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تقّر دستورية »قانون 

لجان القبول« في 

»البلدات الجماهيرية«

الشرطة اإلسرائيلية تتعرض
لهزة شديدة بعد استقالة ضباط كبار

»المش���هد اإلس���رائيلي«: تتعرض الشرطة اإلس���رائيلية لهزة شديدة في 

اآلونة األخيرة على خلفية فضائح، بينها قضايا فس���اد، التصقت بضباط في 

أعلى المس���تويات، األمر الذي دفع عددا منهم إلى االس���تقالة، أو أرغموا على 

التنحي عن مناصبهم. وكانت آخر القضايا التي تفجرت وهزت أركان الشرطة 

اإلس���رائيلية، إعالن قائد الش���رطة في منطقة القدس، يوسي فيريانتي، أول 

م���ن أمس األحد، أنه يعتزم التنحي عن منصبه وعدم المنافس���ة على منصب 

المفتش العام للشرطة خلفا للمفتش العام الحالي، يوحنان دانينو.

وذكرت الصحف اإلس���رائيلية، أمس االثنين، أن إع���الن فيريانتي عن قراره 

باالستقالة قوبل باستغراب كبير في أوساط ضباط الشرطة، خاصة وأنه ضابط 

شاب نسبيا واستقالته لم تكن متوقعة.

ونقلت الصحف اإلسرائيلية عن فريانتي قوله إنه »ليس لدي هياكل عظمية 

في الخزانة وال يجري تحقيق ضدي. وس���أخرج من س���لك الش���رطة ألني لست 

مبنيا لرقصة الش���يطان التي ترافق الس���باق على منص���ب المفتش العام«. 

وأضاف أنه أقدم على هذه الخطوة »من أجل االمتناع عن تش���ويه الس���معة« 

ضده. وأضاف أنه »ليس في الش���رطة فقط، وإنما في أية منافسة على منصب 

رفي���ع في القطاع العام ترافقها رقصة الش���يطان. ولذلك س���أخرج إلى إجازة 

التسرح بعد األعياد« اليهودية في منتصف الشهر المقبل.

وق���ال فريانت���ي لصحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« إنه »ت���رددت بخصوص 

االستقالة منذ شهور. وقررت أخيرا أنني ال أريد المنافسة على منصب المفتش 

الع���ام، وألن هذا هو قراري فإنه من الطبيع���ي أال أبقى في الجهاز... وال توجد 

ضدي أي ش���كوى أو تحقيق في قس���م التحقيقات مع أفراد الشرطة، وال توجد 

أي رسالة سرية تنسب لي أعماال غير قانونية، ولست خائفا من أي تحقيق«.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر في الش���رطة قولها إن »اس���تقالة فريانتي 

نابعة من التخوف من أن دخوله إلى س���باق المنافس���ة على منصب المفتش 

العام س���يؤدي إلى النشر عن قضية من ماضيه، عندما كان ضابطا في منطقة 

الجن���وب. وليس واضحا ما إذا كانت لهذه القضي���ة جوانب جنائية أو تتعلق 

بآداب المهنة، لك���ن التقديرات هي أنه لو تم الكش���ف عن االدعاءات ضده، 

لكانت ستحرجه«.

من جانبه قال دانينو إن »اس���تقالة العميد فريانتي تضع عالمات استفهام 

حول إش���غال المناصب الرفيعة في إس���رائيل«. فيما قال ضباط إن »الس���باق 

على منصب المفتش العام للش���رطة تحول إلى نكتة«. وأشار إلى أن »الجميع 

يس���تقيلون، وال أحد يريد أن يكون مفتش���ا عاما. ولم يع���د واضحا أي هياكل 

عظمية موج���ودة في خزانة كل عمي���د، والوضع أصبح ينط���وي على تناقض 

ومقلق للغاية«.

وأث���ار الوضع داخل صفوف الش���رطة حرج دانين���و، إذ إن فريانتي هو رابع 

عميد ش���رطة يغ���ادر صفوفها خالل واليته. فقبل أس���ابيع قليلة اضطر قائد 

الش���رطة في منطقة الوسط، العميد برونو ش���طاين، إلى االستقالة بعد نشر 

شريط مصور يوثق مشاركته في حفلة أقامها المحامي رونال فيشر المشتبه 

بالتوسط في عملية رشوة كبيرة.

وفي ش���هر ش���باط الماضي اس���تقال قائد وحدة التحقيق���ات في الجرائم 

الخطي���رة، العميد مناش���يه أرفيف، في أعقاب الكش���ف ع���ن ادعاءات ضده 

بالحصول على امتيازات من مقربين من الحاخام بينتو الذي يخضع للمحاكمة 

في إس���رائيل والواليات المتحدة. وأقصي القائد السابق للشرطة في منطقة 

القدس، العميد نيس���و شوحام، عن عمله، في تشرين األول من العام الماضي، 

وتم توجيه اتهام ضده بارتكاب أعمال مشينة والتحرش الجنسي واالحتيال 

وخيانة األمانة.

قال وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه يعلون، أم���س االثنين، إن حركة 

حماس »موجودة في ضائقة سياس���ية وإستراتيجية« في أعقاب العدوان 

عل���ى قطاع غزة. وأضاف خ���الل خطاب ألقاه في مؤتمر عق���ده مركز بيغن 

– الس���ادات في جامعة بار إيالن، أن »حماس فق���دت عالقاتها مع اإلخوان 

المسلمين، وعالقاتها مع سوريا وإيران«. 

واعتبر يعلون أن وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل 

ووفد الفصائل الفلس���طينية في القاهرة شمل الشروط التي وضعتها 

إس���رائيل. وقال إنه »كان بإمكاننا إنهاء العملية العس���كرية في وقت 

مبك���ر أكثر وم���ن دون أن نصر عل���ى المبادرة المصري���ة، لكننا أصررنا 

عليها«.

وادعى يعلون أنه »تعاملنا مع قيادة فلس���طينية منقسمة على نفسها. 

وحماس بغالبيتها كانت مس���تعدة لوقف إطالق النار خالل أسبوعين، لكن 

كانت جهات لم توافق على ذلك، مثل )رئيس المكتب السياسي لحماس( 

خالد مشعل الجالس في قطر. وقيادة )حماس في( الداخل كانت مستعدة 

لوقف إطالق النار«. 

من جه���ة ثانية اعترف يعلون خالل خطابه بأن���ه »فيما يتعلق بتدريب 

القوات، فق���د كنا في فترة غير جيدة في العامين 2013 و2014«. وادعى أن 

القيادة األمنية اإلس���رائيلية لم تتخوف من اجتياح بري للقطاع، علما أنه 

تس���رب من أحد اجتماعات المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للشؤون 

السياس���ية واألمنية )الكابينيت( أن الجيش اس���تعرض توقعات بسقوط 

500 جندي قتي���ل على األقل وبقاء القوات اإلس���رائيلية لفترة طويلة في 

قطاع غزة في حال تنفيذ اجتياح بري واسع. 

واعتبر يعلون أن س����كان إس����رائيل صمدوا خالل الع����دوان، رغم أن معظم 

س����كان جنوب إس����رائيل نزحوا إلى وسطها وش����مالها. وقال إن »أحد األمور 

األكثر أهمية هو قدرة صمود المجتمع. هل يعرف المجتمع كيف يصمد في 

االستنزاف، امتصاص الصواريخ، أم أنه انكسر؟ يوجد هنا مجتمع قوي وقادر 

على الوقوف صامدا، ومستعد للتضحية بحياته إذا كان هذا هو المطلوب«.

وتطرق يعلون إلى الوضع في المنطقة قائال »إننا نش���هد ش���رق أوس���ط 

يتف���كك. ونحن نعرف مح���ور إيران – س���وريا – حزب الل���ه وهناك محور 

اإلخوان المسلمين – قطر – تركيا – غزة. وأميل إلى االعتقاد أنهم يدركون 

أن دولة إس���رائيل ال ترت���دع من حرب طويلة وأن األمر األساس���ي هو أنها 

تحق���ق غاياتها. وعندما يرون ماذا حدث لقطاع غزة في إطار رد الفعل على 

استفزازنا، فهل هم مستعدون لتحمل أضرار هائلة كهذه؟«.

بناء جدار حول »غالف غزة«
من جه���ة أخرى، ق���ررت وزارة الدفاع والجيش اإلس���رائيلي بناء »جدار 

ذكي« حول البلدات المحاذية للشريط الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، 

المعروفة باسم »غالف غزة«. وذكر موقع »والال« االلكتروني، أمس، أن هذا 

الق���رار يأتي في أعقاب العدوان على غ���زة وتزايد »التهديدات من قطاع 

غزة«، وخاصة احتمال تسلل مقاتلين بواسطة أنفاق. وسيكون الهدف من 

هذا الجدار الردع من إمكانية تس���لل كهذه، وذلك بواسطة إقامة »غرفة 

يعلون: »حماس تواجه ضائقة سياسية وإستراتيجية بعد العملية العسكرية«
* جهـاز األمـن اإلسرائيلي يقرر بناء »جـدار ذكـي« حـول البـلـدات المحـاذيـة للشريط الحدودي

بين إسرائيل وقطاع غزة بهدف منع تسلل فلسطينيين لتنفيذ عمليات أو بحثا عن عمـل *

عمليات أمامية« في المجل���س اإلقليمي وتكون مرتبطة ب� »غرفة عمليات 

أمامية« للجيش اإلس���رائيلي عل���ى غرار الوضع في مس���توطنات الضفة 

الغربية.

وق���ال ضابط كبير في قي���ادة الجبهة الجنوبية للجيش اإلس���رائيلي إن 

»العمل في البلدات قد ب���دأ، والهدف هو أن نضع على األرض عنصرا أمنيا 

آخر يحذر من تسلٍل ويس���اعد القوات الميدانية على شحذ الحواس مقابل 

التهدي���دات من غزة، وهناك عدد غير قليل من هذه التهديدات«. وأضاف 

أن »قس���م من عمليات التس���لل غايتها تنفيذ عمليات وقس���م آخر هدفه 

العثور على أماكن عمل. وبالنس���بة لنا فإن كل من يعبر الجدار هو إرهابي. 

ولذلك إذا تجاوز المخرب الشريط الحدودي فستكون هناك إمكانية ثانية 

لمعرفة ما إذا تسلل إلى إحدى البلدات«.

وقال مسؤول أمني إن هذا الشريط حول »غالف غزة« هو واحد من مجموعة 

خطوات أصدر يعلون تعليمات بش���أنها، وبضمن ذلك توسيع التحصينات 

وخاصة في المؤسس���ات التعليمية والمراك���ز الجماهيرية. ويأتي تمويل 

هذه المشاريع من ميزانية الجيش.

ويشار إلى أن سكان »غالف غزة« الذين لم يغادروا البلدات أثناء العدوان 

على غزة، وس���كان هذه البلدات بصورة عامة بعد وقف إطالق النار، يشكون 

من تراجع الش���عور باألمن لديهم. وحتى بعضهم غ���ادروا البلدات مؤخرا 

بسبب هذا الشعور. 

وألقت قوات الجيش اإلس���رائيلي، أول من أمس األحد، القبض على شاب 

فلس���طيني من القطاع بعد أن تمكن من تجاوز الشريط الحدودي والدخول 

إلى منطقة المجلس اإلقليمي »س���دوت نيغف«. ووفقا للجيش اإلسرائيلي 

فإنه كان يحمل س���كينا وآلة حادة أخرى. كذلك ألقت القوات اإلسرائيلية 

القبض، أمس، على ش���اب فلسطيني، غير مسلح، تسلل من القطاع وتجاوز 

الشريط األمني خالل مواجهات جرت قرب الشريط الحدودي. وقد تم إلقاء 

القبض عليه في منطقة المجلس اإلقليمي »حوف أشكلون«. 

ويتصاعد التخوف في جهاز األمن اإلسرائيلي من تسلل فلسطينيين من 

القطاع أيضا على ضوء األضرار التي لحقت بالس���ياج األمني بس���بب دخول 

القوات اإلس���رائيلية واآلليات العس���كرية الثقيلة إلى القطاع لدى تنفيذ 

العملية العس���كرية البري���ة أثناء العدوان األخير. كذل���ك قرر جهاز األمن 

اإلس���رائيلي أن يرتدي أي ش���خص يعمل في إصالح السياج األمني خوذة 

ودرعا واقيا، األمر الذي أدى إلى تأخر العمل في بناء السياج. 

»المشهد اإلسرائيلي«: تتابع إسرائيل عن كثب تمركز تنظيمات تنتمي 

إل���ى الجهاد العالمي عن���د حدودها مع مصر وعند خ���ط وقف إطالق النار 

في مرتفعات الجوالن الس���ورية المحتلة، خالل الس���نوات األخيرة. وتزايد 

توجس إس���رائيل من هذه التنظيمات في أعقاب أحداث »الربيع العربي« 

في مصر وسوريا، في بداية العام 2011.

وتطرقت إلى هذا الموضوع دراسة جديدة، أعدها مدير برنامج »اإلرهاب 

والحرب بق���وة متدنية« في »معهد أبحاث األم���ن القومي« في جامعة تل 

أبيب، يورام شفايتس���ر، وش���اني أفيتا، ونش���رت في الموقع االلكتروني 

للمعهد األسبوع الفائت. 

ووفقا للدراس���ة فإنه تزايد نش���اط تنظيم »أنصار بي���ت المقدس« في 

سيناء وامتد إلى مدن مصرية، في األسابيع األخيرة. وعزت الدراسة تزايد 

حجم نشاط هذا التنظيم إلى توثيق عالقاته مع تنظيمات إرهابية ليست 

مصرية وفي مقدمتها تنظيم »الدولة اإلس���المية« )داعش( ومع »ش���ركاء 

جهاديين س���لفيين من غزة، وهو ما يش���كل تحد خطير للش���عور باألمن 

واالس���تقرار لنظام الرئيس )المصري عبد الفتاح( السيس���ي. وعلى هذه 

الخلفية باإلمكان فهم تصعيد نشاط الجيش المصري، في الفترة األخيرة، 

ضد اإلرهاب في سيناء«.

وأش���ارت الدراس���ة إلى أنه »لهذا الغرض طرأ تق���ارب مجددا بين مصر 

والوالي���ات المتحدة، وحتى أن األخيرة توش���ك على تزويد جيش الرئيس 

السيس���ي بطائرات مروحية مقاتلة من طراز أباتشي، كتعبير عن الشراكة 

بين الدولتين في الحرب ضد اإلرهاب«.

ويتركز النش���اط اإلرهابي المكثف لتنظي���م »أنصار بيت المقدس« في 

شمال ووسط سيناء باألساس، وامتد مؤخرا إلى حدود مصر مع ليبيا، ويركز 

على مهاجمة الجنود المصريين ونصب كمائن وزرع ألغام ومهاجمة أنابيب 

الغاز. ورأت الدراسة أن »هجمات هذا التنظيم أصبحت أكثر جرأة ودموية 

ويذكر بعضها بأس���لوب داعش الوحشي، الذي يشمل عمليات إعدام بدم 

بارد لمجموعات من الجنود المصريين وقطع رؤوس من يضبطون كخائنين 

وكفار«.

ويبرز في هذا السياق توطيد العالقة بين »أنصار بيت المقدس« و«داعش« 

خ���الل العام األخير. إذ أن »أنصار بيت المقدس« أعلن لدى تأسيس���ه، في 

الع���ام 2011، عن والئه لتنظيم القاعدة وزعيمه أيمن الظواهري. لكن يبدو 

اآلن أنه حول والءه إلى »داعش« وزعيمه أبو بكر البغدادي، الذي عّين نفسه 

مؤخرا خليف���ة. وبذلك يكون »أنصار بيت المق���دس« قد تمرد على قيادة 

الظواهري لتنظيمات الجهاد العالمي.

وأش���ارت الدراس���ة إل���ى أن »طبيعة وعم���ق العالقات بي���ن التنظيمين 

اتضحت مؤخرا في أعقاب كش���ف مواد تحقيق نادرة حررتها الس���لطات 

المصري���ة، في أعقاب اعتقال ناش���ط كبير في التنظي���م المصري. وهذا 

الناش���ط، عادل حب���ارة، كان قياديا في الجهاد اإلس���المي المصري، وأحد 

األتب���اع المخلصين للظواهري، وقاد في آب الع���ام 2013 هجوما قتل فيه 

حوالي 25 جندي���ا مصريا، بعد إنزالهم من حافل���ة ركاب وأطلقت عليهم 

النار ب���دم بارد. واتضح من نص���وص لمحادثات جرت بي���ن قياديين في 

التنظيمين، أن عناصر أنصار بي���ت المقدس أبلغوا زمالءهم في »داعش« 

حول المذبحة التي ارتكبوها وطلبوا تمويال لقاء مس���اعدة لوجيستية، بما 

في ذلك الحصول على وثائق ليبية وقسم الوالء لداعش«.

ولفتت الدراس���ة إل���ى أن »داعش« يبدي مؤخرا اهتمام���ا بما يحدث في 

ليبي���ا ويعمل من أجل اس���تغالل حالة الفوضى هناك م���ن أجل الحصول 

على تأييد التنظيمات الجهادية، التي تنش���ط في ليبيا واستخدامها من 

أج���ل الوصول إلى الدول المجاورة لها وأولها مصر. كذلك ينش���ط »أنصار 

بيت المقدس« في هذه المنطقة ونفذ نش���طاؤه هجوما ضد موقع للجيش 

المصري أسفر عن مقتل 22 جنديا مصريا.

واعتبرت الدراس���ة اإلس���رائيلية أن »غ���زة أيضا تس���هم بنصيبها في 

التعاون بين هذه التنظيمات الجهادية في س���يناء. ورغم أن العالقة بين 

عناصر أنصار بيت المقدس وتنظيمات جهادية س���لفية في غزة ليس���ت 

جديدة، إال أنها تعززت مؤخرا أثن���اء عملية ’الجرف الصامد’. وخالل هذه 

العملية العسكرية عبر أنصار بيت المقدس عن دعمه العلني لنضال غزة 

وحت���ى أنه أطلق صواريخ باتجاه )البلدات اإلس���رائيلية( بني نيتس���اريم 

وكتس���يعوت وإيالت. كما أن قوات األمن المصرية ضبطت س���يارة محملة 

بصواري���خ هذا التنظيم قب���ل أن يتمكنوا من إطالقها باتجاه إس���رائيل. 

وأرس���ل هذا التنظي���م المصري انتحاريا إلى معبر كيرم ش���الوم )كرم أبو 

س���الم( لكن تمت تصفيته على أي���دي الجنود المصريي���ن قبل أن ينفذ 

العملية«.

وأضافت الدراس���ة أنه »في هذا الس���ياق، تم اإلعالن في غزة مؤخرا عن 

إقامة تنظيم جهادي س���لفي جديد باس���م ’مؤيدي الدولة اإلسالمية في 

غزة’. ووثق نشطاء هذا التنظيم أنفس���هم وهم يطلقون صواريخ باتجاه 

أهداف في إسرائيل خالل عملية ’الجرف الصامد’ وفيما هم يقتبسون من 

أقوال أبو مصعب الزرقاوي، األب المؤس���س لتنظيم »داعش«، ويعبرون عن 

تأييدهم لتنظيم الدولة اإلسالمية«.

وقالت الدراسة إن »غزة اس���تخدمت مخبأ وممرا لعناصر »داعش« الذين 

كانوا في طريقهم إلى مصر. وهكذا على سبيل المثال ألقت مصر القبض 

على 15 عنصرا من »داعش«، بينهم س���وريون وعراقيون ومصريون، الذين 

كانوا يحاربون في صفوفه قبل أن يتمكنوا من االنضمام إلى عناصر أنصار 

بيت المقدس في س���يناء، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية مش���تركة ضد 

قوات األمن المصرية«.

وتابعت الدراسة أن »أعضاء أنصار بيت المقدس يعملون في مصر إلى جانب 

تنظيمات محلية صغيرة مثل الفرقان وأجناد مصر وجيش اإلس���الم. ويشمل 

نش���اطهم إطالق النار باتجاه مراكز الش���رطة والحواجز العس���كرية، اغتيال 

توطد العالقات بين »داعش« والتنظيمات الجهادية في سيناء

دراسة: على إسرائيل وضع قدراتها األمنية تحت تصرف التحالف الدولي ضد »داعش«

مس���ؤولين في الحكومة المصرية وأفراد ش���رطة. ورك���ز أنصار بيت المقدس 

مؤخرا على المناطق القريبة من قصر الرئاسة في القاهرة ومباني الوزارات«.

وتوقع���ت الدراس���ة أن���ه »على الرغم م���ن أن »داعش« ليس نش���طا في 

األراضي المصرية، لكن في أعقاب إعالن الرئيس المصري أن بالده ستقدم 

مساعدة للتحالف الدولي في حربه ضد »داعش«، دعا المتحدث باسم هذا 

التنظيم، العدناني، شركاءه في سيناء، إلى تشديد هجماتهم ضد قوات 

األم���ن المصرية، الذين وصفهم بأنهم حراس اليهود وجنود فرعون مصر 

الجديد، كما دعاهم إلى مهاجمة قواعدهم واالستيالء على بيوتهم وقطع 

رؤوسهم«.

وفي هذه األثناء، صرح ضباط إس���رائيليون كب���ار بأنهم يرون، في هذه 

المرحلة، أن »داعش« هو خصم بعيد وال يعتبر إس���رائيل هدفا من الدرجة 

األولى وبالتأكيد ليس في األمد القريب. لكن الدراس���ة دعت المس���ؤولين 

اإلسرائيليين إلى »االنتباه إلى الحلف بين »داعش« وأنصار بيت المقدس 

وتنظيم���ات الجهاد الس���لفي في غ���زة«. وقالت إن »ه���ذا االتجاه يجعل 

»داعش« غاية اس���تخبارية آنية للمراقب���ة واالحباط من خالل تعاون وثيق 

مع شركاء عرب وغربيين«.

وخلصت الدراس���ة إلى أنه »على الرغم من أن���ه يفضل عدم الوقوف في 

جبه���ة الحرب العالمية ض���د »داعش«، إال أنه واضح أن على إس���رائيل أن 

تضع قدراتها المثبتة في المجالين االستخباري والعسكري تحت تصرف 

الحرب العالمية من أجل كبح اتس���اع اإلرهاب الجهادي الس���لفي، الواقف 

ع���ن حدودها في الجنوب والش���مال، وعلى ما يبدو في الش���رق أيضا، في 

المستقبل«.

غزة: اسرائيل تواصل رحالتها مع سياسة الجدران.

سيارة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع مصر. 
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كتب برهوم جرايسي:

يش���كل أبن���اء الديان���ة اليهودية ف���ي الوالي���ات المتحدة ما 

نس���بته 8ر1% من إجمالي عدد الس���كان، إال أنه���م يتركزون في 

عدد من الواليات الكبرى، مثل نيوي���ورك، وفلوريدا وكاليفورنيا، 

وغيره���ا، ولكن مرك���ز قوتهم يعود إلى حجم الث���روات الضخمة 

التي يملكونها، وكونهم يتأطرون في أطر سياس���ية وباألس���اس 

صهيوني���ة، واكبر منظمة لديهم هناك »إيب���اك«، على االقل من 

حي���ث حجم التأثير، فهي تجم���ع أو تحظى بأكبر عدد من االثرياء 

اليهود، الذي���ن اعتادوا على دعم مرش���حي الرئاس���ة والحزبين 

األساس���يين في الوالي���ات المتحدة ف���ي كل انتخاب���ات، وعلى 

مستوياتها المختلفة.

ورغم أن الغالبية الس���احقة جدا من األمي���ركان اليهود مناصرون 

لح���ل الصراع الش���رق األوس���طي بإقام���ة دولة فلس���طينية، وهم 

بمعظمه���م يدعمون الح���زب الديمقراطي، إال أن القس���م األكبر من 

األثرياء الداعمين للحزبين ومرش���حي الرئاس���ة، يتماشون عادة مع 

الخط السياس���ي المركزي الحاكم في إسرائيل، ما يساهم في تبني 

القيادات األميركية، موقف الدعم األعمى للسياس���ة اإلس���رائيلية، 

وطبعا هناك األس���باب والدوافع االس���تراتيجية للقوة الحاكمة في 

الواليات المتحدة التي تدفعها التباع هذه السياسة.

ويخصص تقرير »معهد سياس���ة الش���عب اليهودي« الس���نوي 

الصادر في األسابيع األخيرة فصال خاصا، عما أسماه مثلث العالقات: 

»إس���رائيل واليهود والواليات المتحدة«، الذي نأتي عليه هنا، وكنا 

في العدد الس���ابق من »المش���هد اإلس���رائيلي« قد عالجنا الجانب 

الديمغرافي، ومس���ألة »مدى انتماء« اليه���ود في أوطانهم للديانة 

اليهودية والمشروع الصهيوني.

اليهود »بين المطرقة والسندان«
وجاء في تقرير »المعهد« أنه ال يمكن تجاهل العالقة القائمة بين 

مثلث العالقات: إسرائيل- واش���نطن- المجتمع اليهودي األميركي، 

فمن جهة هناك عالقات الصداقة العميقة جدا، والملموسة بالدعم 

األميركي المكثف إلس���رائيل، وخاصة في المجال األمني، ومن جهة 

أخرى، هناك مؤش���رات لغضب متبادل، وأحيانا تشتد الخالفات بين 

إس���رائيل والواليات المتحدة، حتى يجد المجتمع اليهود األميركي 

نفسه بين المطرقة والسندان.

ويضيف التقري���ر »إن أي أزمة بين إس���رائيل والواليات المتحدة 

األميركية، ق���د تضع المجتمع اليهودي )في الواليات المتحدة( في 

وضعية اش���كالية، فيهود أميركا يشعرون بارتياح في الفترة التي 

يكون فيها التقاء مصالح بين حكومتهم، والحكومة اإلس���رائيلية، 

بما يش���مل القيم األخالقية والديمقراطية، التي تتبعها الدولتان، 

ولكن حينما تتراجع إحدى ركائز معادلة العالقات هذه، فإن اليهود 

يشعرون انفسهم كمن يقع بين المطرقة والسندان، وبين اإلخالص 

الكلي لوطنه���م- الواليات المتح���دة، وبين اهتمامه���م بالمجتمع 

اليهودي الشقيق في إسرائيل«.

ويتاب���ع التقرير »اليوم يبدو المس ف���ي العالقات من الجانبين، إذ 

يتنامى في كل من إس���رائيل والواليات المتحدة توجهان مختلفان 

بش���أن ش���كل التعامل م���ع إيران، وف���ي الفترة الت���ي فيها عملية 

الس���الم مع الدول العربية، وباألساس مع الفلسطينيين، عالقة امام 

طريق مس���دود، ما يزيد من مش���اعر الضيق لدى اليهود، خاصة وأن 

اإلدارة األميركية، تعتبر التوجهات اإلس���رائيلية مناقضة للمصالح 

األميركية«.

يضاف إلى هذا، حس���ب التقرير، أن ل���دى المجتمع اليهودي في 

الوالي���ات المتحدة، كما في المجتمعات اليهودية في أوروبا، تناميا 

كبيرا للش���عور باالغتراب عن إسرائيل، على خلفية تعامل إسرائيل 

مع مس���ألة »دولة يهودي���ة وديمقراطية«، وعدم انفتاح إس���رائيل 

على تيارات مختلفة في اليهودية، وسياسة التمييز »تجاه األقلية 

العربية في إسرائيل«. 

ويتاب���ع التقرير: إن التقارير الصادرة في الواليات المتحدة والتي 

تنتقد إس���رائيل، كتلك »الت���ي ادعت المس بالمصال���ح األميركية 

الحيوي���ة، مث���ل االتهامات بش���أن عمليات تجس���س إس���رائيلية، 

على أراضي الوالي���ات المتحدة، تثير ل���دى مجموعات من المجتمع 

اليهودي تخوفات، من أن يؤدي األمر إلى نشوء مظاهر في المجتمع 

األميركي ضد اليهود«.  

ويقول التقرير إن الش���عور باالبتعاد عن إس���رائيل حاليا ليس���ت 

ظاه���رة جارفة، ولك���ن تتكاثر المؤش���رات التي ت���دل على تعامل 

إس���رائيل المختلف عليه، مع التيارات في المجتمع، »وهذا ما يدفع 

باألجيال الجديدة لتبتعد أكثر عن إس���رائيل، وانعكس هذا الواقع 

في نشاط اليهود في الجامعات األميركية، في االحتفاالت واللقاءات 

التي أقامه���ا الطالب اليه���ود، واندلعت فيها النقاش���ات الحادة، 

بسبب مش���اركة ش���خصيات معروفة بانتقادها لسياسة الحكومة 

اإلس���رائيلية، وهذا برز في مهرجان التأييد إلس���رائيل الذي يقام 

سنويا في نيويورك بمناسبة يوم استقالل إسرائيل«.

وجاء في التقري���ر »هناك قضية أخرى يج���ب متابعتها، مرتبطة 

بالتراجع النس���بي في التمثيل السياسي ليهود الواليات المتحدة، 

ففي الس���نوات الس���ت األخي���رة تراجع ع���دد الن���واب اليهود في 

الكونغ���رس م���ن 33 نائبا إل���ى 22 نائبا، وفي مجلس الش���يوخ من 

13 نائب���ا إلى 9 نواب، فحق���ا أن المجتمع اليه���ودي ما يزال يحظى 

بتفوق نس���بي في التمثيل السياس���ي، وهناك عالقة مباشرة بين 

ه���ذا التراج���ع، وتراجع تمثيل الح���زب الديمقراط���ي، الذي يحظى 

تقليدي���ا بغالبية أصوات اليهود، ولكن قد يكون في هذا ما يعكس 

ميل األجيال اليهودية الش���ابة إلى مشاركة بدرجة أقل في الحياة 

السياسية والعامة«.

ويختتم التقري���ر في هذا الباب بما يلي »إن ه���ذه الظواهر تلزم 

االهتمام بها، من جانب إس���رائيل ومن جان���ب المجتمع اليهودي، 

فعل���ى حكومة إس���رائيل وأصدقائه���ا في الوالي���ات المتحدة بذل 

جهد مش���ترك، من أجل تعزي���ز العالقات الخاصة بي���ن الدولتين، 

وعلى إس���رائيل أن تنمي توجها حاضنا لكل التيارات المختلفة في 

اليهودية، وأن تبدي نموذجا اخالقيا وقيميا، بضمان حقوق األقليات، 

من أجل أن تفس���ح المجال امام تضامن أوسع معها )إسرائيل(. وفي 

المقاب���ل، وعل���ى المجتمع اليه���ودي األميركي أن يش���جع األجيال 

الش���ابة الجديدة على تطوير روح القي���ادة اليهودية، في المجاالت 

االقتصادية والسياسية، وعلى مستوى إدارة الحكم واألكاديمية«.

»قلق إسرائيل وخيبات أملها«
ويع���دد تقرير »معهد سياس���ة الش���عب اليهودي« س���بع نقاط، 

يعتبره���ا مصدر »قل���ق وخيبة أمل« في إس���رائيل، من السياس���ة 

األميركية في السنوات األخيرة:

أن اإلدارة األميركي���ة أظه���رت ضعف���ا ف���ي إدارتها السياس���ية 

الخارجية في الش���رق األوسط، وأظهرت مؤشرات لرغبتها باالنقطاع 

عن الش���رق األوس���ط، على ضوء نهجها وما أفرزه ف���ي التعامل مع 

سورية ومصر والدور الروسي في الشرق األوسط.

فشل الجهد األميركي لدفع عملية السالم، والشعور في إسرائيل 

ب���أن البيت األبيض س���يوجه االنتقاد إلس���رائيل، ويقل���ل من حدة 

انتقاده للجانب الفلس���طيني، وتجاهل مسؤوليته عن األخطاء التي 

يرتكبها الفلسطينيون.

االعتراف بحكومة الوح���دة بين فتح وحماس، التي تضم موظفين 

مهنيين )تكنوقراط(، واس���تعداد اإلدارة األميركية لالستمرار في 

تحويل المس���اعدات إلى الس���لطة الفلس���طينية، على الرغم من أن 

مواقف حماس لم تتغير، وهي مستمرة في تعزيز قوتها العسكرية.

تقديرات في إس���رائيل بأن اإلدارة األميركية ستقود اجراء لوضع 

اتفاق حل وس���ط مع إيران، في موضوع مشروعها النووي، وأن يكون 

هذا على حساب إسرائيل.

تالش���ي األجواء اإليجابي���ة التي رافقت زيارة الرئي���س أوباما إلى 

إس���رائيل، بعد أن تولد انطباع بتحس���ن العالقات الش���خصية بينه 

وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

تقارير نش���رت ف���ي الواليات المتحدة، تتهم إس���رائيل بفش���ل 

المفاوضات مع الجانب الفلس���طيني، ولكن ليس هذا فحس���ب، بل 

أيضا تقارير تتهم إس���رائيل بمحاوالت للمس بالمصالح األميركية 

من خالل عمليات تجسس إسرائيلية على أراضي الواليات المتحدة.

قلق من أنه إذا ما اش���تد التوتر مع اإلدارة األميركية، فقد تسحب 

دعمها إلسرائيل في المؤسسات الدولية، ما يؤدي بشكل غير مباشر 

إلى عزل إسرائيل في الحلبة الدولية.

ويضيف التق���ري، أن القلق في إس���رائيل ينب���ع أيضا من أن 

كثرة التقارير التي تنش���ر في الواليات المتحدة حول محاوالت 

إسرائيل للتجس���س على الواليات المتحدة، قد يردع شخصيات 

أميركية داعمة إلسرائيل، عن استمرار تقديم دعمها لها، ومثل 

هذا األم���ر حصل من خالل تراجع الكونغ���رس عن مبادرة إلعفاء 

حملة الجنس���ية اإلسرائيلية من تأش���يرة للدخول إلى الواليات 

المتحدة.

»تساؤالت أميركية حول نوايا إسرائيل«
في المقابل، يعرض التقرير تساؤالت أميركية حول نوايا إسرائيل 

السياسية، وحددها التقرير في ست نقاط:

االئتالف الحاكم حاليا برئاسة بنيامين نتنياهو، يعكس التوجهات 

اليمينية اإلس���رائيلية المتصلبة في مواقفه���ا األيديولوجية، وأن 

وجهة سياس���ة هذه الحكومة تحددها معايير حزبية، من أجل بقاء 

االئتالف.

كث���رة التصريحات التي يطلقها قادة إس���رائيليون ش���ركاء في 

االئت���الف الحاكم، ويطالبون م���ن خاللها بضم مناط���ق في الضفة 

الغربية، وباألس���اس الكتل االس���تيطانية، كخطوة إس���رائيلية من 

جانب واحد.

محاوالت إس���رائيل الس���تغالل تأثيرها، وتأثي���ر جهات صديقة 

إلس���رائيل في الكونغرس األميركي، من أجل انتقاد سياسة البيت 

األبيض، في مسألة المفاوضات مع إيران، وشكل إدارته للمفاوضات 

اإلسرائيلية الفلسطينية.

استمرار البناء ونشر عطاءات بناء في المستوطنات والقدس.

وجه���ة النظر الس���ائدة في محي���ط الرئيس أوباما وف���ي الحزب 

الديمقراطي، بش���أن تدخل إس���رائيل ف���ي االنتخابات الرئاس���ية 

األميركية في العام 2012، لصالح مرشح الحزب الجمهوري.

ونذك���ر هنا أن���ه كانت تلك تدخ���الت واضحة للعي���ان، من خالل 

تصريحات وممارس���ات إس���رائيلية مباشرة، ش���ارك فيها بنيامين 

نتنياه���و، عدا عن التمويل بأكثر م���ن 100 مليون دوالر، الذي قدمه 

صديق نتنياهو الش���خصي، ش���لدون أدلس���ون، للحزب الجمهوري 

ومرشحه للرئاسة.

تصريح���ات ح���ادة أطلقها وزراء وأعضاء كنيس���ت م���ن االئتالف 

الحاك���م، ضد وزي���ر الخارجية جون كي���ري، وطاقمه المس���اعد في 

المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية.

وجاء ف���ي تلخيصات باب مثلث العالقات اإلس���رائيلية األميركية 

واليهودي���ة األميركية، أن الرئيس باراك أوباما، عرض في خطاب له 

أمام المتحدة أولويات السياس���ة الخارجية إلدارته، وهي ما أس���ماه 

»س���عي إيران للحصول على س���الح نووي، وثانيا الصراع اإلسرائيلي 

العرب���ي«، وي���رى التقرير من ناحيته، أنه عل���ى الرغم من أن هاتين 

القضيتين، ليس���تا الس���بب ل���كل القضايا التي يواجهها الش���رق 

األوسط، ولكنهما تشكالن على مر السنين، سببا في عدم االستقرار 

في المنطقة.

ويش����ير التقرير، إلى أن����ه اعتمادا على تصريح����ات أوباما ذاته، 

فإن����ه يرى أن احتم����االت التوصل إلى اتفاقي����ات أو عدمها في كال 

القضيتين متس����اوية، وحس����ب التقرير، فإن القضيتين تحددان 

طبيع����ة العالقات ومس����تقبلها، بي����ن تل أبيب وواش����نطن، ويرى 

أن الضبابية ف����ي هاتين القضيتين ال تحرر إس����رائيل من ضرورة 

اتخاذه����ا لقرارات ذات وزن ثقيل، في إش����ارة واضحة إلى مس����ألة 

الصراع الشرق األوسطي.

بعيد عن الجوهر
م���ن الضروري اإلش���ارة إلى أن الطاقم األس���اس الذي يش���رف 

ويعمل في »معهد سياس���ة الش���عب اليه���ودي« التابع للوكالة 

اليهودية، ذو ميول يمينية واضحة، فمثال التقرير كله يتجاهل 

أطرا أميركية يهودية، مناصرة لحل الصراع والس���الم في الشرق 

األوسط، فقط ألن اليمين اإلس���رائيلي يقاطعها، وأبرزها منظمة 

»جي س���تريت«، التي تطرح مواقف سياس���ية، يتبناها الس���واد 

األعظم من األميركان اليهود، وفق ما ينشر من استطالع، بمعنى 

السالم والدولتين.

كذلك نش���ير إلى أن طبيعة العالقات اإلسرائيلية األميركية، على 

أرض الواق���ع، بعيدة عن مش���اهد »التوتر« الت���ي يعرضها التقرير، 

الذي يحاول في جوانب عدة ش���خصنة القضايا االستراتيجية، مثل 

ما يسمى ب� »سوء العالقات الشخصية بين نتنياهو وأوباما«، وغيرها 

من األمور.

لك����ن من جهة أخرى ف����إن ما يطرحه التقرير ه����و أن أي أزمة في 

العالقات األميركية اإلس����رائيلية حتى لو بدت سطحية، من شأنها 

أن تنعكس باألس����اس على األط����ر الصهيونية، التي تنش����ط في 

فل����ك وأروقة الحكم في الواليات المتحدة، ما قد يضعف دورها ولو 

نسبيا.  

حول تقرير »معهد سياسة الشعب اليهودي« السنوي 

اليهود يشكلون ضلعا ثالثا في 
العالقات اإلسرائيلية- األميركية!

أحدث وزير الداخلية والش���خصية البارزة في حزب الليكود، غدعون س���اعر، 

في منتصف الش���هر الحال���ي، مفاجأة لم يتوقعها أحد ف���ي الليكود، وال في 

الحلبة السياس���ية كلها، بإعالن اس���تقالته من منصبه، حت���ى دون أن ُيبدي 

مؤشرا لوجود أزمة تدفعه إلى قراره هذا، الذي جاء بعد يومين من تجميد عمل 

زوجته الجديدة، مقدمة البرامج السياس���ية البارزة ف���ي القناة األولى غيئوال 

إيف���ن، بزعم أن عملها يتضارب مع كونها زوجة الوزير، ولكن أيا كان الس���بب، 

فإن هذه االس���تقالة كشفت أزمة القيادة المستقبلية في حزب الليكود، وكل 

األحزاب األخرى، فما زالت اس���تطالعات الرأي تتنبأ لنتنياهو بأنه الش���خصية 

المناس���بة أكثر، لتولي رئاسة الوزراء، ولكنه لم يحظ بأكثر من 38%، في حين 

أن الشخصية التي تليه، حظيت على 7% فقط.

غدعون ساعر
ظهر غدعون س���اعر )48 عاما( في الحلبة السياس���ية، في جيل مبكر نسبيا، 

حين تول���ى في النص���ف االول من الع���ام 1999، منصب س���كرتير الحكومة، 

برئاس���ة بنيامين نتنياهو، وعاد إلى المنصب في ظل حكومة أريئيل ش���ارون 

2001- 2002، وس���بق هذا توليه مناصب في النيابة العامة، وجهاز المستشار 

القانوني للحكومة من العام 1995 إلى 1998.

ودخل س���اعر إلى الكنيس���ت ألول م���رة، في انتخابات الع���ام 2003، حينما 

حق���ق الليكود قفزة في تمثيله البرلماني، من 19 مقعدا إلى 38 مقعدا، ونظرا 

لخبرته كسكرتير حكومة، تولى س���اعر رئاسة الكتلة، ولم يكن منصبا سهال 

الحقا، فعدا عن أن هذه كتلة الحزب الحاكم، وعمليا بات رئيس كتل االئتالف، 

إال أن كتل���ة الليك���ود واجهت حالة تمرد حادة، في النص���ف الثاني من العام 

2004، واس���تمرت إلى ش���هر تش���رين الثاني 2005، في أعقاب اقرار وتطبيق 

مخطط أريئيل ش���ارون، إلخالء مس���توطنات قطاع غزة، وكان ساعر من الجناح 

الرافض للمخطط في الليكود، وخالل تلك الفترة س���طع نجم ساعر السياسي 

في صفوف حزبه، خاصة وأنه يعد من التيار اليميني المتشدد في الحزب.

وفي انتخابات 2006، بعد انش���قاق الليكود، حصل ساعر على المقعد األول 

ف���ي الئحة الحزب، الذي تقل���ص تمثيله إلى 12 مقعدا، واس���تمر في منصبه 

رئيس���ا للكتلة حتى انتخابات 2009، ونجح ساعر مّرة أخرى في تصدر المكانة 

المتقدمة ذاتها في الئحة الحزب، التي تلي مقعد رئيس الحزب، وتولى ساعر 

ف���ي حكومة بنيامين نتنياهو )الثانية( بعد تلك االنتخابات، حقيبة التعليم، 

وكان���ت الحقيبة األه���م في حزب الليكود، الذي اضطر رئيس���ه نتنياهو، إلى 

توزيع الحقائب الهامة على شركائه في االئتالف.

ونجح س���اعر في تحقيق انج���ازات لجهاز التعلي���م ككل، خاصة من جانب 

الميزانيات، وكانت ميزانية التعليم قد واجهت أشبه بعملية تجفيف ما بين 

العام 2001، وحتى العام 2005، في ظل الوزيرة ليمور ليفنات، ثم بدأت الوزارة 

تس���تعيد ميزانيات في حكومة »كديما«، والوزيرة يولي تمير، واس���تمر في 

النهج ذاته ساعر.

أراد س���اعر االس���تمرار في منصبه بعد انتخابات مطلع الع���ام 2013، إال أن 

موازي���ن القوى الناش���ئة بع���د االنتخابات، لم يس���مح بذل���ك، فباتت حقيبة 

التعليم في عهدة حزب »يوجد مستقبل«، في حين تولى ساعر منصبا ال يقل 

أهمية، حقيبة الداخلية، وعلى مدى 18 ش���هرا، في توليه الحقيبة، لم ينش���أ 

أي صدام سياس���ي مع رئيس حزبه وحكومته، بنيامين نتنياهو، إال أن مصادر 

في الليكود، قالت في األيام األخيرة، ومباش���رة بعد استقالة ساعر، إن األخير 

واجه مضايقات كثيرة من نتنياهو، بعد أن ش���عر أن س���اعر قد يكون مرشحا 

مستقبليا لرئاسة الحزب.

وال مجال إال الولوج في الحياة الش���خصية لغدعون س���اعر، نظرا الحتمال أن 

ق س���اعر زوجته، 
ّ
تكون قد س���اهمت في اس���تقالته، فقبل س���نوات قليلة طل

وقب���ل نحو عامين، ارتبط بمقدمة البرامج السياس���ية البارزة في القناة األولى 

للتلفزيون اإلس���رائيلي، وإذاعة الجيش، غيئوال إيفن )42 عاما( التي هي أيضا 

تطلق���ت في العام 2012، بعد زواج دام 20 عاما، وكانت إيفن قد س���طع نجمها 

منذ األشهر األولى لبدء عملها في القناة األولى في العام 1994، وخاصة حينما 

أدارت البث المباشر بما شمل من حوارات سياسية، يوم التوقيع على اتفاقية 

وادي عربة، بين إسرائيل واألردن.

في ش���هر أيار 2013، تزوج س���اعر وغيئوال إيفن، والحقا ولد لهما ابن، وقبل 

ثالثة أيام من اس���تقالة س���اعر، اصطدمت إيفن، مع مديرة قس���م األخبار في 

القناة أياال حس���ون المقربة من بنيامي���ن نتنياهو، فقررت تجميد عمل إيفن، 

بزعم أن عملها يتضارب مع كونها زوجة الوزير ساعر.

وما أن استقال ساعر من منصبه، حتى أعلنت مديرة األخبار حسون، عن الغاء 

تجميد عمل إيفن، وكثرت التمليحات في وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن 

قرار حسون لم يأت من فراغ أو من دوافع مهنية بحته، ضد زوجة ساعر.

لقد عّبر س���اعر، كما يبدو، عن امتعاضه من نتنياهو بش���كل غير مباش���ر، إذ 

اتضح أنه لم ُيبلغ ساعر أحدا بقرار استقالته، سوى زوجته وابنتيه من زوجته 

األولى، والرئيس اإلس���رائيلي رؤوفين ريفلين، ولم يعلم نتنياهو باالستقالة، 

إال حينما أعلنها س���اعر أمام جمهور من مناصري���ه في حزب الليكود، دعاهم 

لحفل بمناسبة رأس السنة العبرية.

وفورا بعد االس���تقالة، ظهرت سيناريوهات عدة، منها ما اعتقدت أن ساعر 

يتخذ خطوة إلى الخلف، من أجل أن ينافس الحقا على رئاس���ة الليكود، ولكن 

هناك من يعتقد أن س���اعر قد يك���ون غادر إلى حياته الخاص���ة، إذ أن فرص 

حيات���ه االقتصادية تكون كبيرة، نظرا لما تواله من مناصب رفيعة، والتجارب 

الكبيرة التي اكتسبها، من عمله في المؤسسة الحاكمة بأذرعها المختلفة.

مت التجربة أن الذاكرة السياس���ية قصيرة، واالبتعاد عن الحلبة ألي 
ّ
ولكن عل

وقت، ال يمنح الش���خص دفعة أكبر مس���تقبال، وهذا ما حص���ل مع آخرين في 

السنوات األخيرة.

تجارب في السنوات  العشر األخيرة
غدعون س���اعر هو أحد الش���خصيات الحزبية البارزة، والتي أش���ير اليها من 

أوس���اط عّدة، كقادة الصف األول في الحلبة السياسية مستقبال، وقررت الحقا 

مغادرة الحلبة السياس���ية بشكل مفاجئ، وعن كل واحد منها قيل إنها خطوة 

إلى الوراء، من أجل القفز على رئاس���ة الحزب.ونذكر منهم الش���خصية البارزة 

في حزب »العمل« ورئيس الكنيست األسبق، أبراهام بورغ )49 عاما حينما غادر 

الكنيست(، الذي ترك الكنيست في منتصف العام 2004، متجها إلى القطاع 

االقتصادي، وكان قد نافس من قبل على رئاسة حزبه.

وهناك النائب البارز، ووزير الصحة األسبق داني نافيه )46 عاما حينما غادر 

الكنيس���ت في العام 2007(، وكان يحتل مراتب متقدمة في صفوف الليكود، 

والوزير األسبق من حزب العمل، أوفير بينيس )48 عاما حينما غادر الكنيست 

مطل���ع العام 2010(، وه���و أيضا من أقوى األس���ماء التي أش���ير اليها كقائد 

مستقبلي لحزبه.

ونذكر أيضا الوزير الس���ابق موشيه كحلون، من حزب الليكود، الذي قرر عدم 

خ���وض االنتخابات البرلمانية في العام 2013، حينما كان له من العمر 52 عاما، 

وبعد أن جذب اليه األضواء، ل���دوره في وزارة االتصاالت، واالنقالب الكبير في 

شكل عمل ش���ركات الهواتف الخليوية اإلسرائيلية، وخاصة خفض تكلفتها 

للمس���تهلك بنس���ب هائلة، وتغيير الكثير من األنظمة في عالم االتصاالت، 

لصالح جمهور المستهلكين، حتى جرى صبغه بطابع الوزير االجتماعي.

وهناك نواب ووزراء آخرون تركوا الحلبة مبكرا، وهم في أوج عملهم، ومن بين 

كل هؤالء لم ُيبد نّية للعودة إلى الحلبة السياس���ية الحقا، س���وى كحلون، الذي 

أعلن أنه يس���تعد إلقامة حزب جديد لخ���وض االنتخابات، ولكن كل هذا ما يزال 

في اطار الفرضيات، ومن الصعب معرفة أي انجاز يس���تطيع تحقيقه، في حلبة 

تجنح في معظمها وتتركز في اليمين السياسي، دون اعطاء وزن كاف للقضايا 

االجتماعية، وهي الخانة التي يلوح بها كحلون، ليعود من خاللها إلى البرلمان.

واالعتقاد الس���ائد أن هذه الشخصيات أيقنت في مرحلة ما أنها أمام حاجز 

يمنع تقدمها في الطريق السياسي، فاتجهت إلى عالم االقتصاد، أو الوظائف 

المؤسساتية الكبرى واالستش���ارات، لتحقق لنفسها مستوى معيشيا عاليا، 

من خالل رواتب دس���مة تتلقاها بس���بب خبرتها، وسرعة وصولها لكافة أذرع 

المؤسسة الرسمية والحاكمة. 

ّح قيادي!
ُ

ش
منذ عدة سنوات، »يتمتع« بنيامين نتنياهو بغياب القائد المنافس، القادر 

على جذب األصوات لحزبه، أو المنافس الجدي له في داخل حزبه الليكود، ومن 

غي���ر المنطقي االعتقاد أنه في دولة تعد بالماليين، تغيب عنها المنافس���ة 

الجدية عل���ى القيادة، ولكن هذا بات واقعا في إس���رائيل، وهناك الكثير من 

العوام���ل التي مه���دت لهذه النتيج���ة، منها ضعف الحزبي���ن التقليديين، 

وخاصة حزب »العمل« الذي ال يقوى على النهوض، واختفاء البرامج السياسية 

المنافسة جوهريا، وكثرة األحزاب التي سرعان ما تظهر وتختفي.

لكن أيض���ا، هناك من يعمل على انتاج هذه الحال���ة، وهي القوى »الخفية« 

المسيطرة على وس���ائل اإلعالم، األداة األكبر واألقوى في صناعة الرأي العام، 

وف���ي المعادلة اإلس���رائيلية، فإنهم »حيتان المال«، الذي���ن بحثوا على مدى 

س���نوات عن »الش���خص القوي«، القادر على فرض سياس���ات، وباألساس من 

ناحيته���م- االقتصاد، فكان اريئيل ش���ارون، الذي حينما ن���وى االنتقال إلى 

المرحلة الثانية، من خالل شق حزب الليكود الذي كان يرأسه، سقط على فراش 

الم���رض، فجاءت من بعده »قيادة الصدفة«، متمثلة بإيهود اولمرت في حزب 

الليكود، وعمير بيرتس في حزب »العمل«، وس���رعان ما تهاوت هذه القيادة، 

حتى عاد بنيامين نتنياهو وبس���هولة نس���بية إلى رأس الهرم الحاكم، وهو 

اآلن يرأس الحكومة الثانية على التوالي، والثالثة في حياته السياسية، وكل 

المؤش���رات تقول، إنه س���يقود الحكومة الرابعة له بعد االنتخابات البرلمانية 

المقبلة، بغض النظر متى ستكون.

وهذا االستنتاج، أكده استطالع صحيفة »هآرتس« في األسبوع قبل الماضي، 

الذي بّين أن ش���عبية نتنياهو عادت إلى االرتفاع كالش���خص المناسب أكثر 

لرئاس���ة الوزراء، وسجل 38%، وال يوجد من ينافس���ه على الساحة السياسية 

اطالق���ا، إذ يليه رئيس حزب »العمل« المعارض إس���حاق هيرتس���وغ، بعد أن 

حظ���ي ب� 7% فقط، ث���م وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بنس���بة 6%، ورئيس 

حزب المس���توطنين نفتالي بينيت، والوزير السابق من حزب الليكود موشيه 

كحلون، والوزير المس���تقيل غدعون س���اعر، ووزير القضاء تسيبي ليفني، %5 

لكل منهم، وبعد يحل وزير المالية يائير لبيد الذي حظي بنسبة %4.

ونقرأ في هذا االس���تطالع، الذي جاءت نتيجته شبيهة باستطالعات أخرى، 

ظهر نوعا من التوجه في الشارع اإلسرائيلي، أمرين: 
ُ
وت

أوال أن 54% م���ن المس���تطلعين منح���وا أصواتهم لش���خصيات من اليمين 

المتطرف، وبضمنه���م نتنياهو، في حين حصل من ُيمكن وضعهم في خانة 

»الوس���ط«، على 21% مجتمعين، والالفت أن 25% من المس���تطلعين إما رفضوا 

اإلجابة أو أنهم ال يجدون في أي من الذين عرضت أس���ماؤهم، مناسبا لمنصب 

رئاسة الوزراء.

وثانيا، أنه على الرغم من أن نتنياهو متقدم على الباقي بفجوة ضخمة جدا، 

إال أنه لم يتعد حاجز 38%، وهذه نس���بة شبه ثابتة، منذ االنتخابات األخيرة، 

في مطلع 2013، بمعنى أن نتنياهو أيضا ال يحظى بشعبية مطلقة.

وعلى الرغم م���ن هذا، فأمام معادلة كهذه فإن نتنياهو يكون مطمئنا أكثر 

لمستقبله القيادي، أما ساعر وأمثاله فكما يبدو أيقنوا أنه حين تحين الساعة 

الس���تبدال نتنياهو تكون قد مرت سنوات ثمينة لهم، ولهذا فهم يتجهون 

للبحث عن مستقبل أوسع، معتمدين على ما حققوه خالل جلوسهم في مراتب 

هرم الحكم المختلفة.

نتنياهو وساعر في إحدى جلسات الكنيست.

استقالة ساعر تكشف أزمة قيادة 
سياسية مستقبلية في الليكود وإسرائيل!
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 يبدو أن الهجرة من إسرائيل عادت لتحتل  مركز أساسيا في دوائر النقاش 

والج���دل داخل إس���رائيل. وذكرت القناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي أن 

الحديث حول هجرة اليهود من إسرائيل إلى الواليات المتحدة وأوروبا تزايد 

في الفترة األخيرة، بما في ذلك على خلفية الحرب على قطاع غزة. 

وعلى ضوء هذا النقاش، نش���رت القناة الثانية استطالعا للرأي، في بداية 

ش���هر أيلول الحالي، وبعد مرور عشرة أيام تقريبا على انتهاء العدوان على 

غزة، تبين منه أن 30% من اإلس���رائيليين لن يترددوا في التفكير بالهجرة 

م���ن البالد في حال س���نحت لهم الظ���روف. بينما قال 56% فق���ط إنهم لن 

يهاجروا  حتى لو سنحت لهم الفرصة.  

وتبين من االستطالع أيضا، أن نس���بة اإلسرائيليين الذين ينظرون بشكل 

س���لبي تجاه أولئك الذين يبدون اس���تعدادا للهج���رة تراجعت لتبلغ %36. 

بينما أج���اب الباقون، 64%، بأنهم إما ينظرون إل���ى الذين يفكرون بالهجرة 

بشكل إيجابي أو بعدم مباالة.

وهناك أسباب عديدة تدفع الكثير من اإلسرائيليين إلى الهجرة إلى الدول 

الغربي���ة المتطورة، وفي مقدمته���ا الواليات المتح���دة وألمانيا وبريطانيا. 

وتتمحور هذه األس���باب حول الوضع السياسي – األمني وغالء أسعار الشقق 

وع���دم توفر العم���ل لألكاديميين ووضع جهاز التعليم والفس���اد والعنف. 

ويأتي تجدد الحديث حول الهجرة بعد مرور ثالث س���نوات على االحتجاجات 

االجتماعي���ة، في صيف الع���ام 2011، التي انتهت بتش���كيل لجنة تقصي 

حقائق لم ينتج عنها شيئ.

وتط���رق إلى الموضوع كبي���ر المعلقين في صحيف���ة »ذي ماركر« العبرية 

االقتصادي���ة، غاي رولني���ك، في مقاله األس���بوعي، يوم األربع���اء الماضي، 

واس���تعرض الكاتب 13 نقطة يتعين تصحيحها ألنه���ا من أكثر المواضيع 

التي تؤثر على الهجرة، ويس���لط رولنيك الض���وء من خالل هذه النقاط على 

المشاكل التي تدفع اإلسرائيليين إلى الهجرة.

وح���ذر رولنيك من »هجرة األدمغة«، وكتب أن »علين���ا أن ندرك ونذّوت أن 

توجه نسبة معينة من ذوي القدرات الفائقة إلى خارج البالد هو أمر مطلوب 

وهو جزء طبيعي من ضخ المعرفة والقدرات والقوة البش���رية في أي اقتصاد 

حّر. والس���ؤال هو كيف نبقي كل الباقين في إس���رائيل، وكيف نعيد أولئك 

الذين غادروا وكيف نجلب أفضل القدرات إلى هنا«.

وط���رح رولنيك النقاط الثالث عش���رة وهي برأيه بمثابة تصحيح لمس���ار 

الدولة:

عملية السالم: اعتبر رولنيك أنه لم يعد بإمكان اإلسرائيليين محاولة إقناع 

أنفس���هم أو اآلخرين بفكرة أن الطريق لحل جميع مشاكل إسرائيل تمر من 

خالل شرق أوسط جديد أو تسوية سلمية. وأن السالم والتسوية »ال يمكنهما 

أن يكونا على رأس خطة عملنا، لسبب بسيط ليس لدينا سيطرة عليه«.

وأض���اف أن هن���اك أطرافا عديدة في الحرب والس���لم ف���ي المنطقة، وأن 

إس���رائيل هي أحد هذه األطراف وحس���ب، وهي ليست الطرف األكثر تأثيرا 

بالضرورة. فهناك الواليات المتحدة وروس���يا والسعودية وإيران وقطر. ورأى 

أن خريطة المصالح االقتصادية والسياسية في الشرق األوسط أصبحت أكثر 

تعقيدا م���ن أي وقت مضى. وأضاف أن احتمال أن تنجح الحكومة والجمهور 

والمجتمع المدني في إس���رائيل ببلورة شرق أوسط جديد يراوح الصفر. كما 

أن انس���حابا أحادي الجانب من األراضي المحتلة ل���م يعد خيارا، خاصة بعد 

»الصي���ف الدموي األخير في غزة«، الذي جاء بعد عقد تقريبا من تنفيذ خطة 

االنفصال.

رغم ذلك، دعا رولنيك إلى الس���عي من أجل الس���الم وإنهاء االحتالل، لكن 

»من خالل اإلدراك أن هذا ليس السيناريو المركزي الذي تستند إليه خطتنا 

بتحويل إس���رائيل إلى مكان جذاب أكثر قياس���ا بالخيارات الموجودة خارج 

البالد. وقد اس���تخدمت العملية السياس���ية والصراع بين اليس���ار واليمين 

س���نوات عديدة كستار دخاني أعفى السياسيين من التعامل مع التحديات 

االقتصادية واالجتماعية في إسرائيل«.

جودة الحياة: دعا رولنيك إلى التوقف عن الترويج ل� »كذبة أمة الس���تارت 

أب«، أي تطوي���ر الصناع���ات االلكتروني���ة الدقيقة والبرام���ج االلكترونية. 

ولف���ت إلى أن 10% من العاملين في إس���رائيل يعملون في مجال الهايتيك، 

ويتقاضون أجرا عاليا، وأن ثمة احتماال ضئيال ألن يتغير هذا الوضع. 

وش���دد على أنه يتعين على إس���رائيل أن تحسن ظروف سوق العمل فيها 

من أجل رفع مس���توى الحياة وجودتها ورفع مستوى رأس المال االجتماعي 

والثقافي. وكتب أنه »علينا أن نضمن مس���تقبال اقتصاديا جذابا ليس فقط 

لمن يعمل ف���ي الهايتيك، وإنم���ا لمئات آالف اإلس���رائيليين أيضا، الذين 

يعملون في سوق الخدمات والتجارة والتربية والتعليم والصحة والرفاه. ولن 

نتمكن أبدا من رفع مستوى جودة الحياة في إسرائيل إذا تواجد فيها مئات 

آالف في سوق يشبه العالم الثالث«.

الفس���اد: الفس���اد موجود في دول كثيرة بمن فيها الدول المتطورة. لكن 

المحل���ل اعتبر أنه »إذا كانت إس���رائيل راغبة في العي���ش فإنها ملزمة بأن 

تتح���ول خ���الل عقد واحد إلى أكثر ال���دول المتقدمة ف���ي العالم من ناحية 

تحس���ين رأس المال االجتماعي ومحاربة الفس���اد القانوني واإلصالحات في 

القط���اع العام وإفس���اح المجال أمام المنافس���ة في القط���اع التجاري ورفع 

مس���توى التعليم. وقد وصلنا إلى الوقت ال���ذي يتعين فيه على اليهود في 

صهي���ون أن يكونوا نورا لألغيار م���ن أجل البقاء. وهذا ليس المس���ار الذي 

نتحرك فيه حاليا«.

س���وق العمل: دعا رولنيك إلى تأسيس س���وق عمل جديد في إسرائيل »ال 

يك���ون محصورا بالمقربين ومن لديهم واس���طة، وألولئ���ك الذين ولدوا في 

العائلة الصحيحة، وإنما أن يستند إلى القدرات. ومن أجل تنفيذ ذلك، يجب 

كسر المركزية )أي حصر الصالحيات االقتصادية بأيدي مجموعة ضيقة( في 

القطاع التجاري وضخ األكسجين واالنفتاح للقطاع العام«.

ورأى أنه من أجل تحقيق ذلك فإنه »ثمة حاجة إلى ثورة في القطاع العام، 

تمكن من اس���تيعاب المواهب الش���ابة األفضل. وعلينا أن نفتح صفوف 

القطاع الع���ام ليس فقط للمقربين واألعضاء في النقابات والسياس���يين 

وكبار الموظفين، وإنما أمام كافة المواهب، وخاصة أولئك الموجودين في 

البالد ويدرسون إمكانية الهروب إلى الخارج، وأمام أولئك الذي يتخرجون 

بتفوق م���ن أفضل الجامعات ف���ي العالم وعليهم أن يق���رروا العودة إلى 

إسرائيل«.

غالء المعيشة: كذلك دعا رولنيك إلى »ثورة في غالء المعيشة وفي نوعية 

الخدم���ات االجتماعية. إما أن نخفض بصورة دراماتيكية أس���عار المنتجات 

والخدمات وغالء المعيش���ة، أو نحس���ن بصورة دراماتيكية ش���بكات األمان 

واألمن التي تزودها الحكوم���ة ونوعية الخدمات االجتماعية، وفي مقدمتها 

التعلي���م، البنى التحتية البلدية وفي مجال المواصالت«. كما دعا إلى ش���ن 

حرب ضد البيروقراطية.

أسعار السكن: مشكلة السكن هي واحدة من أكثر المشاكل التي يواجهها 

اإلسرائيليون، وبسببها انطلقت االحتجاجات االجتماعية قبل ثالث سنوات. 

ودعا رولنيك إلى خفض أس���عار السكن بنس���بة 30% على األقل. وأشار إلى 

أن أس���عار السكن في إس���رائيل هي األعلى في العالم قياسا بعدد الرواتب 

المطلوبة من أجل شراء أو استئجار شقة، األمر الذي يمنع الشبان من التقدم 

اقتصاديا. وأضاف أن هذه المش���كلة »تخلد التقسيم الطبقي في المجتمع 

وتوسع الفجوات بصورة دراماتيكية«.

جهاز التعليم: كذلك جهاز التعليم يحتاج إلى ثورة، وفقا لرولنيك. وكتب 

خرج منه المعلمين الس���يئين والمتوس���طين وإدخال معلمين 
ُ
أن »علينا أن ن

المعين وجيدين مكانهم. وعلينا أن نحسن مكانة المعلم، وتحويل التعليم 

إلى مهنة مطلوب���ة وذات دخل جيد«. ورأى أن اإلصالح���ات التي أجريت في 

جهاز التعليم، في الس���نوات الخمس األخيرة، ليس���ت كافية. »وعلى جهاز 

التعلي���م أن يحقق إنجازات وتفوقا ومكان���ة مرموقة. أي عكس الوضع اليوم 

تماما«. 

العنف: دعا المحلل إلى معالجة العنف في المدارس بيد متش���ددة. »لقد 

تح���ول العنف في جه���از التعليم إلى قض���اء وقدر، واألهال���ي والمعلمين 

والم���دراء استس���لموا له. وثقافة الق���وة والعنف تدهور مس���توى التعليم 

وتنتشر في كافة مكونات المجتمع«.

س���لطة العائ���الت الثرية والبن���وك: رأى المحلل أنه يجب تفكيك س���لطة 

العائالت الثرية والبنوك ووقف ظاهرة األثرياء الذين اغتنوا بس���رعة وباتوا 

يس���يطرون على االقتصاد اإلسرائيلي خالل الس���نوات العشر األخيرة. »إننا 

ملزمون بتفكيك المركزية في الجهاز المالي، التي تنعكس على كافة أجزاء 

االقتصاد وتهدد الديمقراطية«. وأش���ار إلى أن المركزية االقتصادية تؤثر 

على غالء المعيش���ة، تشجع الفساد، وتدمر اس���تقاللية الصحافة، وتتسبب 

بتده���ور رأس الم���ال االجتماع���ي، وتؤدي إل���ى وجود قوة سياس���ية تمنع 

المنافسة.

 أس���عار المواصالت: تكلفة حيازة سيارة في إس���رائيل أكثر من تكلفتها 

في الواليات بمرتين أو ثالث، كما أن اإلس���رائيليين يبتعدون عن اس���تخدام 

المواصالت العامة.

الحك���م المحلي: دعا رولنيك إلى »اإلعالن عن حرب ضد الفس���اد في الحكم 

د يأس���ا واغترابا وغضبا لدى الشبان الذين 
ّ
المحلي وسوق العقارات، الذي ول

يحاولون ش���راء ش���قق ويواجهون بنى تحتية بمس���توى مت���دن في معظم 

الس���لطات المحلية، إن كان ذلك في مؤسس���ات التعليم، الحياة الثقافية أو 

الشوارع«.

ميزاني���ة األمن: كتب رولنيك »نحن ملزمون بتحدي���د غاية وطنية تتمثل 

بتقلي���ص اإلنفاق األمني بعش���رات النس���ب المئوية وتجفي���ف كافة آبار 

الدس���م والفس���اد في القطاع العام، ألنه من دون ذلك لن تكون لدينا موارد 

لإلنفاق المدني ولتنفيذ الكثير من التغييرات واإلصالحات المذكورة أعاله. 

والميزانية الت���ي يطبخها حاليا رئيس الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، ووزير 

المالية، يائير لبيد، معاكس���ة لكل ما قيل هنا، وهي تسوية سياسية تخدم 

بقاء االثنين في مناصبهما. ويبني نتنياهو على توق اإلس���رائيليين لزعيم 

أمني قوي ولبيد يبني على الكاريزما وارتباطه بعالقات جيدة بوسائل اإلعالم 

المركزية. ويعتبر كالهما أن الجمهور سيس���تمر ف���ي منحهما التأييد في 

االنتخابات المقبلة، رغم تهربهما من مسؤولية قيادية حقيقية«.

العنصري���ة: رأس الم���ال االجتماعي: اعتب���ر رولنيك أن الفس���اد والنفاق 

والعنصرية، والتقدم من خالل عالقات قربى مع مسؤولين موجودة في معظم 

الدول التي يهاجر إليها اإلس���رائيليون الذي���ن يملكون الموهبة والقدرات. 

لكنه أضاف أن هذه األمور بالنس���بة »لإلس���رائيليين الذين يس���كنون في 

الش���اطئ الغرب���ي للواليات المتح���دة، برلين أو لندن تزعجه���م بصورة أقل 

مما هو الوضع في إس���رائيل، ألن هذا فس���اد آخري���ن، وألناس ال يعرفونهم 

وليسوا مرتبطين بهم تاريخيا وثقافيا. وفي المقابل فإنه توجد في الواليات 

المتح���دة أمور لن تك���ون موجودة في إس���رائيل أبدا، مثل مس���احة البالد، 

المساحات الخضراء، التنوع، الهدوء، السكينة والنظافة«.

وأضاف أن »الفساد في إسرائيل وتراجع رأس المال االجتماعي يوخز العين، 

ويزيد اليأس بصورة ال تحتمل. ونحن بحاجة إلى سياس���يين ال يأخذون هذه 

األم���ور على أنها مفهومة تلقائيا، وأن يكونوا حازمين في محاربة الفس���اد، 

عالقة رأس المال بالحكم، الخدع اإلعالمية، الشعارات الجوفاء، ضحالة وبؤس 

القن���وات التلفزيونية التجاري���ة، األجواء الرهيبة للبهيمية التي بس���طت 

سيطرتها على أجزاء واسعة جدا من الحياة العامة هنا«.

وخلص إلى أنن���ا »بحاجة إلى مجتمع مدني ق���وي، يتطلب إجراء تغييرات 

دراماتيكي���ة في المس���ار االقتصادي، االجتماعي، الثقاف���ي واألخالقي في 

إس���رائيل، وهذا المجتمع يدرك أن الطريق الوحيدة لالحتفاظ باألش���خاص 

الجيدين هن���ا وإعادة الرائعين ه���ي بتنفيذ ثورة أخالقي���ة كبرى. وال مفر 

أمامنا«.  

نقاش في مركز الحلبة السياسية

إسرائيل بحاجة إلى »ثورة أخالقية كبرى« لمنع استمرار هجرة اليهود منها

كتب بالل ضاهر:

تصاعدت خ���الل الش���هور األخيرة ظاه���رة العنصرية 
ضد األقلي���ة العربية الفلس���طينية في إس���رائيل، على 
المستويين السياسي الرس���مي والشعبي، وخاصة أثناء 
العدوان عل���ى غزة، لدرج���ة أن وزير خارجية إس���رائيل، 
ورئيس حزب »إس���رائيل بيتنا«، أفيغ���دور ليبرمان، دعا 
علنا إلى مقاطعة المصال���ح التجارية في المدن والبلدات 
العربية، إل���ى جانب  عدم تردد قاٍض إس���رائيل بإصدار 
قرار يس���مح فيه لمجموعة يميني���ة عنصرية بالتظاهر 
قبالة قاعة أفراح لالعتراض على زواج ش���اب عربي وشابة 

يهودية من مدينة يافا.
ورافق ظاهرة العنصرية هذه، إقدام مؤسس���ات رسمية 
وش���ركات كبيرة على فصل موظفين ع���رب لمجرد أنهم 
عبروا عن اس���تيائهم أو معارضتهم للعدوان الوحش���ي 
اإلس���رائيلي األخير على قطاع غ���زة. وحول هذا الموضوع 
أجرى »المشهد اإلس���رائيلي« المقابلة التالية مع المدير 
المشترك ل� »سيكوي – الجمعية لدعم المساواة المدنية«، 

رون غيرليتس.

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: كي���ف تنظ���ر إلى ظاه���رة العنصرية 
المتصاعدة، في الشهور األخيرة، في المجتمع اليهودي ضد العرب؟

غيرليت���س: »أعتقد أن حج���م العنصرية تجاه المواطني���ن العرب خالل 

فترة الحرب في غزة كان غير مس���بوق. وهذا يعني أنه لم نش���هد أبدا في 

إسرائيل هذا الحجم الواسع من االعتداءات على العرب مواطني إسرائيل. 

وقد ش���ملت ه���ذه الموجة مظاهر جدي���دة بينها فصل ع���رب من العمل 

ودعوات إلى فصل عرب من العمل«.

)*( لماذا تصاعدت ظاهرة العنصرية بهذا الشكل؟
غيرليتس: »هناك عدة أس���باب وعوام���ل. وأعتقد أن الجهات العنصرية 

ف���ي اليمين المتط���رف لم تنظر أبدا إلى المواطنين العرب في إس���رائيل 

عل���ى أنهم متس���اوون في الحقوق. واألم���ر المثير هو أنه في الس���نوات 

العشر األخيرة ازدادت قوة المجتمع العربي في إسرائيل، ألسباب داخلية 

متعلق���ة بالمجتم���ع العربي نفس���ه، وألن هناك جهات داخ���ل الوزارات 

والمؤسسات اإلسرائيلية  أدركت أنه من ناحية التشغيل على األقل توجد 

مصلحة لدى المواطنين العرب بأن يكونوا جزءا من سلك العمل واالقتصاد 

اإلس���رائيلي. وعلى أثر ذلك تم توجيه ضغوط من داخل المجتمع العربي 

ومن داخل الوزارات من أجل تطوير اقتصادي للمجتمع العربي. ولذلك فإن 

القوة االقتصادية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل ارتفعت بشكل كبير 

قياس���ا مع وضعهم قبل عش���رين عاما. كذلك فإن حضورهم في المجتمع 

واالقتصاد في إس���رائيل أصبح أكبر مما كان عليه قبل عش���رة أو عش���رين 

عاما. والمجتمع اإلس���رائيلي كان معتادا، في الماضي، على أال يرى العرب 

في فروع التجارة واالقتصاد وإنما كان يلتقي بهم في أماكن عمل ش���اقة، 

مثل الزراعة والنظافة. أما اليوم، فإن المجتمع اإلس���رائيلي يلتقي العربي 

كصيدالني أو كطبيب مناوب في غرفة الطوارئ في المستش���فيات، وأيضا 

كمحاضرين في الجامعات. وهذا يعني أن توازن القوى في إسرائيل، الذي 

كان فيه اليه���ود في المناصب العليا والعرب يقدم���ون خدمات، لم تعد 

موجودة في كل مكان. وقس���م من المجتمع اإلس���رائيلي يرى بذلك تطورا 

إيجابيا. لكن بالنسبة ألناس آخرين، خاصة في اليمين المتطرف العنصري 

في إس���رائيل، فإن هذه ظاهرة غير مريحة وينظرون إليها بصورة سلبية. 

وعندها، يوجد رد فعل مضاد لتزايد قوة العرب، وقد قاد رد الفعل المضاد 

هذا السياس���يين، مثل أفيغدور ليبرمان وأعضاء كنيست من حزب ’البيت 

اليه���ودي’. وقد بدؤوا بذلك خالل الس���نين األخي���رة، وليس خالل الحرب، 

من أجل الحد م���ن تقدم المواطنين العرب. والحقيقة هي أنه رغم الضجة 

التي أثارها هذا اليمين وإطالقه الشعارات العنصرية إال أنه لم ينجح. ألن 

خطوات اندماج العرب في االقتصاد اإلسرائيلي استمرت«.

)*( هل اندماج العرب ف���ي االقتصاد وزيادة عدد المتعلمين بينهم 
يهدد أحدا في المجتمع اإلسرائيلي؟

غيرليتس: »نعم. إن���ه يهدد العنصري. فهو يعتب���ر أن العرب أصبحوا 

ف���ي مكان���ة قوية. وه���و يعتبر أن���ه إذا كان المواطن العرب���ي يعمل في 

أعمال التنظيف في الجامعة، فهذا حس���ن. لكن إذا كان هو طالب جامعي 

والمحاض���ر عربي فإن هذا يثير عنصريته. وبالنس���بة له، فإنه إذا ارتكب 

مخالفة سير واضطر إلى الذهاب إلى المحكمة ووجد أن القاضي عربي، فإن 

هذا ليس مقبوال عليه. وقاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، جورج قرا، 

أرس���ل الرئيس السابق موشيه قصاب، إلى السجن )بعد إدانته بمخالفات 

جنس���ية(. والجناح اليميني العنصري اعتبر ف���ي أعقاب ذلك أن ثمة أمرا 

هن���ا غير منطقي. وعموما، وهذا يحصل ف���ي دول كثيرة، فإنه عندما تبدأ 

قوة األقلية الضعيفة والمستضعفة باالزدياد، وعندما يكون هناك حضور 

الزدياد القوة هذه، فإن اليمين المتطرف العنصري يريد خفض رأس هذه 

األقلي���ة. وهو يريد إعادة العرب إلى مكانه���م ’الطبيعي’. وما حدث أثناء 

الحرب، هو أن الجمهور اليميني العنصري انضم إلى السياس���يين. أي أن 

ما لم ينج���ح نواب اليمين المتطرف في تنفيذه في الكنيس���ت من خالل 

مشاريع قوانين، تم تطبيقه في الشارع«.

)*( العنصري���ة ضد العرب ليس���ت ظاهرة جدي���دة، وكانت موجودة 
دائما على المس���تويين الرس���مي والش���عبي، وأبرز تعبي���ر عنها هو 
التمييز البالغ ضد العرب منذ تأس���يس إس���رائيل. ما هي مصادر هذه 

العنصرية؟
غيرليتس: »خالل الصراع القوم���ي بين حركتين قوميتين تكون األفكار 

س���لبية لدى كل واحدة م���ن الحركتين تجاه األخ���رى. ويوجد دائما جانب 

األخيار، وهو ’نحن’، وجانب األشرار وهو المجموعة األخرى ’العرب’. هذا ما 

تقول���ه القصة اليهودية، وأنا ال أواف���ق عليها طبعا. وهذا يحدث باالتجاه 

المعاك���س أيضا، إذ يقول الع���رب أنهم على الحق واليهود ليس���وا على 

حق. ولي���س صحيحا القول أن جميع اليهود ه���م عنصريون. فالعنصرية 

في إس���رائيل هي ليست ظاهرة مش���ابهة لظاهرة العداء للسامية، التي 

كانت ظاهرة جينية تقريبا، حيث كان كره اليهود جزءا من الثقافة والروح 

القومية. وأعتقد أن العنصرية هنا ضد العرب هي نتيجة مباشرة للصراع 

اليهودي – العربي، كما أن هناك، ألس���فنا، أجزاء ف���ي القيادة اليهودية 

الت���ي تغذي هذه العنصرية. ولذلك أعتق���د أن الخلفية هي الصراع الذي 

لم يتم حله وال أعتقد أنه توجد هنا، من جانب اليهود، كراهية جينية«.

)*( رغم ما تقوله، إال أن تعامل إس���رائيل مع العرب والفلس���طينيين 
أخطر بكثير مما تصفه. لماذا، مثال، كان رد الفعل اإلس���رائيلي شديد 
إل���ى هذه الدرجة على خطاب الرئيس الفلس���طيني، محمود عباس. أال 

مقابلة خاصة مع المدير المشترك لـ »سيكوي – الجمعية لدعم المساواة المدنية«

»المشهد اإلسرائيلي«: تنامي العنصرية في إسرائيل رون غيرليتس لـ
ســبـبـه ازديــاد قـوة العـرب وحضـورهـم في االقـتـصــاد اإلســرائيلي

تدرك القيادة اإلس���رائيلية، في الحكومة والمعارضة، أنه بسقوط هذا 
العدد الكبير من القتلى المدنيين في غزة والدمار الهائل هناك، ما هو 
إال جرائم حرب وإبادة ش���عب؟ هل فوجئوا بأن أحدا يوجه لهم اتهاما 

كهذا، أم أنهم يعتقدون أنه مسموح لهم أن يفعلوا ما يشاؤون؟ 
غيرليتس: »س���أقول لك أمري���ن. األول هو أنه في الجناح اليس���اري في 

إس���رائيل هناك جهات تنتقد السلطات بشكل كبير جدا. وحتى ميرتس، 

وه���و حزب صهيون���ي، عبر عن معارضت���ه للحرب. وبعد خط���اب أبو مازن 

اعترض اليس���ار على ردود الفعل اإلس���رائيلية رغم ع���دم موافقته على 

التعابير التي اس���تخدمها أبو مازن. واألمر الثاني، هو أنني أعتقد أن قتل 

المدنيين والدمار الهائل الذي سببته الغارات اإلسرائيلية لم تكن شرعية 

وال مب���ررة. لكن كل واحد م���ن الجانبين يعتقد أنه على ح���ق. ولذلك فإن 

التوقع الفلس���طيني بأن تعترف إسرائيل بأنها نفذت جرائم في غزة هو 

أمر غير واقعي، ولن تفعل ذلك أية دولة«.

)*( ما هي انتقاداتك تجاه أعضاء الكنيست العرب؟
غيرليت���س: »كل االنتق���ادات الت���ي يوجهها أعضاء الكنيس���ت العرب 

للحكومة اإلسرائيلية هي انتقادات ش���رعية. وانشغال أعضاء الكنيست 

الع���رب في الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني هو أمر مه���م. وفي إطار 

الديمقراطية بإمكان أعضاء الكنيست أن يقولوا ما يشاؤون ضد الدولة. كما 

أن القيادة العربية ليست مسؤولة عن أي ظاهرة عنصرية ضد المواطنين 

العرب. لكن عندما نريد عالقات أفضل بين اليهود والعرب في إس���رائيل، 

فإن���ه مثلما ال ينبغ���ي على القيادة اإلس���رائيلية نفي ش���رعية القومية 

واأليديولوجية الفلس���طينية، ال ينبغي على القيادة العربية في إسرائيل 

أن تنفي شرعية األيديولوجيا الصهيونية، لكونها األيديولوجية المنِظمة 

للجمهور اليهودي في إس���رائيل، سواء وافقنا على ذلك أم اعترضنا عليه. 

ولذلك فإني أعتقد أن االدع���اءات المتكررة بأن األيديولوجيا الصهيونية 

هي عنصرية وكولونيالية، ورغم أنها ادعاءات شرعية، ال تسهم في إقامة 

عالقات جيدة مع األغلبية اليهودية، ألن الجمهور اليهودي لن يتخلى عن 

أيديولوجيته المؤِسسة«.

)*( كيف بإمكان أعضاء الكنيست أن يعقبوا على تصعيد االستيطان 
ومص���ادرة أربعة آالف دونم م���ن أراضي الفلس���طينيين من أجل بناء 
مستوطنة لليهود قرب بيت لحم؟ واضح أن دولة إسرائيل تنفذ عملية 
كولونيالية في الضفة الغربية المحتلة. ما الس���يئ في قول أمر كهذا 

خاصة وأنه وصف حقيقي للوضع؟ 
غيرليتس: »لست في مكان يمكنني فيه أن أقول للقيادة العربية كيف 

عليها أن تتحدث. أنا قادم من مكان نقدي جدا تجاه الحكم في إس���رائيل، 

ولكني أعرف أيضا كيف يفكر الجمهور اإلسرائيلي. ومن هذا المكان الذي 

أتواجد فيه، أعتقد أن التحدث عن إس���رائيل أنها كولونيالية، وهو وصف 

صحيح بنظ���ري. لكن هناك فرق بين القول إن سياس���ة االس���تيطان هي 

سياسة كولونيالية وبين القول ’إننا نعارض هذه الدولة ألنها صهيونية 

وتحم���ل أفكارا عنصري���ة وكولونيالية’. ألن هذا يق���ول ل99% من اليهود 

في إس���رائيل إن هذه ليس���ت سياس���ة الحكومة وإنما أنتم العنصريون 

والكولونياليون، وأعتقد أنه يوجد فرق بين األمرين«.   

فلسطينيون في إسرائيل يتظاهرون ضد مظاهر الكراهية.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

فصل 16 عامال من عملهم 
لمناهضتهم العدوان على غزة!

أعلنت سلطة مس���اواة الفرص في س���وق العمل اإلسرائيلية، 

في األس���بوع الماضي، أنها تلقت في األسابيع األخيرة، شكاوى 

م���ن 16 عامال وموظفا، يؤكدون أنه تم فصلهم من أماكن عملهم 

المختلفة، على خلفية توجهاتهم السياسية خالل العدوان على 

قطاع غزة.

وقالت المحامية تس���يونا كينغ يائ���ي، إن الحديث يجري عن 

ارتفاع حاد، مقارنة مع ما تم تسجيله طيلة العام الماضي 2013. 

وقالت إنه منذ مطلع العام الجاري، وصلت إلى س���لطة مس���اواة 

فرص العمل، 822 ش���كوى من عاملين ج���رى فصلهم أو تجميد 

عملهم، ألس���باب تعود للتمييز، ومن بينهم 38 عامال أكدوا أن 

الخلفية لفصلهم أو رفض قبولهم للعمل هي قومية، و54 عامال 

عل���ى خلفية دينية، مثل ديانة أخرى، أو مس���توى تدين، في ما 

يتعلق بالديان���ة اليهودية، و46 عامال بس���بب الجنس، بمعنى 

جمهور النس���اء، و281 ش���كوى على فصل بسبب حمل الموظفة 

أو العامل���ة، وحت���ى أن 36 عاملة تقدمن بش���كاوى قلن فيها إن 

فصله���م م���ن العمل جاء بس���بب خدمة االحتي���اط في الجيش 

اإلسرائيلي.

ويظهر من تقرير السلطة ذاتها أن الشريحة األكثر معاناة من 

أخط���ار الفصل من العمل هي جمهور النس���اء، الالتي يواجهن 

حاالت عديدة منها رفض القب���ول لوظائف، كما أنهن يواجهن 

مخاط���ر الفصل من العمل، بع���د أن يتبين لصاحب العمل أنهن 

حامالت.

واالعتقاد الس���ائد أن ما يصل إلى سلطة مساواة فرص العمل 

من شكاوى ال يعكس حجم الظاهرة، التي هي أكبر بكثير. فمثال 

يقلل العرب من التوجه إلى هذه الس���لطة أو لجهاز القضاء، من 

باب عدم الثقة بنجاح أي مسار قضائي لمواجهة رفض قبولهم 

في العمل عل���ى خلفية انتمائهم القوم���ي، وهناك الكثير من 

الحاالت، التي يقرر فيها أصحاب العمل، واحيانا في مؤسس���ات 

رسمية وش���به رسمية، اشتراط الخدمة العس���كرية للقبول في 

وظائف معينة.

تراجع شراء الهدايا والحكومة تحجب 
مساهمتها للجمعيات الخيرية في األعياد

قالت تقارير صادرة عن شبكات التسوق اإلسرائيلية الكبرى، في 

األس���بوع الماضي، إن مؤش���رات عديدة تدل على تراجع واضح في 

ش���راء الهدايا، في األعياد العبرية، التي كان اولها في االس���بوع 

الماضي رأس الس���نة العبري���ة، الذي يجري فيه تب���ادل الهدايا 

بش���كل ملحوظ، في حين قالت جمعيات خيرية، تعنى بالعائالت 

الفقي���رة، وتوزع عليه���ا رزم م���واد غذائي���ة، إن الحكومة وعدت 

بالمساهمة بعشرات ماليين الدوالرات، إال أنها لم تف بوعودها، ما 

جعل قسما كبيرا من هذه الجمعيات عاجزا عن االيفاء بالتزاماتها 

تجاه العائالت الفقيرة. 

وتقول شركة »رايس« التي ترصد مبيعات ألفي حانوت متخصص 

في إس���رائيل، إن المبيعات في األس���ابيع الثالثة األولى من شهر 

أيلول المنتهي، كانت أقل بنس���بة 6%، عن األسابيع الثالثة التي 

سبقت رأس السنة العبرية في العام الماضي 2013، وكان التراجع 

أكبر في حوانيت الهدايا والتحف، إذ شهدت تراجعا بنسبة %12، 

وفي مجال الملبوسات واألحذية كان التراجع بنسبة %5.

ورغم ذلك، فقد قالت مس���ؤولة في شبكة تس���وق ملبوسات إن 

ش���بكتها ال تالحظ تراجعا في المبيعات في األسابيع األخيرة، بل 

قالت إن المؤشرات تدل على ارتفاع.

ومن ناحي���ة أخرى، فقد اش���تكت جمعيات خيري���ة كثيرة في 

إس���رائيل من ازدياد عدد العائالت التي تطلب معونة قبل األعياد 

العبرية، التي ستستمر حتى منتصف شهر تشرين األول. وقالت 

ه���ذه الجمعي���ات إنها تلقت وع���ودا بتلقي أموال م���ن الحكومة، 

كمساهمة سنوية منها، لدعم العائالت الفقيرة، إال أنها لم تتلق 

أيًا من الميزانيات التي وعدت بها.

شركة الكهرباء ترفض تخفيض األسعار 
رغم انخفاض تكلفة االنتاج

قال���ت تقاري���ر صحافي���ة ف���ي األس���بوع الماض���ي إن ش���ركة 

الكهرباء اإلس���رائيلية الرس���مية، ترفض تخفيض سعر الكهرباء 

للمس���تهلكين، ابتداء من مطلع العام المقبل 2015، بنسبة %15، 

على الرغم من أن تكلفة االنتاج س���تنخفض بنس���بة أعلى بكثير، 

بعد أن توس���ع الش���ركة اس���تخدام الغاز، الذي تستخرجه شركة 

إسرائيلية من آبار البحر األبيض المتوسط.

وش���ركة الكهرب���اء هي ش���ركة حكومية رس���مية، إال أن غالبية 

أس���همها بيد العاملين فيها. وتنتش���ر في إس���رائيل انتقادات 

واسعة لطبيعة السيطرة االحتكارية للشركة، واالمتيازات المالية 

الضخمة، ومعدل الرواتب في الشركة، الذي يعد من أعلى الرواتب 

في إسرائيل، اضافة إلى اس���تهالك مجاني للكهرباء، وغيرها من 

جوانب الصرف ال���ذي ُيثقل على ميزانية ش���ركة الكهرباء، التي 

تدعي أن لديها ديونا متراكمة تتجاوز 19 مليار دوالر.

وقررت السلطة الخاصة في تحديد أسعار الكهرباء للمستهلكين 

أن س���عر التكلف���ة للكيلوواط يجب أن ينخفض بنس���بة 15% منذ 

مطلع العام المقبل 2015، على ضوء انخفاض تكلفة االنتاج، بفعل 

اتس���اع اس���تخدام الغاز، وارتفاع سعر الغاز في الس���نوات ال� 12 

األخيرة بنسبة 53%، وهي نس���بة أعلى بكثير من نسبة التضخم 

المالي في الفترة ذاتها.

وتدعي ش���ركة الكهرباء أن لديها ديونا متراكمة بقيمة تتجاوز 

19 مليار دوالر، إال أن أوس���اطا رس���مية واقتصادية تتهم الشركة 

بأنه���ا معنية باالس���تفادة من تخفيض تكلف���ة االنتاج، لصيانة 

االمتي���ازات المالية الضخم���ة التي يحصل عليه���ا العاملون في 

الشركة.

ويذكر ف���ي هذا المجال أن ش���ركة الكهرباء اإلس���رائيلية هي 

واحدة من أبرز الش���ركات الحكومية، الت���ي كانت ترفض بالمطلق 

تشغيل عرب لديها، لكن في السنوات األخيرة كانت هناك بعض 

االس���تثناءات الهامشية، باإلضافة إلى تشغيل مقاولين ثانويين 

عرب لتنفيذ مش���اريع بنيوية، لكن م���ن دون أن يكونوا موظفين 

في الشركة. 

أقدم بنك إس���رائيل المركزي، ووزارة المالية، ومعهما مكتب االحصاء 

المرك���زي، على خف���ض توقعات النم���و، للعام الج���اري 2014، إلى أدنى 

مستوى للنمو منذ 11 عاما، وتتراوح التوقعات من 2% إلى 4ر2% في حين 

كانت أدنى نسبة نمو قبل هذا العام قد تسجلت في العام 2003، حينما 

بلغ���ت 5ر1%، وبعد عامين م���ن انكماش االقتصاد، وتتكاثر مؤش���رات 

التباطؤ االقتصادي، ويس���تمر التضخم في مالمس���ة صف���ر بالمئة، مع 

اتجاه ألن ينهي العام بتضخم »س���لبي« ناجم اساس���ا عن ضعف حركة 

األسواق.

وكان بنك إس���رائيل المركزي قد أبقى الفائدة البنكية األساسية عند 

أدنى نس���بة لها منذ العام 1948، بنسبة 25ر0%، وهي نسبة القاع التي 

م���ن الصعب رؤيتها تنخفض إلى ما ه���و أقل، وجاء القرار بعد أن تراجع 

التضخم المالي في شهر آب الماضي بنسبة 1ر0%، ما يعني أن التضخم 

في  األش���هر الثمانية األولى من هذا العام كان صفرا بالمئة، والنس���بة 

ذاتها لألش���هر ال� 12 األخيرة. ويضاف إلى هذا أن نسب التضخم تكون 

تقليديا في الربع األخير من كل عام منخفضة جدا، ما يوحي إلى امكانية 

أن يكون التضخم هذا العام »سلبيا«. 

وتق���ول محافظة البنك كارنيت فلوغ في مقابالت صحافية بمناس���بة 

رأس الس���نة العبرية إن الفائدة البنكية س���تبقى على حالها، طالما أن 

نس���ب التضخم في وتيرتها الحالية، فه���ذه الفائدة المالئمة لتضخم 

كهذا. وأش���ارت إل���ى أن الهدف من خفض الفائدة إلى مس���توى القاع، 

كان أيضا مكافحة ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدوالر، إذ عاد سعر الدوالر 

ليرتفع، وقد سجل في الشهرين األخيرين ارتفاعا بنسبة تتجاوز 7%، مع 

توجه لزيادة أكبر، إذ أنه ما يزال تحت حد 7ر3 ش���يكل للدوالر، وهو الحد 

األدنى »المرغوب« من أجل ضمان مردود مالئم للصادرات اإلسرائيلية.

ض بنك إسرائيل توقعاته للنمو في العام الجاري، من 9ر2% حسب 
ّ
وخف

آخر توقعات قبل ش���هرين، إلى 3ر2%، وهي نسبة قريبة جدا من نسبة 

الركود 8ر1%، إال أن البنك يتوقع أن يعود االقتصاد اإلسرائيلي إلى مسار 

نم���و اعلى في العام المقبل 2015 بنس���بة 3%. ويرى البنك أن العجز في 

الموازنة العامة من ش���أنه أن يصل هذا العام إلى نسبة 3ر3%، رغم انه 

حت���ى مطلع أيلول المنته���ي وصل إلى نس���بة 6ر2%، إال أن البنك لربما 

يتوقع زيادة مصاريف الحكومة قب���ل نهاية العام الجاري، ليخفف عن 

ميزانية العام المقبل، علما أن تخطيط العجز لهذا العام كان 8ر%2. 

أما وزارة المالية، فجاءت توقعاتها مختلفة بعض الشيء عن توقعات 

بنك إسرائيل، إذ ترى الوزارة أن نسبة النمو في العام الجاري ستكون في 

حدود 4ر2%، لترتفع في العام المقبل 2015 إلى نس���بة 8ر2%، وهذا أقل 

من التوقعات الس���ابقة، إذ توقعت الوزارة نموا في العام الجاري بنسبة 

9ر2%، وفي العام المقبل %3.

وتقول توقع���ات مكتب االحص���اء المركزي، وهي توقع���ات معتمدة 

بدرجة أقل في األوس���اط االقتصادية، إن النمو  س���يكون هذا العام في 

حدود 2%، وهي النس���بة األقرب إلى الركود االقتصادي في إس���رائيل، 

خفض توقعات النمو إلى أدنى نسبة منذ 11 عامًا!
*بنك إسرائيل ووزارة المالية ومكتب اإلحصاء يخفضون توقعات النمو إلى ما بين 2% وحتى 4ر2% *هذه نسبة النمو األدنى منذ 

العام 2003 حين كانت 5ر1% *بنك إسرائيل يبقي على الحد األدنى للفائدة 25ر0% حتى يعود مسار االنتعاش *التضخم منذ مطلع 

العام الجاري وفي األشهر الـ 12 األخيرة صفر بالمئة ويميل إلى تراجع أكبر *تراجع التضخم انعكاس لحالة التباطؤ وضعف السوق*

إذ حس���ب المكتب فإن عدد سكان إسرائيل سيس���جل هذا العام نسبة 

التكاثر األعلى في السنوات الثماني األخيرة- 9ر%1.

وتأتي كل هذه التقديرات في اعقاب تدهور نس���بة النمو االقتصادي 

ف���ي العام الجاري، ففي حين ارتفع النمو ف���ي الربع األول من هذا العام 

بنسبة 9ر2%، فقد كانت النسبة في الربع الثاني، وقبل أن يكون أي توتر 

أمني وتصعيد، 7ر1%. وحس���ب التقديرات، ف���إن النمو  في الربع الثالث 

ال���ذي ينتهي اليوم قد يتراوح ما بين صفر بالمئة كأدنى تقدير و5ر%1 

كأعلى تقدير.  

وما يقلق األوس���اط االقتصادية اكثر أن مس���توى المعيشة للفرد في 

إس���رائيل قد يراوح مكانه ه���ذا العام ويبقى عند صف���ر بالمئة، وهي 

النس���بة األدنى منذ الع���ام 2003 وحتى اليوم، علم���ا أن معدل ارتفاع 

مس���توى المعيش���ة للفرد، منذ العام 2001، وحتى العام الماضي 2013، 

بال���كاد يتجاوز نس���بة 2% بالمعدل ل���كل هذه الس���نين مجتمعة، وقد 

تنخفض هذه النس���بة أيضا مع نهاية العام الجاري، علما أن مس���توى 

معيشة الفرد سجلت في سنوات التسعين معدال سنويا تجاوز 3ر%3.

ويق���ول الخبير االقتصادي إيالن آرتس���ي، في حدي���ث لصحيفة »ذي 

ماركر« االقتصادية، إن غالبية المعطيات االقتصادية التي نطلع عليها 

في اآلونة األخيرة، تش���ير إلى أن االقتصاد اإلسرائيلي دخل إلى مرحلة 

تباط���ؤ اقتصادي في وتيرة النمو، قبل انط���الق »حملة الجرف الصامد«، 

حسب تعبيره، وتأثير »الحملة« على االقتصاد.

وأضاف آرتس���ي أنه على ضوء نسب التضخم »الس���لبية«، التي بدأت 

عمليا في الثل���ث األخير من العام الماضي 2013، واس���تمرت في العام 

الجاري، فإن سياس���ة الفائدة التي يتبعها بنك إس���رائيل هي الخطوة 

العملي���ة الصحيحة، إال أن األمر يحتاج لعدة أش���هر، اضافة إلى خطوات 

اقتصادي���ة أخرى، حت���ى يظهر مفعول وانعكاس هذه السياس���ة على 

وتيرة االقتصاد.

تفيد تقارير جديدة أن الحكومة اإلس���رائيلية اس���تصدرت في الس���نة 

األخيرة آالف تصاريح العمل للعم���ال األجانب، بما ينقض برامج حكومية 

س���ابقة إلنهاء ظاهرة العمالة األجنبية حتى العام 2010 وثم حتى العام 

2016، واآلن ال يبدو أن الظاهرة ستنتهي حتى في العام 2019. 

وحسب تقرير اقتصادي، فإن الحكومة ترضخ لضغوط مقاولين في قطاع 

البناء وأصحاب مزارع، وأصحاب شركات قوى عاملة، كلهم مستفيدون من 

العمالة األجنبية، وأكثر من هذا فإن الحكومة تغض الطرف عن سياستها 

الس���ابقة، القاضي���ة بمنع وصول العم���ال عن طريق ش���ركات قوى عاملة 

وسيطة استغاللية، ما يتيح ظواهر استغاللية كبيرة، وإلى جانب كل هذا 

فإن استقدام عشرات آالف العاملين األجانب سيعني الحقا إغالق األبواب 

أكثر أمام العمال الفلسطينيين من الضفة المحتلة.

وبدأت ظاهرة العمال األجانب تتس���ع بقوة في نهاية سنوات الثمانين 

من القرن الماضي، في ظل انتفاضة الحجر الفلس���طينية، إذ بدأت حكومة 

إس���رائيل تس���تقدم عش���رات آالف العم���ال األجانب، لكن في س���نوات 

التسعين، في فترة االنفراج السياسي، ومسار أوسلو، وإعادة فتح األبواب 

أمام العمال الفلس���طينيين من جهة، وحاجة إسرائيل إلى تشغيل قطاع 

ليس بقليل م���ن المهاجرين اليهود الجدد لديه���ا من جهة أخرى، بدأت 

تسعى للتخلص من مئات آالف العمال األجانب، الذين وصل عددهم حتى 

منتصف س���نوات التس���عين إلى ما يزيد عن 400 ألف عامل، ومن بينهم 

أبن���اء عائالتهم، ونصف هؤالء كانوا يعمل���ون بتصاريح، والباقي من دون 

تصاريح.

واتبعت إسرائيل الكثير من الخطط لتقليص أعداد العاملين األجانب، 

ومع الس���نين تقلصت أعدادهم، حتى باتوا بضع عش���رات اآلالف، ومن 

بينه���م عائالت مقيم���ة في إس���رائيل، وتقلص عددهم في س���نوات 

األلفين بدرجة أكبر، ما ش���جع إس���رائيل على وضع هدف بإنهاء ظاهرة 

العمال األجانب كلي���ا، حتى العام 2010، ولكنه���ا الحقا مددت الهدف 

إلى العامي���ن 2014 )الحالي( و2016، إال أن تغير االتجاه في الحكومة في 

الس���نة األخيرة أدى إلى اسقاط هذا الهدف عن جدول األعمال، وبحسب 

التوقعات الحالية فإن آالف العمال سيبقون يعملون في إسرائيل أيضا 

في العام 2019.

وق���ال تقرير من ث���الث حلقات في صحيف���ة »ذي ماركر« إن السياس���ة 

االقتصادية منذ العام 2003، كانت تهدف إلى رفع نسبة المشاركين في 

سوق العمل في إسرائيل، إذ كانت النسبة ال ترتفع عن 57% لدى الشريحة 

السكانية من 15 إلى 64 عاما، وفق المقياس المتبع عالميا، ويتخطى حاجز 

70% لدى الشريحة السكانية من 25 عاما إلى 64 عاما، أما اليوم فإن النسبة 

ارتفعت إلى 61% و78% على التوالي للشريحتين.

وتقول الصحيف���ة إنه كان على حكومة إس���رائيل، وبعد أن ألغت عمليا 

هدف انهاء العمالة األجنبية في العام 2014، أن تكتفي في العام الجاري 

باستقدام 5 آالف عامل، وقررت استقدام 6 آالف عامل، وليس هذا فحسب، 

بل إن العدد الس���نوي سيعود لالرتفاع تدريجيا ليصل في العام 2019 إلى 

15 ألف عامل.

وتقول معطيات س���ابقة لبنك إس���رائيل، وأوردتها الصحيفة، إن تراجع 

عدد العمال األجانب في الس���نوات األخيرة، أدى إلى زيادة أعداد العاملين 

مواطني إس���رائيل في قطاع البناء، من 31 ألفا في العام 2006 إلى 37 ألفا 

في العام 2012، ما يعني زيادة بنس���بة 20%، إال أن استقدام أعداد كبيرة 

من العمال األجانب من ش���أنه أن يساهم في تخفيض مستوى الرواتب، ما 

سيبعد مواطني إسرائيل عن العمل في هذا القطاع.

ويقول تقري���ر الصحيفة إن الق���وة األكبر التي تضغ���ط على الحكومة 

الس���تقدام العمال األجانب هي اتحاد المقاولين، وشركات البناء الكبرى، 

ومعه���م أصحاب ش���ركات القوى العامل���ة، التي عادت لتس���تقدم عماال 

أجانب، رغم الخطة الحكومية اإلسرائيلية السابقة إلحضار العمال بموجب 

اتفاقيات مع حكومات دولهم، وتجنب وساطة شركات القوى العاملة منعا 

الستغالل العاملين.

وتقول المحللة االقتصادية ميراف أرل���وزوروف، في التقرير الصحافي، 

إن ضغوط المقاولين وش���ركات القوى العاملة لم تنجح في ثني الحكومة، 

واقناعها باستقدام العمال األجانب، ولكن الصورة تغيرت بعد االنتخابات 

األخيرة، ووصول وزي���ر المالية يائير لبيد، إذ »نجح« المقاولون وش���ركات 

الق���وى في »اقناع« وزي���ر المالية لبيد، ومعه وزير االس���كان أوري أريئيل، 

بصرورة استقدام العمال األجانب.

والرب���ط واضح، ففي حين أن وزير المالية لبي���د على عالقة وطيدة بكبار 

أصحاب رأس المال، والوزير المستوطن أريئيل لن يكون معنيا باستقدام 

عم���ال فلس���طينيين من الضف���ة، فإن مهم���ة »االقناع« ل���ن تكون بهذه 

الصعوبة. وتقول الصحيفة إن اتحاد المقاولين ادعى أمام لبيد والحكومة 

أنه بسبب النقص في األيدي العاملة في قطاع البناء، فقد تراجعت وتيرة 

البناء، ما أدى إلى رفع أسعار البيوت بما بين 5% إلى %7.    

وتقول أرلوزوروف إن استقدام العمال األجانب سيشكل ضربة لمحاوالت 

تش���غيل العمال من مواطني إس���رائيل، من الذين ال يحملون كفاءات في 

قطاع البناء، وثانيا ضرب مس���توى الرواتب في هذا الجهاز، علما أن تدني 

مس���توى الرواتب لم يس���اهم في أي يوم في تخفيض أسعار البيوت في 

إسرائيل. 

وتنقل الصحيفة عن أحد كبار المس���ؤولين في بنك إس���رائيل، تس���في 

أكش���تاين، الذي ترأس ف���ي الماضي لجنة حكومية لوض���ع خطة لكيفية 

التعام���ل مع ظاهرة العم���ال األجانب، إن تكلفة العامل مواطن إس���رائيل 

عملي���ا أقل من تكلفة العامل األجنبي، ولكن في المقابل فإن انتاج العامل 

األجنبي وخاصة من الصين أكبر، بس���بب كثرة الس���اعات التي يعمل بها 

يوميا، إذ أن العامل األجنبي مضطر للعمل ساعات كثيرة، من أجل تسديد 

الرس���وم والعمولة التي يدفعها لش���ركات القوى العاملة، وسنشرح األمر 

الحقا هنا.

سوق عبيد!
ص���درت صحيفة »ذي ماركر« االقتصادي���ة، التابعة لصحيفة »هآرتس«، 

ف���ي أح���د أعدادها في األي���ام األخيرة، تحم���ل عنوانا صارخ���ا على صدر 

صفحتها األولى: »إسرائيل تعود لتكون سوق عبيد«، وكان تقرير من أصل 

ثالث���ة تقارير عالجت موضوع العمال األجانب. والمحور األول، هو مس���ألة 

ش���ركات القوى العاملة، واالستغالل البش���ع الذي تنتهجه، في استقدام 

العمال األجانب، وكانت هذه من القضايا الساخنة التي عالجتها إسرائيل 

قبل س���نوات، ما دفع الحكومة إلى تغيير النهج، والتوقيع على اتفاقيات 

مع دول، ليكون استقدام العمال من خالل الحكومات مباشرة.

وكانت قد تكش���فت في إس���رائيل مش���اهد بشعة الس���تغالل العمال 

االجانب، خاصة من الصين وتايالند والفلبين، عبر شركات قوى عاملة، منها 

ما هو مس���جل في دول أخرى، ليتبين في كثير من الحاالت أن إسرائيليين 

يش���اركون فيها، دون االفص���اح عن دورهم. وتعمل هذه الش���ركات على 

جباي���ة عمولة ضخمة من العمال األجان���ب، كي يحصلوا على تصريح عمل 

في إس���رائيل، فمث���ال بلغت العمولة لعمال من الصي���ن 30 ألف دوالر عن 

كل واحد، وهو مبلغ ضخم من الصعب تصوره بالنس���بة للصين، وكش���فت 

عن األمر جمعية »خط للعامل«، وهي جمعية حقوقية إس���رائيلية تساند 

وتدعم حقوق العمال األجانب والفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

وتقول »ذي ماركر«، إن عماال صينيين، اضطروا للعمل 20 ساعة يوميا، في 

ظروف عبودية، وبمستوى معيشي متدن جدا، مع وصولهم إلى إسرائيل، 

ليكون باس���تطاعتهم تس���ديد الدين الضخم لش���ركات القوى العاملة، 

ويبقي مع كل منهم م���ا يصرف على عائلته في وطنها. وتقول الصحيفة 

إن هؤالء العمال الذين جاؤوا إلى إسرائيل للعمل، تحولوا بسرعة إلى عبيد، 

مستعبدين لدى شركات القوى العاملة، وبأبشع الوسائل.

وحس����ب الصحيفة، ف����إن مثل هذه االتفاقيات تتم خارج إس����رائيل، إال أن 

الشرطة اإلسرائيلية وضعت أيديها على بعض اإلسرائيليين المشاركين في 

هذا االستغالل البشع، غير أن اتحاد المقاولين ينفي الحقائق التي جمعتها 

جمعية »خط للعامل« اإلس����رائيلية، ولكن مثل هذه الظاهرة تكشفت أيضا 

في العام 2003، حينما كانت تجبي ش����ركات الق����وى العاملة 9 آالف وحتى 

10 آالف دوالر من كل عامل أجنبي، يأتي للعمل في قطاعي الزراعة والبناء.

ذي مارك���ر« إن الحكومة اإلس���رائيلية وقعت ف���ي العام 2011،  وتقول » 

اتفاقيات مع سريالنكا وتايالند، الستقدام العمال عبر الحكومتين، وأدى 

األمر إلى هبوط العموالت التي يدفعها العمال في هاتين الدولتين من 9 

آالف دوالر إلى ما بين 1200 وحتى 2200 دوالر.

وعل���ى الرغم مما تحقق، فإن حكوم���ة بنيامين نتنياه���و الحالية تبدي توجها 

للتراجع عن قرارها باستقدام العمال عبر الحكومات، وتخطط إلجراء يجيز لشركات 

القوى العاملة مجددا اس���تقدام العمال، وتكشف الصحيفة عن أن الذراع المحرك 

لهذا االجراء هي رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية ميري ريغف، وسط مؤشرات إلى 

أنها تعمل بتنسيق مع اتحاد المقاولين، وشركات القوى العاملة.  

إسرائيل تستأنف استقدام العمال األجانب »وتعود لتكون سوق عبيد«!
*الحكومة اإلسرائيلية استصدرت في العام األخير آالف تصاريح العمل للعمال االجانب للعمل في قطاعي البناء والزراعة 

*نهج الحكومة الجديد ُيبطل هدف إنهاء ظاهرة العمالة األجنبية كليا *الحكومة أجهضت بنفسها أنظمة فرضتها 

لوصول العمال عبر حكوماتهم وليس من خالل مكاتب وساطة *العمال األجانب يضطرون إلى دفع مبالغ ضخمة لشركات 

القوى العاملة االستغاللية *تشغيل العمال االجانب يساهم في تدني رواتب قطاعي البناء والزراعة*
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تغطيــة خاصـــة

كتب سليم سالمة:

خطت »محكمة العدل العليا« اإلس���رائيلية يوم 17 أيل���ول الجاري خطوة أخرى، لكن 

كبيرة وواسعة وخطيرة هذه المرة، في اتجاه االبتعاد عن حقوق اإلنسان، حين أصدرت 

قرار ُحكمها بش���أن ما ُيعرف في إسرائيل باس���م »قانون لجان القبول«، إذ يشكل هذا 

الق���رار، من حيث نتيجته النهائية وجملة تس���ويغاته، كما من حيث آلية اتخاذه ورأي 

األقلية في »هيئ���ة المحكمة« التي نظرت في القضية، منعطف���ا خطيرا في أداء هذه 

المحكم���ة، منهجها، مكانتها وفرص االت���كاء عليها واالحتماء به���ا بوصفها »المالذ 

األخير« المتاح أمام المواطن المس���تضعف في هذه البالد، فردا كان أم مجموعة أقلية، 

وخصوصا األقلية العربية، في مواجهة التفش���ي المتس���ارع للطروحات والممارس���ات 

اليميني���ة والعنصرية المتطرفة التي تجتاح إس���رائيل بوتائر عالية جدا ومظاهر غير 

مس���بوقة، في الس���نوات األخيرة على وجه الخصوص، وهو ما تجس���د � في المستوى 

الرس���مي � في جملة م���ن القوانين الجديدة التي أنجز الكنيس���ت تش���ريعها و/ أو ال 

يزال يعمل على تش���ريعها.  وبالرغم من حقيق���ة تاريخية ممتدة على طول عمر دولة 

إس���رائيل مؤداها أن هذه المحكمة لم تكن يوما »منارة )حقيقية( للعدل والحق« � كما 

يحب اإلس���رائيليون وصفها � في كل ما يتعلق بعالقة دولة االحتالل واالس���تيطان مع 

الش���عب الفلس���طيني عامة، ومع العرب الفلس���طينيين الذين بقوا مواطنين فيها، إال 

أن قرار الحكم هذا يحم���ل في طياته تراجعا خطيرا حتى عن الجزئي والمنقوص الذي 

كان، بما في ذلك ما س���بق وأقّرته هي ذاتها، كما يبث رس���الة مقلقة تعلن، جهارا، أن 

»محكمة العدل العليا« اإلس���رائيلية تختار هنا، على صعيد هذه العالقة تحديدا ومنذ 

اآلن فصاعدا ربما، »تفس���يرا آخر« للمقولة اإلسرائيلية الشائعة بأن »القضاة يعيشون 

بين ظهرانّي ش���عبهم« مفاده: التمرغ في حضن المؤسسة الرسمية وعدم الخروج عن 

دائرتها، مهما أوغلت في العنصرية المفضوحة، تصريحًا وتنفيذًا. 

والحدي���ث يدور هن���ا، عينيا، عن قرار الحك���م الذي رفضت »محكم���ة العدل العليا« 

ّدما إليها يطعنان بدستورية وشرعية ما أصبح ُيعرف في 
ُ
هذه من خالله التماس���ين ق

إس���رائيل باس���م »قانون لجان القبول« ويطالبان بأمر قضائي )تصدره المحكمة( يلغي 

هذا القانون ويش���طبه من ِس���فر القوانين اإلس���رائيلي، لما فيه م���ن تكريس لمبادئ 

وممارس���ات عنصرية رس���مية مفضوحة، وإْن كانت جهود الفتة ق���د ُبذلت لتمويهها 

ومواراتها.  وهما التماس���ان تقدم بهما كل من مركز »عدالة« )المركز القانوني لحقوق 

األقلي���ة العربية في إس���رائيل( و«جمعية حق���وق المواطن في إس���رائيل«، نيابة عن 

مجموعة من المواطنين أطلقت على نفس���ها اسم »مس���تقبل مسجاف« )مواطنون من 

بلدات جماهيرية تابعة للمجلس اإلقليمي »مس���جاف« في الجليل ويعارضون إجراءات 

التصني���ف والغربلة( وعن »جمعية مبادرات صندوق أبراهام«، التي تنش���ط »من أجل 

تعزيز الدمج والمس���اواة بين مواطني إس���رائيل العرب واليهود« )وترفع شعار: »نبني 

مستقبال مشتركا للمواطنين العرب واليهود في إسرائيل«(. 

القانون ... نصه، خلفياته ودوافعه
»قانون لجان القبول« هو االس���م اإلعالمي، السياس���ي والش���عبي ال���ذي يطلق على 

»التعديل رقم 8« لقانون الجمعيات التعاونية في إس���رائيل )واس���مه الرسمي: »نظام 

الجمعيات التعاونية«(، والذي تبناه الكنيس���ت اإلس���رائيلي وأقّره، نهائيا في دورته 

األخيرة قبل الحالية )الكنيست ال� � 18(، يوم 23 من آذار العام 2011، بتأييد أغلبية من 

35 عضوا في الكنيست )أي، أقل من 30% من أعضاء البرلمان / السلطة التشريعية في 

إسرائيل!!(. مقابل معارضة 20 عضوا. 

وقضى هذا التعديل بإضافة بندين إلى قانون الجمعيات التعاونية هما: البند )6 ب( 

والبند )6 د(، اللذين يتيحان ألي من هذه »البلدات الجماهيرية«، المقامة جميعها على 

ما يس���مى »أراضي دولة« )!(، تصنيف وغربلة الراغبين في الس���كن فيها والمرشحين 

لذلك، طبقا لمعايير تحددها هذه البلدات نفس���ها في دس���اتيرها الخاصة، واشتراط 

قب���ول طلباتهم وتلبية رغباتهم بمصادقة »لجان القبول« الخاصة بهذه البلدات والتي 

تتكون، أساس���ا، من ممثلين عنه���ا )البلدات(، إضافة إلى ممثلين عن جهات رس���مية 

أخرى، في مقدمتها »الوكالة اليهودية«. 

ويمن���ح البند )6 ب( م���ن التعديل الجديد »لج���ان القبول« المحلي���ة هذه صالحيات 

واس���عة، إذ يحدد جملة من »المس���ّوغات والمبررات« التي تتيح لها رفض طلب مواطن 

ما بالس���كن في البلدة الجماهيرية المعنية، من بينها أن المواطن / المرشح »غير مالئم 

لحي���اة المجتمع المحلي« و / أو »غير مالئم للنس���يج االجتماع���ي � الثقافي في البلدة«، 

كم���ا يحمي التعديل »لج���ان القبول« من احتمال تدخل المحاك���م في قراراتها. وينص 

التعدي���ل، من جانب آخ���ر، )في البند 6 د( عل���ى »منع لجان القبول من رفض مرش���ح ما 

على خلفي���ة الِعرق، الدين، الجنس، القومية، المحدودية )العجز الجس���ماني(، المكانة 

الشخصية، السّن، الوالدية، الميل الجنسي، الموطن األصلي، المعتقد أو االنتماء الحزبي 

� السياس���ي«! غير أن هذا البند األخير )بن���د »عدم التمييز«( ال يمنع التمييز، وال يبتغي 

ذل���ك حقا، بل ال يعدو كونه ورقة توت يراد بها تغطية عورة القانون، العنصري الفاضح، 

ال���ذي يعتمد ذرائع ضبابية للتس���تر على الرفض بدوافع عنصرية تجاه أي ش���خص »ال 

يعجب« لجان القبول هذه، س���واء لكونه »غير مالئم للحي���اة االجتماعية« أو »غير مالئم 

للنسيج االجتماعي«. وهذا ما أكدته االلتماسات إلى المحكمة، كما سنبين الحقا. 

وكان ه���ذا التعدي���ل الجديد قد جاء بمب���ادرة من ثالثة أعضاء في الكنيس���ت هم: 

دافي���د روتم )من حزب »إس���رائيل بيتنا«(، يس���رائيل َحس���ون وش���اي حيرِمش )من 

حزب »كديما« برئاس���ة تس���يبي ليفني آنذاك(، بغية تنظيم عم���ل »لجان القبول« في 

»البل���دات الجماهيري���ة« في الجليل والنق���ب، والتي ال يزيد تعداد س���كانها عن 400 

نفر، س���واء من حيث تركيبتها أو صالحياتها. وتش���كل هذه البلدات واحدا من أنماط 

االس���تيطان القروي غير الزراعي وغير التعاوني )خالفا ل� »الموش���اف« و »الكيبوتس«(، 

ب���دأ اعتماده في العام 1953 في بلدة »نفيه مونوس���ون« في مركز البالد، والتي تعتبر 

»البلدة الجماهيرية« األولى في إس���رائيل. وتقوم ه���ذه »البلدات الجماهيرية«، عادة، 

على مساحات واسعة مما يس���مى »أراضي دولة« تخصصها لهذا الغرض االستيطاني 

مؤسسة »مديرية أراضي إسرائيل« التي تتولى، قانونيا، المسؤولية عن هذه األراضي، 

إدارته���ا والتصرف بها، بصفتها مؤتمنا عليها من ِقب���ل »الوكالة اليهودية«! وتتميز 

هذه البلدات، في المس���توى العملي، بجودة عالية جدا ف���ي مجاالت الحياة المختلفة، 

سواء البنى التحتية، السكن أو الخدمات الحياتية أو الحياة االجتماعية والثقافية.

والحقيقة التاريخية � السياسية أن هذه المبادرة انطلقت من نوايا ودوافع عنصرية 

بحتة تتلخص، في جوهرها وحقيقتها، بمنع سكن المواطنين العرب في هذه »البلدات 

الجماهيرية«. ذلك أنها تبلورت ف���ي أعقاب بعض األحكام التي صدرت عن »المحكمة 

العليا« نفسها وقضت بإلغاء قرارات عينية رفضت فيها »لجان القبول« في بعض هذه 

البلدات االس���تجابة لطلبات مواطنين عرب � بصورة أساس���ية �  للسكن فيها فألزمتها 

المحكمة بقبول تل���ك الطلبات وتمكين المواطنين العرب م���ن ذلك. وكانت أولى تلك 

الح���االت، وأهمها على اإلطالق ربما، قضية الزوجين العربيين إيمان وعادل قعدان )من 

مدينة باقة الغربية( اللذين أرادا � في أوائل التسعينيات من القرن الماضي � االنتقال 

إلى الس���كن في بلدة »كتس���ير« الجماهيري���ة )القريبة من باق���ة الغربية، في منطقة 

المثل���ث(، لك���ن »لجنة القبول« في تل���ك البلدة رفضت طلبهما فتقدم���ا بالتماس إلى 

المحكمة العليا اإلس���رائيلية )بواسطة المحاميين نيطع زيف ودان يكير، من »جمعية 

حق���وق المواطن«( التي أصدرت، ف���ي آذار من العام 2000، ق���رار حكمها النهائي في 

القضية فأمرت بإلغاء قرار »بلدة كتس���ير« بحق الزوجين قعدان وقبول طلبهما الس���كن 

ف���ي البلدة، م���ع التأكيد � في المس���توى القانوني المبدئي � على أن: »سياس���ة تأجير 

)تخصيص( األراضي لليهود فقط تنطوي على تمييز محظور وينبغي إلغاؤها«!

وعلى خلفية قرار الحكم هذا، وما أثاره من عاصفة كبيرة في إسرائيل و»ورطة« للمؤسسة 

الرس���مية اإلس���رائيلية، اليهودية والصهيونية، عمدت »مديرية أراضي إس���رائيل« إلى 

وض���ع الئحة من األنظمة والقواع���د تحدد � وفق ما يخدم منطلقاته���ا وغاياتها � تركيبة 

»لج���ان القبول« في هذه البلدات الجماهيرية، صالحياتها وطرق عملها. لكن هذه األنظمة 

والقواعد عادت لتتلقى »صدمة« جديدة من المحكمة العليا نفسها تمثلت في قرار الحكم 

الذي أصدرته ف���ي قضية الزوجين العربيين فاتنة وأحمد زبيدات )من مدينة س���خنين( 

اللذين أرادا االنتقال إلى السكن في بلدة »َركيفت« )التابعة للمجلس اإلقليمي »مسجاف«، 

القريب من س���خنين(. فقد رفضت »لجنة القبول« في هذه البل���دة طلب الزوجين زبيدات 

مرتي���ن في العام 2006 بذريعة »عدم مالءمتهما للحياة االجتماعية في البلدة«! وردا على 

ذلك، تقدم الزوجان بالتماس إلى المحكمة العليا )بواس���طة المحامية س���هاد بشارة، من 

مرك���ز »عدال���ة«(  التي أصدرت، في أيل���ول 2011، قرارا يقضي بإلغاء ق���رار »لجنة القبول« 

وإلزامها بقبول طلب الزوجين زبيدات وتمكينهما من السكن في البلدة.  

وف���ور تقديم التم���اس الزوجين زبي���دات، في أواخ���ر العام 2006 وب���دء النظر فيه، 

وبالتزامن مع المداوالت التي أجرتها المحكمة العليا حوله )واستمرت، كما يظهر أعاله، 

نحو 5 س���نوات(، بدأت على ما يبدو محاوالت وضع مس���ودة القان���ون الذي نحن بصدده 

)قان���ون لجان القبول( وطرحه على جدول أعمال الكنيس���ت س���عيا إلى إتمام تش���ريع 

القانون بأقصى س���رعة ممكنة، نس���بيا، خوفًا من تقديم التماس���ات )مبدئية، ال فردية 

عينية( ضد الئحة األنظمة المذكورة آنفًا وخش���ية إق���دام المحكمة العليا على إلغائها 

بجريرة عدم دس���توريتها وقانونيتها. وهكذا، تم إقرار القانون في الكنيست باألغلبية 

الهزيلة المشار إليها آنفا، وهو ما استقدم االلتماسين الجديدين، اللذين طعنا بشرعية 

القانون ودس���توريته من الوجه���ة المبدئية، ال من الوجهة الفردي���ة العينية كما في 

حالتّي الزوجين قعدان والزوجين زبيدات، مثال.

و إذا ما دققنا � في خالصة األمر � في ما كتبه القاضي سليم جبران، أحد قضاة األقلية 

في هيئة المحكمة التي نظرت في االلتماسين )أنظر في مكان آخر على هذه الصفحة(، 

إذ تعم���د »الس���ير بين النق���اط« واعتماد »لغ���ة رزينة« في محاولته تقويض األس���س 

د عليها هذا التعديل القانوني، فباإلمكان التأس���يس على رأيه  ���يِّ
ُ

)القانونية( التي ش

القضائي هذا، أيضا، للقول � كما قالت المحامية سهاد بشارة )من مركز »عدالة«( � بكل 

صراح���ة ووضوح، عطفا على قلنا في المقدمة ع���ن التراجع الخطير: قرار »محكمة العدل 

العليا« اإلس���رائيلية هذا يعطي ضوءا أخضر لقانون يحّول مئات البلدات في إس���رائيل 

إل���ى بلدات أبارتهايد في المس���كن عل���ى خلفية قومية، قانون هو م���ن أكثر القوانين 

عنصرية، وربما أخطرها في مس���توى التطبي���ق، إذ يقفل تماما ونهائيا  434 بلدة )%42 

من مجمل البلدات في إسرائيل!( في وجه المواطنين العرب، على خلفية قومية، علمًا بأن 

جميعها قائمة على مساحات واسعة جدا من أراضيهم المسلوبة!

»محكمة العدل العليا« اإلسرائيلية تقّر دستورية »قانون لجان القبول« في »البلدات الجماهيرية«

الختم القضائي األرفع على قانون األبارتهايد في المسكن!
*قرار »محكمة العدل العليا« اإلسرائيلية رفض التماسين ضد تعديل »قانون الجمعيات التعاونية« يعطي ضوءا أخضر لقانون يحّول مئات البلدات في إسرائيل إلى بلدات 

أبارتهايد في المسكن على خلفية قومية، قانون هو من أكثر القوانين عنصرية، وربما أخطرها في مستوى التطبيق، إذ يقفل تماما ونهائيا وبالختم القضائي األرفع،  434 

بلدة )42% من مجمل البلدات في إسرائيل!( في وجه المواطنين العرب، على خلفية قومية، علمًا بأن جميعها قائمة على مساحات واسعة جدا من أراضيهم المسلوبة!*

ثمة مؤشران اثنان، على وجه التخصيص، يعينان في توضيح وتأكيد مضمون قرار الحكم األخير الصادر 

عن »محكمة العدل العليا« في هذا الموضوع، دالالته وإس���قاطاته. المؤش���ر األول، أن االلتماسين موضوع 

المعالجة هنا قُ�ّدما إلى هذه المحكمة في أواخر آذار 2011، أي بعد أيام قليلة من سّن القانون في الكنيست 

نهائيا. وفي حزيران من العام نفس���ه، أي بعد أقل من ثالثة أش���هر، استجابت هيئة المحكمة التي نظرت 

في االلتماس���ين وما تضمناه من طلب بش���أن إصدار أمر احترازي، لهذا الطلب وأصدرت أمرا احترازيا ضد 

دس���تورية هذا القانون وألزمت الدولة )الحكومة ومديرية أراضي إس���رائيل( بتقديم موقفها في غضون 

60 يوم���ا واإلجابة عن الس���ؤال: لماذا ال يت���م إلغاء هذا القانون؟ كما قررت هيئ���ة المحكمة ذاتها تحويل 

االلتماسين إلى النظر أمام هيئة موسعة مكونة من تسعة قضاة. وهو إجراء غير عادي تلجأ إليه المحكمة 

العلي���ا لدى النظ���ر في قضايا تحمل أهمية كبيرة وتنطوي على تداعيات عميقة في مس���تويات مختلفة.  

وتألف���ت هيئة المحكمة آنذاك من ثالثة قضاة هم: رئيس���ة المحكمة العليا الس���ابقة )في ذلك الوقت(، 

دوريت بينيش، عدنا أربيل ويورام دنتسيغر. والمؤشر الثاني، أن قرار المحكمة العليا األخير، في 17 أيلول 

الجاري، صدر عن الهيئة الموسعة المكونة من تسعة قضاة بأغلبية خمسة قضاة قرروا رفض االلتماسين، 

مقابل أربعة قضاة قرروا قبولهما.  أما القضاة الخمس���ة المؤيدون للقانون فكانوا: آش���ير غرونيس، رئيس 

المحكمة العليا، مريام نأور، نائبة الرئيس، إلياكيم وربنش���طاين، إستر حيوت وحنان ميلتسر. وأما األربعة 

المعارضون للقانون فكانوا: سليم جبران، نيل هندل، عدنه أربيل ويورام دنتسيغر )واألخيران من الهيئة 

األولى التي نظرت في االلتماسين(. 

طعن الملتمسون في شرعية »قانون لجان القبول« الدستورية مؤكدين أنه ينطوي على تمييز صارخ، على 

الرغم من »بند عدم التمييز« الوارد فيه � كما ذكرنا أعاله � إذ يجيز التمييز ويشرعنه »على خلفية مميزات 

ثقافية واجتماعية« )»عدم مالءمة الحياة االجتماعية« أو »عدم مالءمة النسيج الثقافي � االجتماعي«(. وفي 

هذا، يتعارض هذا القانون مع القوانين الدولية وبعض القوانين اإلس���رائيلية التي تحظر التمييز بسبب 

اختالفه، في أي من المكّونات أو المجاالت، عن األكثرية في مجتمع ما أو عن المجموعات المهيمنة فيه. 

وأوض���ح الملتمس���ون أن نمط الحياة في غالبية ه���ذه »البلدات الجماهيرية« لي���س تعاونيا وال يتصف 

س���كانها بطابع فريد ومميز، س���واء من الناحية الثقافية أو االجتماعية، س���وى الرغبة في حياة ذات جودة 

عالي���ة، ما يعني أن ش���رطّي المالءمة »للحياة االجتماعية« و«للنس���يج الثقاف���ي � االجتماعي« يخلوان من 

أي مضم���ون حقيقي وال يزي���دان عن كونهما ذريعتين واهيتين لش���رعنة التمييز من أبواب أخرى وتحت 

مسميات مختلفة.  

كما طعن الملتمس���ون في هذين الش���رطين من حيث ضبابيتهما وعدم اعتمادهما معايير موضوعية، 

واضحة وثابتة، بل كونهما يعتمدان على »اختبار نفس���ي« ال على معايير عامة، وكونهما منوطين برغبات 

أعضاء »لجان القبول«، ميولهم وغاياتهم، ما يجعلهما � في الواقع � غطاء ومدخال واس���عا للتمييز المقنن 

ضد فئات مختلفة من المواطنين، من بينها: المسنون، العائالت األحادية الوالد، المحدودون حركيا، األزواج 

المثليون جنسيا وغيرهم كثيرون آخرون، إلى جانب المواطنين العرب بالتأكيد. 

وأكد الملتمسون إنه بالرغم من »بند عدم التمييز« بحق أعضاء شرائح اجتماعية مختلفة، والذي تضمنه 

القانون بالنص الرس���مي، إال أن التعديل ال يمنع )بل يتيح ويشرعن!( رفض مرشحين للسكن في »البلدات 

الجماهيرية« استنادا إلى المعايير الضبابية إياها )»عدم مالءمة للحياة االجتماعية«، »عدم مالءمة للنسيج 

االجتماع���ي � الثقافي« و«ممي���زات خاصة للبلدة الجماهيرية محددة في دس���تورها«(، ناهيك عن تخويل 

»لجان القبول« صالحية توجيه طالبي الس���كن في بلدة جماهيرية إل���ى امتحانات خاصة تجرى في مراكز 

تصنيف مختلفة، بل وإلى فحص لدى خبير خطوط لتحديد »مالمح شخصيته«، فضال عن تخويلها صالحية 

الحصول على أية معلومات عن الشخص المعني. 

وزاد الملتمس���ون إن تخويل »لجان القبول« صالحية رفض طلب مواطن ما السكن في البلدة الجماهيرية 

بحجة »عدم اس���تيفائه الش���روط والمعايير المحددة في دستور البلدة العينية« س���يتيح لهذه البلدات 

تضمين دساتيرها معايير وشروطا تبدو وكأنها تعكس، في الظاهر، مميزات عامة للبلدة، بينما هي معّدة 

في الحقيقة لتش���كيل غطاء للتمييز ضد مرشحين من فئات معينة. فعلى سبيل المثال، تستطيع بلدة ما 

تضمين دس���تورها تعريفا بأنها »صهيونية« وبأن سكانها »يحيون األعياد العبرية باحتفاالت مشتركة«، 

نها من رفض قبول مواطنين عرب، بسهولة فائقة. 
ّ
ما يمك

وخلص الملتمسون إلى التشديد على أن »إجراءات ومعايير التصنيف والغربلة التي يتضمنها القانون 

تبتغي إقصاء فئات س���كانية تتع���رض، إجماال، لتمييز متواصل«، منوهين خصوص���ا إلى أن هذا القانون 

يأتي لشرعنة منع العرب من السكن في 434 بلدة في إسرائيل، أي ما يعادل 43% من التجّمعات السكنّية 

الموجودة في إسرائيل. 

أما الدولة )الحكومة، مديرية أراضي إسرائيل والوكالة اليهودية( فطالبت، من خالل المستشار القانوني 

للحكومة، بأن ترّد المحكمة االلتماس���ين بحجة أنهما »س���ابقان ألوانهما ونظريان« وأن الملتمس���ين »لم 

يعرضوا أمام المحكمة حاالت عينية تثبت ما تضمنته ادعاءاتهم وطعونهم«! وادعى المستشار القانوني، 

في رّده، بأن »القانون يقوم على تناسبية معقولة وال مبرر إللغائه... ُيواِزن بين ضرورات تطور هذه البلدات 

الصغيرة في الضواحي من خالل استيعاب سكان جدد يناسبون حياتها االجتماعية ويساهمون في تعزيز 

تماسكها االجتماعي، من جهة، وبين الواجب القانوني بشأن توزيع أراضي الدولة بصورة متساوية«!

وفي قرارها رّد االلتماس���ين وش���رعنة القانون من الوجهة الدس���تورية، تبنت األغلبي���ة في هيئة المحكمة 

)القضاة الخمس���ة( الحجة األساسية التي طرحتها الدولة بأن »االلتماسين سابقان ألوانهما« وبأن »الملتمسين 

ل���م يعرضوا حاالت عينية«، بينما قال قض���اة األقلية )األربعة( إن القانون يتيح للجان القبول اتخاذ قرارات على 

قاعدة تعس���فية، مما يفضي إلى نتائج تمييزية. وأسس���ت أغلبية القضاة قرارها كله، في سلس���لة ال تنتهي 

ِمد قرارا 
ُ
م���ن المداورة، على هذه الحجة الواهية فكتب رئيس المحكمة، غرونيس، )ف���ي رأي األغلبية، الذي اعت

نهائيا(: »ليس ممكنا الجزم، في المرحلة الحالية، بأن القانون يمّس بحقوق دس���تورية بصورة فعلية، رغم أنه 

قد يؤدي إلى ذلك في المستقبل. وإذا ما حصل هذا، فبإمكان الملتمسين عندئذ تقديم التماسهم من جديد«!! 

ّدما بعد اعتماد القانون في الكنيس���ت بوقت قصي���ر جدا ومن دون 
ُ
وق���ال غروني���س إن »االلتماس���ين ق

توفر قاعدة بينات تدعم الطعون الدس���تورية التي عرضوه���ا، خاصة وأن الجزء األكبر منها تتصل بنتائج 

مس���تقبلية محتملة ترتبا على القانون من شأنها المس بحقوق دستورية. لكن هذه الطعون غير مسنودة 

ال بحقائ���ق ووقائع، ال بمعطيات عينية وال حتى بنموذج واحد على األقل عن عائلة تقدمت بطلب كهذا وتم 

رفضه.... وال يش���ير الملتمسون إلى متضرر عيني من جراء القانون. وليس بين الملتمسين شخص واحد أو 

عائلة واحدة تضرر، أو تضررت، من جراء القانون بالفعل، أو باالحتمال«!

ويثير قول رئيس المحكمة العليا هذا ش���ديد االس���تهجان، على خلفية قرارات سابقة للمحكمة ذاتها 

مت إليها ضد هذا القانون نفسه بذريعة أن »على المحكمة النظر في القانون من  دِّ
ُ
رّد التماس���ات فردية ق

وجهة مبدئية، ال فردية عينية«!!

ورغ���م ته���رب األغلبية في هيئة المحكمة )من خالل غرونيس، أيضا( بزع���م أن »ليس من الممكن الجزم 

� اس���تنادا إلى نص القانون فقط � بأن البنود المش���ار إليها في االلتماس���ين ينطوي���ان على مس بحقوق 

دس���تورية«، إال أنها لم تجد  مناصا من االعتراف ب� »االحتمال النظري« )!( لنشوء واقع الممارسة التمييزية 

في التطبيق العملي للقانون، فقالت )كما كتب غرونيس(: »يبدو أنه ال يمكن نفي احتمال أن يؤدي القانون 

إلى تمييز بالفعل... فبالنظر إلى التصريحات العلنية الواضحة التي رافقت عملية تشريع القانون، وبالنظر 

رحت على هذه المحكمة في الس���ابق للبت فيها، ليس في اإلمكان نفي االحتمال الذي 
ُ
إلى الحاالت التي ط

طرحه الملتمسون بشأن ممارسة التمييز المقنع، فعليا. لكن النظر في هذا سيكون ممكنا، كما ذكرنا، بعد 

تطبيق القانون فقط ولدى ورود معلومات واسعة عن تطبيقه على أرض الواقع«!

وف���ي المقابل، رأى قضاة األقلية األربعة ضرورة إصدار أمر من المحكمة يقضي بإلغاء القانون )التعديل 

الجديد(، معتبرين أن الحديث يدور عن »صيغة دس���تورية ضبابية تفتح بابا واس���عا الستخدام اعتبارات 

ومعايير غير ذات أهمية ووزن ولممارسة التمييز بصورة فعلية«، كما كتب القاضي دنتسيغر. 

وكتب���ت القاضية عدنه أربي���ل إن القانون يمنح أعضاء »لجان القبول«، الذين هم أش���خاص ال يتمتعون 

بمؤهالت ومزايا خاصة، صالحيات واس���عة جدا في اتخاذ أي قرار يرتأونه، على قاعدة تعس���فية. ذلك أن 

»انطباع أعضاء اللجنة عن المرش���حين الماثلين أمامهم هو انطباع شخصي ذاتي خالص، وقد يكون متأثرا 

بآراء مسبقة وصور نمطية، حتى لو لم تكن هذه تخص االنتماء المجموعاتي المحدد، وهي تتعلق بالتالي 

بَمن ُيجري االختبار ال بَمن يخضع له... وهذه االعتباطية تكرس المس الفظ بالمساواة بين األفراد في مجال 

تخصي���ص األراضي العامة.... ومن المنطقي االفتراض بأن الش���رائح المجتمعية المس���تضعفة هي التي 

سوف تتضرر من جراء هذا التعديل »!

ورأى القاضي سليم جبران ضرورة إلغاء هذا القانون، رغم عدم وضعه حتى اآلن موضع االختبار التنفيذي، 

نظ���را ألنه »ال يحمل بش���رى جديدة ويمنح لج���ان القبول قوة مفرطة«. وحاول القاض���ي جبران التقليل من 

خطورة نوايا المبادرين إلى هذا القانون ومقاصدهم )»ال أدعي بأن مش���ّرعي القانون أرادوا التمييز«!( لكنه 

أك���د أن »القان���ون يكرس، من حيث النتيجة، واقعا تمييزيا«. وانتقد جبران الصالحية الواس���عة جدا التي 

وضعها القانون بين يدي »لجان القبول« موضحا أنه »على ضوء خارطة االس���تيطان القائمة اليوم والتجربة 

المس���تفادة طوال الس���نين في كل ما يتصل بتحكيم الرأي واالعتبارات المعتم���دة في هذا المجال، فقد 

توصلت إلى االستنتاج بأن ليس في وسعي سوى اإلقرار بأن هذا القانون يكرس واقعا تمييزيا«. 

وتطرق القاضي جبران إلى حجة زمالئه من األغلبية بشأن »عدم نضوج« االلتماس وكون القانون لم يخضع 

لالختبار التطبيقي حتى اآلن، فكتب: »التدقيق في تفاصيل التعديل موضوع البحث، في ضوء تس���ويات 

تشريعية مماثلة سبقته وكرست في الواقع الميداني ممارسة متواصلة من اإلقصاء استنادا إلى اعتبارات 

غير ذات صلة، يقودني إلى االستنتاج بأن هذا التعديل ال يحمل أي بشرى جديدة«!

االلتماس ... الطعن المبدئي ومداورة المحكمة وصواًل إلى تبني »موقف الدولة«!
ـــول«: »عــلــى  ـــب ـــق ـــاء »قــــانــــون لـــجـــان ال ـــغ ـــي االلــتــمــاســيــن إلل ـــي هــيــئــة الــمــحــكــمــة الـــتـــي نـــظـــرت ف ــــد قـــضـــاة األقـــلـــيـــة ف ــيــم جــــبــــران، أح ـــقـــاضـــي ســل *ال
المعتمــدة  واالعتبــارات  الــرأي  بتحكيــم  يتصــل  مــا  كل  فــي  الســنين  طــوال  المســتفادة  والتجربــة  اليــوم  القائمــة  االســتيطان  خارطــة  ضــوء 
ـــرس واقــــعــــا تــمــيــيــزيــا«!* ـــك ـــون ي ـــان ـــق ـــي ســـــوى اإلقــــــــرار بـــــأن هـــــذا ال ـــع ـــال، فـــقـــد تـــوصـــلـــت إلـــــى االســـتـــنـــتـــاج بـــــأن لـــيـــس فــــي وس ـــج ـــم فــــي هـــــذا ال

.. في أروقة المحكمة اإلسرائيلية العليا.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية 
تتراجع عن برامج لمحاربة العنصرية 

من خالل لقاءات يهودية - عربية

نشرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، في نهاية أيار العام الماضي، أن متنزه 

األلعاب الترفيهية في مدينة ريشون لتسيون يفصل بين التالميذ اليهود 

والع���رب. وعلى أثر ذلك، اتصل وزير التربية والتعليم اإلس���رائيلي، ش���اي 

بيرون، مع المعلم العربي الذي كش���ف عن هذا الفص���ل العنصري. ونقلت 

وسائل اإلعالم عن بيرون قوله للمعلم إن »قيم المساواة، الشراكة والتسامح 

هي في صلب سياس���ة وزارة التربية والتعليم«. وأعقب ذلك بيان صادر عن 

الوزارة جاء فيه أنه »مع توليه المنصب )قبل ذلك بش���هرين(، أصدر الوزير 

تعليمات بوضع بند في الميزانية لتمويل لقاءات بين مجموعات متصارعة 

في دولة إسرائيل، بمبلغ 5ر2 مليون شيكل«. 

وبات هذا البند يعرف باس���م »نظام التحاور«. ومنذئذ أصبح هذا التعبير 

إجابة ثابتة من جانب وزارة التربية والتعليم على أي س���ؤال أو على انتقاد 

حول عدم تعامل الوزارة مع مظاهر الكراهية والتحريض ضد العرب. وكانت 

المرة األخيرة التي استخدم فيها هذا التعبير، »نظام التحاور«، خالل أشهر 

الصيف األخي���ر، على خلفية موج���ة العنصرية الكبيرة أثن���اء الحرب على 

قطاع غزة. ويبدو أن تعقيب الوزارة باس���تخدام هذا التعبير، بصورة ش���به 

أوتوماتيكية، أثارت حفيظة يانيف ساغي، مدير عام مركز »غفعات حبيبا« 

وهو أحد المؤسسات الرائدة والتي تمتلك خبرة وتجربة كبيرتين في مجال 

اللقاءات بين التالميذ اليهود والعرب.

فقد تعهدت وزارة التربية والتعليم، قبل ثالث س���نوات، بإجراء نشاطات 

مش���تركة مع مركز »غفعات حبيبه«، بميزانية إجمالية بمبلغ أربعة ماليين 

شيكل تمتد على عدة سنوات. لكن في هذه األثناء تسود تخوفات من عدم 

تحويل مبلغ نصف مليون شيكل لمركز »غفعات حبيبه« بعد عدة شهور من 

أجل تمويل لقاءات كهذه. وتأتي هذه التخوفات بسبب عدم التزام الوزارة 

بتعهده���ا، بعد أن حولت إلى المركز مليون ش���يكل قبل س���نتين من أجل 

تمويل نشاط سنة واحدة. 

ونقلت صحيف���ة »هآرتس«، يوم األربعاء الماضي، عن س���اغي قوله 

»عدن���ا إل���ى نقطة البداي���ة، وبنصف المبل���غ الذي ُوعدنا ب���ه«. ويرى 

متابع���ون لهذا الموض���وع أن عدم تحويل الميزاني���ة الالزمة لتمويل 

لقاءات تهدف إلى محاربة العنصرية، نابع من سياس���ة وزارة التربية 

والتعليم التي غايته���ا الحفاظ على برامج غير مرغوب فيها على »نار 

هادئة أو خامدة«.

واس���تنادا إلى اتفاق موقع بين ساغي ومدير عام وزارة التربية والتعليم، 

شمش���ون شوشاني، من شهر نيس���ان العام 2011، نص على تمويل أنشطة 

مرك���ز »غفعات حبيبه« بأربعة ماليين ش���يكل، للس���نوات 2011 – 2013، تم 

كتاب���ة برنام���ج عمل، تطرق إلى الع���ام الدراس���ي 2012 – 2013، وبميزانية 

مليوني شيكل.

وقال س���اغي إنه في منتص���ف العام 2012 تم تعيين إيرز إيش���ل مديرا 

لمديرية المجتمع والش���بيبة في وزارة التربية والتعليم. وعبر إيشل خالل 

لقائهما األول عن اس���تغرابه من االنشغال بلقاءات يهودية – عربية، لكنه 

تعهد بدعم المشروع. لكن في بداية العام 2013 أعلن إيشل بشكل مفاجئ 

أن���ه ال توجد ميزانية للعام الثان���ي للبرنامج، وأنه في جميع األحوال »توجد 

معارض���ة مبدئية لبرامج مش���تركة« بي���ن الوزارة ومركز »غفع���ات حبيبه«. 

وبذلك تكون الوزارة قد تراجعت عن البرنامج في منتصف العام الدراس���ي، 

فيم���ا كان يفترض بال���وزارة تمويل لقاءات بمش���اركة 1500 تلميذ تقريبا. 

وأدى تراجع الوزارة إلى أزم���ة مالية في مركز »غفعات حبيبه«، لكن متبرعة 

أميركية، تدعى كارول زايبر، تبرعت بالمال الالزم للمركز وقالت لس���اغي »لن 

أسمح لنتنياهو بتدمير احتمال مس���تقبل من األمل والشراكة بين اليهود 

والعرب«. 

وبعد تولي بيرون مهامه كوزير للتربية والتعليم، بعث س���اغي برس���الة 

إليه طلب فيها عقد لقاء س���ريع »من أجل إنقاذ برنامج لقاءات أبناء الشبيبة 

اليه���ود والعرب األكبر في إس���رائيل والوحيد الذي تش���ارك فيه الوزارة«. 

وقال ساغي إنه لم يتلق ردا من الوزير لكن أمل باستئناف التمويل بموجب 

»نظام التحاور«. 

وأضاف س���اغي أنه تلق���ى إيحاءات، من خالل محادث���ات داخلية وبيانات 

رس���مية، بأنه س���يتم اس���تئناف العمل بالبرنام���ج وأن الوزارة س���تحول 

ميزاني���ات، وأنه »قيل لنا إنه س���تكون هناك موارد كبي���رة. وعندما حاولت 

استيضاح كيفية توزيع الميزانية، بين النشاط اليهودي – العربي ونشاط 

اللقاءات بين اليهود المتدينين والعلمانيين، قيل لي إنه ال ينبغي أن أقلق، 

وإن الميزانيات س���تكفي للجميع«. وبعد ذلك عقد اجتماع لمديري المراكز 

الت���ي تنظم اللقاءات بحيث حضر االجتماع 15 مركزا بينهم 12 مركزا ينظم 

لقاءات للتقريب بين المتدينين والعلمانيين اليهود. 

وقال ساغي »س���ألت إذا كانوا على األقل س���يحافظون على جزء من المال 

لصالح أنشطة يهودية – عربية، وكانت اإلجابة سلبية. وقالوا إنه سيحصل 

عل���ى دعم مال���ي كل من يعب���ر العتبة التي س���تحدد. وفهم���ت أن المال 

سيستغل ألهداف أخرى«. ولم تنجح محاوالت ساغي لعقد اجتماع مع بيرون 

أو المديرة العامة للوزارة من أجل التحذير من عدم تمويل لقاءات يهودية 

– عربية والبحث في ما يمكن عمله. 

وأش���ار س���اغي إلى تعامل وزارة التربية والتعليم مع موض���وع اللقاءات 

اليهودية – العربية، الذي يتميز باالحتيال. فقد تنامى إلى علمه أنه توجد 

في الوزارة دائرة اس���مها »الطاقم للعيش المش���ترك« وأنه توجد ميزانية 

صغيرة لتمويل أنشطة، وأن هذه الدائرة ال تعارض »برامج مشتركة«. وعقد 

اجتماع في شهر أيار الماضي، شاركت فيه المديرة العامة الجديدة للوزارة، 

ميخ���ال كوهين، التي قالت لس���اغي إن »موضوع اللقاءات المش���تركة بين 

الوس���طين اليهودي والعربي هامة جدا بالنس���بة لوزارة التربية والتعليم« 

وأن »لغفع���ات حبيبه مكان���ة محترمة في مج���ال اللق���اءات. وواضح أنكم 

تضررت���م«. وتقرر عقد اجتماع آخر للبحث ف���ي مجال اللقاءات كله وتقديم 

استنتاجاته خالل شهر. 

لكن س���اغي أكد أنه لم يتصل ب���ه أحد بعد مرور ش���هرين، ما دفعه إلى 

إرسال رسالة أخرى للوزارة، في منتصف تموز الماضي، قال فيها إن أنشطة 

المركز مش���لولة وإنه بس���بب عدم تحويل ميزانيات ف���إن المركز ال يمكنه 

تنظيم لقاءات م���ع المدارس. وحذر من »أحداث وقعت في الش���هر األخير 

)اختطاف المس���توطنين الثالثة وقتل الفتى المقدس���ي محمد أبو خضير 

والعدوان على غ���زة( زادت تفهمنا جميعا لمدى أهمي���ة اللقاءات في بناء 

قاعدة تربوية تواجه كراهية اآلخر والعنصرية«.

وعلى أثر ذل���ك أبلغت الوزارة مركز »غفعات حبيبه« بأنها س���تحول مبلغ 

نصف مليون ش���يكل للمركز بعد عدة شهور. وعقب ساغي على ذلك بالقول 

إنه »بعد مرور س���نتين انخفض التمويل إلى النصف، من مليون شيكل إلى 

نصف مليون في السنة«. 

من جانبها، عقبت الوزارة على تقرير »هآرتس« بالقول إنه »بسبب األهمية 

البالغة للتعايش بين أبناء الش���بيبة اليهود والع���رب، قررت الوزارة زيادة 

ميزاني���ة ’نظام التحاور’ إلى 5ر3 مليون ش���يكل. وس���يتم تقس���يم هذه 

الميزاني���ة بين الجهات التي تعمل في مج���ال دفع الحوار بين المجموعات 

المختلفة داخل المجتمع اإلس���رائيلي، وبضمن ذلك اليهود والعرب«. لكن 

الوزارة رفضت اإلفصاح حول كيفية تقس���يم الميزاني���ة، علما أن الغالبية 

ز على اللقاءات بين مجموعات يهودية.   
ّ
العظمى من المراكز ترك

يدور في إس���رائيل، منذ خمس س���نوات، جدل حاد حول كيفية استفادة 

ش���ف قبالة ش���واطئها في البحر 
ُ
خزينة الدولة من الغاز الطبيعي الذي اكت

المتوس���ط، في العام 2009. ويأتي هذا الجدل على ضوء حقيقة أن شركات 

خاصة، هي باألس���اس ش���ركة »ديلك« اإلسرائيلية وش���ركة »نوِبل إنرجي« 

األميركية، تنقب عن الغاز وتستخرجه من الحقول البحرية وتبيعه لشركات 

إسرائيلية ودول، كان آخرها توقيع اتفاق تفاهمات مع األردن لتزويد محطة 

توليد الكهرباء فيه، وبلغ حجم هذه الصفقة 15 مليار دوالر.

واالس���م المركزي في هذا الجدل هو رجل األعمال اإلس���رائيلي يتس���حاق 

وفا، الليبي األصل والمولد، وطريقة عمله وسعيه من أجل إحكام سيطرته 
ُ

ش
ْ
ت

عل���ى احتكار هذا المورد الطبيعي. وم���ن أجل تحقيق ذلك، فإنه يوظف في 

ش���ركاته، وأبرزها »ديلك« وشركة تحلية المياه، مسؤولين رفيعي المستوى 

س���ابقين في ال���وزارات والش���ركات الحكومية، مث���ل وزراء والمفتش العام 

للشرطة ومدير عام وزارة العدل وموظفين كبار في وزارة المالية.

وتخيم على مس���عى تش���وفا الحتكار مورد الغاز الطبيعي سحابة تتمثل 

بإمكانية فرض رقابة الدولة على الحد األعلى لسعر بيع الغاز. 

ووفقا لتقرير نش���رته صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية، مؤخرا، فإن تكلفة 

اس���تخراج وحدة طاقة من بئر الغاز »تمار« تبلغ 60 سنتا، وتكلفة استعادة 

نفقات البحث والتنقيب تبلغ دوالرا واحدا، ودوالرا آخر لتغطية تكاليف رأس 

المال المس���تثمر. أي أن التكلفة األساسية الستخراج وحدة الطاقة تبلغ 6ر2 

دوالر. وف���ي المقابل فإن���ه يتم بيع وحدة الطاقة لمحط���ات توليد الكهرباء 

بستة دوالرات وللمصانع بثمانية دوالرات، علما أن كل دوالر تتم زيادته على 

سعر وحدة الطاقة يؤدي إلى خسارة الدولة مليار شيكل سنويا.  

إال أن���ه ليس واضحا بعد م���ا إذا كان فرع الطاقة في إس���رائيل قادرا على 

تحم���ل تقويض تنظيمي آخر، في غضون أربع س���نوات، بعد مضاعفة حصة 

الدولة من أرباح اكتش���اف آبار الغاز، بموجب توصية »لجنة شيشينس���كي« 

التي ش���كلتها الحكومة. كذلك فإنه ما زال م���ن الصعب معرفة ما إذا كانت 

الحكومة اإلس���رائيلية ستدخل في صراع سياس���ي وقضائي معقد من أجل 

فرض رقابة على األس���عار، خاصة بعد أن وجه تش���وفا تهدي���دا مبطنا بأنه 

وشركاءه األميركيين، أي ش���ركة »نوبل إنرجي«، سيؤخران تطوير بئر الغاز 

الطبيعي »ليفيتان« الذي يحتوي على ضعفي مخزون الغاز في بئر »تمار«. 

توظيف مسؤولين حكوميين سابقين
تشمل قائمة المسؤولين الحكوميين السابقين الذي عملوا ويعملون حاليا 

لدى تش���وفا، أي أولئك الذين وظفهم في ش���ركاته، ونشرتها »ذي ماركر«، 

25 ش���خصا. وبينهم الوزيران الس���ابقان روني ميلو ويوس���ي بيلد؛ السفير 

اإلس���رائيلي األسبق في واش���نطن إيتمار رابينوفيتش؛ المفتشان العامان 

الس���ابقان للش���رطة دودي كوهين وموش���يه كرادي، ونائب المفتش العام 

السابق غابي الست؛ مدير عام وزارة الصحة السابق البروفسور غابي براباش؛ 

أمير النغ، المساعد السابق لوزير الطاقة عوزي النداو.

كذلك تضم القائمة ثالثة مس���ؤولين سابقين في سلطة األسهم المالية 

في وزارة المالية، أحدهم كان يتولى منصب رئيس هذه الس���لطة، والثانية 

كانت مستش���ارة لرئيس هذه الس���لطة، والثال���ث كان يتولى منصب مدير 

دائرة الش���ركات العمالقة ف���ي الوزارة. كما ضمت القائم���ة المحامي يورام 

توربوفيت���ش، ال���ذي كان يتولى منص���ب رئيس طاقم مستش���اري رئيس 

الحكومة الس���ابق، ايهود أولمرت، ومنصب مدير دائرة القيود االقتصادية 

في وزارة المالية. كذلك يعمل لصالح تش���وفا مدير سابق آخر لدائرة القيود 

االقتصادية، ومدير عام س���ابق لوزارة العدل. وهناك أس���ماء عديدة أخرى 

بينها مدير عام وزارة البنى التحتية الس���ابق، وموظفون كبار س���ابقون في 

وزارة المالية.

وال ش���ك في أن توظيف تش���وفا لهؤالء األش���خاص، أو اس���تئجار خدمات 

المحامين بينهم، هدفه الوصول إلى أروقة الحكومة والوزارات ذات العالقة 

بأعمال���ه. وفي هذا الس���ياق، ترددت أنباء في ش���هر تم���وز الماضي، حول 

اتصاالت أجراها تش���وفا مع الدكتور غ���اي روتكوبف، من أجل تجنيده لدفع 

مشروع بئر الغاز »ليفيتان«، وذلك بعد نصف عام فقط من مغادرة روتكوبف 

منصبه كمدير عام وزارة العدل، وهو المنصب الذي منحه معرفة واسعة في 

أروقة مكاتب الوزراء، بحس���ب الصحيفة. وتأتي االتصاالت بين رجل األعمال 

الثري ومدير عام وزارة العدل الس���ابق عش���ية بدء معركة قضائية محتملة 

ضد الحكومة.

واعتب���رت »ذي مارك���ر« أن الس���ؤال حول م���ا إذا تكللت اتصاالت تش���وفا 

وروتكوب���ف بالنج���اح هو س���ؤال ثانوي، بعد أن تم النش���ر علن���ا عن هذه 

االتصاالت. إذ أن »الشخص ذا التأثير« هو ليس فقط من لديه تأثير سياسي 

أو اقتص���ادي بفضل أعماله، وإنما هو من يس���تطيع اقتن���اء تأثير اآلخرين 

وتجنيد هذا التأثير لصالحه، س���واء كان ذلك بواس���طة أجر أو بواسطة وعد 

بدفع أجر في المستقبل. »وهذا الوعد ال ينبغي االتفاق عليه باجتماع بينهما 

أو بتوقيع عقد مس���تقبلي، ويكفي أحيانا ظهور عنوان في صحيفة تبش���ر 

بإمكانية انضمام مس���ؤول رفيع، أو حتى عدم انضمامه، إلى النخبة الالمعة 

التي تمأل صفوف جيش رجل األعمال الثري« في معركته ضد الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أنه ال توجد في قطاع األعمال هدايا مجانية، والحصول 

على عمل لدى تشوفا هو هدية ثمينة من دون شك. فهو يعرف كيف يدلل 

مديري شركاته، ويعتبر تش���وفا رجل األعمال الذي يدفع أعلى أجر لمديري 

شركاته، رغم أن هذا األجر هو على حساب المستثمرين في شركاته العامة. 

ومثال على ذلك، هي المنافس���ة بين المديرين ف���ي مجموعة »ديلك« حول 

عدد الماليين التي يتقاضونها س���نويا. لكن مقابل ذلك يتعين على هؤالء 

المديري���ن، وغيرهم من كبار المس���ؤولين الس���ابقين ف���ي الحكومة الذين 

يعملون في شركاته، أن يمنحوا تشوفا إنجازا معينا يكون مطلوبا في نقطة 

زمنية معينة. 

وتابعت وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية تعيين المس���ؤولين السابقين في 

مناصب عليا في ش���ركات تش���وفا، على مدار الس���نوات الماضية، لكنها لم 

تش���خص »المهر« الذي تعين عليهم دفعه. وتدور أسئلة عديدة حول هذا 

»المهر«، مثل: لماذا احتاج تشوفا، في العام 2001، إلى مدير عام وزارة البنى 

التحتي���ة، كوبي بيرتس، الذي ُعين مديرا عام���ا ل�«ديلك إنرجي«، في موازاة 

المباحث���ات المطولة حول رفع عائ���دات الدولة من بيع الغ���از؟ وماذا كانت 

حاجته، في العام 2010، إلى تعيين موش���يه بركات رئيس���ا لشركة التأمين 

»هفينيكس«، التي يمتلكها تش���وفا، بعد ثالثة ش���هور م���ن إنهاء مهام 

منصبه كمدير لدائرة الش���ركات العمالقة في سلطة األسهم المالية، وذلك 

في أوج تحقيق كانت تجريه السلطة حول أداء شركة »ديلك للعقارات«؟ 

وكان تش���وفا ق���د عين المفتش العام الس���ابق للش���رطة، دودي كوهين، 

مديرا لألعم���ال العقارية الخاصة به، بعد اس���تقالة كوهين من منصبه في 

الوقت الذي كانت فيه الش���رطة تحقق في ش���كوى قدمها البروفسور إيتان 

شيشينس���كي حول تنصت س���ري وتهديدات عانى منها خالل عمل »لجنة 

شيشينس���كي«، التي أوصت بخصم مليارات من أرباح ش���ركات الغاز لصالح 

خزينة الدولة.

الجدير باإلش���ارة أن تش���وفا ليس رجل األعمال الوحيد في إسرائيل الذي 

يستخدم عالقات وتأثير مس���ؤولين حكوميين كبار سابقين. لكنه يختلف 

عن غيره من رجال األعمال بثالث���ة جوانب: أداؤه في هذه الناحية منهجي، 

رجل األعمال يتسحاق تشوفا يمتلك مفاتيح شل االقتصاد اإلسرائيلي بالمطلق!
* تشــوفا يـوظــف مسـؤولـين حكـوميين إسـرائيليين سـابقين في شـركــاته لتحقيق مسعاه الحتكار الغاز

الطبيعي في إسرائيل وترسيخ مكانته في سوق الغاز في دول شرق البحر المتوسط، من قبرص وحتى غـزة *

وه���ذا األداء متواصل منذ 14 عاما على األقل، وبواس���طة طريقة العمل هذه 

يعزز سيطرته على »مورد طبيعي قومي ذي أبعاد إستراتيجية«.

من جهة ثانية، سعى تش���وفا خالل السنوات الثالث إلى تصفية عدد من 

ش���ركاته، من أجل تعميق س���يطرته في مجال الطاقة. فقد استثمر األموال 

التي ربحها من بيع الش���ركات، ومبلغها أربعة مليارات ش���يكل، في تمويل 

استمرار أعمال التنقيب التي تنفذها مجموعة »ديلك« في البحر المتوسط. 

وبعد أن اكتش���فت »ديلك« و«نوبل إنرجي« بئر الغاز »تمار«، في العام 2009،  

وبئر الغاز »ليفيتان«، في العام 2010، اللذين يحتويان على ما بين 850 إلى 

900 مليار متر مكعب، فإن هاتين الشركتين استغلتا العدد الكبير جدا من 

تراخيص التنقيب الت���ي حصلتا عليها من الدولة من أجل التنقيب عن آبار 

غاز أخرى، وإن كانت صغيرة نسبيا. 

وتحتوي هذه اآلبار، التي يطلق عليها أسماء »كريش« و«تنين« و«دولفين«، 

عل���ى ما بين 70 إلى 80 مليار متر مكعب م���ن الغاز الطبيعي. ورغم أن هذه 

كمية صغيرة نس���بيا، إال أن تشوفا توصل إلى اتفاق مع المسؤول عن القيود 

االقتصادي���ة، دافيد غيل���و، على موافقة األخير بأنه مقابل موافقة تش���وفا 

على بيع اآلبار الصغير، سيبقى بئرا »تمار« و«ليفيتان« تحت سيطرة تشوفا. 

ويعني هذا االتفاق أن المس���ؤول عن المنافس���ة في االقتصاد اإلسرائيلي 

وافق على تخليد احتكار خاص على مورد طبيعي قومي لعش���رات الس���نين 

المقبلة، مقابل تمكين العب ثالث من الدخول إلى سوق الغاز، بواسطة شراء 

آبار »كري���ش« و«تنين« و«دولفين«، لكن كمية الغ���از فيها بالكاد تصل إلى 

10% فقط من احتياطي الغاز.

سيطرة مطلقة على االقتصاد اإلسرائيلي
إن تحقيق تشوفا لخططه، بإحكام سيطرته على مخزون الغاز »اإلسرائيلي«، 

إذ أن لبنان والس���لطة الفلسطينية وقبرص تقول إن قسما من هذا المخزون 

في مياهها االقتصادية، س���يوفر له مبالغ نقدية هائلة تمكنه من تأسيس 

مكانته بشكل سريع في سوق الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط والتي 

تش���مل اآلبار الواقعة قبالة شواطئ إس���رائيل وجنوب لبنان وقبرص وقطاع 

غزة. 

لكن »ذي ماركر« أش���ارت إلى أن سيطرة تشوفا المضمونة على سوق الغاز 

الطبيعي س���تمكنه من السيطرة على االقتصاد اإلسرائيلي. كما أن خطواته 

القادمة لتطوير آبار الغاز »من ش���أنها أن تؤثر بش���كل خطير على س���يادة 

إس���رائيل«، خاصة وأن تشوفا سيسيطر على سيولة نقدية بمبلغ يتراوح ما 

بين 150 إلى 200 مليار دوالر، خالل العقود المقبلة. والسبب الرئيس لسيطرة 

تشوفا على االقتصاد اإلسرائيلي في المستقبل القريب والبعيد، هو انتقال 

اعتماد محطات توليد الكهرباء والمصانع والمواصالت العامة على الغاز بدال 

من المحروقات.  

ووفقا لتوقعات ش���ركة الكهرباء اإلس���رائيلية، فإنه حت���ى نهاية العقد 

الحالي، سيعتمد قرابة 80% من إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي. وتشير 

المعطيات إلى أن عدم اعتماد إنتاج الكهرباء على الغاز، سيؤدي إلى انقطاع 

الكهرباء في إسرائيل خالل ذروة فترات الطلب على الكهرباء، بمبادرة شركة 

الكهرباء، إلى جانب ارتفاع نفقات الش���ركة على المحروقات بسبعة مليارات 

ش���يكل، ما س���يؤدي إلى رفع أس���عار الكهرباء إلى ما بين 30% - 40% التي 

جبى من المستهلكين.
ُ
ت

إضاف���ة إلى ذلك، فإن الكهرباء هي طاقة أساس���ية جدا في عملية تحلية 

مياه البحر، ولذلك فإن توف���ر الغاز يصبح أمرا مصيريا حيال إمكانية تحلية 

المياه وتكلفتها. وهذا في الوقت الذي يفترض بمنش���آت تحلية المياه أن 

تزود بعد عقد نصف كمية مياه الشرب في إسرائيل.

وفي موازاة ذلك، س���يحل الغاز الطبيعي مكان المنتجات النفطية المكررة 

غالية الثمن والملوثة للبيئة التي تس���تخدمها المصانع. ووفقا للتقديرات، 

فإنه خالل ثالث سنوات، سيعتمد 90% من استهالك الطاقة الصناعية على 

الغاز الطبيعي. 

ُيض���اف إلى ذلك، أن الحكومة اإلس���رائيلية تخطط إلدخال الغاز الطبيعي 

كوق���ود بدي���ل للمواص���الت. وقد ق���ررت الحكوم���ة غاية تحوي���ل 40% من 

المواصالت إلى استخدام وقود يستند إلى الغاز بحلول العام 2025. 

واعتب���رت »ذي ماركر« أن إس���رائيل تودع بيدي تنظي���م اقتصادي خاص 

م���وردا طبيعي���ا س���تعتمد عليه ف���ي المس���تقبل القريب ف���روع الكهرباء 

والم���اء والمواصالت والصناعة. ويأتي ذلك فيما تش���ارك في هذا التنظيم 

االقتصادي ش���ركة أميركية، ال تدفع ضرائبها للخزينة اإلس���رائيلية، وفي 

وقت تصدر فيه »ديلك« تقارير بأنها تعتزم طرح أسهمها في بورصة لندن. 

وحذرت الصحيفة م���ن »وضع مفتاح قطع التي���ار الكهربائي« بأيدي هذا 

التنظيم االقتصادي »مهما كان تش���وفا صهيونيا، وحت���ى لو كان مواصلو 

دربه اش���تراكيين، أو إذا افترضنا بأن ش���ركاءه األميركيين سيصعدون إلى 

إسرائيل« على غرار المهاجرين الجدد اليهود إليها. 

وخلص���ت الصحيفة إلى أن���ه »إذا كانت الحكوم���ة اآلن تتخوف من فرض 

رقابة على أس���عار الغاز، أو إصدار أمر بتفكيك الملكية المش���تركة لتشوفا 

ونوبل على بئري تمار وليفيتان، فأي قلم س���تنجح الحكومة في تحريكه في 

المس���تقبل على طاولتها من دون مصادقة ديلك ونوبل؟ وكيف س���تتمكن 

من اتخاذ ق���رارات تتناقض مع مصالحهما في الوق���ت الذي فيه ليس غالء 

المعيشة فقط، وإنما مجرد وجود حياة عصرية أيضا، سيكون مشروطا بطيبة 

قلب هؤالء المبادرين أنفسهم؟ ولن يكون بيدي مجموعة تشوفا ثراء هائل 

وإنما وباألس���اس قوة سياسية غير مس���بوقة. وحالة تشوفا ليست أقل من 

امتحان وطني لس���يادة إس���رائيل. وألول مرة تتحدى هذه الس���يادة جهة 

تجارية – خاصة، وليس دولة عظمى أو جيش معاد«.  

تشوفا ونتنياهو: من يؤثر أكثر على اآلخر؟

العدد الجديد من
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ويمك���ن إيجاز مالمح صورة الوض���ع القائمة على ه���ذا الصعيد، على النحو 

اآلتي:

ال توجد حاليا رؤية قومية متكاملة مقبولة لدى س���ائر الجهات ذات الصلة، 

كم���ا ال توجد هيئة مس���ؤولة وذات صالحية واحدة ومتف���ق عليها في كل ما 

يتعلق بموضوع عملي���ات التأهيل في الجبهة المدنية، ومن ضمن ذلك وضع 

البرامج والخطط الملزمة وتحديد األطر المالئمة واإلشراف على تنفيذ عمليات 

التأهيل في األجهزة والمؤسسات المختلفة.  مع ذلك ثمة إدراك في المؤسسة 

ألهمية عمليات التأهيل ال�«بين تنظيمية« المشتركة ويبدو أن الوعي بأهمية 

الموض���وع آخذ في اإلزدياد.  وقد اعتب���رت وزارة حماية الجبهة الداخلية، في 

إجماله���ا للعام الماض���ي )2013( الحاجة لعمليات التأهيل الش���املة كواحد 

من الدروس الرئيس���ة وكموضوع مركزي يجب أن يحظى باإلهتمام في العام 

2014.  ولكن في غياب أس���اس تشريعي متين لهذه العملية، ومن دون تعاون 

وثيق بين الجبهتين المركزيتين المسؤولتين عن هذا المجال )قيادة الجبهة 

الداخلية ووزارة الدفاع( ال يمكن أن يتحقق التقدم والتحسن المطلوبين.  

ف���ي غضون العامين 2012 و 2013 بحثت ف���ي وزارة حماية الجبهة الداخلية 

فكرة تقديم دورات تأهيل في إطار مؤسسات مدنية )جامعات وكليات(، وأن 

تنال برامجها اعترافا مهنيا من جانب الوزارة ذاتها، مما س���يعطي ش���رعية 

حكومية للتأهيل المهني الذي يتم في إطار هذه المؤسس���ات.  غير أن وزارة 

حماي���ة الجبهة الداخلية قررت أن تدير بنفس���ها المدرس���ة القومية إلدارة 

ح���االت الطوارئ، وبالتالي تم صرف النظر ع���ن الفكرة المذكورة.  وفي أعقاب 

قرار الحكومة ف���ي حزيران 2014 إلغاء وزارة حماي���ة الجبهة الداخلية وإحالة 

صالحياته���ا إلى وزارة الدف���اع، ُجّمد هذا الموضوع، عل���ى أمل أن يعاد طرحه 

للنقاش مستقبال.

ثمة مس���ألة مهمة في نطاق عمليات التأهيل المتعددة الجهات )ال� »بين 

تنظيمية«(، والهادفة في األس���اس إلى دفع وزي���ادة التعاون المهني، وهي 

مس���ألة التأهي���ل المهني للمس���ؤولين والموظفين في األجه���زة المختلفة 

في مجال الط���وارئ.  فحتى اآلن ال يوجد تأهيل مهن���ي معتمد لضباط األمن 

والمسؤولين عن حاالت الطوارئ في السلطات المحلية، في مواضيع تخصصية 

بما يتالءم مع حاالت الطوارئ المختلفة، وكذلك أيضا بالنس���بة للموظفين في 

وزارات الحكوم���ة وهيئات أخ���رى.  وقد أخذت الفج���وة تتقلص، فيما يتعلق 

ب���ذوي المناصب في الوزارات وأجهزة الطوارئ، في أعقاب إنش���اء المدرس���ة 

القومية إلدارة حاالت الطوارئ، حي���ث قدمت لكبار الموظفين في أوائل العام 

الحال���ي دورات إس���تكمال بين تنظيمية، غير أن قي���ادة الجبهة الداخلية لم 

تش���ارك في هذه العملية التأهيلية، وهو أمر ينطوي على مغزى عملي ورمزي 

على حد سواء.

تعتزم قيادة الجبهة الداخلية زيادة عمليات التأهيل والتوعية في صفوف 

المجموعات السكانية المختلفة، وذلك انطالقا من إدراك أهمية توفير إجابات 

وحلول تس���اعد هذه المجموعات في حاالت الطوارئ.  وقد جرت مؤخرا في هذا 

السياق محاوالت أولية لتأهيل مواطنين متطوعين للعمل في أجهزة الطوارئ 

في الوس���طين العربي والحري���دي.  وتولي قيادة الجبه���ة الداخلية إهتماما 

ل���ذوي االحتياجات الخاص���ة، وذلك عن طريق تقدي���م دورات تأهيلية ألفراد 

»مجموعات الدعم« التي تعتني بالمسنين وذوي االحتياجات الخاصة.  

تس���عى قيادة الجبهة الداخلية في الفترة األخي���رة للوصول إلى مواطنين 

عاديين من أجل االس���تعانة بهم في حاالت الطوارئ وذلك انطالقا من إدراك 

أهمية دورهم في كل ما يتعلق بعمليات اإلخالء واإلنقاذ واالس���عاف األولية 

في حاالت الطوارئ والكوارث.  وقد طورت قيادة الجبهة الداخلية بالتعاون مع 

منظم���ة »نجمة داود الحمراء« ومصلحة اإلطفاء واإلنقاذ القطرية، خطة تأهيل 

مش���تركة، تستهدف في شكل أس���اس تمكين المؤهلين من امتالك قدرات 

إنقاذ ذاتية بعد وقوع هزة أرضية، وقد شرع بتنفيذ دورة التأهيل األولى في 

إطار الخطة، في السلطات المحلية في سائر أنحاء الدولة.

ثمة إدراك متزايد بأن العمل في مجال الطوارئ يشكل مضمار معرفة قائمًا 

بذاته، يتطلب تأهي���ال مهنيا وتحصيال أكاديميا تخصصيا منظما.  وفي هذا 

الس���ياق فإن أحد التحديات البعيدة الم���دى التي ينبغي مواجهتها من أجل 

توفي���ر حل متكامل لعمليات التأهيل، يتمثل في غياب قانون ينظم ويضبط 

مجال الطوارئ في إطار »قانون الجبهة الداخلية« الذي بدأت مناقش���ة صيغه 

المختلفة بوتائر متغيرة، في لجان الكنيست، منذ العام 2008.

وم���ن المف���روض أن يح���دد القانون، من ضمن جملة أش���ياء أخرى، ش���روط 

الترخي���ص الملزمة للعاملين ف���ي مجال الطوارئ، وللمؤسس���ات العاملة في 

مضم���ار التأهيل في مجاالت الطوارئ.  وقد كان أحد أهداف إقامة المدرس���ة 

القومي���ة إلدارة حاالت الطوارئ، تحس���ين الوضع القائم عل���ى هذه الصعيد، 

والذي توفر فيه معظم المنظمات واألجهزة العاملة في هذا المجال، التأهيل 

المهني لموظفيها بصورة مستقلة.

باإلضافة إلى ذلك، تش���رك قيادة الجبهة الداخلية في دوراتها التأهيلية 

ممثلي���ن لهيئات وأجه���زة أخرى، مثل الش���رطة اإلس���رائيلية و«نجمة داود 

الحمراء« ومصلحة اإلطفاء واالنقاذ وضباط األمن في السلطات المحلية.  كذلك 

تقوم قيادة الجبه���ة الداخلية بعمليات تأهي���ل تخصصية لعناصر محددة 

في الجبهة المدنية، مثل المس���ؤولين عن الدفاع المدني، ويش���ارك في هذه 

ال���دورات التي تجري بصورة منظمة منذ العام 2007، موظفون في الس���لطات 

المحلية وممثلون عن وزارات حكومية وشركات مدنية.

عل���ى الرغم من ع���دم وجود جهاز ممأس���س لعمليات التأهيل األساس���ية 

ال� »بين تنظيمية«، إال أنه تجري في الس���نوات األخيرة سلس���لة ش���املة من 

المناورات والتدريبات والتمارين، يش���ارك فيه���ا ممثلو األجهزة والمنظمات 

المختلف���ة العاملة في نطاق الجبهة المدنية.  وتش���مل الخطة العامة لهذه 

المناورات تمارين س���نوية في معظم السلطات المحلية والوزارات الحكومية، 

ومناورات مشتركة على المستوى القومي و»أسبوع الطوارئ القومي السنوي«، 

الذي يتضمن بشكل رئيس التمرين القومي للجبهة الداخلية، وسط التركيز 

على عامل خطر معين، من قبيل هزة أرضية، او تهديد غير تقليدي وغير ذلك. 

خالصة وتوصيات
يبدو بصورة عامة أن الوعي تجاه مواضيع الطوارئ، قد إزداد بشكل ملموس، 

مقارنة مع ما كان عليه الوضع في فترة حرب لبنان الثانية، س���واء في صفوف 

الجهات المختلفة ف���ي الوزارات والدوائر الحكومي���ة، أو في صفوف أصحاب 

المناص���ب والوظائف في الس���لطات المحلية.  وعليه يب���دو أن الطريق باتت 

معب���دة حاليا، أكثر من أي وقت مضى، لدفع وتطوير عمليات التأهيل ال� »بين 

تنظيمية«، ذات الصلة باالستعداد لمواجهة حاالت الطوارئ.  ويالحظ في هذا 

الس���ياق أن س���ائر األجهزة والجهات التي تعنى بالجوانب المختلفة لعملية 

االس���تعداد ف���ي الجبهة المدنية، تق���وم كال على حدة، بتأهي���ل موظفيها، 

بموج���ب خطط منظمة، لمهامها التخصصية، وم���ن ضمن ذلك أيضا مهامها 

ف���ي حاالت الط���وارئ. وفيما عدا مج���ال التأهيل التفصيلي، يب���دو أن هناك 

توافقا يس���ود في صفوف كبار المس���ؤولين في الجبهة المدنية فيما يتعلق 

بضرورة إقامة وتطوير جهاز تأهيل مش���ترك وتكامل���ي للجهات المخلتلفة 

العامل���ة في ميدان الطوارئ، وذلك إنطالقا من اإلقرار بأنه ال يمكن ألية جهة، 

أو هيئة، أن تواجه بمفردها التحدي���ات المتزايدة، وأن هناك ضرورة لتعزيز 

التعاون التنفي���ذي بصورة دائمة بين األجهزة والمنظمات المختلفة العاملة 

في المجال ذاته، كمفتاح للنجاح.  غير أن الثقافة التنظيمية الس���ائدة حاليا 

ف���ي منظومة الجبهة الداخلية، تعاني إلى حد كبير من منافس���ة مفرطة بين 

الجهات المختلف���ة في منظومة الطوارئ، على مكان���ة »الصدارة«، األمر الذي 

يؤثر على دف���ع وتطوير عمليات التأهيل التكاملية.  وعلى ما يبدو فإن إقامة 

المدرس���ة القومية إلدارة حاالت الطوارئ في أوائل العام 2014، تش���كل تطورا 

إيجابيا مهما في هذا المجال. 

وعل���ى الرغم من إقرار ممثلي الجهات واألجهزة المختلفة العاملة في مجال 

الط���وارئ بالحاجة إلى إقام���ة تعاون عملي وثيق فيما بينه���ا، والذي يتطلب 

عمليات تأهيل وتدريب مش���تركة ف���ي إطار جهد تكامل���ي، إاّل أن الصعوبة 

المنهجي���ة الجوهري���ة تكمن، من ناحي���ة عملية، ف���ي أن كل جهة من هذه 

الجه���ات، تعتمد على أط���ر معرفة مختلفة، وعلى أس���اس تجربتها الخاصة، 

عوض���ا عن االعتماد على »فرن صهر« مهني مش���ترك، كما هو حاصل مثال في 

الجيش اإلس���رائيلي.  فهناك حاجة قطعا في الجبهة المدنية أيضا، إلى دمج 

واع وديناميكي لعمليات التأهيل على المس���توى التنظيمي الداخلي،  وعلى 

المس���توى ال� »بين تنظيمي«.  من هنا، فإن لمس���ألة عمليات التأهيل ال� »بين 

تنظيمي���ة«، عالقة وثيقة بث���الث خطوات اس���تراتيجية ضرورية في الجبهة 

المدنية:  

ضبط تنظيمي – قانوني لمجال الطوارئ بمجمله على المس���تويين القومي 

والمحلي، 

 بل���ورة نظرية تفعيل مش���تركة تتضافر في إطارها جهود س���ائر الجهات 

العاملة في مجال الطوارئ، 

 االعت���راف بالعمل في مجال الطوارئ كمهن���ة تخصصية، كأي مهنة أخرى 

معترف بها.  

من ناحية مبدئية، يتفق الجميع على ضرورة العمل من أجل س���ن قانون 

ينظ���م هذا المجال، غير أن هناك عقب���ات تنظيمية ومصلحية تعيق ذلك 

منذ العام 2008.  أما مس���ألة عدم وجود نظرية تشغيل مدمجة ومشتركة 

فمردها المنافس���ة بي���ن األجهزة والهيئات المختلف���ة ذات الصلة، إذ أن 

الوثائق األساس���ية لهذه الهيئة أو تلك، والتي تم���ت بلورتها من وجهة 

النظ���ر الخاصة لكل منها، ال تكون أحيان���ا مقبولة لدى الهيئات األخرى، أو 

ألنها لم توضع بالتنس���يق معها.  ومن غير المتوقع أن تجد هذه المشكلة 

حال لها طالما لم يجر تنظيم ش���بكة العالق���ات بين مختلف هذه الهيئات 

واألجه���زة.  وفيم���ا يتعلق بمس���ألة اإلعتراف بالعمل في مج���ال الطوارئ 

كمهنة تخصصية قائمة بذاتها، فإن هذه المسألة لم تحظ بعد باالهتمام 

والمعالجة الكافيين من جانب متخذي القرارات، وبالتالي فإنها بحاجة إلى 

دراسة وتسوية.

عموم���ا، وكما بينا آنفا، هناك بدايات إهتم���ام وتفكير أولي بهذا الموضوع 

م���ن جانب الهيئات المهنية ذات الصلة، وهو أمر مهم وإيجابي في حد ذاته.  

م���ع ذلك يبدو أنه م���ا زالت هناك حاجة لبذل جهود عملي���ة مكثفة أكثر في 

هذا الصدد على مختلف المس���تويات، ذلك ألن الحديث يدور على مسألة لها 

انعكاسات بعيدة األثر على فاعلية ونجاعة العمل في الجبهة المدنية.

وتجدر اإلشارة في هذا السياق، إلى أن هناك، فيما عدا »الشريحة المركزية« 

ألصحاب الوظائف الذي���ن يرتبط جل عملهم بمجال الطوارئ، أصحاب وظائف 

آخرين كثيرين في المستويات المختلفة، والذين ال يرتبط عملهم في األوقات 

اإلعتيادية بمجال الطوارئ، لكنهم يجدون أنفسهم مدعوين عند إعالن حالة 

طوارئ، إلى اإلنش���غال بصورة مكثفة في ه���ذا الموضوع.  لذلك ينبغي إجراء 

مس���ح ألصحاب الوظائف هؤالء في القطاعات الثالثة )العام والخاص والقطاع 

الثالث(، تمهيدا للعمل على بناء األطر التأهيلية المالئمة لهم.

فضال ع���ن ذلك، يجب االعتراف بالناحية المهني���ة الخاصة لمجال الطوارئ 

وأن تبنى له منظومة شاملة للدراسة األكاديمية األساسية والتأهيل واإلرشاد 

المهنيين التكامليين، على أن يستند كل ذلك على رؤية متفق عليها، وخطة 

عمل مشتركة متعددة السنوات، وآليات تنفيذ مشتركة.

وفي هذا الس���ياق فإن المؤسس���ة األمنية )وزارة الدف���اع( التي أحيلت لها 

بموجب قرار الحكومة في حزيران 2014، معظم الصالحيات في موضوع الجبهة 

المدنية، تقف في مواجهة العديد من المسائل المهمة والشائكة في مجال 

التأهيل، ومن بينها:

كيف يمكن دمج واشراك س���ائر الجهات ذات الصلة في السلطات المحلية 

وفي القطاعين الثالث والخاص – عدا عن القطاع العام – في الجهد المشترك؟

ما هي المج���االت المهنية التي يجب دمجها ف���ي الهوية المهنية لمجال 

الطوارئ، وما هي المجاالت التي س���تبقى في إط���ار مهن قريبة، يقوم تعاون 

وثيق معها؟  وما هي التخصصات التي ستدخل في المهنة الجديدة؟

ما هي الش���روط الواجب توفرها لدى طالبي الحصول على الترخيص بالعمل 

في هذا المجال؟

ما هي المستويات األكاديمية التي ستشكل سلم التطور والتقدم المهني 

للمشتغلين في مجال الطوارئ؟

إجماال، وإلى جانب مواصلة تطوي���ر القدرات التنفيذية – التكنولوجية في 

الجبهة المدنية، والتي تجلت بصورة الفته خالل عمليتي »عمود الس���حاب«- 

2012، و»الج���رف الصام���د«- 2014، بواس���طة تطوير ونش���ر منظوم���ة »القبة 

الحديدية«، وس���اهمت في تحس���ين جاهزي���ة الجبهة المدني���ة، فإن هناك 

حاجة إلى خطوة جادة وملموس���ة لزيادة الحرفية المهنية للعاملين في مجال 

الطوارئ، وايجاد هوية مهنية عضوية، تتعدى نطاق اإلنتماء لهذه المنظمة 

أو تلك في الجبهة المدنية.  

وعلى ما يبدو ثمة حاجة ملحة إلقامة هيئة أو مؤسسة شبيهة بكلية القيادة 

واألركان التابعة للجيش اإلس���رائيلي، التي أقيمت في العام 1952، وأن تكون 

هذه الهيئة مقبولة لدى جمي���ع الجهات العاملة في مجال الطوارئ والجبهة 

المدنية، وجزءا من منظومة عمليات التأهيل في هذا المجال.

_______________________

)*( د. اليكس ألتشـــولر زميل بحث في كلية الحكم – كندي، في جامعة هارفارد في إطار 

مشـــروع بول برايت، وزميل بحث في »معهد دراســـات األمن القومي« في جامعة تل أبيب. 

العميـــد )احتيـــاط( مئير إلران، باحث رفيع في »معهد دراســـات األمـــن القومي« ورئيس 

لمشـــروع أبحاث الجبهة المدنية، إضافة إلى رئاســـته مشـــروع أبحـــاث عالقات الجيش 

والمجتمع في إسرائيل، وأشغل سابقا منصب نائب رئيس قسم االستخبارات العسكرية 

في الجيش اإلسرائيلي. ترجمة خاصة.

إسرائيل ما زالت تفتقـر إلى »رؤية قومية متكاملة«

الجبهة المدنية في إسرائيل وعمليات التأهيل المطلوبة
بقلم:  أليكس ألتشولر ومئير إلران )*(

توطئة
ما من خالف حاليا حول المكانة االستراتيجية التي تحتلها الجبهة المدنية 

)الداخلي���ة( في نس���يج األم���ن القومي لدولة اس���رائيل، والدلي���ل الملموس 

على ذلك ظهر في النقاش���ات الحادة التي جرت ف���ي العامين األخيرين بين 

الوزارات اإلس���رائيلية المختلفة التي طالبت كل منها بتولي المس���ؤولية عن 

االستعدادات في هذه الجبهة. هذا الخالف، الذي دار بشكل رئيس بين وزارة 

الدف���اع ووزارة حماية الجبهة الداخلية، ُحس���م حين قررت الحكومة في األول 

من حزيران 2014، إلغاء وزارة حماية الجبهة الداخلية ونقل جميع صالحياتها 

ومسؤولياتها إلى وزارة الدفاع. 

وقد وفرت العمليتان العس���كريتان الواس���عتان األخيرت���ان في قطاع غزة 

)عملية »عمود الس���حاب«- 2012 وعملية »الجرف الصامد«- صيف 2014( دليال 

إضافي���ا على أهمي���ة ومركزية الجبهة المدنية، س���واء م���ن ناحية التهديد 

الملموس الس���رائيل، أو من ناحية مس���اهمة الرد الفعال على هذا التهديد، 

ومن ضمن ذلك الدور البارز لمنظومة »القبة الحديدية«.  فقد طرأت منذ حرب 

لبن���ان الثانية في صيف العام 2006، والتي كش���فت عن إخفاقات كبيرة في 

أداء الجهات المختلفة المسؤولة عن ادارة الجبهة الداخلية، تغييرات كثيرة 

ف���ي هذا المجال الحيوي.  ويش���ير جزء كبير من هذه التغيي���رات إلى إتجاه 

من التحس���ن في جهوزية الدولة لمواجهة حاالت طوارئ، فيما ال زال جزء آخر 

موضع خالف، أو لم يثبت نفس���ه بعد، أو ينتظر حلوال تنظيمية لم ُيحسم في 

شأنها حتى اآلن.

وفيما عدا المسائل التنظيمية المهمة، المتعلقة بتصميم البنية الهيكلية 

للجبهة الداخلية، ثمة مجموعة من المس���ائل العملي���ة في مجاالت مركزية، 

والت���ي تتطلب التحليل والتفكي���ر بصورة ملية، قب���ل بلورتها في توصيات 

لتحسين الوضع.  

وفي هذا الس���ياق ف���إن أحد المجاالت المهمة، ال���ذي يمكن للتقدم فيه أن 

يس���اهم بصورة ملموس���ة في دفع جواب إس���تراتيجي فّع���ال على تحديات 

الجبه���ة المدني���ة، يتمث���ل في مس���ألة تأهيل الق���وى البش���رية المهنية 

العاملة في األجهزة المختلفة المس���ؤولة عن الجبهة المدنية االس���رائيلية، 

ف���ي القطاعين العام والخ���اص، وفي القطاع الثال���ث )الجمعيات والمنظمات 

المختلف���ة، غير الربحية(.  معظ���م التأهيالت المهنية الت���ي تتم في األطر 

المختلف���ة للجبهة المدنية، ه���ي تأهيالت داخلي���ة – تنظيمية، في قيادة 

الجبهة الداخلية والش���رطة ومصلحة اإلطف���اء واالنقاذ القطرية و »نجمة داود 

الحمراء« وغيرها، وهذا باإلضافة إلى اس���تكماالت ودورات مختلفة، تعطى إلى 

موظفين في أجهزة ومنظمات مختلفة م���ن قبل وزارة الدفاع وقيادة الجبهة 

الداخلية ومنظمات القطاع الثالث.  

ووفقا ألحد المفاهيم األساسية، فإنه يتعين على جميع األجهزة والمنظمات 

العاملة في إطار الجبهة المدنية، أن تعمل في حاالت الطوارئ بأقصى الجهد 

وبأعلى درجات التنس���يق والتكامل، حتى تؤدي وظيفتها بالصورة المطلوبة، 

ولذلك م���ن المفترض أن يمتل���ك أصحاب الوظائف المختلف���ة العاملين في 

األجهزة والهيئات ذات الصلة في الجبهة المدنية، بصورة مستمرة ومنظمة، 

المعرفة والخبرة النظرية والعملية الالزمة لعملهم المشترك.  

في الجبهة العسكرية، ومن ضمن ذلك قيادة الجبهة الخلفية، تجري بصورة 

روتينية عمليات تأهيل متعددة المجاالت والمنظومات، لس���ائر أذرع وأقسام 

الجيش اإلس���رائيلي، وتش���مل أيضا تأهيال تخصصيا في مج���االت التعاون 

المطلوب���ة، في حين ال يوجد حتى اآلن في الجبهة المدنية عمليات تأهيل من 

هذا النوع.  وفي شهر شباط من العام الحالي طرأ تطور مهم في هذا المجال، 

عقب تش���غيل المدرس���ة القومية إلدارة حاالت الط���وارئ، التي تخضع حاليا 

لمسؤولية وزارة الدفاع.  وتس���عى هذه الهيئة إلى تأهيل أصحاب الوظائف 

ذات الصلة في السلطات المحلية والوزارات وأجهزة الطوارئ المختلفة.  وفي 

هذا الس���ياق، فإن إخضاع صالحي���ات وزارة حماية الجبه���ة الداخلية لوزارة 

الدفاع ينهي الخالف ويوحد معظم المجاالت المرتبطة بالجبهة المدنية تحت 

مسؤولية المؤسسة األمنية.  

يتناول هذا المق���ال بالعرض والتحليل صورة الوضع والفجوات القائمة في 

مجال عملي���ات التأهيل لمجمل األجهزة والجه���ات العاملة في إطار الجبهة 

المدنية في إسرائيل، ويقترح مبادئ عمل وتوصيات فيما يتعلق بالتغييرات 

اإلستراتيجية المطلوبة.

خلفية علمية - مهنية
تش���ارك منظمات ومجموع���ات كثيرة بصورة بنيوية ومس���تمرة في عملية 

االس���تعداد لح���االت الط���وارئ، ولذلك من الض���روري وجود درج���ة عالية من 

التنس���يق فيم���ا بينها.  وتعتب���ر درجة التعاون والتنس���يق بي���ن األجهزة 

والمنظم���ات المختلفة أحد العوامل األكثر تأثيرا على مس���توى االس���تعداد 

لح���االت الطوارئ.  وفي ضوء حقيقة أن المش���تغلين ف���ي الجوانب المختلفة 

المرتبط���ة بهذا االس���تعداد هم م���ن ذوي الخلفيات المهني���ة والتنظيمية 

واألكاديمية المختلفة، فإنه يغدو لوجود أس���اس مهني وأكاديمي مش���ترك 

على المس���توى الش���خصي والتنظيمي، أهمية حاس���مة فيما يتعلق بقدرة 

أصحاب الوظائف المختلفة على التصدي الفعال للتحديات الكبرى المرتبطة 

بمواجهة حاالت الطوارئ، التي تعتبر في جوهرها بين مجالية وبين تنظيمية.  

وفي مجال الطوارئ يجري العمل ال�«بين تنظيمي« على الصعيد المحلي الذي 

يمك���ن أن ينطوي على تحديات أكبر من العم���ل على صعيد القوى، ذلك النه 

يتطلب تضافر الجهود س���واء على المس���توى القومي كشرط ضروري، أو على 

مستوى الس���لطة المحلية المحددة.  وال بد للمس���ؤول عن مجال الطوارئ في 

الس���لطة المحلية من أن يكون مؤتمنا على تضافر جهود س���ائر الجهات ذات 

الصلة، وفي هذا السياق ينبغي التمييز بين العمل المشترك للمسؤولين عن 

األمن في الس���لطة المحلية بالتعاون مع الجه���ات الحكومية )ممثلو الوزارات 

الحكومية وأجهزة الطوارئ المؤسسية( وبين عملهم مع جهات غير حكومية 

)جمعيات، مراكز جماهيرية، صناديق المرضى، لجان األحياء وغير ذلك(.  وقد 

إزدادت أهمية العمل المش���ترك مع الجه���ات المدنية غير الحكومية لضمان 

حش���د الطاقات والجهود بش���كل أفضل من أجل مواجهة حاالت الطوارئ، في 

ضوء اإلتجاهات البارزة التي تش���ير إلى اتس���اع دور وتدخ���ل القطاع الثالث.  

غي���ر أن التحدي الكبير الذي يصاحب ذلك يتمثل في إيجاد »لغة مش���تركة« 

بين الفسيفس���اء المتنوعة والمركبة للجه���ات ذات الصلة، تؤدي إلى تضافر 

جه���ود الجهات الحكومية وغير الحكومية في عمل مش���ترك ومنس���ق.  في 

نطاق اس���تخالص العبر من حرب لبنان الثانية، وعملية »الرصاص المصبوب« 

ف���ي قطاع غزة )2008- 2009(، واللتين لعب���ت فيهما منظمات القطاع الثالث، 

والقط���اع الخاص، دورا نش���طا في تقديم العون والمس���اعدات للس���كان في 

الس���لطات المحلية، عقدت »موائد مس���تديرة« بقيادة الجهات الرسمية، من 

أجل بلورة طرق عمل مشتركة وفعالة تتضافر فيها جهود سائر الجهات.

عمليات التأهيل في الجبهة المدنية
إن الجه���ات الرئيس���ة ذات الصلة بموض���وع عمليات التأهي���ل المتعددة 

الجه���ات والمجاالت في الجبهة المدنية في اس���رائيل، ه���ي قيادة الجبهة 

الداخلية التابعة للجيش االس���رائيلي ووزارة الدف���اع، وقد تمت بلورة صورة 

الوضع في هذا المجال اس���تنادا إلى تحليل مواد مهنية واتجاهات سياس���ة، 

وإلى لقاءات مع موظفين ومسؤولين أجريت في الفترة الممتدة من العام 2012 

وحتى العام 2014.  

»القبة الحديدية«: اختبارات متوالية.
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

مكتبة »المشهـد«

قبل أيام معدودة من اس���تئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل 

بوس���اطة مصر في القاهرة، األس���بوع الماضي، دّوت خمس صفارات إنذار في 

المس���توطنات اليهودية القريبة من قطاع غزة، وأثارت مخاوف لدى س���كان 

جنوب إسرائيل حول احتمال استئناف الحرب.

ورغم أنه تبين أن هذه كان���ت صفارات كاذبة وأنها انطلقت من دون إطالق 

صواري���خ من قطاع غزة، إال أن هذا لم يمنع رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين 

نتنياه���و، ووزير الدفاع، موش���يه يعلون، من توجيه تهدي���دات جديدة إلى 

الفصائل الفلسطينية.

وتأتي هذه التهديدات فيما تسود تقديرات لدى جهاز األمن اإلسرائيلي، 

وفق���ا لصحيفتي »يس���رائيل هيوم« و »يديعوت أحرون���وت«، بأن »حماس لن 

تستأنف إطالق الصواريخ في رأس السنة حتى لو لم تحقق المحادثات تقدما، 

لكن التأهب لمواجهة أي احتمال مستمر«.

من جهة ثانية، تظاهر قرابة 300 ش���خص من س���كان جنوب إسرائيل في 

النق���ب، تحت ش���عار »لنوقف الحرب القادمة«. وأعل���ن المنظمون أن هدفهم 

مطالبة الحكومة اإلس���رائيلية بتحقيق األمن واله���دوء في الجنوب من خالل 

تس���وية سياسية مع الفلس���طينيين وإنهاء »الوضع غير المحتمل في غالف 

غزة« وهي منطقة البلدات اإلسرائيلية المحيطة بالقطاع.

وألقى رئيس جهاز األمن العام )الش���اباك( األسبق، عامي أيالون، خطابا أمام 

المتظاهري���ن قال فيه إن »القت���ال خالل ’الجرف الصامد’ إل���ى جانب بطولة 

الجنود وش���جاعة س���كان غالف غزة، أوضحا لنا حدود القوة العسكرية، إذ أنه 

رغم الضربة العس���كرية والدمار البالغ في القطاع، يمكن نقول إن الس���يطرة 

السياسية لحماس تعززت بصورة واضحة. والقوة وحدها، بدون أمل سياسي، 

س���تصعد الكراهية، وتعزز التطرف، وس���تضعف المعتدلين وتفتت أسس 

الديمقراطية في المجتمع اإلسرائيلي«.

ا تعلمنا شيئا في غزة، فهو أنه سيتوفر لدينا 
ّ
وشدد أيالون على أنه »إذا كن

األمن عندما يكون لدى الفلس���طينيين األمل. أو بكلمات أخرى: سننعم باألمن 

عندما يكون لديهم، بمفهومهم، ما يمكن أن يخسروه«.

وتابع »إننا نعرف اليوم ما أدركه قبلنا )رؤساء حكومات إسرائيل السابقون( 

بيغن ورابين وشارون أيضا، وهو أنه إلى جانب القوة العسكرية علينا التوصل 

إلى تس���وية سياس���ية مع جيراننا الذي���ن يعترفون بحقنا ف���ي العيش إلى 

جانبهم«.

وتطرق المحلل العسكري في صحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل، إلى مخاطر 

تجدد القتال وعدد أسبابا محتملة لسيناريو كهذا.

واعتب���ر أن »الصعوبة التي تواجهها حماس في ه���ذه األثناء إلظهار إنجاز 

أمام سكان القطاع بإمكانه أن يبرر معاناتهم إبان الحرب هذا الصيف بعد كل 

ما حدث، إنما تعقد األمور وتثير تخوفا معينا تجاه المستقبل«.

ولفت إلى أن حماس تبث رس���ائل مختلفة، مش���يرا إل���ى أقوال نائب رئيس 

المكتب السياس���ي لحماس، موسى أبو مرزوق، الذي قال إن في حال عدم رفع 

الحص���ار فإنه ال مفر م���ن حرب أخرى. بينما قال القي���ادي في حماس، محمود 

الزهار، إن حماس س���توافق على تواجد رجال أمن الس���لطة الفلس���طينية في 

القطاع، لكن كقوة مفتشين فقط وليس كقوة أمنية.  

وفيما يتعلق بإس���رائيل، كتب هرئيل أن التقديرات الس���ائدة لدى جهاز 

األم���ن، حتى اآلن، هي أن القتال لن يتجدد بعد مرور ش���هر على وقف إطالق 

النار وهو الموعد ال���ذي يتعين فيه على الجانبين العودة إلى المحادثات في 

محاولة للتوصل إلى تسوية. 

رغ���م ذلك، رأى هرئيل أن���ه ما زالت هناك عناصر عديدة من ش���أنها »حرق 

الطبخة«. وأضاف أن العنصر المركزي يتعلق بالوتيرة البطيئة لجهود ترميم 

القطاع. ورغم أن األمم المتح���دة أعلنت عن إقامة نظام لتوريد مواد البناء من 

أجل ترميم الدمار الحاصل، إال أن »ضح األموال بطيء والبيروقراطية أكثر بطئًا«.

وأش���ار إلى تط���ور محتمل آخر وهو أن���ه »ال يمكن تجاه���ل إمكانية حدوث 

اش���تباكات مس���لحة موضعي���ة وم���ن ش���أنها أن تغ���ذي النيران. ويش���كو 

الفلس���طينيون ف���ي القطاع من عدة ح���االت أطلقت فيها زوارق س���الح البحر 

اإلس���رائيلي النار باتجاه مراكب اقتربت من حدود منطقة الصيد التي تسمح 

فيها إس���رائيل قبالة الشاطئ، ويش���كون من دخول قوات برية تابعة للجيش 

اإلس���رائيلي عدة مرات إلى ما وراء الشريط الحدودي، بحثا عن مناطق مزروعة 

بالمتفجرات«.

كذلك أش���ار هرئيل إل���ى عودة العالق���ات، وإن كانت مح���دودة، بين إيران 

وحماس، بعد أزمة ف���ي العالقات بين الجانبين على خلفية الحرب الدائرة في 

سورية وانتقادات حماس للنظام وحربه ضد اإلخوان المسلمين هناك. 

وكت���ب هرئيل أن���ه »خالل الح���رب األخيرة في غ���زة أعلنت طه���ران أنها 

ستستأنف إرسال شحنات أسلحة إلى حماس من أجل مساعدتها في صراعها 

ضد إسرائيل«. 

»تبذير مفرط« للجيش اإلسرائيلي
حذر مس���ؤولون إس���رائيليون من »التبذير المفرط« في اس���تخدام الجيش 

للذخيرة خالل الحروب، مثلما حدث أثناء العدوان األخير على قطاع غزة. 

ويأتي الس���جال في إس���رائيل حول هذا »التبذير المفرط« في سياق الجدل 

ح���ول ميزانية الدول���ة ومطالب بزيادة ميزانية األمن ب� 11 مليار ش���يكل، بعد 

إعالن الجيش أن خس���ائره في حرب غزة بلغت 6ر8 مليار ش���يكل، بينما تقول 

وزارة المالية إن الخسائر أقل من ذلك وبلغت 2ر6 مليار شيكل.

وأشار هرئيل إلى تقرير »لجنة بروديت« حول حرب لبنان الثانية، الذي صدر 

في العام 2007. وجاء فيه أنه »بموجب إفادة الجيش نفس���ه، فإن قوة النيران 

التي مورست كانت فائضة بقدر كبير جدا وبلغت تكلفتها مليارات الشواكل. 

فذ إطالق النيران باتجاه أهداف كثيرة والمقابل كان متدنيا«.
ُ
ون

وأوضح هرئيل أنه خالل حرب لبنان الثانية، أطلق الجيش اإلس���رائيلي 170 

أل���ف قذيفة مدفعية باتجاه مناطق اعتقد أنه تم إطالق صواريخ منها باتجاه 

الجلي���ل. »وبقدر ما هو معروف، فإنه من إط���الق النار هذا لم يقتل ولو مخرب 

واحد من حزب الله«.

وأض���اف المحلل أن���ه خالل الحرب األخي���رة في غزة »كانت الوس���ائل التي 

اس���تخدمت أكثر مالءمة لألهداف، لكن التوجه االقتصادي بقي مشابها« لما 

حدث في حرب لبنان. ورغم أن الجيش اإلسرائيلي يعتم على المعلومات بهذا 

الخصوص، إال أن جهاز األمن اإلسرائيلي يؤكد االستخدام المكثف لالحتياطي 

الهام لألس���لحة والذخيرة، »وينبغ���ي أن نذكر أن كل هذا جرى مقابل حماس، 

العدو األضعف في المنطقة«.

ونقل المحل����ل عن رئيس اللجنة الفرعية لش����ؤون بناء القوة العس����كرية 

في لجنة الخارجية واألمن في الكنيس����ت، عوفر ش����يلح، قوله إنه »بالطريقة 

التي يجري من خاللها اس����تخالص العبر من الحرب، فإن أية إضافة لميزانية 

األمن س����تضر بش����دة بميزانية الدولة ولن تضيف ش����يئا لبناء قوة الجيش 

اإلسرائيلي«.

وأضاف ش����يلح، الذي كان أحد أب����رز المحللين العس����كريين قبل انتخابه 

للكنيس����ت، أنه »ثبت أن����ه عندما نعطي الجيش الم����ال فإنه ال يعرف كيف 

يس����تغل ذل����ك لنجاعت����ه وال لالس����تعداد للح����رب التي ق����د يخوضها في 

المستقبل«. 

وأش���ار إلى أن العامي���ن 2012 - 2013 مثال جيد عل���ى دّر الميزانيات لجهاز 

األمن، لكنه ش���ّدد على أنه »لم ينتج ع���ن زيادة الميزانية الكثير من األمن وال 

استعداد مالئم للحرب التي اصطدم فيها الجيش في غزة«.

وحذر ش���يلح من أنه »إذا اس���تمررنا بتكبد تكاليف كهذه، وبهذا االقتصاد 

الحربي، فإن كل ما يحتاجه العرب هو االس���تمرار في محاربتنا مرة كل عامين، 

م���ن دون التطلع نحو انتصار. واالقتصاد اإلس���رائيلي بكل بس���اطة لن يصمد 

أمام ذلك«. 

وشدد على أن »العقيدة القتالية الحالية للجيش اإلسرائيلي وبنية قوته في 

البر، ليستا مالئمتين لهذا التحدي. وقضية األنفاق في غزة تثبت ذلك. فهذا 

مثال على أن الجيش استعد للحرب، لكن ليس لما سيواجهه، وبالتأكيد ليس 

لمواجهة حماس كالتي التقى بها في القطاع«.

إسرائيل تستبعد التوصل إلى تسوية حول قطاع غزة!
* جدل حاد حول قيام الجيش اإلسرائيلي بـ »تبذير مفرط« في استخدام  الذخيرة خالل العدوان األخير على قطاع غزة *

بقلم: أنطــوان شلحــت

)*( اسم الكتاب: »الالمساواة المكانية/ اإلقليمية: اليهود والعرب في 
»مناطق إسرائيل«، 1995- 2012« 

)*( اس���م المؤلف: ين���ون كوهين )الترجم���ة ع���ن االنكليزية جبريل 
جهشان(

)*( إصدار: المركز الفلس���طيني للدراسات اإلسرائيلية- »مدار« )العدد 
64 من سلسلة »أوراق إسرائيلية«(

تعرض هذه الورقة بموجب عنوانها العريض تداعيات الالمساواة المكانية 

رة في إس���رائيل من خ���الل تجييش تقس���يمة ألويتها 
ّ
القائم���ة والمتج���ذ

الجغرافية الرسمية، والتي تتضمن ستة ألوية إدارية باإلضافة إلى »منطقة« 

واحدة هي الضفة الغربية، وذلك من خالل إخضاع بيانات المكتب اإلسرائيلي 

المركزي لإلحصاء إلى الدرس والتحليل واالستحصال. 

ويش���ير المؤلف إلى أن كتاب اإلحصاء اإلس���رائيلي الحكومي يشمل بعض 

المعلومات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية بحسب األلوية، ويتعامل 

م���ع الضف���ة الغربية كمنطقة، وإلى أن���ه باإلضافة إلى التعدادات الس���نوية 

الش���املة الص���ادرة عن هذا المكتب يج���ري أخذ عينة تق���ارب 20 بالمئة من 

الس���كان لتقديم معلومات مفصلة عن هؤالء الس���كان اجتماعيًا واقتصاديًا، 

وهذه العينة تفيد في عرض الس���كان اإلس���رائيليين والمقارنة فيما بينهم 

على مستوى األلوية كافة، وهو ما يتيح إمكان مقارنة التجمعات االستيطانية 

ف���ي الضف���ة الغربية )م���ن دون تلك التي في القدس الش���رقية( مع س���ائر 

مناطق إس���رائيل الست، األمر الذي لم تتطرق إليه أي أبحاث سابقة في مجال 

الالمساواة اإلقليمية في إسرائيل.

ويع���رض المؤل���ف ويناقش بأن���اة الباح���ث وبتمحيص دقي���ق االتجاهات 

االقتصادي���ة االجتماعي���ة والديمغرافية في مناطق إس���رائيل الس���بع بين 

العامي���ن 1995 و2012 معتمدًا على توفر بيانات وع���دة مقارنات عبر مختلف 

األعوام. 

ويشير إلى أنه اتبع تعريف إسرائيل لمناطقها وسكانها والتي تشمل ليس 

م���ا يعترف به المجتم���ع الدولي من مناطق فقط، وإنما أيضًا مناطق وس���كان 

القدس الش���رقية المحتلة وهضبة الجوالن الس���ورية، باإلضافة إلى السكان 

اليهود المس���توطنين )وليس الس���كان الفلس���طينيين( في الضفة الغربية 

المحتل���ة. وبناء على ما ع���رف جيدًا عن الفروق االقتصادي���ة االجتماعية بين 

األغلبية اليهودية من سكان إسرائيل واألقلية الفلسطينية، قدمت البيانات 

عن كل المناطق بحسب القومية )اليهود والفلسطينيون(. 

ويش���ّدد على أن إحدى فوائد إتب���اع هذا التعريف اإلس���رائيلي لمناطقها 

تتمثل بالمس���اعدة ف���ي تقديم تحلي���ل منهجي للخصائ���ص االقتصادية 

االجتماعية والديمغرافية للمستوطنين في الضفة الغربية. 

ويكمن أحد أهم االستنتاجات التي يتوصل إليها المؤلف في أن حرب 1948 

س���اهمت أساسًا في تش���كيل حدود الدولة اإلسرائيلية الجديدة، وكذلك في 

تركيب السكان والمستوطنات في منطقتها.

فقبيل تلك الحرب، وتحديدًا في العام 1947، كان هناك حوالي 350 مستوطنة 

يهودية، في مقابل نحو 700 قرية ومدينة فلسطينية وقعت بعد الحرب ضمن 

النطاق القانوني اإلسرائيلي. وخالل حرب 1948 التي انتهت عمليًا العام 1949، 

جرى على األقل تدمير 369 قرية فلس���طينية )يش���ير المؤل���ف إلى أن هناك 

مصادر تتحدث عن تدمير نحو 550 قرية(، وتهجير نحو 750 ألف فلس���طيني 

من أرضهم ليصبح���وا الجئين في أصقاع األرض. وبموازاة ذلك جرى جلب عدد 

شبيه من اليهود الناجين من المحرقة النازية أو من يهود البلدان العربية إلى 

إس���رائيل بين األعوام 1948- 1951. وبرأيه فإن هذين المتغيرين تسببا بتغيير 

التركيب الديمغرافي واإلثني لس���كان إس���رائيل على نحو تام من دون تغيير 

في الحجم الكلي للس���كان، بمعنى أن المهاجري���ن اليهود الجدد »حلوا محل« 

الفلس���طينيين المهجرين.  وحتى العام 1967، وصل 700 ألف مهاجر يهودي 

جديد إلى إسرائيل أغلبهم من األقطار العربية في الشرق األوسط. 

وقامت الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة بتوطين معظم المهاجرين اليهود 

الجدد على أراض كان يس���تخدمها فلسطينيون، ولذا فإن 350 من أصل 370 

مس���توطنة يهودية أنش���ئت بعد العام 1948، قامت على/ أو في أطراف قرى 

فلس���طينية تم إخالؤها خالل الحرب، وتم إس���كان 120 أل���ف مهاجر يهودي 

وصل���وا بين العامين 1948- 1951 في بيوت فلس���طينية مخ���الة من أهلها في 

المدن والقرى التي احتلت خالل الحرب.

وبعد حرب 1948، بقي نحو 160 ألف فلس���طيني في إس���رائيل، وحصلوا على 

الجنس���ية اإلسرائيلية، على الرغم من أنهم فقدوا 40- 60 بالمئة من األراضي 

التي كانوا يملكونها قبل الحرب. كما انتهت هذه الحرب بس���يطرة إسرائيل 

على 78 بالمئة من مس���احة فلسطين االنتدابية، وبلغت نسبة مساحة األرض 

المملوكة ألفراد أو منظمات يهودية )غالبا الصندوق القومي اليهودي والوكالة 

اليهودي���ة( 5ر8 بالمئة فقط من المس���احة التي تقع ف���ي النطاق القانوني 

اإلس���رائيلي. ول���دى إضافة األراضي الت���ي كانت تملكها حكوم���ة االنتداب 

البريطاني وورثتها إسرائيل بعد حرب 1948، صارت الدولة تملك 5ر13 بالمئة 

من األراضي التي احتلتها. أما بقية األرض فقد كان يملكها الفلس���طينيون، 

لكن كثيرًا منهم لم يكن يمل���ك الوثائق الالزمة إلثبات ملكيتهم. وفورًا بعد 

الحرب، قامت دولة إسرائيل بمباشرة عملية »تأميم« جرى من خاللها مصادرة 

األراضي التي يملكها الفلسطينيون ونقل ملكيتها إما إلى الصندوق القومي 

اليهودي أو إلى يدي الدولة. وانتهت هذه العملية القانونية واإلدارية العام 

1960، بتأس���يس »مديرية أراضي إس���رائيل« وجعلت م���ن الدولة مالكة ل� 93 

بالمئة من األراضي وخاضعة لسيطرتها القانونية.

وبتأس���يس هذه المديرية، تكون العملية القانونية لمصادرة األراضي قد 

أنهت معظ���م مهماتها في إيجاد ما عرف بأراضي الدولة والتي تش���مل كل 

األراضي التي تملكه���ا الدولة أو الصندوق القومي اليهودي. وأي عملية نقل 

للملكي���ة - عدا ما بين هذين الش���ريكين- كانت محددة بش���روط، ليتم إيجاد 

خزان احتياطي مغلق لألراضي. 

وذك���رت »مديرية أراضي إس���رائيل« في تقريرها الس���نوي في أواخر العام 

2009 أن أحد أدوارها هو »ش���راء أراض ومس���اعدة الدول���ة في مصادرة أراض 

بكافة الطرق القانونية، بما فيها المصادرة ألسباب بيئية«. ووحدت المديرية 

الممتل���كات غير المنقولة التابعة للدولة والصندوق القومي اليهودي ليصبح 

تحت إدارتها 93 بالمئة من مس���احة إسرائيل )بما في ذلك القدس الشرقية 

لكن من دون بقية الضفة الغربية المحتلة(. 

وين���ص القانون اإلس���رائيلي عل���ى أن كل أراضي الدولة، وه���ي 93 بالمئة 

من مس���احتها، ال يمكن بيعها لكنها تؤجر فقط. وبحس���ب اللوائح الداخلية 

للصندوق القومي اليهودي، والتي تنطبق على 13 بالمئة من »أراضي الدولة«، 

يعتب���ر تأجير األراضي لغير اليهود أمرًا ممنوعًا. وبس���بب االنخراط القانوني 

والمؤسس���ي للوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي )وهما ليسا جزءًا 

من مؤسسات الدولة اإلس���رائيلية، وبذلك يستطيعان إتباع سياسات تفضل 

ظم التخطيط، 
ُ
اليهود(، وبس���بب الس���يطرة اليهودية الكلية عل���ى األرض ون

اس���تنتج جغرافي إس���رائيلي بارز هو أورن يفتحئي���ل أن »المواطنين العرب 

محرومون بصورة صارمة من اإلقامة على 80 بالمئة من مساحة إسرائيل. وعلى 

نفس هذه المس���احة بالضبط يستطيع يهود الشتات شراء أو استئجار أراض 

حتى لو لم يكونوا مواطنين في الدولة«.

وإلى جانب اإلج���راءات القانونية واإلدارية التي اتخذت للتحكم في األرض، 

اتبعت إس���رائيل سياسة فرض األمر الواقع في كل ما يتعلق بتهويد األرض. 

وهذا اس���تتبع إس���تراتيجيا مزدوجة لحصر الفلس���طينيين في القرى التي 

يعيش���ون فيها ونش���ر الس���كان اليهود عبر المكان. وجرى في البداية نشر 

العديد من المهاجرين اليهود خاصة الش���رقيين )المزراحيم( وهم يهود من 

أصول آس���يوية أو إفريقية وغالبا من األقطار العربية، في قرى زراعية صغيرة 

)موشافيم( في أطراف القرى العربية، عبر مساحات تم احتاللها خالل الحرب.

وُبني���ت بعض »مدن التطوي���ر«- وهي مدن صغيرة يبلغ عدد س���كانها أقل 

من 50 ألف نس���مة- إلى جانب الموش���افات الريفية، لتك���ون مراكز حضرية 

محلي���ة. وألنها كانت متركزة إما في الش���مال وإما في الجنوب، فقد فش���لت 

»م���دن التطوير« في أن تتطور إلى مراكز اقتصادي���ة وثقافية مزدهرة، وهي 

اآلن تعد بين المناطق األكثر فقرا في إسرائيل. ويعتبر اليهود الشرقيون بعد 

نحو خمسين عامًا من الهجرة الجماعية من البلدان العربية، وهم إسرائيليون 

معظمهم من الجيل الثاني والثالث، غالبية الس���كان في »مدن التطوير«، التي 

توفر مؤشرًا كاش���فا على أن االنقسام العرقي بين اليهود اإلسرائيليين )بين 

الشرقيين والغربيين( لم ينته بعد.   

ويصل المؤلف إل���ى خالصة مفادها أن وجود أكثر من 700 تجمع س���كاني 

يه���ودي جديد ُبني منذ العام 1948، في مقاب���ل حفنة ضئيلة من التجمعات 

العربي���ة الجدي���دة في الجن���وب )النقب(، هو إح���دى نتائج ه���ذه القوانين 

والسياسات المنهجية.

كما يستشف أن الخارطة االستيطانية إلسرائيل تشي بأربعة مظاهر تحكم 

السياس���ات المناطقية اإلس���رائيلية. ويؤكد أن هذه المظاهر ليست جديدة، 

إذ إنها ش���كلت سياسات إس���رائيل المكانية على مدار األعوام التي انقضت 

منذ إقامتها، كما أنها ش���كلت جوهر مشروع إسرائيل االستيطاني في معظم 

المناطق المحتلة العام 1967.  

إن المظه���ر األول هو محاوالت إس���رائيل الرامية إل���ى تهويد األرض. وهذا 

تحقق عبر التحديد الصارم الستحداث تجمعات سكانية فلسطينية جديدة، 

وعب���ر محاوالت تحديد مس���احة األرض الت���ي يتحكم بها الفلس���طينيون أو 

يملكونها. ويظهر التجميد الكامل تقريبًا في خريطة التجمعات الفلسطينية 

منذ الع���ام 1949 بوضوح قاس في مقابل تكاثر مئ���ات التجمعات اليهودية، 

خاصة في الش���مال والجن���وب والضفة الغربية، حيث اليه���ود أقلية و/ أو أن 

مس���اهمتهم في الس���كان تناقص���ت في األع���وام األخي���رة. ونتيجة لنظام 

األراضي، ُمنع الفلسطينيون من اإلقامة في معظم المناطق اإلسرائيلية. 

المظهر الثاني هو هدف إس���رائيل )حتى لو تحقق جزئيًا( إليجاد واستمرار 

أغلبية يهودية صلبة ليس فقط في كامل المناطق اإلسرائيلية )والتي حسب 

تعريف إس���رائيل الرس���مي تش���مل 70 كيلومترًا مربعًا من الضفة الغربية- 

القدس التي تم ضمها- وهضبة الجوالن(، لكن في كل المناطق.

المظهر الثالث هو التمييز المناطقي العالي بين التجمعات الفلس���طينية 

واليهودية، حيث أن أكثر من 99 بالمئة من 1200 تجمع إس���رائيلي العام 2012 

إما أنها يهودية بالكامل وإما أنها فلسطينية بالكامل. 

المظه���ر الرابع وجود تفضيل منهجي للس���لطات المحلي���ة اليهودية على 

السلطات المحلية العربية  في التمويل واالستثمار في البنى التحتية. 

وتعود معظ���م الفج���وات االجتماعي���ة واالقتصادية بين الفلس���طينيين 

واليهود في مناطق إسرائيل كما بين المناطق نفسها التي نوقشت في هذه 

الورق���ة في جذورها إلى المظاهر األربعة الس���ابقة، والتي تعكس سياس���ات 

الحكومة اإلسرائيلية.

وتعكس الفروق القومية )الفلسطينية- اليهودية( ضمن المناطق مع األخذ 

بعين االعتبار مؤش���رات الرف���اه، التعليم، خصائص الق���وة العاملة والدخل، 

تركيب المناطق الس���كاني. وبش���كل عام يمكن القول إنه كلما كانت نس���بة 

المجموعات المس���تضعفة أعلى في المنطقة )الفلس���طينيون وخاصة البدو 

والفلس���طينيون غير المواطنين، وأيض���ًا المتزمتون الدينيون والش���رقيون 

من اليهود(، كانت نس���بة وفيات الرضع أعلى ومس���تويات التعليم والعمالة 

والدخل أدنى. 

وال تشير النتائج إلى تجسير منهجي في الفجوات االجتماعية االقتصادية 

بين المناطق أو بين اليهود والفلس���طينيين منذ تس���عينيات القرن الفائت. 

هذا ناهيك عن أن بعض المؤش���رات تبّين أن الفجوة اتسعت مع الزمن. فعلى 

س���بيل المثال،  بينما انخفضت نس���بة وفيات الرضع ف���ي كل المناطق وبين 

الفلس���طينيين واليهود، لم يظهر أن الفجوة قد ضاقت بينها تبعا لذلك في 

معظم المناطق وخاصة الجنوب، حيث النس���ب األعلى، فلقد اتسعت  الفجوة 

اليهودية - الفلسطينية في وفيات الرضع بوضوح بين العامين 1995 و2012.

وبطبيعة الحال فإن مس���توى التعليم هو أكث���ر الخصائص أهمية للتقدم 

االجتماعي- االقتصادي. فالسكان اإلسرائيليون حققوا مكاسب رئيسة في نيل 

التعليم في الفترة بي���ن العامين 1995 و2008. وتقلصت الفجوة بين خريجي 

الثانوية العامة اليهود والفلسطينيين بشكل طفيف في كل المناطق، خاصة 

في منطقة حيفا والشمال، مع أن الفجوة بين اليهود والفلسطينيين في نسبة 

خريجي الجامعات، ومستوى التعليم الذي تزايد دوره كمتطلب لالنضمام إلى 

الطبقة الوس���طى والشريحة األعلى منها، كانت أكبر في العام 2008 عنها في 

العام 1995. كذلك توس���عت الفجوة في التعليم العالي بين اليهود س���اكني 

المناطق الطرفية في الش���مال والجنوب ونظرائهم ف���ي المناطق األخرى في 

نفس الفترة الزمنية.

وتبّي���ن أن المنطقتين الس���احليتين )تل أبيب والوس���ط( أكث���ر تقدمًا من 

الناحي���ة االقتصادية من المناط���ق الطرفية في الش���مال والجنوب، كما من 

القدس حيث يس���كن اليهود المتزمتون دينيًا )الحريديم( والفلس���طينيون 

غير المواطنين والذين يش���كلون معا أكثر من نصف سكان المنطقة. ورغم أن 

إس���رائيل ال تنش���ر بياناتها االقتصادية حول الناتج المحلي اإلجمالي حسب 

المنطقة، فان الميزة االقتصادية لمنطقتي تل أبيب والوسط تتضح من خالل 

التركيب المهني والصناعي )نسبة أقل من ذوي الياقات الزرقاء في الصناعة(، 

وبالطبع من خالل مستوى أعلى من التعليم والدخل للمقيمين فيها.

وتتوق���ف الورقة أيضًا عند المؤش���رات الديمغرافية، الفت���ة إلى أنه خالل 

تس���عينيات القرن الفائت والعقد األول من القرن الحادي والعشرين، حدثت 

توجهات ديمغرافية مهمة، فقد ُس���جلت أعلى نس���بة نمو سكاني بين العام 

1999 والع���ام 2012 ف���ي المس���توطنات اليهودية في الضف���ة الغربية، وبين 

الس���كان البدو في الجنوب، حيث أن كاًل منهما نما بمعدل زيادة سنوية بلغت 

3ر5 بالمئ���ة مقارنة ب� 2- 3 بالمئة بين اليهود والفلس���طينيين في المناطق 

األخرى. ويفس���ر التكاثر الطبيعي أغلب نس���ب الزيادة الس���كانية، حيث أن 

المس���توطنين في الضفة الغربية والبدو في الجنوب مجتمعان شابان وتغلب 

عليهما نسبة الخصوبة العالية. 

وفي أواخر التس���عينيات كان هناك ميل للتحّول في نسبة الخصوبة الكلية 

للفلسطينيين واليهود، إذ تناقصت النسبة بين الفلسطينيين بشكل ملحوظ 

)بمن فيهم الفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة(، بينما زادت بشكل 

طفي���ف لدى اليهود، ربما بس���بب ارتفاع مس���اهمة المتزمتي���ن دينيًا ذوي 

الخصوبة العالية. 

وب���رأي المؤلف ال يمكن  التنبؤ بمآالت ه���ذه التوجهات في الخصوبة فيما 

يتعلق بالسباق الديمغرافي بين اليهود والفلسطينيين، لكن في الوقت عينه 

يؤكد أنه على المدى البعيد يمكن أن تؤدي إلى أغلبية يهودية حاس���مة في 

المناطق اإلس���رائيلية حتى لو ش���ملت أجزاء مهمة م���ن الضفة الغربية التي 

يتض���ح أنها هدف إقليمي لألحزاب اليمينية في الحكومة اإلس���رائيلية رغم 

أنها ليست السياسة الرسمية للحكومة. 

أخيرًا، عندما ضّجت إس���رائيل قبل فترة وجيزة على خلفية أعمال االحتجاج 

التي أعلنها فلسطينيو 48 ضد »مخطط برافر« الذي عملت الحكومة اإلسرائيلية 

عل���ى تحويله قانونًا، بغية إخالء عش���رات آالف العرب البدو في منطقة النقب 

من البلدات واألراضي التي يعيش���ون فيها، أنش���أت صحيفة »هآرتس« مقااًل 

افتتاحيًا قالت فيه إن الدولة التي تش���جع أبناء ش���عب معّين )اليهود( على 

الس���كن في منطقة جغرافية ما وفي الوقت عينه تفرض قيودًا متشّددة على 

تنمية مجمعات سكنية ألبناء الشعب اآلخر )الفلسطيني( هي دولة تتصّرف 

 هذا. وهكذا هي 
ّ
بعنصرية، وال يوجد أي تعريف آخر لتوصيف س���لوكها الفظ

إس���رائيل التي تض���ع المخطط تلو المخطط من أج���ل تطوير منطقتي النقب 

والجليل لصالح اليهود فقط ومن خالل تجاهل المواطنين العرب.

وقد فعل���ت الصحيفة ذلك بالتزامن مع كش���فها النقاب ع���ن قيام »دائرة 

االستيطان في الهس���تدروت الصهيونية«- إحدى أذرع الحكومة اإلسرائيلية 

التنفيذية- ببلورة مخطط جديد لتهويد الجليل وإنش���اء »توازن ديمغرافي« 

بي���ن اليهود والعرب فيه، م���ن خالل إقامة بلدات يهودية جديدة وتوس���يع 

بلدات قائمة تتجاوز قيود الخارطة الهيكلية القطرية، كتحقيق لما أس���مته 

»فرض السيادة اإلسرائيلية عن طريق العمل االستيطاني«.

وال ش���ك في أن ما تسلط هذه الورقة الضوء عليه من شأنه أن يعيد الصراع 

إلى أصول���ه الحقيقية الكامنة أساس���ًا في جوهر الفك���رة الصهيونية. وهو 

جوهر يحيل إلى كون هذه الفكرة رديف التهويد وال تتعايش مع المس���اواة، 

وبالتالي فإن الدولة الناجمة عن تلك الفكرة التي ما انفكت ممسكة بتالبيبها 

ال تطّبق مبدأ المواطنة المتساوية. 

ــــة الــــمــــتــــســــاويــــة! ــــن ــــواط ــــم ــــتــــهــــويــــد ونــــقــــيــــض ال ـــــــــف ال ـــة ردي ـــي ـــون ـــي ـــه ـــص الــــفــــكــــرة ال
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