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كلمة في البـدايـة

»معهد القدس للدراسات 
االستراتيجية« ـ معهد 

جديد للدراسات اليمينية 
المحافظة سياسيًا وأمنيًا!

حرب شاملة على كل 
ما ليس يمينًا محافظًا 

في إسرائيل

حول مسعى اليمين اإلسرائيلي لفرض 
هيمنته وخطابه: وقائع مستجّدة

بقلم: أنطـوان شلحـت

 نواصل في هذا العدد من »المش���هد اإلس���رائيلي« إيراد أبرز الوقائع 

�ة بمسعى اليمين اإلس���رائيلي الرامي إلى تكريس 
ّ
الُمس���تجّدة المتعلق

هيمنته على ش���تى مناحي الحياة في إس���رائيل بالت���وازي مع محاوالت 

فرض خطابه السياسي حيال جميع القضايا العالقة وفي مقدمها الصراع 

مع الفلسطينيين. 

في هذا اإلطار نتوقف بتوسع عند داللة تأسيس »معهد القدس للدراسات 

االس���تراتيجية« مع إطالق موقعه الرس���مي على الش���بكة العنكبوتية في 

أواخر شهر تش���رين األول الفائت، وتعريف نفس���ه بأنه يتطلع إلى غاية 

إفادة دولة إس���رائيل من طريق تعزيز الخطاب السياسي واألمني المحافظ 

فيها، عبر األبحاث والمؤتمرات والتواصل مع أوس���اط حكومية وعس���كرية 

وأكاديمية وإعالمية وجماهيرية )طالع مادة سليم سالمة- ص 5(.

وحّدد هذا المعهد المبادئ التوجيهية التي ُيرس���ي عليها أنش���طته 

بأنها تش���مل ما يلي: العالق���ة التاريخية بين الش���عب اليهودي وأرض 

ب مرك���زي في رؤي���ة المعهد االس���تراتيجية؛ حيوية 
ّ
إس���رائيل، كمرك

بعض المقّومات األمنية األساس���ية في أي اتفاقيات سياسية؛ رفض أي 

ز قوة الخصم؛ 
ّ
إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب من شأنها فقط أن تعز

أهمية التعاون االستراتيجي مع دول صديقة؛ الحفاظ على قوة إسرائيل 

وقدرته���ا عل���ى الدفاع عن نفس���ها بقواه���ا الذاتية؛ أهمي���ة »القدس 

الموحدة« بالنسبة إلى األمن اإلسرائيلي. 

وفي ختام بطاقة التعريف المقتضبة، يش���ير المعهد الجديد إلى أنه 

»يطمح إلى إنش���اء وتطوير الجيل المقبل م���ن باحثي األمن القومي � من 

الشبان خريجي األكاديميا ومن االستخبارات والجيش والسياسة الخارجية 

� على قاعدة الفكر المحافظ في الغرب وقاعدة الفكر الصهيوني«. 

ويتّس���ق مع هذا المسعى االتس���اع والتصاعد المتسارعان في ساحات 

ولهج���ات الح���رب الممنهجة الت���ي يش���نها اليمين اإلس���رائيلي على 

مؤسس���ات الدولة ومفاصلها المتعّددة ف���ي األعوام األخيرة، في محاولة 

منه لتخويفها وثنيها عن أي مواقف وآراء تنتقد حكومات اليمين عامة، 

وآخ���ر رئيس لها خاصة، أو حتى لمجرد أنها تختلف مع سياس���ة اليمين 

وتعارضه���ا، حيث تنهال على أصحابها بالتش���كيك الفوري والمباش���ر 

في انتمائهم اليهودي أو اإلس���رائيلي أو كليهما معًا، والتش���كيك في 

»وطنيته���م« و«إخالصهم«، بقصد محاصرة هذه المواقف ثم الس���يطرة 

عليها، فعليًا ومعنويًا، وإخضاعها إلرادته ونزعاته السياسية. 

وتطالع���ون آخر الوقائع المرتبطة بهذه الحرب ضمن التقرير الموّس���ع 

المنشور على الصفحة السادسة.

ومثلما أشير في نطاق المادة حول »معهد القدس«، تشكل »القدس الكبرى 

الموّحدة« والسيادة اإلسرائيلية عليها أحد األعصاب المركزية في منطلقات 

ه���ذا المعهد الفكرية وفي برامج عمله البحثية. ولذا فإنه فور بدء نش���اطه 

أف���رد المعهد لهذا الموضوع مجموعة من الدراس���ات والمداخالت نش���رها 

على موقعه على الش���بكة، وهي كفيلة بأن تقدم صورة ش���املة عن الدوافع 

الحقيقية إلنشائه، وعن رسالته الفكرية وتوجهاته ومراميه السياسية.

فمثاًل تش���ير دراس���ة حول القدس إلى أن »هناك آراء وأفكارًا تدعو إلى 

تقس���يم القدس وإدخال عناصر عربية إلى فض���اء القدس الكبرى، وهي 

عناصر تفتك بالس���يادة اإلس���رائيلية«، وتؤكد أن »ه���ذه األفكار واآلراء 

ليس أنها تمّس بمكانة القدس كعاصة لدولة إسرائيل فقط، وإنما أيضًا 

تعّرض مس���تقبل الدول���ة اليهودية كلها للخطر. فالق���دس الكبرى هي 

نقطة أرخميدس للس���يطرة وللمحافظة على الش���روط األمنية الضرورية 

في أرض إسرائيل إلى الغرب من نهر األردن«. 

وبعد ذلك ينتقل كاتب الدراسة إلى تحليل مكانة »متروبولين القدس« 

بوصفه »العمق االس���تراتيجي الحي���وي للتجمع اليهودي في الس���هل 

الس���احلي«، ثم لكون القدس »مفتاحًا للحدود األمنية اآلمنة في الشرق«، 

ثم أهمية الس���يطرة اإلسرائيلية على »القدس الكبرى الموحدة« ودورها 

المركزي في س���ياق »محاربة اإلرهاب الفلس���طيني« وكمصدر رئيس���ي 

للمعلومات االس���تخباراتية، ثم يعّدد ما يس���ميه »أفضليات سياس���ية 

للسيطرة )اإلسرائيلية( على القدس الكبرى الموحدة«، ليخلص في نهاية 

المطاف إلى الجزم بأن »المصلحة اإلسرائيلية تحتم السيطرة التامة على 

القدس الكبرى ومحيطها«، نظرًا لما للقدس من مكانة استراتيجية تجعل 

»الصراع عليها يحمل في طياته إس���قاطات بعيدة المدى على أمن دولة 

إس���رائيل ومكانتها في المنطقة وفي العالم، على حّد سواء«. وبناء على 

هذا فإن »تطوير متروبولين القدس تحت الس���يطرة اإلسرائيلية يشكل 

مهمة قومية وجودية، ذلك بأن حس���م الصراع س���يتم في داخل القدس 

نفس���ها وفي الغالف المحيط � في صحراء يهودا من الش���رق، في غوش 

عتصيون من الجنوب وفي منطقة بنيامين من الشمال«. 

وعن���د هذا الحّد يعيد الكاتب إلى األذه���ان أن »أهمية القدس الكبرى 

لضمان الس���يطرة على تلك المنطقة وقف���ت في صلب خطة ألون )يغئال 

أل���ون( التي بقي )رئيس الحكومة الس���ابق( إس���حاق رابي���ن ملتزمًا بها 

حت���ى اليوم األخير من حياته«. كما يعي���د إلى األذهان ما قاله دافيد بن 

غوريون في العام 1968 أنه »من دون اس���تيطان يهودي كثيف ومتزايد 

في ضواحي القدس، في الش���رق والشمال والجنوب، لن يحل السالم على 

مدينة داود )القدس(«! 

ويتزامن ذكر رابين ضمن هذا الس���ياق مع مراسم إحياء ذكرى اغتياله 

في مثل هذه األيام قبل 22 عامًا. وهي المراس���م نفسها التي توغل عامًا 

بعد عام في ما يس���ميه عالم االجتماع اإلس���رائيلي ليف غرينبرغ ب�«محو 

الذاكرة السياس���ية« المرتبطة بمشروعه، من خالل تواطؤ حزبه أواًل وقبل 

أي شيء آخر، ما تس���ّبب بانتقال السياسة اإلسرائيلية برّمتها من ناحية 

مواقفها إلى اليمين السياسي )اقرأ المزيد عن ذلك في هذه الصفحة(. 

ة، هو أن مشروع 
ّ
وما يحاول غرينبرغ أن يشير إليه ويؤكده على وجه الدق

رابين السياس���ي اشتمل أيضًا على عنصر تفكيك »معسكر اليمين«، في 

حي���ن أن ورثته في حزب العمل و«اليس���ار الصهيون���ي« تنكروا وما زالوا 

لهذا الُعنص���ر بالتحديد. ولعل ما يجب التنويه به بهذا الش���أن هو أنه 

ما كان من الممكن انتقال السياس���ة اإلس���رائيلية م���ن ناحية مواقفها 

إل���ى اليمين من جراء ه���ذا التنكر فقط، وإنما باألس���اس ألن ما بقي من 

ذلك المش���روع، من ناحية جوهرية، هو ثوابت كانت في صلب السياسة 

اإلس���رائيلية التقليدية إزاء القضية الفلس���طينية، وه���ي والحق يقال 

الثوابت نفسها التي يشّدد بنيامين نتنياهو صباح مساء على أنها تعّبر 

عن موقفه السياسي، وعن موقف أغلبية السكان اإلسرائيليين.

ق���ال عالم االجتماع اإلس���رائيلي لي���ف غرينبرغ، المحاضر ف���ي جامعة »بن 

غوري���ون« في بئر الس���بع، إنه يش���عر دوم���ًا باالغتراب والغض���ب في األيام 

الرهيبة للكينونة اإلس���رائيلية. وهذه األيام الرهيبة تقع ما بين الثاني عشر 

من حش���فان )بالتقوي���م العبري( وما بين الرابع من تش���رين الثاني، بين يوم 

الطقوس الرس���مية إلحياء ذكرى رحيل رئيس حكومة إس���رائيلي في التاريخ 

العب���ري، وبي���ن التاريخ العالمي الغتيال إس���حاق رابين. وأوض���ح أنه اغتراب 

وغضب على خطاب يتجاهل برّمته المش���روع السياسي لرابين نفسه، الرجل 

الفعلي، وليس على ما يشكل نتاج المواجهة بين اليمين واليسار. فهل سمع 

أحد رابين يصف نفسه ب�«اليسار« أو يتحدث عن أنه في »معسكر اليسار«؟ هل 

كان يهاجم »اليمين« بأكمله أم األجزاء المتطرفة فيه؟.

وأضاف غرينبرغ في مقال جديد نشره هذا األسبوع: إن الخطاب الجاري في 

األيام الرهيبة للكينونة اإلس����رائيلية والمتمحور في »يس����ار- يمين« يمحو 

تل بسببه. وهذا التفكيك وقع 
ُ
الذاكرة السياس����ية لمش����روع رابين، والذي ق

 على حاله. فلقد بدأ مع إحياء ذكراه في التاريخ العبري 
ّ

بس����رعة كبيرة، وظل

)بمب����ادرة من ميرتس!( مما ش����طب حق المواطنين غي����ر اليهود في الحداد 

على القتل، وكذلك المعنى اإلقليمي والدولي لبتر عملية أوسلو. فنحن فقط 

»ش����عب واحد«، وهذا النحن منغلق ويقصي العرب، الفلس����طينيين، والدول 

المجاورة بالطبع. وهذا المعسكر هو بالضبط ما أراد رابين تفكيكه، بواسطة 

مش����اركة الجبهة الديمقراطية للس����الم والمس����اواة والح����زب الديمقراطي 

العرب����ي في قاعدة دعم حكومته، مع أن األمر لم يجر على ش����كل مش����اركة 

ع معهما على اتفاقية ائتالفية. هذا الفعل كان في 
ّ
ف����ي الحكومة، إال أنه وق

مرك����ز التهجمات على حكومته واللينش الجماهيري الذي ارتكب بحقه أمام 

أعين نتنياهو وشارون المغلقة. أعضاء الكنيست من الليكود الذين شاهدوا 

وأب����دوا مالحظات، مثل دافيد ليفي ودان مريدور، تم رميهم من الش����رفات. 

لقد اش����تمل اللينش ليس على صورة رابين بكوفية عرفات فحسب، بل على 

خطابات اتهمت����ه بخدمة منظمة التحرير الفلس����طينية والفلس����طينيين، 

وش����عار »ليس لديه تفويض«. أي تفويض لم يكن لديه؟ تفويض اليهود، 

»الش����عب الواحد والدولة الواحدة«، ذلك ألنه يش����ارك »العرب« في االئتالف 

الذي يدعمه.

تل فيها ما إذا كان 
ُ
ومضى قائاًل: حين سئل رابين عش���ّية المظاهرة التي ق

لدي���ه تفويض للتن���ازل عن أراض بدع���م العرب؟، أجاب أن ذاك هو »س���ؤال 

عنصري«. ليس أن االدعاء عنصري، بل الس���ؤال نفس���ه، والتش���كيك في حق 

المواطني���ن العرب بأن يكونوا جزءا من العملية السياس���ية. فماذا لدينا منذ 

االغتيال؟ عنصرية فقط، من اليمين ومن اليسار. بمجرد استخدام كلمتي يسار 

ويمي���ن يجري إقصاء المواطنين العرب من الخارطة السياس���ية، فالعرب كما 

هو معروف ليس���وا يمينًا وال يسارًا، إنهم عرب. والخطاب العنصري لمعارضي 

رابين ومؤيدي القتل، تبناه »اليس���ار«، وهو خطاب تبلور حول اإلجماع القومي، 

حيث أن االئتالف يجب أن يقتصر على النقاء اليهودي، كاس���تنتاج سياسي 

في إثر االغتيال. وهكذا فليس نتنياهو فقط، بل باراك أيضًا، أقام حكومة مع 

حزب المفدال، أكثر األحزاب تطرفًا ضد أوسلو.

لقد سعى رابين إلى تفكيك خطاب ال�«يسار- يمين«، وبالذات حين نجح، تم 

قتله، ألنه نجح. وفور قتله عاد أنصاره الى خطاب ال�«يس���ار- يمين«. لقد كافح 

رابين لتسمية معسكره ك�«معسكر السالم«، وتعريف الصراع السياسي على 

أنه بين مؤيدي الس���الم وبين معارضيه. كان بين المؤيدين بالطبع يمينيون 

دعموا أوس���لو، وفلس���طينيون ممن حاورهم، وعلى رأسهم عرفات. فمن الذي 

يتح���دث بهذه المصطلحات اليوم؟ معارضو الس���الم ضموا متعصبي مجلس 

»يهودا والس���امرة«، في المفدال والليكود، وكذلك حماس واآلخرين، والذين 

توجب على الش���ريك الفلسطيني الس���اعي للس���الم أن يلجمهم. حين خرج 

المتعصبون الى مظاهرات »الموت للعرب« بعد عمليات تفجير، وقام نتنياهو 

باس���تخدام هذه الحوادث لمهاجمة أوس���لو، اتهمهم رابين بالتعاون الخفي 

مع حماس.

وبرأي غرينبرغ فإن المشروع السياسي لدى رابين ضم أيضًا تفكيك »معسكر 

اليمين«، الذي يرمز الى المركب الش���رقي، الدي���ن والمناطق الطرفّية. ولهذا 

الغرض بنى حلفًا مع الحاخام عوفاديا يوس���يف وشاس. فإشراك حزب شاس 

وزعيم���ه درعي في الحكومة لم يكن حيويًا إلنتاج أغلبية )كان هناك 61 عضو 

كنيس���ت داعمًا بدونه( بل لغرض تشكيل شرعية للحكومة وتفكيك الصورة 

الرمزية لليمين، ألن شاس دينية وهي صوت الشرقيين في المناطق الطرفية. 

ولي���س من قبيل الصدف���ة أن رابين عارض التظاهر دعمًا ل���ه حتى الرابع من 

تش���رين الثاني. فهو لم يرغب في مظاهرات »يس���اريين«، بل رغب بأن يأتي 

الى الميدان ويعتلي المنصة أيض���ًا معتمرو القبعة الدينية )كيبا(، مؤيدون 

لليكود وشرقيون إلى جانب العرب. وفي الرابع من تشرين الثاني، بعد توقيع 

اتفاقية أوس���لو ب وم���ع تفاقم اللينش الجماهيري ض���ده، وافق على القدوم 

لمظاهرة، بعد اقتناعه أن هؤالء جميعا آتون الى الميدان، وقد أتوا فعال.

لكن عاد حزب العمل وبمس���اعدة نش���طة من ميرتس إلى خطاب ال�«يمين- 

يسار« وإخراج شاس والعرب من المعسكر. تعهدوا »بمواصلة دربه« وانحرفوا 

بشدة عائدين الى التقسيمة الالسياس���ية المطلقة ذاتها، والتي تؤدي الى 

هزيمة معس���كر اليسار ألس���باب ديموغرافية. فليس الموقف السياسي هو 

ما يجد تعبيرًا عنه في االقتراع، بل االنتماء القبلي، الواس���ع )يسار- يمين( أو 

الهوّياتي العيني: أشكناز، شرقيون، عرب، روس، حريديم، متدينون قوميون. 

أي أن كل ش���خص ملزم بوالء لهوية »أشخاص مثلنا« ليتم إقصاء الجدل جانبًا 

حول مشاكل إسرائيل والدرب للخروج منها.

هك���ذا انتقلت السياس���ة اإلس���رائيلية برّمته���ا من ناحي���ة مواقفها إلى 

اليمين السياس���ي )خالفًا للتصنيف القبلي على ش���اكلة »نحن يس���ار«(، ألنه 

إذا كان المنتص���ر ديمغرافيا هو اليمي���ن، فيجب علينا أن نكون على صورته. 

فالمعس���كرات القبلية تتمي���ز بالكراهية والخوف من اآلخ���ر. وهكذا يخاف 

»اليمي���ن« ويكره الع���رب و«محبيهم«، بينما يخاف اليس���ار ويكره الحريديم 

ومعتمري القبعات الش���ائعة لدى المتدينين- القوميين. أما الوس���ط فُيبنى 

ي مخاوف وكراهية الجميع، ألنه إذا لم تكن الخارطة السياس���ية 
ّ
من خالل تبن

قائمة على المواقف، فيجب على الوس���ط أيض���ًا أن يكون قبليًا. اإلضافة التي 

يقدمها الوس���ط هي أن الزعيم عنصر لجذب األصوات ويس���يطر أيضًا بشكل 

دكتاتوري على حزبه، لكي يتحلى بالق���درة على المناورة واالرتباط بمن يريد 

بعد االنتخابات )أنظروا نماذج: لبيد، كحلون، شارون، ليفني، ليبرمان(. بهذين 

المعنيين، طبعًا، حّول آفي غباي بممارساته »المعسكر الصهيوني« الى حزب 

وسط.

وتس���اءل غرينبرغ: ماذا تبقى من التس���وية مع الفلسطينيين وتغيير سلم 

األفضليات، وهما ما يشكالن بمثابة إرث رابين؟. وماذا تبقى من تغيير الخارطة 

السياسية وتفكيك المعسكرات القبلية الديمغرافية؟ وأجاب قائاًل: ال شيء. 

بالتعاون ما بين زعماء ال�«يمين- يسار« جرى محو درب رابين السياسية. 

وتاب���ع: ال أقترح القيام بمثلنة رابين، فقد أس���س على امت���داد حياته قوة 

إس���رائيل على الجيش، وكان قائد هيئة أركان االحتالل ومؤسس���ه عام 1967، 

وكوزير للدفاع دعا الجنود إلى تكس���ير عظام الفلس���طينيين في االنتفاضة 

األولى. وإجراءات أوس���لو كانت إش���كالية أيضًا، فلقد رأى في عرفات، أساسًا، 

ش���ريكًا في قمع حماس، وبمفهوم ما »متعاونا« س���يهادنه في المس���تقبل 

ويقبل بالتنازل عن القدس والمس���توطنات في الكتل، وإن لم يتنازل فسيظل 

حاكم���ًا لرام الل���ه فقط. ومن غير الواض���ح ما إذا مخطط���ات رابين هذه كانت 

س���تنفجر من تلقاء نفس���ها في االنتفاضة الثانية، لكن ما أقترحه هو فهم 

تحّركات رابين لبناء قوة سياس���ية لمعسكر الس���الم، وفهم ظروف االغتيال 

وتداعياته حت���ى يومنا هذا. وكل هذا يبدو لي لألس���ف خارج نطاق الخطاب 

الجماهيري اإلسرائيلي العام. 

عالم االجتماع اإلسرائيلي ليف غرينبرغ:

»معسكر السالم« وورثته في العمل تخلوا عن هذا الهدف! رابين سعى لبناء قوة سياسية لـ
*”لم يتبق اآلن شيء من طموحات رابين للتسوية مع الفلسطينيين وتغيير سلم األولويات الداخلي 

وتغيير الخارطة السياسية عبر تفكيك المعسكرات القبلية”*

تعهد رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو بإعادة اإلسرائيليين 

المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وألمح إلى أنه سيقوم باستخدام 

جثامين خمسة ش���هداء من حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية تحتجزهم 

إسرائيل كورقة ضغط.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم خالل زيارة قام بها 

إلى مدينة مجدال هعيمق )المجيدل( أمس )االثنين(، إنه لن يقدم أي “هدايا 

مجانية ألعداء إسرائيل”.

وأضاف نتنياه���و أن للحكومة مهمتين رئيس���يتين، األولى حماية الدولة 

والثانية بناء األرض. وتابع: “نحن نقوم بهذين الش���يئين معًا، نقوم بحماية 

األرض مع قاعدة بسيطة: من يحاول مهاجمتنا نهاجمه”.

وكان بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أول من أمس )األحد( 

أعلن أنه تم العثور على جثامين خمس���ة من عناصر حركة الجهاد اإلس���المي 

الذي���ن قتلوا في النف���ق الذي تم تفجيره األس���بوع الفائ���ت داخل األراضي 

اإلسرائيلية المتاخمة للسياج األمني في منطقة الحدود مع قطاع غزة، وأشار 

إلى أن الجيش يحتفظ بهذه الجثامين.

وقالت وس���ائل إعالم إس���رائيلية إن هذه الخطوة تهدف إل���ى الدفع قدمًا 

بصفقة تبادل يتم من خاللها استرجاع جثتي الجنديين اإلسرائيليين هدار 

غولدين وأورون ش���اؤول والمواطنين اإلس���رائيليين أفيرا منغس���تو وهشام 

السّيد المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع. 

وأضاف البيان أن العثور على جثامين عناصر حركة الجهاد تم خالل عمليات 

التمشيط والهدم التي تقوم بها طواقم هندسية منذ عملية تفجير النفق. 

وقدمت عائلة الجندي اإلسرائيلي هدار غولدين طلب التماس إلى المحكمة 

اإلس���رائيلية العليا يطالب بإص���دار أمر يحظر على الحكوم���ة إعادة جثامين 

عناصر الجهاد. كما يطالب بوقف زيارات عائالت أس���رى حماس في الس���جون 

اإلسرائيلية وتقليص دخول سكان القطاع إلى إسرائيل ألغراض إنسانية.

وق���ال والدا الجندي في مؤتم���ر صحافي إن الحكومة اإلس���رائيلية ال تقوم 

بممارس���ة ضغ���وط كافي���ة على حم���اس من أجل إع���ادة جثت���ي الجنديين 

والمواطنين اإلس���رائيليين المحتجزين لديها على الرغ���م من القرارات التي 

اتخذها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- األمنية في هذا الشأن.

على صعيد آخر أطلقت الش���رطة اإلس���رائيلية الليلة قبل الماضية س���راح 

مقربّين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد نحو 15 س���اعة من التحقيق 

معهما في ش���بهات فساد تتعلق بصفقة شراء غواصات من شركة بناء سفن 

ألمانية والتي تعرف باسم “القضية 3000”.

ولم تكشف الشرطة عن هويتي الش���خصين، لكن مصادر مطلعة أكدت أن 

أحدهما هو ديفيد ش���يمرون ابن خال نتنياهو ومحاميه الش���خصي، وأشارت 

إلى أن اآلخر أيضًا محام وُيعتبر مقربًا من رئيس الحكومة. 

وألمحت مصادر أخرى إلى أنه المحامي يتسحاق مولخو المبعوث الخاص لنتنياهو 

الذي أعلن أخيرًا أنه على أعتاب إنهاء مهمات منصبه هذا بعد أقل من 4 أشهر.

نتنياهو يلمح إلى أنه سيقوم باستخدام جثامين
 شهداء تفجير النفق في غزة كورقة ضغط!

*الشرطة اإلسرائيلية تحقق مع مقربّين من نتنياهو في شبهات فساد تتعلق بصفقة شراء الغواصات ويبدو أن أحدهما هو مبعوثه الخاص مولخو*

وس���بق أن خضع ش���يمرون للتحقيق عدة مرات في إط���ار التحقيقات التي 

تجريها وحدة “الهف 443” لمكافحة الفساد التابعة للشرطة. وكان شيمرون 

محاميًا لميكي غانور ممثل ش���ركة “تيسنكروب” األلمانية لبناء السفن الذي 

تحول إلى ش���اهد ملك ف���ي تموز الفائت وُيعتبر مش���تبهًا به رئيس���يًا في 

القضية.

وُسمح للرجلين بالعودة إلى منزليهما بموجب أمر إفراج مؤقت، ومن المتوقع 

أن يتم اس���تدعاؤهما للتحقيق معهما مجددًا، بحسب ما ذكر موقع “واينت” 

اإلخباري.

ووفقًا للموقع اإلخباري فإن غانور هو من ورط المشتبه به الثاني في القضية، 

بعد أن قال في شهادته للدولة إن شيمرون تحدث معه عن قدرة المشتبه به 

في الدفع بمصالح شركة “تيسنكروب” للفوز بمناقصة الغواصات. 

وذكرت قناة التلفزة اإلس���رائيلية الثانية أنه من المتوقع أن يدلي نتنياهو 

بشهادته في هذه القضية بعد عودته من لندن.

وأضافت القناة أن نتنياهو سيخضع للتحقيق من طرف الشرطة في قضيتي 

عرفان بالقضيتين 
ُ
فساد منفصلتين يتم التعامل معه فيهما كمشتبه به وت

رقم 1000 ورقم 2000.

وتتعلق القضية رقم 1000 بش���بهات حول حصول نتنياهو وزوجته س���ارة 

عل���ى هدايا بصورة غير مش���روعة من رج���ال أعمال أبرزها س���يجار وزجاجات 

ش���مبانيا بقيمة مئات آالف الش���يكالت من المنتج الهوليوودي اإلس���رائيلي 

األصل أرنون ميلتشن. 

ويدور الحديث في القضية رقم 2000 حول شبهات بوجود صفقة مقايضة 

بين نتنياهو وناش����ر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس بموجبها 

يفرض رئيس الحكومة قيودًا للحد من انتشار الصحيفة المنافسة المدعومة 

من رجل األعمال األميركي ش����يلدون أديلس����ون “يسرائيل هيوم” من خالل 

س����ّن قانون في الكنيس����ت في مقابل الحصول على تغطي����ة أكثر ودية من 

“يديعوت أحرونوت”.

)أ.ف.ب( دورية اسرائيلية على الحدود مع غزة.  
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السوق اإلسرائيلية الخاصة ما 
زالت تمارس التمييز على خلفية 

قومية ضد المواطنين العرب!

بقلم: روعي جروفي ومحمد خليلية )*(

أق���رت إس���رائيل في إط���ار »قان���ون خدم���ات الدولة 

)تعيينات(« في العام 2000 ما يعرف بالواجب الدستوري 

بش���أن ضمان »التمثيل الالئق« ف���ي صفوف العمال في 

جميع المس���تويات المهنية في س���لك خدمات الدولة. 

وه���ذا الواجب نّص أيض���ًا على ضم���ان التمثيل الالئق 

للمواطني���ن العرب، ووضعت الحكوم���ة حينها هدف أن 

يصل تمثيل العرب إل���ى 10% مع حلول العام 2012، كما 

قامت بتحديد وظائف مخصصة لمرشحين عرب، وقدمت 

محفزات مثل المس���اهمة في دفع إيجار الشقة لتقليل 

تأثير العامل الجغرافي، وفرض���ت على وزارات الحكومة 

واجب تقديم تقارير عن تشغيلهم.

ولقد أظهرت وزارات الحكومة مس���تويات متباينة من 

االس���تعداد لاللتزام بهذه العملية، ويمكن مالحظة أنه 

حيث لم تكن دافعية داخلي���ة، كانت الرقابة الحكومية 

مدت عقوبات دفعت الوزارات والمؤسس���ات 
ُ
حازمة واعت

الحكومية للعمل. وأكثر األدوات فاعلية من بين األدوات 

التي استخدمتها الدولة كانت تحديد وظائف مخصصة 

لعمال ع���رب. ولقد اثبتت هذه العملي���ة ذاتها. صحيح 

أن تحقي���ق الهدف كان بتأخير 4 س���نوات، ولكن الدولة 

وصل���ت للهدف ال���ذي حددته في الع���ام 2016، وخالل 

عقد من الزمن تضاعفت تقريبًا نسبة العمال العرب في 

خدمات الدولة.

يمكن القول إن النجاح المثبت في وزارات الحكومة هو 

مؤشر إيجابي إلى األدوات التي يمكن تفعيلها في سوق 

التشغيل بأكملها. ووزارة المالية نفسها أقرت أنه اذا لم 

يجِر تغيي���ر دراماتيكي في هذا الموضوع، فنحن نتوقع 

حتى العام 2057 ارتفاعا بنس���بة 80% في مقياس دين 

– ناتج، وهبوطا بنسبة 6% في نسب التشغيل، واإلضرار 

بنسبة 60% في زيادة الناتج للفرد. 

لكن س���لك الخدمات العامة ال يتألف فقط من خدمات 

الدول���ة، فهن���اك 90% من عمال س���لك الخدمات العامة 

يعملون في شركات حكومية، في شركات عامة قانونية 

)أقيمت بعملية تش���ريعية(، في الحكم المحلي وغيرها. 

لك���ن القانون الذي يل���زم خدمات الدولة ال يس���ري على 

الشركات المذكورة، ونسبة العمال العرب فيها ينحصر 

على مدى س���نوات طويلة في نسب ضئيلة. واالستنتاج 

بالمقارن���ة بين س���لك خدم���ات الدولة وبين الش���ركات 

الحكومي���ة والش���ركات العامة القانوني���ة واضح بحدة: 

إن التغيير في تش���غيل مواطنين عرب ال يجري بش���كل 

تلقائي. ومن اج���ل إحداث تغيير يجب عل���ى الدولة أن 

تفّعل رقاب���ة وعقوبات على هذه الش���ركات وأن تقترح 

محفزات للمرش���حين العرب. هذه الرقابة الحكومية هي 

الس���بب المركزي ف���ي الفجوة الدراماتيكية بين س���لك 

خدمات الدولة وسائر الخدمات العامة.

ولكن لماذا ال نش���هد تغيي���را دراماتيكيا في س���وق 

القطاع الخ���اص، على الرغم من الع���رض النوعي لعمال 

عرب يمكنهم أن يندمجوا فيها؟

إن الجواب على ذلك بس���يط: لم تصلح السوق الخاصة 

بقواها الذاتية إخفاقات مثل التمييز على خلفية قومية. 

فالمس���افة ما بين العامل العربي والمش���غل اليهودي 

ليست بمسافة الباص، القطار، او الروضات اليومية. نحن 

نتحدث عن فج���وة ثقافية واحيانا حت���ى قومية، تمنع 

الكثير من المشغلين اليهود من رؤية المرشحين العرب 

كقادرين على التحول الى اعض���اء طواقم متفوقين في 

شركاتهم. صحيح أن هناك اس���تثناءات، ولو توجهتم 

الى مثال إلى ش���بكة »أروم���ا« او الى »س���وبر فارم« فمن 

المعق���ول جدا أن تروا مواطنين عرب���ا في درجات ادارية 

مختلف���ة، ولكن في الوقت نفس���ه تهب في اإلعالم وفي 

أروق���ة الكنيس���ت ري���اح التحريض ونزع الش���رعية عن 

الجمه���ور العرب���ي، وهي تؤثر على مش���غلين كثيرين. 

ومن أجل الجسر على هذه المسافة وحتى جعل المشغل 

اليهودي يبحث ع���ن العامل العربي، يجب تفعيل آليات 

وأدوات ذكية وناجعة، لف���رض الرقابة الحكومية، مثلما 

فعلت الدولة لنفسها في الخدمات العامة.

أح���د االمثل���ة البارزة على تل���ك اآللي���ات، التي فّعلت 

صيغ���ًا مختلفة منه���ا دول غربية كثي���رة، هي إمكانية 

قي���ام الدولة بمطالبة جميع مزوديها بالخدمات والمواد، 

بتقديم تقارير لها حول نس���بة تشغيل عمال عرب في 

صفوف القوى البشرية، وحتى أن تعطي تفضيال معينا 

في عملية نش���ر المناقصات للشركات التي تشغل عماال 

عربا أكثر. وهي بهذا توجه الى الس���وق الخاصة رس���الة 

واضحة مفاده���ا أن التمثيل الالئ���ق للمواطنين العرب 

مه���م بالنس���بة إليها، وأن الش���ركات المعني���ة بالفوز 

بمناقصات مطالبة بالقيام بإجراء فحص داخلي وتحريك 

س���يرورات جدي���ة في ذل���ك االتجاه. وحي���ن تقف أمام 

المرش���حين إمكانية الفوز بمناقص���ات تقدر بالماليين 

وأحيان���ا بالملي���ارات، ف���إن دافعيتهم لتش���غيل عرب 

ستكبر بشكل دراماتيكي. 

إن التميي���ز عل���ى خلفي���ة قومية يس���د الطريق أمام 

الكثيري���ن من المواطني���ن والمواطنات العرب في تلقي 

فرصة عم���ل. وحكومة إس���رائيل م���ا زال���ت تمتنع عن 

االعتراف بذلك أو تعالج األم���ر بدرجة غير كافية. ولعل 

اس���تخدام االقتن���اء الحكومي يعرض ح���ال قويا وفعاال 

ويش���كل مدماكا مكمال لجهود القيادة العربية في دفع 

فرص تش���غيلية نوعية ومنصفة ألبناء وبنات المجتمع 

العربي.

ويج���ب الق���ول إن دفع الدول���ة إلى اس���تغالل قوتها 

الشرائية، هو مطلب ش���رعي وأداة أخرى بوسع المجتمع 

العربي وقيادته، من رؤس���اء الس���لطات المحلية وأعضاء 

الكنيس���ت والمهنيين، أن يرفعوه لتحقي���ق غاية رفع 

نسب تشغيل المواطنين العرب.

)*( مركزا مشـــروعي المناقصات ومجال الســـلطات المحلية في 

جمعية »سيكوي« من أجل المساواة المدنية في إسرائيل.

نتنياهو يخطب في افتتاح الدورة الشتوية.

كتب برهوم جرايسي:

بدأ الكنيس���ت اإلس���رائيلي دورته الش���توية في 23 

تش���رين األول الماضي، وس���ط مش���اهد بارزة للعبة شد 

الحب���ل بي���ن أط���راف االئت���الف الحاكم، رغم تماس���ك 

االئتالف، وغياب المؤش���رات التي من ش���أنها أن تؤدي 

إلى حل الكنيس���ت. ويبرز هذا التماسك أساسا حول كل 

السياس���ات اليمينية المتطرفة، بما فيه أخطر القوانين 

المطروح���ة على ج���دول األعمال، مث���ل قوانين القدس 

و”القومي���ة”، في حين أن التجاذبات تدور حول مبادرات 

في حزب الليكود، تهدف لتوطيد السيطرة على الحكم، 

وإبعاد رئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو قدر االمكان، 

عن احتمال مواجهة لوائح اتهام خالل واليته الحالية.

وستستمر الدورة الش���توية حتى منتصف شهر آذار 

المقبل 2018. وس���يغيب عن هذه ال���دورة الملف األكبر 

الذي تعالجه الدورات الش���توية عادة: الميزانية العامة 

للدولة، إذ أن إس���رائيل تتبع نظ���ام الميزانية المزدوجة 

منذ العام 2009. ولذا فإن موعد الموازنة العامة للعامين 

2019 و2020، سيكون في خريف العام المقبل 2018.

ومن أبرز ما س���يكون على جدول أعمال الكنيس���ت في 

ه���ذه الدورة، محاوالت االئت���الف لتمرير قوانين تتعلق 

بالق���دس المحتلة م���ن بينها قانون يبق���ي على الوضع 

القائم ولكن مع ضم مستوطنات إلى منطقة نفوذ القدس، 

على أن تقام في المستوطنات، والضواحي الفلسطينية 

الكبرى، مجالس محلي���ة، تابعة لبلدية االحتالل. وهناك 

قانون آخر، يقضي بفصل ضواحي فلسطينية كبرى، من 

شمال وشرق المدينة، وضم مستوطنات جديدة للقدس. 

وقد بدأ بالفع���ل االئتالف يتقدم به���ذه المبادرة، بعد 

أس���بوع من بدء الدورة الشتوية، بناء على ضوء أخضر من 

نتنياهو ذاته في نهاية الدورة الصيفية. 

إال أن���ه قبل س���اعات قليلة من جلس���ة اللجنة الوزارية 

لشؤون التش���ريعات، التخاذ قرار بتأييد مشروع القانون 

ال���ذي طرحه النائب يوآف كيش، من حزب الليكود، أعلن 

نتنياه���و أن اإلدارة األميركي���ة طلب���ت ايضاحات حول 

هذا القان���ون، وهي الصيغة الدبلوماس���ية “المهذبة” 

لالعتراض األميركي عليه في هذه المرحلة.

كذلك فإن االئتالف سيسعى إلى تمرير قانون ما يسمى 

“إسرائيل دولة الش���عب اليهودي”، ولو بالقراءة األولى، 

عل���ى الرغم من اس���تمرار وجود خالفات ف���ي االئتالف، 

وبين االئتالف وأحزاب المعارضة الصهيونية. والخالف 

األس���اس، البادي حت���ى اآلن، يعود إلى ع���دة تحفظات 

لدى كتلتي المتديني���ن المتزمتين، “الحريديم”، كتلة 

“شاس” لليهود الش���رقيين، وكتلة “يهدوت هتوراة”. 

وتحفظهما غير المعلن، يع���ود إلى عقيدتهما الدينية 

القائلة إن “مملكة إس���رائيل” يقيمها المس���يح حينما 

يأت���ي إل���ى العالم ألول م���رة، وهذا ما ق���د يتعارض مع 

تثبيت الكيان الحالي على أنه “الدولة القومية للش���عب 

اليهودي”. لكن من أبرز التحفظات المعلنة، هو مطلبهما 

بزيادة وزن أكبر للش���ريعة اليهودية في التش���ريعات 

وفي جهاز القضاء، وأن ال يكون مبدأ المساواة ساريا على 

جهات مجتمعية يرفضها الحريديم. 

وكان���ت الهيئ���ة العامة للكنيس���ت قد أس���قطت في 

االس���بوع األول م���ن الدورة الش���توية مش���روعين لذات 

القان���ون، األول للنائبة تس���يبي ليفني، رئيس���ة حزب 

“الحركة” ف���ي كتلة “المعس���كر الصهيوني”، والثاني 

لرئيس حزب “يوجد مس���تقبل” المع���ارض يائير لبيد. 

وكال القانونين ال يختلفان من حيث الجوهر األساس، من 

ناحية الش���عب الفلسطيني، تحت صيغة “دولة الشعب 

اليهودي”، إال أن هذه الصيغة ال تأخذ أولوية في النص، 

كم���ا في ح���ال القانون ال���ذي طرحه االئت���الف الحاكم، 

وصادق عليه الكنيس���ت بالقراءة التمهيدية في الدورة 

الش���توية السابقة. كما أن هذين القانونين ُيبرزان طابع 

المس���اواة للمواطنين، ويلغيان البن���د الوارد في صيغة 

االئت���الف، والذين يقلل من مكان���ة اللغة العربية كلغة 

رسمية.

شد الحبل ونسبة الحسم
الخالفات داخل االئتالف التي ظهرت مع افتتاح الدورة 

الش���توية، كانت حول مش���روع قانون قدمه النائب من 

حزب الليكود دافيد إمسالم، وبدعم حزبه، ويقضي بمنع 

اجراء تحقيقات جنائية م���ع رئيس الوزراء خالل واليته، 

وبأث���ر رجعي، وهو قانون منس���وخ عن كت���اب القوانين 

الفرنس���ي. ويلقى معارضة واسعة جدا في وزارة العدل، 

والمستش���ار القضائ���ي للحكومة. كم���ا ظهرت خالفات 

ح���ول قوانين وأنظمة إدارية أخ���رى. وبعد أن ظهر األمر 

كأزمة بين أحزاب االئتالف، تم االتفاق على تأجيل البت 

في هذا القانون إلى ش���هر آخر، ولكن علمت التجربة أن 

التأجيل ه���و صيغة تورية للنزول عن الش���جرة، وابعاد 

األمر عن جدول األعمال.

ولك���ن يب���دو أن نتنياهو كان متحمس���ا للقانون الذي 

س���يخدمه، دون أن يجاه���ر بهذا على الم���أل، ولذا اختار 

خطوة ليس���تفز بها ش���ركاءه في الحكومة، بتس���ريب 

معلوم���ة لوس���ائل اإلع���الم مفاده���ا أن نتنياهو معني 

بتخفيض نسبة الحس���م في االنتخابات البرلمانية، من 

25ر3% إلى 2%. وقد اتجهت األنظار بسرعة إلى “القائمة 

المش���تركة”، الت���ي تضم أربع قوى تنش���ط في ش���ارع 

فلس���طينيي الداخل، إال أن هدف نتنياهو األول من هذا 

هو خلق بلبلة عند ثالثة من شركائه.

وأول الش���ركاء تحال���ف أحزاب المس���توطنين “البيت 

اليه���ودي”، الذي يضم ثالثة أحزاب، وتخفيض نس���بة 

الحسم سيقود حتما إلى حل هذا التحالف، القائم أساسا 

بين حزب “المف���دال”، وتحالف “هئيح���ود هليئومي” 

الذي بحد ذاته يض���م حزبين. كذلك فإن تخفيضا كهذا 

قد يضرب كتلة “يهدوت هتوراة” للحريديم األش���كناز، 

التي تضم ثالثة أحزاب. وأيضا يفسح المجال أمام دخول 

حركة متطرف���ة منبثقة عن حرك���ة “كاخ”، متحالفة مع 

المنش���قين عن حركة “شاس”، فهذا التحالف المس في 

االنتخابات الماضية نس���بة الحسم، ومن شأن دخوله إلى 

الكنيست أن ينعكس سلبا على حركة “شاس” أساسا.

ومن ثم تأتي حسابات نتنياهو تجاه المعارضة، فنسبة 

حس���م منخفضة س���تؤدي إلى حل تحالف “المعس���كر 

الصهيوني”، كما يراهن نتنياهو على أن نس���بة كهذه 

س���تؤدي إلى فض الش���راكة في “القائمة المشتركة”، 

ما يؤدي إلى خس���ارة القوة االجمالية للشركاء الحاليين 

مقعدا أو اثنين، ليتجها إلى معسكر اليميني المتطرف.

وف���ي الحال واج���ه نتنياهو معارضة م���ن كافة الكتل 

المشاركة في الحكومة، ما جعله يبلغ وسائل اإلعالم بأن 

ش���ر كان “مجرد فكرة”، ولن تكون أي خطوة يعترض 
ُ
ما ن

عليها شركاؤه في االئتالف.

االنتخابات المبكرة
ما كان في األيام األولى من الدورة الش���توية، مؤش���ر 

لما سنش���هده في هذه الدورة، إذ سنشهد ارتفاعا في 

التجاذبات داخل االئتالف الحاكم، بعد مرور قرابة ثالثة 

أع���وام على االنتخابات عند انتهاء الدورة الش���توية، ما 

يجع���ل أحزابا ترى أن م���ا تبقى حتى الموع���د القانوني 

لالنتخاب���ات )2019/10(، يتطل���ب تحقي���ق انجازات على 

األرض لقطاع���ات مصوتيها. وهو ما يعن���ي أن مركبات 

االئتالف س���ترفع من س���قف مطالباتها، وبشكل خاص 

تحالف أحزاب المس���توطنين “البي���ت اليهودي”، الذي 

يرى أنه س���يزيد قوته في أي انتخابات برلمانية مقبلة. 

ورغم ذلك فإن االئتالف حتى اآلن يش���هد تماسكا قويا، 

لضمان اس���تمرار عمل الحكومة، عل���ى األقل حتى أواخر 

العام المقب���ل 2018. وال يبدو أن التحقيقات مع بنيامين 

نتنياهو بش���بهات الفساد، وفق ما هو قائم حتى كتابة 

هذا التقرير، س���تؤدي إلى خلخلة االئتالف. وهذا يعني 

أنه ال تبدو مؤش���رات إلى أن يحل الكنيس���ت نفسه في 

الدورة الشتوية.

وم���ن العوامل الت���ي تدعم تقدير ع���دم تقديم موعد 

االنتخابات البرلمانية:

**االئتالف متماسك، وهو يحقق انجازات على صعيد 

أجندته اليمينية المتشددة، سياسيا واقتصاديا، فيما 

األحزاب المش���اركة، وخاص���ة الحريدي���م، تحقق أيضا 

انجازات على مس���توى مطالباتها لجمهورها. وقد تعلم 

اليمين االس���تيطاني م���ن تجربتين، ف���ي العامين 1992 

و1999، حينما أس���قط حكومة الليكود، وخس���ر الشراكة 

في الحكومة، وهو ليس معنيا بتكرار التجربة، طالما أنه 

يحقق مكاسب على االرض.

**كل اس���تطالعات الرأي تش���ير إل���ى أن كل األحزاب 

والكتل المش���اركة في الحكوم���ة الحالية، ما عدا تحالف 

“البيت اليهودي”، س���تفقد شيئا من قوتها البرلمانية، 

أو تحاف���ظ عليها. وقد يكون الليكود الخاس���ر األكبر، إذ 

تش���ير كل اس���تطالعات الرأي إلى أنه سيخسر ما بين 5 

إلى 8 مقاعد، م���ن المقاعد ال� 30 التي يس���يطر عليها. 

كما أن الخس���ارة س���تلحق بحزبي “كوالنو”، بزعامة وزير 

المالية موش���يه كحل���ون، و”يس���رائيل بيتينو” بزعامة 

أفيغدور ليبرمان.

**أم���ر آخر، هو أن���ه في نهاية نيس���ان المقبل 2018، 

تحيي إس���رائيل ذكرى قيامها ال� 70، وسيكون نتنياهو 

معنيا بقيادة هذه المناس���بة، وهو رئيس حكومة ثابت، 

وليس في ظل معركة انتخابات.

وأمر ال يق���ل أهمية، هو أنه في نهاية تش���رين األول 

2018، س���يكون اس���تحقاق انتخابات المجالس البلدية 

والقروية، وس���تكون األحزاب منهمك���ة في خوض هذه 

االنتخابات، لتكون مقدمة لالنتخابات البرلمانية التالية. 

ولك���ن هذا قد ال يك���ون عائقا، فيما لو ق���رر االئتالف أو 

نتنياه���و ح���ل الحكومة. فف���ي الع���ام 1988، تصادف 

استحقاق االنتخابات البرلمانية، مع استحقاق انتخابات 

المجال���س البلدي���ة والقروية، فتقرر تأجي���ل انتخابات 

المجال���س البلدية إلى ش���هر ش���باط 1989. وكانت تلك 

االنتخاب���ات البرلمانية، آخر م���ّرة تجري بموجب موعدها 

القانوني، بمعنى ليس انتخابات مبكرة.

وفي المقابل، هناك عوامل قد تستدعي تقديم موعد 

االنتخاب���ات البرلمانية، ومن أبرزها كش���ف أمور جديدة 

في قضايا فس���اد تتعلق بش���خص بنيامي���ن نتنياهو، 

بش���كل يمنعه من االستمرار في منصبه، ولو جماهيريا. 

وحت���ى اآلن، فإن التحقيقات ما تزال في وحدة الش���رطة 

الخاصة. وحس���ب تقارير صحافية، فإن نتنياهو يماطل 

في التجاوب مع دعوة الش���رطة إلجراء جلس���ات تحقيق 

أخرى، في قضيتين: الحصول عل���ى “هدايا” ثمينة من 

الثري أرنون ميلتش���ين. والثاني���ة، محاولة ابرام صفقة 

مع صاحب السيطرة على صحيفة “يديعوت أحرونوت”، 

أرنون موزس، كي تصبح الصحيفة “ودية” تجاه نتنياهو.

واألمر اآلخر، أن نتنياه���و ال يواجه ضغطا برلمانيا، من 

حلفائه أساس���ا، للتنحي على ضوء شبهات الفساد التي 

تالحق���ه، ال بل أن االئتالف يس���انده حتى اآلن. وما يعزز 

هذا، أنه ال يوجد حراك ش���عبي واس���ع، يطالب نتنياهو 

بالتنح���ي، وهذا يس���اعد نتنياهو على االس���تمرار في 

منصبه، ال بل ويهاجم الشرطة ويتهمها بمالحقته على 

خلفية نهجه السياسي.

كذل���ك أن يقرأ نتنياه���و تحركات حزبي���ة أو تطورات 

تهدد مكانته هو وحزبه ف���ي االنتخابات المقبلة، وبناء 

عليه يفاجئ ش���ركاءه بحل الحكومة واالتجاه النتخابات 

مبكرة. أو أن يرى تحالف “البيت اليهودي” االستيطاني 

أن مصلحت���ه باتت تس���تدعي انتخابات مبك���رة، أيضا 

لتسديد ضربة لليكود، الذي اقتطع من قوته البرلمانية 

ف���ي انتخابات 2015، ليعود “البيت اليهودي”، أقوى مما 

هو اآلن، ويكون وزنه وتأثيره أكثر في أي حكومة مقبلة.  

التململ المحدود
في اليمين العقائدي

يواص���ل نتنياهو إحكام قبضته على حزبه الليكود، وال 

يظهر أي ش���خص ق���ادر على منافس���ته، وال حتى مجرد 

اإلعالن عن نيته بالتناف���س. وهذا نتيجة عمل نتنياهو 

على مدى الس���نوات الس���ابقة، إذ دأب على تصفية كل 

ش���خص، أعلن أو كان في نيته اإلعالن عن منافسته على 

زعامة الليكود، ولكل واحد كان هناك أس���لوب خاص به، 

وفق الظروف. 

نذكر على سبيل المثال الوزير السابق سيلفان شالوم، 

الذي ش���غل منص���ب وزير ألق���ل من عام ف���ي الحكومة 

الحالية، حتى ظهرت ش���بهات تحرش جنسي، استقال 

عل���ى اثرها ف���ورا منصبه، وم���ن ثم تبين أن الش���بهات 

لي���س لها ما يثبتها، وتم اغ���الق الملف ضده. ومن قبل 

في الحكومة الس���ابقة، الوزير غدعون ساعر، الذي ضّيق 

نتنياهو عليه العمل ف���ي الحكومة، ووصل األمر إلى حد 

التضييق عل���ى زوجته الثانية اإلعالمي���ة غيئوال إيفن. 

وه���و ما ي���زال يتحرك في فل���ك الليكود. وآخ���ر هؤالء، 

حتى اآلن، هو وزير الدفاع موش���يه يعلون، الذي أطاح به 

نتنياهو قبل 17 شهرا، وليتبين الحقا أن يعلون كان قد 

عارض صفقة الغواصات م���ع ألمانيا، التي تحوم حولها 

شبهات فساد قوية، قد تطال نتنياهو شخصيا. وأولئك 

الثالثة ال يختلفون عن نتنياهو، بل منهم من ينافس���ه 

على يمينية أشد تطرفا.

وفي المقابل، فقد لمس���نا حالة التململ لدى من تبقى 

م���ن التيار العقائ���دي القديم لحزب الليك���ود، من جراء 

نه���ج نتنياهو. وانعكس هذا في خط���اب رئيس الدولة 

رؤوفين ريفلين في جلس���ة افتتاح الدورة الشتوية. وقد 

كان ذلك الخطاب مؤش���را واضح���ا إلى تعاظم القلق لدى 

التي���ار الصهيوني العقائ���دي، من أداء رئي���س الوزراء 

بنيامين نتنياه���و، وحزبه الليكود، وباقي أحزاب اليمين 

االس���تيطاني. ويرى هذا التيار، رغم أنه يميني متشدد، 

أن أداء نتنياه���و يقود إلى س���يطرة مجموعات يمينية 

منفلتة، تش���كل تهديدا مس���تقبليا على طابع الكيان، 

وقدرته على االستمرار.

وتركز خط���اب ريفلين ف���ي المحاوالت لض���رب جهاز 

القض���اء، وبال���ذات صالحية المحكم���ة العليا في نقض 

قوانين الكنيس���ت. وانتقد الس���عي لض���رب صالحيات 

مس���ؤولين كبار ف���ي الجه���از، الذين يتخ���ذون قرارات 

حساس���ة، مثل المستش���ار القانوني للحكومة، الذي هو 

أيضا بمثاب���ة المدعي العام األعل���ى للنيابة، إلى جانب 

س���عي نتنياهو الدائم للس���يطرة على وس���ائل اإلعالم 

الرس���مية. ويرى ريفلين، كآخرين، أن هذه المؤسس���ات 

والمس���ؤوليات ه���ي مفاتي���ح “النظ���ام الديمقراطي”، 

الذي يريد نتنياهو ضرب���ه، في الوقت الذي تتزايد فيه 

شبهات الفساد ضد نتنياهو.

وي���رى أقطاب التي���ار العقائ���دي أن اليمين المتطرف 

المنفلت، وبالذات م���ن التيار الديني الصهيوني، الركن 

األقوى ف���ي حكومات نتنياه���و الثالث األخي���رة، يضع 

إسرائيل على مسارات تصادم عديدة هي في غنى عنها، 

وبش���كل خاص الصدام الداخلي بين اليهود أنفس���هم. 

والقلق يتعاظم أكث���ر تجاه جمهور اليهود العلمانيين، 

الصامت حاليا أمام كل ما يجري، إال أن التطورات الحاصلة 

ستنعكس سلبا عليه مستقبال.

وهم ينتق���دون نتنياهو، لكونه فتح األبواب كليا أمام 

س���طوة التيار الدين���ي الصهيوني االس���تيطاني، على 

المؤسس���ات الرسمية، رغم أنهم يش���كلون حوالي %16 

م���ن اجمالي اليهود اإلس���رائيليين. وقال تقرير س���ابق 

إن غالبية مستش���اري نتنياهو الحاليين هم إما من هذا 

التيار، أو من المقربين منه، فنتنياهو بحاجة لهذا التيار، 

ألنه الصوت السياس���ي األعلى، وهذا ما يتيح له تعميق 

سطوته على النظام، الستمرار بقائه في الحكم.

لكن هذا التيار العقائدي تالش���ى تقريبا، أو تالش���ى 

تأثيره داخل حزب الليكود، لصالح اليمين االستيطاني؛ 

ول���ذا فإن نتنياهو لم يعد يرى به���ذا التيار عائقا أمامه 

الستمرار سيطرته على الحزب والحكومة حتى اآلن.

الكنيست اإلسرائيلي افتتح دورته الشتوية

االئتالف الحكومي يتالعب بشّد الحبل بين أطرافه ويحافظ على تماسكه!
*اعتبارات عدم إجراء انتخابات مبكرة ما تزال أقوى من اعتبارات حل الكنيست مبكرا إال إذا طرأت تطورات غير منظورة حاليا 

 لحساباته الخاصة *توجهات واشنطن تجمد 
ٌ

*مفتاح قرار االنتخابات بيد نتنياهو وتحالف “البيت اليهودي” وكل
“قانون القدس” لكن مشروع قانون ضم المستوطنات للمدينة يحظى بإجماع في االئتالف الحاكم*
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يحدد كاتب الورقة بعنوان “الخطر الديمغرافي: الس���كان اإلس���رائيليون 

“يهجرون” النقب والجليل”،  الخطر االستراتيجي الكامن في هجرة اليهود 

الس���لبية من الجليل والنقب إلى وس���ط إس���رائيل في مس���تويين اثنين 

أساسيين، هما: “المستوى االجتماعي � البيئي” و”المستوى القومي”. 

في المس���توى األول، »االجتماعي � البيئي«، يعزو الكاتب انتقال س���كان 

النق���ب والجليل إلى منطقة متروبولين غوش دان، وكذلك إصرار س���كانها 

عل���ى البقاء فيها، إل���ى ما تتمتع به ه���ذه المنطقة من »ق���وة اقتصادية 

دت »فهمًا عامًا كارثيًا« � كم���ا يصفه � يربط  ما بين 
ّ
واجتماعي���ة هائلة« ول

الس���كن في هذه المنطقة وقدرة الس���كان على الفوز بمستويات تعليمية 

عالية، ثم التمتع بمستوى عال من الحياة وجودتها. لكن الثمن االقتصادي 

المرتفع جدا المترتب على الس���كن في وس���ط الب���الد ال يتيح االنتقال إلى 

هناك إال للعائالت الميس���ورة فقط من النقب والجليل، بينما يبقى السكان 

ذوو اإلمكاني���ات االقتصادية المتوس���طة والقليل���ة وحدهم في الضواحي 

الجغرافية. وهذا من ش���أنه تعمي���ق الفجوات االقتصادي���ة � االجتماعية 

القائم���ة في المجتمع اإلس���رائيلي أصاًل ومفاقمتها، أكث���ر فأكثر، تعميق 

الالمساواة، تعميق الشعور باالغتراب واالنفصال واالستمرار في نهج رصد 

وتوزيع الموارد بصورة غير متوازنة وغير متساوية في مختلف أنحاء البالد. 

في المقابل، من شأن الطلب المتزايد على السكن في منطقة وسط البالد، 

بم���ا يفوق المعدالت واالحتياجات الطبيعية والمقبولة، أن يؤدي إلى المس 

بج���ودة الحياة فيها. أوال، ألن���ه يؤدي إلى البناء المكثف وإلى إنش���اء بنى 

تحتي���ة داعمة كثيرة، مما س���يقلص كثيرا من مس���احات المناطق العامة 

المفتوح���ة، وهو م���ا تبدو آثاره وانعكاس���اته عل���ى األرض واضحة اليوم � 

تقليص وتدمير شواطئ البحر والمناطق الزراعية، تدمير ما يسمى »الرئات 

الخضراء« )مناطق مش���جرة وحدائق عامة( ومناطق االس���تجمام والترفيه، 

ومن���ع تغلغل المياه إلى »المياه الجوفي���ة«. كما يؤدي هذا الطلب المتزايد 

إلى تقليص قدرة المنطقة )وسط البالد( على معالجة المياه العادمة )مياه 

المجاري( والنفايات المختلفة، بما يحمل آثارا واسقاطات مدمرة على جودة 

المياه ومعدالت التلوث األرضي. وهذا فضال عما يسببه هذا الطلب المتزايد 

من ارتفاع متواصل في أس���عار الدور السكنية في وسط البالد، بما لهذا من 

انعكاسات تتمثل في زيادة غالء المعيشة بوجه عام. 

إلى جانب هذا كله، وفوقه، يؤدي الطلب المتزايد على السكن في منطقة 

وس���ط البالد إلى رفع معدالت الكثافة الس���كانية فيها بصورة كبيرة، علما 

ف اليوم بين أكثر المناطق اكتظاظا بالس���كان في العالم الغربي 
َّ
صن

ُ
بأنها ت

قاطبة. ومن ش���أن ارتفاع معدالت الكثافة السكانية، إذا ما استمرت بهذه 

الوتيرة، تدمير شبكات المواصالت المحلية، علما بأن الشوارع في إسرائيل 

تحتل � حت���ى العام الماض���ي 2016 � المركز األول في مع���دالت االكتظاظ 

عليه���ا من بين الدول المتطورة )أكثر م���ن 2500 حافلة للكيلومتر الواحد(. 

ففي غياب ش���بكة مواصالت عامة الئقة، يؤدي االس���تخدام الزائد لوسائل 

النق���ل الخاصة )معدل »الزيادة الطبيعية« هي: نحو 500 ألف وس���يلة نقل 

جديدة كل س���نة( إلى دخول نحو 700 ألف وس���يلة نق���ل إلى »متروبولين 

ت���ل أبي���ب« يوميا )زيادة بنس���بة 55% عم���ا كانت عليه ف���ي العام 2000( 

وإلى زيادة متوس���ط السرعة في ش���وارع المنطقة إلى نحو 11 كيلومترا في 

كر آنفا � 
ُ
الس���اعة. لكن تقليص المناطق المفتوحة في وس���ط البالد � كما ذ

يحّد كثيرا من إمكانيات توسيع الش���وارع القائمة وشق شوارع جديدة، ما 

يعني أن التحوالت الديمغرافية في هذه المنطقة س���تؤدي، بالضرورة، إلى 

مفاقمة أزمات الس���ير واالختناقات المرورية وإلى زيادة العبء على شبكات 

المواصالت ف���ي المنطقة، بما يترتب على ذلك م���ن ارتفاع وتائر الضجيج 

والملوثات البيئية األخرى التي تش���كل أحد األس���باب الرئيسة في ارتفاع 

معدالت المرض والوفيات.

ين���وه الكاتب، هن���ا، إلى أن االكتظاظ الس���كاني في ح���د ذاته ليس هو 

المش���كلة، ويس���وق مدينة نيويورك مثاال على هذا: مساحة منطقتي تل 

أبيب ووسط إسرائيل تعادل أكثر من ضعفّي مساحة نيويورك التي يسكن 

فيه���ا، براحة تامة، أكثر من ضعفين ونصف الضعف من عدد الس���كان في 

المنطقتين المذكورتين في إس���رائيل. لكن الفارق الجوهري بين الحالتين 

ه���و في البنى التحتي���ة البلدية � فبينما تلك التي ف���ي نيويورك متطورة 

ومؤهلة الس���تيعاب ذلك العدد من الس���كان وتلبي���ة احتياجاتهم، عانت 

البنى التحتية نفس���ها في »متروبولين غ���وش دان« من إهمال فظيع على 

مدى سنوات طويلة.

وبن���اء على هذا كله، يحذر الكاتب من أن االكتظاظ الس���كاني في منطقة 

وسط إسرائيل، بما يستتبعه من مّس حاد ومتعدد األوجه بمستوى الحياة 

وجودتها، ال بد من أن يؤدي إلى تدهور اجتماعي سيتمثل في المظاهرات، 

العجز عن تطبيق القوانين وفرضها والتراجع الحاد في الشعور باألمن العام 

وباألمن الفردي. وس���يقود هذا كله، مجتمعا، برأي الكاتب، إلى نش���ر أجواء 

من الالمباالة وعدم االكتراث بما يجري في الدولة بين س���كان هذه المنطقة 

الذين س���تقودهم مصالحهم الخاصة، االقتصادي���ة وغيرها، إلى تفضيل 

استثمار أموالهم ومواردهم في خارج البلد، على حساب االقتصاد المحلي، 

بل وربما يقودهم حتى إلى مغادرة البالد والهجرة منها نهائيا.   

في المس���توى الثاني، القومي، يش���ير الكاتب بداية إل���ى أنه في مقابل 

»الهجرة الس���لبية المكثفة« المتزايدة بين الس���كان اليهود، من منطقتي 

النقب والجليل إلى منطقة وس���ط إسرائيل، خالل العقدين األخيرين بوجه 

خ���اص، تتواص���ل »الزيادة الديمغرافي���ة الجوهرية« بين الس���كان العرب 

الفلس���طينيين في هاتي���ن المنطقتين )النقب والجلي���ل( وهو »ما يزعزع 

المي���زان الديمغرافي بي���ن اليهود والع���رب في النقب والجلي���ل، اللتين 

تشكالن معًا نحو 76% من مساحة الدولة اإلجمالية«! 

في الجليل، أخذت نس����بة الس����كان اليهود في االنخفاض الحاد والمتواصل 

ابت����داء م����ن العام 1991، حتى وصل����ت في العام 2015 إل����ى 1ر43% »فقط« من 

مجموع السكان في الجليل، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبتهم في ثالث 

مناط����ق مركزية، هي نتس����يرت عيليت وكرميئيل ومس����جاف )البطوف(، إلى 

20% »فقط«. وهي سيرورة مرشحة لالستمرار حيال معدالت التكاثر الطبيعي 

الس����نوية بين الس����كان اليهود )4ر1%(، مقارنة بمعدالته بين السكان العرب 

)7ر1%( وحيال استمرار هجرة السكان اليهود السلبية من الجليل. 

وفي النقب، ثمة س���يرورة مماثلة أيضا، إذ أخذت نس���بة السكان اليهود 

في االنخفاض الحاد ابتداء من العام 1995 )نهاية موجات الهجرة اليهودية 

من ش���مال أفريقيا واالتحاد السوفييتي الس���ابق(، حتى وصلت في العام 

2015 إلى 7ر59% »فقط« من مجموع السكان في النقب. وفي هذه المنطقة، 

أيضا، من المرجح اس���تمرار هذه السيرورة بفعل معدالت التكاثر الطبيعي 

الس���نوية بين الس���كان اليهود في المنطق���ة )6ر1%( مقابل معدالته بين 

السكان العرب هناك )7ر%3(.

يقول الكاتب إن اإلخالل بالميزان الديمغرافي في الجليل والنقب »ينطوي 

على خطر جيو سياسي يتهدد دولة إسرائيل«. وهو خطر يرسمه، باألساس، 

التاريخ الدولي الذي يفيد ب���أن »األقليات التي تتمتع بوعي وطني ولديها 

قيادات وطنية، والتي تشكل أغلبية س���كانية في منطقة جغرافية خاصة 

بها، تجن���ح في العادة إلى تحقيق تطلعاته���ا القومية من خالل المطالبة، 

العنيفة أو الهادئة على حد س���واء، ب�«االس���تقالل الذات���ي« )كتالونيا في 

إس���بانيا( أو بااللتح���اق بدولة أخرى قد تكون ذات حدود مش���تركة )ش���به 

جزيرة القرم(. وعلى هذا، فليس من المستبعد أن يتحرك المواطنون العرب 

في إس���رائيل � الذين يعبرون باس���تمرار عن عدم الرضى من الوضع القائم، 

السياس���ي واالجتماعي، في الدولة � بمثل ما فعلت أقليات أخرى في العالم 

من قبل. 

وعلى هذا، فإن استمرار تجمع الس���كان اليهود في وسط إسرائيل، برأي 

الكات���ب، »قد يحّول ه���ذه المنطقة، في يوم من األيام، إل���ى مدينة � دولة 

من غير ظهر لوجس���تّي«! ذلك أن »التواصل الجغرافي � اإلقليمي العربي ما 

بين الجليل، يهودا والس���امرة )الضفة الغربية(، النقب، قطاع غزة واألردن، 

س���يجعل التنقل العس���كري والمدني بين أجزاء الدولة اإلسرائيلية صعبًا 

ز في موقع واحد، معرضًا ألخطار 
َّ
جدًا، وس���يجعل الجمهور اليهودي، المرك

جسيمة«! 

ويستدرك الكاتب فينوه إلى أن »هذا السيناريو ال يبدو قابال للتحقق في 

المس���تقبل المنظور« طالما بقي االنتماء إلى دولة إسرائيل »الخيار األفضل 

واألكثر جاذبية بالنسبة للعرب في إسرائيل«! 

ولكن، ورغم ضآلة احتمال تحقق هذا الس���يناريو، يش���دد الكاتب على أن 

»تبلور أغلبية عربية وازنة في منطقتي النقب والجليل س���يؤدي، تدريجيا، 

إلى تآكل حدود السيادة اإلسرائيلية الجوهرية وإلى تقليص قدرتها على 

فرض القوانين وتطبيقها فيهم���ا«! ويعتبر أن »الصعوبات التي تواجهها 

الحكومة في مجال تطبيق سياس���اتها حيال البناء غير المرخص بين البدو 

في النقب تشكل أحد األعراض المركزية لذلك«. 

وإلى جانب ه���ذا، يحذر الكاتب من أن تبلور أغلبي���ة عربية في منطقتي 

النقب والجلي���ل، »تختلف معاييرها وأعرافها، جوهريا، عن تلك الس���ائدة 

في دولة إس���رائيل« � في المجاالت الثقافية، القانونية، السكانية، الدينية 

واللغوية � »قد يحمل في طياته تأثيرات حادة، بل حاس���مة، على طابع دولة 

إسرائيل وهويتها«!   

ما العمل؟!
ي���رى الكاتب أن مواجه���ة هذه المخاط���ر المفصلة آنفا، ث���م »التهديد 

االس���تراتيجي الوج���ودي« المترتب عليه���ا، تحتاج إلى »خطة لتش���جيع 

االس���تيطان اليهودي في النق���ب والجليل، تكون مغايرة لما س���بقها من 

الخطط والمش���اريع« التي أخفقت في تحقيق أهدافها، نظرا لسبب مركزي 

� يصفه الكاتب بأنه »االدع���اء المركزي في هذه المقالة« � يتمثل في أنها 

»لم تسع إلى إحداث تغيير استراتيجي مستديم، منظم وشامل، في جودة 

حياة الس���كان في هاتي���ن المنطقتين«، بل ارتكزت على اس���تراتيجيتين 

إش���كاليتين ثبت فش���لهما هما »منح المحفزات واالمتيازات االقتصادية 

لتطوير االستيطان وحل مشاكل عينية فقط«.    

أما »الخطة الجديدة المغايرة لما س���بقها« التي يقترح الكاتب اعتمادها 

لتش���جيع االس���تيطان اليهودي في النقب والجليل، فينبغي أن تقوم على 

أساس تطبيقها على »مرحلتين اثنتين«: 

المرحل���ة األولى � وقف »الهجرة الس���لبية« اليهودية من النقب والجليل، 

من خالل توظيف م���وارد وميزانيات حكومية كبيرة بش���كل خاص لتطوير 

وتحس���ين البنى التحتية ذات التأثير المباشر على جودة حياة السكان في 

هاتين المنطقتين. ويحتاج هذا إلى تش���كيل »طاقم مس���تقل في ديوان 

رئيس الحكومة« يتولى مهمة تنسيق وتنفيذ الخطوات والمشاريع العملية 

بين الوزارات واألذرع الحكومية المختلفة، يحل الخالفات فيما بينها ويبلور 

»أفكارا منظمة وناظمة لتطوير النقب والجليل«. ويرى الكاتب، في الحديث 

عن ه���ذه المرحلة، ضرورة »تجني���د وتجند جهات سياس���ية مؤثرة وذات 

مصلحة مركزية في تطوير النقب والجليل لمساندة عمل هذا الطاقم«، وهو 

ما برز غيابه في كل الخطط السابقة خالل السنوات الماضية، ونجم � بشكل 

رئيس � عن »غياب تمثيل مناطق واسعة من النقب والجليل في الكنيست«. 

ويقت���رح الكاتب تركيز الجه���ود كلها، في المرحلة األول���ى، في تطوير 

وتحس���ين ثالثة مجاالت خدماتية مركزية، وخاصة ف���ي المدن الكبرى في 

النقب والجليل، مثل بئر السبع، ديمونا، كرميئيل وطبريا، هي: مجال العمل 

والتشغيل، مجال التعليم ومجال الصحة.  

مع استكمال هذه المرحلة فقط، بما يوصل سكان الجليل والنقب اليهود 

إلى قناعة راسخة بجدوى بقائهم هناك وبما ينطوي عليه ذلك من إمكانيات 

وآفاق مس���تقبلية كامنة، يمكن االنتقال إلى المرحلة الثانية وهي: محاولة 

اجتذاب أعداد وقطاعات أخرى من الس���كان اليهود من مناطق مختلفة من 

إس���رائيل لالنتقال إلى الس���كن في منطقتي النقب والجليل، »ليس طمعًا 

بالف���وز بالمحفزات واالمتي���ازات المالية وإنما طمعًا بتحس���ين مس���توى 

حياتهم وجودتها، انطالقا من القناعة بتوفر هذه اإلمكانية وديمومتها«. 

“خطر استراتيجي وجودّي” في مستويين: اجتماعّي ـ بيئّي وقومي!
*استمرار تجمع السكان اليهود في وسط إسرائيل “قد يحّول هذه المنطقة في يوم من األيام إلى مدينة ـ دولة من غير ظهر لوجستّي! ذلك أن التواصل الجغرافي ـ اإلقليمي العربي 

ز في موقع واحد معرضًا ألخطار جسيمة”!*
َّ

ما بين الجليل، الضفة الغربية، النقب، قطاع غزة واألردن، سيجعل التنقل العسكري والمدني بين أجزاء الدولة اإلسرائيلية صعبًا جدًا وسيجعل الجمهور اليهودي المرك

تركز سكاني في مدن الوسط اإلسرائيلية.

 دأبت دولة إس���رائيل، منذ س���نواتها األولى، على وضع 

وتنفي���ذ المخطط���ات الرامي���ة إلى االس���تيالء على كامل 

األراض���ي الفلس���طينية في منطقت���ي الجلي���ل والنقب 

م���ن خالل إقامة المس���توطنات والبل���دات اليهودية على 

األراضي العربية التي صادرتها من أصحابها الش���رعيين، 

ولتكريس سيطرتها هذه عمدت إلى اجتذاب أعداد كبيرة 

من اليهود، سواء المقيمين أو المهاجرين الجدد، لالنتقال 

والس���كن في هذه المستوطنات والبلدات، بمنحهم جملة 

كبي���رة ومتنوعة من اإلغراءات واالمتي���ازات، االقتصادية 

واالجتماعية، التي أتت أكلها طوال سنوات عديدة.

ولم تدخر الس���لطات اإلس���رائيلية والوكالة اليهودية 

وأذرعها االس���تيطانية أي جهد، على جميع المس���تويات 

وفي جميع المج���االت، لتحقيق نب���وءة دافيد بن غوريون 

م���ن العام 1950 بش���أن “توزيع الس���كان واحتالل القفر”. 

ورص���دت، له���ذا الغ���رض، ميزاني���ات طائلة ج���دا قامت 

بواسطتها بتنفيذ مخططاتها هذه، تحت عناوين مختلفة 

كان أبرزها “تطوي���ر النقب والجيل”، الذي كان � وال يزال � 

يعني “تهويد الجليل والنقب”، وهو العنوان/ االسم الذي 

لم تجد الس���لطات اإلس���رائيلية أي حرج ف���ي إطالقه على 

مشروعها الكبير هذا، بصورة مباشرة وصريحة. 

وكانت سياس���ة الحكومات اإلس���رائيلية الرس���مية في 

مج���ال مص���ادرة األراضي العربي���ة وانتزاعه���ا من أيدي 

أصحابها الشرعيين لوضعها تحت خدمة وتصرف اليهود 

في مس���توطنات وبل���دات عديدة جدا أقيم���ت بين القرى 

والمدن العربية وعلى أراضيها، تتمتع بمس���تويات عالية 

من التطوير، في جميع المجاالت )البنى التحتية، المرافق 

الخدماتية، المناطق التجارية والصناعية، الزراعة وغيرها(، 

بينما بقيت الق���رى والمدن العربية تتخب���ط في أزماتها 

المتراكمة والمتفاقمة، س���نة بعد أخرى � هذه السياس���ة 

احتلت مكانًا الفتًا في التقري���ر الذي وضعته “لجنة أور” 

الرس���مية التي حققت في هّبة أكتوب���ر 2000، خلفياتها 

وسيروراتها ونتائجها، وفي مقدمتها استشهاد 13 شابا 

عربيا برصاص الشرطة اإلسرائيلية.  

فق���د أفردت “لجن���ة أور”، ف���ي تقريرها، فص���اًل خاصا 

وموس���عًا لما أسمته “الحرمان الذي يعاني منه العرب في 

إس���رائيل في مجال األراضي”. وكتبت اللجنة في س���ياق 

هذا الفصل: “في الس���نوات األولى على قيامها، استولت 

الدولة على مس���احات واس���عة م���ن أراضي الع���رب. وقد 

نة، 
َ
رت عمليات المصادرة هذه، بصورة واضحة ومعل

ِّ
ُس���خ

لخدمة مصال���ح األغلبية اليهودي���ة، إذ أقيمت على هذه 

األراضي المص���اَدرة مئات البلدات اليهودي���ة، بما فيها 

مدن جديدة )مثل “نتس���يرت عيليت” و”كرميئيل”(. وقد 

شكلت عمليات المصادرة المكثفة هذه في الخسمينيات 

والستينيات، في الوعي الجماعي لدى العرب في إسرائيل، 

مشروعا للنهب والتمييز”. وأوردت “لجنة أور” مثااًل صارخا 

لما س���جلته ما حصل في قرية/ مدينة س���خنين العربية: 

ففي س���نوات االنتداب البريطاني، بلغت مساحة األراضي 

الت���ي كان يمتلكها أهالي س���خنين نح���و 70 ألف دونم، 

تقلصت خ���الل العقدين األولين من عمر دولة إس���رائيل 

إل���ى 9700 دونم فقط، من بينه���ا 4450 دونما فقط للبناء 

الس���كني، ما يعني أن سخنين � لوحدها � فقدت 87% من 

مجمل أراضيها وأصبحت الكثافة السكانية فيها بمعدل 

191 مت���را مربعا للفرد، بينما بلغت الكثافة الس���كانية في 

مدينة كرميئي���ل التي أقيمت، بداية، على أراض مصادرة 

من أهالي سخنين، 524 مترا مربعا للفرد. 

وأش���ارت “لجن���ة أور” إل���ى حقيق���ة أنه خ���الل العقود 

األول���ى من عمر دولة إس���رائيل أقيمت أكثر من 700 بلدة 

ق���م أية بلدة عربية 
ُ
ومدين���ة يهودية جديدة، بينما لم ت

صصت 
ُ
جديدة )باستثناء واحدة فقط في منطقة النقب خ

“الس���تيعاب” المواطني���ن الب���دو الذين ت���م ترحيلهم 

وتهجيرهم عن بيوتهم وأراضيه���م وتجمعاتهم(، على 

الرغم من ازدياد عدد المواطنين العرب في الدولة بسبعة 

أضعاف، ناهيك ع���ن أن القرى والمدن العربية بقيت على 

حالها، دون أي توسيع لمناطق نفوذها ولمسطحات البناء 

فيه���ا ودون أي تطوير ج���دي للبنى التحتي���ة والمرافق 

المختلفة فيها. 

»هجرة مضادة« ـ
خطر استراتجي وجودي!

في اآلون���ة األخيرة، ي���زداد الحديث في إس���رائيل عن 

أزمة متفاقمة، متعددة المناحي والمس���تويات، تعصف 

ب���� »البلدات اليهودية في األط���راف«، وخاصة في الجليل 

والنق���ب، تدفع أعدادا متزايدة م���ن اليهود � الذين كانوا 

ق���د توافدوا إلى الس���كن في تلك البلدات، س���واء بدوافع 

»قومية صهيونية« أو ألنهم وقع���وا في أفخاخ اإلغراءات 

المادية واالجتماعية المختلفة � إلى مغادرة هذه البلدات 

والهج���رة منها، بحثا عن »حياة أفضل« في مناطق وس���ط 

إسرائيل. 

ويس���تقطب ه���ذا الموض���وع اهتمامًا واس���عًا برس���م 

الضج���ة الواس���عة الت���ي يثيرها، أساس���ًا، س���كان تلك 

البل���دات اليهودية وقياداتهم المحلية، ليفرض نفس���ه 

على أجندات اإلعالم اإلس���رائيلي والمؤسس���ات الرسمية، 

الحكومي���ة والصهيونية، كما على أجندات المؤسس���ات 

والمعاهد البحثية المختلفة التي تحذر من أن األمر أصبح 

يشكل »خطرًا ديمغرافيًا« ملموسًا يهدد الوجود اليهودي 

االستراتيجي في الجليل والنقب! 

وثمثلت آخ���ر هذه المس���اهمات البحثية، ف���ي الورقة 

الت���ي كتبها الباحث عميت أفرات���ي وصدرت ضمن العدد 

األخي���ر )رقم 3، تش���رين األول 2017( من فصلية »عدكان 

استراتيجي« )المس���تجد االس���تراتيجي( التي يصدرها 

»معهد دراسات األمن القومي« اإلسرائيلي، التابع لجامعة 

ت���ل أبيب، تحت عن���وان »الخط���ر الديمغرافي: الس���كان 

اإلسرائيليون »يهجرون« النقب والجليل«.  

يستهل الباحث ورقته بالتذكير بأنه »على مر السنوات 

الماضي���ة، اعتم���دت الحكوم���ات اإلس���رائيلية سياس���ة 

استراتيجية تهدف إلى نشر وتوزيع السكان المحليين في 

أجزاء مختلفة من البالد«، ثم بالتأكيد على أنه »بالرغم من 

هذه السياسة، فقد تعززت خالل العقدين األخيرين بوجه 

خاص نزعة السكان اإلس���رائيليين )اليهود( إلى تفضيل 

السكن في »متروبولين غوش دان« )وسط إسرائيل(، وهي 

الوجهة التي تتجسد في »الهجرة« التدريجية من النقب 

والجليل«، وهو ما يعتبره الباحث أيضا »خطرًا استراتيجيا 

يهدد دولة إس���رائيل على الصعي���د االجتماعي � البيئي 

وعلى الصعيد القومي«.

وتش���كل منطقة »متروبولين غ���وش دان«، الممتدة من 

مدين���ة نتانيا في الش���مال، مكابيم � رعوت في الش���رق 

وحت���ى مدينة رحوفوت ف���ي الجنوب، نح���و 7% فقط من 

مس���احة دولة إسرائيل، ويس���كن فيها اليوم نحو 6ر%40 

من مجموع السكان في الدولة. في المقابل، تشكل منطقة 

النق���ب، الممتدة من غور بئر الس���بع وحتى مدينة إيالت، 

نحو 60% من مساحة دولة إسرائيل ويسكن فيها نحو %8 

فقط من مجموع السكان في إسرائيل، بينما تشكل منطقة 

الجليل، الممتدة من الحدود اإلس���رائيلية � اللبنانية حتى 

مرج بن عامر )عيمق يزراعيل(، نحو 16% من مس���احة دولة 

إسرائيل ويس���كن فيها نحو 15% فقط من مجموع سكان 

الدولة. 

ويش���ير الكات���ب إل���ى أنه حيال ه���ذا التط���ور، تعتزم 

دراسة إسرائيلية جديدة تحذر: »هجرة يهودية سلبية« 
متزايدة من النقب والجليل إلى منطقة الوسط!

*وتضيف: “اإلخالل بالميزان الديمغرافي في الجليل والنقب ينطوي على خطر جيو سياسي يتهدد دولة إسرائيل،

 إذ ليس من المستبعد أن يتحرك المواطنون العرب في إسرائيل الذين يعبرون باستمرار عن عدم الرضى 

من الوضع القائم السياسي واالجتماعي في الدولة على نحو ما فعلت أقليات أخرى في العالم من قبل”!*

الحكومة اإلسرائيلية وضع وتنفيذ مخطط جديد “لتشجيع 

االستيطان في النقب والجليل”، بواسطة خطوات مختلفة، 

في مقدمته���ا المحفزات واالمتي���ازات االقتصادية. غير 

أن الفجوات الهائلة بين ش���مال البالد وجنوبها من جهة، 

وبين وس���طها من جهة أخرى، في مجاالت حياتية عديدة 

ومختلفة )في الخدمات، الصحية والتعليمية والتشغيلية 

وس���واها( “تجعل هذه المحفزات واالمتي���ازات، في نظر 

العائ���الت التي تفح���ص إمكانيات االنتقال إلى الس���كن 

ف���ي النق���ب والجلي���ل، غي���ر ذات أهمي���ة ووزن”! ولهذا 

يقترح الكاتب “تطبيق س���يرورة تدريجية تشمل، بداية، 

توظي���ف ميزانيات كبيرة في البن���ى التحتية التي تؤثر 

على مس���توى الحياة وجودتها في النقب والجليل، بغية 

لجم ظاهرة الهجرة السلبية من هاتين المنطقتين. وبعد 

اس���تكمال هذه المرحلة تمام���ا، فقط، س���تتاح إمكانية 

محاولة تشجيع س���كان آخرين من مناطق أخرى في البالد 

على االنتقال والس���كن ف���ي هاتين المنطقتين، س���عيًا 

إلى تحس���ين جودة حياتهم، وليس لالس���تفادة فقط من 

المحفزات واالمتيازات المالية”. 
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

البنوك قلصت االعتمادات وشراء 
السيارات تراجع بنسبة %3

قال تقرير جديد إن س���وق الس���يارات س���جلت في األش���هر 

التس���عة االولى من العام الجاري تراجعا بنسبة 3%، مقارنة مع 

ذات الفت���رة من العام الماضي، في حين أن نس���بة التراجع في 

األشهر الثمانية االولى كانت 1%، ما يعني وجود مؤشر لتراجع 

أكثر الحقا. وأحد أبرز األس���باب لهذا التراجع، هو تزايد القيود 

من البنوك على قروض الس���يارات الجديدة، تجاوبا مع توجهات 

البنك المركزي.

وحسب التقرير، فإنه في األشهر التسعة األولى تم بيع 238 

ألف سيارة جديدة، وهذا أقل بنسبة 3% مقارنة مع ذات الفترة 

من العام الماضي. وقالت صحيفة “ذي ماركر” االقتصادية، إنه 

إذا تم اس���تثناء ما تم بيعه في الش���هر األول م���ن هذا العام، 

ال���ذي كان عمليا اس���تمرارا لصفق���ات بدأ ابرامه���ا في نهاية 

العام الماضي، تجنبا الرتفاع االس���عار، ف���إن االنخفاض في بيع 

الس���يارات من شهر شباط وحتى أيلول، كان بنسبة 5ر7%. وفي 

ش���هر أيلول الماضي، تم تسليم 20 ألف سيارة جديدة، مقابل 

25 ألف س���يارة في ذات الش���هر من العام الماض���ي، ما يعني 

تراجعا بنسبة 20% في شهر واحد.

وقالت الصحيفة إن التقديرات في س���وق السيارات هي أن 

التراجع نابع من تش���ديد قيود البنوك على قروض السيارات، 

ألن أح���د أبرز عوامل تضخم س���وق الس���يارات في الس���نوات 

األخي���رة، كان القروض التي وصلت إل���ى حد ضمان 100% من 

أسعار السيارات، ما شجع الجمهور على شراء سيارات جديدة، 

خاص���ة ذات المح���ركات الصغي���رة، واالقتصادي���ة في حرق 

الوقود، ما يقلل من مصروف الس���يارات على مس���توى الوقود 

وايضا الصيانة.

وقالت وزارة المواصالت إنه مس���جل عندها 700 الف س���يارة 

مرهونة لبنوك وش���ركات قروض س���يارات. وقبل ثالثة أشهر، 

أصدرت مراقبة البن���وك في بنك إس���رائيل المركزي تعليمات 

للبنوك بإجراء تحليالت أدق لمخاطر قروض الس���يارات، تحسبا 

لنش���وء فقاعة قروض س���يارات تنعكس س���لبا على اس���ترداد 

الق���روض من الجمهور. ومن بين ما طلبه البنك المركزي، اعتماد 

60% من تقدير تخمين س���عر الس���يارة ل���دى بيعها وتقديم 

القروض، لألخذ بالحسبان ِقدم الس���يارة حتى بيعها، أو تراجع 

قيمتها ألسباب كهذه أو تلك. 

وعلى أثر تلك التعليمات، وحس���ب ما نشر، فإن البنوك رفعت 

مس���توى الفائدة على القروض، ما أدى الى غالء كلفة القروض، 

وساهم في لجم طلبها من الجمهور.

وحس���ب التقديرات الصادرة قبل أيام، فإن س���وق السيارات 

تدح���رج حوالي 40 مليار ش���يكل، أكث���ر 11 ملي���ار دوالر، وهذا 

ينعكس على أرباح مس���توردي الس���يارات، إذ قال تقرير سابق 

للخبي���ر االقتص���ادي الرئيس���ي ف���ي وزارة المالي���ة، إن أرباح 

مستوردي السيارات في األعوام السبعة من 2006 وحتى 2013، 

بلغ���ت 14 مليار ش���يكل )بمعدل 88ر3 ملي���ار دوالر وفق معدل 

س���عر الصرف الحالي(، بمعدل ملياري ش���يكل سنويا. ما يعني 

أن هذه األرباح س���جلت في األع���وام الثالثة التالي���ة من 2014 

وحتى 2016، أرباحا أكثر بكثير، س���نويا، عل���ى ضوء الذروة في 

بيع الس���يارات. وقال التقرير إن األرباح تتحقق، على الرغم من 

أن 50% من سعر السيارة هو عبارة عن ضرائب، إذ يضاف لسعر 

السيارة للمستهلك، 82% جمارك، ثم 17% ضريبة مشتريات.  

وقد بيعت في العام الماضي 287 ألف سيارة، وهذه ذروة غير 

مسبوقة، وساهمت سوق الس���يارات الجديدة في ارتفاع النمو 

االقتص���ادي في العام الماضي، إذ فاجأ النمو بارتفاعه بنس���بة 

4%، رغم أن اقصى التوقعات لم تجتز نسبة 5ر%3.

إخالء قواعد عسكرية في حيفا 
وهرتسليا الستخدام أراضيها

توصل���ت وزارت���ا الدفاع والمالي���ة الى اتف���اق يقضي بإخالء 

قواعد عس���كرية ومطار في مدينة هرتسليا، لغرض استثمارها 

اقتصاديا، وايضا في مش���اريع س���كنية، مقاب���ل حصول وزارة 

الدف���اع على أكثر م���ن 280 مليون دوالر، مقاب���ل هذه االراضي 

وكلفة نقل القواعد القائمة عليها.

ويج���ري الحديث عن اخالء أكثر من 640 دونما في خليج حيفا، 

حيث واحدة من اضخم المناطق الصناعية في البالد. وحسب ما 

نش���ر، فإنه من هذه المساحة ما سيستغل لتوسيع مرافق مطار 

حيف���ا، الذي قد ينقل اليه جزء من حرك���ة الطيران االقتصادية 

القائمة حاليا في مطار هرتس���ليا. واألراضي الباقية في الخليج 

س���يتم تخصيصها لمناطق اقتصادية جدي���دة، وايضا مرافق 

للتنزه تخدم منطقة حيفا الكبرى.

أما عل���ى أرض مطار هرتس���ليا، فمن المخطط اقامة مش���روع 

س���كني يس���توعب 10 آالف بيت، في واحدة من أكثر المناطق 

الس���كنية غالء في الب���الد، حيث الش���رائح الس���كانية األقوى 

اقتصاديا.  وإلى جانب هذا، س���يتم أيض���ا اخالء أحد المتاحف 

العس���كرية في مدينة تل أبيب، ويقع على مس���احة 22 دونما، 

لغرض بناء مشروع سكني يضم 650 بيتا.

وتعمل حكومات إسرائيل منذ ما يزيد عن 12 عاما، على محاولة 

نقل قواعد عس���كرية الى صحراء النقب لهدفين، أولهما إخالء 

اراض ذات قيمة جغرافية سكانية واقتصادية باتت عالية جدا، 

بهدف االس���تثمار فيها في القطاعين الس���كني واالقتصادي، 

وثانيا، بتقدير أن نقل القواعد العس���كرية الى النقب من شأنه 

أن ينق���ل آالف العائ���الت م���ن العاملين الدائمي���ن في أجهزة 

الجيش للعيش ف���ي النقب، وبذلك يت���م تطبيق هدف توزيع 

اليهود في الش���مال والجنوب، وهذا أيضا من المشاريع التي ال 

تحقق أهدافها على مر السنين.

وأعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان عزمه نقل إحدى الكليات 

القائمة في واحدة من القواعد العس���كرية الى مدينة كرميئيل 

ش���ماال القائمة على أراضي عدة ق���رى عربية في منطقة الجليل 

األوسط- منطقة الشاغور.

بدأت الحكومة اإلس���رائيلية، وبالذات وزارة المالية، سلس���لة أبحاث في شكل 

صرف فائض ضخم في خزينة الضرائب وفي الموازنة العامة، إذ أن أداء الحكومة 

وتراجع مصروفاتها أديا إلى تراجع نسبة العجز في األشهر ال� 12 األخيرة. وكما 

في كل عام في ه���ذه الفترة، فإن وزارة المالية تبدأ في صرف األموال الفائضة 

في حال حصولها.

وحسب آخر تقرير، فإنه حتى نهاية الشهر الماضي تشرين األول، بلغ الفائض 

ف���ي خزينة الضرائب 18 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل 1ر5 مليار دوالر، ونس���بة 

عالي���ة من هذا الفائض هي جباية من مصادر لمّرة واحدة، وبالذات من صفقات 

بيع ش���ركات ضخمها، أكبرها ش���ركة “موبيل أي” اإلس���رائيلية، التي اخترعت 

أجهزة تحذير للس���يارات كي تقلل من احتم���االت حوادث الطرق. وصفقة البيع 

هذه بلغ���ت 11 مليار دوالر، ومن المفترض أن تكون عائدات الضريبة منها أكثر 

من مليار دوالر. كذلك فقد تم هذا العام بيع ش���ركات تقنية عديدة بحجم أقل، 

ما يزيد من در أموال على خزينة الضرائب. وحسب التقارير، فإن استمرار نسبة 

التش���غيل العالية جدا، التي تنعكس في نسبة بطالة 3ر4%، من شأنه أيضا أن 

يرفع من مداخيل الضرائب. 

في المقابل، فإنه حتى نهاية الشهر الماضي تشرين االول، تجمع فائض في 

الموازنة العامة بحوالي 5ر3 مليار شيكل، وهو ما يعادل مليار دوالر. وهذا ناجم 

عن تراجع في مصروفات الحكومة في األش���هر العشرة االولى من العام الجاري، 

اضافة إلى عدم اس���تخدام احتياطي الموازنة كله، ومش���اريع لم تخرج إلى حيز 

التنفيذ.   

وقال���ت مصادر في وزارة المالية إن العجز في الموازنة العامة في األش���هر ال� 

12 الماضية بلغ 9ر1% من حجم الناتج العام، في حين أن الس���قف الذي حددته 

الحكومة في ميزانية العام الجاري 2017، كان 9ر2%، وحس���ب تجارب الس���نوات 

األخيرة فإن الحكومة س���تبدأ عمليا في صرف أموال على مش���اريع كبيرة، وعلى 

وزارات، بينما من المفترض ان يتجه قس���م من أموال الضرائب لتس���ديد ديون 

خارجية.

وعلى ضوء المنافس���ة بين الوزراء على الحصول عل���ى ميزانيات جديدة، قال 

رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو إن العام الجاري 2017 س���يكون كما يبدو عاما 

ناجح���ا جدا بالنس���بة لخزينة الدولة حيث تم خالله إدخ���ال أموال أكبر مما كان 

متوقع���ا. واض���اف أن  التح���دي الكبير ال���ذي نواجهه يقض���ي بمواصلة إدارة 

االقتص���اد اإلس���رائيلي بش���كل يتحلى بالمس���ؤولية والحذر به���دف مواصلة 

االزدهار ومن خالل إش���راك جميع أطياف المجتمع وسنبحث ذلك بطبيعة الحال 

حتى نهاية العام وس���نضطر التخاذ قرار ح���ول كيفية التعامل مع االحتياطات 

التي تراكمت.

وبحسب ما ينش���ر، فإن وزارة الدفاع تطالب من خالل وزيرها أفيغدور ليبرمان 

بميزانية 5ر4 مليار ش���يكل، لتمويل مش���اريع عس���كرية. كما أن هناك سلسلة 

مطال���ب يطرحها ال���وزراء. وفي المقابل فإن وزير المالية موش���يه كحلون ومعه 

نتنياه���و يعمالن على تخفيض ضريبي لم تتضح معالمه. لكن من أبرز عناوينه 

اجراء تخفيض اضافي على ضريبة الش���ركات، التي من المفترض أن تهبط في 

مطلع العام المقبل إلى نسبة 23%. كما أن وزارة المالية تفحص امكانية القيام 

بتخفي���ض محدود ف���ي ضريبة القيمة المضافة، ما بين نص���ف بالمئة إلى %1. 

كذلك يجري الحديث عن تعديل درجات ضريبة الدخل لألجيرين.

وهذا المشهد الحكومي يقلق بنك إسرائيل المركزي، إذ حذرت محافظة البنك 

كارني���ت فلوغ م���ن أن مخططات التخفيض الضريبي س���تقود حتى العام 2021 

إلى عجز بقيمة 4ر14 مليار ش���يكل. وي���رى البنك أن الحكومة تتعامل مع فائض 

ضريبي ليس ثابتا، بينما ترفع مس���توى مصاريفها، وتخفض مداخيلها بشكل 

ثابت. وقالت فلوغ إن أي تخفيض ضريبي س���يكون في العام 2018 سيحتم على 

الحكومة اجراء رفع للضرائب في العام التالي 2019.

الحكومة اإلسرائيلية تبحث في شكل صرف 
الفائض الضخم من الضرائب والموازنة العامة!
*خرينة الضرائب حققت فائضا عن الهدف في األشهر العشرة األولى بما يعادل 1ر5 مليار دوالر

 يضاف له فائض من الموازنة العامة بقيمة مليار دوالر*

“احتفلت” حكومة بنيامين نتنياهو مؤخرا بقرارها رفع الحد األدنى من األجر 

في الش���هر المقبل كانون األول، إلى مستوى 5300 شيكل، وهو ما يعادل أكثر 

بقليل من 1500 دوالر، وفق معدل س���عر الصرف الحالي )52ر3 ش���يكل للدوالر(. 

إال أنه بعد فحص عدة س���نوات للوراء، يتبين أنه على الرغم من رفع الحد األدنى 

من الرواتب بنس���بة 48% خالل 12 عاما، إال أنه ما زال عند مستواه مقارنة بمعدل 

الرواتب العام.

وكان الحد األدنى من الرواتب قد ش���هد جم���ودا ابتداء من العام 2002 وحتى 

العام 2011، باس���تثناء ارتفاعات هامش���ية، حتى بدأ في مسار ارتفاع تدريجي، 

حتى مطلع العام الجاري 2017، حينما بلغ مستوى 5 آالف شيكل. ومن المفترض 

أن يرتفع في األول من كانون االول المقبل إلى 5300 شيكل. 

وف���ي فحص أجرين���اه تبين أن الحد األدنى من الروات���ب كان في العام 2005، 

يعادل ما نسبته 8ر50% من المعدل العام للرواتب. بينما بعد رفعه في الشهر 

المقبل، فإن النسبة سترتفع إلى 6ر51%، من معدل الرواتب، الذي كان في مطلع 

الشهر الماضي، ما يعني أنه حتى هذه القفزة الهامشية الطفيفة قد تتالشى، 

في حال سجل معدل الرواتب ارتفاعا آخر. 

ولذا تطالب جه���ات اجتماعية بأن يكون الحد األدنى من الرواتب ما نس���بته 

60% من معدل الرواتب العام، وهذا ما تعترض عليه كل الحكومات اإلسرائيلية 

على مر السنين. وحسب تقارير رسمية، فإن حوالي 32% من األجيرين يحصلون 

على راتب الحد األدنى من الرواتب وما دون.

كذلك فإن الحاصلين على الحد األدنى من الراتب يعملون شهريا عدد ساعات 

أكثر من غيرهم، 186 س���اعة. وإذا ما حافظ العامل على أس���بوع عمل من خمسة 

أي���ام، فهناك ش���ك كبير في أن يصل إل���ى الراتب الكل���ي، إال إذا اضطر للعمل 

س���اعات اضافية. في حين أن عدد س���اعات العمل األس���بوعي ليس موحدا في 

س���وق العمل، وهذا مرتبط أيضا بنوعية العمل، مع اختالف بين القطاعين العام 

والخاص.  

وفي المقابل، قال تقرير لمؤسس���ة الضمان االجتماعي الرس���مية )مؤسس���ة 

التأمين الوطني(، إن معدل الرواتب الفعلي سجل في العام 2015، ارتفاعا بنسبة 

5ر4%، مقاب���ل معدل الرواتب العام. وللتوضيح، ف���إن معدل الرواتب العام يتم 

احتسابه بجمع كل الرواتب، ثم قسمها على عدد العاملين في ذات الفترة. وهذا 

الحساب يخلق فجوة كبيرة بين ما هو رسمي وما هو واقعي. 

فمعدل الرواتب الفعلي يقسم العاملين إلى مجموعات، بحسب مستويات 

رواتبهم، بمعنى نس���بة العاملي���ن الذين يحصلون عل���ى الحد األدنى من 

الرواتب، وهكذا. وعلى أس���اس هذا االحتساب، فإن معدل الرواتب الفعلي 

يتراوح عادة ما بين 67% إلى 69%، من معدل الرواتب العام. ويقول التقرير 

إن 50% من العاملي���ن حصلوا في ذلك العام على معدل الراتب الفعلي وما 

دون في حين كما ذكر ف���إن 32% من العاملين حصلوا على الحد األدنى من 

الراتب وما دون. 

وقال تقرير لصحيفة “كالكاليس���ت” االقتصادي���ة إن الراتب الحقيقي، بعد 

خصم المس���تحقات االجتماعي���ة والضريبية، يهبط بحوال���ي 8%، وهذا الوضع 

يزداد سوءا لدى العاملين الذين ال يعملون في وظائف وأماكن عمل ثابتة، األمر 

الذي يزيد من بؤس مداخيلهم.

وكان تقرير صدر في اآلونة األخيرة قد اشار مجددا إلى أن معدل رواتب الرجال 

م���ا تزال بعيدة عن معدل رواتب النس���اء، على الرغم م���ن أن هذه القضية تثار 

على مدى س���نوات طويلة وجرت محاوالت لسد الفجوات، إال أنه على ارض الواقع 

ف���إن الفجوات ما تزال قائمة في نفس المس���توى المهني، ونفس مس���تويات 

المؤهالت. ويقول تقرير أخير إن معدل رواتب الرجال األكاديميين أعلى بنسبة 

44% من معدل رواتب النس���اء األكاديميات، وأنه كلما ارتفع المس���توى العلمي 

ارتفعت الفجوات.

ارتفاع الحد األدنى من األجر يبقيه عند مستواه قبل 12 عاما!
*راتب الحد األدنى يرتفع إلى 5300 شيكل- ما نسبته 6ر51% من معدل الراتب العام مقابل نسبة 8ر50% قبل 12 عاما*

بقلم: ميراف أرلوزوروف

ينجح وزير ماليتنا اللطيف، موش���يه كحلون، في التعثر. فمن ناحية، يفاجئ 

كحل���ون المّرة تلو األخرى بتعيينات مهنية نظيفة تثير االنطباع الجيد، وآخرها 

التعيين المناس���ب لشاؤول مريدور في منصب رئيس قس���م الميزانيات. ومن 

ناحية أخ���رى، فإن كحلون يفرض حياة صعبة على تعييناته المهنية، بس���بب 

قرارات ليست مهنية، أو المتناعه عن اتخاذ قرارات مهنية. أنظروا كيف يتهرب 

كحلون بشكل متواصل من الحس���م في مسألة رفع جيل التقاعد للنساء؟. فإلى 

حد كبير يختار كحلون أشخاصا مهنيين فقط من أجل أن يناورهم في احتماالت 

نجاحهم في مهماتهم، لتكون ضعيفة جدا.

فمريدور، وقبل أن يرتكز كليا على كرسيه، ستكون عليه مواجهة نهج كحلون 

االش���كالي في التعامل مع الموازنة العامة. وأوال وقبل كل ش���يء، سيكون عليه 

تنفي���ذ القرار الغريب بإقرار موازنة الع���ام 2019، في الربع األول من العام 2018 

وليس في نهاية العام كما هو متبع. ومعنى هذا، ليس فقط تقديم موعد اقرار 

الموازنة في الكنيس���ت بتسعة أشهر، ما س���يضر بالمؤكد بواقعية الميزانية 

وحاجتها لالعتماد على توقعات أقرب إلى الدقة، وإنما أيضا تنفيذ اجراء سريع 

إلعداد الميزانية خالل ثالثة أش���هر فقط. وهذا ليس ممكنا، حتى لو كان قسم 

الميزانيات فعاال ونشطا جدا.

فما الذي يضطر كحلون إلقرار الميزانية في ش���هر آذار، بدال من كانون االول؟. 

التقدير الس���ائد هو أن كحلون يعتقد انه في شهر كانون األول 2018، سيكون 

قد بقي أقل من ع���ام لالنتخابات البرلمانية، في موعده���ا القانوني في خريف 

2019، وحينها لن تكون في الكنيست أجواء ذات جاهزية كافية إلقرار الميزانية، 

ولهذا فإذا ما انتظر لش���هر كان���ون األول، فإن الميزانية ل���ن تمر، واالنتخابات 

سيتم تقديمها لمطلع العام 2019.

والتقدي���ر اآلخر، هو أن كحلون يحاول اس���تبعاد الضغ���وط الحزبية الضخمة 

الممارسة عليه حاليا، بسبب الحاجة التخاذ قرار في غضون شهرين، بشأن توزيع 

األموال االحتياطية والفائضة في ميزانية 2018، وهي بمقدار 5ر3 مليار شيكل. 

وهذا س���يكون قريبا جدا من موعد اقرار الموازنة العامة. وبحسب هذا التقدير 

فإن هذا الفائض خلق حراكا متطرفا حول طاولة الحكومة، وهو ال يستطيع لجمه. 

إن اجمال���ي مطالبات الوزراء، م���ن الفائض في الموازنة العام���ة، أعلى بكثير 

من الفائض القائم 5ر3 مليار ش���يكل. ويحاول كحل���ون دفع الضغوط، بمقولته 

للجميع “س���يكون خيرا، وس���تحصلون على ما تطلبون في ميزانية العام 2019، 

التي سنقرها في شهر آذار 2019”. ما يعني انه إذا لم يعبر كحلون هذه المرحلة 

القصيرة والمحدودة بخير وتقسيم الفائض، فكيف سيعبر بسالم اقرار موازنة 

2019 في شهر آذار، أو حتى في كانون األول؟.

إن الضغ���وط الحزبية متطرفة، وهي تملي نفس���ها عل���ى الميزانية، إذ تتجه 

األنظ���ار ليس فقط لميزاني���ة 2019، بل إلى ميزانية الع���ام المقبل 2018، التي 

تش���هد منذ اآلن تأرجح���ات تهددها. فف���ي ميزانية الع���ام المقبل فرضيات 

متفائلة لزيادة مداخيل، من بينها مليار ش���يكل مفترض من “كيرن كييمت”، 

وفقط بعد ضغوط والتهديد بالتوجه إلى القضاء تم سحب هذا المبلغ. 

كذل���ك فإن الحكومة موجودة اآلن في مس���ار قضائي ضد جهة أمنية س���رية 

لديها نش���اط عالمي، وتريد الحكومة س���حب أموال منها، ولك���ن وجهات نظر 

قضائي���ة عالمية تمنع هذا االجراء. وكما في حالة “كيرن كييمت”، فأيضا تجاه 

ه���ذه الجهة األمنية تمارس ضغوط سياس���ية ضخمة من أج���ل الحصول على 

األم���وال، وكما يبدو فإن إس���رائيل لن تحصل على هذا الم���ال، وإن فعلت فإنها 

ستتورط على المستوى الدولي. بمعنى أن السياسيين يضغطون للحصول على 

أموال قائمة على فرضيات مالية كاذبة، ولن تكون مداخيل كهذه.

إن الضغوط التي يمارس���ها السياس���يون ال تبش���ر خيرا تجاه ميزانية العام 

2019، ألنه إلى جانب هذه الضغوط س���تنضم حسابات العام االنتخابي، بمعنى 

الحسابات الحزبية، ما يعني أن الضغوط ستكون أشد، وهذا سينعكس سلبا على 

الميزانية في عدة اتجاهات.

كذلك ف���إن كفاح ذوي االحتياجات الخاصة المس���تمر، ال يس���كته ميزانية 4 

مليارات ش���يكل، التي أقرت لزيادة مخصصاتهم. وينضم إلى هذا وزير الدفاع 

أفيغ���دور ليبرمان، الذي يطلب اضافة 5ر4 مليار ش���يكل لميزانية الجيش، على 

الرغ���م من أن ال���وزارة وقعت على اتفاقية لمدة خمس س���نوات بش���كل حجم 

ميزانيته���ا. وهناك أيض���ا وزير الصحة يعقوب ليتس���مان، الذي يطلب اضافة 

ميزانية لتمويل المس���اعدة الطبية الرس���مية )للمرضى ف���ي بيوتهم(، ووزير 

التربي���ة والتعليم نفتالي بينيت الذي يريد تقصير فترة العطلة الصيفية في 

المدارس، ووزير الداخلية آرييه درعي الذي يريد ميزانيات الحداث انقالبات في 

شكل الحكم المحلي في الضواحي. ويطلب وزير الرفاه حاييم كاتس 600 مليون 

ش���يكل، لزيادة مخصصات المسنين الفقراء. وبطبيعة الحال كحلون ذاته يريد 

مليارات لتمويل مشروعه الهادف لزيادة المدخول الصافي للعائالت. 

وكل هذا قبل أن نصل إلى أعضاء الكنيس���ت، الذين يلمحون بشكل جيد فترة 

“آخر الموس���م” )بمعنى اقتراب االنتخابات(، وهم يطرحون مشاريع قوانينهم 

الخاصة. وإذا ما أصر كحلون على تمرير ميزانية 2019 في األش���هر القريبة، فمن 

المتوق���ع أن تطول قائمة الطلب���ات أكثر، وهذه تكون آخر فرصة للسياس���يين 

لتحقيق انجاز قبل االنتخابات، وكلهم معنيون بتحقيق رصيد لهم.

ولكن ماذا عن احتياجات الدولة؟ ف���ي األجواء الحالية ال احتمال لها. فكحلون 

المبتس���م ينضم إلى س���لفه يائير لبيد المهلل، ويواصل نه���ج وزيري المالية 

اللذين س���بقاه: التملق لجمه���ور الناخبين. فميزانية الس���نوات االربع األخيرة 

ليست فيها بشائر بنيوية ذات شأن. 

ونس���جل لكحلون بش���رى هامة واحدة فقط: الخطط لتحويل ميزانيات كبيرة 

كحلون يتملق الناخبين ويقود ميزانية من دون بشائر!
*على وزير المالية ومسؤول قسم الميزانيات في الوزارة أن يتحصنا ويصدا الضغوط السياسية عليهما في أجواء االنتخابات، 

وعليهما أن يحافظا على ميزانية تشجع النمو االقتصادي، لكن على أرض الواقع فإن وزير المالية يؤجج بنفسه أجواء االنتخابات*

إلى المجتمع العربي والمجتمع البدوي )يش���ار هنا إلى أن هذه ميزانيات بقيت 

بغالبيته���ا العظمى حبرا عل���ى ورق، وان ما هو مفترض للتنفيذ ال يتعدى %18، 

مم���ا أعلن في حينه- المحّرر(، وهذا إلى جانب اجراءات مالية تس���تحق التقدير، 

كتلك التي تتعلق بس���وق المال. وفي المقابل، فإن االجراءات التي أقدم عليها، 

وخاصة التسهيالت الضريبية، تعتمد على ما تم تحقيقه في الماضي، في حين 

أن الدولة ال تهيئ األرضية لضمان نمو اقتصادي استمراري في المستقبل.

إن على وزير المالية ومس���ؤول قس���م الميزانيات في الوزارة أن يتحصنا وأن 

يص���دا الضغوط السياس���ية عليهما في أج���واء االنتخاب���ات وأن يحافظا على 

ميزانية تش���جع النمو االقتصادي، لكن على أرض الواقع فإن وزير المالية يؤجج 

بنفسه أجواء االنتخابات. 

)عن “ذي ماركر”- 
ترجمة خاصة بتصرف(

موشيه كحلون.
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محور خـاص: جوهر الخطاب السياسي واألمني المحافظ في إسرائيل

تش���كل »القدس الكبرى الموّحدة« والس���يادة اإلس���رائيلية عليها أحد 

األعصاب المركزية في منطلقات »معهد القدس للدراسات االستراتيجية« 

الفكرية وفي برامج عمله البحثية. ولهذا، ففور بدء نش���اطه، أفرد المعهد 

لهذا الموضوع مجموعة من الدراسات والمداخالت نشرها على موقعه على 

الشبكة، كفيلة بأن تقدم صورة ش���املة عن الدوافع الحقيقية إلنشاء هذا 

المعهد، رسالته الفكرية، توجهاته ومراميه السياسية. 

»استيطان فلسطيني استراتيجي«!
 لتوضيح هذه الصورة لقراء »المشهد اإلسرائيلي«، نورد هنا عرضا موجزا 

لبعض الدراسات والمس���اهمات التي حرص المعهد الجديد على أن تكون 

باكورة أعماله، والتي تنتظم جميعها في خيط واحد، كما نّوهنا أعاله. 

في مقال بعنوان »البناء اإلسرائيلي في يهودا والسامرة )الضفة الغربية( 

في مواجهة االستيطان الفلسطيني االستراتيجي«، يرى البروفسور هليل 

فريش، عضو طاقم الباحثين في المعهد الجديد وأستاذ العلوم السياسية 

والدراس���ات الشرق أوس���طية في جامعة بار إيالن، والذي يرد في تعريفه 

عل���ى موقع المعهد بأن���ه »خبير في السياس���ة الفلس���طينية والعربية«، 

أن ثم���ة »حاج���ة إل���ى البناء اإلس���رائيلي في يه���ودا والس���امرة )الضفة 

الغربي���ة( بغية التصدي لمحاوالت الس���لطة الفلس���طينية نزع الش���رعية 

عن إس���رائيل، تكريمها للمخربين وتقديم المس���اعدات لعائالتهم، وكرّد 

على االس���تيطان الواس���ع الذي تنفذه الس���لطة الفلس���طينية في مناطق 

ذات أهمية اس���تراتيجية لألمن اإلس���رائيلي«! ويضي���ف: »يجب أن يكون 

تجديد االستيطان اإلس���رائيلي في المناطق الحيوية ألمن إسرائيل )مثل: 

القدس الكبرى وجنوب جبل الخليل( عنصرا مكمال لسياس���ة إدارة الصراع 

التي نجحت في لجم اإلرهاب وتحجيمه إلى مقاييس تس���تطيع إس���رائيل 

تحمله���ا والتعايش معها، بل واالزدهار معها، لكنه ال يوفر ردًا على موجة 

االستيطان الفلسطيني ومخاطرها«! 

ويذهب هذا البروفس���ور بعيدا جدا عندما »يج���زم« بأن »هذه هي المرة 

األولى، خالل مئة ع���ام من الصراع، التي ينتصر فيها الفلس���طينيون في 

)معركة( إنش���اء بلدات وتوسيعها في مناطق اس���تراتيجية � وهو المجال 

الذي تفوق���ت فيه الحركة الصهيوني���ة، ثم دولة إس���رائيل الحقا، دائمًا 

وباس���تمرار«!! لكنه يرى أن »اآلية انقلبت، من���ذ ما يزيد عن عقد من الزمن« 

وهو ما يس���توجب، اآلن تحديدا، »اس���تئناف البناء االستيطاني االنتقائي 

في يهودا والسامرة )الضفة الغربية( بكونه الطريقة األكثر فاعلية لجباية 

الثمن المستحق من السلطة الفلسطينية عن محاوالتها المتواصلة لزعزعة 

الس���يطرة اإلس���رائيلية على القدس الكبرى، جبل الهيكل )الحرم القدسي 

الش���ريف( والخليل«. ذلك أن »إس���رائيل ال تتحكم، إطالقا تقريبا، بمشروع 

البناء الفلس���طيني في المنطقة المحيط���ة بالقدس وما وراء الخط األخضر، 

وهو م���ا ينطوي على إس���قاطات بعيد ة الم���دى على أمن إس���رائيل وأمن 

مواطنيه���ا«! ويضرب الكاتب هنا »مثال« عما يق���ول: »بينما هنالك تجميد 

فعلي للبناء اإلس���رائيلي في المنطقة االستراتيجية حول معاليه أدوميم، 

قام العرب خ���الل العقد األخير، بتمويل علني م���ن دول وتنظيمات عربية 

وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ببناء آالف الوحدات السكنية في راس 

ش���حادة وراس خميس، بالقرب من بلدات عناتا، الزعيم والعيس���اوية، في 

شمال القدس. وكثير جدا من هذه المباني تقترب، أكثر فأكثر، من الشارع 

الرئيس���ي الموصل من معالي���ه أدوميم إلى أريحا. لهذا البناء، إس���قاطات 

أمنية وخيمة في المستقبل، نظرا لما لهذا الشارع من أهمية استراتيجية 

بالنسبة إلس���رائيل. لكن وضعًا أكثر إشكالية وتعقيدًا قد نشأ في منطقة 

الخليل وجنوب جبل الخليل، المحاذي لعدد من المنش���آت االس���تراتيجية 

اإلسرائيلية«!  

ثم يعرض الكاتب بالتفصيل ما يس���ميه »استراتيجية االستيطان التي 

تعتمدها السلطة الفلسطينية«، مقابل »ما هي االستراتيجية اإلسرائيلية 

الت���ي يجب اعتمادها؟« ويضع كلتا هاتين »االس���تراتيجيتين« في ميزان 

الموقف الدولي وما يمكن أن يكون عليه رد المجتمع الدولي، ال س���يما وأنه 

يعتبر »سياس���ة االس���تيطان اإلس���رائيلي االنتقائي في المناطق إضافة 

ضرورية للسياس���ة القائمة اليوم بش���أن إدارة الصراع وترمي إلى إفس���اح 

المج���ال أم���ام مفاوضات م���ع الفلس���طينيين، وليس بدياًل ع���ن أية خطة 

للسالم«!!  

»القدس وحيويتها االستراتيجية«
تحت هذا العنوان، يكتب اللواء )احتياط( غرش���ون هكوهين مقاال يدور 

م س���يطرة 
ّ
حول فك���رة مركزية مفاده���ا أن »المصلحة اإلس���رائيلية تحت

)إس���رائيلية( كامل���ة على القدس وعل���ى الفضاءات المحيط���ة بها«! ذلك 

أن »القدس الكبرى« تش���كل، ف���ي نظره، »الظهر األمني لمنطقة الس���هل 

الساحلي المكتظة بالسكان وحلقة حيوية جدا لضمان أن يكون نهر األردن 

الحد األمني الشرقي لدولة إسرائيل«. وعالوة على هذه وتلك، يشدد الكاتب 

على أن »القدس تش���كل، أيضا، موردًا ضروريا جدا للمعلومات االستخبارية 

وللس���يطرة على كامل مناطق السلطة الفلس���طينية في يهودا والسامرة 

)الضف���ة الغربية( وأي انتزاع ألي جزء من النس���يج البلدي المقدس���ي، من 

شأنه تقوية اإلرهاب وتحويل القدس إلى مدينة حدودية ذاوية«.   

وتحل���ل ه���ذه الورقة ما تس���ميه »أهمية الق���دس من الزاوي���ة األمنية 

� االس���تراتيجية ودوره���ا في وج���ود الدول���ة اليهودية، إذ أن للس���يطرة 

اإلس���رائيلية على الجبل في منطقة القدس إسقاطات استراتيجية عميقة 

وبعيدة المدى، س���واء على صعيد ضمان س���المة وأمن القطاع الساحلي، أو 

عل���ى تصميم الحدود األمنية لدولة إس���رائيل في الش���رق، على طول نهر 

األردن«. 

ويش���ير الكاتب إلى أن »هنال���ك آراء وأفكارا تدعو إلى تقس���يم القدس 

وإدخ���ال عناصر عربية إل���ى فضاء الق���دس الكبرى، وه���ي عناصر تفتك 

بالسيادة اإلسرائيلية. هذه األفكار واآلراء، ليس أنها تمّس بمكانة القدس 

كعاصة لدولة إس���رائيل فقط، وإنما هي تعّرض مستقبل الدولة اليهودية 

كله���ا للخطر أيض���ا. فالق���دس الكبرى ه���ي نقطة أرخميدس للس���يطرة 

وللمحافظة على الش���روط األمنية الضرورية في أرض إس���رائيل إلى الغرب 

من نهر األردن«. 

وينتق���ل الكاتب لتحليل مكان���ة »متروبولين الق���دس« بوصفه »العمق 

االس���تراتيجي الحيوي للتجمع اليهودي في الس���هل الساحلي«، ثم لكون 

القدس »مفتاحًا للحدود األمنية اآلمنة في الش���رق«، ثم أهمية الس���يطرة 

اإلس���رائيلية على »الق���دس الكبرى الموحدة« ودورها المركزي في س���ياق 

»محاربة اإلرهاب الفلس���طيني« وكمصدر رئيسي للمعلومات االستخبارية، 

ثم يعدد ما يسميه »أفضليات سياسية للسيطرة )اإلسرائيلية( على القدس 

الكبرى الموح���دة«، ليخلص في نهاية المطاف إل���ى الجزم بأن »المصلحة 

اإلس���رائيلية تحتم الس���يطرة التامة على القدس الكبرى ومحيطها«، نظرا 

لما للقدس من مكانة اس���تراتيجية تجعل »الصراع عليها يحمل في طياته 

إس���قاطات بعيدة المدى على أمن دولة إس���رائيل ومكانتها في المنطقة 

وف���ي العالم، على الس���واء«. ولهذا، فإن »تطوي���ر متروبولين القدس تحت 

الس���يطرة اإلسرائيلية يش���كل، إذن، مهمة قومية وجودية. ذلك أن حسم 

الصراع س���يتم في داخل القدس نفسها وفي الغالف المحيط � في صحراء 

يهودا من الشرق، في غوش عتصيون من الجنوب وفي منطقة بنيامين من 

ر الكاتب بأن »أهمية القدس الكبرى لضمان السيطرة على 
ّ
الش���مال«. وذك

المنطقة كانت في صلب خطة ألون )يغئال ألون( التي بقي اس���حاق رابين 

ر أيضا بما قاله دافيد بن 
ّ
ملتزم���ا بها حتى اليوم األخير من حياته«، كما ذك

غوري���ون في العام 1968 عن أنه »بدون اس���تيطان يهودي كثيف ومتزايد 

في ضواحي القدس، في الش���رق والشمال والجنوب، فلن يحل السالم على 

مدينة داود )القدس(«! 

»السيادة اإلسرائيلية على القدس
مفتاح االستقرار اإلقليمي«!

ه���ذا عنوان ورق���ة أخرى كتبها نائ���ب رئيس المعهد الجدي���د، العقيد 

)احتي���اط( د. عيران ليرمان، الذي يرى أن »رؤية إقليمية ش���املة تأخذ في 

الحس���بان ضعف )محمود( عباس وحساس���يات األردنيين هي التي لعبت 

الدور المركزي في القرار اإلسرائيلي القاضي بالعودة إلى الوضع الذي كان 

قائما )ستاتوس كوو( من قبل في »جبل الهيكل« )الحرم القدسي الشريف(، 

بعد أحداث تموز 2017«. وتقوم هذه »الرؤية اإلقليمية الش���املة«، بحسب 

الكاتب، على اعتبار أن »السيادة اإلسرائيلية على القدس الموحدة تشكل 

ركيزة أساس���ية وحيوية الس���تمرار وجود معس���كر الثبات واالستقرار في 

المنطقة ولفرص االس���تقرار في اإلقليم، طالما بقيت القيادة اإلسرائيلية 

عل���ى نهج التصرف بح���ذر من خالل قراءة الواقع العرب���ي الداخلي بحكمة 

وتعقل«.  

ويرى الكاتب أن إس���رائيل، بحكم س���يادتها على القدس ومكانتها في 

األماكن المقدسة، »تمس���ك بأحد مفاتيح االستقرار اإلقليمي«، ثم يعرض 

تفصيلي���ا لخلفيات وس���يرورات األزمة األخي���رة في الق���دس )في الحرم 

القدس���ي الش���ريف( ونتائجها. وعلى هذا، فهو يوصي بأن »على الحكومة 

)اإلسرائيلية( أن تعمل اآلن في عدد من القنوات بصورة متزامنة ومتوازية: 

1. أن تحافظ عل���ى ضبط النفس، في المرحلة االنتقالية على األقل، في كل 

ما يتعلق بدخول اليهود إلى جبل الهيكل )الحرم القدسي(، لتجنب الوقوع 

في مكيدة معسكر اإلخوان المسلمين في الصراع العربي الداخلي وسعيه 

نحو تعميق الشرخ مع األردن؛ 2. عليها، في الوقت نفسه، توضيح الموقف 

وعرضه بأقصى الحدة الالزمة: إس���رائيل ال تنوي التخلي عن سيادتها في 

القدس ونقل هذه السيادة إلى أي طرف عربي )»قانون القدس« يساهم في 

هذا كثيرًا(؛ 3. عليها وضع قيود أكثر فاعلية على نشاط الجناح الشمالي من 

الحركة اإلس���المية، وخاصة في القدس؛ 4. عليها تعميق مراقبتها للنشاط 

التركي التآمري ف���ي القدس وأن تضع الخي���ارات لمواجهته، فربما كانت 

هنال���ك حاجة لتوجه أكثر حزما إزاء تركيا ف���ي هذا المجال؛ 5. عليها دعم 

بلدية القدس ومس���اعدتها على تعميق تأثيرها المباشر على ما يجري في 

القدس )الشرقية( وعلى حياة السكان فيها، بجملة من الوسائل والطرق، بما 

فيها رصد ميزانيات جدية لتحسين أوضاع البنى التحتية وبناء مؤسسات 

تعليمية؛ 6. عليها ترميم العالقات مع األردن، بما يشمل حال رسميا لحادثة 

الحارس األمني، وتوثيق التنسيق مع الوقف األردني، إلى جانب نقل رسالة 

تحذيرية غير مباش���رة إلى الملك من مغبة الش���عور العدائي تجاه األردن 

لدى قطاعات واس���عة من الجمهور اإلسرائيلي، كما تبين إبان أزمة الحارس 

إياها. وينبغ���ي التوضيح له بأن هذا المزاج الجماهيري العام يس���توجب 

س���لوكا حذرا وحكيما من كال جانبي نه���ر األردن، وخاصة في كل ما يتعلق 

بالنش���اط األردني المعادي في المؤسسات والهيئات الدولية؛ 7. عليها أن 

تقت���رح على مصر والس���عودية إجراء »تحقيق مش���ترك« حول ما جرى في 

القدس أخيرا، من دون منحهما أية مكانة في القدس، بل لمجرد استخالص 

العبر وتعميق التنس���يق المستقبلي مع معس���كر االستقرار في معركته 

ض���د قطر وتركيا؛ 8. عليها البحث عن وإيجاد رافعات تأثير على الس���جال 

الداخلي )والعاصف( الدائر في صفوف اإلدارة األميركية حول صوة الوضع 

اإلقليمي���ة، ثم عليها تش���جيع ذوي المواقف الحازمة هناك، س���واء حيال 

إيران أو حيال اإلخوان المس���لمين على حد سواء؛ 9. على إسرائيل استغالل 

التقدير الكبير الذي حظيت به على أدائها في الس���ياق اإلقليمي من أجل 

تنس���يق المواقف وتعميق الدعم لقوى االس���تقرار في المنطقة، وكذلك 

لتسريع وتعميق التدخل األميركي في الخطوات الرامية إلى تخفيف حدة 

التوتر مع األردن وإلى خفض سقف التوقعات في الجانب الفلسطيني«!!  

القدس، الضفة والبناء االستيطاني ـ رؤية »معهد القدس للدراسات االستراتيجية«

كتب سليم سالمة:

أقيم في »مركز تراث مناحيم بيغن« في مدينة القدس، أمس 

االثني���ن، حفل االفتتاح الرس���مي ل�«معهد القدس للدراس���ات 

االستراتيجية« الذي أنشئ في إسرائيل حديثًا. 

وتحدث في حفل االفتتاح الرس���مي، ال���ذي أقيم تحت عنوان 

دة«، ع���دد من ممثلي اليمين المحافظ  »تحديات القدس الموحَّ

في إس���رائيل، برز منهم الوزير الليكودي زئيف إلكين، رئيس 

بلدية القدس، نير بْركات، النقيب يورام هليفي، قائد الش���رطة 

اإلسرائيلية في لواء القدس، إلى جانب رؤساء المعهد وباحثيه. 

وكان »معه���د القدس للدراس���ات االس���تراتيجية« قد أطلق 

موقعه الرس���مي عل���ى الش���بكة العنكبوتية في أواخر ش���هر 

تش���رين األول األخير، معّرفًا عن نفس���ه بأنه يسعى إلى »إفادة 

دولة إس���رائيل، بتعزيز الخطاب السياس���ي واألمني المحافظ 

فيه���ا«، من خالل »األبح���اث، المؤتمرات والتواصل مع أوس���اط 

حكومية، عسكرية، أكاديمية، إعالمية وجماهيرية«.

ويح���دد المعه���د المب���ادئ التوجيهية التي ُيرس���ي عليها 

أنشطته بأنها تشمل »العالقة التاريخية بين الشعب اليهودي 

ب مركزي في رؤية المعهد االستراتيجية؛ 
ّ
وأرض إسرائيل، كمرك

حيوية بعض المقّومات األمنية األساس���ية ف���ي أية اتفاقيات 

سياس���ية؛ رفض أية إجراءات إس���رائيلية أحادي���ة الجانب من 

شأنها، فقط، تعزيز قوة الخصم؛ أهمية التعاون االستراتيجي 

مع دول صديقة؛ الحفاظ على قوة إسرائيل وقدرتها على الدفاع 

عن نفس���ها بقواها الذاتية؛ وأهمية القدس الموحدة بالنسبة 

لألمن اإلسرائيلي«. 

ويشير المعهد، في ختام بطاقته التعريفية المقتضبة، إلى 

أنه »يطمح إلى إنش���اء وتطوير الجيل الق���ادم من باحثي األمن 

القومي � من الش���بان خريجي األكاديميا، االستخبارات، الجيش 

والسياس���ة الخارجية � على قاعدة الفك���ر المحافظ في الغرب 

وقاعدة الفكر الصهيوني«. 

الالفت، م���ن جه���ة أول���ى، أن المجموعة التأسيس���ية لهذا 

المعهد تضم مجموعة من الباحثين المؤسس���ين والمسؤولين 

البارزين في »مركز بيغن � الس���ادات للدراسات االستراتيجية«، 

في مقدمتهم البروفسور إفرايم عنبار، رئيس المعهد الجديد، 

الذي أش���غل في السابق منصب المدير العام المؤسس ل�«مركز 

بيغن � الس���ادات« ألكثر من ثالثة وعش���رين عامًا )كان خاللها، 

أيضا، محاضرًا في كلية العلوم السياسية في جامعة بار إيالن(، 

ودافي���د فاينبرغ، نائ���ب رئيس المعهد الجديد، الذي أش���غل 

في الس���ابق منصب »مدير العالق���ات العامة« في »مركز بيغن � 

السادات« )وعمل، أيضا: ناطقا رس���ميا بلسان جامعة بار إيالن، 

ناطقا رسميا بلسان »مؤتمر هرتسليا لألمن القومي«، مستشارًا 

لنائب رئيس الحكومة اإلس���رائيلية السابق، نتان شيرانسكي، 

ومؤس���س »المنتدى العالمي ضد الالسامية« في ديوان رئيس 

الحكومة اإلسرائيلية(.

والالفت، من جهة ثانية، أن بي���ن طاقم الباحثين المركزيين 

في المعهد الجديد ثالثة مسؤولين سابقين في »مجلس األمن 

القومي« اإلس���رائيلي، هم: اللواء )احتي���اط( يعقوب عميدرور، 

الذي ترأس »مجلس األمن القومي« )بين 2011 و 2013(، كما عمل 

مستش���ارا لألمن القومي لرئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو، 

وهو مع���روف بمواقفه اليمينية المحافظ���ة وأبرزها معارضته 

العلنية التفاقيات أوس���لو )1993( إبان إش���غاله منصب »رئيس 

وحدة األبحاث في ش���عبة االستخبارات العسكرية« في الجيش 

اإلسرائيلي، ثم معارضته خطة االنفصال عن قطاع غزة )2005(، 

حتى إشغاله وظيفة »المحلل العسكري« في صحيفة »يسرائيل 

هي���وم« اليمينية المقربة جدا من نتنياه���و؛ العقيد )احتياط( 

د. عيران ليرمان، نائب رئيس المعهد الجديد، الذي أش���غل في 

الس���ابق منصب نائب رئيس »مجلس األمن القومي« للسياسات 

والشؤون الدولية؛ ود. دافيد كورن، المحاضر في قسم الدراسات 

الش���رق أوس���طية في جامعة بار إيالن و«مستشار رئيس بلدية 

القدس لشؤون العرب والقدس الشرقية«، والذي كان أشغل في 

السابق منصب »رئيس شعبة الشرق األوسط« في »مجلس األمن 

القومي«.  

من جهته���ا، اعتب���رت صحيفة »مك���ور ريش���ون« اليمينية 

الديني���ة أن »معهد القدس للدراس���ات االس���تراتيجية« يأتي 

ليك���ون »ال���رد اليميني المحاف���ظ على معهد دراس���ات األمن 

القومي«! وأش���ارت )يوم 2017/10/20( إل���ى حقيقة أن األحرف 

األولى من اسم المعهد الجديد باللغة اإلنجليزية )JISS( قريبة/ 

مش���ابهة لألحرف األولى من اس���م “المعهد القديم” )معهد 

دراس���ات األم���ن القومي( باللغ���ة اإلنجليزي���ة )INSS( وإلى أن 

“رؤس���اء المعهد الجديد ال يخفون سعيهم إلى طرح توجهات 

مختلفة عن تلك التي يطرحه���ا المعهد التل أبيبي” )“معهد 

دراس���ات األمن القومي” يعمل  كمعهد خارجي مستقل، لكنه 

تاب���ع لجامعة تل أبيب ويحتل مقّره إحدى بناياتها، وهو يعمل 

بالتعاون مع ديوان رئيس الحكومة(.  

وفي حديث مع رئي���س المعهد الجديد، البروفس���ور إفرايم 

عنب���ار، قال للصحيفة إياه���ا إن “اختيار المعهد أن يكون مقره 

في مدينة القدس وأن يخصص حفل افتتاحه الرسمي لموضوع 

وحدة القدس ليس صدفة وليس عبثي���ا”، موضحًا أن “الصراع 

على مس���تقبل القدس يدور بأقصى حدته هذه األيام. فأحداث 

الصيف الماضي في “جبل الهيكل” )الحرم القدسي الشريف( 

وق���رار إدارة الرئي���س ترام���ب التراجع عن تعه���ده االنتخابي 

الصريح بنقل الس���فارة األميركية إلى الق���دس � حيث مكانها 

الطبيع���ي � هما مجرد اثنين فقط م���ن الجوانب العديدة التي 

تجس���د هول التحدي في القدس وحوله���ا، والذي ينطوي على 

أهمية حاس���مة، بل وجودية حتى، بالنس���بة لدولة إس���رائيل 

وللش���عب اليه���ودي”. ويضيف عنبار، في الحديث نفس���ه، إن 

المعهد الجديد برئاس���ته “سيبذل كل طاقته لطرح المسوغات 

الضرورية � نحو الداخل ونحو الخارج، على حد سواء � لفهم مدى 

»معهد القدس للدراسات االستراتيجية« ـ معهد جديد للدراسات اليمينية المحافظة سياسيًا وأمنيًا!
*نتائج استطالع خاص أجراه المعهد الجديد: 64 بالمئة من اإلسرائيليين يعتقدون بأن على إسرائيل إحكام سيطرتها على “القدس الكبرى” بأكملها 

لدواٍع إيديولوجية وأمنية على حد سواء.. 72 بالمئة يعتقدون بأن على إسرائيل بسط وممارسة سيادتها على “جبل الهيكل” )الحرم القدسي الشريف( 

أيا تكن االعتبارات الدبلوماسية و68 بالمئة يعتقدون بأنه يجب تمكين اليهود من تأدية الصالة على “جبل الهيكل”!*

أهمية الس���يادة اإلسرائيلية وسيطرتها المحكمة على القدس 

الموحدة، ثم تقصي الس���بل التي من ش���أنها ضم���ان، تعزيز 

وتحصين المكانة اإلس���رائيلية في القدس الموحدة، كمصلحة 

قومية عليا وحيوية”. 

وف���ي مقال مطّول نش���ره ف���ي صحيفة “جيرزاليم بوس���ت”، 

اإلس���رائيلية اليمينية الناطقة باإلنجليزية )يوم 2017/10/27(، 

للتعري���ف بالمعهد الجدي���د والترويج له، اعتب���ر نائب رئيس 

المعهد، دافيد فاينبرغ، أن تأسيس هذا المعهد الجديد يندرج 

في إطار “المعرك���ة الفكرية على الخطاب األمني”، وفي صلبها 

“تعزيز الخطاب االس���تراتيجي اإلس���رائيلي بمفاهيم دفاعية، 

مثل الحرب االستباقية والحدود اآلمنة”. 

ورأى فاينبرغ أن “التيارات الفكرية المتصارعة في إس���رائيل 

بش���أن المس���ائل الدفاعية والدبلوماسية تش���هد اليوم ثورة 

هامة”! أما هذه “الثورة” فتتجس���د في أنه “على مدى سنوات 

طويلة جدا، طرح الجناح اليساري � الليبرالي في الحلبة السياسية 

اإلس���رائيلية رواية تخويفية � انهزامية مضمونها أن إسرائيل 

تفقد مكانتها العالمية وتخس���ر التأييد الدولي جراء استمرار 

الجمود في العالقات مع الفلس���طينيين. بداية، رأى اليس���ار أن 

إسرائيل في حاجة إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين، وإال فإنها 

لن تكون آمنة. ثم جادل اليس���ار بأنه بدون عملية س���الم، على 

األقل، ستتعرض إس���رائيل لحملة تشويه وتراجع في مكانتها 

دولية. واآلن، يقول اليس���ار إنه بدون االنس���حاب اإلس���رائيلي 

من جانب واحد وتقس���يم عاصمتنا، س���يتم سحق إسرائيل من 

الناحي���ة الديمغرافية وس���تدخل في نفق معت���م من الناحية 

الديمقراطي���ة. لكن نتنياهو يقول ال لهذا كله. وهو يؤكد � كما 

في خطابه األخير في الكنيس���ت، لدى افتتاح الدورة الشتوية 

�  أن إسرائيل قادرة على حماية حقوقها التاريخية ومصالحها 

األمني���ة الحيوية، بل ما زالت تمضي قدما في تحس���ين أمنها 

ومكانتها العالمية والمحافظة على هويتها القومية المتينة”. 

للدراس���ات  الق���دس  “معه���د  رئي���س  نائ���ب  ويمض���ي 

االس���تراتيجية” فيكت���ب: “بالطب���ع، س���يكون م���ن المفضل 

إجراء عملية مصالحة وتس���وية مع الفلس���طينيين. لكن مكانة 

إسرائيل، روحها ومركزيتها بالنسبة للشعب اليهودي وللعالم، 

هي أه���ّم أكثر بكثير م���ن وضعنا الصعب مع الفلس���طينيين 

المتعصبين... ذلك أن إلس���رائيل مكانة استراتيجية، إقليمية 

وعالمية، مس���تقلة ومتينة. فقوة إس���رائيل والقيم الوطنية � 

الدينية الراسخة في مجتمعها بّينة وتحظى باعتراف وباحترام 

شديد في الكثير من البقاع”. 

ثم يعلن فاينبرغ: “هذا هو الس���ياق الذي يفس���ر، ولو جزئيا 

فقط، إنشاء خلية تفكير جديدة، محافظة، في الشؤون األمنية 

في القدس هذا الشهر - معهد القدس للدراسات االستراتيجية. 

ويس���عى المعهد إلى مواجه���ة التي���ارات الُمحبطة في مجال 

الدفاع اإلس���رائيلي واالنضباط الدبلوماس���ي، واستعادة التيار 

الرئيسي في التفكير األمني الصهيوني”. ويقول: “لألسف، لم 

ينش���ئ جناح الوسط � اليمين اإلس���رائيلي بنية تحتية فكرية 

جدية يمكنه���ا أن تقود إلى التفكير األمن���ي في اتجاه بديل. 

ولهذا، يسعى “معهد القدس للدراس���ات االستراتيجية” إلى 

معالج���ة هذا الوضع؛ للرد على الطروحات والروايات االنهزامية؛ 

وإلعادة تعزيز الميول الفطرية السليمة والراسخة لدى األغلبية 

اإلسرائيلية”!

للنمذج���ة على هذه “الميول الفطرية الس���ليمة والراس���خة 

لدى األغلبية اإلس���رائيلية”، يورد الكاتب أبرز ما أظهرته نتائج 

اس���تطالع خاص أجراه المعهد الجديد: 64% من اإلسرائيليين 

يعتقدون بأن على إس���رائيل إحكام س���يطرتها على “القدس 

الكب���رى” بأكملها، ل���دواٍع إيديولوجية وأمنية على حد س���واء. 

ب���ل إن أغلبية أكبر من ه���ذه حتى، تعتقد بأن على إس���رائيل 

بسط وممارسة س���يادتها على “جبل الهيكل” )الحرم القدسي 

الشريف(، أيا تكن االعتبارات الدبلوماسية )72%(، بينما يعتقد 

68% بأنه يج���ب تمكين اليهود من تأدي���ة الصالة على “جبل 

الهيكل”.

وللتدليل على مركزية “القدس الكبرى الموحدة” في منظومة 

ه���ذا المعهد الجديد ومنطلقاته، الفكرية والسياس���ية، يؤكد 

نائب رئيس المعهد في مقاله )في جيروزاليم بوست( أن “وجود 

معهد بحثّي أمنّي واضح الميول السياسية في القدس ينسجم 

مع التحول الهام الحاصل في ثقافة صنع القرار المتعلق باألمن 

القومي. فقد كانت مهمة صنع القرار هذه، تقليديا، اختصاصا 

حصريًا للمؤسس���ات الدفاعية / األمنية الواقعة ما بين “غيلو” 

و”الكري���اه” في تل أبي���ب. أما اآلن، فقد انتقل���ت مجموعة من 

األجهزة األمنية الوطنية الهامة إلى القدس”. 

القدس: تهويد متسارع.
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تغطية خــاصـــــــة

اليمينية في إسرائيل: انزياح يطال كل األحزاب.

 يالحظ المتابع للمش���هد اإلس���رائيلي الع���ام أن من أبرز 

األح���داث والتطورات الحاصلة عليه ف���ي الفترة األخيرة، هو 

االتس���اع والتصاعد المتسارعان في ساحات ولهجات الحرب 

المنهجية التي يش���نها اليمين اإلسرائيلي على مؤسسات 

الدولة ومفاصلها المختلفة، منذ بضع س���نوات، في محاولة 

منه لتخويفها وثنيها عن أي���ة مواقف وآراء تنتقد حكومة 

اليمين عامة، ورئيس���ها خاص���ة، أو حتى مجرد أنها تختلف 

مع سياس���ة اليمي���ن وتعارضها، إذ تنهال عل���ى أصحابها 

بالتش���كيك الف���وري والمباش���ر بانتمائه���م، اليهودي أو 

اإلس���رائيلي أو كليهم���ا مع���ا، والتش���كيك ب�”وطنيتهم” 

و”إخالصه���م”، س���عيًا إل���ى محاص���رة ه���ذه المواقف ثم 

السيطرة عليها، فعليا ومعنويا، وإخضاعها إلرادته ونزعاته 

السياس���ية، كج���زء من تطبيقه الش���عار المرك���زي القائل: 

“اليمين فاز بالحكم، ولليمين أن يحكم”!

وتتولى هذه المهمة � ش���ن ه���ذه الحرب وإدارتها � جملة 

م���ن األذرع، السياس���ية والقانونية واألمني���ة واألكاديمية 

واإلعالمية، التي يش���كل نش���اطها المكثف خالل السنوات 

األخيرة أحد أبرز السمات المميزة للمشهد اإلسرائيلي العام 

في عهد حكومت���ّي اليمين األخيرتين، الحالية والس���ابقة، 

على وجه التحديد. 

ويش���كل موقع “ميداه” اليميني المحاف���ظ أحد أبرز هذه 

األذرع، ف���ي المج���ال اإلعالمي، وهو الموقع الذي أنش���أه في 

أيلول 2012، ران بارتس، مس���ؤول مجال اإلعالم الس���ابق في 

دي���وان رئيس الحكوم���ة، بنيامين نتنياه���و، بهدف “طرح 

معلومات، مواقف وتحليالت من وجهة نظر قومية ومحاِفظة، 

غير تلك الشائعة في الخطاب السائد في وسائل اإلعالم في 

إس���رائيل”، كما ورد في تعريف الموقع لنفسه، على شبكة 

االنترنت.  

في إط���ار حرب���ه المتواصلة هذه، نش���ر موق���ع “ميداه” 

األس���بوع الماض���ي ثالثة مق���االت خصصه���ا للهجوم على 

ثالث “بؤر معادية وتآمري���ة” )بتصوير معارضتها، أو حتى 

معاداتها، لحكومة اليمين وسياساتها وكأنها معارضة، بل 

معاداة، لدولة إسرائيل وش���عبها!(، يطرح الموقع تساؤالت 

وتش���كيكات حول ش���رعيتها وش���رعية وجوده���ا، لينتقل 

بالتال���ي إلى التحريض الس���افر والمباش���ر وتأكيد “ضرورة 

التح���رك الفعل���ي” و”اتخاذ خطوات عملي���ة” ضدها، وهي: 

التلفزيون االجتماعي، المستشار القانوني للكنيست وحركة 

“الليكوديون الجدد”.  

التلفزيون االجتماعي ـ
»جمعية يسارية متطرفة«!

عن���وان المقال عن التلفزيون االجتماعي، الذي كتبه غلعاد 

تس���فايك )10/31(، قد يقول الكثير، إن لم يكن كل ش���يء: 

»التلفزيون االجتماعي: ش���رعية للمخربي���ن ودعوة إلى حق 

الع���ودة، بتمويل حكومة إس���رائيل«، موضحًا ف���ي العنوان 

الفرع���ي: »وزارة االتص���االت تح���ّول، كل س���نة، مئات آالف 

الش���واقل إلى التلفزيون االجتماعي ال���ذي يدعم المخربين 

والمتهربي���ن. قريبا، س���تنظر وزارة االتص���االت بالدعم مرة 

أخرى«. 

»التلفزيون االجتماعي« هو � كما يعّرف نفس���ه بنفس���ه � 

»منظم���ة للتغيير االجتماعي، يعمل كوس���يلة إعالم مدنية 

مس���تقلة من أج���ل إع���الء وتروي���ج أجن���دة اجتماعية في 

إسرائيل«. وهو موقع انترنت تأسس في العام 2006 ويشكل، 

في الواقع، منصة مشتركة لتشكيلة واسعة من التنظيمات 

اليس���ارية، االجتماعية والسياسية، المختلفة في إسرائيل، 

يش���جع المواطنين على المساهمة الفعالة في إنتاج أشرطة 

مصورة ذات مضامين اجتماعية ونشرها على الشبكة.  

يس���تهل كاتب المقال باقتباس عن »فتيات وفتيان أبناء 

13- 17 عام���ا يتحدثون ع���ن حق العودة«، مم���ا ورد في أحد 

األش���رطة المصورة التي أعّدها وبثها التلفزيون االجتماعي 

ليثب���ت الكاتب، من خاللها، أن »هذه الدعاية الفلس���طينية 

ليس���ت مأخوذة من قنوات تابعة لحرك���ة حماس أو لتنظيم 

حزب الله، وال حتى من التلفزيون الفلس���طيني الرسمي، بل 

ت هنا في إس���رائيل، ضمن برامج التلفزيون االجتماعي«، 
َّ
ُبث

ال���ذي يعّرفه )التلفزيون( بأنه »جمعية يس���ارية متطرفة«. 

ويضي���ف أن���ه »كي تس���تطيع ه���ذه الجمعية اليس���ارية 

المتطرف���ة بث هذه المضامين، فق���د حظيت بدعم حكومي 

بمبلغ 220 ألف ش���يكل خالل الس���نتين األخيرتين«! وبينما 

أوضح���ت وزارة االتصاالت أنها تمن���ح التلفزيون االجتماعي 

هذه االمتي���ازات من أجل »التعبير عن تش���كيلة منوعة من 

المضامين والنش���اط االجتماعي« � كما يق���ول � إال أن »هذه 

المنظمة تس���تخدم هذه األموال، فعليا، إلس���باغ الش���رعية 

على »المخربين«، إلش���اعة الكراهية بين المش���اهدين ضد 

المس���توطنين في يه���ودا والس���امرة )الضف���ة الغربية(، 

لدعم المتهربين من تأدية الخدمة العس���كرية في الجيش 

)اإلس���رائيلي(، لدعم المتسللين )أي: الجئي العمل األفارقة( 

في جنوب تل أبيب وتصوير إسرائيل وكأنها مجرمة حرب«!

يس���تعرض كاتب المقال بعض التقاري���ر المصورة التي 

أعدها وبثها »التلفزيون االجتماعي« والتي تؤكد � بحس���ب 

 واس���عة جدا للمواقف 
ً
رأيه � »توفير ه���ذه المنظمة منصة

المتطرف���ة األحادي���ة الجانب التي تعك���س، فقط، األطراف 

األكثر يس���ارية على الخارطة السياسية اإلس���رائيلية« )!(، 

منوها إلى أن هذه )التقارير( »ليس���ت إال جزءا بس���يطا فقط 

م���ن المضامين التي تنتجها وتروجها ه���ذه المنظمة«! مع 

تشديده على أن »نشاط هذه المنظمة يجري في مستويين 

اثنين: األول � إعداد ونش���ر أش���رطة مصورة كثيرة، بواسطة 

االنترنت فقط. وهذه ال تحظى بأي دعم من وزارة االتصاالت، 

»على الورق على األقل«، كما يس���جل!  والثاني � أشرطة يتم 

بثها عبر ش���بكات البث بالكوابل واألقم���ار االصطناعية في 

إس���رائيل، وخاصة ش���ركتي »هوت« و«يس« )وهو ما بدأ في 

الع���ام 2015( � وهذه هي المضامين التي يحصل التلفزيون 

االجتماعي على المعونات المالية الحكومية إلنتاجها«!

من بين التقارير المصورة التي يستخدمها الكاتب »دلياًل 

قاطعًا« على ما يذهب إليه بش���أن كون التلفزيون االجتماعي 

 في شهر تموز األخير 
ّ

»جمعية يسارية متطرفة«، تقرير ُبث

حول »مبادرة ش���بان عرب من أم الفحم لتحقيق حق العودة«، 

رة  من خالل »زي���ارات يقومون به���ا إلى قرى مدم���رة ومهجَّ

وإلى مخيمات لالجئين الفلسطينيين، يدرسون تاريخ نكبة 

قام لتطبيق 
ُ
ش���عبهم، بل ويبنون نماذج لبلدات جدي���دة ت

حق العودة، فعليا، ألبناء ش���عبهم«. ويعقب الكاتب فيقول: 

»صحيح أن هؤالء الش���بان م���ن أم الفحم يحمل���ون بطاقات 

الهوية اإلس���رائيلية، لكنهم يبدون كأكثر الفلس���طينيين 

تعصبًا وطنيًا، ينهضون مثل رجل واحد إلنش���اد »النش���يد 

الوطني« الفلس���طيني، يبدون موافقة تام���ة على ما تقوله 

إحدى الفتيات المش���اركات ف���ي التقرير عن أن تحقيق حق 

العودة ليس ممكنا فقط، بل حتمي أيضا«!  

تقرير آخ���ر يورده الكاتب ضمن »أدلت���ه الدامغة« على ما 

صص لقراءة رس���ائل من أس���رى 
ُ
يقول ه���و التقرير الذي خ

سياسيين فلسطينيين )»مخربين«، بوصف الكاتب!( يقبعون 

في الس���جون والمعتقالت الفلسطينية. ويقول: »على الرغم 

من كونهم مخربي���ن ُمدانين قضائيا، بعضهم أيديه ملوثة 

بدماء مواطني���ن إس���رائيليين، إال أن التلفزيون االجتماعي 

اختار أن يطلق عليهم اس���م »الس���جناء السياسيون«، خالل 

أمسية أقيمت في مسرح يافا، ش���كلت أحد النشاطات التي 

أدت إلى الش���روع في إجراءات إلغاء ميزانية هذا المس���رح، 

بموج���ب قانون النكب���ة«! وأضاف أن »المستش���ار القانوني 

ل���وزارة المالي���ة كان قد أقر بأن »إحدى هذه الرس���ائل، على 

رئت خالل األمس���ية( تتضمن ما يمكن 
ُ
األق���ل« )من الت���ي ق

أن يش���كل تحريضا على العنف واإلرهاب وتأييدا للمقاومة 

المسلحة أو ألعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل«!! 

وأورد الكاتب تقريرا آخر من تقارير التلفزيون االجتماعي 

ص���ص لدعم الش���اعرة دارين طاط���ور، ابنة قري���ة الرينة 
ُ
خ

م بتهم���ة »التحريض عل���ى العنف 
َ
حاك

ُ
الجليلي���ة الت���ي ت

ودع���م تنظيم إرهابي«! ويس���تعين الكاتب، هنا أيضا، برأي 

المستش���ار القانوني لوزارة المالية اإلسرائيلية الذي يقول 

إن ما تضمن���ه هذا التقرير »يمك���ن أن ُيعتبر تحريضا على 

العن���ف واإلرهاب أو تأيي���دا للمقاومة المس���لحة أو ألعمال 

إرهابية ضد دولة إسرائيل«!  

ويعرض الكاتب مجموعة من التقارير التي بثها التلفزيون 

االجتماعي ح���ول رفض ورافض���ي الخدمة العس���كرية في 

الجيش اإلس���رائيلي ويعتبرها »مضامين تشجع على رفض 

الخدمة العس���كرية، وهو ما يمكن اعتباره خطا أحمر ال يجوز 

القب���ول به أو الصم���ت حياله«، ثم ينتقل إل���ى »المضامين 

المتطرفة التي ينش���رها التلفزيون االجتماعي على موقعه 

عل���ى االنترن���ت وعلى مواق���ع التواصل االجتماع���ي � وهي 

مضامين تدعو إلى التجند والمش���اركة في مظاهرات عنيفة 

ضد قوات األمن )اإلس���رائيلية(، كتلك التي تجري في النبي 

صالح، والتي أصي���ب خاللها جنود جراء رش���قهم بالحجارة 

والزجاجات الحارقة«! ويضيف الكاتب إلى ذلك، أيضا، »سعي 

هذه المنظم���ة )التلفزيون االجتماعي( إلى دعم وتش���جيع 

حركة المقاطعة ضد إس���رائيل«، مدلال عل���ى ذلك ب�«توقيع 

التلفزي���ون االجتماع���ي على رس���الة المنظمات اليس���ارية 

المتطرف���ة التي دعت المجتمع النرويج���ي، في العام 2009، 

إلى مقاطعة إس���رائيل... ثم عرض )التلفزيون االجتماعي(، 

في 2014، محاضرة للم���ؤرخ المتطرف إيالن بابه الذي يدعي 

بأن إس���رائيل نفذت »تطهي���را عرقيا« ضد الفلس���طينيين 

إبان حرب االس���تقالل، عالوة على كونه )بابه( أحد المؤيدين 

المتحمسين البارزين لحركة المقاطعة ضد إسرائيل«! 

ويش���ير الكات���ب إل���ى أن جمعي���ة »الصن���دوق الجديد 

إلس���رائيل« قد أوقفت، خالل السنوات األخيرة، الدعم المالي 

الذي كانت تقدم���ه للتلفزيون االجتماع���ي )والذي بلغ نحو 

860 ألف ش���يكل خالل الس���نوات 2008- 2014(، وذلك جراء 

موقف التلفزيون االجتماعي المؤيد للمقاطعة ضد إسرائيل، 

وهو ما يرفضه حتى الصندوق الجديد إلسرائيل«، كما يؤكد 

الكاتب. 

إمعانًا منه ف���ي تأكيد الصورة التي يرس���مها للتلفزيون 

االجتماعي وفي تصعيد التحريض عليه، يش���ير الكاتب إلى 

أن »العضو األبرز في المجلس الشعبي للتلفزيون االجتماعي 

هو البروفس���ور نوعام تشومسكي« الذي »التقى حسن نصر 

الله والزعي���م الروحي لحزب الله، حس���ين فضل الله، وأبدى 

تأييده لحق التنظيم اإلرهابي الش���يعي في حيازة السالح«! 

ثم يضي���ف: »وعضو ب���ارز آخر في المجلس الش���عبي لهذا 

التنظيم هو البروفسور غادي الغازي من جامعة تل أبيب. قبل 

نحو سنتين، مع اندالع موجة إرهاب السكاكين الفلسطينية، 

ألق���ى الغازي خطاب���ا في تأييد الفلس���طينيين وش���يطنة 

إس���رائيل وحكومته���ا )!(... فق���د وصف رئي���س الحكومة 

بنيامين نتنياهو بأنه »مهّرج خطير« وبأنه »ألعوبة في أيدي 

المس���توطنين«، كما عارض إخراج الحركة اإلسالمية )الجناح 

الش���مالي( خارج القانون واعتبر أن »الصهيونية دمرت أرض 

إس���رائيل« وأن الس���الم بين اليهود والعرب سيتحقق فقط 

ب�«عودة الالجئين« و«إنهاء التفوق اليهودي««!!

سّر التوقيت
ت الكاتب مقاله التحريض���ي هذا اآلن، بالذات؟ 

ّ
لم���اذا يوق

ولماذا يحرص الموقع )ميداه( على نش���ره اآلن؟ � ألن »مجلس 

الب���ث بالكوابل واألقم���ار االصطناعية س���ينظر، خالل األيام 

القريب���ة، بمنح هذه المنظمة مس���اعدة إضافية بمبلغ مئات 

آالف الشواكل«! 

يقول الكاتب: »قريبا س���نعرف ما إذا كان وزير االتصاالت 

أيوب قرا )الليكود( س���يواصل إرغام مواطني إس���رائيل على 

تحويل مئات آالف الش���واكل إلى جس���م ينقش على رايته 

ش���عارات تأييد التهرب ورفض تأدية الخدمة العس���كرية، 

شرعنة اإلرهاب وتشجيع حق العودة«!  

خصخصة الدائرة
القانونية في الكنيست

في الحرب ضد شخص المستشار القانوني للكنيست، إيال 

ع نفس���ه، وليس للمرة األولى فقط، في 
ْ

يانون، بذريعة »وض

خدمة منظمات اليس���ار المتطرف وضد أعضاء الكنيس���ت« 

)!(، ال يت���ورع اليمين المحافظ عن الدعوة إلى نس���ف دائرة 

االستش���ارة القانوني���ة كله���ا في الكنيس���ت ع���ن طريق 

خصخصتها، كم���ا أعلن عنوان المقال الذي كتبه زيف ماؤور 

ونش���ره موقع »ميداه« )10/31(: »آن األوان لخصخصة الدائرة 

القانونية في الكنيست«!

القش���ة األخيرة التي قصمت ظهر كات���ب المقال خاصة، 

وجناح���ه اليمين���ي المحافظ إجماال، هي الرأي االستش���اري 

المهني الذي قدمه المستش���ار القانوني للكنيست، يانون، 

قبل أس���بوعين، في مسألة تش���كيل لجنة تحقيق برلمانية 

للتحقيق في قضي���ة التبرعات التي تقدمه���ا دول أجنبية 

»لجمعيات إسرائيلية تنشط ضد جنود الجيش اإلسرائيلي«! 

وهو رأي استش���اري »يتفق تماما مع رأي وموقف المنظمات 

اليسارية، مثل جمعية حقوق المواطن والمعهد اإلسرائيلي 

للديمقراطية«! إذ يرى كالهما بأنه »ال ينبغي تش���كيل لجنة 

تحقيق كهذه، ألنها ستمس بحرية هذه الجمعيات وحقها 

في التعبير، وقد يش���كل عمل هذه اللجنة � بوجه عام � نوعا 

من المالحقة السياسية ضدها«.  

لكن ما يغيظ كاتب هذا المقال أن »هذا الرأي االستش���اري 

الذي قدمه المستش���ار القانوني للكنيس���ت، يانون، يفتقر 

إل���ى أي أس���اس، ألن أحدا لم يقترح أو يطلب تش���كيل مثل 

هذه اللجنة أصاًل«! ولذلك، ُيطرح الس���ؤال � حسب كاتب هذا 

المق���ال: هل يجوز للمستش���ار القانون���ي تقديم مثل هذا 

الرأي االستش���اري، دون أن يطلب منه أحد )من الكنيس���ت( 

تقديمه؟ وهل هو مخول صالحية تقديم رأي استشاري في 

مثل هذه الحالة؟ ومنهما، يش���تق »السؤال الجوهري« � كما 

يصف���ه � وهو: »لصالح من تعمل أيها المستش���ار القانوني 

للكنيس���ت؟«!! في اتهام واضح وصريح، ال تلميحا فقط، بأن 

المستشار القانوني )الحالي( للكنيست يعمل لصالح هيئات 

وأطراف خارجية )عن الكنيست( ويخدم أجنداتها، ما يعني 

أنه يخون األمانة والثقة ويخرق حدود مهامه ووظيفته! 

ويجدها الكاتب فرصة مواتية للتذكير بأنها »ليست المرة 

األولى التي يقف فيه���ا يانون، بكل ثقل دائرته ومكانتها، 

في مواجهة الكنيست خدمة لمواقف اليسار مقابل مواقف 

ر بما يعتبرها »مرات 
ّ
اليمين من أعضاء الكنيس���ت«! ثم يذك

س���ابقة« كهذه، من بينها: مش���روع قانون في مجال العقود 

قدمه عضو الكنيس���ت )من الليكود( ياريف ليفين في العام 

2011 وكان من شأنه أن يؤدي في نتيجته النهائية، في حال 

ه، إلى تقليص حاد وهام جدا ف���ي  صالحيات المحكمة 
ّ
س���ن

العلي���ا في مجال ش���رح العقود وتفس���يرها. لكن مش���روع 

حِبط واستبدل بنص قانوني ال يفي بغرض صاحبه 
ُ
القانون ا

ومبادرته، وذلك بسبب موقف يانون ودائرته القانونية. 

وفي العام 2012، عاد يانون ودائرته القانونية إلى »تحدي 

إرادة أعضاء الكنيس���ت«، كما يقول الكاتب، وذلك بتصديه 

ومعارضته لتعريف »دولة إس���رائيل« في س���ياق مش���روع 

قانون يتيح مقاضاة من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل، إذ شمل 

التعريف هناك »منطقة يهودا والسامرة )الضفة الغربية(، 

أيض���ا«، مما دفعه إلى معارضة مش���روع القانون بدعوى أنه 

»يمس بحرية التعبير«. وتس���اءل الكاتب: »ماذا يريد يانون 

كي ال يمس مش���روع القانون بحري���ة التعبير؟« ويجيب: »أن 

يقّر بأن المقاطعة ضد المستوطنين مسموحة«!     

لكن الكاتب يفاخر بأن »الكنيست في هذه المرة، وخالفا لما 

حصل مع مشروع قانون ليفين، لم ينصع إلمالءات المستشار 

القانوني وس���ّن القانون وفق صيغت���ه المقترحة، األصلية«. 

وحين تقدمت تنظيمات يس���ارية بالتم���اس إلى المحكمة 

العليا ضد هذا القانون »وق���ف يانون أمام المحكمة مدافعًا 

عن القانون، لكن التنظيمات صاحبة االلتماس استندت إلى 

موقف المعارض لمشروع القانون من بدايته، مما وضعه في 

موقف غريب محرج إذ اضطر لمقارعة نفسه بنفسه ولدحض 

الرأي االستشاري الذي كتبه هو بنفسه«!  

من هذه العينات الثالث، يستخلص الكاتب أن المستشار 

القانوني للكنيست »يعمل لصالح أطراف وأجندات خارجية، 

تتع���ارض م���ع إرادة أعضاء الكنيس���ت وناخبيه���م الذين 

أوصلوهم إلى الكنيس���ت لتمثيله���م والتعبير عن آرائهم 

وتوجهاتهم«. ويذه���ب إلى أبعد من ذلك حين يعتبر »هذا 

التش���خيص« � كم���ا وضعه هو � »جزءا م���ن الوضع القضائي 

ب���ة تصّر على الس���يطرة 
َ
الع���ام حي���ث أن نخبة غي���ر منتخ

م، بما يتعارض مع رغب���ة الجمهور وإرادته، كما عبر 
ّ
والتحك

عنها في صناديق االقتراع«!  

ويوجه كات���ب المقال النق���د الصريح والمباش���ر لرئيس 

الكنيس���ت )م���ن الليكود(، يولي إدلش���طاين، ال���ذي ارتأى 

تمديد فت���رة والية يانون في منصب المستش���ار القانوني 

للكنيس���ت »رغ���م أدائه اإلش���كالي هذا، ف���ي قضايا قانون 

المقاطعة وقان���ون العقود«! لكن ما يقلق كاتب المقال أكثر 

هو أنه »حتى لو اعتزل يانون منصبه، يبقى األمر إشكاليا في 

أداء المحامين العاملين في القطاع العام، إجماال، ذلك أنهم 

يعّوض���ون عن رواتبهم المتدنية، قياس���ا برواتب نظرائهم 

في القطاع الخاص، بمنح أنفسهم لقب حماة الديمقراطية«!

وم���ن هنا، يصل الكاتب مباش���رة إل���ى »اقتراحه« بضرورة 

»إلغاء نموذج حراس الديمقراطية واس���تبداله بما يفترض 

بالمحامين أن يفعلوه، عادة: أن يقدموا خدمات«! أما الطريق 

إلى ذلك، فهي »بس���يطة وقصيرة ج���دا: الخصخصة«! وهو 

يقت���رح أن يتم ذلك بتقس���يم ميزانية الدائ���رة القانونية 

في الكنيس���ت على 120 )عدد أعضاء الكنيست( ووضع هذه 

الميزانية تحت تصرف كل واحد من أعضاء الكنيست بصورة 

فردي���ة، على أن يك���ون من حقه وفي مق���دوره صرفها على 

خدمات استش���ارة خاصة � في شؤون التشريعات � يتلقاها 

من محامين في القطاع الخاص.  

»الليكوديون الجدد« ـ
أحصنة طروادة!

 موقع “ميداه” إلى قرائه بش���رى “طرد 
ّ

على صعيد آخر زف

ثمانية من قادة مجموعة الليكوديين الجدد، وفي مقدمتهم 

مؤسس التنظيم ليئور مئيري، من صفوف الحزب )الليكود(، 

إذ لم يع���ودوا أعضاء فيه بعد الي���وم”! وأوضح الموقع، نقال 

عن المستش���ار القانوني للحزب، آفي هليفي، أن قرار الطرد 

جاء “بعد التأكد من أن انضمام الليكوديين الجدد إلى حزب 

الليكود تم بطرق الغش والخداع وبناء على بيانات كاذبة”.

ويق���در عدد “الليكوديون الج���دد” بنحو 1500 عضو، أعلن 

هليفي أن “الحزب س���يتفرغ اآلن لمعالجتهم، واحدا واحدا، 

بحي���ث ال تبقى لهم أية قدرة للتأثي���ر على انتخاب ممثلي 

الليكود ومرشحيه للكنيست”. 

ويعتبر موقع “ميداه”، مثل كثيرين من أعضاء “الليكود” 

وقادت���ه خاصة، ومن أوس���اط اليمين اإلس���رائيلي عامة، أن 

مجموع���ة “الليكوديين الجدد” إنما هي “تنظيم يس���اري، 

حاول االس���تيالء على حرك���ة الليكود واالنق���الب عليها من 

الداخل بطرق إجرامية وغير مس���بوقة خالل السنوات الست 

الماضية”! 

واعتب���ر موقع “مي���داه”، في مقال كتبه غلعاد تس���فايك 

ونش���ره تحت عنوان “أحصنة ط���روادة: مؤامرة الليكوديين 

الج���دد تتع���رى”، أن “مجموع���ة الليكوديي���ن الج���دد هي 

الخديعة األكبر في تاريخ الديمقراطية اإلس���رائيلية”! ذلك 

أن ش���عارها كان، كما ينقل كات���ب المقال هنا عن أحد قادة 

هذه المجموعة: “ش���عارنا األول له���ذا التنظيم كان، وحتى 

قب���ل أن نك���ون الليكوديين الجدد: نس���ّد أنوفن���ا ونقتحم 

السياسة”! 

دم إلى 
ُ
يقول كاتب المق���ال إن ما ورد في االلتماس الذي ق

محكمة الليك���ود الداخلية قبل نحو ش���هرين ضد مجموعة 

الليكوديي���ن الج���دد يبّي���ن أن “ميرتس هو الح���زب األكثر 

ش���عبية بين الليكوديي���ن الجدد”! وأنه���م انتظموا “حول 

فكرة طروادية” واضحة االس���تراتيجية: رفع شعار “التغيير 

من الداخل”، لكن الهدف الفعلي، عمليا، هو شيء آخر تماما 

� االنقالب من الداخل! “انق���الب تقوم مجموعة الليكوديين 

الج���دد من خالله بإدخال أحصنة ط���روادة إلى حزب الليكود 

س���عيًا إلى تغيير طابعه وتحويله إل���ى حزب مختلف تماما، 

بروح زهافا غالئون، تمار زاندبرغ وعيس���اوي فريج”! )أعضاء 

كنيست من ميرتس(.

ويقول تسفايك إن مقدم االلتماس، عوفر بينشطوك، الذي 

يصف نس���فه بأنه “ليكودي قديم”، أعّد “وثيقة س���ميكة 

تش���مل ال أق���ل من 400 صفحة م���ن صور الم���واد، بما فيها 

مراس���الت داخلية بين أعضاء مجموع���ة الليكوديين الجدد، 

منذ إقامتها ف���ي أواخر 2011 وحتى الي���وم”. وتثبت “هذه 

الوثيقة” أن المنتسبين الجدد إلى الليكود “يحتقرون الحزب 

الذي انضموا إليه” )يصفونه بأنه “حزب المجاري الوطنية”( 

ويحتقرون رئيسه � بنيامين نتنياهو )يصفونه بأنه “قواد... 

يحرق الدول���ة”( ويعترفون، بملء الف���م، بأنهم لن يصوتوا 

له���ذا الحزب الذي انضموا إليه ف���ي االنتخابات )“االنضمام 

إلى الحزب شيء، والتصويت له شيء آخر تماما”(. 

وينقل كاتب المقال عن مقدم االلتماس قوله إن “الوثيقة 

تثب���ت أن الليكوديين الج���دد يؤيدون، في الواق���ع، أحزابا 

يس���ارية مثل حزب العمل، ميرتس، الجبه���ة الديمقراطية 

للس���الم والمساواة والقائمة المشتركة”! ولم يكن نشاطهم 

إال لخلق “ستار من الدخان، للغش، للتضليل، للكذب، من أجل 

إش���اعة حالة تمرد وتنفيذ انقالب غير عني���ف من الداخل، 

س���عيا إلى االس���تيالء على الليكود، ومن خالله على مقاليد 

الحكم أيضا”!  

وأكث���ر م���ن هذا كل���ه، يق���ول كات���ب المقال إن���ه ضمن 

“الليكوديي���ن الجدد” هن���اك “جناح أكثر تطرف���ا، يتبنى 

مواق���ف معادية للصهيونية بصورة واضحة وجلية تماما”!! 

وللتدلي���ل على ذلك، يقتب���س ما يقول إنه “ش���هادة أحد 

الليكوديي���ن الجدد عن نفس���ه في الع���ام 2011”، إذ وصف 

نفس���ه بأنه “ما بعد صهيون���ي يريد إبادة دول���ة القومية 

اليهودية”!!

“التلفزيون االجتماعي ـ شرعية لـ”المخربين” ودعوة إلى حق العودة بتمويل حكومّي!”

حرب شاملة على كل ما ليس يمينًا محافظًا في إسرائيل
* دعوة إلى خصخصة دائرة المستشار القانوني للكنيست* “الليكوديون الجدد ـ أحصنة طروادة لالستيالء على الليكود واالنقالب عليه من الداخل”! *
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تقاريــر خــاصـــــــة

بعد ش���هرين م���ن اآلن تكون قد م���ّرت 26 عام���ا على بدء 

العالقات الدبلوماسية اإلس���رائيلية- الصينية، وخالل العام 

الجاري تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحّرة بين الجانبين، 

على وقع تقارير تؤكد أن التبادل التجاري بينهما في ازدياد 

مس���تمر. لكن ما هو بارز في الس���نوات القليل���ة األخيرة، هو 

تزايد استثمارات الصينيين في االقتصاد اإلسرائيلي، ولربما 

أن العنوان األبرز لهذه االستثمارات، كان شراء شركة صينية 

لش���ركة “تنوفا” لأللبان، التي اعتبرت ذات يوم أضخم شركة 

اقتصادية للحركة الصهيونية منذ ما قبل النكبة.

ويتراوح التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل ما بين 10 

مليارات إلى 11 مليار دوالر، ويمي����ل الميزان لصالح الصين، 

ل االس����تيراد من الصين في العام 
ّ
بش����كل كبير جدا، إذ شك

الماض����ي 2016، م����ا نس����بته 5ر13% من اجمال����ي البضائع 

المستوردة إلى إس����رائيل، وبلغت قيمتها 9ر7 مليار دوالر، 

ما يعن����ي أن الميزان التجاري يميل بنس����بة 5ر77% لصالح 

الصين.

وحج���م التب���ادل التجاري هذا مرش���ح لالرتف���اع أكثر في 

السنوات المقبلة، مع دخول اتفاقية التجارة الحّرة مع الصين 

إلى حيز التنفيذ بش���كل كامل. ويرى رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو أن التوقيع عل���ى اتفاقية التجارة الحّرة مع الصين، 

من ش���أنه أن يس���اهم في النمو االقتصادي، إذ حسب قوله 

فإن في تلك االتفاقيات احتم���االت كبيرة لزيادة الصادرات 

اإلس���رائيلية إلى الصين، بموازاة عمل الحكومة اإلسرائيلية 

ككل على فتح المزيد من األس���واق اآلس���يوية امام البضائع 

اإلسرائيلية، بحسب قوله.

وكان تقرير إس���رائيلي في الش���هر الماضي قد أش���ار إلى 

أن الصادرات اإلس���رائيلية إلى الصين في األش���هر الثمانية 

األولى من العام الجاري، س���جلت ارتفاعا بنسبة 31%، مقارنة 

مع ذات الفترة من العام الماضي 2016، لتصل إلى مس���توى 

13ر2 ملي���ار دوالر، مقابل 63ر1 ملي���ار دوالر في نفس الفترة 

من العام الماضي، وسط مؤشرات إلى أن يسجل العام الجاري 

ذروة في الصادرات اإلسرائيلية إلى الصين. 

وحسب ما نشر، فإن الصادرات إلى الصين كانت قد سجلت 

ف���ي العام 2015 ذروة وبلغت قيمته���ا 1ر3 مليار دوالر، إال أن 

الصادرات س���جلت تراجعا في العام 2016، إذ بلغ حجمها في 

ح���دود 3ر2 مليار دوالر، ومن المتوقع لها أن ترتفع هذا العام 

إلى أكثر مما سجلته في 2015.

ويس���تدل من المعطيات أن الحصة األكب���ر في الصادرات 

إلى الصين هي من القطاع التكنولوجي، إن كان على مستوى 

المركّب���ات الدقيقة، أو على مس���توى المع���دات، وتحل في 

المرتبة الثانية المواد الكيميائية على مختلف أنواعها. وقال 

تقرير أخير إن إس���رائيل تطمح كذلك في تعميق صادراتها 

الطبية إلى الصين. 

كذلك أقرت الحكومة اإلس���رائيلية هذا العام، استقدام 

20 ألف عام���ل من الصين، ليعملوا في قط���اع البناء، الذي 

يعاني من قلة العاملين. وبحس���ب ما نش���ر، فإن إسرائيل 

تعه���دت للحكوم���ة الصينية بعدم تش���غيل العمال في 

مستوطنات المناطق المحتلة الفلسطينية والسورية منذ 

العام 1967. وحسب تقارير الحقة فإن هذا القرار لم يدخل 

بعد إلى حي���ز التنفيذ كليا. واختيار الصين دون س���واها 

الس���تقدام العمال هو مؤشر اضافي إلى العالقات النوعية 

بين الجانبين.

ويقولون ف���ي وزارة الخارجية اإلس���رائيلية إن العالقات 

م���ع الصين تتط���ور ف���ي كاف���ة االتجاهات: السياس���ية 

واالقتصادية والثقافية والس���ياحية، وإنه في الس���نوات 

األخي���رة ت���م فت���ح ع���دد م���ن القنصلي���ات والممثليات 

اإلس���رائيلية في الصي���ن، إلى جانب الس���فارة في بكين، 

والقنصلي���ة المركزية في ش���نغهاي، وبموازاة ذلك تزايد 

عدد الموظفين الدبلوماسيين اإلس���رائيليين في الصين. 

في حين قالت تقارير إس���رائيلية إن العديد من الشركات 

اإلسرائيلية فتحت لها ممثليات وفروعا في الصين، لغرض 

تسهيل العالقات االقتصادية. 

ويقول البروفسور إسحاق شاحور، من الجامعة العبرية “إن 

الصين ليست حليفة إلس���رائيل بالمفهوم التقليدي، وهي 

ل���ن تكون كذلك ألنه أوال وقبل كل ش���يء، هي ال تريد هذا”. 

ويضي���ف “إن الصين تحاول الحف���اظ على عالقات جيدة في 

الجهات األخرى في المنطق���ة، ولكنها لن تأخذ على عاتقها 

مس���ؤولية خل���ق ارتب���اط وثيق مع إس���رائيل، بش���كل يتم 

تفس���يره على أنه سيكون على حس���اب العالقات مع العرب 

والفلس���طينيين”. وأش���ار الى أنه حتى بع���د انتهاء الحرب 

الب���اردة، فإن تصويت الصي���ن في الهيئ���ات الدولية، فيما 

يتعلق بقضايا الشرق األوسط، لم يتغير.

واضاف ش���احور أنه وم���ن ناحية إس���رائيل، فإن الصين 

ليس���ت بديال للواليات المتحدة األميركية، وأيضا ليس���ت 

بدي���ال لتأثير يه���ود الوالي���ات المتحدة، وال س���يما “من 

ناحية القدرة على التجاوب مع رغبة إس���رائيل بضمان دعم 

سياسي وعسكري لها”. ويرى شاحور أن مصلحة الدولتين 

اآلن باألس���اس هي دفع العالق���ات االقتصادية والثقافية، 

والحفاظ عل���ى االس���تقرار االقليمي والعالم���ي، ومكافحة 

االره���اب. ورغ���م ذلك يقول ش���احور “إن اهتم���ام الصين 

بإس���رائيل هو كاهتمامها بكل دولة أخ���رى تخدم تعاظم 

قوتها االقتصادية، على الرغم من ادعاء البعض بأن للصين 

مصالح استراتيجية مع إسرائيل”. 

استثمارات الصين
في العام 2014 ضجت إس���رائيل حينما اشترى مستثمرون 

صيني���ون ش���ركة األلب���ان واألجب���ان اإلس���رائيلية االضخم 

“تنوف���ا”، التي كانت ذات ي���وم معلما م���ن معالم اقتصاد 

الحرك���ة الصهيونية في فلس���طين، كش���ركة تعاونية بين 

المس���تعمرات الزراعية ف���ي ذلك الحين، وبع���د العام 1948 

تحولت إلى ش���ركة ش���به احتكارية لهذا القطاع االساس���ي، 

حتى بدأت تظهر ش���ركات صغيرة نس���بيا تنافس���ها. وقال 

تقرير في الش���هر الماضي إن احتكار تنوف���ا هبط ألول مّرة 

منذ 70 عاما عن نس���بة 50% وبات 49%، بعد أن كانت الشركة 

تسيطر على 90% من السوق حتى قبل ثالثة عقود.

وكان���ت الضجة نابع���ة من أن���ه ألول مّرة تباع الس���يطرة 

كليا لش���ركة أجنبية، إذ سبقت الش���ركة الصينية في شراء 

“تنوفا” شركة هولندية، إال أنه كان في هذه األخيرة شريك 

إس���رائيلي. وحاول بعض النواب المبادرة إلى مشروع قانون 

لمن���ع بيع ش���ركات ذات صبغ���ة، كتلك التي كانت لش���ركة 

“تنوفا”، إال أن تلك المبادرة لم تدخل مسار التشريع وغابت 

عن جدول األعمال.

وفي األس���ابيع األخيرة تعددت التقارير التي تحدثت عن 

ازدياد في اهتمام مس���تثمرين كبار م���ن الصين باالقتصاد 

اإلس���رائيلي ف���ي ش���تى المجاالت، وم���ن بين ذل���ك دخول 

مستثمرين إلى قطاع ش���ركات التأمين التقاعدي وتأمينات 

الحياة. ولكن التركيز هو على قطاع التقنيات العالية، بادعاء 

أن هذا القطاع ليس متطورا في الصين بالمستوى القائم في 

إسرائيل، ولذا فإن مستثمرين صينيين معنيون بالشراكة ما 

بين اقتصادهم والتقنيات اإلسرائيلية.

ومن بين هؤالء، الذين “تحتفي” بهم الصحافة االقتصادية 

اإلس���رائيلية، الث���ري جونغ تش���يانغ، الذي ُيع���د واحدا من 

كب���ار أثرياء العالم، مع ثروة تقدر ب���� 20 مليار دوالر. وقد بدأ 

كصاحب ش���ركة مشروبات خفيفة صغيرة، سرعان ما تحولت 

إل���ى واحدة من أضخم ش���ركات المش���روبات الصينية. وفي 

الس���نوات األخيرة أقام ش���به دفيئ���ة تكنولوجية من ضمن 

اهتماماتها أيضا أبحاث تكنولوجية.

وقبل نحو ش���هر أبرم تش���يانغ اتفاقية م���ع جامعة حيفا، 

إلقام���ة معه���د تكنولوجي ف���ي الدفيئة الت���ي اقامها في 

الصي���ن، وبالتعاون مع خبراء صينيي���ن. وقالت صحيفة “ذي 

ماركر” إنه “بذلك يكون تش���يانغ قد انضم إلى سلس���لة من 

الش���ركات الصينية التي تستثمر في إسرائيل في السنوات 

األخيرة. ومبادرة تش���يانغ تعكس الحضور المتزايد للصين 

في االقتصاد اإلس���رائيلي، بما في ذلك التعاون التكنولوجي 

بين الدولتين”.

ويقول تش���يانغ ل� “ذي ماركر” إن األمر األصعب بالنس���بة 

للصينيين ه���و أن لدينا بنية ضعيفة ج���دا في مجال العلم 

والتكنولوجيا، فهو ليس متطورا كما هي الحال في إسرائيل 

والدول الغربية األخرى، ولهذا السبب فنحن نتوجه إلسرائيل 

وللجامعات اإلسرائيلية، من أجل أن نطور سوية التكنولوجيا 

العصرية المتطورة.

ويق���ول رئيس جامع���ة حيفا رون روبي���ن للصحيفة ذاتها 

“إن المعه���د التكنولوجي في جامعة حيفا س���يكون مرتبطا 

بالدفيئ���ة التكنولوجي���ة في الصي���ن، وأيض���ا باالكاديميا 

الصينية، ما قد يثمر تعاونا تجاريا عالميا”.

وعلى صعيد الصادرات العس���كرية واألمنية اإلس���رائيلية 

إل���ى الصين، ال توجد معطيات دقيق���ة حول حجم الصادرات 

اإلس���رائيلية، ولكن حسب التقديرات فإنها تتراوح سنويا ما 

بين بضع عش���رات ماليين إلى بضع مئ���ات ماليين الدوالرات 

س���نويا، وعل���ى األغل���ب فإنها ص���ادرات تتعل���ق بمعدات 

وبتقنيات عالية، إذ أن إسرائيل حذرة في التعاون العسكري 

مع الصين. فهذا الملف خلق في س���نوات التسعين األخيرة، 

وسنوات االلفين االولى، أزمة بين إسرائيل والواليات المتحدة 

األميركية، الت���ي اعترضت على صفقات بيع، منها ما تضمن 

طائرات من دون طيار، وأخرى قطع الكترونية. 

وج���اء في تقري���ر لمجلة الجي���ش في تم���وز 2015 “أن 

الحكوم���ة الصينية أدركت أهمي���ة إقامة عالقات وطيدة 

مع واش���نطن، مع علمها أن هذه العالق���ات عرضة لكثير 

من التقلب���ات واالضطرابات. ولذلك اعتمدت إلى حد كبير 

على اللوبي اليهودي، فكلما احتدمت الخالفات بين بكين 

وواشنطن، تتحرك القوى الخفية لتبريد سخونة الخالفات 

ها. ومع انتخاب جورج 
ّ
أو إبعاده���ا عن األضواء تمهيًدا لحل

بوش االبن رئيس���ا ألمي���ركا، كان احتواء الصي���ن والحّد 

من نفوذه���ا المتنامي في طليع���ة اهتماماته. وأصيبت 

إس���رائيل بالهلع إزاء هذه السياس���ة، ذلك أن العداء بين 

أميركا والصين يعني بداية النهاية للتعاون القائم بين 

بكين وتل أبيب في كل المجاالت، وال س���ّيما العس���كرية 

���رت الحل المالئم 
ّ
منه���ا. لكن أحداث 11 أيل���ول 2001 وف

إلسرائيل. فقد س���ارعت الصين لإلعالن عن تضامنها مع 

أميركا واس���تعدادها للدخول في تحالف معها في وجه 

اإلرهاب”.

وأضاف���ت المجلة أنه على الرغم م���ن العالقات القائمة بين 

الصين وإس���رائيل، ثمة معلومات تمن���ع وصولها إلى مراحل 

متقدم���ة. وأبرز هذه الكواب���ح التحف���ظ األميركي من جهة 

والتخوف من تأثر العالقات العربية- الصينية بشكل سلبي، 

من جهة أخرى. فالصين بحكم مصالحها الهائلة والمتشعبة 

م���ع العالم العربي، ال تس���تطيع تجاهل تأثي���ر تعاونها مع 

إس���رائيل على عالقاته���ا  مع العرب، الت���ي تضرب جذورها 

���ا ف���ي التاريخ، وترتكز على أس���س تجاري���ة وثقافية 
ً
عميق

وسياسية متينة.

وتخت���م المجلة ذاته���ا بأن ما يدفع الصي���ن إلى الحفاظ 

على عالقتها مع إس���رائيل والسعي لتطوير التعاون معها، 

ه���و حاجتها إل���ى تحديث قوته���ا المس���لحة والنهوض 

باقتصادها عبر االستفادة من التقنية اإلسرائيلية ورؤوس 

األموال اليهودية، واس���تغالل وج���ود اللوبي اليهودي في 

أميركا من أجل التخفيف من العداء للصين في السياس���ة 

األميركي���ة. والصين تبحث اليوم ع���ن حليف قوي أو حلفاء 

أقوياء تس���تعين به���م في أوقات الش���دة. أما بالنس���بة 

إلسرائيل، فإن األسباب الحقيقية لتوجهها نحو الصين، ما 

زالت غير واضحة تمامًا.

تنام مستمر في العالقات التجارية 
بين إسرائيل والصين

*حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والصين يتجاوز 11 مليار دوالر والميزان التجاري يميل لصالح الصين

 بنسبة تزيد عن 77% *إسرائيل تتوقع ازدياد صادراتها التكنولوجية إلى الصين مقابل تزايد االستثمارات 

الصينية في االقتصاد اإلسرائيلي خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحّرة بين الجانبين حيز التنفيذ*

قال تقرير جديد أصدرته منظمة “بتسيلم” اإلسرائيلية 

لحقوق اإلنسان باالش���تراك مع “مركز الدفاع عن الفرد”، 

حول اعتقال الفتيان الفلسطينيين في القدس الشرقية 

المحتلة، إنه يجري اقتياد الفتيان في القدس الش���رقية 

من أسّرتهم في عتمة الليل، وتكبيلهم باألصفاد دون أّي 

مبّرر، وتركهم لفترات طويلة في انتظار التحقيق معهم. 

ه، حين يكونون متعبين ومنكس���رين، 
ّ
وفقط بعد هذا كل

يجري التحقيق معهم مطّواًل دون السماح لهم باالتصال 

 
ّ

ه يحق
ّ
قب���ل ذلك مع محاٍم أو مع األه���ل، ودون إبالغهم أن

لهم الصمت أثناء التحقي���ق. بعد ذلك، يجري اعتقالهم 

ى إذا كان 
ّ
في ظروف قاس���ية طيلة أّيام بل وأس���ابيع، حت

 
ّ

التحقيق معهم ق���د انتهى. وفي بعض الحاالت يتّم كل

ذلك مرفقًا بالتهديد والش���تائم والعنف الجسدّي سواء 

قبل التحقيق أو خالله.

وأك���د التقرير أنه ال يوج���د وال يمكن إيجاد تبرير لهذه 

الممارس���ات المتطّرف���ة الت���ي يقوم بها جه���از تطبيق 

القان���ون تج���اه الفتية في القدس الش���رقية، وأن الواقع 

الذي يصفه التقرير هو جزء من بنية أو هيكلّية السيطرة 

ان الفلس���طينيين في القدس 
ّ
اإلس���رائيلية على الس���ك

الشرقية. وش���ّدد على أنه طالما استمّرت هذه السيطرة، 

ع أن تواصل الس���لطات اإلس���رائيلية التعامل 
ّ
من المتوق

ان الفلس���طينيين كجماعة غي���ر مرغوب فيها 
ّ
مع الس���ك

 المعان���ي التي ينطوي 
ّ

، بكل
ّ

وكأش���خاص يس���اوون أقل

ب 
ّ
عليها ذل���ك. والتغيي���ر الحقيقّي لهذا الوض���ع يتطل

تغيير الواقع في القدس من أساسه.

وجاء في التقرير:

منذ اللحظ���ة التي يعتق���ل فيها ه���ؤالء الفتيان يتّم 

إقصاء أهلهم عن مجريات األمور. ال تنظر الس���لطات، في 

أيٍّ م���ن المراحل، إلى األهل كطرف في الموضوع، وال كمن 

 لهم حماي���ة أوالدهم. المعلومات التي تبلغهم عّما 
ّ

يحق

يجري م���ع ولدهم وعن حقوقه ه���ي معلومات أّولية وفي 

الح���ّد األدنى، وفقط ف���ي حاالت قليلة جدًا ُيس���مح لهم 

بمقابلته، وهكذا يبقى األهل عاجزين، يفتقدون إلى أّية 

إمكانية لمساعدته.

في غياب الحماية من جانب األهل أو أّي بالغ آخر يثقون 

هم الصغيرة، يضطّر 
ّ
به، في تجاهل تاّم من السلطات لسن

هؤالء الفتية إلى عبور محنة االعتقال والتحقيق وحيدين 

تمامًا، بعيدًا عن أَس���رهم ومعزولي���ن عن مجرى حياتهم 

اليومّي���ة وكل ما اعتادوه. يلقى بهم في أجواء مش���ّبعة 

د البلبلة، إذ ال أحد من البالغين المحيطين 
ّ
بالتهديد ويول

ف نفس���ه عن���اء تزويدهم بأّي���ة تفاصيل عّما 
ّ
به���م يكل

يجري. ال أحد يش���رح له���م إلى أي���ن يأخذونهم، ما هي 

الشبهات الموّجهة إليهم، ما هي حقوقهم، مّمن ُيسمح 

ي االستش���ارة، كم من الوقت سيس���تغرق األمر 
ّ
لهم تلق

ومتى س���يعودون إلى عائالتهم. واألسوأ من ذلك: يتبّين 

من وصف الفتيان أّن البالغي���ن المحيطين بهم - عناصر 

الش���رطة والمخابرات والس���ّجانون والقض���اة - يتعاملون 

 اس���تجابة لطلب 
ّ

. كل
ّ

هم مجّردين من أّي حق
ّ
معهم وكأن

يطلبونه )شرب أو أكل، منشفة، دخول المرحاض، التحّدث 

م بش���كل  مع األه���ل( ينظ���ر إليها هؤالء كحَس���نة تقدَّ

تعّسفي وفقًا ألهواء المسؤولين.

ن س���لطات تطبي���ق القانون من 
ّ
هذه الممارس���ات تمك

ممارس���ة الضغط على هؤالء الفتَية لكي يعترفوا. وفعاًل، 

عون عل���ى اعترافات رغ���م إرادتهم 
ّ
كثي���رون منهم يوق

)بعضها اعترافات مختلقة، وبعضها بلغة ال يفهمونها(. 

ه���ذه االعترافات تصب���ح الحقًا مس���تندًا لتجريمهم في 

هام المقّدمة ضّدهم.
ّ
الئحة االت

متا 
ّ
ينعكس ه���ذا الواقع في 60 تصريحًا س���ّجلته منظ

ان 
ّ
“بتسيلم” و”مركز الدفاع عن الفرد” من فم فتيان سك

القدس الشرقية، كان قد جرى اعتقالهم خالل سنة ونصف 

)منذ أّيار 2015 وحتى تش���رين األّول 2016(. بعض هؤالء 

ّدمت 
ُ
تّم اإلف���راج عنه بعد انتهاء التحقي���ق، وبعضهم ق

هام. المعلومات المس���تقاة من هذه 
ّ
هم لوائح ات

ّ
في حق

التصريح���ات، ومن معطيات كثي���رة جمعها مركز الدفاع 

عن الفرد وبتسيلم ومنظمات أخرى، تفيد بأّن الممارسات 

التي يصفها الفتيان الذين أدلوا بتصريحات لغاية إعداد 

بعة لدى س���لطات الدولة 
ّ
ه���ذا التقرير هي الطريقة المت

نا 
ّ
في التعامل مع المش���تبهين في رش���ق الحجارة: أي أن

ق أو س���ّجان خال���ف التعليمات، 
ّ
ال نتح���ّدث هنا عن محق

بعها السلطات، بدءًا 
ّ
ما عن سياس���ة واضحة وعلنّية تت

ّ
وإن

ذ االعتقاالت، مرورًا بمصلحة السجون 
ّ
بالش���رطة التي تنف

التي تحتجز الفتيان في ظروف قاسية، وانتهاًء بالقضاة 

الذي يمّددون اعتقالهم بجّرة قلم وبش���كل شبه روتينّي 

- أيضًا حين ال يكون هنالك أّي داٍع لالعتقال أصاًل، وأيضًا 

بعد أن انتهى التحقيق، وفي الحاالت التي اشتكى فيها 

الفتيان في شأن عنٍف تعّرضوا له.

ذ هذه 
ّ
تب���ذل الس���لطات المختلف���ة جهده���ا ألن تنف

بات الش���كلّية التقنّية 
ّ
السياس���ة مع الحفاظ على المتطل

هم يصدرون أوامر اعتقال 
ّ
التي ينّص عليها القان���ون: إن

 في بع���ض الح���االت(، يج���رون تحقيقات 
ّ

)عل���ى األق���ل

)معظمها( في الساعات المسموح بها قانونّيًا، ويمّددون 

االعتقاالت ف���ي المحكمة وفق���ًا للفت���رات المحّددة في 

عة. 
ّ
القانون، وأخي���رًا: يجبون من الفتي���ان اعترافات موق

باإلضاف���ة إل���ى ذلك، تدير الس���لطات جه���از مراقبة من 

صالحياته فحص ش���كاوى الفتيان ضّد ممارسات كهذه 

قون.
ّ
أو أخرى قام بها أفراد الشرطة، السّجانون أو المحق

ه يخلق فقط مظهرًا زائفًا يوحي بأداء قانونّي، 
ّ
لكّن هذا كل

وذلك به���دف إضفاء الش���رعية على هذه الممارس���ات. 

فعلّيًا، يس���تند أداء الس���لطات إلى تأويل تقنّي، ال أكثر، 

للحماية الت���ي يمنحها القانون للقاصرين، كما يس���تند 

إلى التذّرع باالس���تثناءات المنصوص عليها فيه. عندما 

ق األمر بالفتيان الفلسطينيين من القدس الشرقية، 
ّ
يتعل

يفرغ أفراد الشرطة والس���ّجانون والقضاة قانون الشبيبة 

م���ن جوهر مضمونه، وهم يجرون في ذلك مجرى العادة - 

وفي المقابل، يّدعون البراءة بفضل تمّس���كهم بشكلّيات 

القانون.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تكشف السياسة 

اإلس���رائيلية، وغايتها تمكين السلطات من مواصلة هذه 

المعاملة مع الفتية الفلس���طينيين، ضم���ن توفير غطاء 

ش���كلّي لما هو في الواقع انتهاك منهجّي واس���ع النطاق 

ق لحقوق اإلنس���ان األساسية يطال مئات الفتية في 
ّ
وموث

 سنة، على امتداد عشرات السنين.
ّ

كل

���ع من جهاز تطبيق 
ّ
وقال إن���ه كان من الممكن أن نتوق

هم، وأخذ 
ّ
القانون التعاطي مع األوالد بأسلوب يناسب سن

مستوى تطّورهم النفسي والجسدي بعين االعتبار، إدراكًا 

منه أّن أّي فعل يقومون به قد تكون له إس���قاطات بعيدة 

ع 
ّ
المدى على الفتية وعائالتهم. وكان من الممكن أن نتوق

من هذا الجهاز أن يتعامل بش���كل منصف وإنس���انّي مع 

ر لهم الحمايات األساس���ية. ولكن، عوضًا 
ّ
الفتية، وأن يوف

عن ذلك يتعام���ل جهاز تطبيق القانون اإلس���رائيلي مع 

انّي معاٍد، 
ّ
هم ج���زء من قطاع س���ك

ّ
ه���ؤالء الفتية على أن

همون إلى 
ّ
جميع أفراده - فتية وبالغين على حّد سواء - مت

هم إجراءات متطّرفة، 
ّ
خذ في حق

ّ
حين إثبات العكس؛ ويت

انية أخرى 
ّ
خاذها ضّد قطاعات س���ك

ّ
ما كان ليتجّرأ على ات

ف���ي إس���رائيل. وجه���از تطبي���ق القانون في إس���رائيل 

موجود، بُحكم تعريفه، في معس���كر واحد: أفراد الشرطة، 

الس���ّجانون، مّدعو النيابة والقضاة ه���م دائمًا مواطنون 

قون ويحاكمون ويس���جنون 
ّ
إس���رائيليون يعتقلون ويحق

فتية فلس���طينيين، ُينظر إليهم كأعداء يلحقون الضرر 

بمصالح المجتمع اإلسرائيلي.

كما أشار إلى أنه ال يمكن النظر إلى هذا الواقع منفصاًل 

عن مجمل سياس���ة إس���رائيل في القدس الشرقية. فلقد 

ضّمت إس���رائيل ف���ي الع���ام 1967، في خط���وة مخالفة 

للقانون، نحو 70 ألف دونم هي مس���احة القدس األردنية 

)نح���و 6 آالف دونم( مضافًا إليها المس���احة الكاملة ل�28 

ان هذه 
ّ
بلدة وقرية. ولكّن إس���رائيل طالما تعاملت مع سك

ه ال ُيرغب في وجودهم، وعليه لم يحدث 
ّ
المناط���ق على أن

هم 
ّ
أبدًا أن نظرت إليهم سلطات الدولة ومندوبوها على أن

متساوو الحقوق.

وأوض���ح التقرير أن جميع الس���لطات اإلس���رائيلية في 

ان الفلسطينيين 
ّ
القدس الش���رقية بوصلتها دفع الس���ك

رضت قيود مش���ّددة على 
ُ
إلى مغ���ادرة المدينة، ولذلك ف

ان بالعيش في ظروف 
ّ
بناء منازل جديدة، وُحكم على السك

كثافة خانقة أو في خ���وف من هدم منازلهم التي بنوها 

ر لديهم خي���ار آخر؛ ولذلك 
ّ
دون ترخيص حي���ن لم يتوف

ان القدس 
ّ
ُرس���مت سياسة لّم ش���مل صارمة، تمنع س���ك

الش���رقية من الس���كن هناك مع أزواجه���م إذا كان هؤالء 

ة؛ ولذلك أيضًا ُينتهج تمييز 
ّ
ان األراضي المحتل

ّ
من س���ك

دائم ومؤس���س في توزيع ميزانيات البلدية والدولة، مّما 

ان القدس الش���رقية العيش في معاناة 
ّ
يفرض على س���ك

ي لمرافق البنى التحتية والنقص 
ّ
جّراء المس���توى المتدن

الدائم في المؤّسسات العاّمة.

وخت����م التقري����ر: ال يوجد وال يمكن إيج����اد تبرير لهذه 

الممارس����ات المتطّرفة الت����ي يقوم بها جه����از تطبيق 

القانون تجاه الفتية في القدس الشرقية. إن الواقع الذي 

يصف����ه التقرير هو ج����زء من بنية أو هيكلّية الس����يطرة 

ان الفلس����طينيين في القدس 
ّ
اإلس����رائيلية على الس����ك

ع 
ّ
الش����رقية. وطالما استمّرت هذه الس����يطرة، من المتوق

ان 
ّ
أن تواصل الس����لطات اإلس����رائيلية التعامل مع السك

الفلس����طينيين كجماعة غير مرغوب فيها وكأش����خاص 

 المعاني التي ينط����وي عليها ذلك. 
ّ

، ب����كل
ّ

يس����اوون أقل

ب تغيير 
ّ
وجزم بأن التغيي����ر الحقيقّي لهذا الوضع يتطل

الواقع في القدس من أساسه.

اعتقال طفل في القدس المحتلة.

تقرير جديد لمنظمتي »بتسيلم« و»مركز الدفاع عن الفرد«:

»جهاز تطبيق القانون اإلسرائيلي« يقوم بممارسات متطرفة 
غير قانونية حيال الفتية الفلسطينيين في القدس الشرقية!

ن سلطات تطبيق القانون من ممارسة الضغط على هؤالء الفتَية 
ّ

*هذه الممارسات تمك

لكي يوقعوا على اعترافات مختلقة تصبح الحقًا مستندًا لتجريمهم!*
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كتب هشام نفاع:

كلما ج���رى التعّمق التفصيل���ي في الميزاني���ات الحكومية لل���وزارات في 

إس���رائيل، تتضح طبق���ات جديدة م���ن التمييز على خلفّيتين أساس���ّيتين: 

الخلفي���ة القومية في حالة العرب الفلس���طينيين م���ن المواطنين؛ والخلفية 

الطبقية في حالة الش���رائح الضعيفة اقتصاديًا – علم���ًا بأنهما متقاطعتان 

بالنس���بة للعرب! وُيس���تدل من بحث اجراه معهد أبحاث الكنيس���ت الصيف 

عته إيتاي 
ّ
الفائ���ت، تحت عنوان »المكتبات في المدارس – صورة للوضع«، ووق

ز ضدها ال يستثنيها مجال  فايس���بالي، أن المجموعات المس���تضعفة والمميَّ

المكتب���ات، وهذا على الرغم م���ن ارتفاع الوعي والمعرف���ة المهنية التربوية 

بالحاجة الحيوية المتزايدة لدور المكتبة في السيرورة التدريسية.

وفقا له���ذا البحث، فإن المكتبة في المدرس���ة هي ج���زء ال يتجزأ من حياة 

المدرسة ومن برنامج التعليم، وهي مركب مهم في تطوير القدرات المعرفية 

وقدرات القراءة لطالب المدرسة. وتشير أبحاث يعتمدها البحث آنف الذكر إلى 

أن للمكتبة، لمس���توى الخدمات فيها ولدرجة التعاون ما بين طاقم التدريس 

وبين مسؤولي المكتبات، تأثيرا كبيرا على التحصيل الدراسي للطالب.

تشكل مكتبة المدرسة اليوم ما ُيعرف ب� »مركز موارد« متنوع ويوجد لها دور 

جوهري في دعم عمليات التدريس المختلفة التي تأخذ مجراها في المدرسة، 

وفي إنتاج مناخ للقراءة فيها. العديد من مستخلصات األبحاث المتنوعة التي 

أجريت في العقود االخيرة في دول مختلفة، تش���ير إلى أنه لمكتبة المدرسة 

تأثي���را إيجابيا على الطالب وفي جوانب متنوعة: نتائج أفضل في االمتحانات 

االعتيادي���ة للطالب في مختلف المجاالت، ارتفاع التحصيل العلمي ومعدالت 

نجاح الطالب في المواضيع التي تدّرس في الصف، توجه إيجابي نحو التعليم 

والقراءة بدرجة أعلى لغرض المتعة باإلضافة إلى األغراض الدراس���ية. وهكذا 

خلص بأنه توجد لمكتب���ات المدارس تأثيرات واضح���ة في اتجاه 
ُ
فق���د اس���ت

تقليص الفجوات بين الطالب من خلفيات مختلفة.

وثائق الوزارة لم تعّرف معايير
واضحة لنشاطات مكتبة المدرسة

تم وضع سياس���ات وزارة التعليم بش���أن مكتبات المدارس ضمن المنشور 

السنوي الذي أصدره مدير عام  الوزارة عام 1989 وعام 1998. وقد نص المنشور 

عل���ى أنه من الجدير أن تكون مكتبة في كل مؤسس���ة تعليمية وهي بمثابة 

مركز موارد يليق باحتياجات الطالب والمعلمين. وهو يفصل بشكل مستفيض 

وظائف المكتبة والش���كل الذي يجب عليها أن تؤدي دورها فيه. وعلى الرغم 

من ذلك، لم تعّرف تلك الوثائق الصادرة عن الوزارة معايير واضحة لنشاطات 

مكتبة المدرس���ة في مراحل التعليم المختلفة، وه���ي ال تتطرق الى الموارد 

التي يجب على المدرس���ة أو على جهات أخرى تخصيصها لمكتبة المدرسة، 

مصادرها ونطاقها. 

الجهة المس���ؤولة م���ن قبل وزارة التعليم عن مكتبات المدارس هي قس���م 

مكتبات المدارس، ضمن اإلدارة التربوية في وزارة التعليم. ويتولى مسؤولية 

هذا القسم موظف قطري ذو صالحيات على مكتبات المدارس ويعمل فيه عدد 

من المرش���دين مقّسمين على األلوية واألوس���اط التعليمية المختلفة. يعمل 

هذا القس���م فيما يخص جميع الجوانب المتعلقة بتشغيل مكتبات المدارس 

وتش���جيع القراءة في جهاز التعليم. ال تخصص الوزارة موارد إلقامة مكتبات 

مدرسية، وال لترميها او للدعم السّيار لنشاطاتها. بل إن دعم الوزارة لمكتبات 

المدارس يتم من خالل قناتين مركزيتين: حملة الكتب السنوية في التعليم 

االبتدائي، وتمويل وظيفة مسؤول المكتبة في التعليم فوق االبتدائي. 

حملة الكتب الس���نوية وفقا لما تنص عليه األنظمة ذات الشأن هي مشروع 

قطري لتشجيع القراءة، وينشط منذ نحو 20 عاما ومخصص لطالب وفتيان من 

جيل الحضانة وحتى الصف الثاني عش���ر. ش���اركت عام 2016- 2017 في هذا 

المش���روع 1246 مدرسة من بينها 1016 مدرس���ة ابتدائية. قسم من المدارس 

المشاركة في المشروع تتلقى رزم كتب وقسائم لشراء كتب بمبلغ يصل حتى 

1000 شيكل للمدرسة.

يجري تمويل وظيفة مسؤول المكتبة للتعليم فوق االبتدائي وفقا لمقياس 

مس���ؤول مكتبة واحد لكل 25 صفا دراس���يا. يتم تش���غيل مس���ؤول المكتبة 

من قبل الس���لطة المحلية بتموي���ل كامل من الوزارة وبدون مطالبة الس���لطة 

المحلية باس���تكتاب دائم لتمويل الوظيفة. ووفق���ا للمعطيات التي وفرتها 

وزارة التعليم فقد تم تمويل تش���غيل 1423 مسؤول مكتبة في 1102 مدرسة 

ف���وق ابتدائية )بنس���ب وظائف مختلفة(. يتم في التعليم العبري تش���غيل 

مس���ؤول مكتبة ف���ي 85% من المدارس ف���وق االبتدائية بينم���ا في التعليم 

العربي يتم تش���غيل مسؤول مكتبة في 61% من المدارس فقط. في التعليم 

الرس���مي العبري يتم تشغيل عامل مكتبة في 78% من المدارس مقابل %90 

في مدارس الوس���ط المسمى الرس���مي- الديني. من خالل تحليل المعطيات 

وتوزيعها وفقا لما يعرف ب� »العناقيد االجتماعية االقتصادية« التي تنتمي 

اليها البلدة التي تقع المدرسة فيها، نرى أنه في المدارس الواقعة في بلدات 

هي األضعف اقتصاديا )أي من العناقيد 1-3( تم تش���غيل مسؤولي مكتبات 

ف���ي نحو 70% من المدارس، وه���ذا في حين وصلت النس���بة في البلدات من 

الطبقة االقتصادية االجتماعية المتوسطة الى 85% من المدارس. 

معظ���م الميزاني���ة التي تخصصه���ا وزارة التعلي���م لمكتب���ات المدارس 

مخصصة لتموي���ل وظيفة مس���ؤول المكتبات في التعليم ف���وق االبتدائي. 

وق���د خصصت وزارة التعليم في س���نة 2016 بالمجمل نحو 89 مليون ش���يكل 

لمكتبات المدارس، منها نحو 50 مليون شيكل لتمويل وظيفة مسؤول مكتبة 

ف���ي المدارس الثانوية، و 37 مليون ش���يكل لتموي���ل الوظيفة في المدارس 

االعدادي���ة بينما تم تخصي���ص ما يقل عن مليوني ش���يكل من ميزانية هذا 

القسم لمكتبات تعمل لدعم نشاطات مكتبية. 

هن���اك 60% من المدارس االبتدائية قامت بتقدي���م تقارير لوزارة التعليم 

عن مصروفات القتناء كتب وللصرف على مكتبات في الس���نة الدراسية 2015- 

2016. نح���و 55% من مجمل المدارس التي أبلغت عن مصروفات في هذا البند، 

قام���ت بصرف ميزانية وصلت حتى 2500 ش���يكل. هذه المدارس ذات اإلدارة 

الذاتية صرفت نحو 5 ماليين شيكل على الكتب والمكتبات. 

ال توجد بحوزة وزارة التعليم 
معلومات شاملة ووافية

يقول البحث إنه ليس بحوزة وزارة التعليم وال أية جهة اخرى اليوم معلومات 

ش���املة ووافية وال تفاصي���ل راهنة عن مكتبات الم���دارس، عاملي المكتبات 

الذي���ن يفّعلونها وال عن مدى تأهيلهم، وال عن خدمات المدارس وما ش���ابه. 

فالمعطيات التي بحوزة معّدي البحث، ح���ول مكتبات المدارس المأخوذة من 

مصادر مختلفة، كما يصّرحون، هي معلومات غير محّدثة بغالبيتها، وتنطوي 

أحيان���ا على معلومات من مصادر مختلفة اتضح الحقًا وجود تناقضات بينها. 

ومع ذلك فإن مصادر المعلومات المتوفرة المختلفة دلت بشكل منهجي على 

وجود فجوات بين التعليم العبري وبين التعليم العربي في هذا المجال، سواء 

في التعليم االبتدائي او في التعليم فوق االبتدائي.

أما المصادر التي اعتمد عليها هذا التقرير فقد كانت كالتالي:

اس���تطالع قس���م المكتبات في وزارة التعليم وفي مكتب اإلحصاء المركزي 

 على أن نحو 80% من المدارس االبتدائية ونحو 90% من 
ّ

م���ن العام 2005، ودل

المدارس في جهاز التعليم فوق االبتدائي، كانت تضم مكتبات فيها. نس���بة 

الم���دارس في جهاز التعليم العربي التي اش���تملت عل���ى مكتبات منخفضة 

قياس���ا بنسبة المكتبات في جهاز التعليم العبري الرسمي والرسمي الديني، 

وذلك ف���ي جميع المراحل العمري���ة والصفوف. في نح���و 34% من المكتبات 

ف���ي التعليم العبري وفي نحو 44% من المكتبات ف���ي التعليم العربي ال يتم 

تشغيل مس���ؤول مكتبة. وفي العديد من المكتبات التي تم تشغيل مسؤول 

مكتب���ة فيها لم يكن لديه تأهيل في مجال علم المكتبات، وإنما كان تأهيله 

يقتصر على التدريس فقط وقد أدى وظيفته كمس���ؤول مكتبة لعدة ساعات 

أسبوعية قليلة، إلى جانب عمله في وظيفة اخرى داخل المدرسة. 

عدد العناوين في مكتبات 
المدارس العربية أقل من العبرية

استطالع خدمات التعليم والرفاه الذي أجراه مكتب اإلحصاء المركزي لصالح 

وزارة التعليم في العام 2008 دل على وجود فجوات مش���ابهة وكذلك فجوات 

بموج���ب الوضع االقتص���ادي االجتماع���ي للمدارس، وخصوصا ف���ي التعليم 

االبتدائي. في نحو 36% من المدارس االبتدائية االقوى اقتصاديا داخل جهاز 

التعليم العبري الرس���مي، كانت هناك مكتبة لكل مدرس���ة، وهذا مقابل نحو 

54% م���ن المدارس االبتدائية االضعف اقتصاديا. أما في المدارس االبتدائية 

الرس���مية الدينية فقد كان���ت الفجوات أكثر بروزًا – ف���ي 67% من المدارس 

األقوى اقتصاديًا كانت هناك مكتبات، مقابل نحو 42% من المدارس األضعف 

اقتصاديا. وف���ي التعليم العربي كان في جميع المدارس بمس���توى الرعاية 

العليا مكتبة لكل مدرس���ة، وه���ذا مقابل 37% فقط في المدارس بمس���توى 

الرعاية األضعف.

مصدر إضافي للمعلومات حول وضع المكتبات المدرس���ية، كان اإلجابات 

على أس���ئلة في مواضيع خدمات المكتب���ات في المدارس، والتي وردت في 

إطار اس���تطالعات وامتحانات دولية – وفق���ا لمعطيات تم جمعها في إطار 

أس���ئلة تمهيدية المتحان بيرلي���ز الذي يبحث قدرات الق���راءة لدى طالب 

الصف الرابع. في العام 2011، كان لدى 83% من الطالب مكتبة في المدرسة 

وكان ف���ي معظ���م المدارس ما بي���ن 500 حتى 5000 عن���وان كتاب منفرد. 

وفي مقارنة دولية، كانت نس���بة الط���الب الذين ابلغوا عن وجود مكتبة في 

المدارس في إس���رائيل اقل بقليل من معدل الدول التي ش���اركت في هذا 

االمتح���ان، وكانت مكتبات المدارس في إس���رائيل أصغر قياس���ا بمكتبات 

المدارس في دول اخرى.

مصدر آخر هو اس���تمارات األس���ئلة الموجه���ة لمديري الم���دارس الذين 

ش���اركوا في امتحان تين الذي يبحث التحصيل الدراس���ي في العلوم لطالب 

الصف الثامن. في الع���ام 2015، دلت اإلجابات على انه في 82% من المدارس 

االعدادي���ة كانت هناك مكتبة. وفي نحو نصف تل���ك المكتبات )47 بالمئة(، 

كان هن���اك ما يزيد عن الفي عنوان كتاب مطب���وع. يوجد في التعليم العبري 

وفقا لهذا االس���تطالع مكتبة في 84% من المدارس مقابل 75% من المدارس 

ف���ي جهاز التعليم العربي، وعدد العناوين في مكتبات المدارس في التعليم 

العربي اقل منه في التعليم العبري.

نقص في المعلومات الوافية 
حول مسؤولي مكتبات المدارس

توجد لمس���ؤولي مكتبات المدارس، تأهيلهم ولمدى التعاون بينهم وبين 

اعض���اء طاقم التدريس في المدرس���ة، أهمية حاس���مة من حيث مس���اهمة 

المكتبة في دعم الطالب والمؤسس���ة التعليمية بأكملها. على الرغم من ذلك 

فليس هناك، يقول البحث، معلومات وافية حول مسؤولي المكتبات المشغلين 

في المدارس، تحصيلهم العلمي وظروف تش���غيلهم، وبمن فيهم مس���ؤولو 

المكتبات الذين يتم تشغيلهم وفقا للوظيفة الممولة من وزارة التعليم.

إن ش���روط قبول وتش���غيل عاملي المكتبات في مؤسسات التعليم فوق 

االبتدائي وفقا لش���روط وزارة التعليم اليوم، هي حيازة شهادة أكاديمية 

في مجال علم المكتبات أو ش���هادة أكاديمية في هذا المجال أو ش���هادة 

أكاديمية معترف بها، مع تفضيل لمجال التربية وشهادة مسؤول مكتبة 

مؤهل. ليس���ت هناك شروط قبول واضحة لتش���غيل مسؤولي مكتبات في 

التعليم االبتدائي، وهكذا فان كل جهة تقوم بتش���غيل مسؤولي مكتبات 

في التعليم االبتدائي، تحدد لنفسها المطالب والمتطلبات لغرض تفعيل 

هذه الوظيفة.

يتم تأهيل مس���ؤولي المكتبات في إسرائيل بمس���اقين – األول أكاديمي 

لحيازة ش���هادة اللقب األول أو الثاني في علم المكتبات، وبجانبه مس���اق غير 

أكاديمي لتلقي ش���هادة مس���ؤول مكتب���ة. وفقا لمعطي���ات مكتب اإلحصاء 

المرك���زي للع���ام 2016 دَرس موضوع علم المكتبات  ف���ي الجامعات 420 طالبا 

لني���ل مختل���ف األلق���اب، األول والثاني والثال���ث. وفي الع���ام 2015 حاز لقبا 

أكاديميا ف���ي علم المكتبات 109 خريجين جامعيي���ن. باإلضافة إليهم فمنذ 

الع���ام 2013 أنهى تعليم اللقب الثاني في كلية دافيد يلين 64 خريجا )هذه 

الكلية ت���دّرس لنيل اللقب الثاني بينما تدرس جامعة بار ايالن لنيل األلقاب 

جميعها من األول وحتى الثالث(. 

هناك مس���اقات دراسية لنيل شهادة مسؤول مكتبة معترف به في جامعة 

حيفا وفي كلية دافيد يلين المذكورة وكلية بيت بيرل وكلية أورانيم. ويتعلم 

في هذه البرامج التعليمية س���نويا نحو 150 طالبا، وقد تخرج منها جميعا في 

العام الدراسي الماضي نحو 60 خريجًا. 

إن ظروف وش���روط تشغيل مس���ؤولي المكتبات في المدارس متنوعة جدا، 

حيث ال توجد هناك اتفاقية عمل متجانس���ة في هذا المجال. ويتم تش���غيل 

مس���ؤولي المكتبات في مراحل التعليم المختلفة من قبل جهات تش���غيلية 

مختلفة منها الس���لطات المحلي���ة، جهات مالكة ومش���غلة لمدارس خاصة، 

جمعي���ات تربوية وتعليمي���ة. وهكذا ينش���أ وضع فيه س���اللم وتدريجيات 

مختلفة لألجور وفقا للتحصيل العلمي لمسؤولي المكتبات. وعلى وجه العموم 

فإن أجر معظم مس���ؤولي المكتبات الذين تش���غلهم الس���لطات المحلية في 

التعليم ف���وق االبتدائي، وخصوصا ممن ليس بحوزتهم ش���هادة أكاديمية، 

هو أجر منخفض قياسا بعمال غير أكاديميين آخرين في جهاز التعليم، ممن 

تشغلهم سلطات محلية.

أم���ا تمويل وزارة التعليم لتش���غيل مس���ؤولي مكتبات ف���ي التعليم فوق 

االبتدائ���ي، فيتواف���ق مع تكلف���ة أجر عامل���ي المكتبات غي���ر األكاديميين، 

وهذا عل���ى الرغم من أن هناك اليوم حاجة لمس���ؤولي مكتبات ذوي تحصيل 

أكاديمي. وبالتالي فقد يشكل هذا عائقا أمام تشغيل مسؤولي مكتبات ذوي 

تحصيل مالئم، وعلى وجه الخصوص في السلطات الملحية الضعيفة. ويوجد 

في التعليم االبتدائي طيف واس���ع من تسويات وترتيبات تشغيل مسؤولي 

مكتب���ات في الم���دارس االبتدائية. ففي بعض الس���لطات المحلية تخصص 

البلدية ميزانية لتش���غيل مس���ؤول مكتب���ة في الم���دارس االبتدائية. وفي 

الس���لطات المحلية التي ال تخصص ميزانية لوظيفة مسؤول مكتبة المدرسة، 

يتم بش���كل عام تشغيل مسؤول مكتبة المدرسة في التعليم االبتدائي وفقا 

لمبادرات مديري المدارس وبواسطة مصادر الميزانيات او الساعات الدراسية 

التي بمتناول أيديهم. 

تش���كل مكتبة المدرس���ة بيئة تعليمية تجمع تحت س���قف واحد وبشكل 

منظم، منهجي وبمتناول اليد، مواد مصدرها الكتب وغير الكتب والتجهيزات 

المطلوبة الستخدامها وتشغيلها وفقا الحتياجات الطالب والمعلمين.

وتشير دراسات عدة الى انه خالل النصف الثاني من القرن العشرين حصل 

تطور ملحوظ في فكرة دور المكتبة المدرسية. فتحولت من مجرد مخزن كتب 

مخصص الستكمال برنامج التعليم بالمدرس���ة، واحتوى بشكل أساسي على 

كتب مساعدة، إلى مركز موارد يقع في قلب الشبكة المدرسية، ليدعم ويعزز 

س���يرورات التعليم الجارية في الصفوف المدرس���ية وفي فضاءات أخرى في 

المدرسة.

وفقا لذلك، يتوجب على المدرس���ة أن تشتمل باإلضافة لمصادر المعلومات 

المكتوبة والمطبوعة كالكتب والمجالت، أيضا على مصادر ووسائل معلوماتية 

تقنية ومحوسبة ووسائل لتوفير مثل هذه الموارد. فمسؤول المكتبة يتوجب 

علي���ه أن يكون مهنيًا وأخصائيا معلوماتيا يرش���د الط���الب والمعلمين فيما 

يتعلق باالس���تخدام الصحيح والناج���ع لمصادر المعلوم���ات المتوفرة. فهو 

منخرط في س���يرورات التعليم في المدرسة بأوجه مختلفة بدءا بالتعاون مع 

المعلمين خالل بناء برنامج التعليم في الصف، وصوال الى مساعدة الطالب في 

التعليم الذاتي المستقل. 

تش���ير األبحاث إل���ى ارتفاع نس���بة ووتيرة توف���ر المعلومات في ش���بكة 

االنترنت مما حمل تأثيرا حاس���ما على عمل المكتبة ومس���ؤول المكتبة. هذه 

التغييرات ادت الى زيادة اهمية المكتبة في المدرس���ة كوس���يلة مس���اعدة 

للط���الب والمعلمين في مواجهة ثراء المعلومات ودرجة تعقيداتها بمختلف 

مصادرها، ولمس���اعدتهم في امتالك القدرات القرائية بما يش���مل تقنيات 

المعلومات الرقمية والتعلم في مسارات مستقلة الى جانب التعلم في الصف 

المدرسي.

تؤكد وزارة التعليم اإلسرائيلية من خالل عدة وثائق هذه األهمية المذكورة 

أعاله وهي تش���دد عل���ى دور المكتبة من حيث الدور ال���ذي تقوم به وحيوية 

عملها في س���يرورات التعليم وإنتاج مناخ قراءة نِش���ط في المدرسة. وهو ما 

يقود الى ادراج المكتبات كجزء من برنامج التعليم وعملية التعليم الموسعة. 

البحث المش���ار إليه على هذه الصفحة يتطرق من خالل اس���تعراض أبحاث 

أجريت منذ العام 2013 إلى األثر اإليجابي الملحوظ الس���تثمار الطاقة الكامنة 

في المكتبات بم���ا يخص التحصيل العلمي والنجاح الدراس���ي. فهناك وفقا 

لتلك األبح���اث نتائج أفضل في االمتحانات االعتيادية المعيارية في مجاالت 

مختلف���ة منها: القراءة، القدرات اللغوية، التاريخ والرياضيات. وهناك ارتفاع 

ف���ي التحصيل وفي نجاح الطالب في مواضيع يتم تدريس���ها في الصف بما 

يش���مل قراءة المعلومات والتوجه اإليجابي نحو التعليم. وقد برز هذا التأثير 

ف���ي اتجاه دافعية التعليم وتحس���ن منالية المهمات التعليمية وتحس���ين 

الثقة بالنفس لدى الطالب وارتفاع نسبة القراءة لغير االغراض التعليمية بل 

لغرض المتعة الذهنية.

لق���د كان للمكتبات المدرس���ية بالمجمل أثر اجتماعي هام يتجس���د في 

تقلي���ص الفجوات بين ط���الب من خلفي���ات مختلفة. والتوص���ل الى هذه 

االنجازات يتطلب وجود مسؤول مكتبة لديه تأهيل بوظيفة كاملة ويتمتع 

بعنصر المب���ادرة وبمكانة إداري���ة، وهذا باإلضافة إلى ض���رورة وجود قوة 

مس���اعدة لتنفيذ المهمات اليومية الجارية التي تمكن مس���ؤول المكتبة 

من المبادرة الى نش���اطات تعليمية وتعاون مع طاقم المدرس���ة التعليمي 

واإلداري. يع���دد البح���ث متطلبات أخرى الس���تنفاد الفائ���دة الكامنة في 

مكتبة نشطة ومنها: توس���يع وتجديد مجموعة الكتب المطبوعة والرقمية 

في المكتبة، توس���يع س���اعات نش���اط المكتبة ومالءمة مخ���زون المكتبة 

الحتياجات الط���الب المحدثة والمتنوعة والمرتبط���ة ببرامج التعليم التي 

تضعها المدرس���ة نفسها، فهذا من شأنه جذب الطالب الى القراءة لغرض 

المتعة الذهنية أيضا. وهناك أهمية لتوفر تكنولوجيا المعلومات الحديثة 

ووسائلها. 

يقول البحث إن هذه المعلومات مس���تقاة أكثر شيء من عمل المكتبات في 

الواليات المتحدة، وبعضها من استراليا وبريطانيا. ولكن على الرغم من وجود 

عدد من األبحاث التي تتناول مكتبات المدارس في إس���رائيل، ليس���ت هناك 

أبحاث كثيرة تتناول تأثير مكتبة المدرسة على تحصيل الطالب في إسرائيل. 

أم���ا األبحاث القليلة فقد تركزت في توصياته���ا حول ضرورة تأهيل معلمين 

كمس���ؤولي مكتب���ات، لغرض زيادة التع���اون بين المعلمين وبين مس���ؤولي 

المكتب���ات مع وض���ع توكيد خاص على بلورة رؤية واس���عة له���ذه الوظيفة، 

وأهمية التعاون ضمن س���يرورات التأهيل المختلفة. وكذلك تخصيص قوى 

مس���اعدة للقيام بوظائف تقني���ة جارية لغرض إتاحة اإلمكانية لمس���ؤولي 

المكتب���ات لتخصيص الوقت المطلوب إلنتاج التعاون المذكور وتش���جيعهم 

على بذل الجهد في تطوير الروابط المهنية مع معلمي المدرس���ة، إلى جانب 

بذل الجه���د واالس���تثمار لتطوير م���وارد المكتبة نفس���ها وإثرائها وإجراء 

اس���تكماالت وتطوير دائم لمؤهالت ومقدرات مسؤولي المكتبات في سنوات 

عملهم المتراكمة.

عدم تخصيص ميزانية ثابتة 
لمكتبات التعليم فوق االبتدائي

يتضح من الفحص الذي أجراه معدو البحث أمام جهات مختلفة تنش���ط في 

مجال المكتبات المدرس���ية أن هناك على األقل 2300 صاحب وظيفة يعملون 

كمسؤولي مكتبات، ومنهم نحو 1400 بتمويل من وزارة التعليم في المدارس 

فوق االبتدائية، وهناك 900 صاحب وظيفة في مكتبات المدارس االبتدائية. 

مديرة قس����م التعليم في الهس����تدروت روتي ليفي التي تعمل في مجال 

شروط تشغيل مسؤولي المكتبات الذين تعينهم السلطات المحلية، تقول 

إن أجور مس����ؤولي المكتبات في التدريج اإلداري، متدنية جدا قياسا بجميع 

العاملين اآلخرين بنفس التدريج، من الذين تش����غلهم الس����لطات المحلية 

بتموي����ل وزارة التعلي����م، مثال س����كرتيري المدارس، مس����اعدي المعلمين 

وغيرهم.

مس���ؤولو المكتب���ات ال ينال���ون أية إضاف���ات على األج���ور كالتي تخصص 

لس���واهم في التدريج نفس���ه. وفقا ل���وزارة التعليم يتوجب على الس���لطات 

المحلية أن تدفع لمس���ؤولي المكتبات أجورا وفقا التفاقيات األجور المعمول 

بها في هذا القطاع، ويجب عليهم في حال اقتضت الحاجة دفع أجر أعلى من 

مع���دل األجر الذي تموله وزارة التعليم. وهكذا فان الس���لطات المحلية التي 

ال تتمكن من دفع تكلفة أجور كاملة، قد تلجأ الى تش���غيل مسؤولي مكتبات 

يفتقرون لشهادات أكاديمية بغية دفع أجور منخفضة لهم أو حتى االمتناع 

عن تشغيل مسؤولي مكتبات بالمرة.

وفيما يتجاوز تخصيص ميزانية لوظيفة مسؤول المكتبة، ال تخصص وزارة 

التعلي���م ميزانية ثابتة للمكتبات في التعليم فوق االبتدائي، بحيث يتوجب 

على المدرس���ة نفسها تمويل التكاليف المطلوبة لتشغيل وتفعيل المكتبة 

وم���ن مواردها الخاص���ة. ووفقا لبحث أجري عام 2000 واش���تمل على نحو 140 

مكتبة في التعليم فوق االبتدائي كانت ميزانية نحو نصف المكتبات 10000 

آالف ش���يكل س���نويا فما فوق وميزانية 28% من المكتبات تراوح بين 2000 و 

10000 شيكل س���نويا بينما لم تخصص ميزانية سنوية ثابتة للمكتبات في 

5ر6% من المدارس.

كما أن قسما كبيرا من الميزانية السنوية في قسم المكتبات ينقل كإضافة 

على الميزانية خالل الس���نة وليس كجزء أساسي منها. في السنوات األخيرة 

ازداد هذا المؤش���ر قوة بس���بب تقليص الميزانية األساسية المخصصة أصال 

لقس���م المكتبات، وزيادة اإلضافات عليها على امتداد الس���نة. ووفقا لمصدر 

ص معظ���م الميزانية القتن���اء رزم كتب للمدارس  مس���ؤول في الوزارة يخصَّ

المش���اركة في برنامج حمل���ة الكتب المذك���ور، وكذلك توزيع قس���ائم على 

المدارس لتستكمل بنفس���ها عملية االقتناء. وفي السنة الدراسية السابقة 

تم تخصيص نحو 75ر1 مليون ش���يكل لهذا البرنامج أما سائر الميزانية فهو 

مخصص لتنظيم دورات اس���تكمال ومؤتمرات لعاملي ومس���ؤولي المكتبات 

المدرسية وبرامج أخرى يشارك القسم في تمويلها.

ش���ارك في هذا البرنامج في الس���نة المنصرمة 1246 مدرس���ة من التعليم 

العادي ومنها 278 مدرسة مما تعرفه الوزارة »التعليم غير اليهودي« إذ تقسم 

أجهزة التعليم الى تقس���يمات طائفية فيها الدرزي والبدوي والشركس���ي!! 

وفي جميع األحوال تظل هذه النسبة منخفضة كما سبقت اإلشارة.

تقصير وزاري بالرغم من االعتراف بمكتبة المدرسة ومساهمتها في التحصيل الدراسي!

معطيات تبّين التمييز في جميع المراحل العمرية والصفوف

عدد مكتبات المدارس العربية منخفض قياسًا بالمدارس العبرية وعدد كتبها محدود أكثر أيضًا!


