عسكرية. 

وتضمن التقرير تعقيبا من وزارة العدل اإلس���رائيلية على ما ورد فيه. 

ولم تنف الوزارة الحقائق التي تضمنها التقرير، لكنها عللتها ب�”الدوافع 

األمنية”. 

حول مشروع »قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي«

الغاية: التركيز على طابع إسرائيل اليهودي 
وتقزيم طابعها الديمقراطي!

*مشروع القانون ينطوي أيضًا على إقصاء وتنكر تجاه مواطني الدولة العرب*

تقرير جديد صادر عن »جمعية حقوق المواطن في إسرائيل« حول ميزات الجهاز القضائّي في المناطق المحتلة:

نظام حكم واحد ـ منظومتا قوانين وجهازان قضائيان!
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

نتنياهو يريد تخفيض 
جمارك المواد الغذائية

دع���ا رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو، وزي���ر ماليته يائير لبيد 

للعمل عل���ى  تخفيض الجمارك عن الس���لع الغذائي���ة، بهدف رفع 

سقف المنافس���ة في السوق اإلس���رائيلية على المواد الغذائية، ما 

س���يقود، برأيه، إلى تخفيض في أس���عار هذه الس���لع، التي أثبتت 

الكثير من التقارير على مدى الس���نين أنها أعلى بنس���بة 30% مما 

هي عليه في الدول المتطورة، قياس���ا بمستوى المعيشة ومعدالت 

الرواتب في إسرائيل.

وف���ي المقابل، يدع���و نتنياهو إلى فرض ضرائ���ب خاصة على من 

يمتلكون أكثر من ثالثة بيوت في إس���رائيل، وهي مبادرة مطروحة 

منذ أكثر من عام على بس���اط البحث، أيضا بهدف لجم ظاهرة ش���راء 

البيوت لصالح االستثمار العقاري، ما يلعب دورا ايضا في رفع اسعار 

البيوت، وحتى النقص في عرض السوق للبيوت.

وف���ي المقاب���ل، أعلن���ت وزارة الرف���اه االجتماع���ي ع���ن اعدادها 

مبادرة لتقييد أس���عار 22 س���لعة غذائية أساس���ية، تحت تسمية 

“س���لة غذائية بأس���عار مخفضة”، وقد بلور المبادرة “مجلس األمن 

الغذائي” اإلس���رائيلي، ولكن المجلس أعلن الحقا أن مبادرته األولى 

كانت تش���مل عددا أكبر من المواد الغذائية، إال أن وزير الرفاه مئير 

كوهين بادر إلى تخفيضها، كحل وسط، مع رافضي المبادرة من كبار 

المستثمرين في سوق األغذية.

وش���كك خب���راء اقتصاد في أن يك���ون بمقدور مب���ادرة كهذه 

إحداث تخفيض جدي في أس���عار المواد الغذائية، ألن األس���عار 

العالي���ة انعكاس لعدد آخر من األس���باب البنيوية في االقتصاد 

اإلسرائيلي.

المحكمة تسمح بفتح متاجر 
غذائية أيام السبت في تل أبيب

بعد مداوالت اس����تمرت عدة اش����هر، س����محت محكمة للش����ؤون 

المحلي����ة في مدينة تل أبيب باس����تمرار فتح ش����بكات التس����وق 

للمواد الغذائية أيام الس����بت، خالفا لقرار وزير الداخلية الس����ابق 

غدعون س����اعر، بمنع الترخيص الذي حصلت عليه تلك الش����بكات، 

والتي تنازلت عمليا عن ش����هادة “الحالل” من المؤسس����ة الدينية 

اليهودية. وتعد تلك الش����بكات من بين الش����بكات اإلس����رائيلية 

الصغي����رة والمحدودة، التي تفتح أبوابها أيام الس����بت في المدن 

والتجمعات السكانية اليهودية. 

وقضي���ة المحال الغذائي���ة هي العقبة األكبر ف���ي تحرير الحركة 

العامة من قيود الس���بت اليهودي، فحسب شرائع الحالل اليهودية، 

فإن المحل التجاري الذي يبيع يوم الس���بت، ُيسقط الحالل عن جميع 

المنتوج���ات التي ف���ي المحل، حتى وإن كان���ت مواصفتها مطابقة 

للش���ريعة اليهودية. لكن يوجد جمهور واسع يطالب بفتح المحال 

التجارية، والسماح بإمكانية التس���وق في أيام السبت، كون الكثير 

من العائالت ترغب في االستفادة من هذا اليوم لتوفير االحتياجات 

األسبوعية للمنزل.

وكان���ت بلدي���ة تل أبيب قد طلب���ت، قبل عدة أش���هر، من وزارة 

الداخلية المصادقة على قانون بلدي محلي، يسمح بفتح حوانيت 

تبي���ع أغذية في أيام الس���بت، والقص���د هنا محال ف���ي األحياء 

اليهودي���ة، وأصحابها من اليه���ود، إذ أن المح���ال التجارية في 

مدينة يافا، التي باتت ج���زءا من تل أبيب وأصحابها عرب، تعمل 

أيام السبت كالمعتاد.

إال أن وزير الداخلية “العلماني” الس���ابق من حزب الليكود، ساعر، 

رف���ض اق���رار القانون البلدي إي���اه، زاعما أن القان���ون ال يمس فقط 

بقدس���ية وخصوصية الس���بت لدى اليهود، بل أيض���ا يمس بالقيم 

الديمقراطية، حس���ب تعبيره، ألن مسألة السبت ليست دينية فقط، 

“بل هي قضية اجتماعية ووطنية”،. ويتذرع س���اعر هنا برأي يدعي 

أن فتح حوانيت واماكن عمل أيام السبت يشكل خرقا لحق العاملين 

بي���وم عطلة جامع م���ع باقي أف���راد العائلة، عدا عن أن���ه يوم يميز 

“الجمهور اليهودي في دولته”.

وأثار قرار وزير الداخلية س����اعر برف����ض فتح جزء من حوانيت 

األغذية في أيام السبت في مدينة تل أبيب المعركة المتشعبة 

على قوانين »الس����بت اليهودي«، وقضية اإلكراه الديني، فهذه 

القضي����ة الثانية التي تفجرها بلدي����ة تل أبيب خالل عامين، إذ 

سبقتها قضية حركة المواصالت العامة، التي عادت إلى سبات 

عمي����ق، ولكن له����ذه القضية جوان����ب متعددة، ع����دا المعركة 

على »اإلك����راه الديني«، فهن����اك من يتهم س����اعر بأنه يتملق 

المتدينين، وعينه على منصب رئاسة حزب الليكود، ومن ناحية 

أخرى هناك من يتهم ش����بكات تس����وق كبرى بأنها وراء القرار، 

كون أبوابها مغلقة أيام الس����بت، وهي تخسر من قرار بلدية تل 

أبيب. 

أسعار االنترنت في إسرائيل 
من األغلى في العالم

أظهر تقرير عالمي جديد أن أس���عار خطوط االنترنت في إسرائيل 

من أعلى األس���عار ف���ي العالم، ففي حين أن األس���عار فيها أقل من 

أس���عار الواليات المتحدة، إال أنها أغلى م���ن غالبية الدول األوروبية 

الكبرى، ويعزو محللون األمر إلى عدم وجود حالة تنافس���ية »كافية« 

في السوق.

وص���در التقرير عن معهد في الوالي���ات المتحدة األميركية، الذي 

بّين في ذات الوقت أن أس���عار االنترنت في أميركا الش���مالية تعد 

األعلى في العال���م، فهكذا مثال كلفة خط انترنت بس���رعة 25 ميغا 

تصل في العاصمة المكس���يكية إلى نحو 110 دوالرات شهريا، وفي 

الواليات المتحدة م���ا بين 50 إلى 60 دوالرا، وفي كندا ما بين 41 إلى 

45 دوالرا.

وكانت أقل األس���عار في ال���دول المتطورة في أوروب���ا، التي لربما 

ألماني���ا وحدها قف���زت فيها األس���عار حاج���ز 40 دوالرا، بينما في 

بريطانيا فإن السعر الشهري يهبط عن 24 دوالرا شهريا.

أما في إس���رائيل، فإن معدل الكلفة الشهرية االجمالية تصل إلى 

40 دوالرا ش���هريا.، ويصر محللون ومراقبون على أن بإمكان إسرائيل 

أن يكون فيها الس���عر أقل مما هو علي���ه اآلن، فقط إذا ما جرى فتح 

السوق للمنافسة بأكثر مما هو قائم حاليا.

سجل النمو االقتصادي اإلس����رائيلي في الربع الثالث 

من العام الجاري 2014، انكماشا بنسبة 4ر0%، وهو حالة 

االنكماش األولى التي يش����هدها االقتصاد اإلسرائيلي، 

من����ذ الرب����ع األول من الع����ام 2009، ال����ذي انكمش فيه 

االقتص����اد اس����تمرارا لالنكماش الذي حص����ل في الربع 

الذي س����بقه، األخير من الع����ام 2008. وجاء هذا بتزامن 

مع اتضاح أن التضخم المالي سجل في األشهر العشرة 

األولى من هذا العام، وعمليا في األشهر ال� 16 الماضية، 

صف����را بالمئة، ما ي����دل أكثر على حال ضعف الس����وق، 

وتباطؤ الحركة الش����رائية، التي تنعكس مباش����رة على 

وتيرة النمو وتساهم فيها.  

وقال مكتب االحص����اء المركزي في تقري����ره الدوري، 

إن االنكماش االقتصادي ال����ذي حصل في الربع الثالث، 

جاء بع����د ارتفاع النمو ف����ي الربع األول م����ن هذا العام 

بنس����بة 2ر3%، وفي الربع الثاني بنسبة 2ر2%، وساهم 

في االنكم����اش، إلى جان����ب تراجع الحركة الش����رائية، 

تراجع الناتج االقتصادي بنسبة 4ر1% بعد أن ارتفع في 

النصف االول من هذا العام بنسبة 8ر%2.

وقال����ت وزارة المالي����ة ف����ي ردها عل����ى تقرير مكتب 

اإلحص����اء، إنها ق����ّدرت ضمن توقعاته����ا أن يكون مٌس 

بالنم����و االقتصادي في العام الج����اري 2014، في أعقاب 

الع����دوان على غ����زة، إال أن االقتصاد اإلس����رائيلي بقي 

مستقرا، بس����بب االجراءات التي اتخذتها وزارة المالية 

ف����ي العامين الماضي والجاري، وله����ذا فإنه في تقدير 

الوزارة فإن انكماش االقتصاد في الربع الثالث، لن يؤثر 

عل����ى اجمالي النمو ف����ي العام الجاري، وس����يكون وفق 

توقع����ات النمو التي وضعتها وزارة المالية بنحو 4ر%2، 

بينما تقديرات بنك إس����رائيل 3ر2%، في حين أن وزارة 

المالية تعتقد أن النمو في العام المقبل 2015 سيكون 

في حدود 8ر2%، وفق تقديرات هذه المرحلة.

وقد صدر تقرير مكتب االحص����اء المركزي في الوقت 

الذي س����جل فيه التضخم في األش����هر العشرة األولى 

م����ن العام الجاري صفرا بالمئة، بعد أن س����جل التضخم 

في شهر تش����رين األول الماضي ارتفاعا بنسبة 3ر%0، 

وهذا ارتفاع ناجم أساسا على ارتفاع موسمي في أسعار 

المالبس واألحذية بنسبة 5ر5%، وفي أسعار الخضراوات 

والفواكه الطازجة بنس����بة 2%، وارتفاع آخر في أس����عار 

الم����واد الغذائي����ة بنس����بة 7ر0%، وارتفاع في أس����عار 

البيوت بنسبة 2ر%0.

ويظهر م����ن التقرير ذات����ه أن التضخ����م المالي كان 

سيسجل تراجعا بنس����بة 1%، لوال ارتفاع أسعار البيوت 

في األش����هر ال� 12 األخيرة، وهذا مؤش����ر أكبر إلى حالة 

التباطؤ في الس����وق، ما ينعكس سلبا على وتيرة النمو، 

واستمراره سيقود إلى ركود اقتصادي عميق. 

نتيجة كانت معروفة
ويقول المحلل االقتصادي موطي باس����وك، في تحليل 

النمو االقتصادي يسجل انكماشا خالل الربع الثالث!
*هذا هو االنكماش االقتصادي األول منذ ما يقارب ستة أعوام *التضخم المالي 

في األشهر الـ 16 األخيرة صفر بالمئة ويعكس حالة التباطؤ االقتصادي*

بقلم: ميراف أرلوزوروف )ذي ماركر(

سجلت ذروة الحضيض في األيام األخيرة، خالل بحث 

في الكنيس���ت حول اصرار أعضاء الكنيست، وخاصة 

من االئتالف الحاكم، على تقس���يم قانون التسويات 

للع���ام المقب���ل 2015 )قان���ون جامع يش���مل أنظمة 

وقوانين سريعة ليساعد على تطبيق الموازنة العامة 

س���نويا- الترجمة(، من أجل التعامل بش���كل مستقل 

مع التعديالت في قانون “كيرن كييمت ليس���رائيل” 

)صندوق كيان إس���رائيل- تابع للحركة الصهيونية(، 

وهو مؤسسة تتغذى على مليارات الشواكل من أموال 

الجمه���ور، مقابل بيع أراض تقع تحت س���يطرة دائرة 

أراضي إس���رائيل، إذ يدير “كيرن كييمت ليسرائيل” 

أمواله وميزانيته في الزوايا الُمعتمة، بعيدا عن أنظار 

الجمهور، ومن دون نش���ر بيانات مالية كاملة، وإلى ما 

قبل وقت قصي���ر لم يكن حتى مراق���ب الدولة العام 

يراقب هذه المؤسسة، رغم أنها تخدم مصالح حزبية 

وسياسية مجهولة.

تتش���كل إدارة “كيرن كييمت ليس���رائيل” حسب 

التوزي���ع الحزبي في الكنيس���ت، بمعنى أنها جس���م 

سياس���ي في جوهره، يس���تطيع أن يخص���ص أمواال 

كبيرة لمصالح حزبية واضحة للعيان. والشخص الذي 

يش���د خيوط “كيرن كييمت ليسرائيل” في السنوات 

األخي���رة هو وزي���ر الخارجية أفيغ���دور ليبرمان، ولذا 

فإن تعديل القانون يه���دف إلى تحديد جهاز ثابت 

يس���تخدم أموال “كيرن كييمت ليسرائيل” بموجب 

احتياج���ات الدولة، في مج���ال األراض���ي والعقارات 

والبنى التحتية.

وقد حصل اقت���راح التعديل عل���ى مصادقة جارفة 

ف���ي الحكوم���ة، وكان عل���ى حكومة س���ليمة أن تمرر 

التعديل بس���هولة كبيرة في الكنيست، وعمليا فإنه 

في ظل حكومة سليمة، ما كانت ضرورة لوجود انتقاد 

برلماني أيا كان لتعديل كهذا، الذي يهدف أصال إلى 

إدارة سليمة ألموال الجمهور، وباألساس حينما يأتي 

التعديل ضمن قانون التسويات وهو قانون مختصر، 

وعلى مر الس���نين كان يصرخ أعضاء الكنيس���ت ضد 

الظلم الرهيب الذي كان فيه قانون التسويات قانونا 

ضخما يض���م الكثير من القواني���ن المختلفة، ليكون 

أداة بيد الحكومة لاللتفاف على الكنيست.

وها هي الحكومة تجاوبت مع تلك الصرخات، فقانون 

التس���ويات الحالي ينش���غل في جوهره تقريبا فقط 

بتعديالت ميزانية، وبض���ع اصالحات ادارية بنيوية، 

مثل “كيرن كييمت ليس���رائيل” وج���زء من توصيات 

لجنة غيرمان )لشؤون الصحة(، وهي اصالحات بنيوية 

ادارية فقط.

الصندوق السري
ولهذا فإنه ما كان يجب أن يكون ألعضاء الكنيست 

أية ادع���اءات معارضة لقانون التس���ويات، الذي جاء 

هذا العام عيني���ا ومحددا جدا، وينف���ذ عمليا طلبات 

الكنيست، ويس���مح باجراء بحث جدي حول عدد قليل 

من االصالحات البنيوية التي يتضمنها هذا القانون، 

إال أنه هنا بالضبط تتكش���ف حالة العمى لدى أعضاء 

الكنيس���ت، فهم ليس���وا قلقين على سالمة األنظمة 

الديمقراطية، والحفاظ على اس���تقاللية الكنيس���ت 

ف���ي مواجهة الحكومة، بل إن م���ا يهمهم اآلن هو ما 

يهمهم على مدى الس���نين، الحفاظ على مصالحهم 

الحزبية الضيقة، وال شيء آخر غير ذلك.

واالثبات على ما تقدم هو أنه في الكنيس���ت هجوم 

واس���ع النطاق على البن���ود القليلة الت���ي يتضمنها 

قانون التسويات، وباألساس الهجوم على االصالحات 

المطروحة ف���ي ادارة “كي���رن كييمت ليس���رائيل”، 

ويقود هذا الهجوم قادة كبار في حزب الليكود وحزب 

“إس���رائيل بيتنا” الذي يش���د خيوط “كيرن كييمت 

ليسرائيل” في هذه المرحلة.

وما هو االدع���اء ضد تعديل القان���ون الذي يهدف 

إل���ى توجيه مليارات الش���واكل ل���دى “كيرن كييمت 

ليسرائيل” من أجل اس���تخدامها في البنى التحتية 

والعقارات؟. لقد ش���ارك في ابحاث الكنيست الحالية 

رؤس���اء س���لطات محلية من المناطق )القدس رؤساء 

مجالس مس���توطنات في الضفة الغربي���ة المحتلة- 

الترجم���ة(، الذين ادعوا أنه م���ن خالل “كيرن كييمت 

ليس���رائيل” باإلم���كان نق���ل األموال بس���هولة إلى 

المناطق )الضفة( ووحدة االس���تيطان- ذراع التمويل 

الحكومي لمشروع االس���تيطان، حتى وإن كانت هذه 

الذراع تعمل بتس���تر. وقال مس���ؤولو “كيرن كييمت 

ليسرائيل” ألعضاء الكنيس���ت مبررين، إنه من خالل 

“كيرن كييمت ليس���رائيل”، باإلم���كان “تمرير أموال 

ألهداف صهيونية ويهودية”.

ومن المجدي تسمية األمور كما هي: فممثلو “كيرن 

كييمت ليس���رائيل”، وممثلو المش���روع االستيطاني 

ف���ي المناطق، يلوح���ون بافتخار ب���أن “كيرن كييمت 

ل القناة 
ّ
ليس���رائيل” هو الصندوق السري، الذي ُيشك

االلتفافي���ة لدفق األم���وال دون رقي���ب، وحقيقة أن 

“كيرن كييمت ليسرائيل” يدار خارج الرقابة العامة، 

وله���ذا فإنه ُيس���تخدم في الس���نوات األخيرة كأداة 

أساسية لتمويل المش���روع االستيطاني في المناطق 

دون رقاب���ة، وهذا م���ا يجعل الكنيس���ت ينظر لعدم 

الرقابة كميزة وليس كنقص.

وبموجب منطق الكنيست، فإنه بسبب كل هذا يجب 

أن تس���تمر إدارة “كيرن كييمت ليسرائيل” بالنهج 

القائ���م، كي تواصل دوس القان���ون بفظاظة، وتلتف 

على الرقابة الشعبية، ما يجعلها قادرة على االستمرار 

بهذا النهج غير السليم، وأن تكون الصندوق الصغير 

ألعضاء الكنيس���ت في هذه المرحلة من أجل تمويل 

المستوطنات واالستيطان.

ويب���دو أن اإلدارة غير الس���ليمة ل���� “كيرن كييمت 

ليسرائيل” هي السبب الذي يجعل أعضاء الكنيست 

يدافعون عنها، فهم معنيون باس���تمرار النهج غير 

السليم، كي يستمر تدفق األموال إلى حيث يطمحون، 

وال تعنيهم وجهة صرف األموال- المناطق )المحتلة(، 

تعيين���ات حزبية، مس���اعدة رؤس���اء مجال���س بلدية 

ليعززوا مكانتهم في المدينة وغير ذلك- فباألساس 

يج���ري الحديث من ناحيتهم عن أم���وال خارج دائرة 

الرقاب���ة، وباإلمكان التالعب بها بحس���ب رغبة أعضاء 

الكنيست.

وليس هذا فحس���ب، بل إن أعضاء الكنيست حتى ال 

يخجلون بهذا، ال بل يجاهرون به، أي يجاهرون بحقيقة 

عدم س���المة أنظمة ادارة “كيرن كييمت ليسرائيل”، 

والسبب أنهم معنيون بهذا.

ونرى أن����ه بدال من تعزيز األبح����اث العامة والرقابة 

البرلمانية، فإن أعضاء الكنيس����ت منشغلون في دفن 

قوانين ال تخدم مصالحهم الشخصية، أو مصالحهم 

الحزبية لألحزاب التي ينتم����ون لها، فتقليص حجم 

قانون التس����ويات هذا العام جرى بهدف تحس����ين 

األنظم����ة الديمقراطية اإلس����رائيلية، وق����د تنازلت 

الحكومة عن اس����تخدام هذا القانون كأداة أساسية 

في تمرير االصالحات األساس����ية المعنية بها، بينما 

يواصل الكنيس����ت لجم ومن����ع إصالحات هامة، حتى 

وإن كانت قليلة جدا. وما يمد الكنيس����ت يده لدفعه 

هو ما يك����ّرس المصالح الغريبة، التي تمس س����لطة 

القانون، وإذا برلماننا ال ُيصلح األمر بسرعة وبأساليبه 

فإن الديمقراطية اإلس����رائيلية ق����د تكون في خطر 

حقيقي. 

أعضاء الكنيست يشجعون الفساد في المؤسسات العامة!
*الكنيست يمنع إصالحا إداريا في صندوق إسرائيل التابع للوكالة الصهيونية لمنع إخضاعه للرقابة العامة 

كونه يشكل القناة السرية لتمرير األموال الضخمة للمشروع االستيطاني في المناطق المحتلة*

في صحيفة “ذي ماركر”، إن الحقيقة المقلقة لالنكماش 

االقتصادي، كان����ت معروفة منذ الرب����ع الثاني من هذا 

العام، بعد نس����بة نمو ليست س����يئة في الربع األول من 

هذا العام، وبلغت 2ر3%، إال أن النس����بة هبطت في الربع 

الثاني إلى نس����بة 2ر2% فقط، حينها كان واضحا أنه تم 

لج����م وتيرة النمو، ففي فترة “عملي����ة الجرف الصامد” 

)العدوان على غزة(، كان واضحا أن االقتصاد س����يتلقى 

ضربة اضافية، على الرغم من أنه كان عملية عس����كرية 

محدودة دامت 50 يوما، فحينما ينشط االقتصاد بصورة 

طبيعية، فإن النمو ال يتراجع بهذا الشكل.

ويتابع باسوك كاتبا أنه في المّرة األخيرة التي سجل 

فيها االقتصاد انكماش����ا، كان ف����ي نهاية العام 2008، 

ومطل����ع العام 2009، حينما كان العالم بأس����ره في أزمة 

اقتصادي����ة عامة، فف����ي الربع الراب����ع واألخير من العام 

2008 س����جل االقتصاد انكماشا بنسبة 6ر1%، وفي الربع 

األول م����ن العام 2009 انكمش االقتصاد بنس����بة 5ر%2، 

حينها كان االقتصاد يش����هد ركودا، بموجب التعريف 

للرك����ود، حينم����ا ينكم����ش االقتص����اد ف����ي ُربعي عام 

متتاليين. 

ويق����ول باس����وك: إال أنه في هذه الم����ّرة، فإن الصورة 

مغايرة، فاالقتصاد ال يشهد ركودا، والتقدير يقول إنه 

في الربع األخير من العام الجاري سيكون النمو ايجابيا، 

ولك����ن هذا ال يقول إن على ق����ادة االقتصاد أن يحتفلوا، 

فالتباطؤ االقتصادي مس����تمر في ه����ذه المرحلة، وإذا 

واص����ل قادة االقتصاد، وأولهم رئي����س الوزراء بنيامين 

نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد، أالعيبهم السياسية، 

على حس����اب معالجة التباطؤ، فمن الممكن أن ال يبتعد 

اليوم الذي ستغرق فيه إسرائيل في ركود اقتصادي. 

ويش����ير باس����وك إلى أن وتيرة النمو السلبية لم تكن 

فقط في الرب����ع الثالث، فأيضا الناتج االقتصادي تراجع 

بنسبة اعلى من االنكماش المذكور، وبلغ تراجعه نسبة 

4ر1%، وهذه المّرة األولى منذ أزمة 2008، التي يس����جل 

فيها الناتج االقتص����ادي تراجعا، ففي الربعين األولين 

من هذا العام ارتفع الناتج االقتصادي بنسبة 8ر%2.

ويقول إن قسما من معطيات االقتصاد في الربع الثالث 

عليها أن تضيء الضوء األحمر لدى متخذي القرارات إذا 

لم ُيضأ حت����ى اآلن، ففي األرباع الثالثة األولى من العام 

2014، على سبيل المثال، ُسجل تراجع في االستثمار في 

بناء المساكن في إسرائيل، وبلغ التراجع في الربع األول 

بنس����بة 2%، وفي الربع الثان����ي 3ر2% وفي الربع الثالث 

1ر2%، وال حاجة ألن تكون خبيرا اقتصاديا كي تفهم أنه 

على خلفية اهمال قادة االقتص����اد لألمر، فإن معطيات 

الرب����ع الرابع واألخير في هذا المجال س����تكون س����لبية، 

وه����ذا ما يجري حينم����ا يعد قادة الحكوم����ة مرتين بأن 

موضوع البناء للسكن على رأس جدول أعمالهم.

ويتابع بسوك كاتبا أن إحدى عربات قطار النمو الهامة، 

هي تصدير البضائع والخدمات، فتصدير الخدمات قاد 

الص����ادرات ككل إلى نتيجة ايجابية من����ذ مطلع العام، 

ولك����ن اتضح أن هذا ال يكفي، بعد فترة تأرجح في الربع 

الثاني، حينما تراجعت الصادرات بنسبة 6ر13%. بالذات 

في الربع الثالث ارتفعت الصادرات بنسبة 8ر2%، إال أنه 

من دون صادرات المجوهرات ف����إن الصادرات تراجعت 

بنسبة 4ر%4.

وعل����ى أثر المعطي����ات االقتصادي����ة الجديدة أعلنت 

ش����ركة االعتم����ادات الدولي����ة “فيتش”، وه����ي واحدة 

من أكبر ثالث ش����ركات اعتماد عالمي����ة، عن توقعاتها 

لتخفيض تدريج إس����رائيل ف����ي االعتم����ادات المالية 

العالمة مستقبال، رغم انها أبقتها في المرحلة الحالية 

عن����د مس����توى A. وجاء ه����ذا القرار بع����د تخوفات في 

المؤسسة اإلس����رائيلية من أن تقرر شركات االعتمادات 

المالية الدولية خفض تدريج إسرائيل، األمر الذي يعني 

رفع فوائد بنكية على قروضها الخارجية بأعلى مما هي، 

طالب بها إسرائيل.
ُ
وما يتبع ذلك من ضمانات ست
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

بقلم: مئير بن ميمون )*(

أقيمت دولة إس���رائيل على أي���دي مهاجرين يهود قدموا 
م���ن أوروبا، وق���د أقيمت ه���ذه الدولة من أجله���م وألجلهم 
فقط، وطبقت فيه���ا منظومات القوة واالقتص���اد والقوانين 
والعدال���ة واألخالق، الت���ي جلبها هؤالء اليه���ود األوروبيون 
على بقية الس���كان الذين يش���كلون األغلبية. وعندما هاجر 
يهود الدول اإلس���المية إلى إس���رائيل، وج���دوا فيها نظاما 
سياس���يا واقتصاديا لم يكن مستعدا أو مهيئا الستيعابهم 
وتضمينه���م، وتم نقلهم للعيش ف���ي غيتوات أقيمت على 
أط���راف الدول���ة، وجرى تش���غيلهم في مهن يدوية ش���اقة 
دون وجود ف���رص للتقدم، كما جعلوا منه���م وقودا للمدافع 
وخط دفاع أول أمام هجمات الفدائيين وصواريخ الكاتيوش���ا 

والقسام.
وفيما نش���أ في غيتوات العمل، التي أقيمت في الش���مال 
والجن���وب المعزولين، اقتص���اد فقر وأج���ور ال تتيح التقدم 
االجتماع���ي، تطور في المدن الكبيرة في مركز البالد اقتصاد 
مختلف، يتيح وجود طبقة متوس���طة مس���تقرة، عاشت على 
حس���اب الفقر في غيتوات العمل، الت���ي تحولت في نهاية 

المطاف إلى معسكرات للبطالة واإلجرام واإلحباط. 
وتنتمي غالبية اليهود الش���رقيين في إسرائيل إلى الجيل 
الثالث في الدول���ة. ويوصف أجدادنا بأنه���م جيل الصحراء 
المس���حوقين، الذين لي���س لهم هوية أو دولة، وقد عاش���وا 
غرباء تماما في »أرض الميعاد« التي ظنوا أنها لهم.  بعضهم 
حقق قدرا م���ن النجاح في حياته، وبعضه���م اآلخر غرق في 
رمال صحراء الهويات.  وقد حاول آباؤنا التقدم في حياتهم، 
إذ ابتاع���وا مس���اكن خاصة، وتعلم بعضهم ف���ي الجامعات، 
وامته���ن جزء منهم التج���ارة، فيما ت���رك بعضهم غيتوات 
العمل ليس���تقروا في المدن الكبيرة في وسط البالد، غير أن 
النجاح لم يحالف غالبيتهم.  أما نحن أبناء الجيل الثالث فقد 
كن���ا أكثر تعليما وحنكة، واألهم من ذلك، أننا نجيد الكالم أو 
على األقل نفهم اللغة األش���كنازية. ونحن ندرك أننا نعيش 
في دولة ليس���ت لنا. صحيح أننا نقتني ش���ققا في تل أبيب، 
ونش���تغل في أعمال ووظائف كالتي يعمل فيها األش���كناز، 
وأحيان���ا نتقاضى رواتب مماثلة له���م، لكننا نعلم بأن جارنا 
في نفس البناية، وربما حتى في ش���قة أقل جماال وفخامة من 
ش���قتنا، ولعله يكس���ب أقل منا، وحتى لو كان مدينا للبنك، 
س���يكون دوما أوفر حظا منا في النجاح والحياة، فقط ألنه ولد 

لألبوين »الصحيحين«!
نح���ن نذه���ب للجامع���ة، بعضنا يتج���ه لدراس���ة اآلداب 
والفلسفة والشعر واألدب.  أنا شخصيا أدرس للقب الدكتوراه 
ف���ي التوراة ف���ي كلية الفلس���فة.  نتعرف عل���ى محاضرين 
ومحاض���رات أش���كنازيات يعتقدن أنهن، كنس���اء، ينتمين 
للطبق���ة المتوس���طة المقموعة، ومع ذلك يتنك���رن للفوارق 

الشاسعة التي تفصل بيننا وبينهن. 
تعرفنا على »ماركس���يين« أش���كناز أثرياء لم يتذوقوا في 
حياتهم طعم الفقر، يلمون بنظرية ماركس بأدق تفاصيلها، 

لكنهم يطبقون عمليًا نظرية )وزير المالية( يائير لبيد. 
نرسل أبناءنا إلى مدارس خاصة أشكنازية كي نضمن لهم 
مس���تقبال أفضل، في الوقت الذي نئن فيه تحت عبء الدين 

للبنوك.
نح���اول أن نكون مؤدبين، نلقي التحية على كل أش���كنازي 
نلتقي���ه حتى ال يقال أننا أفظاظ، غير مؤدبين.  نغير أس���ماء 
عائالتنا كي نسمع أقل عربًا، وأقل »سمرًا«، وربما حتى ال نسمع 

وال نرى نهائيا، فمستقبل أبنائنا أهم من أي شيء آخر. 
ندرك نحن الش���رقيين، الذين نمتلك وعيًا، بأننا نعيش في 
عالم ليس لنا، بعضنا يحاول تغييره، جزء آخر يس���عى إلنقاذ 
الهوية الشرقية أو إعادة إنتاجها، وهناك من يرغب أيضا في 
إعادة توزيع الموارد وإنهاء الهيمنة األشكنازية، فيما يريد 

البعض كل شيء في آن واحد معًا.
مؤخ���را اجتاح���ت إس���رائيل موجة ش���رقية جدي���دة، من 
الشعر واألدب والس���ينما ومواقع الرأي، وأشياء أخرى كثيرة 
وجي���دة.  إنها موجة تطرح بديال جديدا للس���لطة والهيمنة 
األش���كنازية المطلقة. مع ذلك فقد أخذ مصطلح »أفضليات« 
يكتسح الخطاب العام، وعلى الرغم من حقيقة إدراكي لنظام 
االمتيازات اإلس���رائيلي والمظالم الفظيعة التي يتسبب بها 
ل���كل من يوصف ب���� »اآلخر« )وال أقصد هنا الش���رقيين فقط، 
وإنما أيضا المهاجرين األثيوبيين والروس ومهاجري العمل، 
وبطبيعة الح���ال، وربما في المق���ام األول المواطنين العرب( 
إال أنني أعتقد بأن اس���تخدام خط���اب االمتيازات يفضي إلى 
طريق مسدود، وإلى تبديد طاقات ثمينة على نزاعات جانبية 

من شأنها فقط أن تحرف النضال العادل عن مساره.
ال أعتق����د أن مقارن����ة الش����رقيين بالس����ود ف����ي الواليات 
المتحدة هي مقارنة س����ليمة، ذلك ألن الشرقيين في دولة 
إس����رائيل، ورغم ما تعرضوا له من إجح����اف ومظالم، ما زالوا 
يهودا،  يتمتعون بامتيازات وأفضليات جمة على الس����كان 
األصليين ف����ي هذا البلد.  لذا اعتقد أن المقارنة الس����ليمة 
لوضع الشرقيين هي المقارنة مع وضع العرب في فرنسا، أي 
مع الحنطيين )الس����مر(.  فاإلنسان األسمر يقبع في الوسط، 
بين األكثر ضعفا اإلنسان األسود وبين اإلنسان األبيض الذي 
أقيم عالمه بأكمله من أجل متعته ورفاهيته.  وقد تعرضت 
مرارا، كشاب ورجل بالغ في إس����رائيل، لالعتقال والتوقيف 
على أيدي أفراد الش����رطة أثناء س����يري في شوارع تل أبيب، 
بسبب لون بشرتي السمراء التي بدت لهم مثيرة لالشتباه، 
ولم أل����ج بوابات مطار »بن غوريون« )الل����د( في أية مرة دون 
أن يوقفني أحد أفراد الش����رطة ويقتادن����ي جانبا لتفحص 
وثائقي الثبوتية.  غادرت إس����رائيل إلى نيويورك وعش����ت 
هناك سبع سنوات في بحبوحة اقتصادية، وإمكانات وفرص 
كثي����رة، دون أن يوقفني أفراد الش����رطة ولو مرة واحدة في 
س����اعة متأخرة من الليل. في إحدى المرات التي عدت فيها 
في زيارة إلس����رائيل، تمشيت مع شاب ارتدى قبعة رياضية 
أخفت مالمح وجهه، في أحد الشوارع الرئيسة في تل أبيب، 
وحين مررنا بس����يارة دورية ش����رطة، ثارت لدي مخاوف على 
الفور من أنهم )أف����راد الدورية( س����يوقفونني، لكنهم لم 

يفعلوا ذلك، وواصلنا كالنا السير. قال لي الشاب بأن السبب 
الوحيد لعدم إيقافهم له، هو وجودي معه، فبحكم س����يري 
وإياه معا لم يش����تبهوا فيه كصاحب سوابق!  شعرت أنني 
قذر وحقير، دون أن أخبره بذلك، لكنني أحسس����ت بأنني من 
ذوي االمتي����ازات، فه����ا هي أبواب دولة إس����رائيل مفتوحة 
أمام����ي أكثر من����ه.. لماذا؟!  ألنني تحول����ت إلى رجل أبيض، 
وألن لون بشرتي الحنطي لم يعد يرمز إلى انتمائي الثقافي 

المتدني، بل أصبح جذابا.
إنن���ي أدرك األلم الناجم ع���ن خطاب االمتيازات، وأش���عر 
باالس���تياء والغض���ب حين أرى ش���خصًا يس���تفيد من هذه 
االمتي���ازات، يأخ���ذ عمل أو فرصة إنس���ان مؤه���ل أكثر منه 
عشرات المرات فقط ألنه مقرب من دوائر المتنفذين.  أشعر 
بالغيظ والحنق الش���ديدين حي���ن أرى حجم الفرص المتاحة 
لألطفال في تل أبيب والمدن الغنية في إسرائيل مقارنة مع 
الفرص القليلة المتاحة لألطفال في المدن والبلدات الفقيرة 
في جنوب وش���مالي البالد.  لكنني لم أعد أستطيع استخدام 
خطاب االمتيازات.  فأفضل أصدقائي هم من األشكناز الذين 
ينعم���ون باالمتي���ازات والرفاهي���ة، وال أدري كيف يمكن لي 
اتهامهم بأنهم ولدوا داخل طبقتهم، فضال عن أنني ال أريد 
أخذ فرصهم، ذلك ألن كل ما أريده وأنشده هو أن تكون تلك 
الفرص متاح���ة لآلخرين أيضا.  ثم من أن���ا حتى يكون مبررًا 
لي التحدث عن امتي���ازات في الوقت الذي تقوم فيه عامالت 
أثيوبيات أو يهوديات من دول آس���يا السوفييتية بتنظيف 
ما خلفته من أوس���اخ في مراحيض دورة المياه في بناية في 
جامعة تل أبي���ب؟! ومن أنا ألتحدث عن العنصرية في الوقت 
الذي نشأت فيه في مجتمع ش���رقي عنصري مارس اإلقصاء، 

وغالبا بالعنف، تجاه كل ما كان مختلفا عنه؟!
لألس���ف الش���ديد، فإن خطاب االمتيازات ينتج معسكرات 
ال ضرورة لها في معظم الحاالت، ينتج ش���رقيين وأش���كناز، 
ويف���رض في الكثير م���ن األحيان هويات عل���ى الناس حتى 
ل���و كانوا غير معنيين بذلك. ويحول ش���رقيين يرفضون هذا 
الخط���اب إلى أش���كناز، ويح���ول الروس، الذي���ن ال أعرف أين 
موقعه���م في دوام���ة الهويات اإلس���رائيلية، إلى أش���كناز 
ذوي امتي���ازات.  وف���ي المحصل���ة فإن ه���ذا الخطاب يعمق 
الش���عور باالغتراب لدى الش���رقيين، ويدعم ويعزز الهيمنة 
األشكنازية عوضًا عن كسرها وتقويضها.  ثم ما الذي يمكن 
لن���ا أن نتوقعه من خطاب االمتي���ازات؟  هل يتعين علينا أن 
نطالب جميع األش���كناز بالتخلي ع���ن وظائفهم ومناصبهم 
ومراك���ز القوة والنفوذ التي يحتلونها، وأن نأتي بش���رقيين 
ليحلوا مكانهم؟! وماذا عن الشرقيين المتمتعين بمثل هذه 
االمتي���ازات، من أصحاب المناصب والمصان���ع والوزراء؟  هل 
يتعين علينا أن ننظر إليهم كنظرتنا لألشكناز؟  هل يتعين 
عل���ى الرجل الش���رقي التخلي ع���ن كل امتيازاته بكونه رجال 
وإخالء مكانه المرأة شرقية، يتعين عليها هي ذاتها أيضا أن 
تخلي مكانها المرأة أثيوبية، عليها بدورها أن تخلي مكانها 
المرأة عربية، وهكذا دواليك؟!  ما الذي سيحدث في إسرائيل 
فيم���ا لو خرج جميع األش���نكاز إلى الش���ارع معلنين ندمهم 

واعتذارهم عن كونهم يتمتعون بامتيازات؟ هل س���تتغّير 
إسرائيل عندئذ؟. 

لكن م���ا الذي س���يحدث إذا ما ألغينا كل موض���وع الهوية 
المستقبلية، وقسمنا إسرائيل بين من يملك ومن ال يملك؟!.

أليس من األفضل واألجدى أن نناقش حقوق التوزيع عوضا 
عن مناقش���ة حقوق االعتراف واإلقرار التي تفضي فقط إلى 
طريق مس���دود، وإلى وجود مجتمع منقس���م مفكك ومتنازع، 
عوض���ا عن التكات���ف في محارب���ة وتقويض النظ���ام النيو- 

ليبرالي؟!
ينظ���ر الخطاب الش���رقي الجديد إلى األش���كنازي على أنه 
أوروب���ي، ويزعم أن الش���رقي، الال أوروبي، ه���و »ملح األرض« 
األصالني في هذا البلد وأنه يتعرض للقمع من قبل اليهودي 
األبيض بصورة يومية.  صحيح أن الرغبة في إقامة وتش���كيل 
ثقاف���ة ش���رقية جديدة ه���ي أم���ر ايجابي على المس���توى 
المبدئ���ي، لكن جعله���ا نقيضا لألوروبية يعتب���ر أمرًا خاطئا 
في أحس���ن األحوال.  كذلك فإن الغمز الشرقي نحو )الهوية( 
العربية ال يجانب فقط الصواب تاريخيا فيما يتعلق بمفهوم 
األوروبي���ة لدى أبنائنا يهود الدول العربية، وإنما يحرم أيضا 
المواطني���ن العرب موالي���د هذا البلد، م���ن إمكانية التماثل 
مع النظام السياس���ي اإلس���رائيلي. فآباؤنا م���ن يهود الدول 
العربية لم يروا أنفسهم كعرب أو كمرتبطين ومتماهين مع 
الهوي���ة العربية لدولهم، وثمة حيثيت���ان يمكن لهما دعم 
واثبات صحة الفرضية التي أنطلق منها في هذا الصدد )رغم 

افتراضي أن كثيرين سيعارضون ذلك(.
أوال، ال يوجد ف���ي تاريخ يهود الدول العربية تبن ألس���ماء 
عربية، إذ ل���م يولد طفل يهودي قط باس���م »نضال« مثال، أو 
طفلة يهودية باس���م »من���ار«. صحيح أن هناك أس���ماء ذات 
أصول عربية مثل »فرحة« لكن اس���تخدام مثل هذه األس���ماء 

غير منتشر في صفوف المسلمين.
ثاني���ا، منذ اللحظ���ة التي وطأت فيها أقدام )المس���تعمر( 
األوروبي األول أرض الدول العربية، وبس���ط س���لطته عليها، 
تبنى اليهود في تلك الدول على الفور لغة المستعمر وأنماط 
سلوكه، وهاجروا إلى دوله األوروبية، وتبنوا أسماءه، وتباهوا 
بخادمتهم العربي���ة.  فوالدتي س���ميت »كلودين«، ووالدي 
س���مي جاك، وجدتاي راش���يل وإيما، وجداي إدوارد وليئون، 
وبذل���ك باتت العربية بعيدة عنهم كل البعد، ليصبحوا أقرب 

كثيرا إلى األوروبية.
واآلن، ه���ا هي الموجة الش���رقية تبحث ع���ن هذه األصول 
الش���رقية، بل وتؤس���س نفس���ها كوليدة لمنطقة الش���رق 
األوس���ط )أي عربية(، وهي بذلك ال تخط���ئ فقط بحق تاريخ 

أبائنا، وإنما تصادر أيضا من عرب الحيز هويتهم.
يتبنى الش���رقي الجديد )في إس���رائيل( ويتمثل س���مات 
»الطبيعي���ة« العربية، متحديا األش���كناز الذي���ن تحولوا إلى 
»منفويين« في الدولة التي أقاموها ألنفسهم.  ويشكل ذلك 
م���ن ناحية نظرية، انقالبا مثيرا لالهتمام، غير أن المش���كلة 
الكبرى هي أن هذا التيار الش���رقي يبقي )المواطنين( العرب 
مرة أخرى خ���ارج المعادلة، ويحرمهم من أية فرصة لالندماج 

ف���ي المجتمع اإلس���رائيلي.  فض���ال عن ذلك، فإن الش���رقي 
الجديد، الذي يسعى لالستحواذ على الهيمنة، يتحول بذلك، 

هو نفسه، إلى أشكنازي ذي امتيازات.
ولألس���ف فإنني لم ألتق حتى اآلن أي شرقي أو شرقية من 
المنتمين لهذا التيار، يقوالن ببساطة إنهما إسرائيليان، أوال 
وقبل كل ش���يء.  فبإقامة هذا الحاجز الفاصل بين الشرقيين 
واألش���كنازيين، وتكري���س خط���اب الهوي���ات المتط���رف 
والجوهراني بهذه الصورة الفظة القائمة، يس���د الشرقيون 
الج���دد الطريق أمام أي���ة إمكانية إليجاد هوية إس���رائيلية 
ش���املة، هوية قادرة على تضمين العربي واألثيوبي والالجئ 
ومهاجر العمل، وكذلك األش���كنازي األبيض.  فضال عن ذلك، 
هناك ش���رقيون كثر ال يرون وال يش���عرون بهذا القمع الذي 
يجري الحديث عنه،  وال يبدون استعدادا لقبوله أو استيعابه، 
كما يرفض ش���رقيون كثر لغ���ة هذه الخط���اب، لكن هاتين 
الفئتين مغيبتان أو تؤثران الصمت قس���را، وهي عملية غير 

ديمقراطية، ال تتيح تعدد اآلراء واألصوات. 

إسرائيلي أواًل!
هل يمكن الخروج من هذه القبلية والشروع بإنشاء مجتمع 

جديد يسوده التضامن والعدالة؟ 
أعتق���د أن ذلك ممكن، فبين الهويات التي ال حصر لها في 
المجتمع اإلس���رائيلي، أغفلت هوية واحدة أساس���ية، وهي 

الهوية اإلسرائيلية.  
فم���اذا لو قلنا بأنن���ا جميعا، بمن ذل���ك المواطنون العرب، 

إسرائيليون أوال وقبل كل شيء؟! 
ف���ي تقديري أن اإلحجام عن تأييد حملة »إس���رائيلي أوال«، 
التي أطلقها موقع »والال« اإللكتروني )العبري(، يرجع س���ببه 
إلى ما ارتكب وما زال يرتكب باس���م هذه القومية من مظالم 
كبرى. ولكن أال يمك���ن إصالح وتصحيح الوضع؟  فأوروبا التي 
يعتبرها الش���رقيون الجدد قارة بيض���اء، لم تعد كذلك، وها 
هي باريس أضح���ت أكبر مدينة إفريقية ف���ي العالم، خارج 
إفريقيا، و«مالمو« في الس���ويد في طريقها ألن تصبح مدينة 
ذات أغلبية مس���لمة، ناهيك عن مدن مثل مارس���يليا وبرلين 
وأمستردام وبروكسل ولندن.  في أوروبا ال يدور النقاش حول 
نشوء أقلية مختلفة عن »األوروبية«، وإنما حول تغيير جوهر 

مصطلح »أوروبي«. 
ربما حان الوقت إلقامة حزب يضع مبدأ العدالة االجتماعية 
وعدال���ة التوزيع كمبدأ أعلى، ويحت���رم في ذات الوقت جميع 
الحقوق الثقافية لس���ائر المواطنين في إسرائيل، وسط خلق 
»إسرائيلية« نشطة وحيوية، ال يكون ما يميزها ويسمها هو 
الش���روخ واالنقس���امات، وإنما مبدأ المواطنة وليس القومية. 
ربما يكون الطريق السليم للخروج من مأزق الهويات هو خلق 
هوي���ة عامة، ليس���ت قومية أو دينية أو إثني���ة، وإنما هوية 

مدنية. 

)*( طالب دكتوراة في جامعة تل أبيب من أصول شرقية. ترجمة 

خاصة. المصدر: شبكة االنترنت.

تيارات جديدة تعصف باليهود الشرقيين في إسرائيل في رحلة البحث المستمرة عن هوية!

أعلن رئيس بلدية أش���كلون )عس���قالن(، إيتمار شمعوني، 

أول من أم���س األحد، عن تراجعه عن قراره م���ن يوم األربعاء 

الماضي، وقف العمال الع���رب عن العمل في بناء غرف آمنة، 

تشبه المالجئ، في روضات أطفال في المدينة، لكنه قال إنه 

في مقابل ذلك س���يقترح على األهالي نق���ل األوالد من هذه 

الروضات إلى أماكن أخرى خالل فترة بناء الغرف اآلمنة بأيدي 

العمال العرب.

وذكرت تقارير إس���رائيلية أن أعم���ال البناء هذه تجري في 

ثالث روضات، وأنه في حال قبول اقتراح شمعوني فإن العمال 

العرب س���يعودون إلى العم���ل في األس���بوع المقبل. وقالت 

مصادر في البلدية إن رئي���س البلدية “لم يتراجع عن قراره 

السابق وهو متمسك بموقفه”.

وكان ش���معوني قد أعلن عن قراره بوقف العمال العرب عن 

العمل يوم األربع���اء الماضي، غداة عملية الكنيس اليهودي 

في الق���دس، معتبرا أن العم���ال العرب قد يمس���ون، برأيه، 

الش���عور باألم���ن لدى س���كان المدينة. وقال ش���معوني في 

تفسيره لقراره إن هدفه “زيادة األمن الشخصي لدى األهالي 

واألوالد والطاق���م الترب���وي”، وأنه “سنس���تمر ف���ي متابعة 

األحداث بقلق وس���نوفر ردا فوريا عل���ى أي توجه”، وأن وقف 

العمل سيستمر “حتى يهدأ الوضع األمني”.

وعقب���ت وزارة األم���ن الداخل���ي اإلس���رائيلية بالق���ول إنه 

“بموجب تعليمات الجهات األمنية، فإن جميع المستخدمين 

ف���ي أعمال تحصي���ن مبان بواس���طة مقاولي���ن مدنيين هم 

مواطنون إسرائيليون ويحملون بطاقات هوية زرقاء، وحصلوا 

على تصاريح خاصة من شرطة إسرائيل للعمل في مؤسسات 

تربوية وبالقرب من أوالد”.  

وجاء قرار شمعوني في فترة وصل فيها منسوب العنصرية 

في إس���رائيل ضد العرب إلى ذروة غير مسبوقة، يرى محللون 

كثي���رون أن حكوم���ة بنيامي���ن نتنياهو تغذيه���ا باألقوال 

واألفعال، مثل التصريحات المنفلتة ضد العرب وقتلهم بدم 

بارد، فيم���ا تكون هناك إمكانية العتقالهم من دون س���فك 

دماء، وسن القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية.

رغ���م ذلك، أثار قرار ش���معوني عاصفة في إس���رائيل على 

مس���تويين: األول عل���ى الصعي���د القانوني، وإع���الن وزارة 

الداخلية ووزارة العدل عن أن القرار غير قانوني. والثاني كان 

على الصعيد السياس���ي، بالتنديد بالقرار ضد العمال العرب 

بش���كل جارف، بدءا من نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون 

ووزي���ر الخارجية أفيغ���دور ليبرمان، وحتى وزي���ر االقتصاد 

ورئي���س حزب “البي���ت اليه���ودي” اليميني االس���تيطاني 

المتطرف، نفتالي بينيت، الذي زعم أنه “لن أس���مح بالتمييز 

ضد العرب”!

وقال���ت مصادر ف���ي وزارة الع���دل اإلس���رائيلية حول قرار 

ش���معوني إنه “ينبغي أوال التدقيق في ما قيل، لكن ظاهريا 

الحدي���ث يدور ع���ن قرار غي���ر قانوني”. رغم ذل���ك، أضافت 

المص���ادر أنه ينبغ���ي التدقيق في ما إذا كان ش���معوني قد 

تجاوز صالحياته اإلدارية أو أنه ارتكب مخالفة جنائية.

ويعني ذلك أن���ه إذا تبين أن ش���معوني تجاوز صالحياته 

اإلدارية، فإن الحديث يدور عن مخالفة إدارية وس���يتم إلغاء 

الق���رار، بينما في ح���ال تبين أن القرار ينط���وي على مخالفة 

جنائية، فإنه ستوجه الئحة اتهام ضده بموجب بند االتهام. 

وإحدى التهم التي يمكن أن توجه إليه هي مخالفة قانون 

المس���اواة في فرص العمل والذي يحظر التمييز على خلفية 

ديني���ة وعرقي���ة، علما أن إس���رائيل ال تلتزم به���ذا القانون 

وتمارس التمييز بش���كل فاضح. وقال���ت مصادر وزارة العدل 

إن هناك تهمة محتملة أخرى هي التحريض على العنصرية.

وأمرت وزارة الداخلية ش���معوني، ي���وم الخميس الماضي، 

بإع���ادة العمال الع���رب إلى عملهم في المدين���ة، كما طالبه 

المستش���ار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، بتقديم 

إيضاحات بشأن قراره.

وأوضح مف���وض وزارة الداخلية في لواء الجنوب، أفي هيلر، 

في رس���الة وجهها إلى ش���معوني أن ق���راره “يتناقض مع 

مبادئ المساواة ومنع التمييز، وهي مبادئ أساسية وال حاجة 

للتوس���ع بشرح داللتها وأهمية في دولة إسرائيل. وفي هذه 

الظ���روف أطلب منك العمل فورا على إلغ���اء هذه التعليمات 

وإبالغي بالمستجدات بهذا الصدد”.

أغلبية اليهود اإلسرائيليين
تؤيد فصل العرب من العمل

اس���تغل نتنياهو ه���ذه القضية لتصن���ع التزامه بمبادئ 

الديمقراطية والمس���اواة. ورغم أن كل أدائه السياسي مبني 

على التمييز ضد العرب وتمجي���د الهوية اليهودية بصورة 

عنصرية، إال أن نتنياهو عقب على قرار ش���معوني بالقول إنه 

“ال مكان للتمييز ضد عرب إسرائيل”. 

وتأت���ي أق���وال نتنياه���و في الوق���ت ال���ذي صادقت فيه 

حكومته، على سبيل المثال، على مخططات سلب أراضي عرب 

النقب وترحيلهم من أجل إقامة بلدات لليهود فقط مكانها.

وزعم نتنياهو أنه “س���نحصن المساواة الكاملة ألي مواطن 

من دون فرق في الديانة، الع���رق والجنس، إلى جانب ضمان 

هوية إس���رائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي” 

وادعى أنه “ال يوجد تناقض بين هذه األمور”.

وقال وزي���ر الداخلية الجديد، غلع���اد إردان، الذي كان أول 

قرارات���ه في ه���ذا المنصب س���حب اإلقامة من مقدس���يين 

والتهديد بسحب الجنس���ية من مواطنين عرب في إسرائيل 

بسبب احتجاجات ضد ممارسات االحتالل اإلسرائيلي أو تبرير 

عمليات، إن قرار ش���معوني “مرفوض” وأن���ه “يحظر العمل 

بشكل يشمل ويصم جمهورا كامال في دولة إسرائيل”.  

وطالبت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، فاينشتاين بالتحقيق 

في قانونية قرار ش���معوني، فيما وص���ف وزير المالية يائير 

لبيد أقوال شمعوني بأنها “عنصرية”. 

كذل���ك ندد رئيس حزب العمل، إس���حاق هرتس���وغ، بقرار 

شمعوني.

وتجدر اإلش���ارة إلى أن تصنع قادة إسرائيل، وعلى رأسهم 

نتنياهو، القلق على األقلية الفلس���طينية في إسرائيل يأتي 

ف���ي الوقت ال���ذي تفتك فيه إس���رائيل بالقدس الش���رقية 

المحتلة وس���كانها الفلس���طينيين وتحاول تغيي���ر الطابع 

العربي ف���ي المدينة، كما أنها تأتي بعد أس���ابيع قليلة من 

قتل أفراد ش���رطة لمواطن عربي في قرية كفركنا، لمجرد أنه 

عربي، فيما أعلن نتنياهو على أثر ذلك دعمه ألفراد الشرطة، 

وطالب المحتجين على الجريمة باالنتقال إلى مناطق السلطة 

الفلسطينية وهدد بسحب الجنسية منهم.

وعب���ر 58% من اليهود في إس���رائيل ع���ن تأييدهم لقرار 

ش���معوني فيما عارضه 32%، وفقا الس���تطالع نشرته القناة 

العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي مساء الخميس الماضي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في نهاية األس���بوع 

الماضي، إن فصل العمال العرب من أماكن عملهم ال يقتصر 

على عس���قالن وحدها، وإنما امتد إلى س���لطات محلية أخرى 

ومصالح إسرائيلية كثيرة.

ووفقا للصحيف���ة، فإنه في أعقاب عملي���ة الكنيس، فصل 

أصح���اب مصالح تجارية يهودية العدي���د من العمال العرب 

“بداف���ع الخوف”، كم���ا صرح أح���د أصحاب ه���ذه المصالح. 

وأضاف���ت أنه تم في األس���ابيع األخيرة فص���ل عدد كبير من 

العمال العرب العاملين في ورش���ات البناء والمطاعم وأعمال 

الترميم، فقط لكونهم عربا، وبضمن ذلك قيام مدير ش���بكة 

قاعات لألفراح بفص���ل 17 عامال عربيا، بذريعة الخش���ية من 

وقوع عمليات مشابهة ل�عملية الكنيس.

نفاق نتنياهو وحكومته
لك���ن الباحث ف���ي »المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطية«، 

المحام���ي عمير فوكس، أك���د في مقال نش���ره في صحيفة 

»معاريف«، يوم الجمعة الماض���ي، أنه »عندما يأتي التنديد 

بوقف عمل العرب في أش���كلون ممن يدفعون بقوة سلس���لة 

طويلة من القوانين المعادية للديمقراطية في الكنيس���ت، 

فإنه يوجد في ذلك قدر معين من النفاق«. 

ورأى أن قرار شمعوني »يمس بشكل خطير بالسكان العرب 

جميعهم، ويبث إقصاء لهم... وينبغي اإلش���ارة أيضا إلى أن 

أقواله هي مثال لظاهرة آخذة باالتس���اع لمشغلين يفصلون 

عربا من العمل وكذلك ل�’احتجاج مدني’ عنصري تجاه مصالح 

تجارية تشغل العرب«.

ولفت فوكس إلى أنه »في الدورة الس���ابقة للكنيس���ت تم 

دفع مش���اريع قوانين كثيرة كانت غايته���ا المس بمواطني 

إس���رائيل العرب. هكذا كانت سلسلة مشاريع قوانين ’الوالء 

مقابل المواطنة’، التي تلوح منها الرس���الة أن العرب ليس���وا 

مخلصين للدولة. وهكذا كان قانون لجان القبول )التي ترفض 

سكن العرب في قرابة 800 بلدة يهودية( الذي شكل رسالة 

واضح���ة لمحاولة الحفاظ على بل���دات النقب والجليل نظيفة 

من العرب. وهذه كانت الرس���الة التي بثتها مشاريع قوانين 

غايتها إغ���الق جمعيات ال توافق على صبغة إس���رائيل على 

أنها ’يهودية وديمقراطية’«.

وأضاف فوكس أنه في دورة الكنيس���ت الحالية »تتدحرج 

مشاريع قوانين تبث رسالة مش���ابهة. وأولها مشروع قانون 

أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي. وجميع 

صياغات مشروع القانون هذا تتنكر للعرب مواطني إسرائيل، 

وتبث رس���الة مفادها أن الع���رب هم مواطنون م���ن الدرجة 

الثانية في الدولة القومية اليهودية«.

وأش���ار إلى أنه »على هذا النحو هي رسائل وزير الخارجية 

)ليبرمان(، التي بموجبها العرب في إس���رائيل هم مواطنون 

مؤقتون، وباإلمكان بجرة قلم س���لب مواطنتهم ونقلهم إلى 

الدولة الفلس���طينية عندم���ا تقوم )برنام���ج ليبرمان لتبادل 

األراضي والس���كان(. وهذه هي الرسالة أيضا من غضب عضو 

الكنيست ميري ريغف على االستخدام ’االستفزازي’ للكوفية 

من جانب النائب باس���ل غطاس على منصة الكنيست، وكأن 

الكوفية هي رمز لإلرهاب«. 

وتس���اءل فوكس »لماذا إذن هناك من فوجئ عندما يذوت 

مواطن���و الدولة هذه الرس���ائل، وفي ه���ذه الحالة من جانب 

رئي���س بلدية هامة في إس���رائيل؟ واضح أن���ه عندما تكون 

هذه هي الرسائل التي تهب من جهة الحكومة والكنيست، 

وم���ن حاخامين كبار أيضا، أفتوا بمنع تأجير الش���قق للعرب 

في صفد، فال عجب أن تس���بب التطرف وممارس���ات تمييزية 

عنصرية«.

وخصصت صحيفة »هآرتس« افتتاحية عددها الصادر يوم 

الجمع���ة الماضي له���ذه القضية. وجاء فيها أن »ش���معوني 

ل���م يخترع ش���يئا: موظفون عرب في هيئ���ات عامة عانوا من 

التنكيل والتهديد بالفصل م���ن العمل خالل عملية ’الجرف 

الصامد’ )في غزة( أيضا«.

وش���ددت الصحيفة عل���ى أن »تنديد نتنياه���و وبينت هو 

ذروة النفاق. وش���معوني إنما ترجم وحسب إلى أفعال الروح 

الت���ي تهب من مكاتب زعماء اليمين في القدس«. وأش���ارت 

الصحيفة إلى طرح نتنياهو لقانون يهودية إس���رائيل، الذي 

تم أمس وصادقت الحكومة عليه، وقالت إن »نتنياهو نس���خ 

لمش���روع القانون هذا مقطعا من وثيقة اس���تقالل إسرائيل 

وشطب منه التعهد الواضح بالمساواة في الحقوق )للعرب(«. 

وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون هذا »يتجاهل وجود 

مجتمع عرب���ي لديه لغة وثقافة وحق���وق، ويضع المواطنين 

العرب في درجة دنيا مقابل اليهود... وبدال من إنهاء التمييز، 

نتنياهو يعتزم تخليده بواس���طة قانون أس���اس« يعتبر في 

إسرائيل قانونا دستوريا. 

ولم تفاجأ الصحيفة من أداء نتنياهو ألنه »تجاهل المجتمع 

العربي طوال سنوات حكمه، وائتالفه يعمل دون كلل من أجل 

’تهويد’ الدولة«.

وقال���ت الصحيف���ة إن »أداء حزبي ميرت���س والعمل مخيب 

لألم���ل، ألن الحزبين ال يضع���ان تحديا أم���ام الحكومة بطرح 

نم���وذج بديل للمس���اواة المدنية والمجتمعي���ة ويكتفيان 

ببيانات صحافية واهية«.

وخلصت الصحيف���ة إلى أنه »حان الوقت لتأس���يس حركة 

اجتماعي���ة واس���عة وصارخة مؤلف���ة من اليه���ود والعرب، 

وتطال���ب ب���� ’المس���اواة اآلن’ ف���ي مقابل عنصري���ة اليمين 

والضعف السياسي لليس���ار. ويحظر السماح لنتنياهو بمحو 

وثيقة االستقالل، وإال فإن شمعوني لن يكون آخر من يفرض 

األبارتهايد في مؤسسة عامة«. 

قرار وقف تشغيل العرب في عسقالن- نتاج تغذية حكومة نتنياهو للعنصرية!

الشعار : ال نشغل عمااًل عربًا.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

»يجب إجراء إصالحات في الشاباك 
وإخراج المسؤولية  عن تقدير 
خطورة المطلوبين من يديه«!

يدور ف���ي الفترة األخيرة صراع بي���ن جهازين أمنيين 

إس���رائيليين، هما الجيش وجهاز األمن العام )الشاباك(. 

وه���ذان الجهازان، أكثر م���ن غيرهم���ا، يتحكمان بحياة 

الفلسطينيين. لكن الشاباك يتحكم بحياة الفلسطينيين 

أكث���ر من الجي���ش، بحكم أن مجال مس���ؤوليته أوس���ع، 

وتمت���د من الضفة الغربية إلى القدس الش���رقية وقطاع 

غزة وداخل الخط األخضر، بينما مجال مس���ؤولية الجيش 

تنحصر في الضفة والقطاع.

ويتمحور الصراع بين الجيش والشاباك، الذي خرج إلى 

وس���ائل اإلعالم، حول ادعاء الشاباك بأنه حذر، في بداية 

العام الحالي، من أن حركة حماس تس���تعد لخوض جولة 

قتال مع إسرائيل، فيما الجيش يقول إن الشاباك لم يضع 

تحذيرا كهذا. 

ورأى المحل���ل العس���كري، ران إدليس���ت، في مقال في 

صحيف���ة »معاريف«، أن م���ا حدث في هذا الس���ياق هو 

أن ش���ن حملة االعتقاالت الواس���عة في صفوف نش���طاء 

حم���اس في الضف���ة، كان يهدف إلى التس���بب بانهيار 

الحرك���ة في الضفة بإيحاء من الش���اباك وموافقة رئيس 

الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو. وق���د جرت هذه الحملة في 

موازاة الحملة العسكرية الواسعة بحثا عن المستوطنين 

الثالثة، في بداية حزيران الماضي. 

وقد شارك في هاتين الحملتين العسكريتين الجيش، 

الذي يعتبر »مقاول االعتقاالت« بموجب قوائم يزوده بها 

الشاباك. ورأى إدليست أن شعبة االستخبارات العسكرية 

)»أم���ان«( »كانت ملزمة بأن تقدر وتحذر من أن وحش���ية 

وحجم الحملة العس���كرية في الضفة غير التناس���بيين 

سيقودان إلى تصعيد في القطاع وإلى حرب«. 

وأضاف إدليست أنه »قالوا لي إن وثيقة كهذه، بتوقيع 

رئي���س ’أمان’ في حينه أفيف كوخافي، تم تحويلها إلى 

رئيس الحكومة، لكن لو كان الجيش أكثر حزما لتمكن من 

الس���يطرة بنفسه على شغب الشاباك... ولما تم جرنا إلى 

عملية الجرف الصامد العس���كرية التي كانت حرب ردود 

فعل منذ بدايتها. وهي حرب لم يكن الجيش اإلسرائيلي 

مس���تعدا لها بش���روطه، تماما مثلما نتدحرج إلى الحرب 

الدينية في القدس«.

واعتبر إدليست أن أقوال رئيس الشاباك، يورام كوهين، 

أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيس���ت، األسبوع 

الماضي، أن الرئيس الفلس���طيني، محمود عباس، »ليس 

معنيا باإلره���اب وال يقود اإلرهاب. وهو ال يفعل ذلك من 

تح���ت الطاولة أيضا«، والتي ج���اءت مناقضة لتصريحات 

نتنياه���و الذي يتهم الرئيس الفلس���طيني بالتحريض 

على العنف في الق���دس، ربما جاءت لكي يغطي كوهين 

نفس���ه تحس���با من حرب دينية، »لكن ال يمكن التغطية 

على أدائه وأداء الشاباك الذي جلبنا إلى هذا الوضع«.

إرهابيو »جباية الثمن« 
ينفذون سياسة الحكومة

وفقا إلدليس���ت، فإن وزيرة العدل اإلسرائيلية، تسيبي 

ليفني، أجابت في عدة مناس���بات عن السؤال حول سبب 

معارضة الش���اباك لمحاكمة اإلرهابيي���ن اليهود الذين 

ينف���ذون جرائم »جباي���ة الثمن«، بالقول إن الس���بب هو 

»التخوف من حرق مصادر معلومات«. 

وفس���ر المحلل قول ليفن���ي »بأنهم قال���وا لها بهدوء 

إنهم ينصبون كمينا لقاتل رئيس الحكومة القادم«. لكن 

إدليست يرى أن سياسة التسامح تجاه هؤالء اإلرهابيين 

تنبع من أن »سياسة حكومة اليمين هي ممارسة الضغط 

على الفلسطينيين من أجل أن يرحلوا عن الضفة، ومخربو 

’جباي���ة الثمن’ هم س���رية هذه السياس���ة«. وأضاف أن 

»الشاباك مذنب في أنه يرفض مواجهة اللوبي اليميني 

في الكنيست وتعريف هذه األنشطة على أنها إرهابية«.  

واقتبس إدليس���ت من أقوال رئيس الش���اباك األس���بق، 

كرم���ي غيلون، لموق���ع »يديعوت أحرون���وت« االلكتروني، 

ب���أن »الحقيق���ة بعدم اإلع���الن ع���ن ’جباية الثم���ن’ أنه 

تنظيم إرهابي هو إخفاق يش���ارك الش���اباك فيه. وأعتقد 

أنه باإلم���كان القبض عليهم، والس���ؤال هو م���ا إذا كانوا 

س���يحاكمونهم. فعندم���ا يت���م اإلعالن ع���ن منظمة أنها 

إرهابية، فإن حرية العمل ضدها تكون أكبر بكثير. وأعتقد 

أن���ه ينبغي البحث عن الحاخامي���ن، وبرأيي هم ال يعملون 

بالحزم الكافي ضد الحاخامين الذين يمارسون التحريض«.

ورأى إدليست أن الشاباك بحاجة إلى هزة، أو إصالحات، 

بحيث »يجب أن يكون في أساس اإلصالحات قرار حكومي 

بأن التقييم القومي للتحذير من حرب بمس���ؤولية ’أمان’ 

فق���ط. وثمة بند آخر مطلوب تحديده، وهو تكليف هيئة 

خارجية، تش���مل الش���اباك طبعا، بالمسؤولية عن تقدير 

م���دى خط���ورة مطلوبي���ن )فلس���طينيين(، وفيما يكون 

الجيش هو الجهة الحاسمة في األمر«.

وأض����اف أنه »ف����ي هذه األي����ام، وفيما الدم����اء محقونة، 

يصطاد الشاباك شركاء في تنفيذ عملية ومنفذي عمليات 

محتملين على طريقة أن كل )من اسمه( محمد هو مطلوب. 

وبعد تحويل األحياء )الفلسطينية( في شرقي القدس إلى 

غيتوات محاصرة، من ش����أن القدس الش����رقية أن تزيد من 

تطرف الحرب الديني����ة ومعها العالم العربي كله. هذا هو 

السبب الذي يستدعي إجراء إصالحات واسعة في الشاباك 

وهزه اآلن، إذ ال توجد لدى الش����اباك القدرة العقلية إلجراء 

حس����ابات وتوازنات لكافة عناصر الصراع ولكي يستخلص 

من هذا التقييم سياسة عمالنية ميدانية«.

وخلص إدليس���ت إلى أنه »بس���بب كونه جهازا ذا بنية 

مركزي���ة للغاي���ة، فإن مش���كلة الش���اباك وحلها تكمن 

بقيادت���ه. فخليفة كوهي���ن هو نائبه. وهذا مس���توطن 

يعتمر قلنس���وة وآراؤه أكثر تطرفا م���ن كوهين. وهناك 

مرشحون آخرون من داخل الجهاز، ومسرحون من الجيش 

ويعتبرون معتدلين. والوضع الحالي يس���توجب تعيين 

مرش���ح من خارج الجه���از، أحد ما مثل )رئيس الش���اباك 

األسبق وقائد سالح البحرية األسبق(عامي أيالون، أو حتى 

أكاديم���ي خبير في قضايا المنطقة. وعمليا كل من لديه 

الق���درة على رؤية الصورة كلها. لكن هذا لن يحدث خالل 

والية الحكومة الحالية«.

كش����فت األحداث المؤسفة التي جرت في قرية أبو سنان، 

قبل عش����رة أيام، مرة أخرى، عن التناقض����ات التي تعمدت 

إس����رائيل زرعها في أوس����اط األقلية العربي����ة داخل الخط 

األخض����ر، بين »عرب جيدين« و«عرب أش����رار«، وفيما المعيار 

هو الخدمة العسكرية والوالء لسياسات الدولة المضطهدة 

للفلسطينيين. 

ووفقا للرواية التي تناقلتها وسائل اإلعالم في إسرائيل، 

العبرية والعربية، فإن األحداث التي وقعت في أبو س����نان، 

مساء يوم الجمعة 14 تش����رين الثاني الحالي، بدأت بنقاش 

في موقع »فيسبوك« بين ش����بان عرب دروز من القرية، على 

خلفية مقتل ضابط وحدة حرس الحدود اإلسرائيلية، جدعان 

أس����عد، الذي ينتمي للطائفة العربية الدرزية، خالل عملية 

دهس نفذها فلس����طيني في القدس، وبين شبان مسلمين 

أرادوا االحتجاج على مقتل الش����اب خي����ر الدين حمدان من 

قرية كفر كنا بنيران أفراد شرطة اغتالوه غدرا.

وامت����د هذا النق����اش إلى المدرس����ة الت����ي يتعلم فيها 

أبن����اء الطائفتين. وحضر الطالب المس����لمون وهم يضعون 

عل����ى أكتافه����م الكوفيات، م����ا أثار غضب الط����الب الدروز، 

الذي����ن اعتبروا الكوفي����ة رمزا للهبة الحاصل����ة في القدس، 

تل أسعد. وبحس����ب تقارير صحافية عبرية، 
ُ
التي بسببها ق

وغير مؤكدة، رد الطالب ال����دروز بإظهار »نجمة داود« كانوا 

يتقلدونه����ا. وف����ي إث����ر ذلك ارتف����ع منس����وب التوتر بين 

الجانبين إلى أن وصل حد الشجار العام بين أبناء الطائفتين 

في القرية، وحّد استخدام السالح، وأسفر ذلك عن جرح أكثر 

من أربعين شخصا من الجانبين، وكانت جراح أحدهم خطيرة 

جدا. 

ويذكر أن هذه األحداث في أبو س���نان جاءت بعد أس���بوع 

س���ادته حالة غليان في المدن والق���رى العربية في أعقاب 

جريم���ة قت���ل حمدان ف���ي كفر كن���ا، وإعالن إض���راب عام 

احتجاج���ي وان���دالع مواجهات بين الش���بان العرب وقوات 

الش���رطة، وذلك في ظل حال���ة احتقان عام���ة بين األقلية 

العربية بس���بب الوضع في القدس. وف���ي خلفية كل ذلك 

التصريحات المنفلتة لقادة إسرائيل ودعواتهم الستخدام 

القوة المفرطة، وفي مقدمة هؤالء رئيس حكومة إسرائيل، 

بنيامين نتنياهو، الذي أعلن، بعد مقتل حمدان، أنه ال مكان 

للتظاهر ضد إسرائيل وأن من يريد التظاهر عليه أن ينتقل 

إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وأنه أوعز لوزير الداخلية 

ببحث إمكانية س���حب الجنس���ية من الذين يش���اركون في 

المواجهات. 

وفيما يتعلق بالشجار بين الدروز والمسلمين في أبو سنان، 

نقلت صحيفة »هآرتس« )2014/11/16( عن ش���هود عيان في 

القرية قولهم إن قوة الشرطة تأخرت بالوصول من أجل فض 

الش���جار، »وحتى عندما حضرت القوات بعد وقت طويل، وقف 

أفراد الش���رطة جانبا ولم يفعلوا شيئا«. وأشار شهود العيان 

في هذا الس���ياق إلى حقيقة أن الشرطة لم تعتقل أحدا من 

المشاركين في الشجار. 

وقال أحد س���كان أبو س���نان، الذي أصيب بشظايا في يده 

ويرقد في المستش���فى، إنه لم يتواجد في القرية عندما بدأ 

الش���جار. وأضاف أنه »اتصل بي أوالدي وأبلغوني بأن ش���جارا 

كبيرا دائرا في القرية، وفي طريق عودتي اتصلت بالش���رطة، 

لكن عندما وصلت لم تكن الش���رطة موجودة«. وقالت زوجته 

إن »الش���رطة لم تقدم المس���اعدة وحتى أنها لم تدخل إلى 

الحي من أجل حمايتنا، ومنعت س���يارات اإلسعاف من إنقاذ 

المصابي���ن«، وأنه تم نق���ل المصابين إلى المستش���فى في 

مدين���ة نهريا عبر ش���وارع التفافية. واعتبرت أن الش���رطة، 

بس���لوكها هذا، س���اعدت الدروز. وقالت »هآرتس« إن سكانا 

مسلمين في القرية رووا ادعاءات مشابهة. 

من جانبها، رفضت الشرطة أقوال شهود العيان، وقالت إن 

قواته���ا فصلت بين الجانبين “من أجل منع اس���تمرار أعمال 

الش���غب العنيفة. ووجود الش���رطة في المكان منع تصعيدا 

أكبر”.

التحريض على الفتنة
حاولت بعض وس���ائل اإلع���الم اإلس���رائيلية التحريض 

على الفتنة بين س���كان أبو سنان. وعبر عن ذلك الصحافي 

دان مرغلي���ت، في صحيفة »يس���رائيل هيوم«، وهي بوق 

لنتنياهو وسياس���ته. وج���اء مقال مرغلي���ت تحت عنوان 

»يحظر أن يدفع ال���دروز ثمن اندماجهم« في إس���رائيل، 

بادع���اء أن الدروز مندمجون في المجتم���ع والحياة العامة 

في إس���رائيل كونهم يؤدون الخدمة العسكرية اإللزامية 

المفروضة عليهم.

واعتب���ر مرغلي���ت أن »األح���داث ف���ي أبو س���نان كانت 

س���تختفي وكأنها لم تقع لو أن���ه ال توجد جذور جوهرية 

للمواجهة العنيفة بين المجموعتين السكانيتين. والواقع 

هو أن الخالف حول مدى االندماج في الحياة اإلسرائيلية. 

وال���دروز، الذي لديهم مطالب عادلة م���ن الدولة، وحصلوا 

حتى اآلن على وعود أكث���ر مما تم تطبيقه، مندمجون في 

نس���يج الحياة في إسرائيل ويؤدون دورا مركزيا في جهاز 

األمن«.  

وأض���اف مرغلي���ت أن »المس���لمين ليس���وا مهتمي���ن 

بالكوفي���ة الت���ي يضعها طالبه���م في المدرس���ة. وهم 

يريدون قطع العالقة اإلس���رائيلية – الدرزية، ’حلف الدم’ 

ذاك ال���ذي يتحدث���ون عنه كثي���را، وهو الش���وكة بأعين 

الجمهور المسلم. وذلك تماما مثلما يالحق هذا الجمهور 

)المسلم والمس���يحي( الكاهن )»كاهن التجنيد« جبرائيل 

ن���داف( الذي يدعو إل���ى اندماج العرب المس���يحيين في 

الجيش اإلس���رائيلي، أو يعارض منح مكانة قومية ذاتية 

مس���تقلة لذرية الش���عب اآلرامي الوارد ذكره في التوراة، 

ولديه لغة خاصة به« في إش���ارة إلى البدعة اإلس���رائيلية 

الجديدة الرامية إلى سلخ العرب المسيحيين عن شعبهم 

الفلسطيني والتي تلقى معارضة واسعة بينهم. 

وبع���د أن اس���تعرض مرغليت هذه المح���اوالت الدنيئة 

الت���ي تنفذها حكومة نتنياهو، كتب أنه إلى جانب واجب 

الشرطة بتوفير األمن لكل مواطن، فإن »ثمة أهمية خاصة 

ألن توضح إس���رائيل أن المجموعة الس���كانية المندمجة 

في حياتها العامة لن يلحق بها أذى ألنه يوجد اس���تعداد 

لتعزيز التعاون بينها وبين الطائفة الدرزية«.

»نريد عناق الدولة 
كأحياء وليس كأموات«

ما كتبه مرغليت حول اندماج ال���دروز في الحياة العامة 

اإلس���رائيلية يجاف���ي الحقيق���ة والواقع بش���كل صارخ. 

والالفت في الس���نوات األخيرة، أن هن���اك تحوالت جارية 

داخ���ل المجتمع ال���درزي في البالد، وخاصة تجاه مس���ألة 

التجنيد اإللزام���ي المفروض على ش���بان الطائفة. كذلك 

تأسس���ت، مؤخرا، حركة ش���بابية درزية، ال ترفض الخدمة 

العسكرية في جيش االحتالل وحسب، وإنما تحمل أفكارا 

قومية فلسطينية ربما باإلمكان وصفها بالمتطرفة أيضا، 

وتتغن���ى بنضاالت س���لطان باش���ا األطرش، قائ���د الثورة 

الس���ورية ضد االنتداب الفرنس���ي، في عشرينيات القرن 

الماضي.

إال أن هذه ليس���ت الروح واألفكار الس���ائدة بين العرب 

الدروز. ورغم ذل���ك، فإنه تتزايد األص���وات التي تتعالى 

م���ن داخلهم وتحت���ج على سياس���ة حكومات إس���رائيل 

بحقهم. وتعبر هذه األصوات باألساس عن االحتجاج على 

مصادرة أراضيهم، إهمال قراهم، التمييز ضدهم، الفقر 

واإلقصاء م���ن الوظائف الحكومية والنوعية. وتبرهن هذه 

االحتجاجات عل���ى الكذبة الكبرى التي تحاول إس���رائيل 

تسويقها من خالل شعار »الواجبات مقابل الحقوق«. فقد 

طّبق الدروز »واجب« الخدمة العس���كرية على مدار س���تة 

عقود، لكنهم ل���م يحصلوا على حقوق، ب���ل على العكس 

تماما.

وطفت مطالب الدروز، األسبوع الماضي، في أعقاب مقتل 

الش���رطي زيدان س���يف، من س���كان قرية يانوح الدرزية، 

خ���الل عملية الكني���س في الق���دس. وطال���ب الكثيرون 

إسرائيل وقادتها بالتوقف عن الحديث حول »حلف الدم« 

وأن يبدأوا الحديث عن »حلف الحياة«.

وش���ارك في جن���ازة س���يف العدي���د من المس���ؤولين 

اإلس���رائيليين ووف���د ع���ن الحريديم الذي���ن يصلون في 

الكني���س الذي ج���رت فيه العملي���ة، واتص���ل نتنياهو 

والرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بوالد سيف معزيين 

وعبرا عن تقديرهما للشرطي القتيل ولدور الجنود وأفراد 

الشرطة من الطائفة في تعزيز أمن إسرائيل.

ونق���ل تقرير نش���رته صحيفة »معاري���ف«، يوم الجمعة 

الماض���ي، عن أحد المتواجدين في بيت عزاء عائلة س���يف 

قوله عن هذا »العناق« اإلس���رائيلي للدروز »إننا بحاجة إلى 

هذا الدعم ف���ي الوقت الذي ال نزال فيه عل���ى قيد الحياة، 

وخالل الحياة اليومي���ة واالعتيادية. وإال فإن كل هذا مجرد 

كالم. ونح���ن نحب الدول���ة ومخلصون له���ا، لكننا متألمون 

جدا«. 

وقال معداد س���عد، وهو من سكان يانوح وضابط شرطة 

سابق، للصحيفة اإلس���رائيلية »ال أقول إنكم ال تحبوننا، ال 

س���مح الله، إذ يوجد بيننا رباط نادر ولن ينتهي أبدا. لكن 

هذا العن���اق هو أقل مما ينبغي، ويأتي باألس���اس عندما 

تكون هناك قصة بطولية« أي بعد مقتل جندي أو ش���رطي 

درزي. 

وأضاف س���عد أن���ه »يمضغوننا مثل علك���ة طوال ثالث 

س���نوات )م���دة الخدمة العس���كرية النظامي���ة( وبعدها 

يبصقوننا، ويدوس���ون علينا ويمضون. أكثر من 70% من 

ال���دروز هم مقاتلون ف���ي وحدات مخت���ارة، وفي النهاية 

يتس���رحون بش���عور أنه تم إلقاؤهم إلى الكالب. وهؤالء 

الشبان يريدون أن يدرسوا، لكن ال مال لديهم؛ يريدون أن 

يتزوج���وا، لكن ال مال لديهم ألنه تنقص المصانع وأماكن 

عمل في المنطقة؛ يريدون بن���اء بيت، لكن الدولة ال تحرر 

أراضي، وال توجد خرائط هيكلية مصادق عليها«.

وأكد س���عد أن »الش���عور هو انعدام المس���اواة. وأثبت 

ش���باننا أنهم أبطال ف���ي المجال األمن���ي، لكن هذا ليس 

األم���ن فقط.. توجد حياة خارج األمن«. وأوضح أن »الحديث 

يدور عن مش���كلة تش���مل الطائفة كلها، وليست متعلقة 

بالش���بان المسرحين من الجيش فقط. فعدد كبير جدا من 

النس���اء بدون عمل. ونس���بة البطالة بين النساء الدرزيات 

مرتفعة للغاية، والدولة ال تس���تثمر وال تنسق لهن حلول 

تشغيل تستجيب الحتياجاتهن. ونحن نسير معكم طوال 

السنين في رحلة الحياة، ونحن ال نستحق هذا التعامل«.

وقال س���لمان حمدان، وهو من سكان يانوح أيضا وعضو 

المجلس الديني الدرزي األعلى، إنه »أديت مهمات كثيرة، 

وإحدى هذه المهمات، التي أعتز بها بش���كل خاص، هي 

ترأس���ي لوفد إعالمي في خارج البالد. وكنت أول ش���خص 

غير يه���ودي أدى مهمة كهذه وش���رح للعالم الوضع في 

إسرائيل«. 

لكن حمدان يش���عر اآلن بالتمييز ضد طائفته. وش���دد 

على أن »وضعنا يس���وء باس���تمرار ألنه لي���س لدى الدولة 

أي خطة بش���أن الدروز. لقد أبرمن���ا حلفا مع الدولة. واختار 

زعماؤنا الذهاب يدا بيد م���ع اليهود، وعبروا عن موقفهم 

بأن ينخ���رط أبناء الطائفة بالخدم���ة اإللزامية في الجيش 

اإلس���رائيلي. وفي البداية كنا مثل قطي���ع وأطلقوا علينا 

اس���م وحدة األقليات. وبعد ذلك تعّين اللواء الدرزي األول، 

يوسف مش���لب، وبدأنا نشعر باالعتزاز. لكن توجد واجبات 

وتوجد حقوق. ونحن ال نحص���ل على كل الحقوق وال توجد 

خطط بشأننا مثل الخطط لليهود«. 

وتابع حم���دان »أعتز بدولت���ي لكن التعام���ل معنا غير 

س���ليم. لقد صادروا أراضينا في الماضي وهناك أشخاص 

 لديهم متر واحد. إننا نريد أن 
َ

في القرى الدرزية لم يب���ق

يضعوا خططا وأن يعيدوا للس���كان قس���ما من أراضيهم، 

ليستقروا فيها ويبنوا بيتا. وأنا لست مدلال، وهذه دولتي 

ومن واجبي أن أخدمها، لكن من واجب دولتي أن تخدمني 

أيضا«.

»الخدمة في الجيش ليست مجدية«
وأورد نج���ل س���لمان، المحامي رامز حم���دان، مثاال على 

التميي���ز ضد الدروز. وقال إنه »هناك بلدة يهودية قريبة 

تقع جنوبي قريتنا، ويحصل س���كانها على امتيازات في 

ضريبة الدخل تتمثل بإعفاء بنسبة 15% على الدخل، لكن 

نحن في يان���وح ال نحظى بهذا االمتي���از. وهذا يغيظني. 

وأن���ا ال أفهم ما ال���ذي ينبغي أن نفعله أكث���ر مما فعلناه 

لكي نحصل على معاملة متساوية. ال يوجد ملعب كرة قدم 

واح���د هنا، وحديقة األلعاب الوحيدة في القرية ال ُيعتنى 

بها. لماذا؟ ألنه ال يوجد مال لدى المجلس المحلي. وتوجد 

لدينا مش���كلة ف���ي البنية التحتية مثلم���ا هي الحال في 

جميع القرى الدرزية«. 

وأك���د المحامي حم���دان أن الجيل الش���اب الدرزي ليس 

مس���تعدا للصمت. »ه���ذا ليس الجيل ال���ذي ينتمي إليه 

وال���دي، الذي يقول ش���كرا مقابل أي ش���يء يحصل عليه، 

وحت���ى لو كان لديه ادعاءات فإنه ال يقولها«. وش���دد »لن 

نك���ون مطواعين بع���د اآلن. ونحن نرى كل ش���يء ونعرف 

كل ش���يء ولدينا فيس���بوك وغوغ���ل، وجميعنا موجودون 

في القرية العالمية الصغيرة نفس���ها. ولم يعد باإلمكان 

خداعنا. والش���عور في الوس���ط الدرزي الي���وم هو أنكم ال 

تصنعون معروفا لنا. الجيل الش���اب يقول ’أريد أن أحصل 

على ما أستحق’، و’ال نريد بعد اآلن أن نشعر بأننا مواطنون 

من الدرجة الثانية’«.

وأش���ار إل���ى ردود الفع���ل اليهودي���ة ف���ي الش���بكات 

االجتماعية في االنترنت بعد مقتل أفراد الش���رطة الدروز 

في العملي���ات التي وقع���ت في القدس خالل األس���ابيع 

الماضية. وقال »أنا أؤمن حقا بأن الش���عب اليهودي يحبنا 

ويقدرنا، لكني أس���أل بصوت مرتفع: أي���ن كان كل هؤالء 

باألمس؟. وأتوقع من اليهود أن يقولوا لقادة الدولة إنهم 

يظلمون الدروز، ويجب إعطاؤهم ألنهم جزء منا، إخوتنا«. 

ب���دوره قال أده���م حس���ن )18 عاما( من قرية س���اجور 

الدرزية، إن »ش���عوري س���يء. وأنا أعلم أن الشبان اليهود 

يتذم���رون أيضا من أن الدول���ة ال تعطيهم ما يكفي، لكن 

الشعور لدينا أس���وأ بكثير«. وأضاف أن »حال قرانا مزرية، 

وال توجد بنية تحتية وال اس���تثمار وكل شيء مهمل. هذه 

هي حياتنا. وبعد أن نعود م���ن الجيش إلى القرية ال نجد 

عمال. ش���قيقي أنهى الجيش وهو ال يعمل منذ س���نتين. 

وهو يأخذ 100 ش���يكل من والدي بين الحين واآلخر وهكذا 

يتعين عليه أن يتدبر أمره. وأرى حاالت مش���ابهة كثيرة. 

وهذه ليست حياة طبيعية«.

وأردف حس���ن »نحن نش���عر أن هذا الوضع ال يساوي ما 

نقدمه، لكن ال يوجد خيار آخر. وجميع الطالب في مدرستنا 

يتحدثون عن أن التجنيد ليس مجديا. واألفضل أن يعمل 

الم���رء خالل الس���نوات الثالث هذه حتى لو كس���ب 4000 

شيكل ش���هريا. لكن ما العمل، نحن ملزمون بالتجند، وإال 

سيدخلوننا إلى الس���جن. وشقيقي، عمره 14 عاما، ال يفكر 

بالجيش إطالق���ا، وهو يريد أن يتدين ك���ي ال يتجند. وأنا 

س���أخدم في الجيش اإلس���رائيلي، ولكن هذا بسبب عدم 

وجود خيار آخر. ليس ثمة ما يمكن فعله«.

فرق تسد!
تطرق���ت »هآرتس« إلى أحداث أبو س���نان في افتتاحية 

عددها الصادر يوم الثالثاء الماضي. 

وقالت الصحيفة إن »ه���ذه مواجهة أخرى فيها ’العرب 

يمسون بالعرب’ في نظر الكثيرين من مواطني إسرائيل، 

وال عالق���ة للمجتم���ع اإلس���رائيلي اليهودي به���ا، وفعال 

يتحمل قادة الدروز وقادة المس���لمين مس���ؤولية خاصة 

لتنمية التفاهم بين الطائفتين. لكن الدولة مس���ؤولة عن 

هذا التوتر. فهي تحرك هذه القدرة الطائفية منذ سنين، 

وتفرق بين »عرب جيدين« و»عرب أش���رار«، وتصف العرب 

المس���يحيين كمخلصين لها، والمسلمين كطابور خامس 

والدروز على أنهم ’جزء من لحمها’«.  

ولفتت الصحيف���ة إلى أن “تصني���ف األقليات بموجب 

’م���دى والئها’ للدولة، وفيما معي���ار المدى لتعريف ذلك 

الوالء هو الخدمة في الجيش اإلس���رائيلي، يقوض س���مو 

مصطل���ح المواطنة المتس���اوي بين الجمي���ع. ويحدد هذا 

التصني���ف بقدر كبير حج���م الحقوق ال���ذي تريد الدولة 

منح���ه لكل واحدة من الطوائف، ويس���هم ف���ي التوترات 

الداخلية بين ’أصحاب الحق’ ومسلوبي الحق”.

وأضاف���ت الصحيفة أن “اس���تغالل الخصوم���ات اإلثنية 

أو الديني���ة بهدف إبع���اد أو تقريب أقليات، كان أس���لوبا 

متبعا في الدول االستعمارية التي سعت إلى منع عصيان 

مدن���ي ضد احتالل أجنبي. ويبدو أن إس���رائيل تتبنى هذا 

المفهوم، من خ���الل رؤيتها للدروز، العرب، المس���يحيين 

وأبناء باقي الطوائف، على أنهم س���كان أصليون يشكلون 

تهديدا وليس���وا مواطنين أصحاب حقوق شرعية، من دون 

عالق���ة بخدمتهم العس���كرية أو مدى تبنيهم لسياس���ة 

الحكومة”.

وخلصت الصحيفة إلى أن “األقليات في إسرائيل ليست 

طينة واحدة، والمواجهات على خلفية شخصية، محلية أو 

طائفية ليس���ت غير متوقعة. لكن يتعين على الدولة بذل 

كل ما بوس���عها من أجل خفض منسوب التوترات والجسر 

بي���ن األط���راف، وذلك بدال م���ن تغذية الغرائ���ز ألغراض 

سياسية على غرار ’فرق تسد’”.

أحداث قرية أبو سنان ومقتل أفراد شرطة في عمليات القدس 
تكشف عن تحوالت بين الدروز في إسرائيل!

قوات الشرطة منتشرة في أبو سنان بعد الشجار العمومي!
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تــغــطــيــــة خـــاصــــــة

بقلم: عيدان الندو )*(

كما حص���ل في الكثير من حوادث االعت���داءات والمظالم التي تعرضت لها 

قرية “عقرب���ا” )قضاء نابلس( في الماضي، فقد غرق ح���ادث إضرام النار في 

مس���جد القرية، والذي وقع قبل عدة أس���ابيع، في بحر النسيان والالمباالة من 

جان���ب الجمهور اليهودي. وعلى ما يبدو فإن مثل هذه االعتداءات )س���بق أن 

أضرم مس���توطنون متطرفون النار في 12 مس���جدًا، في أنحاء الضفة الغربية، 

قبل حادث إحراق مس���جد عقربا األخير، عدا عن اعتداءات مش���ابهة تعرضت 

لها مس���اجد داخل الخط األخضر( ال تثير انتباه أحد في إس���رائيل، وإاّل كيف 

يمكن فهم أنه لم توجه ولو الئحة اتهام واحدة ضد مش���بوهين على خلفية 

مث���ل هذه االعت���داءات، بل لم يجر في معظم الحاالت اعتقال أي مش���بوهين 

بارتكابها.  

وفي الوقت الذي لهجت فيه ألسنة بعض المسؤولين اإلسرائيليين بالشجب 

واالس���تنكار، فإن األذن العربية تس���مع بوضوح رس���الة واحدة، تش���ف عنها 

هذه الالمباالة من جانب س���لطات القانون اإلس���رائيلية، فحواها: اذهبوا أنتم 

ومساجدكم إلى الجحيم!

وفي هذا الس���ياق، يمكن لنا أن نتخيل فقط كيف س���يكون الرد من جانب 

السلطات والجمهور اإلسرائيلي فيما لو أضرمت النار في كنيس يهودي واحد 

)اعتقاالت بالجمل���ة، وأعمال عربدة وفلتان من جان���ب عناصر جماعة “جباية 

الثمن”..(.

وتش���كل عقرب���ا مثااًل الفت���ًا لالنتباه، وذل���ك على أرضية تاري���خ طويل من 

االعت���داءات الممأسس���ة التي تعرضت له���ا البلدة وأهله���ا وأراضيها، هذا 

التاريخ الذي يكشف ويبرز ممارسات أجهزة االحتالل أكثر بكثير من التهريج 

االعالمي الروتيني الذي يدور حول أنش���طة وأعمال مجموعة “جباية الثمن”.  

وم���ن هنا من المهم التعرف على هذا التاريخ بغية وضع عمليات إضرام النار 

في السياق العميق الذي ترتبط به، والذي صنعته دولة إسرائيل ذاتها بوعي 

وقصد مس���بقين.  ولعل ذلك يساعدنا في فهم ما تبديه السلطات من “عجز” 

و”إف���الس” طوعيين ومتعمدين في معالجة ظاهرة “جباية الثمن”.  فعناصر 

هذه المجموعة، من “ش���بيبة التالل” المس���توطنين الذي يقفزون بسرعة من 

قرية فلس���طينية إلى أخرى مرتكبي���ن اعتداءاتهم وحرائقه���م، ما هم في 

الحقيقة إاّل “جنود” يعملون في خدمة وبالنيابة عن رجاالت “اإلدارة المدنية” 

وأعضاء كنيس���ت ووزراء في الحكومة اإلسرائيلية، فهناك تحالف وثيق، على 

س���بيل المثال، بين وزير الدفاع )موش���يه يعلون( الذي “شجب” بشدة، وبين 

المستوطنين )“شبيبة التالل”( الذين أحرقوا المسجد في عقربا.

في عقربا يدركون هذه الحقيقة البس���يطة، أما في إس���رائيل، فثمة حاجة 

لجهد كبير من أجل مالحظتها.

عقربا: البداية
عقربا قرية فلس���طينية يبلغ تعداد س���كانها 9 آالف نسمة، وتقع على بعد 

18 كم جنوب شرقي مدينة نابلس.  وعلى الرغم من وقوعها في منطقة ب، إاّل 

أن منطقة الشريط الجبلي )في شمالي الضفة الغربية( تشكل برمتها مدماكًا 

أساسيا في المشروع االس���تيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية وذلك منذ 

فترة »مش���روع ألون«.  لذلك فقد وجهت دولة إسرائيل أبصارها الجشعة نحو 

أراض���ي بلدة عقربا )142 ألف دونم بموجب مس���ح القرى الذي أجري في العام 

1945( مباش���رة بع���د أن وضعت ح���رب حزيران 1967 أوزارها.  ففي ش���هر آب 

1967 أعلنت إس���رائيل عن أكثر من نصف أراضي البلدة )حوالي 67 ألف دونم 

معظمها أراض زراعية( كمنطقة عسكرية مغلقة، غير أن  الجزء األكبر من هذه 

األراضي المصادرة ُحّول ألغراض االس���تيطان، باإلضافة إلى مساحات واسعة 

من أراضي البلدة الممتدة إلى الشرق حتى غور األردن.

وقد شكل االستيالء على األراضي العربية ل� »أغراض عسكرية« إبان السنوات 

األولى لالحتالل، إحدى أكثر الوس���ائل نجاعة في يد الس���لطات اإلسرائيلية.  

ووفقا لشهادات أهالي عقربا، فقد حاول ممثلو »اإلدارة المدنية« اإلسرائيلية 

في الع���ام 1971 إقناعهم ببيع »اإلدارة« 6 آالف دون���م من أراضي البلدة، ولما 

رفض األهالي ذلك، أعلنت سلطات اإلدارة المدنية في نفس العام عن مصادرة 

5 آالف دونم، غالبيتها أراٍض زراعية بملكية خاصة، ل�«أغراض عسكرية«، وفي 

أوائل العام 1972 قامت الس���لطات بتعيين ح���دود األراضي المصادرة والتي 

كانت معظم حقولها قد زرعت بالحبوب.

لم يرق لسلطات الجيش اإلسرائيلي مشاهدة المحاصيل التي كانت قد نمت 

في الحقول، ولذلك أرس���لت في شهر نيسان )1972( طائرات رش لتقوم بإبادة 

المحصول في األراض���ي الزراعية المصادرة من أهالي عقربا، وهو ما اعتبر في 

حينه خطوة غير مس���بوقة في تاريخ صراع السلطات اليهودية في إسرائيل 

ضد السكان العرب.  وفي المقابل فقد فرض تعتيم إعالمي تام على ما حدث، 

وهو نمط مأل���وف من التعاون الدائم في العالقات بين وس���ائل اإلعالم وبين 

الس���لطات في إسرائيل. أما كتل المعارضة اليس���ارية فقد حملت بشدة على 

مصادرة األراضي في عقربا، مؤكدة أنها لم تجر ألغراض عسكرية وإنما لغرض 

االس���تيطان. لم يكن الالفت للنظر في قضية عقربا إبادة المحاصيل الزراعية 

فقط، وإنما الحقيقة التي تكشفت بعد أسابيع قليلة، حين تأكد أن االستيالء 

العس���كري على أراضي القرية تم بهدف نقلها إلى أيد يهودية. فقد أقيمت 

عليها مس���توطنة ضمن مش���روع المس���توطنات العس���كرية التابع���ة للواء 

»ناحال« )أطلق عليها اس���م »غيتيت«( وذلك إلى الجنوب الش���رقي من عقربا.  

لقد مارس���ت السلطات الكذب بشكل س���افر ومفضوح في هذه القضية، ذلك 

ألن وزارة الدف���اع أعلنت في الثاني من تموز 1972 أنه »لن تقام مس���توطنات 

في أراضي عقربا في الس���امرة« وأن األراضي المصادرة ستس���تخدم من قبل 

الجيش اإلس���رائيلي ألغراض التدريب فقط. لكن في أواخر ش���هر آب أقيمت 

على هذه األراضي مستوطنة »غيتيت« وذلك في »عملية سرية« جرت بقيادة 

قائد المنطقة العس���كرية الوسطى في حينه رحبعام زئيفي، وقد شكل ذلك 

إيذانا ببدء أس���لوب عمل جديد في تنفيذ المشروع االستيطاني:  العمل »من 

وراء ظهر« السلطات، بتشجيع حثيث من هذه السلطات )اإلسرائيلية( ذاتها.  

فاألراض���ي التي أقيمت عليها مس���توطنة »غيتيت«، هي نفس األراضي التي 

صودرت من أهالي عقربا بموجب أمر عس���كري، وفقا لما أكدته وثيقة رسمية 

لدولة إسرائيل )»تقرير شبيغل«(. 

وبحس���ب ما أورده الباحث في شؤون االستيطان درور إتكس، فقد حولت في 

العام 1972 مس���احة تقدر بحوالي 3200 دون���م من أراضي عقربا لغرض إقامة 

المستوطنة المذكورة.  

في ش���باط 1973 كتب الصحافي الش���اب في ذلك الوقت ناحوم برنياع في 

تقرير له: »حرب الجيش )اإلس���رائيلي( ضد الع���رب الذين حاولوا الدخول إلى 

أراضيهم المصادرة )والتي وصلت إل���ى ذروتها في رش المحاصيل الزراعية 

بالمبي���دات( جرت أيضا انطالقا من معرفة مس���بقة أن هذه األراضي خصصت 

لالستيطان اليهودي«.  

في كانون األول 1974 اس���تكملت خط���ة تحويل »غيتيت« إلى مس���توطنة 

مدنية، وذلك عبر وس���ائل مختلفة اتبعت في س���لب أراضي الفلس���طينيين 

وطردهم منها في منطقة غور األردن. 

وبطبيعة الحال فقد أدرك معسكر اليمين اإلسرائيلي هذا األسلوب وسانده، 

إذ برر الصحافي وعالم اآلثار تس���في إيالن س���لب أراضي عقرب���ا، انطالقا من 

قناعته أن »حقوق اليهود في الضفة الغربية مسألة بديهية«، إذ كتب قائال: ال 

داعي لإلنكار والتنصل، فمستوطنة غيتيت ستقام على جزء من أراضي عقربا 

التي صودرت ألغراض عس���كرية... هل يعتبر ذلك عماًل إنس���انيا ومشروعا؟! 

إجابتي: نعم، فمستوطنات بكعوت، حمرا، كور، غيتيت ومعاليه إفرايم- التي 

أقيمت في بادية الس���امرة- ترسم الحدود الغربية لمنطقة »مشروع ألون« في 

غ���ور األردن، ومع أن خطة ألون تعتبر تس���وية مؤلم���ة، إاّل أن حدودها تعتبر 

ح���دود األمن التي ال يجوز االنس���حاب منه���ا.  وإذا كان األمر يتطلب مصادرة 

أراض قرى عربية، فإن ذلك يشكل ضرورة ال مفر منها.  

إذن، »مشروع ألون« يعتبر )في نظر اليمين( تسوية خطيرة ومؤلمة، بالنسبة 

لليهود طبعًا)!( وليس العرب.  ثانيا، إن الخلط التام بين االستيطان و«األمن«- 

حدود األمن تتطابق بدقة مع خطة المس���توطنات حت���ى وإن كان من الواضح 

أن مس���توطنة يقطنها عدد قليل من المس���توطنين على أطراف غور األردن ال 

تنطوي على أية قيمة أو أفضلية إس���تراتيجية، بل العكس صحيح- يلقي عبئا 

إضافي���ا على نظام الدفاع.  ثالثا واألهم، ينبغي اعتبار مصادرة األراضي عماًل 

»إنسانيا مشروعا« ذلك ألننا صهيونيون، والصهيونية هي »مشروع إنساني«!

لك���ن إذا كان كل ما جرى مبررًا وإنس���انيًا، فلماذا كذب���ت وزارة الدفاع فيما 

يتعلق بهدف االس���تيالء العس���كري على أراضي عقربا؟!  وإذا ما سحبنا ذلك 

على الوقت الحاضر:  إذا كان كل ما يتم صحيح ومبرر وإنس���اني، فلماذا تخفي 

وزارة اإلس���كان )حاليا( عطاءات البناء في المستوطنات؟!  لماذا يخفي الجيش 

اإلسرائيلي حجم القتل والدمار الذي ألحقه بالسكان المدنيين في قطاع غزة؟!  

ولماذا يوصف من يجرؤ على كشف الحقيقة بأنه »خائن«؟!

احتجاج سرعان ما خبا!
بعثت قضية  عقربا روحًا من الحياة في صفوف اليس���ار اإلسرائيلي الناشط 

خارج البرلمان )الكنيس���ت(، إذ ش���كل إتالف وتدمير المحاصيل الزراعية في 

حق���ول البلدة حدًا فاصاًل ل���م يوافق على تخطيه الكثيرون من ش���بان حركة 

»الكيبوت���س القط���ري«  وطلبة الجامعات ف���ي تل أبيب والق���دس.  وتظاهر 

في عقربا أعضاء حركة »اليس���ار اإلس���رائيلي الجديد« احتجاجا على ما جرى، 

وتعرضوا لعقوبات مختلفة كالسجن والغرامات بسبب احتجاجهم.

وف���ي تقرير مثير لالهتمام نش���ر في العام 2011، كش���فت نيفا لنير، التي 

كانت في ذلك الحين )س���بعينيات القرن الماضي( ناشطة في صفوف حركة 

»اليسار اإلس���رائيلي الجديد«، بعض الجوانب المهمة في قضية عقربا.  فقد 

نظمت لنير في حينه عريضة احتجاج علنية ضد ما جرى من أعمال شنيعة في 

عقربا، وتوجهت للبروفس���ور ميخائيل برونو- الذي تولى الحقا منصب محافظ 

بنك إس���رائيل- طالبة منه إضافة اسمه )توقيعه( على العريضة.  وافق برونو، 

الذي أش���غل في ذلك الوقت وظيفة حكومية )رئيس طاقم »توطين الالجئين 

وتطوي���ر المناطق المدارة«(،  لكنه اس���تدعي، قبل أن يرى اإلعالن )العريضة( 

النور، لحديث »توبيخ« في مكتب رئيس���ة الحكومة غولدا مئير. وقد اتضح أن 

جهاز مخابرات »الش���اباك« اقتحم مكاتب حركة »اليسار اإلسرائيلي الجديد« 

وصادر قائمة الموقعين على العريضة. مع ذلك فقد نشرت العريضة متضمنة 

أيضا اس���م )توقيع( البروفسور برونو، والذي نش���ر مقاال في آذار العام 1973 

تح���ت عنوان »إلي أين تؤدي الطريق من عقرب���ا؟!« احتج فيه إزاء كون ما جرى 

في البلدة من عمل آثم مّر دون اس���تخالص العبر ودون معاقبة المس���ؤولين.  

وضج���ت الصحاف���ة العبرية طوال س���نة ح���ول قضية عقربا، ث���م كفت فجأة 

ودفع���ة واحدة عن االهتم���ام بها، كقضية ترمز إلى الوحش���ية الكولونيالية 

اإلس���رائيلية.  وهكذا طوى النسيان تلك القضية بسرعة، ولم يعد اسمها )أي 

بلدة عقربا( يعني ش���يئا بالنسبة لمعظم اإلس���رائيليين حاليا.  لقد ابتلعها 

تيار المستوطنات الهادر ولم يبق منها أي أثر.

بين فكّي كماشة المستوطنات
تظه���ر نظرة خاطفة إلى خريط���ة المنطقة أن قرية عقرب���ا أصبحت محاطة 

)حاليا( من الغرب بحزام من مس���توطنات »قبضة الس���امرة« )ش���مالي الضفة 

الغربي���ة(، وال���ذي يضم مس���توطنات إيتمار، يتس���هار وتب���واح.  ونظرا ألن 

جميع أراضي أهالي عقربا، الواقعة إلى الش���رق م���ن البلدة، نهبت وصودرت، 

فإن ج���ل األراضي الزراعية لس���كانها تتركز غربي البل���دة. غير أن قرب هذه 

األراضي الزراعية من مس���توطنات »القبضة« يعني بالنسبة ألصحاب األراضي 

الفلس���طينيين العيش في ظل أعمال عنف وتعدي���ات دائمة، وأي خروج من 

جانبهم لقطف الزيتون والمحاصيل أو رعاية الماشية يمكن أن ينتهي، جراء 

اعتداءات المستوطنين، بالموت أو إصابتهم بجروح.  

في تش���رين األول 2000، خرجت مجموعة من أهال���ي عقربا لقطف الزيتون 

ف���ي قطعة أرض تبعد مس���افة 5ر1 كم إلى الجنوب من مس���توطنة “ايتمار”، 

وما أن وصلوا حتى أتت مجموعة من المس���توطنين المس���لحين الذين أخذوا 

يطلقون الن���ار باتجاههم، مما أدى إلصابة اثنين من الفلس���طينيين بجروح. 

وحي���ن أتى أقاربهم م���ن البلدة لنجدتهم، أطلق أحد المس���توطنين رصاصة 

قاتل���ة أودت بحياة الش���اب هاني بني منية- 24 عام���ا.  لغاية اآلن لم تعتقل 

الشرطة اإلسرائيلية مشبوهين على ذمة التحقيق في الحادث، وما زال القاتل 

طليقا )كغيره من قتلة الفلسطينيين الذين خرجوا من مستوطنة إيتمار(. 

وتعتبر مثل هذه االعتداءات مس����ألة روتينية في المنطقة.  إلى الش����مال 

من عقربا، تقع قرية “يانون”، في منطقة ج، وهذه القرية محاطة من الجهات 

الثالث )الشرق والغرب والش����مال( بمواقع استيطانية غير قانونية، تشكل 

امتدادًا توس����عيا لمستوطنة “إيتمار”، وهي تلة 777، تلة 836، و”غفعوت 

عوالم”، وه����ذه األخيرة ه����ي مقر مؤس����س المواقع االس����تيطانية، وزعيم 

المس����توطنين المتطرفين فيها، إفري ران، والذي أجبر غالبية س����كان قرية 

“يانون” )حوالي 270 نس����مة( على النزوح ع����ن قريتهم “طوعا”، في أعقاب 

سلس����لة طويلة من االعتداءات وأعمال التنكيل الوحش����ية التي قادها ضد 

أهالي القرية، والذين انخفض عددهم في العام  2011 إلى 35 ش����خصا فقط 

)جراء استمرار االعتداءات(.  وكان ران قد تمركز في المنطقة في تسعينيات 

القرن الماضي، حيث استولى بمساعدة زمرة من المستوطنين الشباب الذين 

التف����وا حوله، على جزء كبير من أراضي قرية “يانون”،  ليباش����روا سلس����لة 

م����ن المضايقات واالعتداءات ضد األهالي، وم����ن ضمن ذلك إطالق العيارات 

الناري����ة باتجاه البيوت وقطع خطوط الكهرباء وتخريب خزانات المياه، ومنع 

أهال����ي القرية من الوصول إلى حقولهم.  وقد جرت كل هذه األعمال وس����ط 

تجاهل تام من جانب السلطات اإلسرائيلية للشكاوى المتكررة التي قدمها 

أهالي القرية. 

كذلك فقد هاجم إفري ران عددًا من نش���طاء اليسار الذين أتوا للتضامن مع 

األهالي، كما قام بنفسه بالتنكيل بالعديد من سكان القرية. 

هنا فقرات مقتطفة من ش���هادة قدمها غس���ان خضر سليمان في العام 

2001، إلى منظمة “بتس���يلم” ح���ول حادث اختطاف تع���رض له مع أربعة 

آخرين من س���كان القرية عل���ى يد إفري ران وعصابت���ه: “الحظوا بأننا نهم 

بمغادرة المكان، فأخذ ثالثة منهم يطلق���ون النار باتجاهنا وباتجاه قطيع 

الماعز.  احتمينا خل���ف بعض الصخور وأخذنا نبتعد زحفا إلى الوراء.  فجأة 

رأيت خمس���ة من المس���توطنين يركضون نحونا من االتجاه المعاكس، وقد 

تمكن هؤالء المستوطنون من اإلمساك بي.  استطعت التعرف على أحدهم، 

وهو رجل يدعى إفري )إفري ران(، عمره حوالي 50 عامًا.  صوب إفري س���الحه 

نحو رأس���ي وطلب مني مرافقته إلى المس���توطنة.  وحين قل���ت له إننا لم 

نفعل ش���يئًا، وإننا كنا نرعى الماش���ية، انهال على رأس���ي بالضرب بكعب 

مسدسه.. قلت له بأنني لن أرافقه إلى المستوطنة حتى لو أطلق النار علّي.  

عندئذ أوعز إفري للمس���توطنين األربعة المرافقين له بإطالق النار علينا إذا 

رفضنا الذهاب معه.. أحاط بنا المس���توطنون وش���رعوا ف���ي إطالق النار من 

بنادقه���م على مقربة من أرجلنا.. فاضطررنا إل���ى الذهاب معهم.  اقتادونا 

نحن الخمس���ة في طابور واحدا تلو اآلخر.  كنت األخير في الطابور، فيما كان 

إفري يش���د شعري طوال الوقت مصوبا مسدس���ه على رأسي.  سرنا مسافة 

300 متر تقريبا، إلى أن وصلنا إلى الجدار )جدار حماية المستوطنة(.  أمرونا 

باالس���تلقاء على األرض على بطوننا.. رفضت القيام بذلك خوفا من قيامهم 

بإط���الق الن���ار علينا وقتلنا ونحن ف���ي هذا الوضع، فانهال���وا علي بالضرب 

بأعقاب بنادقهم، توس���لت أمام إفري كي يخلوا س���بيلنا، لكن ذلك لم يجد 

نفعا.. فقد انهال علي إفري ومن معه من مس���توطنين بالضرب المبرح على 

كل أنحاء جس���مي، وخاصة على صدري، ووجهي وأخ���ذت الدماء تنزف من 

أنحاء مختلفة من جسدي الذي بدأ يزرق، وشعرت بالدوخان، وحينئذ وصلت 

س���يارة جيب مدنية أخرى، ترجل منها مس���توطن وفي يده هراوة طويلة.  

انهال علي المس���توطن بالض���رب بهراوته بينما كان بقية المس���توطنين 

يقهقه���ون بالضحك.  نهض���ت مذعورا، ودفعت المس���توطن الممس���ك 

بالهراوة، واستجمعت قواي ورحت أركض فارا من المكان، عندئذ شرع إفري 

فورا بإطالق الرصاص نحوي من مسدس���ه بينما كن���ت على بعد مترين منه 

.. لقد فضلت الم���وت بإطالق الرصاص علّي، على الموت تحت التعذيب.. لم 

أشعر أنني أصبت وواصلت الهرب من المكان”.  

استدعت الشرطة الفلس���طينية من جهتها الشرطة اإلسرائيلية، التي جاء 

أفراد منها وقاموا بإخالء س���بيل بقية الشبان المختطفين، فيما نقل سليمان 

للمستش���فى حيث أجريت له عملية جراحية إلخراج رصاصة من إحدى ساقيه 

أطلقها نحوه إف���ري ران.  لقد اضطرت غالبية أهالي قرية “يانون” إلى النزوح 

عن القرية ج���راء إرهاب واعتداءات س���كان المواقع االس���تيطانية المحيطة 

بالقرية، والتي لم يبق فيها حاليا س���وى عدد قليل، خاصة من كبار السن، من 

أصل 150 عائلة من أهالي “يانون”.

بين حوافر المستوطنين وحوافر الجيش
غير أن ما يمكن القيام به في قرية »يانون« الصغيرة - ترانسفير طوعي – ال 

يمكن القيام به في قرية عقربا التي يقطنها اآلالف. لكن مسلس���ل تنغيص 

حياة س���كان البلدة الروتيني والتنكيل بهم بشتى الطرق والوسائل، مستمر 

دون توقف.  

في نيسان 2004 اقتحمت قوة عسكرية إس���رائيلية أحد المنازل في عقربا، 

داعية أصحابه، وس���ط إطالق العيارات النارية عل���ى نوافذ البيت، إلى الخروج 

منه، وما أن فتح صاحب البيت، محمد ديرية، الباب حتى أطلق أفراد القوة النار 

عليه فورا وأردوه قتيال.  

وقد اتضح فيما بعد أن قوة الجيش اإلسرائيلي قتلت في هذا الحادث الرجل 

غي���ر الصحيح، إذ أن ش���قيق محمد )إبراهيم(، الذي أق���ام في بيت مجاور، هو 

الش���خص »المطلوب« الذي كان مطاردا يجري البحث عنه.  وبطبيعة الحال لم 

يعاقب أحد من المس���ؤولين عن الحادث، رغم إدعاء الجيش اإلس���رائيلي بأنه 

»استخلص العبر«!

ف���ي تموز 2012 تع���رض أهالي عقربا إلى عمليات تنكيل واس���عة ش���ارك 

فيها جنود ومس���توطنون جنبا إل���ى جنب.  وقد جرى ذلك ف���ي أعقاب قدوم 

مستوطنين من »إيتمار« إلى إحدى عيون الماء القريبة من حقول البلدة، برفقة 

عدد من الجنود، وهناك ش���رع المس���توطنون بذبح قطيع م���ن الماعز.  وحين 

حاول أحد س���كان البلدة منعهم من مواصلة فعلتهم، تعرض للضرب المبرح 

م���ن قبل أحد الجنود، ث���م كبل بالقيود، وانهال عليه بقية الجنود بمش���اركة 

أحد المس���توطنين، بالضرب المب���رح إلى أن فقد وعيه.  كم���ا أعتدى الجنود 

والمستوطنون على فلسطينيين آخرين أتوا لحماية مواشيهم وحقولهم.

وقد وقعت هذه األحداث داخ���ل منطقة أعلن عنها في العام 1967 »منطقة 

عسكرية مغلقة« )ألغراض التدريب العسكري( إال أنه لم يجر عمليا استخدامها 

ألية أغراض عسكرية منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.  

وف���ي بداية العام 2012، وم���ع تزايد اعتداءات المس���توطنين على مزارعي 

عقربا، جدد الجيش اإلسرائيلي أمر حظر الدخول إلى هذه المنطقة، والمقصود 

هنا حظر دخول العرب فقط، في حين واصل مس���توطنو الموقع االس���تيطاني 

)تل���ة 777( الذي أقيم داخل المنطقة ذاته���ا، التجول بحرية وزراعة األراضي 

المصادرة م���ن أهالي عقربا.  والجدي���ر بالذكر أن هذا الموقع االس���تيطاني، 

أقيم بصورة غير قانونية على قطعة أرض تبلغ مس���احتها حوالي ألف دونم، 

اس���تولى عليها مس���توطنو »إيتمار«، على الرغم من كونها جزءًا من »المنطقة 

العس���كرية المغلقة« التي صادرتها الس���لطات العس���كرية اإلسرائيلية في 

العام 1967، وعلى الرغم من كون هذا الموقع االس���تيطاني غير قانوني، إال أن 

ذلك لم يمنع وزارة اإلس���كان من تحويل مبلغ 800 ألف ش���يكل لتمويل إقامة 

بنى تحتية ومبان عامة لصالح المس���توطنين في الموقع ذاته.  إلى ذلك فقد 

رفضت المحكمة اإلس���رائيلية العليا في الع���ام 2006، الذريعة التي قدمها 

الجيش اإلسرائيلي، وفحواها أنه أغلق حقول المنطقة أمام دخول )أصحابها( 

الفلس���طينيين بهدف »حمايتهم من المستوطنين«، واعتبرت المحكمة في 

قرارها أن ذلك أش���به ب�«سياسة تنهى اإلنسان عن الدخول إلى بيته من أجل 

حمايت���ه من لص يتربص به هناك لمهاجمته«، وأوعزت المحكمة للس���لطات 

بوجوب تأمين سالمة وحماية المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم في سائر 

مناطق الضفة الغربية، وهو واجب ترى سلطات الجيش والشرطة اإلسرائيلية 

نفس���ها معفاة من���ه كما هو معروف.  ومما ال ريب في���ه أنه لو كان في إمكان 

السلطات اإلسرائيلية هدم عقربا بأكملها وطرد اآلالف من سكانها، لكانت قد 

فعلت ذلك دون تردد.  

)*( أستاذ جامعي إسرائيلي. المصدر: شبكة االنترنت. ترجمة خاصة.

عقربا ..  تاريخ طويل ومستمر من المصادرات والعقوبات واالعتداءات اإلسرائيلية الهمجية!

مشهد عام لقرية عقربا.



الثالثاء 2014/11/25م الموافق 3 صفر  1436هـ العدد 345 السنة الثانية عشرة8

»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 

المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
هاتف: 2966201 – 2 – 00970
فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

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«
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غدعون ليفي:

حل الدولتني غري 

قابل للتنفيذ وقد 

فاتنا القطار!

]مقابـــــلة خاصــــة[

احلركات الن�سائية 

والن�سوية يف اإ�سرائيل

]محور مبشاركة:
غيال شتوبلر، عبري بكر،

يفعات بيطون، همت زعبـي[

»قضايا إسرائيلية« 55: محور حول الحرب 
على غزة وآخر عن الحركات النسائية 

والنسوية في إسرائيل

الل���ه- ص���در حديث���ا ع���ن  رام 

للدراس���ات  الفلس���طيني  المركز 

 55 العدد  »م���دار«،  اإلس���رائيلية 

م���ن فصلية »قضايا إس���رائيلية« 

ويضم  مح���ورا  المتخصص���ة، 

يتعام���ل م���ع الح���رب عل���ى غزة 

جانب مح���ور  إل���ى  ودالالته���ا، 

يعالج قضية الحركات النس���ائية 

والنسوية في إسرائيل.

وفي محور غزة يض���ع د. عاطف 

أبو س���يف الح���رب عل���ى القطاع 

في س���ياقها الدول���ي واإلقليمي، 

عب���ر الوقوف عل���ى مواقف الدول 

المختلفة م���ن العدوان، مع تركيز 

على الدول الكب���رى وذات العالقة 

ه���ذه  كن���ه  لفه���م  بالمنطق���ة 

المواقف وطبيعتها وأس���بابها، بغية االس���تدالل على التحوالت األعمق التي تجري 

تحت نه���ر المواقف الظاهرة، ألن من ش���أن هذا- برأي الكات���ب- أن يدل على وضع 

عالقات إسرائيل الدولية، كما على مواقف الدول من الصراع العربي- اإلسرائيلي.

ويكت���ب وديع عواودة  عن ردود الفعل اإلس���رائيلية على الح���رب والطريقة التي 

فهم���ت فيها إس���رائيل الحرب، مح���اوال في تقري���ره العثور على أجوب���ة ولو أولية 

حول أس���ئلة من نوع: هل تس���ببت الحرب بتفكير جديد في العقيدة السياس���ية أو 

العسكرية واإلس���تراتيجية حيال الصراع ومس���تقبل العالقة مع غزة أو مع السلطة 

الوطنية والشعب الفلسطيني؟ هل تقود الحرب- التي يرى فيها اإلسرائيليون حربا 

فاش���لة- لمسيرة سياس���ية؟ ما هي الخيارات الماثلة أمام إس���رائيل بعد الحرب من 

ناحية سياسية؟.

ويراجع مهند مصطفى  في إطار المحور نفس���ه حدود حري���ة التفكير والرأي في 

المؤسس���ة األكاديمية اإلسرائيلية في وقت الحرب، والتي لم تقدم - وفق الكاتب-  

خطابا مختلفا أو ناقدا، أو س���محت بالنقد خالل الحرب، بل كان للصوت المؤيد للحرب 

الحيز األكبر، تخلله قمع كل صوت آخر أو التضييق عليه. 

ويرى مصطفى أن من حس���ن حظ المؤسسة األكاديمية  اندالع الحرب خالل اإلجازة 

ف كثيرا من الصراعات التي كانت ستظهر داخل 
ّ
الصيفية للجامعات، األمر الذي خف

الجامعات، كما أنه أزال عن كاهل المؤسس���ة األكاديمية عبء الكثير من السلوكيات 

التي يعتقد أنها كانت سوف تتخذها ضد األصوات الناقدة أو المحتجة من محاضرين 

وطالب، وخاصة الطالب العرب، لو أن الحرب اندلعت خالل العام الدراسي األكاديمي.

 في  محور الحركات النسائية والنسوية في إسرائيل،  تكتب أستاذة القانون غيال 

شتوبلر عن غياب إطار توجه نظري متماسك لدى المحكمة اإلسرائيلية حول المسألة 

النسوية، فأحيانا يطفو التوجه الديني اليهودي في قضايا األحوال الشخصية مثال، 

وفي حاالت ومجاالت أخرى يس���ود فيها منطق ليبرالي  تحرري، وأحيانا أخرى منطق 

السوق النيو- ليبرالية.

في المحور ذاته تكتب همت زعبي عن الحركات النسائية الفلسطينية في الداخل. 

ب نشأة وتطور الجمعيات النسائية والنسوية في الداخل الفلسطيني 
ّ
وتحاول تعق

مس���تعرضة على نحو سريع نش���أتها تاريخيا قبل النكبة ومس���تعرضة تطور هذا 

القطاع بعد قيام دولة إس���رائيل. وتتناول محاور مركزية في تطور عمل هذا القطاع 

وتتوقف عند تأثير الس���ياقات السياسّية االجتماعية واالقتصادية على خصوصية 

تطوره الفكري وبالتالي أش���كال تنظيم���ه وآليات عمله. كما تتن���اول إنجازات هذا 

القط���اع ودوره الهام في المجتمع الفلس���طيني وتقف في نهاية المقال عند بعض 

التوترات التي يشهدها هذا القطاع والتي قد تحد من قدرته على التأثير. 

وتعالج يفعات بيطون تطور الفكر النسوي ودور النسويات الشرقيات والنسويات 

الفلس���طينيات في فتح ملف الهويات الثقافية والقومية داخل الحركات النسوية 

وأثره على طبائع الحركات وفكرها. وتفترض الكاتبة التقاء مصالح يتيح نضااًل نسوًيا 

ا بش���كل يتجاوز نمط العمل المألوف في حاالت التعاون النسوي اليهودي- 
ً
مشترك

الفلسطيني والمبني على مفهوم »إنقاذ« الطرف القوي في المعادلة، وهو اليهودي، 

ا عن النضال المنفصل وألجل تحقيق مزيد من 
ً

للطرف الفلس���طيني. بناًء عليه، عوض

اإلنجاز لتحس���ين مكانتهن، تقترح الكاتبة أطر »ش���راكة قانونّية قضائّية شرقّية - 

فلسطينّية من خالل تطابق مصالح الشريكات في النضال«.

وتق���دم المحامية عبير بكر تحلي���ال وافيا  للمنطق الكامن وراء قانون منع التحرش 

الجنس���ي والدور الذي لعبه القانون في الوعي العام في إس���رائيل. وتؤكد أنه على 

ستبعد 
ُ
غرار سائر المجتمعات، فإّن التحّرشات الجنسّية حصلت دائًما لكنها كانت ت

م بالتص���ّدع إال في منتصف القرن 
ّ
كتم، ولم يب���دأ هذا التكت

ُ
ع���ن الخطاب العام وت

العشرين.

ويضم العدد مقابلة خاص�ة مع الصحافي اإلسرائيلي النقدي غدعون ليفي أجراها 

بالل ضاهر، يؤكد خاللها ليفي أن حل الدولتين فاته القطار وأصبح غير قابل للتنفيذ. 

ويشير إلى أن أفكاره الراديكالية بدأت تتبلور فقط بعد أن بدأ بالذهاب إلى المناطق 

المحتل���ة وحدث هذا في فت���رة االنتفاضة األولى، وإل���ى أن االحتالل غير حاضر في 

إس���رائيل وهناك من يهتم بأال يكون حاضًرا، وأن الفلسطينيين أحد أكثر الشعوب 

ه في ما إذا كان هناك يسار في إسرائيل، 
ّ
تس���امًحا في التاريخ. كما يعرب عن ش���ك

ويش���ّدد على أنه لن ُيص���اب بالهلع إذا ما انضم عش���رات اآلالف أو مئات اآلالف من 

الالجئين الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل.

وتقّدم المجلة في زاوية »من األرشيف« ترجمة عربية لمقال »من أجل إنقاذ الوطن 

اليه���ودي« للمفكرة والمنظرة اليهودية األلماني���ة المعروفة حنه أرندت حول قرار 

تقس���يم فلس���طين من العام 1947، مع تمهي���د بقلم هنيدة غانم تش���ير فيه إلى 

أهميته لفهم النقاش���ات الت���ي دارت بين التيارات الثقافي���ة اليهودية في أوروبا 

حول التعامل مع ما اصطلح على تسميته »المسألة اليهودية«، ومتابعة تناقضاتها 

وتحوالتها التاريخية. 

وأش���ارت كلمة التحرير إلى أن هذا العدد من »قضايا إس���رائيلية« يصدر بعد عدة 

أشهر من انتهاء الحرب اإلس���رائيلية على غزة بينما الدخان ال يزال يغطي سماءها 

والمدينة تضمد جراحها، وش���ّددت على أنه بين هول الدمار وتوهج شعلة المقاومة 

عاد سؤال فلسطين ليطرح نفسه من جديد على األجندة اإلسرائيلية العامة.

كتب برهوم جرايسي:

تلق���ى رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو في 

األيام األخيرة صفعة برلمانية، تفاجأ بها كما يبدو في لحظتها 

األخيرة، حينما صوتت أغلبية واضحة من نواب الكنيست دعما 

لمش���روع القان���ون الذي يحد م���ن توزيع صحيفة “يس���رائيل 

هيوم” المجانية، وهي الصحيفة التي يملكها الثري األميركي 

اليه���ودي ش���لدون إدلس���ون، وتعد بوق���ا سياس���يا لليمين 

المتشدد، ولكن تعتبر بش���كل خاص بوقا مدافعا عن بنيامين 

نتنياهو. فه���ذا القانون الذي قد ال يرى الن���ور كليا، ويكتفي 

الكنيس���ت بتمريره بالقراءة التمهيدية، يكشف جانبا مظلما 

في اإلعالم اإلس���رائيلي، ويتزامن إقراره، مع كشف أوراق أثرياء 

يهود ومنهم إدلسون، يسعون لشراء صحف أميركية معارضة 

للسياسة اإلسرائيلية بغية إسكاتها وتغيير توجهاتها. 

وينص مش���روع القان���ون هذا على أنه من منطلق المس���اواة 

في المنافس���ة التجارية، فإنه ُيحظر على صحيفة يومية توزع 

ستة أيام أسبوعيا وبعدد صفحات يومي يتجاوز 30 صفحة، أن 

توزع مجانا ألكثر من ستة أشهر، وهذه مواصفات تقتصر على 

صحيفة “يسرائيل هيوم”، التي يتراوح عدد صفحاتها يوميا 

ما بين 68 إلى 80 صفحة، بينما الصحيفة الثانية “يس���رائيل 

بوس���ت” تصدر خمس���ة أيام، وعدد صفحاتها أقل، وتوزيعها 

األساس يتم في شبكة القطارات.

وقد صدرت “يس���رائيل هيوم” ألول م���ّرة في منتصف العام 

2007، وكان انتشارها يقتصر على منطقتي تل أبيب والقدس، 

ومنذ اللحظة األولى أظهرت تأييدها لمن كان رئيسا للمعارضة، 

بنيامي���ن نتنياهو، وهي ما زالت تدافع عن سياس���ته ونهجه، 

وتض���رب كل معارضيه، بمن فيهم أعضاء ف���ي حزب الليكود، 

ثم بدأت الصحيفة تتوس���ع، وهي توزع في غالبية أنحاء البالد، 

في حين يتغّول صاحبها في الس���يطرة عل���ى اإلعالم المركزي 

اإلسرائيلي.

ويقول استطالع إسرائيلي دوري يصدر مّرة كل ستة أشهر إن 

“يس���رائيل هيوم” باتت الصحيفة األكثر توزيعا في إسرائيل 

على المستوى اليومي بنحو 38%، وتليها “يديعوت أحرونوت” 

بنسبة تتراوح ما بين 34- 37%، ولكن االنطباع السائد أنه لو تم 

بيع الصحيفة األولى النهارت نسبة توزيعها إلى ما دون %10. 

وترفض الصحف وخاصة “يديعوت أحرونوت” التعامل مع هذا 

االستطالع، كونه يساوي بين الصحف المجانية وبين تلك التي 

تباع بثمن يومي وحتى شهري كاشتراك غير قليل نسبيا. 

ومعروف عن صاحب “يس���رائيل هيوم” شلدون إدلسون أنه 

صاحب أكبر شبكة عالمية للمراهنات )القمار(، وينتشر بشكل 

ق���وي في الس فيغ���اس وف���ي دول في الش���رق األقصى، وهو 

صاحب مواقف يمينية متشددة، وعنصرية للغاية ضد الشعب 

الفلس���طيني، وصرف أكثر م���ن 140 ملي���ون دوالر على الحزب 

الجمه���وري األميركي في االنتخابات الرئاس���ية األخيرة، وهو 

أكبر داعم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إذ أن “يسرائيل 

هيوم” تعد بوقا إعالميا لصالح األخير.

وبادر إلى مش���روع القان���ون رئيس كتلة ح���زب »العمل« في 

الكنيس���ت إيتان كابل، ووق���ع على القانون ن���واب من كتلتي 

المعارضة »ميرتس« اليس���ارية الصهيونية و«شاس« الدينية 

المتزمتة، وكذلك من نواب اليمين من االئتالف الحاكم، خاصة 

»إس���رائيل بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان، و«يوجد مستقبل« 

بزعامة وزير المالية يائير لبيد، و«الحركة« بزعامة وزيرة العدل 

تسيبي ليفني.

وق���ال كابل في خطاب���ه أمام الهيئ���ة العامة في األس���بوع 

الماضي مدافعا عن مش���روع القانون، مقتبسا ما جاء في نشرة 

مت صحيفة 
ّ
»معهد الديمقراطية اإلسرائيلي«: »كيف حقا حط

يس���رائيل هيوم س���وق الصحاف���ة المطبوعة في إس���رائيل، 

فخالل س���بع س���نوات وبموازاة توزيع الصحيفة مجانا، نجحت 

وس���ائل اإلعالم التابعة لشلدون إدلسون أن تحطم بشكل دائم 

ومتواصل س���وق اإلعالنات المطبوع���ة، التي هي مصدر الدخل 

األساس للصحف المنافسة«.

وتابع كابل مخاطبا النواب: »بكلمات بسيطة، فأحد األشخاص 

األثرياء في العالم ال يبيع اإلعالنات للمعلنين بأسعار حضيض 

فقط ألنه يهوى الخسارة، بل هو يفعل هذا كي ينهار منافسوه، 

م���ن أجل القضاء عل���ى الصحافة المطبوعة في إس���رائيل. لقد 

آن األوان ك���ي نقول كلمات واضحة ع���ن الجانب اآلخر في هذه 

القضية، فالكل يعرف أن صحيفة يس���رائيل هيوم تس���تطيع 

أن تصدر بهذا الش���كل، ليس بس���بب نجاحها كصحيفة، وإنما 

بفضل مئات ماليين الدوالرات التي يكسبها إدلسون من القمار 

وتتدفق عليه من خلف المحيط«.

وقال كابل »إنه في كل مّرة يوزع فيها نس���خة إضافية مجانا، 

أو يبيع إعالنا بس���عر حضيض، فإنه يخس���ر ماال، ولكن في كل 

مّرة يخس���ر مقامر في الكازينو أموال���ه، وثرواته، فإن صحيفة 

يس���رائيل هيوم ترب���ح الكثير. فهل أحد هنا ف���ي هذا البيت 

)الكنيست( يفكر بصدق أن هذا مشهد طبيعي لصحيفة؟ وهل 

هكذا تبدو المنافس���ة العادلة في الصحاف���ة«، وهل يمكن أن 

يستمر هذا العار من دون تدخل بيت المشّرعين )الكنيست(؟.

ورد على كابل الوزير يوفال ش���تاينيتس، وق���ال إنه »قانون 

ال يحت���رم الديمقراطية اإلس���رائيلية، فهو ي���ؤدي إلى اغالق 

صحيف���ة، أو يمنعه���ا من االس���تمرار في االنتش���ار بوضعها 

الحال���ي، وه���ذه فكرة خطي���رة ال مثيل لها، ألن م���ا يجب قوله 

لعضو الكنيست كابل: يا سيدي، أنت ال تحب صحيفة يسرائيل 

 منهجيا ال تستحس���نه، ولكن 
َ
هيوم، وتعتقد أنها تتبنى خطا

هذا موقف لي���س ذا صلة، ألنه في الغد س���تكون هنا أغلبية، 

ال تحب الخط المنهجي الواضح لصحيفة »هآرتس« )محس���وبة 

على الوسط األقرب لليسار الصهيوني( وقد تطرح قانونا يؤدي 

إلى اغالقها«.

وشارك في النقاش من على منصة الكنيست النائب اليميني 

المتطرف موش���يه فيغلين، المنافس »الدائم« في الس���نوات 

األخيرة لنتنياهو على رئاس���ة حزب الليك���ود، فانتقد القانون 

وقال إن »يس���رائيل هيوم« منحازة كليا لشخص نتنياهو وأنه 

هو، أي فيغلين، من أكثر الشخصيات التي تتم مهاجمتها في 

الصحيفة، بس���بب موقفه من نتنياه���و، إال أنه يرفض القانون 

كونه »يناقض الديمقراطية«.

التصويت على القانون
وعلى ضوء الخالف الناشئ بين مركّبات الحكومة حول الموقف 

م���ن القانون، بين مؤي���د ومعارض، فقد أعلن���ت الحكومة أن ال 

موق���ف لها، ومنحت أعضاء االئت���الف الحاكم حرية التصويت، 

وانقس���م ال���وزراء بين مؤيد ومع���ارض، ومنهم م���ن هرب من 

الجلس���ة رغم تأييده للقانون في وقت س���ابق، وأولهم رئيس 

حزب المستوطنين »البيت اليهودي« نفتالي بينيت.

وخ���الل الجلس���ة ب���دا نتنياهو مطمئن���ا يوزع االبتس���امات 

والضحك يمينا ويس���ارا، وحتى وصلته بطاقة مطمئنة جعلته 

يغادر القاعة خالل البحث، ولكن ما أن بدأ التصويت بعد دقائق 

طويلة من خروجه، حتى ع���اد راكضا إلى الهيئة العامة ليدلي 

بصوت���ه، فظهرت النتيجة كصفعة مدوي���ة: 43 نائبا مؤيدين 

مقابل 23 معارضين، فس���معه النواب يقول »إنه ألمر مخجل«، 

وكان وجهه بائسا إلى أقصى الحدود.

وق���د تواجد ف���ي القاعة خالل عملية التصوي���ت 86 نائبا من 

أصل 120 نائبا، وفي شكل التصويت كانت رسائل واضحة، فقد 

أي���د القانون 43 نائبا، وعارض���ه 23 نائبا، وامتنع عن التصويت 

9 نواب، ولم يش���ارك في التصويت 9 ن���واب، وهذا من الحاالت 

الن���ادرة جدا أن يتواجد نواب في الجلس���ة وال يش���اركون في 

التصويت، وخاصة أن يصل عددهم إلى هذا الحد، فعادة يكون 

نائبا واحدا أو اثنين.

والكتلة األب���رز التي توحدت حول القانون كانت “إس���رائيل 

بيتن���ا” بزعامة ليبرمان، رغم أن المبادر األول للقانون هو إيتان 

كاب���ل من حزب “العمل”، وكتلته ش���هدت تباينا في المواقف 

بين مؤيد ومعارض وممتنع. كذلك شهدنا التباين في مواقف 

نواب حزب “ميرتس” اليساري الصهيوني، ففي حين عارضت 

رئيس���ة الحزب القانون أيده باقي الن���واب، وفي المقابل رأينا 

الليكود وح���زب المس���توطنين “البيت اليه���ودي” يتجندان 

لمعارض���ة القانون، ولكن للغي���اب عن الجلس���ة كانت دالالت 

عدي���دة، ففي حين كان في داخل الهيئة 86 نائبا، كان ما يزيد 

عن 20 نائبا آخر في مبن���ى البرلمان ولم يدخلوا الهيئة العامة 

الكنيست للتصويت، وكل هذا من أصل 120 نائبا.

وحسب مصادر متشعبة، فإن عددا من النواب واجهوا ضغوطا 

إما من أحزابهم أو من “جهات خارجية”، كما ش���هدنا صحيفة 

“يسرائيل هيوم” تش���ن حملة اعالنية نشرتها في الصحيفة 

ذاتها، وف���ي صحيف���ة “ذي ماركر” االقتصادي���ة، وبصفحات 

كاملة، كل اعالن منها موجه لوزير أو نائب باالس���م، ويحذرونه 

من دعم القانون.

فكانت هناك صفحات إعالني���ة مخصصة ألفيغدور ليبرمان، 

ومنه���ا ما جاء فيه: “81% من ناخبي إس���رائيل بيتنا يعارضون 

القان���ون ال���ذي يعيد االحت���كار اإلعالمي لصحيف���ة يديعوت 

أحرونوت، فه���ل أنت تنوي تمثيل ناخبي���ك بإخالص؟”. وكان 

هن���اك إعالن آخر لتس���يبي ليفن���ي وزيرة الع���دل التي أيدت 

ودعم���ت القانون جاء في���ه: “لماذا أنت كوزي���رة عدل تؤيدين 

قانون���ا ليس دس���توريا، يه���دف للمس بحري���ة الصحافة في 

دولة إس���رائيل؟ كيف ال تخجلين”. وكانت رسائل أخرى لحزب 

المس���توطنين ولكن نواب هذا الحزب الذي���ن تواجدوا عارضوا 

القانون، بينما هرب خمسة آخرون من الجلسة وأولهم كما ذكر، 

رئيس الحزب وزير االقتصاد نفتالي بينيت. 

فرص القانون بأن يتقدم في المس���ار التشريعي نحو القراءة 

األول���ى، ومن ثم نح���و القراءتين األخيرتي���ن الثانية والثالثة، 

تبدو شبه مستحيلة، وفق موازين القوى القائمة في الكنيست، 

فس���يعمل الليكود على اشتراط التقدم بقوانين أخرى ألحزاب 

االئتالف بتجميد قانون “يس���رائيل هيوم”، ولذا ال يتوقع أحد 

حتى إقراره بالقراءة األولى، لك���ن تمريره بالقراءة التمهيدية 

يبث رسالة واضحة.

إدلسون في اإلعالم 
اإلسرائيلي واألميركي

ال يتوقف نفوذ إدلس���ون عند »يس���رائيل هيوم«، بل س���ارع 

لش���راء وسائل إعالم أخرى، فقد اش���ترى قبل عدة أشهر مطابع 

يسرائيل هيوم: الصحيفة المجندة لشخص نتنياهو.

الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية قانونا 
ضد صحيفة »يسرائيل هيوم« المناصرة لنتنياهو!

*القانون يهدف إلى الحد من انتشار أكبر الصحف اإلسرائيلية المجانية “يسرائيل هيوم” *المبادر للقانون إيتان كابل: الصحيفة تتغذى عمليا على 

شركات القمار التي يديرها صاحبها شلدون إدلسون *الصحيفة مجندة بالكامل لليمين المتشدد ولشخص بنيامين نتنياهو *نتنياهو ُيصدم

 بالنتيجة المفاجئة في إقرار القانون بأغلبية عالية جدا *فرص االستمرار في تشريع القانون حتى المرحلة النهائية ضئيلة جدا*

صحيف���ة »معاريف« المنهارة، والحقا اش���ترى أيض���ا الموقع الذي 

كان تابعا لصحيفة »معاريف« ذاتها »إن آر جي«، كما اش���ترى الحقا 

صحيف���ة »مكور ريش���ون« التي كان صاحبها اش���ترى في العامين 

األخيرين صحيفة »معاريف«.

ويتوقع مراقبون أن يس���عى إدلسون الحقا لشراء حصة من قنوات 

البث العام، إذا ما تمت خصخصتها بالفعل ابتداء من العام المقبل، 

ما يعني تمدد سطوة إدلسون بشكل أوسع على اإلعالم اإلسرائيلي.

لكن قبل أيام نش���رت صحيفة »غلوب���س« االقتصادية تصريحات 

أطلقها إدلس���ون، ومعه الثري األميركي اليهودي حاييم تس���ّبان، 

صاحب »مركز تس���ّبان« في واشنطن، خالل ندوة لجمعية مهاجرين 

را في 
ّ
إسرائيليين إلى الواليات المتحدة، يجاهران خاللها، بأنهما فك

ش���راء صحف أميركية، يصفانها ب� »اليسارية« إلسكات انتقاداتها 

إلسرائيل.

وقال تس���ّبان في الندوة »إنني وشلدون )إدلسون( كان علينا شراء 

صحيفة واشنطن بوست، وخسارة أنني لم أعلم من قبل أنها معروضة 

للبي���ع )وقد بيعت بمئة ملي���ون دوالر لألميركي جوزيف بوزس(. إن 

بوزس سرق الصحيفة عمليا، فما دفعه كان بمثابة قروش.. قروش«، 

فقاطعه إدلسون قائال »لربما يا تسّبان علينا نحن االثنين أن نشتري 

نيويورك تايمز«، فرد تس���ّبان قائال »صدقني حاولت عدة مرات فعل 

ذلك، إال أن األمر لم ينجح، فتلك صحيفة تملكها عائلة«.

وقال إدلس���ون »إن المال يقدم االجابات على كل ش���يء، علينا أن 

نعرض أعل���ى بكثير من قيم���ة الصحيفة )نيوي���ورك تايمز(، وإذا 

ما رفض���ت العائلة، فإن أصحاب األهم اآلخري���ن، من خارج العائلة، 

س���يرغبون في الحصول على الم���ال، وبإمكانهم مقاض���اة العائلة 

إلجبارها على البيع«.

وقال تسّبان لصحيفة »غلوبس« اإلسرائيلية إنه يبحث منذ مّدة 

عن صحيف���ة أميركية لها تأثير على ال���رأي العام األميركي كي 

يشتريها، وقال إنه حاول ش���راء »نيوزويك« عدة مرات من عائلة 

غراهام، كما حاول شراء »واش���نطن بوست«، وكل مّرة كان يواجه 

برفض.

ولم يأبه تس���ّبان بالخس���ائر التي كان س���يتكّبدها، جراء شراء 

الصحف، كونها ال تحقق أرباحا كمشروع اقتصادي مستقل. وقال 

تس���ّبان لغلوبس: لربما أن تلك الخس���ائر س���تكون أقل من حجم 

التبرعات التي ندفعها للكثير من الجهات، بينما إذا ما اش���ترينا 

صحيفة كهذه أو تلك قد نتوقف عن تقديم التبرعات.

وفي قضية الصراع الشرق أوسطي قال إدلسون في تلك الندوة 

»إن الفلس���طينيين ش���عب مختلق بهدف إبادة دولة إسرائيل«، 

وهن���ا وقع »خالف« بي���ن الثريين الصديقين، فقال تس���ّبان »إن 

االمتناع عن قيام دولة فلس���طينية س���يبقي على الوضع القائم 

حاليا، وقد يضع إس���رائيل في عزلة، وتصبح دولة منبوذة، وقيام 

دولة فلس���طينية أمر ضروري لبقاء إس���رائيل كدولة ديمقراطية 

ويهودية«.

ورد إدلسون على تس���ّبان قائال »إنك تريد أن تظهر بشكل حسن 

أمام العالم، إن التوراة لم تذكر ش���يئا ع���ن الديمقراطية، والتوراة 

تتحدث ع���ن األخوة واألم���ور الجيدة، ولكنها ال تتح���دث عن دولة 

إس���رائيل ديمقراطية، فكيف م���ن الممكن أن تك���ون دولتان، في 

الوقت الذي يعلم فيه الفلسطينيون أبناءهم أن اليهود هم أحفاد 

الخنازير والقردة؟... الفلس���طينيون يعتبرون اإلرهاب إستراتيجية 

وليس تكتيكا«.

من نشاطات »مركز مـدار«
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