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كتب بالل ضاهر:

قدم���ت النيابة العام���ة اإلس���رائيلية، أول 

من أم���س األحد، الئحة اته���ام إلى المحكمة 

المركزية في مدينة اللد ضد ناش���ط اليمين 

المتط���رف عميرام بن أوليئي���ل )21 عاما( من 

مس���توطنة »ش���يلو«، المتهم بقتل ثالثة من 

أبناء عائلة الدوابش���ة في قرية دوما ومحاولة 

قتل فرد آخر من تلك العائلة وبتنفيذ محاوالت 

قتل وحرق آخرين على خلفية عنصرية. 

وقال بيان صادر عن وزارة العدل اإلسرائيلية 

إنه جرى توجيه الئحة اتهام ضد شخص آخر 

قاصر ويبلغ 17 عاما، ونسبت إليه تهمة التآمر 

على ارتكاب جريم���ة وبتنفيذ مخالفات أخرى 

عل���ى خلفية عنصرية، بما ف���ي ذلك االعتداء 

في دوما. كما نس���بت له المسؤولية عن حرق 

كنيس���ة. وتم اتهام االثني���ن بالعضوية في 

تنظيم إرهابي. 

ووفقا لالئحة االتهام قام نشطاء يهود في 

األع���وام 2009- 2013 بسلس���لة من العمليات 

التي س���ميت ب�«تدفيع الثم���ن« والتي كانت 

تتمثل بحرق ممتل���كات خاصة وخط كتابات 

ضد المسلمين والمسيحيين بسبب انتمائهم 

الدين���ي والقومي فق���ط. وكان يهدف هؤالء 

النش���طاء إل���ى ردع أصحاب الق���رار عن إجالء 

مس���توطنات وبؤر اس���تيطانية عشوائية في 

الضفة الغربية.

وادع���ى المتهمان أثن���اء التحقيق معهما 

أنهما ق���ررا تنفيذ االعتداء اإلرهابي في دوما 

انتقاما لمقتل المس���توطن مآلخي روزنفيلد 

في عملية إطالق نار نفذها فلس���طينيون في 

حزيران الماض���ي. وجاء في الئحة االتهام أنه 

»في إطار التحضي���رات لتنفيذ هذه العملية 

أعّد بن أوليئيل حقيبة احتوت على زجاجتين 

مليئتين بس���ائل حارق وخرق قماش وقداحة 

وعلبة كبريت وقفازات ورذاذ أسود. وارتدى بن 

أوليئيل مالبس سوداء ليلة 30 تموز وخرج من 

منزله حامال الحقيبة المذكورة من أجل االلتقاء 

بالمتهم القاصر في مغ���ارة قريبة من البؤرة 

االس���تيطانية ’يش���وف داعات’. ولم يحضر 

القاص���ر إلى م���كان اللقاء، وقرر ب���ن أوليئيل 

تنفيذ العملية اإلرهابية بمفرده. عندما وصل 

إلى مشارف قرية دوما ربط قميصه حول رأسه 

من أجل إخفاء مالمح وجهه ولبس القفازات«.

وأضافت الئحة االتهام أن »بن أوليئيل بحث 

عن منزل مأهول بهدف زيادة الفرص إللحاق 

أضرار بواسطة الحريق ولكي يكون متأكدا بأن 

المنزل المس���تهدف ليس خاليا من السكان. 

وقام أوال بخط الكتابات »إنتقام« و«عاش الملك 

المس���يح« على جدران منزل مكون من طابقين 

يعود لمأمون الدوابشة ثم ألقى زجاجة حارقة 

عبر الشباك بهدف قتل سكان المنزل ونتيجة 

ذلك اشتعل المنزل الذي كان غير مأهول«.

وتابع���ت الئح���ة االته���ام: »ث���م توجه بن 

أوليئيل إلى منزل س���عد وريهام الدوابش���ة 

حامال الزجاجة الحارقة األخرى. وبعد أن حاول 

فتح ش���باكين بدون نجاح، فتح ش���باك غرفة 

النوم حيث نام أفراد العائلة. وقام بن أوليئيل 

بإشعال الزجاجة الحارقة الثانية وألقاها على 

الش���باك ثم الذ بالفرار. وأخذت النار تشتعل 

وتح���رق 4 أف���راد العائلة مم���ا أدى إلى مقتل 

الرضيع سعد الدوابشة ووالديه سعد وريهام 

وإلى إصابة الطفل أحمد بجروح خطيرة«.

وينس���ب لبن أوليئيل ارت���كاب ثالث جرائم 

قتل ومح���اوالت الرتكاب جرائ���م قتل وحرق 

وتآم���ر عل���ى ارت���كاب جريمة عل���ى خلفية 

عنصرية. ويتهم القاصر بالتآمر على ارتكاب 

جريمة قت���ل على خلفية عنصري���ة وجريمة 

حرق ومخالفات أخرى.

ح���ول الئحة االتهام وتحقيق الش���اباك في 

هذه القضية أجرى »المش���هد اإلس���رائيلي« 

مقابل���ة خاص���ة مع محل���ل الش���ؤون األمنية 

والعس���كرية في موقع »يديع���وت أحرونوت« 

االلكتروني، رون بن يشاي.

م���ن  يب���دو  اإلس���رائيلي«:  »المش���هد   )*(

تفاصي���ل التحقيق مع المش���تبهين بتنفيذ 

االعتداء اإلرهابي وإحراق بيت عائلة الدوابشة 

في قري���ة دوما، أن هناك »ثقوب���ا« في الئحة 

االته���ام، وأن الش���اباك ربم���ا ته���اون ف���ي 

التحقيق. وعلى س���بيل المثال، قرر الش���اباك 

أن المته���م المرك���زي نفذ االعت���داء لوحده 

بينما كانت هناك إف���ادات بعد االعتداء بأنه 

شوهد أكثر من شخص خارج منزل الدوابشة. 

ما رأيك؟

بن يش���اي: »ال أوافق على القول إن الشاباك 

تهاون في التحقيق. لست شريكا في االدعاء 

بأن الش���اباك تهاون في التحقيق. وبالنسبة 

لم���ا جاء في الئح���ة االتهام مقاب���ل اإلفادات 

قدم 
ُ
الت���ي تتحدث عنها، فإن الئحة االتهام ت

باالس���تناد إل���ى األدل���ة المتوف���رة فقط. وال 

يمكن أن تضمن الئحة االتهام أمورا ال تتوفر 

أدل���ة حياله���ا. والئحة االتهام تش���مل أمورا 

توجد أدلة عليها م���ن أجل إقناع القاضي في 

المحكمة«.

)*( ادعى الشاباك أنه توجد صعوبة في حل 

لغز هذا االعتداء والتوصل إلى الجناة...

بن يش���اي: »لقد تمكن الشاباك من حل لغز 

هذا االعت���داء من الناحية االس���تخبارية في 

ش���هر آب، أي بعد حوالي الش���هر من تنفيذ 

االعتداء كانوا يعلمون من نفذه. لكن المشكلة 

كان���ت بإحضار المش���تبهين إل���ى المحكمة 

اس���تنادا إل���ى أدلة. فهؤالء المش���تبهون لم 

يتحدثوا خالل التحقيق وإنما التزموا الصمت. 

ولم يتم العثور على أش���ياء تركها الجناة في 

قرية دوما ويمكن استخدامها كأدلة ضدهم. 

وفقط بعد ممارسة المحققين ضغوطا جسدية 

على المش���تبهين، وبعض أساليب التعذيب 

الخفيفة، بدأ المشتبهون باالعتراف«.

)*( لم���اذا ثارت عاصفة في إس���رائيل حول 

استخدام التعذيب ضد المشتبهين، بينما ال 

تتعالى أية معارضة لدى استخدام التعذيب 

ضد معتقلين فلسطينيين؟

ب���ن يش���اي: »ال توج���د عاصفة كه���ذه في 

إس���رائيل، أنت مخط���ئ. ومن يثي���ر عاصفة 

كهذه ه���م عائالت المش���تبهين ومحاموهم 

ومجموع���ة مؤي���دة له���م وهي بالمناس���بة 

مجموعة ليس���ت صغيرة، وإنما تشمل بضعة 

آالف من المستوطنين المتطرفين وهم الذين 

يثيرون ضجة. لكن الجمهور في إس���رائيل ال 

يثير ضجة من هذا األمر«.

)*( ليس الجمهور الذي يثير هذه العاصفة 

وإنما وس���ائل اإلعالم مثال، وكذلك سياسيون 

من اليمين باألساس.

بن يش���اي: »صحيح أنه توج���د عاصفة من 

خالل وس���ائل اإلعالم، ومن يثيرها هم محامو 

المشتبهين الذين يتحدثون لوسائل اإلعالم 

ويحاولون إثارة عاصفة كهذه«.

)*( ه���ل توج���د مش���كلة ف���ي إس���رائيل 

باستخدام التعذيب ضد مشتبهين كهؤالء؟

بن يش���اي: »األس���اليب التي مورس���ت ضد 

المشتبهين ليس���ت تعذيبا. واألساليب التي 

استخدمها المحققون هي، على سبيل المثال، 

منع المش���تبهين من النوم، وهذا األس���لوب 

يستخدم في التحقيقات ضد الفلسطينيين. 

لم يستخدموا أس���اليب أشد من ذلك. إضافة 

إلى ذلك فإن المحققين حصلوا على مصادقة 

المحكمة العلي���ا. وليس بإم���كان المحققين 

اس���تخدام أس���اليب تعذيب الي���وم من دون 

مصادق���ة قاض. وهذا لم يك���ن تعذيبا وإنما 

ما يوص���ف بأنه ’أس���اليب تحقي���ق خاصة’. 

وهي أس���اليب غير مريحة، مثل الصراخ على 

المش���تبه وعدم الس���ماح له بالن���وم، وعندما 

تريد أن تنام يس���معونك موس���يقى بصوت 

مرتف���ع. هذا لي���س مريحا. وهذه أس���اليب ال 

تس���تخدم خالل تحقيقات الش���رطة. وقد تم 

اس���تخدامها فقط بعد تعريف المشتبهين 

أنهم إرهابيون وأنهم ’قنبلة موقوتة’. ولهذا 

الس���بب حصل المحققون على مصادقة قاض 

الستخدام أساليب تحقيق كهذه«.

)*( قلت إنهم يحصلون على دعم اآلالف؟

بن يش����اي: »المشتبهون ينتمون إلى جماعة 

’ش����بيبة الت����الل’، ويبدو ه����ؤالء كأنهم فتية 

ف����ي خطر وتعرضوا لإلهمال وتس����ربوا من أطر 

عائلية وتربوية عادي����ة. وبعد ذلك ذهبوا إلى 

البؤر االس����تيطانية العش����وائية في المناطق 

)المحتلة( ووجدوا طريقهم إلى عالم الجريمة، 

جريمة الكراهية. وهذه ظاهرة معروفة لسلطات 

الرفاه وتطبيق القان����ون التي تواجهها يوميا 

ف����ي جميع أنحاء البالد ويعرف����ون ماذا ينبغي 

فعله حيالها. لكن الس����بب الذي حّول ’شبيبة 

التالل’ من ش����بيبة في خطر إلى غول مفترس 

هو أنه����م تلقوا الدعم والتضامن والش����رعية 

من جمهور ليس صغيرا. وبنظر أجزاء واس����عة 

القومي  واليمي����ن  المس����توطنين  في مجتمع 

في إس����رائيل، فإن ’ش����بيبة التالل’ هم فتية 

طالئعيون ويس����يرون في مقدمة المعس����كر، 

ورغ����م أنهم فتية مهووس����ون قلي����ال لكنهم 

طاهرون بأفعالهم ونواياهم والتزامهم بتوراة 

إسرائيل وتجاه شعب إسرائيل وأرض إسرائيل 

ولذلك يستحقون تعامال ليس متسامحا فقط 

وإنما مشجعا أيضا«.  

 )*( فيما يتعلق بعملية إطالق النار في تل 

أبيب، يوم الجمع���ة الماضي، هل يوجد طرف 

خيط لدى الش���رطة والش���اباك ف���ي مطاردة 

العملية، نش���أت ملحم،  بتنفي���ذ  المش���تبه 

بحسب معلوماتك؟

بن يشاي: »أعتقد أنه ربما يوجد لديهم طرف 

خي���ط. وأعتقد أن هناك ع���دة أطراف خيوط. 

وهذا رجل خطير وهو بمثابة ’قنبلة موقوتة’. 

وصحي���ح القول إن المطاردة اس���تغرقت وقتا 

طويال، لكن هذا يثبت أيضا أن االدعاء أن هذا 

الرجل مريض نفسيا هو ادعاء سخيف«.

)*( م���ا هي التقديرات حي���ال المحفز الذي 

دفعه لتنفيذ عملية إطالق النار هذه؟

بن يش���اي: »في تقدي���ري أن عملية إطالق 

النار هذه تذكرنا باالعتداءات اإلرهابية التي 

نفذها عناصر داعش ف���ي باريس. لكن طالما 

لم يتم القب���ض عليه والتحقي���ق معه فإننا 

لن نع���رف الدافع الحقيقي. ول���و كانت هذه 

العملية مثل اعتداءات باريس لس���ارع داعش 

إل���ى اإلعالن عن مس���ؤوليته عنه���ا، لكنه لم 

يفعل ذلك«. 

مقابلة خاصة مع المحلل العسكري في موقع »يديعوت أحرونوت« االلكتروني

«: اآلالف في المستوطنات  « رون بن يشاي لـ
واليمين يؤيدون المتهمين بتنفيذ االعتداء في دوما!

ركز اس���تطالع »مؤش���ر السالم« لش���هر كانون 

األول 2015، ال���ذي يجريه »المعهد اإلس���رائيلي 

للديمقراطية«، على الهبة الفلسطينية ومستوى 

التأييد لحل الدولتين والرابط بين اإلس���رائيليين 

والفلسطينيين وبين البالد.

وعبر حوالي 70% من المس���تطلعين اليهود عن 

تخوفه���م من أن يصابوا ه���م أو أحد أقاربهم في 

عملية ينفذها فلس���طيني، فيما قال 28% إنهم 

ال يتخوفون كثيرا من احتمال كهذا. ويش���ار إلى 

أن نس���بة المتخوفين كانت في ش���هر تش���رين 

الثاني 67% وفي تشرين األول 57%. وبلغت نسبة 

المس���تطلعين العرب الذي عب���روا عن تخوف من 

إصابتهم في عملية 5ر%65. 

وقال 88% إن جهاز الشاباك يبذل كل ما بوسعه 

من أجل منع وقوع عملي���ات كهذه، لكن 78% من 

اليه���ود قالوا أيضا إن الش���اباك يبذل جهودا من 

أجل منع عمليات ينفذها يهود ضد فلسطينيين. 

وفي المقابل، قال 24% فقط من العرب إن الشاباك 

يب���ذل جهودا من أجل منع عمليات ينفذها يهود 

ضد الفلسطينيين.

وحول ممارس���ة أس���اليب تحقيق جسدية ضد 

مش���تبهين بتنفيذ عمليات، قال 6% من اليهود 

إنه يحظر استخدام أساليب كهذه، بينما رأى %29 

إنه باإلمكان دائما اس���تخدام مثل هذه األساليب 

في التحقيق، وقال 30% إنه باإلمكان اس���تخدام 

أس���اليب كهذه في حالة وج���ود »قنبلة موقوتة«، 

وأيد 26% هذه األس���اليب بع���د مصادقة جهات 

رفيعة عليه���ا. وفي المقابل، قال 83% من العرب 

إنه في جميع األحوال يحظر ممارسة قوة جسدية 

أثناء التحقيق مع مشتبهين بتنفيذ عمليات. 

وفي السياق نفس���ه، قال 36% من اليهود إنه 

خ���الل التحقيق مع يهود مش���تبه بهم بتنفيذ 

عملي���ات ضد فلس���طينيين ينبغي التس���اهل 

معهم أكثر م���ن التحقيق مع ع���رب، بينما قال 

5ر57% إنه ينبغي اس���تخدام أساليب التحقيق 

نفس���ها وبالمس���توى نفسه ضد مش���تبه بهم 

يهود وعرب. وق���ال 30% من اليهود إنه ينبغي 

التس���اهل في األحكام على اليه���ود المدانين 

بتنفيذ عمليات قياس���ا بالعرب، بينما قال %63 

من اليهود إنه يجب فرض أحكام متساوية على 

اليهود والعرب. 

وح���ول االعت���داء اإلرهابي على عائلة دوابش���ة 

الفلس���طينية في قرية دوما، رأى 81% من اليهود 

أنه في ح���ال تبين أن االعتداء نف���ذه يهود فإنه 

ينبغي النظر إليه على أنه عمل إرهابي بكل معنى 

الكلم���ة. لكن 13% من اليهود رفضوا تعريف هذا 

االعت���داء، حتى لو ثب���ت أن يهودا نف���ذوه، بأنه 

اعتداء إرهابي.

وأيد 73% م���ن اليهود االدعاء أن اليهود الذين 

ينفذون عمليات ضد فلس���طينيين هم مجموعة 

هامش���ية ويمثلون أقلية ف���ي الجمهور الديني- 

القوم���ي، بينما اعت���رض 18% على ه���ذا االدعاء. 

ووفقا لالس���تطالع، فإن 60% م���ن العرب يوافقون 

عل���ى االدعاء أن منف���ذي العملي���ات اليهود هم 

مجموعة هامشية في المعسكر الديني – القومي.   

وقال نح���و 50% من اليهود إن إس���رائيل تتجه 

نحو كونها دولة يهودية أكثر وديمقراطية أقل، 

بينما اعتبر 45% أنها دولة يهودية وديمقراطية.

وأيد 52% من اليهود حل »الدولتين للشعبين«، 

بينما عارضه 43%، علما أنه في السنوات الماضية 

كان ثلث���ا اليهود يؤيدون ه���ذا الحل. برغم ذلك، 

فإن 11% فقط م���ن اليهود يعتق���دون أنه يوجد 

احتمال لتطبي���ق حل »الدولتين للش���عبين« في 

الفترة القريبة المقبلة. وقال 25% من اليهود إنه 

في حال تطبيقه فإنهم يريدون أن تكون الحدود 

بي���ن الدولتي���ن مفتوحة، وأن يتنقل س���كانهما 

بحرية بين دولة وأخرى.   

واعتبر 72% من اليهود أنه توجد عالقة تاريخية 

ودينية وثقافية بين اليه���ود والبالد، بينما بين 

الع���رب قال 41% إن العالقة بي���ن اليهود والعرب 

وبين البالد متس���اوية. وعب���ر 80% من العرب عن 

تأييدهم لحل »الدولتين للشعبين«، لكن 5ر%75 

منه���م اعتبروا أن احتم���ال تطبيقه ضئيل. وقال 

80% من العرب إنهم يريدون رؤية حدود مفتوحة 

بي���ن الدولتين وتنق���ل األف���راد والبضائع بحرية 

بينهما. 

ويش���ار إلى أن هذا االستطالع أجري في 29 و30 

كانون األول الفائت، وشمل 600 شخص، يشكلون 

عين���ة قطرية تمثل مجمل الس���كان البالغين في 

إسرائيل وأعمارهم فوق سن 18 عاما. ومجال الخطأ 

في االس���تطالع هو 1ر4% ونس���بة مستوى صحته 

كمعبر عن المواقف الواردة فيه هي %95.

ش���ف النقاب، أمس االثنين، عن أن إس���رائيل 
ُ
ك

توجهت إلى السلطة الفلسطينية طالبة مساعدة 

أجهزته���ا األمنية في البحث وتزويدها بتفاصيل 

استخبارية حول مكان اختباء نشأت ملحم )29 عاما( 

من قرية عرعرة في المثلث الش���مالي، المش���تبه 

بتنفيذ عملية إطالق النار في شارع ديزنغوف في 

وسط تل أبيب، يوم الجمعة الماضي. 

ويأتي ه���ذا الطلب على خلفي���ة تقديرات لدى 

أجه���زة األمن اإلس���رائيلية ح���ول احتمال خروج 

ملحم من األراضي اإلسرائيلية. 

وقال موقع »وال���ال« االلكتروني إنه تم تحويل 

الطلب اإلس���رائيلي إلى الس���لطة الفلسطينية 

بع���د اتضاح هوي���ة منفذ العملي���ة، وذلك يوم 

الجمعة. وأرفقت إس���رائيل بالطلب تفاصيل عن 

ملحم، س���لمتها إلى أجهزة األمن الفلسطينية. 

ومن���ذ تقديم الطلب تج���ري اتصاالت متواصلة 

بين جه���از األمن اإلس���رائيلي وأجه���زة األمن 

الفلسطينية.

وكانت عملية إطالق النار قد أس���فرت عن مقتل 

شخصين وإصابة عش���رة آخرين. لكن التقديرات 

لدى الشرطة اإلس���رائيلية وجهاز الشاباك تشير 

إلى أن ملحم قتل ثالثة أشخاص. والشخص الثالث 

هو سائق س���يارة أجرة عربي، يدعى أمين مطاوع 

القريناوي، وألقى جثته في شمال تل أبيب.  

وبحسب الش���بهات، فإن ملحم اس���تقل سيارة 

األجرة بعد تنفيذ عملية إطالق النار. وبعد مسافة 

قصيرة شاهد حاجزا للش���رطة وطلب من السائق 

االنعطاف لش���ارع آخ���ر خوفا من القب���ض عليه. 

وترج���ح التقديرات أن الس���ائق رفض ذلك وجرت 

مش���ادة كالمية بينهما انتهت ب���أن أطلق ملحم 

النار على القريناوي وقتله. 

ووفقا للش���بهات، فإن ملحم قاد س���يارة األجرة 

ووص���ل إلى ش���مال تل أبي���ب، حي���ث ألقى جثة 

القريناوي، ثم اس���تمر بالسفر بالسيارة، لكن في 

مرحلة ما أدرك أن هذه السيارة ستكون عقبة أمام 

استمرار هروبه وقرر ركنها وتركها. 

وتأتي هذه التفاصيل، التي نش���رتها الشرطة 

أمس، في أعقاب انتق���ادات ُوجهت إلى المفتش 

العام للش���رطة، روني ألشيخ، ومفادها أنه يخفي 

معلومات عن الجمهور، وأنه يس���تخدم أس���اليب 

الشاباك، الذي كان يعمل فيه قبل تعيينه مفتشا 

عاما، قبل ش���هرين. وتأتي ه���ذه االنتقادات على 

خلفي���ة عدم إلقاء القبض على ملحم وعدم معرفة 

مكان تواجده، واالعتقاد أنه ما زال يتواجد في تل 

أبيب، وسط تقديرات بأنه ربما ينفذ عملية أخرى، 

أو يحتجز رهائ���ن. وأدى هذا الوضع إلى أجواء من 

الخ���وف والقلق س���ادت المدين���ة وتغيب نصف 

تالميذه���ا عن دوامهم المدرس���ي، أول من أمس، 

و20% منهم تغيبوا عن الدوام المدرسي أمس. 

وفيم���ا تتواص���ل عملي���ات البحث ع���ن ملحم، 

وتكثيف الش���رطة دورياتها في تل أبيب، يسود 

تخوف لدى الش���رطة ب���أن يحاول ملح���م مقاومة 

اعتقاله ويقوم بإط���الق النار باتجاههم. ورغم أن 

عملي���ات البحث تتركز في ت���ل أبيب، وخاصة في 

شمال المدينة، إال أن الشرطة تحقق في اتجاهات 

أخرى لهروب���ه يحتمل أنه س���لكها. وقد اعتقلت 

الشرطة شقيقين لملحم، يسكنان في عرعرة. 

وذكر وسائل إعالم إسرائيلية أن الشرطة تمتنع 

عن طلب مس���اعدة الجمه���ور، ويرجح أن ذلك نابع 

من االمتناع ع���ن االعتراف بإخفاقه���ا، »وإال فإنه 

من الصعب تفس���ير ع���دم اط���الع الجمهور على 

معلومات بإمكانها أن تدف���ع التحقيق إلى األمام 

والقبض على المخرب«.

وواصلت الشرطة عمليات البحث عن ملحم أمس 

بمش���اركة وحدات خاصة تنتقل من بيت إلى آخر 

في ش���مال تل أبيب، وبموج���ب قائمة تم وضعها 

باالستناد إلى زبائن حانوت خضراوات كان يعمل 

ملحم فيها. والتخوف األساس هو أن يكون ملحم 

مختبئا في شقة يسكنها شخص مسن ويحتجزه 

كرهينة. 

ودعا محمد ملحم، والد نشأت، ابنه إلى االتصال 

به وتس���ليم نفس���ه، وذلك بعد أن مددت محكمة 

الصلح في حيفا أمس اعتقال أحد أبنائه بش���بهة 

تقديم المس���اعدة لنشأت. وقال ملحم األب »إنني 

أتوجه إلى ابني مباشرة. إذا تعاونت معي واتصلت 

بي من أجل ترتيب األمور س���أكون شاكرا لك. وإذا 

كن���ت ال تريد القيام بذل���ك فليفعل أحد آخر هذا 

األمر. وأتوجه إلى قوات األمن، بإمكاننا س���وية أن 

نعثر على الولد ألن الوضع صعب جدا. وال تعتمدوا 

عل���ي فقط ألحضر لكم الولد«. وكرر الوالد التنديد 

بعملية إطالق النار.

]طالع تقريرا آخر على ص 3[

تل أبيب: البحث عن منفذ العملية في شارع ديزنغوف.               )رويترز(

تقديـــرات أمنيــة: 

منفذ »عملية تل أبيب« قد يكون »غادر األراضي اإلسرائيلية«!

استطالع »مؤشر السالم« لنهاية 2015:

11 بالمئة من اليهود في إسرائيل يرون 
أن ثمة احتماال لتطبيق »حل الدولتين«!

*13 بالمئة من اليهود رفضوا تعريف االعتداء على عائلة دوابشة بأنه إرهابي!*

نتنياهو يسعى إلى شق 
طريقه نحو رئاسة الحكومة 

اإلسرائيلية الخامسة!

تقرير »مركز أدفا«ـ »صورة الوضع 
االجتماعي في إسرائيل 2015«:

النزاع مع الشعب الفلسطيني 
والعدوانات العسكرية المتكررة 
عليه ـ عامل حاسم في غياب 
االستقرار االقتصادي وانعدام 

المساواة االجتماعية في إسرائيل!
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غياب "األمن" معضلة "السيد أمن".                                      )أ.ف.ب(

بّين تقرير جديد نش���ره »معهد سياسة الش���عب اليهودي« التابع للوكالة 

الصهيونية ف���ي األيام األخيرة، م���دى العالقة بين المس���توى االقتصادي- 

االجتماعي وأيضا مستوى التحصيل العلمي والتوجهات السياسية. 

ويستند التقرير في غالبيته إلى تقرير مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، 

لكن »المعهد« أضاف عليه بعض االس���تطالعات، ومن أبرز االستنتاجات التي 

ت سنوات التعليم والتحصيل 
ّ
من الممكن قراءتها في هذا التقرير أنه كلما قل

العلمي تزايد االنتماء إلى معسكر اليمين.

ويفتتح التقرير بسؤال استطالع لليهود اإلسرائيليين حول: ما هي التوترات 

األساسية في المجتمع اإلس���رائيلي؟، وكانت النسبة األعلى - ما يقارب %83- 

للص���راع الديني العلمان���ي، مقابل حوالي 89% في الع���ام 2012. وفي المرتبة 

 الصراع االقتصادي االجتماعي- 80%، مقابل 85% في اس���تطالع 
ّ

الثانية ح���ل

قبل ثالث س���نوات. ورأى 78% أن التوتر األس���اس أيضا هو ذل���ك الدائر بين 

قوى اليس���ار واليمين، مقابل 85% في استطالع قبل ثالث سنوات، أما الصراع 

 رابعا بنسبة المست 61%، مقابل 76% في العام 2012.
ّ

الطائفي فقد حل

التركيبة السكانية:  اليهود والعرب
ولوحظ في التقرير بش���أن التركيبة السكانية أن نسبة العرب في إسرائيل، 

من دون القدس، بقيت على حالها، منذ العام 1948، برغم أنها شهدت صعودا 

وهبوط���ا بفعل موج���ات الهجرة، كما أنه منذ الع���ام 1968، وفي أعقاب قانون 

االحتالل بضم القدس المحتلة إلى ما يسمى »السيادة اإلسرائيلية«، ارتفعت 

نسبة العرب في الس���جل السكاني، بينما ضم مرتفعات الجوالن السورية في 

العام 1981، كان تأثيره هامشيا.

فف���ي العام 1948، كانت نس���بة العرب 8ر17%، وعمليا هذه النس���بة بقيت 

على حالها مع انتهاء العام 2015، إذ حس���ب تقري���ر مكتب االحصاء المركزي 

اإلس���رائيلي الصادر في نهاية العام المنصرم 2015، فإن عدد الفلسطينيين 

في حدود 48، من دون القدس المحتلة، ومرتفعات الجوالن الس���وري المحتلة، 

بلغ 458ر1 مليون نسمة، وهم يشكلون نسبة 8ر17% من اجمالي السكان، أيضا 

بعد خصم عدد سكان القدس المحتلة والجوالن غير الحاصلين على الجنسية 

اإلسرائيلية الكاملة.

إال أنه حسب التقرير الرسمي الصادر عن مكتب االحصاء المركزي، فإن نسبة 

العرب من اجمالي السكان قفزت مع نهاية العام المنصرم 2015، إلى 7ر%20. 

ويقول التقرير الرس���مي إن عدد »سكان إسرائيل بلغ مع نهاية العام 2015، 

حوالي 462ر8 مليون نسمة«، إال أن هذا العدد يشمل حوالي 280 ألف مقدسي 

ف���ي القدس المحتلة، من ذوي بطاقات االقامة بموجب قانون الضم االحتاللي، 

و21 ألف س���وري في مرتفعات الجوالن الس���ورية المحتل���ة، يتم ضمهم إلى 

السجل السكاني، أيضا بفعل قانون الضم. 

ويش���ار إلى أن في القدس أيضا حس���ب التقديرات 35 ألف فلسطيني هم 

من فلس���طينيي 48، من أبناء قرية بيت صفافا شطر 48، وأيضا نتيجة الهجرة 

الداخلية في فلس���طين، ويضاف لهم أكثر من 22 ألفا حس���ب التقديرات من 

الذين طلبوا وحصلوا خالل السنين على الجنسية اإلسرائيلية الكاملة.

التوزيعة الطائفية ومصادر الهجرة
ف���ي العام 2008 تجاوز عدد اليهود اإلس���رائيليين ألول مرة عدد األميركان 

اليهود، وباتت إسرائيل منذ ذلك العام المكان الذي يتجمع فيه أكبر عدد من 

يهود العام، إذ بلغ عددهم م���ع نهاية 2015 حوالي 35ر6 مليون يهودي، من 

أصل حوالي 14 مليون يه���ودي في العالم، والمكان الثاني لليهود في العالم 

هو الواليات المتحدة األميركية- نحو 4ر5 مليون نسمة.

ويق���ول التقرير إن م���ا يالمس 75% من اجمالي اليهود اإلس���رائيليين هم 

من مواليد إس���رائيل، مقابل أكثر بقلي���ل من 25% من مواليد الخارج، في حين 

أن نس���بة مواليد الخارج بلغت في الع���ام 1995 ما يزيد بقليل عن 38%، بفعل 

موجات الهجرة التي كانت في سنوات التسعين، وشهدت تراجعا حادا بشكل 

خاص ابتداء من العام 2006. 

كذلك يش���ير التقرير إلى أنه في العام 1948 كان قرابة 65% من أصل قرابة 

700 ألف يهودي عند إعالن إقامة إسرائيل من مواليد الخارج. 

وبحسب تقسيم المنشأ- مواليد إس���رائيل، والشرقيون من المهاجرين من 

أفريقيا وآس���يا، والغربيون من المهاجرين من أوروبا والقارة األميركية- يظهر 

أنه في العام 1961 كان 5ر5% من اليهود من مواليد أجيال في فلس���طين ومن 

ثم إس���رائيل، وأكثر من 42% من الشرقيين، وأكثر من 52% من الغربيين. وفي 

العام 1983 كانت نس���بة الشرقيين 44%، وتقلصت في العام 1995 إلى أقل من 

35% بفعل الهجرة من دول االتحاد الس���وفييتي أساس���ا. أما في العام 2014 

فقد بدا المشهد كالتالي: 6ر42% من مواليد إسرائيل على مر أجيال، و8ر%25 

شرقيون، و6ر31% غربيون. 

لكن في تعريف الذات، بموجب آخر استطالع أجراه مكتب اإلحصاء المركزي 

في العام 2009، عّرف 48% أنفس���هم على أنهم شرقيون )سفراديم(، مقابل 

40% غربيون )أشكناز(، و9% مختلطون، و3% تعريفات أخرى لم يتم تفسيرها.

التعليم والمهن
في الع���ام 1975 كان م���ا يزيد بقليل ع���ن 56% من اليهود اإلس���رائيليين 

ق���د أنهوا من صفر وحتى 10 س���نوات تعليم، و26% أنهوا س���نوات التعليم 

المدرس���ية ال���� 12. في حين أن أقل م���ن 11% أنه���وا دورات مهنية أو تعليما 

جامعيا جزئيا، و7% كانوا من الحاصلين على الشهادات الجامعية. 

وكل السنوات الالحقة أظهرت تزايدا متواصال للتحصيل العلمي، حتى بدت 

الص���ورة في العام 2013 على النحو التال���ي: 2ر14% من اليهود تعلموا ما بين 

صفر وحتى 10 س���نوات تعليم، غالبيتهم الس���احقة جدا من المتقدمين في 

الس���ن. وحوالي 34% أنهوا س���نوات التعليم المدرسية ال� 12. و2ر24% تعلموا 

دورات مهنية أو تعليما جامعيا جزئيا، و7ر27% أنهوا تعليما جامعيا وحصلوا 

على شهادات.

وانعكس ارتفاع مس���توى التحصيل العلمي على طبيعة عمل اليهود. ففي 

الع���ام 1995 عمل 6ر31% من اليه���ود في أعمال مهني���ة، و7ر17% عملوا في 

مجال المبيعات والخدم���ات، و2ر18% عملوا موظفين، و27% عملوا في وظائف 

أكاديمية، و5ر5% عملوا في مناصب مدراء. 

وفي الع���ام 2013 كانت الص���ورة مختلفة بكثير: 6ر17% عمل���وا في أعمال 

مهنية، و6ر19% عملوا في مجال المبيعات والخدمات، و8ر8% عملوا موظفين، 

و42% عملوا في وظائف أكاديمية، و12% عملوا مدراء.  

العلمانية والتدين  والتعليم
واس���تعرض التقرير اس���تطالع مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي بشأن 

التدين والعلمانية، إال أن مثل هذه االستطالعات ال تعرض صورة دقيقة لواقع 

الحال، خاصة في ما يتعلق بالمتدينين المتزمتين »الحريديم«، إذ أن التواصل 

الهاتفي الخليوي معهم أضعف من باقي الشرائح، كما أن استطالعات كهذه 

ال تعكس حقيقة الوضع بين الس���كان، بمعنى أن المرتبطين عائليا بالمتدين 

المتزمت الواحد الذي يجيب على السؤال هاتفيا أكثر بأضعاف من العلماني. 

وم���ا يدعم هذاهو معدل ال���والدات لألم الواحدة، ومعدل ع���دد أفراد العائلة 

الواحدة في كل واحدة من الشرائح اليهودية. واثبات آخر على هذا االستنتاج 

هو ما سنراه من قفزة كبيرة بالنسب المئوية لمن يعلنون عن أنفسهم أنهم 

من الحريديم.

فف���ي العام 1990، قال 43% من اليهود اإلس���رائيليين إنهم علمانيون، 

مقابل 42% من المحافظين، و12% من التيار الديني الصهيوني، و3% فقط 

من المتزمتين »الحريديم«. وفي الع���ام 2000 قال 48% إنهم علمانيون، 

مقابل 35% م���ن المحافظين، و12% من التي���ار الديني الصهيوني، و%5 

م���ن الحريديم. وفي العام 2013 كانت التوزيعة كالتالي: 43% علمانيون، 

36% محافظ���ون، 11% من التيار الديني الصهيوني، و10% من الحريديم. 

ونذك���ر هنا أيضا أنه في العام 2012 قال مس���ح مكتب اإلحصاء المركزي 

إن 8% فقط من اليهود أعلنوا عن أنفس���هم أنهم حريديم، بمعنى قفزة 

بنس���بة 25% من عام إلى آخر، وهذا ما يؤكد ضعف هذا المس���ح عند هذه 

الشريحة بالذات.

واس���تنادا إلى أبحاث أخ���رى، وفحص في نتائج االنتخاب���ات للعامين 2013 

و2015، يتضح أن نسبة الحريديم من اجمالي السكان تتراوح ما بين 13% إلى 

5ر13%، ما يعني ما نس���بته 5ر15% إلى 16% من اجمالي اليهود اإلسرائيليين 

بمعنى قرابة 985 ألف نسمة مع نهاية العام 2015.

ونرى في جانب آخر من التقرير أن أدنى نس���بة علمانية هي لدى الطوائف 

الشرقية، وهذه ظاهرة عالمية، لدى الشعوب والشرائح المجتمعية الضعيفة 

اقتصادي���ا. فمن بين الش���رقيين اليه���ود في العام 2013 ق���ال 4ر21% إنهم 

علمانيون، بينما النس���بة العامة لليهود 43%. وبلغت نسبة العلمانيين لدى 

م���ن ولدوا منذ أجيال في إس���رائيل 6ر46%، وترتفع النس���بة إلى 3ر55% لدى 

الغربيين المهاجرين من أوروبا والقارة األميركية. 

وق���ال 62% من الش���رقيين إنهم محافظ���ون، و7ر13% من التي���ار الديني 

الصهيون���ي و3% من الحريدي���م. في حين قال من هم من مواليد إس���رائيل 

منذ أجيال، إن 27% محافظون، و2ر13% من التيار الديني الصهيوني و2ر%13 

»حريدي���م«. أما لدى الغربيين، فكان قراب���ة 24% محافظين، و5ر7% من التيار 

الديني الصهيوني، و3ر13% من »الحريديم«. 

وينعك���س مدى التدين اليهودي في طبيعة الحي���اة العملية والتعليمية، 

ورأين���ا أن أعلى نس���بة في س���نوات التعلي���م الكثيرة، والتحصي���ل العلمي 

العالي، ل���دى العلمانيين، وأدناها لدى المتديني���ن المتزمتين »الحريديم«، 

الذين يعيش���ون في مجتمعات منغلقة. فقد تبين أن من لم ينهوا س���نوات 

تعليمهم المدرس���ية ال� 12، كان 7ر23% علمانيين، و9ر54% محافظين، و2ر%9 

من المتدينين الصهاينة، و1ر12% من »الحريديم«. أما من بحوزتهم ش���هادة 

االنهاء المدرس���ية )توجيهي(، 48% علماني���ون، و6ر37% محافظون، و2ر%11 

متدينون صهاينة، و2ر3% »حريديم«.

وم���ن بين من تلق���وا تعليما فوق مدرس���ي أو تعليما جامعي���ا جزئيا تبين 

أن 2ر40% منه���م علمانيون، و4ر34% محافظ���ون، و9ر6% متدينون صهاينة، 

و4ر18% »حريديم. أما من بحوزتهم شهادات جامعية فتبين أن 2ر51% أعلنوا 

أنه���م علمانيون، و1ر27% محافظ���ون، و7ر11% متدين���ون صهاينة، و1ر%10 

»حريديم.

الدين والطائفية والتعليم مقابل السياسة
وأظهر التقرير العالقة بين درجة العلمانية والتدين والتوجهات السياسية، 

وكذا العالقة بين التحصيل العلمي والتوجهات السياسية. كما سنالحظ مما 

سيأتي أن لألجواء األمنية التي تعيشها البالد عالقة مباشرة بإعالن الجمهور 

عن توجهاتهم السياس���ية. كما س���نرى هذا بش���كل واضح في الفرق القائم 

بين العام 1999، وهو عام انفراج سياس���ي نسبي، والعام 2003، إبان العدوان 

اإلسرائيلي على الضفة والقطاع.

ففي العام 1992 أعلن 30% من اليهود عن أنفس���هم أنهم »يس���ار« مقابل 

18% »وس���ط«، و45% يمين، فيما رفض 7% االفصاح ع���ن توجهاتهم، وعادة 

هؤالء يكونون أبعد عن الجمه���ور األكبر، وفي هذه الحالة اليمين. وفي العام 

1999، وكانت تقريبا آخر س���نة ألجواء االنفراج السياس���ي النسبي، أعلن %39 

عن أنفس���هم »يسار«، مقابل 11% »وسط« و42% يمين، ورفض 9% االفصاح عن 

توجهاته���م. أما في العام 2003، ف���ي أوج العدوان على الضفة والقطاع، فقد 

رفض 2% فقط االفصاح عن توجهاتهم، وقال 27% إنهم »يسار«، مقابل %17 

»وسط«، وارتفعت نسبة اليمين إلى %54.

وفي الع���ام 2014، رأينا أن 15% أعلنوا أنهم »يس���ار«، 27% »وس���ط«، و%47 

يمين، بينما رفض 11% االفصاح عن توجهاتهم.

وعلى المس���توى الطائفي أو المنش���أ، رأينا أعلى نس���بة لليمين لدى من عّرفوا 

أنفس���هم ش���رقيين- 61%، بينما قال 21% منهم أنهم »وس���ط«، و4ر9% »يسار«، 

ورفض 6ر8% االفصاح عن توجهاتهم. بينما لدى من منشأهم أوروبا وأميركا، قال 

5ر37% إنهم »يمين« و6ر33% »وسط«، و2ر17% »يسار«، و7ر11% رفضوا اإلجابة.

أما لدى من قالوا إن منش���أهم إسرائيل على مر أجيال، فقد قال أقل من %51 

إنهم يمين، و6ر26% »وسط« وأقل من 18% »يسار«، بينما رفض 6ر4% اإلجابة. 

وفي العالقة بين التحصيل العلمي والتوجهات السياسية، فمن بين من لم 

ينهوا س���نوات التعليم المدرسية، قال ما يقارب 65% إنهم »يمين« و6ر%16 

»وسط« و6ر8% »يسار«، ورفض 10% االفصاح عن توجهاتهم. 

وبين من حصلوا على شهادة »التوجيهي«، قال 3ر47% إنهم »يمين« و%26 

»وس���ط«، و15% »يس���ار«، وقرابة 12% رفضوا اإلجابة. وبين من تلقوا تعليما ما 

بعد المدرس���ة، أو جامعيا جزئيا، قال 7ر48% إنهم »يمين«، و3ر31% »وسط«، 

و10% »يسار« فيما رفض 10% اإلجابة.

ومن بين حملة الش���هادات األكاديمية، قال 8ر38% إنهم »يمين«، و4ر%33 

»وسط« وأقل من 20% »يسار«، و8ر7% رفضوا اإلجابة.

وفي عالقة التدين والعلمانية بالتوجهات السياس���ية تبين أن 6ر28% من 

الحريديم رفضوا اإلجابة، وقال 5% إنهم »يس���ار«، و3ر16% »وس���ط« وما يزيد 

بقليل عن 50% يمين. 

وف���ي التيار الديني الصهيوني، المس���يطر على المس���توطنات، قال %86 

منهم إنهم »يمين، و2ر8% »وسط«، و6ر3% »يسار«، ورفض 3ر2% اإلجابة. 

ول���دى جمهور المحافظين، قال ما يزيد بقليل عن 58% إنهم يمين، و4ر%24 

»وسط«، وقرابة 7% »يسار«، بينما رفض ما يزيد عن 10% اإلجابة. 

أما لدى العلمانيين، فقد قال 6ر26% إنهم يمين، و3ر37% »وسط« و4ر%27 

»يسار«، ورفض 7ر8% اإلجابة.

تقرير جديد: 

 التحصيل العلمي لدى اليهود اإلسرائيليين تزايد انتماؤهم إلى معسكر اليمين!
ّ

كلما قل
*نسبة العرب في حدود مناطق 1948 ما تزال على حالها منذ 67 عاما *48% من اليهود اإلسرائيليين يعتبرون أنفسهم شرقيين مقابل 40% غربيين )أشكناز( 

*كلما ارتفع التحصيل العلمي ابتعدوا أكثر عن الدين نحو العلمانية *غالبية اليهود الشرقيين )61%( تعتبر نفسها يمينية بعكس اليهود الغربيين )%37(*

أك���د ناحوم برنياع، كبير المحللين السياس���يين في صحيفة »يديعوت 

أحرون���وت«، أن الخطوات التي يتخذها رئيس الحكومة اإلس���رائيلية في 

مواجهة العمليات التي تضعضع أمن الس���كان اإلس���رائيليين على غرار 

عملي���ة تل أبي���ب يوم الجمعة الماضي،  تكش���ف عري���ه وخوفه وضعف 

شخصيته.

وكتب برنياع أمس أن أسبابا عديدة تجعل من هجوم تل أبيب الذي وقع 

ي���وم الجمعة الماضي حادثًا خطيرًا بصورة خاصة، ومنها أواًل: اس���تخدام 

الس���الح الناري؛ ثانيًا: ع���دد المصابين؛ ثالثًا: ك���ون القاتل من العرب في 

إس���رائيل؛ رابعًا: فرار القاتل مع س���الحه س���المًا؛ خامس���ًا: هوية القتلى 

وكونهم مدنيين وليسوا جنودًا. ويمكن أن نضيف سببًا سادسًا هو مكان 

وقوع الهجوم، فإن هجومًا إرهابيًا على كريات غات أو بئر الس���بع أو مفرق 

طرق في غوش عتس���يون ال يعني أحدًا خارج دولة إس���رائيل، لكن هجومًا 

يقع في قلب تل أبيب هو خبر دولي. 

وأضاف: بطبيعة الحال تتوج���ه أنظارنا إلى رئيس الحكومة. ويصح هذا 

عل���ى كل رئيس حكومة وبصورة خاصة عل���ى نتنياهو في واليته الرابعة. 

فف���ي الحكومة الحالية هو المس���يطر: نح���و ثلث الحقائب ف���ي يده، وال 

ينافسه أحد من الوزراء، كما أن المعارضة ضعيفة ومذعورة، وليس هناك 

غيره في السراء والضراء. وال يعني هذا أنه يعتبر مسؤواًل عن كل أمر سيئ 

يح���دث هنا.  لكن يتعين البحث عن مس���ؤولية نتنياهو في أماكن أخرى. 

فعندما زار م���كان الهجوم في نهاية يوم الس���بت، اتهم القطاع العربي 

بأنه دولة داخل الدولة. وقال إنه في دولة العرب »يوجد س���الح غير شرعي 

يس���تخدم في أوقات كثيرة في إطالق الن���ار في األعراس واألفراح وكذلك 

في حوادث إجرامية«. 

ومضى قائ���اًل: هذا كله صحيح باس���تثناء حقيقتين. األولى هامش���ية 

وعرضية. فالس���الح المس���تخدم هنا كان ش���رعيًا بصورة مطلقة مثل كل 

سالح يقترح وزراء الليكود السماح ألي مواطن بحمله. أما الحقيقة الثانية 

فجوهري���ة، وهي وج���ود تقصير في تطبيق القانون ف���ي القطاع العربي، 

وهذا يتحمل مس���ؤوليته نتنياهو. فخالل الس���نوات السبع األخيرة كان 

هو رئيس���ًا للحكومة. وخالل تلك الفترة كرر أعضاء الكنيست العرب وعلى 

رأس���هم أحمد الطيبي تحذيراته���م، وقالوا له إن القط���اع العربي يطفح 

بالسالح غير الش���رعي وبالعنف والجريمة، افعل شيئًا ما. نتنياهو أهمل 

الموض���وع. واآلن بعد أن أصبح  مطروحًا على ج���دول األعمال، ها هو يلقي 

بتقصيره على عاتق غيره. 

وخت���م برنياع: ال يملك نتنياهو حاًل لموجة العنف التي تمر بها الدولة. 

وفي الحقيقة، ليس لدى اآلخرين أيضًا في هذه اللحظة صيغة سحرية، ال 

لدى المؤسس���ة السياسية وال لدى المؤسسة األمنية. إن الزعيم الحقيقي 

هو الذي يخاطب مباش���رة جميع مواطني دولته ويقول لهم الحقيقة. لكن 

ليس هذا ما يفعله نتنياهو، فهو يبحث عن متهمين بالتقصير، والمتهم 

المباشر والسهل هو الجمهور العربي في إسرائيل. ومثلما فعل من خالل 

اإلعالن الكاذب يوم االنتخابات، فإنه يدفع اليهود والعرب في إس���رائيل 

إل���ى مواجهة في ما بينهم، هذا القطاع ضد ذاك. وال تنطوي هذه الخطوة 

في الوقت الراهن على فائدة سياسية. فاالنتخابات بعيدة، وبالتأكيد هي 

ليس���ت مفيدة أمنيًا، وأكثر ما تكش���فه هو عري نتنياهو وخوفه وضعف 

شخصيته.

بموازاة ذلك أنش���أت صحيفة »هآرتس«، أمس، افتتاحية قالت فيها إن 

لرئيس الحكومة تعريفا جديدا لشعار »دولتين لشعبين« هو: شعب أول، 

تحليالت صحافية:

خطوات نتنياهو في المجال األمني تكشف عريه وخوفه وضعف شخصيته!

*»يبدو أنه لم يعد في اإلمكان إغالق النبع الكريه الذي يستمد منه نتنياهو ترهاته ويمأل بها فضاء الخطاب اإلسرائيلي«!*

الش���عب اليهودي »إس���رائيلي حتى النهاية« ليس ملوثًا باإلرهاب وهو 

موال للدولة حتى العظم، وشعب ثان، عربي في إسرائيل، واألصح إسالمي 

في إس���رائيل، يس���كن في جيوب ال تخضع للقانون، يجمع السالح ويعنى 

بالتحريض اإلس���المي وباإلرهاب. رس���ميًا هم مواطنو الدولة عينها، لكن 

شعوريًا، بحسب نتنياهو، هما شعبان متعاديان.

وأضاف���ت: عندما يتحدث رئي���س الحكومة عن عدم اس���تعداده لقبول 

»دولتين في إس���رائيل: دولة قانون ألغلبية مواطنيها، ودولة داخل الدولة 

لج���زء م���ن المواطنين في جي���وب ال يطبق فيها القان���ون، ويمارس فيها 

التحريض اإلس���المي وفيها سالح غير شرعي بكميات وفيرة«، فإن السؤال 

المباش���ر هو: من الذي منع نتنياهو من تطبي���ق القانون حتى اآلن؟ ومن 

أوقف���ه عن إقام���ة مراكز للش���رطة، والدفع قدمًا بالتعلي���م وتبني العرب 

ليكونوا جزءًا ال يتجزأ من المجتمع اإلسرائيلي؟

لك���ن برأي الصحيفة فإن أكثر ما يثير القلق هو االتهام الجارف لألقلية 

العربية. فكلمات مثل »جيوب« و«تحريض إسالمي« و«سالح بوفرة«، ليسس 

المقص���ود بها مواطن���ون أفراد منخرط���ون في اإلره���اب والجريمة. فمن 

الواضح لكل إس���رائيلي، عربيًا كان أم يهوديًا، ما هي هذه »الجيوب« وأين 

تقع. إنها تلك التي يقطنها نحو 20% من سكان إسرائيل. 

وتابع���ت: ال توجد لنتنياه���و الذي يثور ضد االته���ام الجماعي الموجه 

إلي���ه من قبل الصهيونية الدينية، أو من قب���ل الحاخامين والقاطنين في 

المس���توطنات - الذي���ن هم أيض���ًا كان يمكن اعتباره���م جيوبًا ال يطب�ق 

فيها القانون اإلس����رائيلي ويوج��د لديه�م الس���الح بوفرة - مشك�لة في 

رس���م خطوط فصل عنصري. وبالنس���بة إليه، مثلما »هدد« العرب باحتالل 

صنادي���ق االقتراع، فهم اليوم العدو الذي يهدد بتدمير الدولة باإلرهاب. 

وهؤالء العرب، يشكو نتنياهو، بداًل من أن يكونوا ممتنين لسخاء الحكومة 

فإنهم يعضون اليد التي تطعمهم، كأنهم حيوانات أليفة نسيت دروس 

ترويضها.

وختمت: يبدو أنه لم يعد في اإلمكان إغالق النبع الكريه الذي يس����تمد 

من����ه نتنياهو ترهاته ويمأل بها فضاء الخطاب اإلس����رائيلي. لكن يمكن 

بناء خطاب بديل مواز لخط����اب رئيس الحكومة العنصري، خطاب يوضح 

بصورة ال لبس فيها أن كون المرء »إس����رائيليًا حتى النهاية«، متمثل في 

المكان����ة الطبيعية التي ال جدال فيها لكل مواط����ن في الدولة، يهوديًا 

كان أو عربيًا. 
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في ظل إخفاق الشرطة اإلسرائيلية وجهاز الشاباك في 

القبض على المشتبه بتنفيذ عملية إطالق النار في وسط 

تل أبيب، نش���أت ملحم، فإن قوات الشرطة طاردت، األحد، 

إشاعات حول المكان الذي يختبئ فيه. 

فقد هرع���ت قوات كبيرة من الش���رطة إل���ى مقبرة في 

مدين���ة بات يام في جنوب تل أبيب، بعد تلقيها بالغا بأن 

ملح���م يختبئ هناك، لكنها لم تجد أثرا له. وفي س���اعات 

بعد الظهر وصل الش���رطة بالغ بأن���ه يختبئ في ضاحية 

رمات أفيف في شمال تل أبيب، وهرعت قوات الشرطة إلى 

المكان، لكن تبين أن هذا البالغ كاذب أيضا.

ورافقت هذه العملية الكثير من االنتقادات للمستويين 

السياسي واألمني، بما في ذلك انتقادات لرئيس الحكومة 

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وللمفتش العام للشرطة، 

روني ألش���يخ، الذي بدأ مهامه الشهر الماضي بعد العمل 

لسنوات طويلة في الشاباك.

وكان نش���أت ملحم )29 عاما( من قرية عرعرة في المثلث 

الش���مالي قد أطلق النار على المارة ورواد حانة في ش���ارع 

ديزنغ���وف في قل���ب تل أبي���ب، بعد ظهر ي���وم الجمعة 

الماضي، ما أدى إلى س���قوط قتيلين ونحو عش���رة جرحى، 

إصابات بعضهم خطيرة. كذلك تعتقد الش���رطة أن ملحم 

قتل سائق س���يارة أجرة عربي في مكان آخر في تل أبيب 

بعد إطالق النار في ديزنغوف. 

وكان وال���د ملح���م، الذي يعم���ل حارس���ا ومتطوعا في 

الشرطة، قد أبلغ الش���رطة بأن منفذ عملية إطالق النار هو 

ابنه، وذلك بعد أن بثت قنوات التلفزيون أش���رطة مصورة 

ظهر فيها لدى تواجده في حانوت قرب موقع إطالق النار 

وبعد ذلك وهو يطلق النار من بندقية أوتوماتيكية. 

ويش���ار إلى أنه بع���د العملية ومعرفة هوية المش���تبه 

بتنفيذها، ترددت أنباء ع���ن أن ملحم نفذها انتقاما البن 

عم���ه، نديم ملحم، الذي قتله أفراد ش���رطة خالل مداهمة 

منزله بحثا عن سالح.

وكان نشأت ملحم نفس���ه قد ُسجن لمدة خمس سنوات 

بعد إدانته بمهاجمة جندي ومحاولة خطف سالحه. وقال 

المحامي س���امي ملحم، الذي مثل نش���أت ف���ي حينه، إن 

موكله ربما يعاني من مشكلة نفسية.

ويق���در محققو الش���رطة والش���اباك ب���أن ملحم يخطط 

لتنفيذ عملية أخرى. 

وقال���ت صحيف���ة »هآرتس«، أمس االثنين، إنه بحس���ب 

تقديرات المحققين فإن ملحم ال يزال مسلحا، وأنه لم يكن 

يعتقد أنه سيبقى على قيد الحياة بعد عملية إطالق النار 

وأنه من الجائز أن ينفذ عملية أخرى.

كذل���ك تحقق الش���رطة في احتم���ال أن ملحم لم يعمل 

لوح���ده وأن من الجائز أن هناك من عل���م بمخططاته قبل 

تنفيذ عملية إطالق النار.

وعل���ى ضوء هذه التقدي���رات، وخاص���ة احتمال تنفيذ 

عملية أخ���رى، تواصل قوات الش���رطة عمليات البحث عن 

ملحم، كما أن الش���رطة ستس���ير دوريات ألفرادها بشكل 

مكثف في ش���وارع تل أبيب وطالب���ت الجمهور بأن يكون 

يقظا. 

ه 
َّ
انية والعاشرة، أن

ّ
وكشفت القناتان اإلس���رائيليتان الث

ت���ّم العثور على الهاتف الجّوال الخاّص بملحم، وذلك بعد 

أن عثرت عليه طالبة في مدرس���ة ثانوي���ة في حّي »رمات 

أفيف«.

وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إن الشرطة تواصل 

عملي���ات البحث عن ملحم م���ن دون أن يكون لديها طرف 

خيط حول مكان تواجده.

انتقادات للشرطة وقائدها
ومع مرور ثالثة أيام من دون القبض على ملحم المشتبه 

بإط���الق النار، تعالت انتق���ادات ألداء الش���رطة وقائدها 

ألش���يخ. وانتقد ضباط في الشرطة إدارة ألشيخ للمطاردة 

خلف ملحم وعدم صلته بالجمه���ور، وقال أحد الضباط إن 

ألشيخ »نسي أنه لم يعد في الشاباك وال في الظالل، وإنما 

هو قائد الش���رطة، وهي جهاز ينبغي أن يعمل بشفافية 

مقابل الجمهور«. 

وأشار الضابط نفس���ه إلى وجود إشكالية كبيرة في أنه 

توجد معلوم���ات كثيرة حول هوية منف���ذ إطالق النار وال 

تزال خفية عن الجمهور. »الحقيقة هي أن الجمهور ُمبعد 

عن معلومات هامة، مثل هل يوجد أمن كاف إلرسال األوالد 

إل���ى المدارس، وما ه���ي هوية المخرب وم���ا هي صورته 

)صورة حديثة له( لك���ي يتمكن الجمهور من دعم جهود 

الشرطة؟«. 

ونقل موقع »وال���ال« االلكتروني عن ضابط ش���رطة قوله 

إن قائد الش���رطة في منطقة تل أبيب، بنتس���ي ساو، أراد 

التحدث إلى وس���ائل اإلعالم، واطالع الجمهور على جزء من 

المعلومات التي بحوزة الشرطة، لكن ألشيخ منعه من ذلك. 

وق���ال موقع »والال« إن قوات الش���رطة تأخرت عدة دقائق 

في الوصول إل���ى موقع إطالق النار، بينما اس���تغرق قيادة 

الشرطة ثالثة أرباع الساعة حتى استوعبت أن الحديث عن 

عملية س���قط فيها العديد من القتلى والجرحى، وبعد ذلك 

تم إطالق مروحية مراقبة في أجواء المدينة، وأن هذا الوقت 

»الضائع« فسح المجال أمام ملحم لتحسين مسار هروبه.

وتس���ود مدينة تل أبيب أجواء م���ن القلق والخوف بعد 

تردد تقديرات بأن ملحم قد يقدم على اختطاف مواطنين. 

وفي ظل هذه األجواء، قال العديد من سكان تل أبيب إنهم 

يخشون من إرسال أوالدهم إلى المدارس ورياض األطفال.

ودفع���ت هذه األجواء رئيس البلدية، رون خولدائي، إلى 

اإلعالن مساء السبت، أن من يشعر بالخوف والقلق بإمكانه 

أال يرس���ل أوالده إلى الم���دارس. وبالفعل، ف���إن أكثر من 

نصف الطالب لم يذهبوا إلى المدارس. 

وفي موازاة ذلك تعالت أصوات تدعو اإلس���رائيليين إلى 

حمل السالح، وأنه »لو حدثت عملية كهذه في القدس، لما 

بقي المخرب على قيد الحياة«.

»نتنياهو سياسي قزم«
وتفقد نتنياهو، مس���اء السبت، موقع عملية إطالق النار 

وعقد مؤتم���را صحافيا في المكان، ش���ن فيه هجوما ضد 

األقلية العربية وقيادتها.

وقال نتنياهو إنه »يقّدر التنديدات لهذه العملية التي 

ت���م التعبير عنها في الجمهور العرب���ي في البالد ويجب 

عل���ّي أن أقول إنن���ي أتوقع من جميع الن���واب العرب دون 

اس���تثناء أن يدينوا عملية القتل تل���ك بال تمتمة وبدون 

مراوغة«.

واعتب���ر نتنياه���و أنه »نعلم جميع���ا أن هناك تحريضا 

وحش���يا يمارسه اإلسالم المتطرف في الوسط العربي ضد 

دولة إسرائيل. هناك تحريض في المساجد وفي المدارس 

وفي شبكات التواصل االجتماعي. إننا نعمل بصرامة ضد 

هذا التحريض كما فعلنا عندما أخرجنا الش���ق الش���مالي 

للحركة اإلسالمية وحركة »المرابطون« عن القانون«.

وأردف »لن أقبل وجود دولتين في إسرائيل: دولة قانون 

بالنس���بة لمعظ���م مواطنيها ودولة داخل دولة بالنس���بة 

لج���زء من مواطنيها في الجيوب الت���ي ال يتم فيها فرض 

أحكام القان���ون. ويمارس فيها تحريض إس���المي ديني 

وتوج���د فيها كميات كبيرة من األس���لحة غير الش���رعية 

التي تستخدم في المناسبات واألعراس وأيضا في أعمال 

إجرامية غير متوقفة. انتهى هذا العصر«.

وتابع نتنياهو أن���ه »بلورت خطة مع وزير األمن الداخلي 

صصت له���ا أموال طائلة 
ُ
ومع المفتش العام للش���رطة خ

وموارد كثيرة. س���نزيد بش���كل دراماتيكي خدمات فرض 

أحكام القانون في الوس���ط العربي. إس���رائيل س���تفرض 

القانون وس���يادتها في كل أرجاء الدولة - في الجليل وفي 

النقب وفي المثلث وفي كل مكان«.

ق المحلل السياسي والش���ؤون الحزبية في صحيفة 
ّ
وعل

»هآرتس«، يرس���ي فيرتر، األحد، على تصريحات نتنياهو، 

مش���يرا إلى أنه في أعق���اب عملية انتحاري���ة وقعت في 

حافلة ركاب في شارع ديزنغوف في تل أبيب، في تشرين 

األول من العام 1994، حض���ر نتنياهو، كرئيس للمعارضة 

حينذاك، إلى موقع العملية، وقبل إخالء جثث العش���رين 

قتيال الذي سقطوا جراءها، انفلت بتصريحات تحريضية، 

واتهم رئيس الحكومة اإلسرائيلية حينها، إسحق رابين، 

والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالمسؤولية عنها.

وأضاف فيرتر أنه برغم مرور 21 عاما منذئذ إال أنه »يتضح 

أن نتنياه���و ل���م يتخلص من أحد طباع���ه، وهو التعميم، 

إثارة المشاعر، نشر الكراهية، زرع الخوف والتحريض ضد 

األقليات. القفز على أية فرصة، وعلى أية مأساة، وعلى أية 

كارثة إنسانية...«.

ورأى أن���ه خالل خطاب���ه في ديزنغوف »ظه���ر نتنياهو 

بأس���وأ حال. ال يحتوي، ال يهدئ، وال زعيم، وإنما كسياسي 

ق���زم.. وخصص معظم أقواله لهج���وم فظ ومخٍز ضد عرب 

إسرائيل. ووصف جمهورا بأكمله بأنهم مخالفون للقانون، 

كمجرمين يحملون السالح، وكمخربين محتملين«.

وتس���اءل فيرتر عّما منع نتنياهو من معالجة انتش���ار 

السالح غير القانوني في البلدات العربية، ومن إعداد خطة 

الجتثاث هذه الظاهرة ومن تطبيق القانون والنظام. وأكد 

أن »تهجمه على مجمل الجمهور العربي كان يفتقر للحياء 

حتى بالمقاييس التي عودنا عليها مع مرور السنين«.

كذلك انتقدت عضو الكنيس���ت تس���يبي ليفني أقوال 

نتنياهو، ودعته إلى »التصرف كرئيس حكومة، وعدم زرع 

الكراهية والخوف، فهذا ما نجح رئيس الحكومة في فعله 

ف���ي موقع العملية. لدينا رئيس حكومة يزيل عن نفس���ه 

المسؤولية«. 

ويب���دو أن نتنياهو لم يأبه بهذه االنتقادات، إذ كرر في 

مستهل اجتماع حكومته األسبوعي يوم األحد، القول إنه 

»قررنا أن نحدث تغييرا وس���نؤدي إلى تطبيق القانون في 

جمي���ع األصعدة: في قوانين البناء حيث لم يطبق القانون 

إطالقا وفي قوانين الضجة من المس���اجد والتحريض الذي 

يم���ارس فيها وطبعا في ش���بكات التواص���ل االجتماعي 

ولألس���ف أيضا في المدارس. كما س���يتم جمع األس���لحة 

غير الش���رعية التي توجد بكميات كبيرة جدا في الوسط 

العربي«.

عملية شبيهة بهجمات باريس
ف���ي أعقاب عملية إط���الق النار ت���رددت تقديرات على 

ألس���نة المحللين اإلس���رائيليين مفادها أنها مش���ابهة 

لهجمات باريس، قبل ش���هر ونصف الش���هر، والمنسوبة 

إل���ى تنظيم »الدولة اإلس���المية« )داع���ش(، بحيث يطلق 

المهاجم���ون النار ويقتلون ويصيبون مدنيين ثم يتمكن 

بعضهم من الهرب.

وكتب محلل الش���ؤون الدولية في صحيفة »يس���رائيل 

هيوم«، بوعاز بيس���موت، إنه »قبل ش���هر ونصف الشهر 

وقف���ت في ضاحية س���ان داني وش���اهدت أفراد ش���رطة 

يطاردون مشتبهين. ووصفت في حينه مطاردة صالح عبد 

السالم، أحد المشتبهين الثمانية الذي تمكن من الفرار«.

وأض���اف »وصفت في حينه مدينة متوترة ومتألمة، كما 

وصف���ت مقاهي ومطاعم خالية من ال���رواد، ويوم الجمعة 

مررت بالتجربة نفسها في تل أبيب«.

حتى مساء أمس:

الشرطة اإلسرائيلية ال تملك طرف خيط 
حول مخبأ منفذ »عملية تل أبيب«!

*تحليالت صحافية: »نتنياهو لم يتخلص من أحد طباعه 

وهو نشر الكراهية وزرع الخوف والتحريض ضد األقليات!«*

كتب برهوم جرايسي:

ضمن بنيامين نتنياهو في نهاية الش���هر الماضي كانون 

األول، ودون أي���ة صعوب���ة، فوزه في انتخابات رئاس���ة حزبه 

الليك���ود الت���ي قبل الحزب بإجرائها س���ريعا في 23 ش���باط 

المقبل، بعد أن اتبع األسلوب ذاته، الذي ينتهجه منذ أن عاد 

إلى رئاس���ة الحزب في العام 2005. وبذلك سيضمن نتنياهو 

لنفسه رئاسة الحزب أيضا في االنتخابات البرلمانية المقبلة. 

واس���تنادا الس���تطالعات الرأي التي تظهر تباعا، فإنه أيضا 

سيشكل حكومته الخامسة بعد االنتخابات أيضا. 

ويس���تفيد نتنياه���و م���ن ع���دة متغي���رات حصل���ت في 

الح���زب، بما فيه عمله الدؤوب إلبقاء كل ش���خصية يتوقع أن 

تنافسه مس���تقبال، في ظل العمل الحكومي والحزبي. فحتى 

المناف���س االفتراضي الجديد، الذي يلقى رواجا في وس���ائل 

اإلعالم، الوزير الس���ابق غدعون ساعر، قرر عدم المنافسة في 

االنتخابات المقبلة، لمعرفته بالنتيجة مسبقا.

وق���د عاد نتنياهو إلى رئاس���ة حزب »الليك���ود« في نهاية 

العام 2005، بعد االنشقاق الذي شهده الحزب وقاده الرئيس 

الس���ابق أريئيل ش���ارون، بتش���كيله حزب »كديما« المنحل 

حديث���ا. وقاد نتنياهو حزب الليكود من���ذ العام 1993 وحتى 

منتص���ف العام 1999. وخاللها من العام 1996 إلى العام 1999، 

ل حكومته في تلك السنوات. 
ّ
أعاد الليكود إلى الحكم، وش���ك

وخس���ر الحكم مجددا في انتخابات العام 1999، وأعلن يومها 

اعتزاله الحياة السياس���ية، إال أنه س���رعان م���ا عاد اليها في 

النصف الثاني من العام 2002، وخاض االنتخابات البرلمانية، 

 في القائمة ثانيا. 
ّ

ضمن قائمة حزبه برئاس���ة ش���ارون، وحل

وكان حتى االنش���قاق، في خريف 2005 نّدا لش���ارون. وكانت 

عودته لرئاس���ة الحزب خيار الال مفر، في حزب متهاو، يبحث 

عن »نجم« ينق���ذ ما يمكن انقاذه في انتخابات 2006. يومها 

 ثالثا بع���د »كديما« 
ّ

حص���ل الليكود عل���ى 12 مقعدا، وح���ل

و«العمل« وبفارق كبير.

متغيرات عملت لصالح نتنياهو
اس���تفاد نتنياهو م���ن عدة متغي���رات ط���رأت على حزب 

»الليكود« في العقدين األخيرين، غّيرت طابع الحزب، وجعلته 

ال يختلف عن أحزاب المس���توطنين األشد تطرفا. كما يغيب 

عن الحزب نجوم السياسة، القادرون على إحداث جرف شعبي 

خلفهم. وبرز التص���اق نتنياهو بمصالح حيتان المال، وبهم 

ش���خصيا، وهم بس���يطرتهم على االقتصاد ووسائل اإلعالم، 

يضمنون له سنوات حكم متواصلة، قد يسجل فيها نتنياهو 

رقما سياسيا، من بين كل رؤساء حكومات إسرائيل، من حيث 

عدد الحكومات التي ش���كلها، ومدة بقائه في الحكم بشكل 

متواصل.

م���ن اليمين إل���ى اليمي���ن األش���د تطرفا: من���ذ منتصف 

سنوات التس���عين، بدأ حزب »الليكود« يشهد عملية تغيير 

في تركيبت���ه الداخلية، بدأت بتس���لل مجموع���ات يمينية 

اس���تيطانية متطرف���ة إلى قواع���د الحزب، وم���ن خاللها إلى 

المجلس المرك���زي، والحقا إلى الهيئات القيادية، وش���كلت 

مركز قوة، ب���دأ يؤثر على كل انتخاب���ات داخلية في الحزب، 

خاصة لتش���كيل قائمة الحزب لالنتخاب���ات البرلمانية، حتى 

حينما كان حجم هذا التكتل صغيرا، وزاد تأثيره كلما تنامى 

حجمه وقوته. 

وعم���ل ه���ذا التغي���ر عل���ى تصفي���ة التي���ار اليمين���ي 

األيديولوج���ي، ال���ذي كان يقود الحزب، ف���ي حركة حيروت، 

وأيضا حينما ش���كلت الحركة ح���زب الليكود في العام 1973، 

وكان حضوره واضحا حتى مطلع سنوات االلفين، وتالشى كليا 

في االنتخابات األخيرة.

واس���تفاد نتنياه���و من ه���ذا المتغير، ال���ذي الءم جوهر 

عقليته وخطه الفكري والسياسي. وهذا برز حينما وصل إلى 

الكنيس���ت ألول مرة في العام 1988، واش���غاله منصب نائب 

وزير الخارجية في العام 1990، وإبان مؤتمر مدريد للسالم في 

خريف العام 1991. وأيضا حينما رئس الحزب في العام 1993، 

وقيادته المعارضة اليمينية الميدانية ضد اتفاقيات أوسلو، 

ووصوله إلى الحكم ألول مرة في العام 1996.

غياب نجوم السياس���ة: بخالف حزب »العم���ل«، فإن حركة 

»حي���روت« ومن ثم »الليكود« لم يكن يعج بنجوم السياس���ة 

القادرين على جرف الش���ارع، فمنذ الع���ام 1948 وحتى العام 

1983 قاد الحزب مناحيم بيغن، وكانت رئاس���ة إسحق شمير، 

خيار الال مفر أمام واقع اعتزال بيغن بشكل مفاجئ للسياسة 

في ذلك العام. وفي العام 1992 اعتزل ش���مير السياسة بعد 

خسارة انتخابات ذلك العام، وتم احضار نتنياهو في الصف 

الثاني لقيادة الحزب، فالش���خص األبرز فيه أريئيل ش���ارون، 

كان م���ا يزال تأثير دوره في الحرب عل���ى لبنان ومجزرة صبرا 

وشاتيال كبيرا عليه، وما كان بإمكانه تولي زعامة الحزب.

واختي���ار الحزب ألريئيل ش���ارون في الع���ام 1999، كان هو 

أيض���ا يندرج في اطار »خيار الال مفر«، وكذا كان الحال بعودة 

نتنياهو الى الرئاس���ة ف���ي العام 2005. ولك���ن نتنياهو لم 

يكت���ف بواقع حال الحزب، وعمل كثيرا من أجل اقصاء كل من 

كان مرش���حا لمنافسته، بدءا من س���لفان شالوم، الذي اضطر 

العتزال السياسة في الشهر األخير من العام المنصرم.

كذلك نجح نتنياهو، بالتصاقه بالجناح األش���د تطرفا، في 

اقصاء منافس���ه في الس���نوات األخيرة، العنصري المتطرف 

موش���يه فيغلي���ن. وكان نتنياه���و قد أعلن ف���ي العام 2011 

والحقا، أنه يطمح إلى نس���بة تأييد مطلقة في الحزب تتجاوز 

نس���بة 80%، إال أنه كان يحصل ف���ي كل االنتخابات األخيرة 

لرئاسة الحزب على ما بين 75% إلى %77.

وفي العام األخير سطع اس���م الوزير السابق غدعون ساعر، 

إعالمي���ا، كمنافس مفت���رض لنتنياهو، إذ تحدث���ت تقارير 

كثي���رة عن أن اعتزال س���اعر للسياس���ة قبل أكث���ر من عام، 

كان بس���بب ضغوط نتنياهو عليه ف���ي الحزب، ووصلت هذه 

الضغوط، حس���ب التقارير في حينه، إلى حد مضايقة زوجته 

الجديدة الصحافية ومقدمة البرام���ج االخبارية التلفزيونية 

غيئوال إيفن.

إال أن حضور ساعر في اإلعالم سياسيا، في األشهر األخيرة، 

ال يدل على أنه قادر على منافس���ة نتنياهو وتش���كيل خطر 

عليه، أو على االقل، الحصول على نس���بة تجعل نتنياهو قلقا 

على مس���تقبله السياسي. ورغم هذا، فقد سارع نتنياهو إلى 

اجراء انتخابات مبكرة لرئاس���ة الحزب، ك���ي يضمن مكانته، 

وعدم اعطاء س���اعر فرصة للمنافسة الجدية. في حين أنه إذا 

ج���رت االنتخابات البرلمانية بعد أكثر م���ن عام من اآلن، فإن 

عل���ى الحزب اعادة انتخاب رئيس الحزب، وفي هذه الحالة لن 

يقبل الحزب بتغيير رئيس���ه في أوج حملة انتخابية، خاصة 

إذا كان كحالة نتنياهو رئيسا للحكومة. 

العالق���ة بحيتان المال: ل���م تكن حكومة إس���رائيلية منذ 

العام 1948، إال وكانت في الجوهر متبعة لسياسة اقتصادية 

رأسمالية، وخدمت كبار أصحاب رأس المال، وتطورت وتتطور 

هذه السياس���ة باس���تمرار مع تط���ور وتغير أس���س النظام 

الرأس���مالي، وصوال إلى األسواق المفتوحة والعولمة، واتساع 

االحت���كارات. إال أن نتنياه���و تمي���ز في حكم���ه بااللتصاق 

بالمدرس���ة االقتصادي���ة الصقرية األميركي���ة، وفي صلبها 

تصفي���ة كل القطاع الع���ام، بما فيه الخدم���ات االجتماعية، 

وحتى بالتعليم والصحة، وغيرهما. وقد أطلق شمعون بيريس 

ذات يوم على هذه السياس���ة اس���م »السياسة الخنازيرية«، 

نظرا لشراهتها لصالح حيتان المال.

وع���دا ذلك فإن نتنياهو تميز بالتصاقه بكبار حيتان المال 

المحليين، وأيضا األميركان الذي���ن لهم تأثير أو على عالقة 

باالقتصاد اإلس���رائيلي، وتميز ه���ذا االلتصاق، في الحكومة 

الحالية، بس���يطرة نتنياهو على عدة وزارات في آن واحد، في 

هد غير مس���بوق في السياس���ة اإلس���رائيلية، وخاصة وزارة 

االقتص���اد، ووزارة االتص���االت، ع���دا وزارة الخارجي���ة ووزارة 

التعاون االقليمي.

وحيت���ان الم���ال يس���يطرون الي���وم على وس���ائل اإلعالم 

المركزية، التي لها الدور االبرز في صناعة الرأي العام، وهذا 

عدا عن صحيفة »يسرائيل هيوم« اليومية المجانية، واسعة 

االنتشار، المجندة كليا لدعم شخص نتنياهو، أكثر من حزب 

الليكود. 

االستطالعات والواقع
ع���رض اس���تطالع جديد لصحيف���ة »يديع���وت أحرونوت« 

وضعية الحلبة البرلمانية في ما لو جرت االنتخابات البرلمانية 

في هذه األيام، أي بعد 10 أش���هر عل���ى االنتخابات األخيرة، 

وتبي���ن أن الق���وة االجمالية لألحزاب التي تش���كل الحكومة 

الحالي���ة، وله���ا 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا ستخس���ر من 

قوتها بفعل خس���ارة حزب الليكود خمسة مقاعد، وسيكون 

المش���هد كالتالي: حزب الليك���ود بزعامة نتنياهو يهبط من 

30 مقع���دا اليوم إل���ى 25 مقعدا، بينما س���ترتفع قوة حزب 

تحالف المس���توطنين »البيت اليهودي« من 8 مقاعد إلى 12 

مقعدا )بغياب قائمة منافس���ة(، كما سيسخر حزب »كلنا« 3 

مقاعد، م���ن 10 اليوم إلى 7 مقاعد في االس���تطالع، وتحافظ 

كتلت���ا المتدينين المتزمتي���ن على قوتهما مع���ا وهي 13 

مقعدا. ما يعني أن القوة االجمالية لالئتالف الحاكم ستهبط 

من 61 مقعدا اليوم إلى 57 مقعدا حسب االستطالع.

ورغم ه���ذا، فإن اليمين المتطرف س���يحافظ على األغلبية 

المطلق���ة، بعد احتس���اب مقاع���د حزب »يس���رائيل بيتينو« 

بزعام���ة أفيغدور ليبرم���ان، الذي يجلس ف���ي المعارضة، إذ 

تتنبأ اس���تطالعات الرأي له أن ترتفع قوته من 6 مقاعد اليوم 

إل���ى 8 مقاعد، وه���ذا أقل من اس���تطالعات أخرى ظهرت في 

الشهرين األخيرين، وقد ارتفعت أسهم ليبرمان على خلفية 

تصريحاته الدموية في أوج الهّبة الفلسطينية.

ويقول االس���تطالع إن تحالف »المعسكر الصهيوني« الذي 

يض���م حزب »العمل« بزعامة إس���حق هيرتس���وغ، و«الحركة« 

بزعامة تس���يبي ليفني، س���يهبط من 24 مقع���دا اليوم إلى 

18 مقعدا في االس���تطالع، في حين سيستعيد حزب »يوجد 

مس���تقبل« قوت���ه التي كانت قب���ل االنتخاب���ات األخيرة، إذ 

س���ترتفع قوته م���ن 11 مقعدا اليوم إلى 18 في االس���تطالع. 

وس���تحافظ القائمة المش���تركة لقوى فلس���طينيي 48 على 

قوته���ا الحالي���ة م���ن 13 مقعدا، ف���ي حين س���يرتفع حزب 

»ميرت���س« اليس���اري الصهيوني من 5 مقاع���د اليوم إلى 6 

مقاعد في االستطالع.

كما تعامل االستطالع مع فرضية أن يتحالف الوزير السابق 

م���ن حزب الليكود، غدعون س���اعر، مع موش���يه كحلون، زعيم 

حزب »كلن���ا«، فحصلت هذه القائمة عل���ى 12 مقعدا بدال من 

7 في االس���تطالع األول، إذ »اقتنص���ت« القائمة أربعة مقاعد 

من حزب الليكود، الذي هبط ف���ي هذه الحالة إلى 21 مقعدا، 

كما »اقتنصت« مقعدا واحدا من تحالف المستوطنين »البيت 

اليهودي«، الذي بات له 11 مقعدا، ما يعني أن هذا االصطفاف 

االفتراضي أعادة ترتيب المقاعد داخل المعسكر الواحد.

من الواضح أن هذا االس���تطالع ال يمكن بأي حال من األحوال 

أن يعرض الواقع االنتخابي، فهو متأثر من عدة عوامل، أولها 

األوض���اع األمنية، وادعاء اليمين المتط���رف بأن حكومته »ال 

تضرب« بالقدر الكافي الفلس���طينيين، وهذا ما عزز أس���هم 

حزب »يس���رائيل بيتين���و« وزعيمه ليبرم���ان، وحزب تحالف 

المس���توطنين »البيت اليهودي«، الذي استفاد في نتيجته 

الظاهرة من عدم ادراج اسم القائمة التي نافسته هو وحزب 

»ش���اس« في االنتخابات الس���ابقة، »عوتس���ما« التي قادها 

المنش���ق عن حزب »شاس« إيلي يش���اي وأنصار حركة »كاخ« 

االرهابية المحظورة بموجب القانون.

نتنياهو يسعى إلى شق طريقه نحو رئاسة 
الحكومة اإلسرائيلية الخامسة!

*يتبع األسلوب ذاته للمرة الثالثة على التوالي: انتخابات سريعة لرئاسة الليكود إلرباك من يحاول 

منافسته *غدعون ساعر قرر عدم خوض منافسة نتيجتها معروفة سلفا *ال مؤشر إلى وجود 

من بقدرته االقتناص من هيمنة نتنياهو على حزب »الليكود« مدعوما من الجناح األشد تطرفا*

"متتالية" نتنياهو.             )أ.ف.ب(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

العبء الضريبي ارتفع على 
الضعفاء وتراجع عن األقوياء

قال بحث جدي���د لمعهد فان لير- القدس إن العبء الضريبي 

اإلجمالي ارتفع على الشرائح األكثر ضعفا، وتراجع عن الشرائح 

الغنية بنسب ملحوظة. وقد قارن البحث اجمالي الضرائب التي 

كانت مفروضة في الع���ام 2001، مقابل ما كان في العام 2013، 

والحقا لم تتغير الصورة، وتعامل البحث مع التدريج االجتماعي 

بموجب عش���ر درجات إذ كانت الدرجة األولى للش���ريحة األكثر 

ضعفا، والشريحة العاشرة لألقوى.

ويقول البحث إن اجمال���ي الضرائب على الدرجة األولى، وهم 

األكثر ضعفا، كانت 29% في العام 2001، لترتفع في العام 2013 

إلى نس���بة 34%. وبقي الحال على ذاته عند الدرجة االجتماعية 

الثاني���ة 25%. وب���دأت تنخف���ض الضريبة ابتداء م���ن الدرجة 

الثالثة، إذ انخفضت الضريبة م���ن 26% إلى 25%. وفي الدرجة 

الرابعة من 26% إلى 24%، وفي الخامسة من 28% إلى 24%، وفي 

السادس���ة من 29% إلى 24%، وفي الس���ابعة من 31% إلى %24، 

وفي الثامن���ة من 35% إلى 27%، وفي التاس���عة من 37% إلى 

28%، وفي الدرجة العاش���رة، انخفضت الضريبة اإلجمالية من 

47% في العام 2001، إلى 42% في العام 2013. 

ويقول البحث إن أحد أسباب االرتفاع الضريبي هو رفع ضريبة 

المش���تريات، ففي إس���رائيل هذه ضريبة عام���ة تطال جميع 

المشتريات تقريبا، باستثناء الخضراوات والفواكه، بينما هذه 

الضريب���ة في دول متط���ورة عديدة تدريجي���ة، وهناك تفاوت 

بين الس���لع والخدمات، بحيث تكون أقل على الس���لع الحياتية 

األساسية اليومية.

ارتفاع حاد في أعداد 
المحامين وتراجع مداخيلهم

بّينت معطيات جدي���دة أن عدد العاملين في مهنة المحاماة 

في إس���رائيل ما زال يسجل ارتفاعا حادا، وسجل العام الماضي 

2014 ذروة جديدة في أعدادهم، التي ارتفعت بسبعة أضعاف 

مقارنة مع عدد السكان في العام 1960. 

ف���ي المقابل بّين���ت المعطيات تردي مداخي���ل المحامين، 

الذين تس���يطر على مهنتهم في الس���نوات األخيرة شركات 

محام���اة ضخمة، تس���توعب مئ���ات المحامين ف���ي فروعها، 

وتفرض شروطا تقل عما باالمكان الحصول عليه للمحامي في 

مكتب خاص له.

وتقول معطي���ات مكتب االحصاء المركزي الرس���مي إنه في 

العام 1960 كان في إس���رائيل محام واحد لكل 934 مواطنا، وفي 

الع���ام 1970 انخف���ض العدد إلى محام ل���كل 623 مواطنا، وفي 

الع���ام 1990 انخفض المعدل إل���ى 451 موطنا، وفي العام 2000 

إلى 275 مواطنا، وانكس���ر حاجز ال� 200 مواطن في العام 2006، 

ووصل إلى مستوى 143 مواطنا في العام الماضي 2014. ويقول 

هذا المكتب إن أعداد المحامين تزايدت س���نويا بنس���بة %6، 

مقابل نسبة تزايد سكاني تقل عن %2.

ويعاني قطاع المحاماة من ترد في مداخيل المحامين، ونسبة 

كبيرة من حاملي شهادة الحقوق ال تعمل في مهنتها، رغم أن 

غالبيتهم يحافظون على رخصة المحاماة. وحسب التقرير، فقد 

ظهر تفاوت ضخم في معدل مداخيل المحامين من منطقة إلى 

أخ���رى، وكان أعالها في منطقة تل أبيب الكبرى، إذ بلغ المعدل 

7ر13 ألف ش���يكل، وهو م���ا يع���ادل 3350 دوالرا، قبل الخصم 

الضريب���ي واالجتماع���ي. وينخف���ض في منطق���ة القدس إلى 

7ر11 ألف ش���يكل، وهو ما يع���ادل 3 آالف دوالر. وينخفض في 

المنطقة الش���مالية إلى مستوى 8700 شيكل وما يعادل 2240 

دوالرا، وفي الجنوب إلى 7500 ش���يكل م���ا يعادل 1930 دوالرا، 

وه���ي معدالت مداخيل تقل عن معدل رواتب موظف عادي في 

ش���ركة أو مؤسسة عامة. وتقل مداخيل الش���مال والجنوب عن 

معدل األجور العام الذي بلغ في نهاية العام 2014 حوالي 9400 

شيكل، وما يعادل 2420 دوالرا. 

السياحة تراجعت بنسبة
 18% في تشرين الثاني

قالت احصائية جديدة لمكتب االحصاء المركزي اإلسرائيلي 

إن الس���ياحة الداخلة إلى إسرائيل ش���هدت في شهر تشرين 

الثان���ي الماضي تراجعا بنس���بة 6ر4% مقارنة بنفس الش���هر 

من العام قبل الماضي 2014، ولكن ذلك الش���هر كان متأثرا من 

العدوان اإلس���رائيلي على غزة الذي وق���ع في صيف 2014، ولذا 

فإنه بمقارنة مع الش���هر ذاته من العام 2013، تكون السياحة 

الداخلة قد شهدت تراجعا بنسبة %18. 

وق���ال المكتب في تقريره إن العام 2015 بدأ يش���هد نهوضا 

من تراجع السياحة الذي طرأ في أعقاب العدوان على غزة، إال أن 

الهبة الش���عبية أعادت العجلة إلى الوراء وفي االشهر األخيرة 

من العام المنتهي 2015، ش���هدت تراجعا في الس���ياحة، أكثر 

مما كان في نهاية العام 2014.  

وذك���ر مكت���ب اإلحصاء أن أعداد الس���ياح الذي���ن دخلوا إلى 

إس���رائيل في األشهر التسعة األولى من العام المنتهي 2015، 

كان أعل���ى بنس���بة 6%، عما كان ف���ي الفترة ذاته���ا من العام 

2013، بمعنى أن الس���ياحة ف���ي العام 2014، تجاوزت بنس���ب 

أعلى الس���ياحة في العام قبل الماضي 2013، إال أنه مع نشوب 

الهّبة بدأت موجة إلغاء حجوزات فورية، تأثرت منها األش���هر 

الثالثة األخيرة من العام المنصرم. فقد تراجعت الس���ياحة في 

تش���رين األول بنس���بة 5ر14%، فيما كما ذكر تراجعت السياحة 

في تشرين الثاني بنسبة %18.

ويق���ول تقرير المكتب إن التراجع كان أكبر في عدد ليالي 

المبي���ت في الفن���ادق، ففي حي���ن تراجعت الس���ياحة في 

تشرين الثاني ب� 6ر4% عن نفس الشهر من العام 2014، فإن 

عدد ليالي المبيت تراجع بنسبة 11% وأيضا بنسبة 28% عن 

عدد ليالي المبيت في الش���هر ذاته من العام 2013، بمعنى 

أن م���ن ق���رر القدوم إلى إس���رائيل بادر إل���ى تقليص فترة 

إقامته فيها.

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة اإلسرائيلية على مشروع 

قانون ذي صيغة أكثر تش���ددا تحظ���ر فتح المحال التجاري���ة كليا والتجمعات 

التجارية الكبرى أيام الس���بت، إال أنه بعد ثالثة أيام من المصادقة على مش���روع 

القان���ون قررت الحكومة تجميد التصويت عليه في هذه المرحلة إلى حين إعادة 

النظر فيه. لكن هذا لم يمنع عاصفة من االنتقادات في الشارع اإلسرائيلي.

وبادر إلى مش���روع القانون النائب عن ح���زب الليكود ميكي زوهر، وينص على منع 

جارف لفتح المحال التجارية والتجمعات الكبرى أيام السبت وفي األعياد اليهودية. 

وبعد أن أقر مش���روع القانون في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قرر رؤساء أحزاب 

االئتالف الحاكم تجميد القانون، إلى حين تبحث لجنة حكومية مؤلفة من المديرين 

العامين للوزارات ذات الشأن هذا الجانب.

وتعد قضية السبت اليهودي والقوانين المتعلقة بها، واحدة من القضايا الخالفية 

الحارقة بين جمهوري العلمانيين والمتدينين في إس���رائيل، ومنذ عشرات السنين 

لم يتوقف الجدل في إسرائيل حول المسموح والممنوع دينيا في أيام السبت. 

وتع���ود خلفية القانون إلى المعركة التي نش���بت بين بلدي���ة تل أبيب والحكومة 

قبل نحو عامين، إذ أن البلدي���ة طلبت من وزارة الداخلية المصادقة على قانون بلدي 

محلي، يس���مح بفتح حوانيت تبي���ع أغذية في أيام الس���بت، والقصد هنا محال في 

األحياء اليهودية وأصحابها من اليهود، إذ أن المحال التجارية في مدينة يافا التي 

بات���ت جزءا من تل أبي���ب وأصحابها عرب، تعمل أيام الس���بت كالمعتاد. وقد رفض 

وزير الداخلية في حينه غدعون س���اعر الطلب. كما أن البلدية ذاتها كانت قد اثارت 

قبل ثالث سنوات قضية حركة المواصالت العامة، وتجددت المعركة في ربيع العام 

الماضي 2015، حينما رفض وزير المواصالت يس���رائيل كاتس تحرير المواصالت من 

قيود السبت.

وقضي���ة المحال الغذائي���ة هي العقبة األكبر في تحري���ر الحركة العامة من قيود 

الس���بت اليهودي، فحسب ش���رائع الحالل اليهودية، فإن المحل التجاري الذي يبيع 

يوم الس���بت، ُيسقط تلقائيا ش���هادة الحالل عن جميع المنتوجات التي في المحل، 

حتى وإن كانت مواصفتها مطابقة للشريعة اليهودية. وهناك جمهور واسع يطالب 

بفتح المحال التجارية، والس���ماح بإمكانية التسوق في أيام السبت، كون الكثير من 

العائالت ترغب في االستفادة من هذا اليوم لتوفير االحتياجات األسبوعية للمنزل.

لكن الج���دل حول هذه القضية ل���م ينحصر فقط في مس���ألة الموقف من اإلكراه 

الدين���ي، بل ول���ج إلى جوان���ب حزبية واقتصادي���ة كبرى، فقد أظهر تقرير س���ابق 

لصحيفة »ذي مارك���ر« االقتصادية التابعة لصحيفة »هآرتس«، أن رجال أعمال كبارا 

من المتدينين، مّولوا من وراء الكواليس الحملة ضد بلدية تل أبيب وقرارها الس���ماح 

بفت���ح حوانيت لبي���ع األغذية في أيام الس���بت، إذ أنهم متضررون م���ن القرار كون 

محالهم مغلقة أيام الس���بت بينما ش���بكات أخرى منها شبكات اغذية تفتح ابوابها 

أيام السبت وتسجل أرباحا.

وف���ي محاولة للخروج من مأزق تطرح م���ن حين إلى آخر فكرة جعل يوم األحد عطلة 

رس���مية للقطاع العام، وأيضا في القطاع الخاص، ليكون للعاملين يوم راحة يقدرون 

فيه على التنزه والتسوق بحرية، بعيدا عن قيود السبت.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قرر قبل س���نوات قليلة، في حكومته قبل 

الس���ابقة، تش���كيل لجنة وزارية ومن مختصين لبحث اقتراح وزي���ر في حكومته أن 

يكون يوم األحد يوم عطلة آخر عدا الس���بت، في حين يك���ون يوم الجمعة يوم عمل 

قصيرا، وإضافة س���اعات عمل لأليام األربعة المتبقية، والهدف من جعل يوم األحد 

يوم عطلة هو أن يتم تجاوز عقبة تشريعات السبت الدينية، وفسح المجال أمام يوم 

عطل���ة تجوز فيه حركة المواصالت وحركة الجمهور العامة، وهذه مبادرة ظهرت في 

الماضي من خالل مشروع قانون حاول أعضاء كنيست سابقون تمريره، إال أنه اصطدم 

بمعارضة المتدينين األصوليين المتزمتين »الحريديم«.

ويحظى اقتراح عطلة األحد بدعم بنك إس���رائيل المرك���زي، كذلك فإن بحثا أجري 

في قس���م األبحاث في الكنيست قال إن جعل يوم األحد يوم عطلة أسبوعية سيكون 

ايجابي���ا لالقتصاد من عدة نواح، فهناك الكثير من الجهات االقتصادية التي تعمل 

مع األسواق العالمية س���تكون ساعات عملها مفتوحة ومالئمة أليام العمل في أكبر 

األس���واق العالمية. كذلك وحسب قسم األبحاث فإن منح جمهور العاملين يوم عطلة 

إضافية سيس���اهم في رفع معنوياته���م وجاهزيتهم للعمل اكثر بعد اس���تراحة 

فعلية تكن فيها حركتهم من دون تقييدات دينية.

وقانون الس���بت هو واحد من سلسلة قوانين تتعلق بمس���ألة الدين والدولة، بادر 

لها الن���واب في الوالية البرلمانية الحالية، ولكن هناك م���ا يزيد عن ثمانية قوانين 

تتعلق بمس���ألة الطعام الح���الل، منها قوانين تدعو لتش���ديد التعليمات، وقوانين 

أخرى تطالب بتحريرها.

الحكومة اإلسرائيلية تصادق ثم تجمد التصويت على مشروع 
قانون يحظر كليا فتح المحال التجارية أيام السبت!

*المعركة على السبت مقدمة لسلسلة قوانين تشّدد من فرض »أحكام الشرائع اليهودية«*

بقلم: عيران يشيف )*(

اعتاد حامل جائزة نوبل في االقتصاد البروفس����ور بول سامولس����ون من المعهد 

التكنولوجي ماساتشوس����تس )»إم. أي. تي«( على الق����ول »إذا كان عليكم تقديم 

توقع����ات، فافعلوا هذا بوتي����رة متقاربة«. وهذا صحيح فالتوقع����ات االقتصادية 

قصيرة المدى ليست دقيقة، خاصة فيما يتعلق بأسواق المال. والتوقعات بعيدة 

المدى أكثر دقة.

على هذا األساس نطرح ما يلي:

ف����ي واق����ع األمر فإن الع����ام الجديد 2016 من ش����أنه أن يكون كس����ابقه، إن كان 

على مس����توى النش����اط االقتصادي العام، أو في أس����واق المال اإلسرائيلية. وهذه 

التوقعات تشمل أيضا التباطؤ في الحركة االقتصادية، لكن ليس ركودا، وسيكون 

ارتفاع محدود في أسعار األسهم يتخلله تعديالت كما جرى في شهري آب وأيلول 

الماضيين )2015(.

وسيكون في محور اهتمامات العالم عدة قضايا: 

أوال- الرفع المحدود للفائدة البنكية من قبل البنك الفدرالي في الواليات المتحدة 

األميركي����ة، وهو ما بدأ في ش����هر كانون األول الماض����ي 2015. )مالحظة الترجمة: 

المقال نشر قبل قرار رفع الفائدة(. إال أن البنك الفدرالي ال ينوي تسريع وتيرة رفع 

الفائدة. وفي إسرائيل سيكون رفع الفائدة متخلفا عن الواليات المتحدة.

ثانيا: النش����اط االقتصادي في األس����واق العالمية من ش����أنه أن يكون منضبطا، 

ومتأثرا بش����كل سلبي من التباطؤ الشديد للنمو االقتصادي في دول اليورو، وأيضا 

في الصين. 

ثالثا: االرتفاعات الحادة في بعض أس����واق المال العالمية سيتبعها »تصحيح«، 

كما كان في التراجعات التي ش����هدتها األسواق في شهري آب وأيلول الماضيين 

 .)2015(

القضي����ة الرابعة هي أس����واق الطاقة، فالتوقعات الحالية تش����ير إلى اس����تمرار 

األسعار المنخفضة نسبيا للنفط والغاز، ولكن علينا أن نذكر أن هذه أسواق متقلبة 

وبوتيرة متسارعة جدا.

وس����تواصل األوضاع السياس����ية بلعب دور في التأثير على األوضاع االقتصادية 

العالمية، وبالتالي على أس����واق المال، إال أن التأثيرات على أس����واق المال ستكون 

محدودة وقصيرة المدى. وعلى س����بيل المثال فإن تأثير الحرب التي تشنها بعض 

دول الناتو وروسيا على داعش سيكون محدودا.

أما في إس����رائيل فإن ارتفاع كلفة المعيش����ة وارتفاع أسعار البيوت سيواصالن 

كونهم����ا موضوعين مركزيين لدى الجمهور. وبتقدي����ري لن يطرأ تغير ذو أهمية. 

وكما يبدو فإن وزارة المالية وبنك إس����رائيل يعمالن بش����كل بطيء جدا، وبوسائل 

ليست فّعالة لحل المش����كلة. فالعرض ال يتزايد بوتيرة كافية، والظروف المالية ال 

تقلل الطلب، وخاصة من قبل المستثمرين. 

كذلك، فإن قطاع البن����اء يعاني من طرق انتاج قديمة، ومن انتاجية قليلة، وهذا 

مرتبط أيضا باس����تيراد عاملين أجانب منذ 25 عاما، ما ينعكس على جودة متردية 

ف����ي البناء، وفي مش����اريع البناء طويلة األمد. وهذا يتطلب اصالحات أساس����ية من 

أجل رفع مس����توى االنتاجية، ورفع مس����توى الجاهزية في قطاع البناء، ولكن هذه 

االصالحات ال يتم تنفيذها، وباألس����اس بسبب ضغوط شركات البناء التي تتخوف 

من المس بأرباحها، وقادرة على أن تسيطر على قوة سياسية بشكل واضح.

كذلك فإن قطاعات أخرى في االقتصاد اإلس����رائيلي من غير المتوقع أن نش����هد 

فيه����ا تحوالت جدية في العام الجديد 2016، ولكن تأثير هذا س����يتضح أكثر بعد 

20 و30 عاما وخاصة بس����بب األفق قصير المدى ف����ي التخطيط االقتصادي، وعالج 

القضايا. والمهم في هذا الجانب من وجهة نظري ما يلي:

وضع البني����ة التحتية البش����رية في إس����رائيل. فثمة مجموعات ف����ي المجتمع 

تتزايد نس����بتها من بين الجمهور العام بوتيرة عالية، وهي قليلة المش����اركة في 

س����وق العمل، وانتاجيتها ضعيفة. وهذا بش����كل خاص بين جمهوري المتدينين 

المتزمتي����ن »الحريدي����م« والع����رب، ولكن توجد ش����رائح ضعيفة أخ����رى في هذه 

القضية، مثل المهاجرين من أثيوبيا والعمال األجانب. وستبدو إسرائيل مختلفة، 

حينما يكون نصف الجمهور من الش����رائح الضعيف����ة )يقصد الكاتب توقعات بأن 

يشكل العرب والحريديم بعد العام 2030 ما يزيد عن 50% من اجمالي السكان(.

تخلف البنى التحتية في إس����رائيل، إذ أن البن����ى التحتية فيها أضعف مما هي 

عليه في الدول المتطورة.

االنش����قاق السياس����ي الخطير: حينما يكون في الكنيس����ت م����ن 10 إلى 12 كتلة 

برلمانية، وكل حكومة ترتكز على ائتالف هش، وتجري االنتخابات بوتيرة متقاربة، 

فإنه ليس بمقدور الس����لطة اتخاذ ق����رارات اقتصادي����ة ذات أهمية، وبضمن هذا 

قرارات تتعلق بالتنافس االقتص����ادي، كما أن قرارات كهذه ال تتخذ على الصعيد 

السياسي.

تده����ور مكانة الديمقراطية وس����لطة القانون، وهذا يم����س بالثروة المجتمعية 

ف����ي إس����رائيل. إذ أن هذا هو جانب ضروري للنس����يج االجتماعي، وأيضا للنش����اط 

االقتصادي، وبضمن ذلك أنه مفيد لالس����تثمارات األجنبية. وإذا ما تم تجاوز حدود 

معينة فإن هذا من ش����أنه أن يقود إلى هجرة الجمهور من الش����ريحتين الوسطى 

والعليا.

مشاكل سوق العمل: وبضمنها النس����بة العالية للعمال األجانب وطالبي اللجوء، 

واتساع ظاهرة تشغيل العاملين من خالل شركات القوى العاملة )شركات مقاولة(، 

إذ أن االنتاجية في هذه المسارات ضعيفة جدا.

غياب التخطيط الناجع في الجهاز الضريبي: من الممكن اس����تغالل أفضل بكثير 

لش����بكة الضرائب، من أجل اعادة توزيع المداخيل وتقليص ظاهرة عدم المساواة، 

التي هي من األكبر في العالم.

إدارة ميزانية الدولة: إن المصاريف تعاني من أدوات تخطيط ورقابة مش����ّوهة، 

وبضمن ذلك ميزانية وزارة الدفاع، التي تحتاج إلى اصالحات جوهرية.

لن أتفاجأ إذا ما س����تكون في العام 2016 عمليات إرهابية، أو حرب أخرى في غزة، 

أو انتخابات جديدة، أو تغيير جوهري في االئتالف الحاكم، أو دخول إيهود أولمرت 

إلى الس����جن، وأحداث كبيرة أخرى. لكن لن يكون في هذه األحداث أي تغيير اتجاه 

جوه����ري، ول����ن يكون لها تأثير كبير عل����ى االقتصاد أو على أس����واق المال. فحتى 

األزمة االقتصادية العالمية في العامين 2008 و2009، لم تؤثر بقوة على االقتصاد 

اإلسرائيلي. 

صحي����ح أن التغيرات الجارية في إس����رائيل بطيئ����ة، لكن أضراره����ا التراكمية 

ستنعكس بشكل كبير جدا على المدى البعيد.

)*( الكاتب بروفســـور ومحاضر في كلية االقتصـــاد في جامعة تل أبيب، وأيضا في 

معهد أبحاث األمن القومي في الجامعة ذاتها. عن مجلة »ذي ماركر الشهرية«.

دولة في مسار انهيار

أظهر تقري���ر الرواتب الذي تصدره وزارة المالية اإلس���رائيلية س���نويا مدى 

اتس���اع الفجوات بي���ن مداخيل أصح���اب الوظائف الكبيرة وأصح���اب الوظائف 

العادية، كما أظهر اتس���اع ظاهرة العمل من خالل ش���ركات قوى عاملة تفرض 

شروط عمل اس���تبدادية متدنية لتقلل صرف الخزينة على القطاع العام. وكما 

 بحث 
ّ

ف���ي كل التقارير فإن الش���ريحة األضعف تبقى المواطني���ن العرب، إذ دل

أخي���ر لمكتب اإلحصاء المرك���زي على أنه كلما زادت مؤه���الت المواطن العربي 

األكاديمية كان التمييز ضده في الرواتب أكبر.

وقد تس���لطت األضواء في التقارير الصحافية على أصحاب المداخيل العالية 

من بين العاملين في المؤسس���ات الرسمية وكبرى الشركات الحكومية، وخاصة 

ش���ركات البنى التحتي���ة مثل الكهرب���اء والمياه والموانئ، وأيض���ا في الجهاز 

الصح���ي، إذ يصل معدل الرواتب عند أصحاب الوظائف الكبيرة إلى ما بين 9 إلى 

13 ضعف معدل الرواتب الرس���مي، الذي بلغ في نهاية العام قبل الماضي 2014 

9400 شيكل، وهو ما يعادل 2422 دوالرا قبل خصم الضرائب والضمان االجتماعي 

والتأمين الصحي.

وقد أظهر التقرير مجددا أن حوال���ي ثلث العاملين يتقاضون في محيط الحد 

األدنى م���ن الرواتب، وأن 50% م���ن األجيرين يتقاضون أقل من 6700 ش���يكل 

ش���هريا، وهذا بحد ذاته يش���كل 71% من مع���دل األجور الع���ام، وأن 75% من 

األجيرين يتقاضون أقل من معدل الرواتب الرسمي.  

ويظه���ر من التقري���ر أن 11 ألف عامل في القطاع الع���ام )الحكومي( عملوا من 

خالل ش���ركات قوى عاملة، أكثر بنسبة 15% عما كان في العام 2013، على الرغم 

من اتس���اع المطالبة بوقف ظاهرة التش���غيل هذه في القط���اع العام تحديدا، 

علم���ا ان الحديث أوس���ع في القطاع الخاص. وش���ركات القوى العاملة تس���يطر 

على وظائف حكومية، من المفترض أن تديرها المؤسس���ات الحكومية مباشرة، 

وتدفع للعاملين فيها مباش���رة مع ضمان كاف���ة الضمانات االجتماعية وغيرها. 

إال أن ش���ركات القوى العاملة تأخذ ميزانيات تش���غيل، أقل من تكلفة تشغيل 

الموظفين، وتقوم بتشغيل الموظفين بشروط راتب متدنية جدا، وبشبه حرمان 

من الضمانات االجتماعية، كون نس���بة عالية جدا من العاملين يعملون لبضعة 

أش���هر، ويتم فصلهم قبل أن يستحقون تعويضات بعد انهاء العمل. ومن هذه 

الوظائف ما تستوجب شهادات أكاديمية في القطاع االجتماعي وغيره. 

وأيض���ا في ما يخص الرواتب فقد أظهر تقرير آخ���ر لمكتب اإلحصاء المركزي 

فجوات الرواتب بين العرب واليهود، على أساس األجر لساعة عمل، بحسب تدريج 

التحصيل العلمي، فمن تعلم من صفر إلى ثماني سنوات )مدرسية( معدل أجرة 

س���اعة العمل لليهود 3ر33 ش���يكل مقابل 8ر28 ش���يكل للعرب  )58ر8- 42ر7 

دوالر(. ومعدل س���اعة األجر لمن تعلموا من 9 إلى 10 سنوات )مدرسية( لليهود 

تقرير الرواتب يكشف عن مدى اتساع الفجوات بين الفقراء والميسورين!

4ر36 شيكل وللعرب 8ر29 شيكل )38ر9- 68ر7 دوالر(. ولمن أنهى 11 إلى 12 سنة 

تعليمية، فإن معدل أجرة الس���اعة لليهود 5ر36 ش���يكل، وللعرب 8ر33 شيكل 

)39ر9- 71ر8 دوالر(. ولمن أنهى 13 إلى 15 س���نة تعليمية، لليهود 7ر56 شيكل، 

وللعرب 5ر45 ش���يكل )61ر14- 72ر11 دوالر(. وأكب���ر الفجوات لمن بحوزتهم أعلى 

الش���هادات األكاديمية، وتعلموا من 16 عاما وما فوق، إذ بلغ معدل أجرة الساعة 

لليهود 4ر83 شيكل مقابل 2ر55 شيكل للعرب )5ر21- 22ر14 دوالر(.

عاملون وفقراء
وف���ي س���ياق متصل بقضي���ة األجور تبقى ش���ريحة ليس���ت قليل���ة تعادل 

نس���بة تالمس 5ر1% من إجمالي المنخرطين في س���وق العم���ل، إال أنهم ضمن 

»المس���تقلين« واصحاب المصالح التجارية والمهنية لكن في واقع األمر فإنهم 

من الحرفيين الذين يعملون بش���كل مستقل أو اصحاب متاجر صغيرة، ال تحقق 

مدخوال كافيا لسداد كلفة المعيشة. 

وبحس���ب تقرير مؤسس���ة الضمان االجتماعي الرس���مية )مؤسس���ة التأمين 

الوطن���ي( عن الفقر ف���ي العام قبل الماض���ي 2014، والصادر ف���ي نهاية العام 

المنصرم، فإن 40 ألف عائلة فيها رّب العائلة من »المستقلين« تعيش تحت خط 

الفقر، وعدد األنفار فيها يبلغ 188 ألف نسمة.

وهذه الش���ريحة ال تحصل عل���ى مخصصات اجتماعية بقدر م���ا يحصل عليه 

األجيرون، وخاصة مخصصات بطالة، إال أنه في اآلونة األخيرة يجري إعداد قانون 

يضم���ن لهم مخصص���ات بطالة تحدد وفق مداخيله���م األخيرة في حال توقف 

عملهم. 

كما يجري اعداد قانون يلزم كل »المس���تقلين« بفتح توفير تقاعدي، ألن فقر 

هذه الشريحة، خاصة الحرفيين منهم، يتعمق أكثر في فترة الشيخوخة بعد أن 

يتوقفوا عن العمل كليا بفعل تقدم العمر. 
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كتب سليم سالمـة:

يتواصل في دورة الكنيس���ت اإلسرائيلي الحالي )ال� 20(، بصورة منهجية 

حثيثة، ما كان بدأ في دورتيه الس���ابقتين بش���كل خاص )ال� 19 وال� 18( في 

إطار الحملة التشريعية المحمومة التي يقودها وينفذها اليمين اإلسرائيلي 

الحاكم لس���ّن مجموع���ة من القواني���ن العنصرية المعادي���ة للديمقراطية 

 على جمعيات ومنظمات غير 
ّ

ولحقوق اإلنسان، الفلسطيني تحديدًا، تنقض

حكومية تعنى بحقوق اإلنس���ان عامة، والفلسطيني خاصة، بغية معاقبتها 

أواًل ثم محاصرتها والتضييق عليها، بل خنقها، ماليًا، ثانيا، وذلك من خالل 

اتهامها، بصورة عامة، بأنها »تتعاون مع أعداء إس���رائيل« و«تخدم أجندات  

أجنبية معادية لدولة إسرائيل ومصالحها كدولة يهودية«! 

وتص���ّب هذه الحملة التش���ريعية المحموم���ة، كلها، في إطار »تجس���يد 

أيديولوجية حكومة اليمين، بما يرمي إلى تطبيق سياسات اليمين... فلهذا 

الس���بب ولهذا الغرض، بالضبط، تم انتخابنا«! � على حد تعبير وزيرة العدل 

اإلسرائيلية، أييلت شاكيد )من حزب »البيت اليهودي«(، المبادرة األساسية 

والمس���ؤولة المباشرة عن الجزء األكبر من هذه القوانين الجديدة، وذلك في 

مقابل���ة مع موقع »واال« اإلس���رائيلي يوم 28 كان���ون األول األخير، غداة إقرار 

مشروع القانون الجديد.  

ومش���روع القانون األخير ضمن هذه الحملة، حتى اآلن، هو المسمى رسميًا 

»قانون الش���فافية«، الذي أقرته »اللجنة الوزارية لشؤون التشريع« )برئاسة 

ش���اكيد نفسها(، يوم 27 كانون األول األخير، وذلك بإجماع أعضائها الوزراء 

ال� 12 كلهم، بينما لم يكن حاضرا في الجلسة إياها سوى اثنين منهم فقط: 

أييلت شاكيد )رئيس���ة اللجنة( وزئيف إلكين )الليكود(. أما الوزراء العشرة 

اآلخرون أعضاء اللجنة، فقد صوتوا مؤيدين مش���روع القانون، من دون إجراء 

أي نقاش أو بحث حوله!! 

وتش���كل المصادقة على مش���روع القانون في »اللجن���ة الوزارية« الخطوة 

العملي���ة األولى في عملية س���ّن هذا القانون، إذ س���ُيطرح على الكنيس���ت 

للتصويت عليه باعتباره »مش���روع قانون حكومي«، وهو ما ُيكس���به األغلبية 

ه وإدراجه في 
ّ
البرلمانية الالزمة، بصورة أوتوماتيكية تقريبا، ما يعني أن سن

كتاب القوانين اإلسرائيلي قد أصبح في حكم المؤكد، تقريبا. 

و«قانون الشفافية« هذا يش���كل تعديال ل�«قانون الجمعيات« )القائم في 

إسرائيل منذ العام 1980( ويرمي إلى فرض جملة من »الواجبات« التقييدية 

على جمعي���ات ومنظمات المجتم���ع المدني التي يعتمد الج���زء األكبر من 

مصادر تمويلها على »كيانات سياس���ية أجنبية« )أي: دول أجنبية، االتحاد 

األوروبي، األمم المتحدة، صناديق حكومية وما شابه � طبقا للتعريف الوارد 

في »قانون الجمعيات«(. ومن بين »الواجبات« التقييدية هذه التي يفرضها 

مشروع القانون الجديد على هذه الجمعيات، بشكل خاص، ضرورة التصريح 

عن مصادر تمويلها األجنبية هذه »في أي منش���ور عام«، إضافة إلى إلزام أي 

مندوب أو ممثل عن هذه الجمعيات أو المنظمات )التي تشكل التبرعات من 

دول أجنبية مصدرا أساسيا لتمويلها( بتعليق »بطاقة تعريف« خاصة على 

صدره لدى تواجده في الكنيست بحيث تشمل هذه البطاقة »اسم الجمعية 

واس���م الش���خص المندوب عنها«، وه���و البند الذي أعطى مش���روع القانون 

الجديد هذا اس���مه المتداول، إعالميا وجماهيريا: »قانون وس���م الجمعيات 

اليسارية«!  

وفي معرض دفاعها عن مش���روع القانون الجديد، حاولت الوزيرة ش���اكيد 

نفي أن يكون هذا المسعى يستهدف »جمعيات ومنظمات يسارية« فقالت 

إنه )مش���روع القانون( »ال يتحدث عن آراء سياسية أو عن يمين ويسار«!! وإن 

وزارتها )وزارة العدل( تدعم مش���روع القانون ألنه »ال يمّس بأي حق أساس، 

ال بحرية التعبير وال بحق االنتظام«!! لكنها س���رعان ما اعترفت، في المقابلة 

ذاتها )مع موقع »واال« اإلس���رائيلي، يوم 28 كان���ون األول األخير، غداة إقرار 

مش���روع القانون في اللجنة الوزارية( بأن مشروع القانون يستهدف، بشكل 

أس���اس، مجموعة واس���عة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية واليسارية 

المختلفة التي تنش���ط في داخل إسرائيل دفاعا عن حقوق اإلنسان، وخاصة 

رت ش���اكيد بأن »دولة إسرائيل قررت 
ّ
اإلنس���ان الفلسطيني، وذلك حين ذك

التع���اون مع هيئ���ات تحقيق دولية ش���كلتها األمم المتح���دة، لكن بعض 

لة من جانب جهات أجنبي���ة تعاونت مع هيئات التحقيق  الجمعي���ات المموَّ

تلك«! وهو الموقف نفسه الذي كانت عبرت عنه شاكيد قبل توليها منصب 

وزيرة العدل، إذ س���ّمت بعض تلك المنظم���ات والجمعيات، بصورة صريحة 

ومباش���رة، حين قالت:«لقد رأينا، مثال، كيف أن تقرير لجنة التحقيق التابعة 

لألم���م المتحدة ال���ذي اتهم إس���رائيل بارتكاب جرائم وبالم���ّس المتعمد 

بالمواطنين المدنيين حرب خالل عملي���ة »الجرف الصامد« )العدوان األخير 

عل���ى قطاع غزة، بين 8 تموز 2014 و26 آب 2014( كان يس���تند، بصورة كبيرة 

وأساس���ية، على ش���هادات جمعتها ونش���رتها منظمات إس���رائيلية مثل 

»بتسيلم«، »لنكسر الصمت« و«عدالة« وغيرها«!

الجريمة و...العقاب!
يش���ير مش���روع القانون الجديد إلى أن نصوصه وأحكامه تسري على أية 

جمعي���ة غير حكومية تنش���ط في داخل إس���رائيل »تحصل عل���ى تبرعات 

من كيانات سياس���ية أجنبي���ة تعادل 50% على األقل م���ن مجمل تمويلها 

وميزانيته���ا اإلجمالية«! وه���ذا، علما بأن الغالبية الس���احقة من الجمعيات 

والمنظمات الحقوقية واإلنس���انية المعنية الناش���طة في إسرائيل تعتمد، 

ي تقريبا، على تبرعات من دول وصناديق أجنبية، إذ تشكل 
ّ
بشكل ش���به كل

هذه التبرعات ليس »50% على األقل« من ميزانياتها، وإنما نحو 100% منها، 

تقريبا!

ويحدد مشروع القانون خمس���ة محظورات يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود 

عل���ى جمعية ما، بما يحّد م���ن قدرتها على جمع التبرع���ات من خارج البالد، 

وف���ق النص التال���ي: »ُيمنع حصول جمعية على تبرعات من كيان سياس���ي 

أجنب���ي بمبلغ يزيد عن 20 ألف ش���يكل، إذا كان من بين أهداف الجمعية أو 

نش���اطاتها، أو من بين نش���اطات أحد أعضائها، أحد موظفيها أو أحد أعضاء 

إدارتها، واحدا مما يلي: أ- الدعوة إلى محاكمة جنود الجيش اإلسرائيلي أمام 

محاكم دولية; ب- الدعوة إلى فرض المقاطعة، س���حب االستثمارات أو فرض 

العقوب���ات على دولة إس���رائيل أو مواطنيها; ج- نفي وجود دولة إس���رائيل 

كدولة يهودية وديمقراطية; د- التحريض على العنصرية; ه�- دعم الكفاح 

المسلح الذي تشنه دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل«!

ويتضمن اقتراح القانون، أيضا، بندا ينص على  أن »أي موظف يتلقى راتبا 

من جمعية أو يش���غل منصبا في إدارتها يدعو لمقاطعة إسرائيل، فسيكون 

ذلك كافيا لمنع الجمعية من تجنيد تبرعات والحصول عليها«!

وُيل���زم مش���روع القانون الجديد، ف���ي أحد بنوده األساس���ية، جميع هذه 

الجمعي���ات والمنظم���ات بأن تق���دم تصريحا رس���ميا واضحا، ف���ي أي من 

منش���وراتها أو تقاريره���ا، عن أي تمويل أو دعم مال���ي تحصل عليه من أية 

مصادر أجنبية، س���واء كانت صناديق ومؤسس���ات حكومية رس���مية أو غير 

رس���مية، وذلك بذريعة »ح���ق الجمهور وممثليه في معرف���ة األطراف التي 

تتدخل في الحياة السياسية الداخلية في إسرائيل«!  

كما يلزم القانون الجديد هذه الجمعيات والمنظمات باإلشارة إلى مصادر 

تمويلها الخارجية وإلى »الكيانات السياس���ية« الت���ي تقدم لها التبرعات، 

وذل���ك في أية مراس���الت أو توجهات من طرفها إل���ى أي موظف جمهور أو 

ب جمهور، وكذلك في أية جلس���ات ومداوالت يجري توثيقها بمحضر 
َ
منتخ

»إذا ما جرت بحضور موظف جمهور أو منتخب جمهور، في مكان عمله«! 

وينص بند مركزي آخر في القانون الجديد، أيضا، على إلزام أي مندوب عن 

أي من هذه الجمعيات أو المنظمات )التي تش���كل التبرعات من دول أجنبية 

مصدر تمويلها األس���اس( بتعليق »بطاق���ة تعريف« خاصة على صدره لدى 

ب 
َ
تواجده في الكنيس���ت أو في أي لقاء رس���مي مع »موظف جمهور أو منتخ

جمهور، في مكان عمله«! وتش���مل هذه البطاقة، التي س���يتولى »مس���جل 

الجمعيات« إصدارها، تفاصيل »اسم الجمعية واسم الشخص المندوب«!! 

ويحدد مش���روع القانون عقوبة مالية على أي خرق ألي من البنود الس���الفة 

ق »بطاقة 
ّ
بفرض غرامة مالية تبلغ  29200 ش���يكل، بينما ُيحرم كل َمن ال يعل

التعريف« من حق وتصريح الدخول إلى مبنى الكنيست!

وق���د أثار هذا البند األخير، الخاص ب� »بطاقة التعريف«، موجة من الغضب 

واالس���تنكار الش���ديدين والواس���عين بين نش���طاء الجمعيات والمنظمات 

الحقوقية المختلفة وبين أوس���اط حقوقية أكاديمية، اعتبرت أن هذا البند 

مين بتعليقها 
َ
ر بالش���ارات التي كان اليهود ملز

ّ
يش���كل »وصمة عار« و«يذك

على صدروهم في حقبة من التاريخ«، في إش���ارة إلى فترة الحكم النازي في 

ألمانيا.  

مشروع انتقامي قديم
مش���روع »قانون الش���فافية« ُيطرح اآلن بمبادرة وزيرة العدل وكمش���روع 

قانون حكومي، باالستناد إلى اقتراح تقدم به زميل شاكيد في حزب »البيت 

اليهودي«، عضو الكنيس���ت بتس���لئيل س���موتريتش، وليحل محل مشروع 

قانون س���ابق يقوم عل���ى التوجه���ات االنتقامية ذاته���ا ويبتغي تحقيق 

األهداف العقابية نفس���ها، كانت تقدمت به شاكيد نفسها، قبل أن تصبح 

وزيرة، س���وية مع زمالء آخرين لها في الحزب )البيت اليهودي( وفي الجناح 

اليميني عامة. ومعنى هذا، أن ما لم يتيس���ر لشاكيد وزمالئها تحقيقه من 

»اللجنة الوزارية لشؤون التشريع« تقّر غيابّيًا »مشروع قانون وسم الجمعيات اليسارية«:

أييـلت شـاكـيد رئيســة اللجنـة: تـم انتخـابــنا لغــرض 
تجســــيد أيديولوجيــا اليمـين وتطبـيق سياساتــه!

*الهدف الرسمي الُمعلن من مشروع القانون المسمى »قانون الشفافية« هو: »وقف التدخالت الفظة من جانب دول أجنبية في الحياة العامة اإلسرائيلية 

والحيلولة دون استمرارها وتكرارها«، بينما الهدف الحقيقي هو: معاقبة جمعيات ومنظمات غير حكومية داعمة لحقوق اإلنسان، الفلسطيني خاصة، 

محاصرتها والتضييق عليها، إلى حّد خنقها، بزعم أنها »تتعاون مع أعداء إسرائيل وتخدم أجندات معادية لدولة إسرائيل ومصالحها كدولة يهودية«!*

نش���ر مركز عدال���ة القانوني للدفاع عن حق���وق األقلية الفلس���طينية في 

إسرائيل في مطلع األسبوع الحالي تقريًرا جديًدا تحت عنوان »الفقراء واألشد 

فق���ًرا« رّد فيه المركز على »تقرير مؤش���ر الفقر للع���ام 2014« الذي صدر عن 

مؤسسة التأمين الوطني في منتصف الشهر المنصرم. 

ويلق���ي تقرير عدال���ة الضوء عل���ى المغالطات التي يحت���وي عليها تقرير 

ًدا على أن األوضاع االجتماعّية واالقتصادّية للمجتمع 
ّ
الفقر اإلس���رائيلّي مؤك

الفلسطيني داخل إس���رائيل هي في الحقيقة أخطر وأسوأ بكثير مما ُيعرض 

في التقرير الحكومّي. 

ويّدعي التقرير الحكومّي بأن نسبة الفقر بين العائالت العربّية ارتفعت من 

7ر51% في العام 2013 إلى 6ر52% عام 2014- أّي بنسبة 1%. إال أن فحص مركز 

د أن المعطيات التي ذكرها التقرير الحكومّي تتناقض مع معطيات 
ّ
عدالة يؤك

العام 2013، حيث كانت نس���بة الفق���ر بين العائالت العربّي���ة 4ر47% وليس 

7ر51%! أي أّن نسبة الفقر ارتفعت خالل عام واحد ب�5% وليس ب� 1% فقط. 

كذلك ُيفي���د تقرير عدالة بأّن التقرير الحكومّي ال يش���مل البدو في النقب 

لث الفلس���طينيين داخل إس���رائيل( وه���م يعانون من أوضاع 
ُ
)أي ما يقارب ث

قّدر نس���بة الفقر لديهم بضعفي النس���بة العاّمة، 
ُ
اقتصادّية أخطر بكثير وت

أي أن تجاهل الفقر لدى أهالي النقب من ش���أنه أن يجّمل الصورة المأساوّية 

التي يعيش���ها المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وعليه يخلص تقرير مركز 

ا 
ً
عدالة إلى أن تقرير الفقر الذي نش���رته مؤسسة التأمين الوطني ليس دقيق

ا به.
ً
وموثوق

وتطّرق تقرير عدالة إلى أربع مجاالت اقتصادّية واجتماعّية يبرز فيها 

التمييز القومّي بتوزيع الموارد والميزانّيات، وأهمها الضرائب وتحويل 

المخصص����ات، هبات الموازن����ة التي تقدمه����ا وزارة الداخلّية للمجالس 

المحلّية، س����وق العم����ل، ومجال التربي����ة والتعليم. ويؤك����د التقرير أن 

المخصصات الحكومّية، مثل مخصصات األطفال والش����يخوخة والبطالة، 

نجحت بتقليص نس����بة الفقر بين العائالت اليهودّية ب� 2ر45%، بينما لم 

ص نس����بة الفقر بين العائالت العربّية إال بنس����بة 8%. ويشير مركز 
ّ
تقل

عاني 
ُ
عدالة إلى أن أهم األس����باب لهذا الفرق ه����و أّن العائالت العربّية ت

 الفقر بدرج����ات أعمق من العائالت 
ّ
م����ن »ُعمق الفق����ر«، أي أنها تحت خط

اليهودّية. 

���ق بموازنات وزارة الداخلّية وتمويله���ا للمجالس العربّية، 
ّ
أما فيما يتعل

فيذكر تقرير عدالة أّن 73% من القرى والمدن العربّية موجودة ضمن أس���وأ 

3 درجات اجتماعّي���ة واقتصادّية، إال أن حّصتهم من تمويل الموازنة الذي 

تقّدم���ه وزارة الداخلّية هو 37% فقط! وفي مج���ال التربية والتعليم يؤكد 

تقري���ر عدالة أّن طالب المدارس اليهودّية الفق���راء في المدارس الثانوّية 

 بالط���الب العرب في هذه 
ً
ون ميزانّي���ات أعلى ب���� 67% مقارنة

ّ
، يتلق

ً
مث���ال

المدارس. 

وتؤك���د المحامّية منى ح���داد والباحث محمد زيداني م���ن مركز عدالة في 

تقريرهم���ا أّن نس���ب الفقر المرتفعة في أوس���اط المواطنين العرب ليس���ت 

نتيجة سياس���ة حكومية عاّمة تتميز بالقصور في القضاء على ظاهرة الفقر، 

وإنما هي مرتبطة بشكل وثيق أكثر مع سياسة التمييز الجذرّية والممأسسة 

ضد المجتمع العربّي األمر الذي يؤدي إلى تفاقم خطير في نسبة الفقر.

»تقرير الفقر البديل«: عدد الفقراء في
إسرائيل أكثر من 6ر2 مليون!

وأكد التقرير الس���نوي الذي أعدته منظمة »لتيت« )عط���اء( غير الحكومية 

حول الفقر أن عدد الفقراء في إس���رائيل أكثر من 6ر2 مليون ش���خص بينهم 

مليون طفل. وتش���كل ه���ذه المعطيات زي���ادة كبيرة عل���ى المعطيات التي 

أوردتها مؤسس���ة التأمين الوطني )مؤسسة الضمان االجتماعي( بهذا الشأن 

الشهر الفائت وذكرت فيها أن عدد الفقراء في إسرائيل لسنة 2014 بلغ أكثر 

من 7ر1 مليون شخص منهم نحو 780 ألف طفل.

ووفقًا للمعطيات الواردة في تقرير منظمة »لتيت« المعروف باس���م »تقرير 

الفقر البديل«، فإن 14% من األطفال الفقراء قالوا إن الجوع اضطرهم إلى البحث 

عن الطعام في حاويات القمامة وإلى التسول وحتى السرقة لسّد رمقهم. 

وق���ال العديد من المس���نين الذي���ن يتقاضون مخصصات ش���يخوخة من 

مؤسس���ة التأمين الوطني، إنهم ال يس���تطيعون بهذه المخصصات شراء ما 

يكفيهم من الطعام.

كاشفا مغالطات تقرير الفقر في إسرائيل

»مركز عدالة«: تقرير الفقر ُيشير إلى ارتفاع نسبة العائالت
العربية الفقيرة بـ 1 % بينما ارتفعت نسبتها بـ 5 %!

مقاعد الكنيس���ت، لظروف وأسباب شتى، يجدون له اآلن بوابات مشرعة من 

مقاعد الحكومة!

فقد كانت شاكيد، إبان إش���غالها منصب رئيسة كتلة »البيت اليهودي« 

في الكنيس���ت، تقدمت بصيغة جديدة لمشروع القانون أطلق عليه آنذاك 

اس���م »قانون الجمعيات اليسارية«، وذلك في تموز 2013، بهدف »تجفيف 

مص���ادر تمويل جمعيات، بضمنها جمعيات حقوق اإلنس���ان، التي تطالب 

بتقديم جنود الجيش اإلسرائيلي للمحاكمة في المحاكم الدولية أو تشجع 

على فرض المقاطعة على إسرائيل، وذلك من خالل فرض قيود على المبالغ 

المالية التي تس���تطيع هذه الجمعيات تجنيدها من دول أجنبية«، كما ورد 

في اقتراح القانون المذكور آنذاك. 

وكان رئي���س الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، قرر في تش���رين الثاني 2011 

)إبان والية حكومته السابقة( تجميد اقتراحّي قانون مماثلين سعى أعضاء 

االئت���الف الحكومي من خاللهما إلى المس���اس بتمويل الجمعيات العربية 

و«اليس���ارية«، وذلك رغم أنه أعلن في حينه، بوض���وح، أنه »يدعم اقتراحي 

القانون، مبدئيا«! االقتراح األول قدمه عضو الكنيست آنذاك والوزير الحالي، 

أوفير اكونيس )الليكود(، وقضى أساسًا بمنع الجمعيات من تجنيد تبرعات 

بمبلغ يزيد عن 20 ألف شيكل من دول أجنبية، بينما سعى االقتراح الثاني، 

الذي قدمته عضو الكنيست فاينا كيرشنباوم )يسرائيل بيتينو( إلى فرض 

ضريبة بنس���بة 45% على التبرعات من دول أجنبية لجمعيات غير ممولة من 

قبل الحكومة اإلسرائيلية. وقد تقرر في حينه توحيد االقتراحين المذكورين 

بالتنس���يق مع ديوان رئيس الحكومة ووزارات المالي���ة، الخارجية والعدل. 

لكن نتنياهو عاد وقرر، في تش���رين الثاني 2011، تجميد اقتراحي القانون 

على خلفية معارضة المستش���ار القانوني للحكومة، يهودا فاينش���تاين، 

لهما وتأكيده بأنهما »غير دس���توريين ويمسان بحرية التعبير والتنظيم« 

وبأنه »لن يستطيع الدفاع عنهما أمام المحكمة العليا«. 

وفي الكنيس���ت الحالي، قدم عضو الكنيس���ت الجديد يان���ون َمغال )من 

»البي���ت اليهودي«، أيض���ا، والذي اضطر إلى االس���تقالة في ه���ذه األثناء 

واعتزال الحياة السياسية على خلفية شبهات بارتكابه مخالفات أخالقية( 

مش���روع »قانون الجمعيات«. ونص مش���روع القانون ه���ذا على أن الجمعية 

أو المنظم���ة التي تتلق���ى تموياًل من حكومات أجنبي���ة بمبلغ يزيد عن 50 

لزم بدفع ضريبة تعادل 
ُ
عّرف بأنها »جمعية خارجية«، وست

ُ
ألف دوالر س���ت

37% من أي مبلغ تحصل عليه كتبرع. كما نص، أيضا، على إلزام المنظمة أو 

الجمعية بأن تش���ير، في  جميع منشوراتها وعلى موقعها االلكتروني، إلى 

هوية الدولة التي تقدم التبرعات لها. 

ويس���تند اقتراح القانون الحال���ي، كما صيغته الس���ابقة، على معطيات 

قامت بجمعها منظمة »إم ترتسو« اليمينية المتطرفة وتبين منها - وفق ما 

تدعي - أن »حكومات أجنبية كانت ضالعة في تمويل منظمات إس���رائيلية 

انخرطت، بصورة مباش���رة أو غير مباش���رة، في محاوالت لتقديم ضباط في 

الجيش اإلس���رائيلي إلى محاكمات دولية، ف���ي الدعوة إلى فرض المقاطعة 

على إسرائيل وفي خلق حالة من نزع الشرعية عن دولة إسرائيل«! 

واس���تنادا إلى هذا، ق���ال رئيس حزب »البيت اليه���ودي« ووزير التعليم، 

نفتال���ي بينيت، إن الرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية »يجب أن 

يكون بسن قانون الجمعيات«! بينما قالت الوزيرة شاكيد إن القانون الجديد 

»سوف يقيم جدارًا عازال عاليا يوقف التدخالت الفظة من جانب دول أجنبية 

في الحياة العامة اإلس���رائيلية ويحول دون تكرارها واس���تمرارها«، بعدما 

»ح���ذرت« من أن  »تدخل دول أجنبية في ش���ؤون دولة إس���رائيل الداخلية، 

بواسطة أموال طائلة، يشكل ظاهرة غير مسبوقة وال مثيل لها في أية دولة 

أخرى ويش���كل انتهاكا لسيادة دولة إس���رائيل وتعّديا على طابعها، فضال 

عن المساس بصالحيات الحكومة المنتخبة من جانب الجمهور«! 

خطوة أولى نحو نزع الشرعية القانونية
أم���ا الجمعيات والمنظمات األساس���ية التي س���يعود عليها هذا القانون 

بالضرر فاعتبرته استمرارا لحملة المالحقة السياسية ضدها وأداة أخرى لكم 

األفواه وإخراس أية أصوات تخرج عما تحدده السياسة الحكومية الرسمية 

وتمليه. وأكدت أن الهدف المركزي من وراء هذا القانون هو الطعن بشرعية 

الجمعيات المحسوبة على اليس���ار السياسي ومنظمات حقوق اإلنسان في 

إس���رائيل »بحيث يشكل الوسم خطوة أولى نحو نزع الشرعية القانونية عن 

هذه الجمعيات والمنظمات وإخراجها خارج القانون«! 

وأكدت هذه الجمعيات والمنظمات أن هذا القانون الجديد يتجاهل جميع 

الجمعي���ات والمنظمات ذات األجندات اليمينية »التي تحصل على تبرعات 

طائلة م���ن منظمات أجنبية وأش���خاص أجانب تبقى أس���ماؤها وهوياتها 

سرية، في غالب األحيان«.  

ورأت ه���ذه الجمعي���ات والمنظمات أن مش���روع القان���ون الجديد »معاد 

للديمقراطي���ة ويمس بحقوق أساس���ية« وإن وصفه ب��«قانون الش���فافية« 

لي���س إال ذرا للرماد في العيون، إذ أن »قانون الجمعي���ات« الحالي ُيلزم أية 

جمعية في إس���رائيل بالتصريح عن أي تبرع تحص���ل عليه بمبلغ يزيد عن 

20 ألف ش���يكل وعن الجهة المتبرعة، اس���مها وهويتها، كما يلزمها أيضا 

بتقديم أربعة تقارير خالل الس���نة الواحدة ع���ن أية تبرعات تحصل عليها 

م���ن دول أجنبية. وأكدت هذه الجمعيات أن���ه مقابل هذه الهجمة المركزة 

والمنهجية ضدها، فليس���ت هنالك أية محاولة )حكومية � رس���مية( لرفع 

مس���توى الش���فافية في عمل الجمعي���ات ذات األجن���دات اليمينية وفي 

الكشف عن مصادر تمويلها، من الداخل ومن الخارج على حد سواء. 

وندد »تحالف المنظمات االجتماعية« في إسرائيل )»شوتفوت � شراكة«، 

الذي يضم منظمات »ش���تيل«، »س���يكوي«، »معك« و«كيش���ف«( بما أسماه 

»لعبة نتنياهو« التي ستؤدي إلى »إغالق الجمعيات«. وقال: »يجدر بنتنياهو 

االعتراف، صراحة، بأن المنظمات االجتماعية التي تنشط من أجل المساواة 

بين العرب واليهود، من أجل الس���الم والشراكة اليهودية � العربية، تشكل 

تهديدا للتطرف القومي الذي يسيطر على حزبه«. 

أييـلت شـاكـيد مع نفتالي بينت.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

اعتب���ر الباحثون في ش���ؤون األمن القوم���ي في دراس���تهم أن األقليات 

والطوائف في س���ورية، األكراد والدروز والمس���يحيين واإلسماعيليين، هم 

جزء من »الالعبين اإليجابيين«، الذين بإمكان إسرائيل التعامل معهم. 

وأش���اروا إلى أنه على الرغم من والء هذه األقليات والطوائف للنظام على 

مدار األربعين عاما الماضية وفي بداية األزمة الس���ورية، إال أن هذه العالقة 

تراجعت، بس���بب ضعف النظام وجيشه وعدم تمكنه من حماية مناطقهم، 

وتجلى ذلك من خالل فرار عسكريين ينتمون لهذه األقليات والطوائف من 

الجيش السوري أو عدم التجند فيه. 

ولف���ت الباحث���ون إلى أن إس���رائيل أقامت عالقات مع األكراد في ش���مال 

الع���راق، بينم���ا كان األكراد في س���ورية خارج هذه العالق���ات. واعتبروا أن 

»الحرب األهلية في سورية أنشأت مصالح متشابهة بين إسرائيل واألكراد 

حول مناهض���ة القوى الجهادية، الرغبة بإعادة اس���تقرار س���ورية واألمل 

بإعادة بنائها كدولة ديمقراطية تنش���د السالم. وفعال، بعثت قوى كردية 

ليبرالي���ة، وخاصة كتل���ك المقربة من قي���ادة اإلقليم الك���ردي في العراق 

المعروف بعالقاته مع إسرائيل، برسائل إيجابية إلى إسرائيل وحتى أنهم 

عق���دوا لقاءات مع جهات م���ن المجتمع المدني اإلس���رائيلي بهدف إقامة 

عالقات وتعاون«.

وفيما يتعلق بالدروز في س���ورية، فإنه على الرغم من والئهم للنظام في 

هذه األثناء، اعتبرت الدراسة أن هناك ثالثة عوامل يمكن أن تحدث تغييرا 

لدى الدروز حيال إس���رائيل وجعلهم مرشحين طبيعيين، أكثر من األكراد، 

للتعاون مع إسرائيل:

العامل األول هو تضاؤل قوات النظام السوري والتخوف من سقوط األسد. 

وأدى ذلك، وفقا للدراس���ة، إلى تعالي أصوات بين ال���دروز تدعو إلى إعادة 

النظر في الحلف مع النظام ودعم »الجيش الس���وري الحر«، منذ بداية العام 

2013، وتزايدت هذه األصوات في منتصف العام الماضي.

العامل الثاني هو قرب عدد من القرى الدرزية في سورية من هضبة الجوالن 

المحتلة. واعتبر الباحثون أن هذا العامل أنش���أ مصالح مش���تركة بين الدروز 

في س���ورية وإسرائيل »وشجع على فتح قنوات اتصال بين الجانبين من أجل 

االستعداد الحتمال أن يفقد نظام األسد سيطرته في الجوالن )غير المحتل(«.

العام���ل الثالث هو تعبير الدروز في إس���رائيل ع���ن تخوفهم على مصير 

الدروز في سورية، وجمعوا بضائع وأموال لصالح دروز سورية. وخالل الحرب 

في س���ورية س���عى الدروز في إس���رائيل إلى التأثير على سياسة الحكومة 

اإلس���رائيلية بحيث تخدم مصلحة دروز س���ورية، وحتى أن عددا من الدروز 

في إسرائيل هددوا بأنهم س���يحملون السالح والذهاب للقتال في سورية 

ض���د التنظيمات الجهادية. كذلك طالب الدروز في إس���رائيل بعدم تعاون 

إسرائيل مع تنظيمات جهادية وتظاهروا ضد تقديم عالج طبي لعناصر في 

هذه التنظيمات، وحتى أن عددا منهم هاجم س���يارة إسعاف كانت تنقل 

جرحى سوريين، في تموز الماضي.

وصرح قائد سالح الجو اإلس���رائيلي، أمير إيشل، خالل لقاء مع شخصيات 

درزي���ة في الجلي���ل، بأن »حلف إس���رائيل مع الدروز ال ينته���ي عند حدود 

الدولة«. وأوض���ح وزير الدفاع يعلون خالل لقاء م���ع صحافيين، في حزيران 

الماضي، أن إس���رائيل تش���ترط مواصلة تقديم العالج الطبي والمساعدات 

اإلنسانية لقوى المعارضة السورية، وفي مقدمتها »الجيش السوري الحر«، 

ب���أن تمتنع التنظيمات الجهادية عن االقتراب إلى الش���ريط الحدودي في 

الجوالن ومهاجمة قرى درزية في سورية.

تغيير سياسة »الوقوف جانبا«
دعا واضعو هذه الدراسة الصادرة عن »معهد أبحاث األمن القومي« صناع 

القرار في إس���رائيل إلى إعادة النظر في سياسة »الوقوف جانبا«، والتعاون 

مع من وصفوهم ب�«الالعبين اإليجابيين« في سورية. 

ورأى الباحث���ون أنه في »الوقت الحالي يتعين على إس���رائيل إجراء بحث 

عميق حول تبعات التغيرات في س���ورية ومخاطر وصول قوى مؤيدة إليران 

أو س���لفية – جهادية إلى جنوب سورية، وهي المنطقة الوحيدة التي تخلو 

من تأثيرهما، ودراس���ة إمكانية إقامة منطقة تخضع لتأثير إس���رائيل في 

الحيز القريب من حدودها من خالل التعاون مع العبين س���وريين، إقليميين 

ودوليين«.

كذلك دعت الدراسة إس���رائيل، في باب التوصيات، إلى توسيع وترسيخ 

العالق���ات م���ع »العبين براغماتيين« في س���ورية في جنوب س���ورية، وفي 

مقدمتهم »الجيش الس���وري الحر«، وكذلك م���ع »مجموعات مصالح محلية« 

واالئتالفات التي تجمعهم، وبشكل خاص الدروز واألكراد، وتطوير التزامات 

متبادلة مع هذه القوى.

وتطرقت التوصية الثانية إلى تعزيز »ش���راكات محتملة«، وخصوصا في 

جنوب س���ورية، مع جهات لديها مصالح مشتركة مع إسرائيل، بهدف لجم 

المحور المؤيد إليران والتنظيمات الس���لفية – الجهادية ومنع اقترابها من 

منطقة الش���ريط الحدودي في الجوالن المحت���ل، وأن يتم تعزيز مثل هذه 

العالقات من خالل تقديم إسرائيل مساعدات مختلفة، وبضمنها مساعدات 

اقتصادية، وممارس���ة تأثيره���ا في الحلبة الدولية، م���ن أجل زيادة الدعم 

العسكري أيضا لهذه القوى. لكن الدراسة حذرت إسرائيل من المبادرة إلى 

إقامة كيانات ذات حكم ذاتي في سورية وتنصيب حكام، ألن من شأن ذلك 

اإلضرار بصورة إس���رائيل واحتمال جرها إلى صراع���ات هي في غنى عنها 

سواء مع النظام أو مع معارضين يدعون إلى وحدة األراضي السورية.

وطالب���ت التوصية الثالثة إس���رائيل بالعمل من أجل ترس���يخ ش���راكات 

إس���تراتيجية طويل���ة األم���د، وتتجاوز المس���توى التكتيك���ي، مع العبين 

سوريين، وذلك في إطار خطة عمل إقليمية ودولية تحظى بدعم واسع.

ودعت التوصية الرابعة إسرائيل إلى تنفيذ خطوات لبناء الثقة وتحسين 

صورتها لدى »ش���ركاء محتملين« في سورية. ولفت الباحثون إلى أنه »على 

الرغم من موقف إس���رائيل الحيادي والعمليات المنس���وبة لها ضد أهداف 

لنظام األس���د وحلفائ���ه، إال أنها ما زال���ت تعتبر لدى الكثي���ر من الالعبين 

السوريين حليفة للطاغية«.

وخلصت الدراس���ة في توصياتها إلى أنه يتعين على إس���رائيل تشجيع، 

أو على األقل الس���ماح، بإقامة عالقات بين جهات إسرائيلية رسمية ومدنية 

وبين العبين س���وريين »إيجابيين«، والسماح بعقد لقاءات بين الجانبين في 

إس���رائيل وخارجها. كما دعت الوزارات اإلسرائيلية إلى تسهيل اإلجراءات 

البيروقراطية إلصدار تأشيرات لشخصيات سورية ترغب بزيارة إسرائيل. 

األقليات والطوائف في سورية جزء من »الالعبين اإليجابيين«!

الجانب غير المحتل من هضبة الجوالن.

يرى مسؤولون إسرائيليون، سياسيون وأمنيون، وكذلك خبراء وباحثون في 

موضوع الش���رق األوسط، أن األزمة الس���ورية وضلوع دول وتنظيمات مسلحة 

وسياس���ية في الح���رب الدائرة في س���ورية، أحدثت تغي���رات لناحية تزايد 

»التهديدات« األمنية على إس���رائيل، من جهة، لكن في الوقت نفس���ه نشأت 

»فرص« لحوار واتصاالت بين إس���رائيل وتنظيمات عسكرية وسياسية داخل 

سورية، من الجهة األخرى.

وتناولت كراس���ة صدرت مؤخرا عن »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة 

ت���ل أبيب، هذه »التهدي���دات« و«الفرص« من وجهة النظر اإلس���رائيلية، في 

إطار دراس���ة أجراه���ا الباحثون في المعهد، أودي دي���كل ونير بومس وأوفير 

فينتر، تم خاللها إجراء مس���ح للتنظيمات الفاعلة في سورية، ومواقفها تجاه 

إس���رائيل. ودعا الباحثون صناع القرار في إس���رائيل إلى اس���تبدال سياسة 

»الوقوف جانبا« بإقامة عالقات مع »العبين إيجابيين« بين التنظيمات الفاعلة 

في سورية، معتبرين أن »هؤالء الالعبين يؤثرون على الواقع الحالي في سورية 

ويتوقع أن يلعبوا دورا هاما في بلورة واس���تقرار سورية، في حال سقوط نظام 

)الرئيس السوري بشار( األسد أو في حال قيام كيانات سياسية جديدة«.

واعتبر الباحثون أن »على إسرائيل دراسة إمكانية القيام بتنسيق سياسة فعالة 

أكثر وتع���اون مع هؤالء الالعبين بما يتعلق بالحلبة الس���ورية، بحيث تضع نصب 

أعينه���ا غايات قصي���رة وطويلة األمد. وينبغي أن تكون هذه السياس���ة جزءا من 

إستراتيجية شاملة تس���مح إلسرائيل ببناء رافعات تأثير أكثر نجاعة على الحلبة 

السورية، من أجل إنش���اء منطقة تأثير في جنوب سورية ودفع مصالح تكتيكية 

وإس���تراتيجية مهمة بالنسبة لها، وفي مقدمتها الحفاظ على الهدوء في هضبة 

الجوالن )المحتلة( ومنع العبين ’سلبيين’ من االستقرار في جانبها السوري«. 

وأشار الباحثون إلى أن ما يجري في سورية »ليس منعزال عن السياق اإلقليمي 

األوس���ع، الذي يتميز بعمليات تفكك مشابهة في العراق وليبيا واليمن، إلى 

جانب تش���كل مركزي قوة جديدين، هما المحور اإليراني – الشيعي والمحور 

الس���ني الجهادي، اللذان يش���كالن تحدي���ا كبيرا لدول س���نية في المنطقة 

ولتنظيمات ليس���ت ضمن حزب الله و’الدولة اإلس���المية’ )داعش( وأمثالهما. 

وتش���كل تحالف إقليمي سني ، يعمل من أجل لجم إيران والمنظمات التابعة 

لها من جهة و’الدولة اإلسالمية’ من الجهة األخرى ويضم السعودية واألردن، 

ه���و عنصر هام لفهم الح���راك اإلقليمي الجديد ومكان إس���رائيل فيه. وهذا 

الحراك ينعكس على الحرب الس���ورية، وخاصة على الحلبة في جنوب سورية 

والعالقات المتبادلة بين إسرائيل والالعبين الفاعلين فيها«. 

وأضاف الباحثون أنه في أعقاب الحرب الدائرة في س���ورية وضعف النظام 

فيها نشأ واقع جديد وحالة فوضى عند المنطقة الحدودية في هضبة الجوالن 

المحتلة. وتمثلت سياسة إسرائيل حيال هذا الواقع الجديد »بمتابعة الوضع 

و’الوق���وف جانبا’ والتطلع إلى ع���دم التدخل بقدر اإلم���كان أو بحد أدنى من 

التدخل المكشوف، وفقا ل�’خطوط حمراء’ أمنية«.

وكان وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه يعلون، صرح في أيلول العام 2013 

بأن إس���رائيل لن تتدخل في الحرب األهلية الدائرة في س���ورية، إال في حال 

المس���اس بمصالحها أو في حال »ظهور تهديد حقيقي« في إش���ارة إلى نقل 

أس���لحة من سورية إلى حزب الله في لبنان أو إطالق نار ودخول عناصر مسلحة 

إلى الجوالن المحتل. 

وتحدث يعلون عن ثالثة »خطوط حمراء«، خالل مقابلة أجرتها معه صحيفة 

»واش���نطن بوس���ت« في حزيران الماضي، وهي: نقل إيران أو س���ورية أسلحة 

متطورة إلى حزب الله؛ نقل مواد أو سالح كيميائي إلى مجموعات »إرهابية« أيا 

كانت؛ أي مس بسيادة إسرائيل وخاصة في هضبة الجوالن. ووفقا للدراسة فإن 

إس���رائيل نفذت منذ كانون الثاني العام 2013 وحتى تشرين األول الماضي، 

عش���ر غارات ضد أهداف للنظام أو حزب الله في األراضي الس���ورية. ويضاف 

إلى ذلك الغارة التي استهدفت سمير القنطار، في 19 كانون األول الفائت. 

وأضاف الباحثون أن »اهتمام إس���رائيل بما يجري في س���ورية تأثر بمصالح 

إستراتيجية أخرى، بينها لجم تزايد القوة العسكرية لتنظيمات عنيفة، منع 

انتقال األزمة اإلنس���انية والالجئين من س���ورية إلى إس���رائيل، الحفاظ على 

اس���تقرار العائلة المالكة الهاش���مية في األردن وإنش���اء تعاون تكتيكي مع 

العبين فاعلين في هذا الحيز«. 

إسرائيل تفرض قيودا على نفسها
لفت واضعو الدراس���ة إلى أن إسرائيل مضطرة إلى فرض قيود على نفسها 

في الس���ياق الس���وري، وتمتنع عن تعاون مكش���وف مع أي م���ن الجهات في 

سورية أو الوقوف إلى جانب جهة ضد أخرى. ومثال على ذلك منع جهاز األمن 

اإلس���رائيلي مجموعة ش���خصيات من المعارضة الس���ورية من المشاركة في 

مؤتمر حول األزمة الس���ورية كان مقررا أن يعقد في القدس في تشرين األول 

الماضي، كي ال تبدو إسرائيل أنها انحرفت عن »حيادها«. 

وتنبع هذه السياسة من األسباب التالية:

رغبة إس���رائيل باالمتناع عن تورط خطير مقابل األطراف الفاعلة في الحرب 

األهلية، طالما أن األض���رار الالحقة بها محدودة، وال مصلحة لها باالنجرار إلى 

الدوامة السورية.

تخوف إس���رائيل م���ن أن االنحياز لصال���ح جهات في المعارضة الس���ورية 

سيمس بتفاهمات بينها وبين روسيا.

تفضي���ل خطوات تكتيكية قصيرة األمد على خطوات إس���تراتيجية طويلة 

األم���د، على ضوء انعدام اليقين حيال س���يناريوهات محتملة النتهاء الحرب 

في سورية.

رافعات التأثير المحدودة على األحداث في سورية.

نق���ص المعلومات الموثوقة ح���ول الصورة الدقيقة لالعبي���ن الفاعلين في 

سورية.

ش���كوك تجاه قدرات الالعبين السوريين بأن يشكلوا شركاء موثوقا بهم في 

اتفاقيات وتفاهمات.

التجربة اإلس���رائيلية الفاش���لة من تدخلها في الصراع���ات داخل لبنان في 

سنوات الثمانين ومحاولتها تنصيب حكام في المنطقة.

ارت���داع تنظيم���ات في المعارضة الس���ورية ع���ن إقامة عالقات مكش���وفة 

وحميمية مع إسرائيل، ألن ذلك يمكن أن يمس بشرعية التنظيمات وصورتها 

في الرأي العام السوري والعربي.

إسرائيل وتنظيمات المعارضة السورية
تقس���م الدراسة التنظيمات الفاعلة في سورية إلى أربعة أقسام: تنظيمات 

راديكالية تحمل فكرا سلفيا – جهاديا، مثل تنظيم »داعش« و«جبهة النصرة«؛ 

تنظيمات ومجموع���ات ذات توجهات ليبرالية ومؤيدة للغرب، مثل »االئتالف 

الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية« و«الجيش السوري الحر«؛ تنظيمات 

محلية تمثل مصالح جغرافية وقبلية وإثنية ودينية أو مذهبية، مثل األكراد 

والدروز ومجموعات فاعلة في جنوب س���ورية؛ معارضو النظام الذين ينشطون 

بشكل مستقل، وغالبيتهم يتواجدون خارج سورية ولديهم تأثير متغير في 

الرأي العام السوري عموما وبين أوساط المعارضة خصوصا. 

ورك���ز الباحثون في الدراس���ة عل���ى المجموعات الثالث األخيرة باألس���اس، 

ووصفوا التنظيمات التي تشملها بأنهم »العبون إيجابيون«، ويتقاسمون مع 

إسرائيل نطاقا واس���عا من المصالح والقيم واألهداف والخصوم المشتركين، 

بينما ال يوجد أي قاس���م مش���ترك بين إس���رائيل والتنظيمات في المجموعة 

األولى، المؤلفة من الجهاديين والمؤيدين إليران، مثل حزب الله وميليشيات 

عراقية، وتصفهم الدراسة بأنهم »العبون سلبيون«. 

وأش���ار الباحثون إلى أن »جبهة النصرة« تثير قلقا لدى إس���رائيل أكثر من 

»داعش«، وذلك بس���بب تواجد قواتها الواس���ع بالقرب من الحدود في الجوالن 

المحت���ل، وخاصة في القنيطرة ودرعا. كذلك ف���إن »جبهة النصرة« و«داعش« 

تنظران إلى إس���رائيل على أنها دولة كافرة ينبغي شن حرب جهادية ضدها 

وهزمها. رغم ذلك، فإن إسرائيل تحتل مكانا متدنيا في بنك أهداف الحركات 

الجهادية، كم���ا أن التهديدات تجاهها قليلة، عل���ى عكس المجال الخطابي 

لقادة هذه الحركات الذين يتحدثون عن تحرير فلسطين والقدس.

من جهة أخرى، لفت الباحثون إلى تقارير، قالوا إن مصدرها النظام السوري، 

حول تفاهمات بين إس���رائيل و«جبهة النصرة« في المنطقة القريبة من خط 

وقف إطالق النار في الجوالن، وبضمن ذلك تقديم »مساعدات إنسانية« وتنقل 

ق���وات »النصرة« التي تقاتل حزب الله وقوات إيرانية. ورأى الباحثون أنه »إذا 

كانت ه���ذه التقارير حقيقية، فإنه هذا األمر يعني على المس���توى المحلي 

أن بإمكان إس���رائيل التوصل إل���ى تفاهمات مؤقتة مع الجه���ات الجهادية 

المتطرفة حول مصالح عينية«. 

»العبون إيجابيون«!
تصف الدراس���ة التنظيم���ات والجماعات غير الجهادي���ة التي تحارب ضد 

النظ���ام الس���وري بأنها »العب���ون إيجابيون«، بمعن���ى أنه بإمكان إس���رائيل 

التنس���يق والتعاون والتوصل إلى اتفاقيات وتفاهمات معهم. وأش���ارت في 

هذا الس���ياق إلى »االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الس���ورية« بأنه 

الهيئة المركزية في المعارضة الس���ورية. ويعمل »الجيش السوري الحر« في 

إطار هذا االئتالف. وتعترف دول كثيرة، بينها معظم الدول العربية والغربية 

بقيادة الواليات المتحدة، باالئتالف على أنه الممثل الرسمي للشعب السوري.

ورأى الباحثون أن الخط الرس���مي لالئتالف الوطني تجاه إس���رائيل نابع من 

الحاجة لتمثيل القاسم األيديولوجي المشترك لمركباته. »ولذلك فإنه يمتنع 

عن تجاوز اإلجماع العربي – الس���وري التقليدي الذي يوجد في أساس���ه عداء 

إلس���رائيل، وتضامن مع ’القضية الفلس���طينية’ وتمسك بانسحاب إسرائيل 

الكامل من هضبة الجوالن«. واعتبر الباحثون أن هذه المواقف تعكس مفاهيم 

متأصلة لدى قسم من التنظيمات والمجموعات األعضاء في االئتالف الوطني، 

كما أنها تساعد على إبراز صورته الوطنية – السورية، مقابل محاوالت النظام 

للتشكيك في وطنيته.

لكن بحس���ب الدراسة، فإنه على الرغم من تنديد االئتالف الوطني بالغارات 

اإلسرائيلية ضد أهداف للنظام وإيران وحزب الله في األراضي السورية، إال أن 

االئتالف سعى إلى مناكفة النظام وعدم قدرته على صد اعتداءات إسرائيلية 

كهذه، وفي الوقت نفس���ه تعهد االئتالف بعدم السماح إلسرائيل بانتهاك 

السيادة السورية بعد انتهاء »الثورة«. 

وبحسب الدراس���ة أيضا، فإنه »إلى جانب الخط الرس���مي لالئتالف الوطني 

المعادي إلس���رائيل، وعل���ى الرغم من هذا الخط، إال أنه م���ن الناحية الفعلية 

باإلمكان اإلش���ارة إلى اتصاالت أخرى تعبر عن تعامل مؤيد إلسرائيل من وراء 

الكواليس، وإلى لقاءات واتصاالت غير رسمية مع مسؤولين إسرائيليين. وفي 

أطر غير رسمية، مثل مؤتمرات دولية أو لقاءات على هامشها، تم التعبير عن 

وجهات نظر معتدلة أكثر وترى بإس���رائيل أنها عامل إقليمي يدعو لالعتدال 

وشريكة محتملة ألجندة مناهضة لنظام البعث وللجهاديين ولترميم سورية 

في اليوم الذي يلي حكم األسد«.

وفيم���ا يتعلق ب«الجيش الس���وري الح���ر«، قالت الدراس���ة إن »مواجهة الواقع 

دت لدى قادة ’الجيش الس���وري الحر’ توجه���ا براغماتيا ومتصالحا 
ّ
الميدان���ي ول

تجاه إس���رائيل. وعبر متحدث���ون من هذا التنظيم في عدة مناس���بات عن تأييد 

مبدئي للتوصل إلى س���الم مع إسرائيل بعد إس���قاط نظام األسد ويكون خاضعا 

لتس���وية إقليمية في هضب���ة الجوالن، ودع���وا إلى حوار بي���ن الجانبين. وحتى 

أن ع���ددا من القادة الميدانيين في جنوب س���ورية تحدثوا ع���ن إمكانية تعاون 

تكتيكي وإس���تراتيجي مع إسرائيل في المستويين األمني والسياسي، والحظوا 

أن كال الجانبين يتقاسمان مصالح متبادلة وخصوما مشتركين في المحور المؤيد 

إليران. وبموج���ب تقارير مختلفة، وجرت المصادقة عليه���ا في تقرير ألوندوف 

)قوات األمم المتحدة لحفظ السالم في الجوالن( في كانون األول العام 2014، فإنه 

كانت هناك قنوات تنسيق وارتباط سرية بين إسرائيل و’الجيش السوري الحر’«.

وأضافت الدراس���ة أن���ه »في النصف الثان���ي من العام 2014، س���عى قادة 

’الجيش السوري الحر’ في جنوب سورية إلى إقناع إسرائيل بأن تمارس ثقلها 

لصالح المعارضة الس���ورية في نضالها ضد النظام وحلفائه. وصرح متحدثون 

باس���م التنظيم بأن المس���اعدة في إس���قاط األس���د هي مصلحة إسرائيلية، 

ألنه س���يمنح إس���رائيل فرصة لتغيير صورتها السلبية لدى الشعب السوري 

وتضمن لنفسها الهدوء واألمن عند حدود هضبة الجوالن. ودعا قائد التنظيم 

إس���رائيل، في أيلول العام 2014، إلى التمس���ك بحقها في منع طائرات األسد 

من مهاجم���ة المنطقة العازلة عند خط اتفاق فصل الق���وات من العام 1974، 

وفرض منطقة حظر طيران تسمح للمعارضة المعتدلة بتوسيع معركتها ضد 

النظام باتجاه دمش���ق. وتعهد بأنه إذا نفذت إس���رائيل ذلك، فإنها ستأسر 

قلب الشعب السوري وتحظى بصداقته. وفي المقابل، حذر من أنه إذا امتنعت 

إس���رائيل عن تنفيذ ذلك، فإن هذا األمر سيعتبر تعاونا مع أعمال القتل التي 

تمارسها ’عصابات األسد’«.

وتابع الباحثون أن قائد »الجيش الس���وري الحر« طالب إس���رائيل باستقبال 

عدد أكبر من مقاتليه لتلقي العالج في إس���رائيل، »وأشار إلى أن لفتة كهذه 

سترجح كفة الرأي العام السوري لصالحها«.

وتناولت الدراس���ة ميليش���يات ومجموع���ات ومجتمعات فاعل���ة في جنوب 

س���ورية، ويبلغ عدد السكان فيها أكثر من مليون نس���مة. واعتبرت الدراسة 

أن هذه المجموعات بال أيديولوجيا متجانس���ة »ويمكن أن تستبدل انتماءات 

تنظيمية ووالءات وفقا العتبارات براغماتية محلية وتوازن قوى ميداني«.

وس���عت هذه المجموعات إلى وضع خطة تقضي بإقامة منطقة أمنية تتمتع 

بحك���م ذاتي في جنوب س���ورية وبدعم إقليمي ودولي، يمنع س���يطرة جهات 

ش���يعية أو س���لفية – جهادية في هذه المنطقة. ووفقا للدراس���ة، فإن هذه 

المجموعات تعتقد أن ثمة حاجة للتنسيق مع إسرائيل والحصول على دعمها 

م���ن أجل تطبيق الخطة.  »وحاول قادة ميليش���يات، زعماء مدنيون، رجال دين 

وزعماء قبائل من الحيز الجنوب سوري، الذي يشمل غرب ريف دمشق والقنيطرة 

وحوران، المبادرة إلى حوار مع جهات مدنية وأمنية وسياس���ية في إس���رائيل 

من أجل تمرير رس���الة مفادها أنه يوجد أعداء مش���تركون لهم وإلس���رائيل، 

م���ن المحور المؤيد إليران والجهاديين، وأنه توجد مصالح مش���تركة في هذه 

المنطقة. وسعوا إلى الحصول على تأييد إسرائيلي مبدئي في المرحلة األولى، 

وعلى مساعدة إلخراج الخطة إلى حيز التنفيذ في مراحل الحقة«.

دراسة جديدة لباحثين في شؤون األمن القومي:

على صناع القرار اإلسرائيليين التعاون مع »العبين إيجابيين« في المعارضة السورية!
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

اإلس���رائيلية يتحدد، بصورة أساس���ية، برس���م النزاع اإلس���رائيلي � الفلسطيني 

وتطورات مجرياته، بينما من الواضح أن ال بوادر ألية تس���وية سياس���ية تلوح في 

األف���ق. »ومعنى هذا، أن الحكومات اإلس���رائيلية ليس���ت متفرغ���ة لوضع وإعداد 

وتطوير خطط طويلة المدى لرفع نس���بة اس���تحقاق ش���هادة البجروت )الثانوية 

العامة(، لزيادة عدد ونس���بة الطالب الجامعيين أو لتوس���يع حدود »أّمة الشركات 

الناش���ئة« )Startup Company( إلى ما هو أبعد من ح���دود دولة تل أبيب«، كما 

يقول التقرير بلهجة انتقادية ساخرة. 

النمو ـ هل هو الدواء لكل داء؟
الجواب الروتيني المعتاد على ألس���ن رؤس���اء الدولة في ال���رد على المعطيات 

المعروضة هنا ه���و: النمو، فالنمّو ثم النمو. والنم���و، باختصار، هو ارتفاع الناتج 

اإلجمال���ي المحلي للفرد. لكن ه���ذا الجواب غير كاف وغير ش���اف. أوال، ألن النمو 

في إس���رائيل ليس ثابتا لفترة طويل���ة من الزمن. فبينما نج���د أن الدول األخرى 

معرض���ة ألزمات اقتصادية عالمية عامة، كتلك التي حصلت في العام 2008، نرى 

أن إس���رائيل معرضة، أيضا وباإلضافة، إل���ى أزمات »خاصة« ناتجة عن المواجهات 

العنيفة المتكررة مع الفلسطينيين. 

وتبين المعطيات أنه خالل الس���نوات منذ بداية القرن الحالي، وبينما تأثرت الدول 

األخ���رى باألزمة المالية الت���ي حصلت في العام 2008، تضرر االقتصاد اإلس���رائيلي، 

باإلضافة إلى ذلك، من جراء االنتفاضة الفلسطينية الثانية أيضا. ولم يتوقف األمر عند 

تلك االنتفاضة فحسب، بل وقعت منذ انتهائها وحتى نهاية العام 2014 المواجهات 

العس���كرية التالية في قطاع غزة: »أيام الن���دم« )2004(، »قوس قزح« )2004(، »المطر 

األول« )2005(، »أمطار الصيف« )2006(، »الشتاء الحار« )2008(، »الرصاص المصبوب« 

)2008- 2009(، »عمود السحاب« )2012(، و«الجرف الصامد« )2014(.  

صحيح أن إس���قاطات كل واح���دة من هذه العمليات العس���كرية محدودة، لكن 

تأثيرها التراكمي يش���كل ضررا متواصال يطال مجموعات سكانية معينة وأقاليم 

معينة في البالد، بما يخلق جوا من عدم االستقرار. 

وثاني���ا، ألن النمو ف���ي حد ذاته ال يضمن توزيعا متس���اويا وعادال لثماره. فمنذ 

نهاية االنتفاضة الثانية، س���جل االقتصاد اإلس���رائيلي نم���وًا بمعدالت مرتفعة 

تزيد عن تلك التي س���جلت في دول أوروبا الغربية: بين األعوام 2000 و 2014 ازداد 

الناتج المحلي اإلجمالي اإلس���رائيلي بمعدل 3ر3% في الس���نة، مقابل 6ر1% فقط 

في دول OECD. وعلى هذا، فقد كان من المتوقع، إذن، أن ينعكس هذا على الوضع 

االقتصادي لمجمل المواطنين اإلس���رائيليين. لكن الواقع أن متوس���ط األجور في 

إس���رائيل )أي: األجر الذي يتقاضى نصف اإلسرائيليون أكثر منه بينما يتقاضى 

نصفهم اآلخر أقل منه( لم يتغير طوال هذه السنوات كلها!

ومن هنا، فإن النمو في حد ذاته ال يشكل أية ضمانة لتوزيع ثماره بصورة عادلة، 

ألن هذا يحتاج إلى سياسة اجتماعية مناسبة. 

األجور منقطعة عن النمو
منذ ما يقرب من ثالثة عقود، نالحظ أن األجور آخذة في االنقطاع عن النمو، أكثر 

فأكثر. وتبين معطيات »مؤسس���ة التأمين القومي« أن���ه خالل العقدين من 1968 

حت���ى 1988، كان النمو مصحوبا، فعال، بارتفاع مواز ف���ي األجر الحقيقي )القيمة 

الحقيقية لألجر المتوسط( الذي يتقاضاه اإلسرائيليون. ولكن، بينما ارتفع األجر 

بالتوازي مع ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، منذ بداية التس���عينات وحتى 

العام 2000 تقريبا، ولو بنس���بة أقل، إال أنه »تجمد« عل���ى حاله ولم تتغير قيمته 

الحقيقي���ة منذ العام 2000. ومعنى هذا أن ثمار النمو لم تصل )بالمتوس���ط( إلى 

أيدي العمال في االقتصاد اإلس���رائيلي، وإنما ت���م تحويلها إلى جهات وعناوين 

أخرى. 

وبدون وضع سياس���ة اجتماعية مناس���بة وتطبيقها فعليا، ستبقى ثمار النمو 

تتجه نحو األعلى، بالذات، بينما ُيفترض بها � طبقا لالدعاء الش���ائع � أن تتجه نحو 

األسفل. 

الغنى يزداد
في الوقت ال���ذي بقيت األجور على حالها، دون تغيير ف���ي قيمتها الحقيقية، 

ازداد الغنى في إسرائيل. هذا ما يمكن االستدالل عليه من االرتفاع في ما يسمى 

»ممتل���كات مالية في أي���دي الجمهور« )برامج توفير في البنوك، س���ندات قيمة، 

مدخرات مالي���ة وتأمينات حياة(. فقد ارتفعت هذه الممتلكات في الفترة ما بين 

العام 2000 والعام 2014 بأكثر من الضعف، من 452ر1 مليار شيكل إلى 259ر3 مليار 

شيكل )بأسعار العام 2014(. 

ورغم أنه ال يتم نش���ر أية معطيات في إس���رائيل حول توزيعة هذه الممتلكات 

مسية، إال أن المعلومات المتوفرة حول دول 
ُ
بين الش���رائح الُعشرية أو الشرائح الخ

أخرى قد تفيدنا وتس���اعدنا على االفتراض بأن في إسرائيل أيضا � كما في الدول 

األخرى � تس���تولي الشريحة العش���رية األعلى، وخاصة منها الش���ريحة المئوية 

األعلى، على حصة كبيرة جدا من هذه الممتلكات. 

أجور المدراء الكبار
ف���ي الوقت الذي لم يطرأ أي تغيير، تقريبا، على متوس���ط األجور، س���جلت أجور 

المدراء في الشركات الكبيرة ارتفاعات حادة جدا. ونحن نعرف عن هذه االرتفاعات 

بفضل قانون خاص يلزم الشركات التي تطرح أسهمها المالية في سوق األسهم 

)البورصة( بنش���ر معطي���ات وافية عن األجور الخمس���ة األعلى في الش���ركة. أما 

الشركات التي ال تطرح أسهما لها في سوق األسهم، فال نعرف عنها شيئا. 

المعطي���ات ال���واردة هنا هي األكثر تحديثا التي تم نش���رها ع���ن العام 2014.  

فقد بلغت تكلفة أجور المدراء العامين في الش���ركات ال� 100 األكبر التي تتداول 

ر »تل أبيب 100«( في العام 2014، 01ر5 ماليين 
ّ

اسهمها في بورصة تل أبيب )مؤش

ش���يكل في السنة، بالمتوسط، أو 417 ألف ش���يكل في الشهر. ويمثل هذا المبلغ 

انخفاضا بالمقارنة مع العام 2013، لكنه يبقى خياليا بالنس���بة للغالبية الساحقة 

من اإلسرائيليين. 

أما متوسط تكلفة األجور الس���نوية ألصحاب المناصب الخمسة األرفع في هذه 

الش���ركات فقد بلغ 64ر3 مليون شيكل، أو 303 آالف شيكل في الشهر. وفي العام 

2014، كان متوس���ط تكلفة أجور أصحاب المناصب الخمس���ة األرفع في الشركات 

المذكورة أعاله أكبر ب� 32 ضعفًا من متوس���ط األجور في الس���وق )9373 ش���يكال، 

للعمال اإلس���رائيليين فقط( وأكبر ب� 70 ضعفًا من الحد األدنى لألجور في السنة 

ذاتها )4300 شيكل(. 

ي الحد األدنى من األجر لم تتغير
ّ

نسبة متلق
تنش���ر مؤسس���ة »التأمين القومي« معطيات حول أجور العم���ال األجيرين في 

إسرائيل طبقا لثالثة مس���تويات/ درجات مختلفة: حتى الحد األدنى لألجر، حتى 

األجر المتوس���ط وما فوق األجر المتوس���ط. ومن المؤسف � كما يقول التقرير � أن 

نش���ر بتأخير س���نتين، أي أن المعطيات التي تنش���ر في سنة 
ُ
هذه المعطيات ت

معينة تكون عن السنة التي ما قبل السابقة. 

إب���ان فترة األزمة االقتصادية التي أحدثتها االنتفاضة الفلس���طينية الثانية، 

ارتفعت نسبة العمال الذين يتقاضون أجورا حتى الحد األدنى لألجر )الحد األدنى 

وم���ا دون(: من 7ر31% من مجمل العمال األجيرين في الب���الد في العام 2002 إلى 

4ر35% ف���ي العام 2003، لكن نس���بتهم ظلت ثابتة منذ الع���ام 2010 حتى العام 

2013، إذ هبطت إلى 3ر%31. 

وفي المقابل، طرأ ارتفاع في نسبة العمال الذين يتقاضون مرتبات تعادل األجر 

المتوس���ط وتزيد عنه، إذ تجاوزت هذه النس���بة ال� 30%، وذلك للمرة األولى منذ 

العام 2000. وم���ع ذلك، ينبغي أن نذكر أن مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي 

أدخل، في الع���ام 2012، تغييرا جوهريا على نظام إحصاء مصروفات العائالت في 

إسرائيل، والذي تعتمده »مؤسسة التأمين القومي« في تحديد درجات األجور. 

مرتبة عليا في سلم األجور المتدنية
تق���دم منظمة OECD نظ���رة مقارنة حول الدرجات الدنيا في س���لم األجور في 

إس���رائيل، إذ تنشر س���نويًا معطيات حول نس���بة العمال الذين يتقاضون أجورا 

متدنية. واألجر المتدني، في التعريف، هو الذي ال يزيد عن ثلثّي األجر المتوسط 

في السوق. 

وفي هذه المقارنة الدولية، »تمتاز« إس���رائيل: 1ر22% من العمال األجيرين في 

إس���رائيل حصلوا في العام 2013 على أجور متدنية، وهي من النس���ب األعلى في 

دول هذه المنظمة.  

أشكنازيون، شرقيون وعرب
الفجوات ف���ي األجور بي���ن اليهود والعرب وبي���ن اليهود الش���رقيين )مواليد 

إس���رائيل ألب/ أم من مواليد آس���يا أو أفريقي���ا( واليهود األش���كنازيين )مواليد 

إسرائيل ألب/ أم من مواليد أوروبا أو أمريكا( هي فجوات كبيرة جدا. 

المعطي���ات الواردة هنا هي عن األعوام 2012 � 2014. ويس���تدل منها أن الدخل 

الش���هري للعمال األجيرين العرب في الع���ام 2014 كان األدنى على اإلطالق: %29 

منهم تقاضوا أجورا أدنى من المتوسط. 

أما العمال اليهود، األش���كنازيون والشرقيون على حد س���واء، فقد زاد متوسط 

دخلهم الش���هري عن الدخل الش���هري المتوس���ط لمجمل األجيري���ن في البالد: 

األشكنازيون � زيادة بنسبة 38% والشرقيون � زيادة بنسبة %12. 

واحدة من كل خمس عائالت ـ تحت خط الفقر
م���س العائالت في إس���رائيل )20% منها( تعيش عل���ى مداخيل متدنية جدا 

ُ
خ

االحتالل ومجرياته وتبعاته: بصمات واضحة على االقتصاد االسرائيلي.            )رويترز(

تقرير »مركز أدفا«ـ »صورة الوضع االجتماعي في إسرائيل 2015«:

النزاع مع الشعب الفلسطيني والعدوانات العسكرية المتكررة عليه ـ عامل حاسم 
في غياب االستقرار االقتصادي وانعدام المساواة االجتماعية في إسرائيل!
*»جدول أعمال الحكومات اإلسرائيلية يتحدد، بصورة أساسية، برسم النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ومجرياته، بينما من الواضح أن ال بوادر ألية تسوية سياسية تلوح في األفق. 

ومعنى هذا أن الحكومات اإلسرائيلية ليست متفرغة لوضع وإعداد وتطوير خطط طويلة المدى لحل ومعالجة المشاكل المتفاقمة في العديد من القطاعات الخدماتية! 

*البلدات العربية، وخاصة منها البدوية في جنوب البالد، تتصّدر قائمة البطالة في إسرائيل! *نسبة الفقر بين العائالت العربية تعادل ثالثة أضعافها بين العائالت اليهودية! *

تضعها تحت »خط الفقر« الذي هو، بالتعريف، الدخل الذي يعادل 50% أو أقل من 

الدخل المتوسط للعائلة في إسرائيل.  

في العام 2014، كانت نس���بة العائ���الت التي تعيش تحت خط الفقر 8ر18% من 

مجمل العائالت في إس���رائيل. والمعطيات التي نشرتها منظمة OECD عن العام 

2014 وضعت إس���رائيل في القسم العلوي من الجدول )أي، القسم السيء!(: نسبة 

انتش���ار الفقر بين العائالت في إس���رائيل كانت أعلى ب� 7ر1 ضعف عن المتوسط 

العام في دول هذه المنظمة )%11(. 

الفج���وة في هذا المج���ال ما بين المواطني���ن اليهود والمواطني���ن العرب هي 

كبيرة جدا: نس���بة الفقر بين العائالت العربية أكبر بثالثة أضعاف من نسبته بين 

العائالت اليهودية. أما نسبة الفقر األعلى بين اليهود فهي لدى الحريديم، وهي 

تقترب كثيرا من النسبة لدى العرب. 

OECD عدم المساواة في إسرائيل ـ من األعلى في دول
ثم���ة معطى واحد يوجز كل المعطيات الت���ي وردت حتى اآلن وهو الذي يتعلق 

بمس���توى عدم المساواة، كما يحدده »مؤش���ر جيني« الذي يفحص موقع دولة ما 

عل���ى محور يمتد من 0 إل���ى 1: الط���رف األول � الصفر � يمثل وضع���ا تتوزع فيه 

المداخيل بصورة متس���اوية بين الجميع. والطرف الثاني � 1 � يمثل وضعا تتجمع 

فيه المداخيل كلها بين يدي شخص واحد. 

 :OECD مؤش���ر جيني« بالنسبة إلى إس���رائيل هو أحد األعلى في دول منظمة«

في العام 2012، احتلت إسرائيل )بمؤشر جيني  قيمته 371ر0( المرتبة رقم 4 من 

بين 31 دولة. ولكن واقع عدم المس���اواة )مؤشر جيني( ارتفع منذ العام 1980 في 

دول هذه المنظمة بنس���بة متوسطة مقدارها 3ر5%. أما في إسرائيل، فقد  ارتفع 

»مؤشر جيني« من 326ر0 إلى 371ر0، أي بزيادة نسبتها: 8ر%13! 

البطالة تصّعب مهمة الخروج من دائرة الفقر
تبلغ نس���بة العاطلين عن العمل في إس���رائيل اليوم 3ر5% )في ش���هر تشرين 

األول م���ن العام 2015(. وهي نس���بة متدنية بالمقارنة مع ال���دول األوروبية التي 

تبلغ فيها النس���بة المتوسطة ضعفي النسبة في إس���رائيل � 7ر10%. لكن نسبة 

البطالة القطرية )العامة، في الدولة كلها( تخفي فجوات عميقة جدا بين البلدات 

والمجموعات السكانية المختلفة. 

والمع���روف أن البطالة تصيب بالضرر، أساس���ا، الفئ���ات األضعف في المجتمع: 

فهي منتشرة وبنسبة مرتفعة في البلدات العربية، أكثر بكثير منها في البلدات 

اليهودية، وفي بلدات التطوير أكثر من البلدات المتمكنة اقتصاديا، وبين النساء 

أكثر منها بين الرجال، وبين النس���اء العربيات أكثر منها بين النساء اليهوديات. 

وتمّس البطالة بالفئات التي لم يوفر لها جهاز التعليم مستوى تعليميا � ثقافيا 

الئق���ا. كما تمّس أيضا بالش���بان الذين لم ينجحوا بعد ف���ي تثبيت مواقعهم في 

سوق العمل وبكبار السن الذين تم فصلهم من عملهم ويجدون صعوبة كبيرة في 

هم. 
ّ
االلتحاق بمكان عمل جديد، نظرا لتقدم سن

وتبين المعطيات نس���بة »طالبي العمل« حس���ب البلدات، كما تنش���ر في موقع 

سلطة االستخدام والتشغيل. وطالبو العمل هم الذين يتوجهون إلى مكاتب هذه 

الس���لطة ويسجلون أنفسهم طالبين إيجاد وتوفير أماكن عمل لهم. لكن كثيرين 

جدا من العاطلين عن العمل ال يتوجهون إلى تلك المكاتب، ألسباب مختلفة. ومع 

ذلك، تتيح هذه المعطيات نظرة معينة على الفوارق ما بين البلدات. 

وكما هو متوقع، فإن البلدات العربية، وفي مقدمتها البلدات البدوية في النقب، 

هي التي تتصدر قائمة بلدات طالبي العمل. ففي مدينة رهط، مثال، بلغت نسبة 

طالبي العمل في آذار األخير )2015( نحو 4ر31%، وهي النس���بة ذاتها تقريبا التي 

س���جلت في بلدات عربية في الشمال: أم الفحم )8ر29%(، عرابة )8ر28%(، سخنين 

)3ر25%(، طمرة )7ر23%( والمغار )4ر%23(.  

أم���ا البلدات اليهودية، فقد كانت نس���بة طالبي العمل فيه���ا أقل بكثير، أدنى 

من 5% بش���كل عام، مع بعض االس���تثناءات، كما في: ديمون���ا )1ر15%( ويروحام 

)8ر%13(.  

التعليم العالي: أقلية فقط هي التي تصل!
يشكل التعليم العالي »طريقا سريعا« لمستقبل شخصي واقتصادي � اجتماعي 

أفضل. وفي إس���رائيل، يتخذ هذا الطريق شكل الهرم: الجميع يبدأون سوية من 

الدرجة األولى، لك���ن كلما تقدموا صعودا في الهرم يتناقص عدد المنتقلين إلى 

المرحلة التالية. وال تبلغ قمة الهرم � التحصيل األكاديمي � إال أقلية ضئيلة: حتى 

العام 2014، نحو 1ر29% فقط من أبناء/ بنات الش���بيبة الذين بلغوا سن 17 عاما في 

العام 2006 التحقوا بمؤسسة إسرائيلية للتعليم العالي. 

في العام 2006، كان 6ر79% فقط من أبناء الفئة العمرية المذكورة يتعلمون 

في الصف الثاني عش���ر في مس���ارات توصل إلى امتحان���ات الثانوية العامة 

)البجروت(، بينما حصل على هذه الش���هادة ف���ي نهاية األمر 9ر45% فقط من 

أبناء الفئة العمرية ذاتها. ومن بين هؤالء، الذين استحقوا الحصول على هذه 

الش���هادة، جزء غير قليل لم تكن ش���هادته تلبي شروط الحد األدنى لاللتحاق 

بمؤسس���ة للتعليم العالي. والنتيجة: نسبة مستحقي شهادة البجروت الذين 

اس���تطاعوا تقديم طلبات االنضمام إلى مؤسس���ات التعليم العالي لم تتجاوز 

40% فقط من ابناء تلك الفئة العمرية. ومن بين هؤالء، 1ر29% فقط انخرطوا في 

العم 2014 في إحدى مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل. 

نسبة الش���ابات والش���بان اليهود الذين انضموا إلى مؤسسات التعليم العالي 

في إس���رائيل تعادل ضعفي نسبتهم من بين الشابات والشبان العرب. ومع ذلك، 

تجدر اإلش���ارة إلى أن عددا كبيرا من الشابات والشبان العرب يواصلون تعليمهم 

العالي في الخارج، كما في األردن مثال، حيث يدرس اآلالف منهم. 

استحقاق شهادة »البجروت«
التفس���ير األس���اس للنس���بة المتدنية من الش���بان الذين ينخرطون في 

التعليم العالي هو تدني نس���بة أبناء الشبيبة الذين يحصلون على شهادة 

البجروت. 

خالل الثمانينيات والتس���عينيات من القرن الماضي، ارتفعت نسبة مستحقي 

ش���هادة البجروت من بين الفئة العمرية )سن 17 عاما( ب� 10 نقاط من جزء النسبة 

المئوي���ة في كل واحد من العقدين: م���ن 20% في العام 1980 إلى 30% في العام 

1990 وإلى 40% في العام 2000. أما خالل العقد األول من القرن ال� 21، فقد شهدت 

نسبة مستحقي هذه الشهادة تقلبات، صعودا وهبوطا، غير أن الجهاز التعليمي 

أخفق، في المحصلة، في عبور حاجز ال� 50%. وفقط في العام 2013، وللمرة األولى، 

ارتفعت نسبة مستحقي شهادة البجروت إلى 4ر53%، لكن هذه النسبة عادت إلى 

االنخفاض، بصورة طفيفة، في العام 2014. 

»ال جديد في الجبهة االقتصادية � االجتماعية في إسرائيل«- بهذه الجملة التي 

يب���دو، للوهلة األولى، أنها قابلة للتأوي���ل والفهم على أكثر من وجه واحد يفتتح 

»مركز أدفا«، مركز األبحاث المتخصص برصد التحوالت والس���يرورات االجتماعية 

واالقتصادية في إسرائيل وتحليل السياسات الحكومية المتصلة بهذه التحوالت 

والس���يرورات، تقريره الس���نوي الجديد بعنوان »صورة الوضع االجتماعي 2015«، 

والذي صدر في اليوم األخير من الشهر األخير من السنة األخيرة )2015/12/31(.  

ولئن قلنا إن الجملة االفتتاحية المذكورة أعاله »قابلة للتأويل«، كما يبدو للوهلة 

األولى، ف���إن ما يليها من معطيات إحصائية توثيقي���ة حول الوضع االقتصادي � 

االجتماعي في إس���رائيل ومن تحليل لخلفياتها، أس���بابها، دالالتها وإسقاطاتها 

المحتمل���ة، ال يترك مج���اال ألي تأويل، بل يأخذ الجمل���ة )االفتتاحية( إلى معناها 

الوحيد المحتمل والممكن، منطقيا وموضوعيا، كما يراه معدو التقرير: إسرائيل ال 

تزال تنتظر التغيير االجتماعي المنشود! 

ويتوصل معدو »تقرير أدفا الس���نوي« الحالي )ص���ورة الوضع االجتماعي 2015(، 

الباحثون شلومو سبيرسكي، إيتي كونور� أطياس وروتم زلينغر، إلى استنتاجهم 

هذا بالتأس���يس عل���ى »المعطيات التي ال تس���ند الجواب )التعام���ل( الحكومي 

التقليدي والجاهز، دائما، لكل المسائل والتحديات االجتماعية: النمو، فالنمو ثم 

النمو«!

ويلفت معدو التقرير - الذي نقدم عرضا موسعا له هنا -  إلى أن الجزء األكبر من 

المعطيات الواردة فيه مصدرها »مكتب اإلحصاء المركزي« اإلسرائيلي و«مؤسسة 

التأمين القومي«، وهي معطيات تنش���ر بتأخير س���نة واحدة عادة، ما يعني أنها 

تتعلق بالعام 2014، بوجه أساس، لكنها ترسم صورة شاملة عن الوضع خالل العقد 

األخير، 2004 - 2014، بمجمله، ما يس���مح بتش���خيص وتحليل السيرورات البعيدة 

المدى الحاصلة في المشهد االقتصادي � االجتماعي العام في إسرائيل. 

ويسجل التقرير أنه منذ انتهاء االنتفاضة الفلسطينية الثانية، شهد االقتصاد 

اإلسرائيلي معدالت نمو جيدة تفوق معّدالت النمو في أوروبا الغربية: ففي الفترة 

ما بين عام 2000 و2014، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي في إسرائيل بمعّدل 3ر%3 

في الس���نة، مقابل 6ر1% فقط ف���ي دول منظمة التع���اون والتنمية االقتصادية 

)OECD(، الت���ي انضمت إليها إس���رائيل ف���ي العام 2010. وتبع���ًا لذلك، كان من 

ع أن ينعكس هذا األمر في الوضع االقتصادي لجميع اإلس���رائيليين، إال أن 
ّ
المتوق

متوّس���ط األجور لم يتغّير، إطالقا، تقريبا. وتش���ير المعطيات الممتدة على فترة 

أطول إل���ى أن النمو في النات���ج المحلي اإلجمالي للفرد لم يك���ن مصحوبا بزيادة 

موازي���ة، مفترضة، في القيم���ة الحقيقية لألجور، بل إن الفج���وة بينهما ازدادت 

وتعمقت في العام 2014، أكثر من أي وقت مضى. 

متوسط األجور على حاله منذ عقد!
يس���جل التقرير، منذ البداية، حقيقة أساسية تش���كل مرساة ومنطلقا لكثير من 

التقييمات والتحليالت الالحقة: لم يطرأ على متوسط األجور في إسرائيل أي تغيير 

من���ذ ما يزيد عن عقد كامل من الزمن!  ويضاف إلى هذه الحقيقة معطى آخر يقول: 

نس���بة العمال اإلس���رائيليين الذين يتقاضون أجرًا متدنيا )يعادل ثلثّي متوسط 

األج���ور في البالد، أو أقل( لقاء عملهم بلغ���ت 1ر22% في العام 2013، وهذه من بين 

النسب األكثر ارتفاعا في دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD(. وإلى 

ذلك، يضاف معطى آخر أيضا، يقول: نحو الثُ�لث من العمال اإلسرائيليين يتقاضون 

أج���ورا ال تزيد عن الحد األدنى لألجور )نحو 4300 ش���يكل حالي���ًا(، في الوقت الذي 

بلغت فيه تكلفة متوس���ط األجور الش���هرية التي تقاضاها مدراء الشركات الكبرى 

في االقتصاد اإلسرائيلي خالل العام 2014 أكثر من 400 ألف شيكل!  

وتنعكس هذه المعطيات، بأوضح صورة، في توزيعة »كعكة المدخول الوطني« 

لين من 
ّ
خ���الل العقد األخير، م���ن 2004 حتى 2014: حصة أصحاب العمل والمش���غ

»كعك���ة المدخ���والت الوطنية« ارتفعت من 14% إل���ى 17%، بينما انخفضت حصة 

العمال األجيرين من هذه الكعكة من 61% إلى %57! 

ويرى التقرير أن »الغنى قد ازداد«، إذ ارتفعت قيمة إجمالي الممتلكات المالية 

الموجودة بين أيدي الجمهور في نهاية العام 2014 إلى 259ر3 مليار ش���يكل، أي 

بزي���ادة 2ر2 ضعف عما كانت عليه قيمتها في الع���ام 2000. ورغم عدم توفر أية 

معلومات حول كيفية توزع هذا المبلغ الضخم حس���ب الشرائح الُعشرية، إال أنه ما 

من ش���ك في أن عبارة »بين أيدي الجمهور« بعيدة تماما عن وصف الوضع بصورة 

صحيحة ومعبرة: فمما هو معروف من وعن دول أخرى، من المنطقي االفتراض بأن 

حصة األس���د من هذه القيمة )المبلغ( موجود بين يدي الشريحة الُعشرية األعلى، 

بل بين يدي الشريحة المئوية األعلى بالتحديد وبشكل خاص! 

ومقاب���ل ازدياد الغنى � كما هو مبّين آنفا � ازداد الفقر أيضا، إذ ارتفعت نس���بة 

العائالت الفقيرة من 5ر17% من مجمل العائالت في البالد في بداية العقد السابق 

)أي، في العام 2000( إلى 8ر18% في العام 2014، بينما تراوحت نسبتها في العام 

1980 بين 11% و 12%. ويؤكد التقرير أن »نسبة الفقر في إسرائيل هي من األعلى، 

 .»OECD  على اإلطالق، في دول منظمة

ثمة في إس���رائيل فروع اقتصادية قليلة توفر فرصا للعمل بأجر جيد، نس���بيا: 

التقنية العالية )هاي تيك(، االستثمارات المالية، الشركات التي تقدم الخدمات. 

غير أن العمل في هذه الفروع يتطلب، غالبا، تحصيال أكاديميا. لكن النصف )%50( 

فقط من أبناء الش���بيبة في إس���رائيل يحصلون على ش���هادة البجروت )الثانوية 

العام���ة( و1ر29% فقط من أبناء الش���بيبة الذين كانوا في س���ن 17 عاما في العام 

2006 وصلوا إلى درجة التعليم الجامعي حتى العام 2014.  

ويؤكد التقرير، هنا، أن هذه المعطيات »تس���تدعي حكومة متدخلة وفاعلة«، إذ 

لين في االقتصاد 
ِّ
أن الحكومة اإلس���رائيلية هي، في حد ذاتها، أحد أكبر المش���غ

اإلسرائيلي، عالوة على كونها المسؤولة المباشرة عن التعليم، في مختلف درجاته 

ومس���توياته. غير أن حكومات إسرائيل � يضيف التقرير � تحاول قدر مستطاعها 

تقليص مدى تدخلها وحجم نشاطها االقتصادي � االجتماعي »بغية إخالء الحلبة 

للقط���اع التجاري«. وإذا كانت الدولة )الحكومة ومؤسس���اتها( قد ش���كلت الالعب 

االقتصادي واالجتماعي المركزي واألقوى خالل العقود األولى على تأسيس الدولة، 

بعد العام 1948 � س���واء في التطوير االقتصادي، العمل والتش���غيل، اس���تيعاب 

المهاجري���ن اليهود، اإلس���كان، التعليم � فإننا نراها تب���ذل جهدا كبيرا وواضحا 

خالل العقود األخيرة من أجل تقليص نش���اطها وخف���ض ميزانياتها المرصودة 

ص وتراجع الخدمات 
ّ
للصرف على هذه المجاالت. والنتيجة الحتمية لهذا هي تقل

االجتماعية التي تقدمها الحكومة: التعليم، الصحة، الرفاه والضمان االجتماعي. 

فقد انخفضت المصروفات الحكومية )بما فيها الس���لطات المحلية( الشاملة على 

هذه الخدمات في العام 2014 إلى نس���بة 2ر41% من الناتج المحلي اإلجمالي، وهي 

أدن���ى من النس���بة الموازية في غالبية دول أوروبا الغربية وتضع إس���رائيل تحت 

 .OECD المتوسط العام في دول منظمة

وف���وق هذا، يؤك���د التقري���ر، فإن ج���دول األعم���ال المعتمد ل���دى الحكومات 
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أك���دت القائمة المش���تركة في الكنيس���ت في 

بي���ان صحاف���ي أن خط���ة »التطوي���ر االقتصادي 

للمجتم���ع العرب���ي« الخماس���ية، الت���ي أقرته���ا 

الحكوم���ة اإلس���رائيلية ي���وم 2015/12/30، هي 

خطوة ف���ي االتج���اه الصحيح وه���ي ثمرة ضغط 

متواص���ل ونضال تراكمي وعمل دؤوب، ش���اركت 

في���ه كل الق���وى ف���ي الكنيس���ت وف���ي الحكم 

المحلي وف���ي المجتمع المدن���ي، لكنها في ذات 

الوقت خط���وة في االتجاه الخاطىء، ال س���يما وأن 

هناك بونا واس���عا بي���ن هذه الخط���ة الحكومية 

وبين المطال���ب التي تمثلت في خطة خماس���ية 

بديلة أعدتها اللجنة القطرية لرؤس���اء السلطات 

المحلي���ة العربية والقائمة المش���تركة بالتعاون 

مع جمعيتي »مساواة« و«سيكوي« واختصاصيين 

اقتصاديين. فف���ي حين أن ه���ذه الخطة وصلت 

إلى مبلغ 32 مليار لخمس س���نوات، ونفس المبلغ 

للس���نوات الخمس التي تليها، ما يعني أن هناك 

حاجة لما يقارب 64 مليار شيكل لسد الفجوات في 

مجاالت الحياة المختلف���ة، صادقت الحكومة على 

تخصيص 10 مليارات شيكل فقط، ولم تحدد في 

الخطة الحكومية مبالغ دقيقة، بل اعتمدت تغيير 

معايي���ر توزيع الميزاني���ات بحيث يحصل العرب 

على نس���بة أعلى من الماض���ي، واألرقام الدقيقة 

ستتضح بعد ترجمة المعايير الجديدة إلى مبالغ 

محددة في الميزانية الرسمية العامة.

وانتقدت القائمة المش���تركة إقحام بند إقامة 

طاقم لدراس���ة  تحفيز الخدمة المدنية، والقاضي 

بتخصيص ميزانيات إضافية للس���لطات المحلية 

التي تش���جع الخدمة المدنية وتعمل على زيادة 

المنخرطي���ن فيه���ا. ودانت القائمة المش���تركة 

هذا االش���تراط، الذي يربط الحصول على الحقوق 

بالواجبات ويحول الحق إلى عملية ابتزاز، مؤكدة أن 

هذا البند يتناقض وقيم المساواة والديمقراطية، 

وقد جرى دس���ه للخطة رغم أن المش���تركة أكدت 

مرارا وتكرارا معارضتها لذلك. وش���ددت القائمة 

المش���تركة على أنها س���تعمل عل���ى إلغاء هذا 

البند، الذي س���يخلق تمييزا بنيويا رسميا يضاف 

للتمييز القائم. واس���تنكرت القائمة المش���تركة 

تهديد رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو بهدم 

البيوت غير المرخصة، مشيرة إلى أن هذه سياسة 

عنصرية متطرفة تحارب الوجود العربي.

وقالت القائمة المش���تركة: »نح���ن أمام حكومة 

ا ونلمس 
ً
من أش���د الحكومات اإلس���رائيلية تطرف

عل���ى أرض  الواق���ع سياس���اتها العدائية تجاه 

المواطني���ن العرب في كاف���ة المجاالت.  ولم تأت 

الخطة بس���بب تغيير في السياسات بل العتبارات 

التنمي���ة ف���ي االقتص���اد اإلس���رائيلي ونتيجة 

لضغ���وط متواصلة عل���ى الحكومة اإلس���رائيلية. 

من هن���ا الحاجة لمواصلة النض���ال وبعزيمة أكبر 

لتحقيق مطالبنا العادل���ة في المجال االقتصادي 

وغيره من المجاالت«.  

وأوضحت القائمة المشتركة في بيانها »إننا نرى 

أن التعامل الصحيح مع الخطة الحكومية الجديدة 

هو العمل فوًرا لتعديل وحتى إلغاء بعض بنودها 

المرفوض���ة وعلى رأس���ها بند الخدم���ة المدنية، 

ولضم���ان أن يج���ري تحدي���د واض���ح للميزانيات 

المتواصل  الضغ���ط  الدقيقة وكذل���ك  باألرق���ام 

لتطبيق الخطة على أرض الواق���ع ألنه، وبناء على 

تجارب الماضي، هناك خطر بأن تتهرب الوزارات 

المختلف���ة من تطبيقها.  ف���ي المقابل نحن نصر 

على المطالبة بما لم تضمنه الخطة الحكومية من 

ميزانيات وبنود شملتها الخطة التي تقدمنا بها. 

ما يعني أن هناك مليارات شواكل إضافية نطالب 

بها وال نتنازل عنها.«

وأكدت القائمة المشتركة أنه ثبت مرة أخرى أن 

العمل المشترك، الذي يشمل القوى الموحدة في 

المدني،  المحلية والمجتمع  الكنيست والسلطات 

وال���ذي يعتمد النض���ال الجماهي���ري والمهنية 

والمثاب���رة يأتي بنتائج ملموس���ة، حتى لو كانت 

جزئية وليس���ت كما نري���د بالكامل. وه���ذا األمر 

يج���ب أن يحفزن���ا جميًعا عل���ى مضاعفة الجهود 

لتحقي���ق مطالبنا العادل���ة والمنصفة والواقعية، 

كما حددناه���ا مًعا في خطتنا الخماس���ية والتي 

تبل���غ 32 مليار ش���يكل.  ولقد وضع���ت القائمة 

ا واضًحا حين قامت وهو العمل بال 
ً
المشتركة هدف

كل���ل لتحقيق هدف المس���اواة الكاملة ال أقل من 

المساواة.

وخلص���ت القائمة المش���تركة: »إنن���ا نعرف أن 

إس���رائيل التزمت رس���مًيا لمنظمة  OECD بسد 

ا أن 
ً

الفجوات بي���ن العرب واليهود، ونع���رف أيض

ا عالمية مورس���ت عل���ى الحكومة 
ً
هن���اك ضغوط

اإلس���رائيلية لتغيي���ر سياس���اتها االقتصادية 

تج���اه المواطني���ن العرب، وهذا مؤش���ر هام إلى 

أن هناك ض���رورة لطرح قضايانا على المس���توى 

الدول���ي الس���تثمار االهتمام العالم���ي لصالحنا، 

وحتى يتحمل المجتمع الدولي مس���ؤوليته تجاه 

ما نعانيه من سياس���ات ع���داء وتمييز وتهميش 

وإقصاء ومصادرة ل���ألرض ومحاصرة للوجود. وإذا 

كان���ت الحكومة اليمينية اإلس���رائيلية اليمينية 

المتطرفة س���تحاول اس���تغالل الخطة الخماسية 

لتجمي���ل صورتها ف���ي العال���م باالدع���اء بأنها 

تتعامل بمس���اواة م���ع المواطنين الع���رب، فإننا 

س���نكون لها بالمرصاد ونش���رح الحقيقة الكاملة 

عن األوضاع المزرية الت���ي نعاني منها في كافة 

المجاالت، وبأن الخطة هي وعود لم تطبق وال تلبي 

مطالبنا العادلة بحدها األدنى، وبأننا نطالب بحق 

وال نستجدي منة«.

وقالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية 

العربي���ة في إس���رائيل ف���ي بيان آخ���ر إنه »بعد 

نحو س���تة أش���هر من المفاوض���ات والمحادثات 

واالتص���االت، التي رافقتها سلس���لة احتجاجات، 

قادته���ا وخاضته���ا اللجن���ة بمش���اركة القائمة 

المش���تركة في الكنيس���ت وعدد م���ن الهيئات 

ت  أق���رَّ المهني���ة،  والش���خصيات  والُمؤسس���ات 

الحكوم���ة في جلس���تها ي���وم 2015/12/30 وبعد 

ْيَصِرّية، الخطة الخماسية 
َ
ِوالدة َعس���يرة وعملية ق

ل���ة لتطوير المدن والق���رى العربية، والتي  الُمعدَّ

والمطالب،  والتعديالت  المالحظات  شملت معظم 

الت���ي أَص���رَّ عليه���ا ممثل���و الجماهي���ر العربية 

وس���لطاتهم المحلي���ة، خ���الل ُمحادث���ات األيام 

األخيرة مع ممثلي وزارة المالية«.

وتابع البيان: »تمَّ إقرار الخطة بعد عّدة جلسات 

حكومية ج���رت خاللها محاوالت حثيثة إلفراغها 

من مضامينها وفرض اش���تراطات َمشبوهة على 

تنفيذها لكنها جوبه���ت بالرفِض واإلصرار من 

قبل اللجنة القطرية وقيادة القائمة المشتركة. 

لي وَمبَدئي  إن اللجن���ة القطرية، وفي موق���ٍف أوَّ

ماسية 
ُ
موَجز، تعتبر أن مبدأ وجود وبلورة خطة خ

ش���املة لتطوير المدن والق���رى العربية، ما كان 

ليتحقق إالَّ كنتيجة لمطلب اس���تراتيجي للجنة 

القطري���ة، وبعدم���ا عرضت ُمبادرته���ا وخطتها 

المهنية البديلة، بمس���اهمة وُمساعدة القائمة 

المش���تركة في الكنيست، وبمش���اركة هيئات 

وُمؤسس���ات وش���خصيات مهنية عديدة، وبعد 

اإلصرار على ضرورة وجود خطة ش���املة، كمطلب 

عادل وش���رعي وكحق طبيعي للجماهير العربية 

ٍة أو َحَسنة من 
َّ
وسلطاتهم المحلية، وليست كِمن

أحد«.

وأضافت اللجن���ة: »لكن االمتحان يبقى في مدى 

ّصًا وروحًا، 
َ
وجدية التنفيذ وااللتزام بهذه الخطة، ن

وترجمته���ا عل���ى أرض الواقع في اإلط���ار الزمني 

د لها. وعل���ى الرغم من ذلك، ف���إن اللجنة  المح���دَّ

ة، والقرارات الُمرافقة 
َ
د أن هذه الِخط

ِّ
ؤك

ُ
القطرية ت

واإلضافي���ة لها، غير كافي���ة وال تتجاوب مع كامل 

حقوق ومطال���ب الجماهير العربية وس���لطاتهم 

المحلية، وأن معركة المس���اواة والحقوق المدنية 

والمطلبية، كما الحقوق السياس���ية والقومية، ما 

زالت ُمتواِصلة ويبدو أنها طويلة«.

وكانت الحكومة اإلس���رائيلية صادقت األسبوع 

الفائ���ت عل���ى خطة خماس���ية ته���دف إلى دعم 

البلدات العربية.

وتن���ص الخطة عل���ى رصد 10 مليارات ش���يكل 

للمشاريع اإلنمائية في البلدات العربية على مدى 

السنوات الخمس المقبلة وفي كافة المجاالت. 

وب���ادرت وزيرة ش���ؤون المس���اواة االجتماعية 

غي���ال غمليئيل )الليكود( إلى إع���داد هذه الخطة 

بالتعاون مع ديوان رئاسة الحكومة ووزارة المالية.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن هذه 

الخطة تشمل زيادة ملموسة تهدف إلى مساعدة 

السكان العرب وتقليص الفجوات. وأشار إلى أنها 

تؤدي إلى وقف بناء المنازل ذات الطوابق القليلة 

وإل���ى التحول إلى بناء من���ازل ذات طوابق عديدة 

مثل المنازل التي توجد في باقي أنحاء إسرائيل. 

ز 
ّ
وبموازاة ذلك أكد نتنياهو أن هذه الخطة ستعز

ف���رض أح���كام القان���ون ل���دى أوس���اط األقليات 

وخصوصًا في ما يتعلق بالبناء غير المرخص.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أنه 

في غضون 30 يومًا س���يقوم طاقم برئاسة نائب 

المستش���ار القانوني للحكومة بتقديم توصيات 

إلى الحكوم���ة في موضوع فرض أح���كام القانون 

حيث س���تتطرق هذه التوصيات إلى تعزيز فرض 

أحكام التخطيط والبناء. وستنظر لجنة مكونة من 

مدراء عامين في مس���ألة المكان الذي ستقام فيه 

الوحدة القطرية التي س���تعمل على فرض أحكام 

القانون في مج���ال التخطيط والبناء كما س���يتم 

ف���ي صالحياتها وميزانيتها وش���واغرها.  النظر 

وأضاف البيان أن جميع األموال التي س���تخصص 

لإلس���كان والدعم الحكومي لبناء المنازل متعددة 

الطواب���ق وبناء مبان عامة س���تظل مرهونة بقيام 

الحكومة بإق���رار التوصيات التي س���تقدم إليها 

حول فرض أح���كام القانون في مج���ال التخطيط 

والبناء في أوساط األقليات.

»القائمة المشتركة«: سّد الفجوات بالنسبة للمجتمع العربي 
بحاجة إلى 64 مليار شيكل للسنوات العشر المقبلة!

*»الحكومة اإلسرائيلية صادقت على تخصيص 10 مليارات شيكل فقط 
وباشتراطات معظمها مرفوض والعتبارات التنمية في االقتصاد اإلسرائيلي!«*

)أو،  الموط���ن   / المدني���ة  التربي���ة  موض���وع 

»المدنيات«، كما يس���مى في إس���رائيل( هو أحد 

المواضي���ع األكث���ر أهمية ومركزي���ة، إن لم يكن 

أكثره���ا عل���ى اإلطالق، ف���ي التربية عل���ى القيم 

الديمقراطية وعلى مبادئ الحياة المشتركة وفي 

نة ديمقراطية ومجتمع تعددي ومتنوع. 
َ
بناء مواط

وفي ه���ذه الفترة بالذات، وبينما تتس���ع مظاهر 

المجتمع اإلس���رائيلي  العنصرية وتتفش���ى في 

واألبح���اث  ال���رأي  اس���تطالعات  تؤك���د  وبينم���ا 

المختلفة واقع تراج���ع القيم الديمقراطية، الحاد 

والخطير، وخاصة في أوس���اط الشبيبة اليهودية 

في إس���رائيل، وبدال من العمل المكثف على لجم 

ه���ذا التده���ور، تعم���د وزارة التربي���ة والتعليم 

اإلس���رائيلية إلى ما يكرس ه���ذا التراجع ويفاقم 

هذا التدهور، أكثر فأكثر، وخاصة في كل ما يتصل 

بالفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، ظروفهم 

المعيشية، مكانتهم، مواقفهم، حقوقهم وواقع 

حياتهم بوجه عام.

فالصيغة الجديدة من كتاب »أن نكون مواطنين 

في إس���رائيل« لتدريس موضوع »المدنيات« في 

المدارس الثانوية، والتي أعدته���ا وزارة التربية 

والتعليم مؤخرا وتعكف على إصدارها قريبا جدا، 

تحمل في طياتها العدي���د من النواقص في هذا 

المجال، بل العديد من المضامين التي تتناقض، 

جوهريا، مع ماهية التربية الديمقراطية، ناهيك 

عما فيه م���ن مضامين خطرة تش���كل تزويرا فظا 

للتاريخ وللرواية الفلس���طينية ولواقع المواطنين 

الفلسطينيين في إسرائيل، عالوة على تقديمهم 

ليس كأقلية قومية، ب���ل كمجموعة من الطوائف 

المنفصلة. وه���و ما دفع برئيس لجن���ة المتابعة 

العلي���ا للجماهي���ر العربية في إس���رائيل، عضو 

الكنيس���ت الس���ابق محمد بركة، إل���ى التهديد/ 

التصريح بأن لجنة المتابعة والهيئات الش���عبية 

التمثيلية للمواطنين العرب في إسرائيل »جاهزة 

إلص���دار كتاب مدني���ات بديل، يتضم���ن الرواية 

الفلس���طينية ورؤية جماهيرن���ا العربية للنظام 

الديمقراطي. وس���يكون الكتاب جاهزًا في مطلع 

الس���نة الدراس���ية المقبل���ة، إذا ما أص���رت وزارة 

التعلي���م على إص���دار وتوزيع كت���اب المدنيات 

الجديد«!

لجنة التعليم البرلمانية 
تبحث الموضوع

وقد جاء تصريح/ تهديد بركة هذا خالل الجلسة 

الخاص���ة الت���ي عقدتها لجنة التربي���ة والتعليم 

التابعة للكنيست لبحث موضوع »كتاب المدنيات 

الجدي���د«، يوم 22 كان���ون األول األخي���ر، بمبادرة 

من عضوي الكنيس���ت يوس���ف جبارين )القائمة 

المشتركة( وزهافا غالئون )ميرتس(. 

وق���ال برك���ة إن األبح���اث التي جرت ف���ي وزارة 

التعلي���م إلصدار كتاب المدني���ات تمت من دون 

إش���راك مختصين عرب وإن المنه���اج الجديد هو 

انتقائي ال يميز بين العرب واليهود فحس���ب، بل 

حتى بين اليه���ود واليهود، وبين العرب والعرب، 

ويجعله���م مجموع���ة طوائ���ف متفرق���ة. كما أن 

الكتاب محكوم لرواية أحادية الجانب.

وطال���ب بركة بإعادة النظر ف���ي الكتاب الجديد 

هة الجديدة، وقال  وفي كراسة المصطلحات المَوجِّ

إن التزييف ينتش���ر في عدة فصول، ولكن بشكل 

خاص في فصل الديمقراطية، وفصل ما يس���مى 

»الدول���ة اليهودية«. وقال إن في هذين الفصلين 

مغالط���ات وإقص���اء واضح���ا للجماهي���ر العربية 

وتجاهال لحقوقها المدنية. 

وتوج���ه برك���ة الى أعض���اء الكنيس���ت قائال: ال 

تحش���روا الجماهي���ر العربي���ة في رواي���ة خارج 

المواطن���ة وخارج المدني���ات. وتوجه إلى مندوبي 

وزارة التعليم في الجلس���ة ذاتها قائال: إذا أصّرت 

ال���وزارة على إص���دار هذا الكتاب الم���زور، فليكن 

معلوم���ا أن لدينا الق���درات العلمية واألكاديمية، 

بما يؤهلنا لصياغة كتاب مدنيات آخر، يستند إلى 

منهاج ديمقراطي ومدني وأن لدى لجنة المتابعة 

العلي���ا لقضاي���ا الجماهي���ر العربي���ة والهيئات 

التمثيلية والش���عبية بين جماهيرنا القدرة على 

اصدار الكتاب في مطلع العام الدراسي المقبل.

وقال���ت عض���و الكنيس���ت زهافا غالئ���ون، في 

الجلس���ة: »من الواض���ح أن الجهة الت���ي تمتلك 

ب 
ّ
القوة السياسية اآلن تس���عى إلى شطب المرك

الديمقراط���ي م���ن هوي���ة الدولة وإل���ى تصوير 

المواطنين الع���رب كمواطنين مع وقف التنفيذ«! 

وأوضح���ت: »بداًل م���ن التركيز عل���ى المعركة ضد 

العنصرية ومحاولة نشر أجواء حوارية بين الطالب 

اليه���ود والعرب، تذه���ب الوزارة إل���ى تصنيف 

المواطنين العرب وتدريجهم طبقا لمدى والئهم 

للدول���ة وتفتيته���م إل���ى طوائ���ف � مس���لمين، 

مسحيين ودروزا«! 

وق���ال عض���و الكنيس���ت يوس���ف جباري���ن إن 

المالحظ���ات التي قدمه���ا غالبي���ة األكاديميين 

العرب الذين تم إش���راكهم في مناقش���ة وإعداد 

م���واد الكت���اب الجديد »ت���م تجاهله���ا كليا ولم 

يتم ش���ملها في الكتاب، إطالق���ا«! وأضاف عضو 

الكنيس���ت مس���عود غنايم )القائمة المشتركة(: 

»تم استخدام أسماء هؤالء للزينة فقط«! 

ا أننا س���ندعو جميع 
ّ
وق���ال جبارين: »لق���د أعلن

المعلمين العرب إل���ى مقاطعة هذا الكتاب، فهم 

ال يس���تطيعون تدري���س مواد كه���ذه«! وأوضح: 

»ناهيك عن مس���ألة التطرق العاب���ر والمقتضب 

لحق���وق العرب، م���ن الصع���ب علينا ج���دا تقبل 

الرس���الة التي يبثها ه���ذا الكت���اب ومفادها أن 

األقلية ال تمل���ك أي تأثير على الحي���ز العام. إنه 

تطبي���ع وتكريس لواقع س���لب الحق���وق وللوضع 

غير الطبيعي. ومن الناحي���ة العملية، يمثل هذا 

الكتاب الترجمة التربوية لقانون القومية )قانون 

»إسرائيل الدولة القومية اليهودية«(«. 

ويش���ار هنا إلى أن عمرو إغبارية، العضو العربي 

ف���ي »اللجنة المهنية لموض���وع المدنيات«، التي 

تق���وم بدور استش���اري ف���ي هذا المج���ال، قدم 

استقالته من هذه اللجنة، احتجاجا على »تجاهل 

المعلمين والطالب الع���رب«، إلى جانب »التجاهل 

ها«! 
ُ
المتعم���د للمالحظ���ات العديدة الت���ي قدمت

موضح���ا أن »هنال���ك من يحاول اس���تغاللي ورقة 

توت للتغطية على إجراء غير سليم وغير منصف 

يتمخ���ض ع���ن نت���اج مش���ّوه، مهنيا وسياس���يا 

وأيديولوجيا«!

وفي تلخيص الجلس���ة، التي ش���هدت نقاشات 

ح���ادة وعاصفة بي���ن ممثلي المواطني���ن العرب 

وحلفائهم وبين ممثلي وزارة التعليم، دعا رئيس 

اللجنة، يعقوب مارغي )شاس(، وزارة التعليم إلى 

إعادة النظر ف���ي الموضوع ودراس���ة المالحظات 

رحت خالل الجلسة، قبل إصدار 
ُ
والتحفظات التي ط

الكتاب بصورة نهائية.    

الوزارة تتجاهل
وتمضي في مخططها

لكن دعوة رئيس لجنة التعليم البرلمانية هذه، 

كما جميع المالحظ���ات والتحفظات واالعتراضات، 

وقع���ت على آذان صم���اء إذ مض���ت وزارة التربية 

والتعليم ف���ي مخططها دون أي تعديل أو تغيير. 

فل���م تكد تمضي س���اعات قليلة عل���ى انفضاض 

جلس���ة اللجنة البرلمانية، حتى أص���درت الوزارة، 

عصر اليوم نفس���ه )22 كانون األول(، بيانا رسميا 

أعلنت فيه أنها »صادقت على النس���خة الجديدة 

)المحدثة( م���ن كتاب المدنيات بعنوان »أن نكون 

مواطنين في إسرائيل«، وهي النسخة التي تواكب 

كل التغييرات التي طرأت على البرنامج التعليمي 

في موضوع المدنيات منذ العام 2011«! 

وتابع بيان الوزارة: »كتاب المدنّيات تّم تحديثه 

ألّول مّرة في الع���ام 2000 ومنذ ذلك الحين طرأت 

عّدة تغييرات تّم إدراجها في البرنامج التعليمي 

للعام 2011. وبناء على ذلك ومنذ أربع سنوات بدأت 

ف وجّدي ف���ي عملّية 
ّ
وزارة التعلي���م بعم���ل مكث

تحديث جديدة لكتاب المدنّيات وقد ش���مل ذلك 

آراء أكاديميي���ن ومهنيين، قضاة وخبراء في هذا 

المجال. الكتاب الجديد ُيفتتح بوثيقة االستقالل 

التي ترمز الى المواطنة المشتركة لجميع الفئات، 

المواق���ف والمجموعات المختلفة ف���ي المجتمع 

االسرائيلي . يش���ار إلى أّن موضوع المدنّيات هو 

الموضوع الوحيد الذي يدّرس بش���كل مماثل في 

جميع األوس���اط في إسرائيل، بما في ذلك الوسط 

العربي«!

لك���ن ادعاء الوزارة هذا ب���أن »موضوع المدنيات 

هو الموضوع الوحيد الذي يدّرس بش���كل مماثل 

في جميع األوس���اط في إس���رائيل، بم���ا في ذلك 

الوس���ط العربي« لم يصمد أكثر من جملة واحدة، 

إذ اعترفت الوزارة في بيانها، مباشرة، بأن الكتاب 

الجدي���د )أن نكون مواطنين في دولة إس���رائيل( 

»هو الكتاب الوحي���د المترَجم إلى اللغة العربية« 

)ل���م ُيترَج���م، بعد!(، بينم���ا هو واح���د من ثالثة 

كت���ب صودق عليها لتدري���س موضوع المدنيات 

)الكتاب���ان اآلخ���ران هما: »الحكم والسياس���ة في 

إسرائيل« و«إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية«( 

و«يس���تطيع معلمو المدنيات اختيار أي كتاب من 

بين ه���ذه الكتب الثالثة« و«الط���الب الذين بدأوا 

التعلم قب���ل تحديث الكتاب الجديد، غير ملزمين 

باقتناء الكت���اب الجديد«!! .... وهو خيار غير متاح 

أمام الطالب العرب، نظ���را ألن الكتاب الجديد هو 

»الوحيد المترجم إلى العربية«، كما ورد آنفا. 

تهميش األقلية العربية
والتركيز على يهودية الدولة!

الصيغ���ة الجديدة من كتاب »أن نكون مواطنين 

ف���ي إس���رائيل« لتدري���س المدني���ات )التربية 

المدنية( لطالب المدارس الثانوية في إس���رائيل، 

والتي س���تصدر قريب���ا )خالل األس���ابيع القليلة 

القريب���ة، كما أك���دت الوزارة(، ه���ي ثمرة جهود 

متواصلة بدأت منذ نحو خمس سنوات. وهي ثمرة 

»مثيرة للقلق«، كما تؤكد البروفسور تمار هيرمان، 

المحاضرة في العلوم السياس���ية ف���ي »الجامعة 

المفتوح���ة« والباحثة في »المعهد اإلس���رائيلي 

للديمقراطي���ة«، والتي كانت تس���لمت مس���ودة 

هذا الكتاب قبل س���نة ونصف الس���نة، راجعتها 

وقدم���ت عليها جملة من المالحظات وجهتها إلى 

القيمين على إعداد الكتاب من قبل وزارة التربية 

والتعليم � بطلب منه���م ومقابل أجر مالّي � »لكن 

هذه المالحظات لم تل���ق أية معالجة أو اهتمام«،  

كما قال���ت هيرمان في مقابلة م���ع إذاعة الجيش 

اإلس���رائيلي )غالي تس���اهل( يوم 21 كانون األول 

الماضي. 

يش���مل الكت���اب الجديد 36 فص���اًل موزعة في 

أربع���ة أب���واب: األول مخصص ل�«دولة إس���رائيل 

كدولة يهودية«، أما الثان���ي فمخصص ل�«مبادئ 

الديمقراطي���ة« والثالث ل�«النظام والسياس���ة في 

إس���رائيل« والرابع ل����«آراء مختلفة ح���ول الطابع 

وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية تضرب عرض الحائط بجميع االعتراضات والتحفظات وتمضي في مخططها

المصادقة على كتاب جديد في »التربية المدنية« للمدارس 
الثانوية: »يهودية« الدولة تطغى على »ديمقراطيتها«!

ترَجم إلى العربية، من بين ثالثة كتب صودق عليها لتدريس »التربية المدنية« 
ُ

*الصيغة الجديدة من كتاب »أن نكون مواطنين في دولة إسرائيل« هي الوحيدة التي ست
في المدارس الثانوية! *انتقادات وتحفظات واعتراضات عديدة على ما يتضمنه الكتاب الجديد من مضامين وتوجهات: تهميش األقلية القومية وعدم االعتراف

صدر كتابا 
ُ
 بحقوقها الجماعية والتشديد على المركب اليهودي في هوية وطابع الدولةعلى حساب المركب الديمقراطي *رئيس »لجنة المتابعة العليا«: سن

بديال للمدنيات يتضمن الرواية الفلسطينية ورؤية جماهيرنا للنظام الديمقراطي إذا ما أصرت وزارة التعليم على إصدار وتوزيع الكتاب الجديد*

المرغوب للدولة«.  

وأضافت هيرمان أن كت���اب »أن نكون مواطنين 

في إس���رائيل« ت���م تعديله بحي���ث »أصبح أكثر 

«! عالوة على أنه »يزخر 
ً
 وأقل ديمقراطية

ً
يهودية

باألخطاء الجوهرية، س���واء في شرح المصطلحات 

أو ف���ي المفاهيم األساس���ية الت���ي تتعارض مع 

األهداف المرجوة من تدريس المدنيات«. 

وأوضح���ت هيرم���ان أن المس���ألة ليس���ت في 

األولوية وإنما في الوزن والمعيار فقالت: »المسألة 

ليس���ت ما إذا كانت اليهودية أواًل والديمقراطية 

ثاني���ا أم العكس... ليس ثمة أي منطق مهني في 

شرح مؤسسات الديمقراطية القاعدية في الثلث 

األخير من الكتاب فقط«!

وردا على انتقادات البروفس���ور تم���ار هيرمان 

هذه، ق���ال رئيس لجن���ة موض���وع المدنيات في 

وزارة التربية والتعليم، يوس���ف مآلخ، إن »منهاج 

تدريس المدنيات مؤلف من ثالثة أقسام: الدولة 

اليهودي���ة، الدول���ة الديمقراطي���ة والنظام في 

دولة إس���رائيل. هذا هو ترتيب المواضيع منذ 20 

س���نة على األقل«! وأض���اف: »الموازنة بين الدولة 

اليهودي���ة والدول���ة الديمقراطي���ة ه���ي موضع 

خالف ع���ام في المجتمع اإلس���رائيلي... والهدف 

م���ن تدريس موض���وع المدنيات ه���و طرح جميع 

اإلمكاني���ات المحتملة للموازنة بي���ن هذه القيم 

أمام الطالب وتمكينهم من بلورة رأي وموقف، من 

خالل فهم المواقف والتوجهات المختلفة«!

وع���الوة على ما في هذه الصيغ���ة الجديدة من 

ب الديمقراطي في 
ّ
هذا الكتاب من تقزي���م للمرك

هوية دولة إس���رائيل وطابعها، لصالح إبراز وإعالء 

ب اليه���ودي )ومما يدلل عل���ى هذا، أيضا، 
ّ
المرك

استهالل مقدمة الكتاب بدعاء من صالة يهودية، 

بينم���ا كان���ت الصيغة الس���ابقة قد اس���تهلت 

بجمل���ة مقتبس���ة من »وثيق���ة اس���تقالل« دولة 

إس���رائيل!(، يتعمد هذا الكت���اب، أيضا، تحجيم 

وتهميش األقلية العربية في إس���رائيل، حقوقها 

وإمكانياتها، تجاه���ل مكّونات هويتها الثقافية 

والقومية، وخاص���ة اللغة العربي���ة بوصفها لغة 

رسمية ومركزية في البالد. 

ويقتصر الكتاب حقوق األقلية القومية العربية 

في إس���رائيل في مجالّي التعلي���م والدين، بينما 

ُيالَحظ فيه جهد واض���ح لتفكيك األقلية العربية 

وتفتيته���ا إلى مجموع���ات طائفية � مس���لمين، 

مسيحيين ودروزا � مع التشديد على أن األخيرين 

»يخدم���ون في الجيش اإلس���رائيلي«! وهو ما رأت 

د انطباع���ًا بأن في 
ّ
البروفس���ور هيرمان أن���ه »يول

األمر محاولة متعمدة للتمييز بين »عرب جيدين« 

و«عرب سيئين«!!

وف���ي تعقيب���ه عل���ى »كراس���ة المصطلح���ات 

ه���ة« الجديدة، المرفق���ة بالكتاب الجديد،  المَوجِّ

قال البروفس���ور دان أفنون، من الجامعة العبرية 

في القدس، إن النقاشات حول موضوع المدنيات 

هي نقاشات قديمة، كانت كل الوقت ولم تتوقف 

يوما، »لكنه���ا المرة األولى التي يت���م فيها منع 

النقاش وإسكاته والشروع، في الوقت نفسه، في 

حرف منهاج التدريس نحو التوجهات اليهودية � 

القومية، بصورة صريحة ومباشرة«. وأضاف أفنون 

أنه تم ش���طب وإس���قاط مواد أساسية من كراسة 

المصطلحات، مثل »منظومة سياسية تعددية« أو 

»التوتر بين الحرية والمس���اواة وطرق معالجته«، 

كما تم إسقاط باب كامل عن الفكرة الديمقراطية 

والعقد االجتماعي وحس���نات االس���تفتاء العام، 

باإلضافة إلى سلبيات وإيجابيات طرق االنتخابات 

المختلفة وغيرها، بينما تم التركيز، في المقابل، 

وبشدة الفتة، على »أهمية التضامن بين الجماعة 

اليهودية، وليس التضامن بين مواطني الدولة«، 

كما يؤكد أفنون!

وفي اإلجم���ال، يؤكد المطلع���ون على الصيغة 

الجديدة من هذا الكتاب أنها تقوم على منظومة 

م���ن المواد والمصطلحات المش���تقة م���ن الرؤية 

القومية � اإلثنية اليهودية الضيقة، وسط تجاهل 

ت���ام لتش���كيلة المواق���ف واآلراء المختلف���ة في 

الحيز اإلس���رائيلي العام وفي األكاديميا، وخاصة 

المواقف  واآلراء المركزية بين األقلية العربية في 

إسرائيل. وفوق هذا، يخلو الكتاب الجديد من أية 

معلوم���ات جدية حول موضوع العنصرية بش���كل 

عام وظاهرة العنصرية في إسرائيل بشكل خاص.  

التربية »الالمدنية« في إسرائيل.
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