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يتشرف بدعوتكم لحضور محاضرة

 للدكتور صالح عبد الجواد 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت

حول 
»األنثروبولوجيا االستعمارية اإلسرائيلية

 ودراسة التاريخ االجتماعي الفلسطيني«  

يعقب على المحاضرة:

الدكتور عالء العزة
أستاذ األنثروبولوجيا في جامعة بير زيت

وذلك يوم األحد الموافق 2015/04/26، في تمام الساعة الرابعة عصرًا
في مقر مركز “مدار” رام الله - الماصيون- بجانب وزارة التخطيط- عمارة ابن خلدون )ط 2(

واصلت بلدية حيفا، أم���س االثنين، تنفيذ خطتها الرامية 

إلى إغ���اق المصانع الملوث���ة للجو في خليج حيفا، وس���دت 

بش���كل جزئي الطرق المؤدية إلى مصان���ع البتروكيماويات، 

وبينها مصنعا »بزان« و«حيفا كيميكاليم«. 

ووضعت البلدية شاحنات جمع النفايات في الطرق المؤدية 

إلى هذه المصانع خال ليلة األحد – االثنين، في خطوة رمزية 

لاحتجاج على تلويث البيئة.

وأخلت شركة »بزان« شاحنات البلدية من الطرق المؤدية إلى 

مصنعها بواس���طة رافعات، صباح أمس، وذلك بالتنسيق مع 

الشرطة. وبرغم ذلك أعلنت البلدية أنها تعتزم االستمرار في 

وضع عراقيل في الطرق المؤدية إلى مصانع البتروكيماويات 

بأساليب وطرق أخرى، بحسب بيان رسمي صادر عن البلدية.

وأعلن رئيس بلدي���ة حيفا، يونا ياهف، صباح أول من أمس 

األحد، ع���ن إغاق مصانع البتروكيماوي���ات في منطقة خليج 

ش���رت 
ُ
حيف���ا، وذلك في أعقاب الضجة التي أثارتها تقارير ن

مؤخرا حول تلوث الجو وتقرير وزارة الصحة اإلسرائيلية حول 

ارتفاع عدد المصابين بالس���رطان بس���بب هذا التلوث. وقال 

ياهف إن���ه أصدر أمرا بإغاق فوري لكاف���ة المصانع الملوثة 

للجو وش���دد على أنه “ال يمكن دفع المزيد من البنى التحتية 

الملوثة للبيئة إلى متروبولين حيفا”.  

وحّمل ياهف، خ���ال مؤتمر صحافي عقده في مستش���فى 

“رامبام”، الحكومة مس���ؤولية الوض���ع البيئي في خليج حيفا، 

وقال إنه “بعد نش���ر معطيات وزارة الصحة، لن تس���مح بلدية 

حيفا بمس إضافي بس���كانها وسكان المدن المجاورة. إن دولة 

إس���رائيل تحتجز مليوني رهينة، ونفذت كل ما تش���اء طوال 

خمسين عاما من دون أن تكون لبلدية حيفا عاقة بهذا األمر”.  

وأعلن ياهف عن تش���كيل طاقم طوارئ في مكتبه لمتابعة 

الموض���وع، وأوضح أنه “تم إلغاء أجندة البلدية وسننش���غل 

بهذا الموضوع فقط من خال استخدام كل الوسائل. ونطالب 

حكومة إسرائيل بأن تعرف فورا ما هي المعطيات الحقيقية، 

وبأن أوالدنا لن يكونوا رهائن في كل ما يتعلق بصحتهم”.

في المقابل، أعلنت الشرطة أنها لن تسمح بإغاق شوارع أو 

عرقلة حركة الس���ير في منطقة حيفا، وأنها ستسمح بتنفيذ 

احتجاجات بش���رط تقديم طلب منظم. واس���تدعت الشرطة 

شاحنات إلخاء شاحنات البلدية التي تعرقل السير.

وانتق���دت منظمات تعنى بش���ؤون البيئ���ة ياهف وقالت 

إنه كان ينبغي أن يتحرك منذ س���نوات، وتساءلت “أين كان 

ياه���ف حتى اآلن؟”، وأك���دت أن “ال ياه���ف وال وزارة حماية 

البيئة وال وزارة الصحة فعلوا ش���يئا من أجل وقف مخططات 

مثل توس���يع مين���اء الوقود”. كما وصف���ت المنظمات إغاق 

المصانع بش���احنات البلدية بأنه “استفزاز”، وطالبت بدال من 

ذلك بوضع خطط عملية لمعالجة تلوث البيئة في كل منطقة 

خليج حيفا. وتظاهر عشرات من نشطاء البيئة في خليج حيفا 

احتجاجا على تلوث الجو.

وكان���ت وزارة الصحة اإلس���رائيلية قد نش���رت تقريرا يوم 

الثاث���اء الماضي قالت فيه إن أكث���ر من نصف حاالت إصابة 

األوالد بالس���رطان بين األعوام 1998 و2007 سببها تلوث الجو 

في منطقة خليج حيفا.

بلدية حيفا تغلق الطرق المؤدية لمصانع 
البتروكيماويات بعد تزايد مرضى السرطان

داه���م محققو ش���رطة من وح���دة »اله���ف 433« لمكافحة 

االحتيال والجريمة المنظمة، صباح أول من أمس األحد، منزل 

نائبة وزير الداخلية الس���ابقة، فاينا كيرشنباوم، واقتادوها 

للتحقيق في قضية الفس���اد الكبرى المرتبطة بعدد من قادة 

حزب »يسرائيل بيتينو« الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان. 

وأفادت تقارير إعامية بأنه إلى جانب كيرش���نباوم، أوقف 

المحققون عددا من أفراد عائلتها واقتادوهم للتحقيق، كما 

أن المحققين أجروا تفتيشا في المنزل.

وفي ختام التحقيق مع كيرش���نباوم تم إخاء سبيلها إلى 

منزلها وفرض قيود عليها، وفي هذا السياق أصدرت الشرطة 

أمرا يمنعها من مغادرة الباد ومنعها من إجراء أي اتصال مع 

مشبوهين آخرين في القضية والذين يزيد عددهم عن 30. 

ويأت���ي هذا التط���ور في إطار التحقيق بش���بهات فس���اد 

وتحوي���ل أم���وال عامة لجه���ات خاصة بواس���طة جهات من 

“يس���رائيل بيتين���و”. وتش���ير التقدي���رات لدى الش���رطة 

اإلسرائيلية إلى أنه س���يتم تقديم 15 الئحة اتهام في إطار 

قضية الفس���اد الكبرى التي يش���تبه بتورط قياديين تولوا 

مناصب وزارية من حزب “يسرائيل بيتينو فيها.

ونقلت وس���ائل إعام إس���رائيلية عن المفتش العام للشرطة، 

يوحنان دانينو، قوله يوم السبت الماضي، إنه يوجد لدى الشرطة 

ستة ش���هود ملك في القضية. ولم يفصح دانينو عن تفاصيل 

االتفاقيات مع هؤالء الش���هود، كما أنه يحظر نش���ر أسمائهم. 

ورغم ذلك، قالت مصادر في الش���رطة إنه سيتم تخفيف لوائح 

اتهام ضد الشهود لكن لوائح اتهام ضد بعضهم ستقدم.

ووصف دانينو قضية الفساد هذه والتي باتت تعرف باسم 

“قضية يس���رائيل بيتينو”، خال مشاركته في ندوة ‘سبت 

الثقافة’ في مدينة بئر الس���بع، بأنها “إحدى قضايا الفساد 

األكبر التي حدثت، ويوجد مش���تبهون ليس من يس���رائيل 

بيتينو فقط”. وتطرق دانينو إلى الكشف عن القضية عشية 

االنتخابات، وهو توقيت ينطوي على إشكالية، لكنه شدد على 

أن “بإمكانك���م االعتماد علينا بأننا درس���نا كافة االعتبارات، 

وه���ذا لم يكن قرارا أوتوماتيكي���ا”. وأردف أنه “توصلنا هنا 

إلى ش���بهات كثيرة في مجال الرشاوى. والتحقيق سينتهي 

بحلول منتصف أيار المقبل”.

ويش���ار إلى أن كيرشنباوم هي المش���تبهة المركزية في 

القضية. كذلك يتوقع تقديم لوائح اتهام ضد المدير العام 

السابق لوزارة الزراعة، رامي كوهين، وضد يسرائيل يهوشواع 

المقرب من ليبرمان، وضد اثنين آخرين من قادة “يس���رائيل 

بيتينو” ومقربين من ليبرمان. كذلك تشتبه الشرطة بارتكاب 

وزير الس���ياحة الس���ابق، ستاس ميس���يجنيكوف، مخالفات 

فساد في إطار هذه القضية.

وتشتبه الشرطة بأن المشتبه بهم شاركوا في طريقة جرى 

م���ن خالها تحويل ميزانيات مقابل دف���ع أموال إلى مقربين 

منهم أو تعيينهم في وظائف. ويسود االعتقاد في الشرطة 

قدم لوائح اتهام في قضايا أخرى مرتبطة بشركات 
ُ
أنه س���ت

في المستوطنات، وأبرز المتهمين في هذا السياق هو رئيس 

المجلس اإلقليمي ‘شومرون’ )السامرة(، غرشون مسيكا، الذي 

يعتبر أحد أبرز قادة المستوطنين. وجرى التحقيق مع مسيكا 

وآخرين بشبهة دفع رش���اوى لكيرشنباوم، من أجل أن تعمل 

على شطب ديون لشركتهم.

توقع تقديم 15 الئحة اتهام في إطار قضية الفساد الكبرى 
التي يشتبه بتورط قياديين من حزب ليبرمان فيها!

للدراس���ات  الفلس���طيني  المرك���ز  أطل���ق  الل���ه:  رام 

اإلسرائيلية- “مدار” األسبوع الفائت موقعه اإللكتروني 

الجديد على شبكة االنترنت متوخيًا أن يكون بإمكانه أن 

يضع كل ما أنتجه على مدى نش���اطه طوال عقد ونصف 

العقد في متناول المتصفح. 

عّد 
ُ
ويضم الموقع الجديد “موس���وعة مصطلح���ات” ت

تطويرًا لمعجم المصطلحات الذي أصدره المركز، ش���امًا 

فيها أغلب المصطلحات المتعلقة بالشؤون اإلسرائيلية 

في شتى مضاميرها. 

كما يض���م أرش���يفًا لجميع أع���داد ملحق “المش���هد 

اإلسرائيلي” الذي يوفر إطالة عن قرب على ما يحدث في 

إسرائيل قراءة ومتابعة وتحليًا.

ويوفر الموقع للمتصفح أرش���يفًا كام���ًا لجميع أعداد 

المجلة الفصلية المتخصصة “قضايا إس���رائيلية” جرى 

تقس���يمه بموجب المواضيع، إلى جانب أرشيف لجميع 

أع���داد التقارير اإلس���تراتيجية الس���نوية التي ترصد 

وتحل���ل أهم المس���تجدات والتطورات التي تش���هدها 

الس���احة اإلس���رائيلية على مدى كل عام )متوفرة مجانًا 

.) PDFبنسخ

كذل���ك يوفر أرش���يفًا لجمي���ع أعداد سلس���لة “أوراق 

إس���رائيلية” )متوفرة مجانًا بنس���خPDF (. وهي سلسلة 

مترجمة تشمل تقارير موس���عة حول محاور إسرائيلية 

متعّددة في السياسة واالقتصاد واالجتماع واإلعام وما 

إلى ذلك.

ويضم الموقع الجديد أرش���يفًا لجميع الفعاليات التي 

عقدها “م���دار” بمبادرته أو بالتع���اون مع هيئات أخرى 

بالفيديو والصور.

أخيرًا يشتمل الموقع الجديد ل�”مركز مدار” على خدمة 

.PDF شراء )أون الين( وخدمة شراء كتب المركز بنسخة

وفي مناس���بة إطاق هذا الموقع الجديد قالت المديرة 

العامة ل�”مركز مدار” د. هنيدة غانم إن الغاية األهم من 

هذا الموقع هو أن يكون سبيل المركز إلى االنتشار أيضًا 

في العالم العربي والعالم الواسع نظرًا إلى كونه من أهم 

مراكز األبحاث ف���ي العالم المتخصص في هذا النوع من 

الدراس���ات ما جعله مرجعية موثوقًا بها سواء لصانعي 

القرار أو لجمهور القراء الواسع.

وأضاف���ت غان���م أن الهدف من وضع م���ا أنتجه “مركز 

م���دار” في متن���اول المتصفح عبر ه���ذا الموقع الجديد 

ه���و تعميم فائدته المعرفية عل���ى أكبر عدد ممكن من 

الجمهور، الفتة إلى وجود تعطش لدى الجمهور العربي 

لهذه المعرفة.

وأك���دت أن المرك���ز مس���تعد لس���ماع أي ماحظات أو 

اقتراحات من شأنها أن تفيد عمله وتدفع به قدمًا.

عنوان الموقع الجديد ل�”مركز مدار”:

www.madarcenter.org

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- »مدار« 
يطلق موقعه اإللكتروني الجديد

*الموقع يضع في متناول المتصفح كل ما أنتجه 
المركز طوال فترة نشاطه منذ عقد ونصف العقد*

نش���رت وزارة »الدفاع« اإلس���رائيلية في نهاية األس���بوع 
الفائ���ت معطيات ح���ول ع���دد القتلى الذين س���قطوا خال 
الحروب والمعارك العس���كرية التي خاضتها إسرائيل حتى 

العام 2015.
وبموجب هذه المعطيات فإن أكثر من 23320 قتيًا سقطوا 

في ه���ذه المعارك، بينه���م 116 قتيًا س���قطوا خال العام 
الفائت والعدد األكبر منهم وهو 67 قتيًا س���قط في عملية 

»الجرف الصامد« العسكرية ضد قطاع غزة الصيف الماضي.
وباالس���تناد إلى معطيات وزارة الدف���اع، فإن عدد العائات 

اإلسرائيلية التي فقدت أفرادًا منها يبلغ اآلن 16760 عائلة.

 م���ن ناحية أخرى ذك���رت تقارير صحافية إس���رائيلية أن 

المؤسسة العسكرية بدأت بتنفيذ نشر عماني لنظام متطور 

يرتكز على أجهزة استش���عار للكش���ف عن أنفاق هجومية 

ى الُبعد 
ّ
على امتداد الحدود م���ع قطاع غزة، وذلك بعد أن تجل

المقلق للتهديد خال عملية »الجرف الصامد« عندما نجحت 

خاي���ا تابعة لحرك���ة »حماس« في اختراق أراضي إس���رائيل 

بواسطة شبكة أنفاق، وفي تكبيد الجيش اإلسرائيلي خسائر 

وفي بث الرعب بين سكان الجنوب.

وبحسب التقارير نفس���ها فإن هذا النظام هو ثمرة أعمال 

تطوير قادتها ش���ركة »إلبيت معراخوت« بالتعاون مع شركة 

ناش���ئة صغيرة، والمعهد الجيوفيزيائ���ي، و«مديرية تطوير 

الوس���ائل القتالية والبنى التحتي���ة التكنولوجية« في وزارة 

الدفاع. وهو عبارة عن منظومة من أجهزة استشعار وظيفتها 

إطاق إنذار عن وجود عملية حفر لنفق. 

وأف���ادت مصادر مطلعة أن نش���رًا أوليًا له���ذا النظام على 

الحدود بين إس���رائيل وقطاع غزة بدأ في نيس���ان 2014 قبل 

ثاثة أش���هر عل���ى عملية »الج���رف الصامد«. وج���رى آنذاك 

تقييم جهوزية أجهزة االستش���عار إلرسال إنذارات موثوقة 

عن نش���اط تحت األرض إلى غرفة مراقب���ة متخصصة تابعة 

للجيش اإلس���رائيلي، مع التقليل إلى أدنى حد من اإلنذارات 

الخاطئة.

وأش���ير في التقاري���ر الصحافية إلى أنه لم يجِر الكش���ف 

عن العدد الكبير م���ن األنفاق الهجومية التي حفرتها حركة 

»حم���اس« باتجاه إس���رائيل إال في غضون خمس���ين يومًا من 

القت���ال في الجنوب، فاضطر الجيش اإلس���رائيلي إلى العمل 

ميدانيًا على مش���ارف القرى والبلدات في قطاع غزة من أجل 

كشف وتدمير أكثر من 30 نفقًا كهذه. وحينذاك أدركوا في 

المؤسس���ة العس���كرية أنه ال مفر من تسريع اإلجراءات التي 

تسمح في نهاية المطاف بتطوير منظومة تكنولوجية تعمل 

ض���د تهديد األنفاق، كما فعلت منظوم���ة »القبة الحديدية« 

ضد تهديد الصواريخ.

اع القرار اآلن هي 
ّ
كما أشير إلى أن المشكلة التي تواجه صن

تمويل هذا النظام المكل���ف، إذ تقّدر جهات أمنية تكاليف 

النظام بنحو مليون دوالر لكل كيلومتر، علمًا بأن هناك أقسامًا 

أخرى على امتداد الحدود تتطلب تغطية بطريقة ترفع تكلفة 

نشر النظام إلى نحو مليوني دوالر لكل كيلومتر.

أكثر من 23320 شخصًا قتلوا خالل الحروب والمعارك 
العسكرية التي خاضتها إسرائيل حتى 2015

*المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية بدأت بنشر نظام متطور للكشف عن أنفاق هجومية على امتداد الحدود مع قطاع غزة*

استجاب الرئيس اإلس���رائيلي، رؤوفين ريفلين، لطلب رئيس 

الحكومة، بنيامين نتنياهو، الحصول على مهلة إضافية لمدة 14 

يوما، من أجل مواصلة مسعاه لتشكيل حكومة جديدة. 

وقال نتنياه���و خال لقائه م���ع ريفلين في دي���وان الرئيس 

اإلس���رائيلي في الق���دس الغربية، أمس االثني���ن، إنه “تقدمنا 

ونحن في الطريق لتشكيل حكومة، لكن األمر يتطلب المزيد من 

الوقت كي تكون حكومة مستقرة”.

ويش���ار إلى أن الموعد النهائي الذي يتعين على نتنياهو أن 

ينهي بحلوله تشكيل الحكومة هو السابع من أيار المقبل. 

وكانت نتائج انتخابات الكنيس���ت قد أظه���رت حصول كتلة 

أحزاب اليمين والحريديم على 67 مقعدا في الكنيست من أصل 

120 مقعدا، وبدا حينذاك أن مهمة تشكيل حكومة يمين ضيقة 

س���تكون س���هلة. لكن المفاوضات االئتافية بين حزب الليكود 

وأحزاب اليمين، وهي “كوالنو” و”البيت اليهودي” و”يسرائيل 

بيتين���و”، والحزبين الحريديين، ش���اس و”يه���دوت هتوراة”، 

تخللتها عقبات ومناكفات ونقاش���ات صاخبة، تركزت باألساس 

حول الحقائب الوزارية التي يطالب بها كل حزب.

ورغم أن نتنياهو تعهد في نهاية الحملة االنتخابية بتعيين 

رئيس حزب “كوالنو”، موشيه كحلون، وزيرا للمالية، إال أن األخير 

يطالب بأن تكون أقسام هامة في وزارات أخرى ضمن مسؤوليته 

أو مس���ؤولية حزبه. وبين هذه األقس���ام دائرة التخطيط والبناء، 

التابعة أساس���ا لوزارة الداخلية، التي يتوقع أن يتوالها رئيس 

حزب شاس، أرييه درعي. ويرفض درعي التنازل عن هذه الدائرة 

ألهميتها في عمل وزارة الداخلية.

من جهة أخرى طالب رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور 

ليبرمان، بحقيبة الخارجي���ة، التي توالها خال واليتي حكومتي 

نتنياه���و األخيرتين. لكن ح���زب الليكود يع���ارض هذا الطلب 

في أعق���اب االنخفاض الكبي���ر في المقاعد الت���ي حصل عليها 

ح���زب ليبرمان وهي 6 مقاعد. كذلك طال���ب رئيس حزب “البيت 

اليه���ودي”، نفتالي بينيت،  بحقيب���ة الخارجية، لكنه أعلن في 

نهاية األس���بوع الماضي أنه مس���تعد للتنازل عن هذه الحقيبة 

شريطة عدم منحها لليبرمان. 

وفي أعقاب تردد أنباء عن موافقة الليكود على منح حزب شاس 

وزارة األديان، أعلن بينيت، مس���اء الس���بت الماض���ي، أن خطوة 

كهذه ستقود إلى انس���حاب “البيت اليهودي” من المفاوضات 

االئتافية.

وكان ريفلين قد كلف نتنياهو في 23 آذار الفائت بتش���كيل 

الحكومة ومنحه مهلة مدتها 28 يومًا، بموجب القانون. وفي حال 

عدم تمكن نتنياهو من تش���كيل الحكومة بحلول نهاية المهلة 

الجديدة، فإن الرئيس اإلس���رائيلي سيكلف عضو كنيست آخر 

بتشكيلها. لكن جميع التقديرات تستبعد احتمال عدم تشكيل 

حكومة برئاسة نتنياهو. 

شف النقاب أمس، عن أن الرئيس اإلسرائيلي 
ُ
من جهة أخرى، ك

الس���ابق، ش���معون بيريس، تعاقد مؤخرا مع بن���ك “هبوعليم”، 

وينص العقد على أن يتقاضى 30 ألف دوالر شهريا، مقابل دفع 

مصالح للبنك. ووفقا لموقع صحيفة “ذي ماركر” االلكتروني، فإن 

التعاقد مع بيريس هدفه مس���اعدة البنك في صد س���ن قانون، 

يتوقع أن يبادر إليه كحلون، بعد تعيينه وزيرا للمالية، ومن شأن 

هذا القانون أن يزيد المنافسة في الجهاز المصرفي اإلسرائيلي. 

وأضاف���ت الصحيف���ة أن القانون س���يلحق ض���ررا بأرباح بنك 

“هبوعلي���م”. كما أن بيريس س���يقوم بعمل لصال���ح البنك في 

الواليات المتحدة. وقال مستش���ار لبيري���س إن “اتفاق التعاقد 

بينه وبين البنك يس���تند إلى دفع أعمال البنك خارج الباد فقط 

ال غير، وأن بيريس ال يعتزم العمل في أي موضوع يتعلق بأعمال 

البنك في الباد، مثل سن قوانين أو ممارسة ضغوط على أعضاء 

كنيست”.  

ووفق���ا لمصادر مقربة من بيريس فإن كافة المداخيل واألرباح 

من نشاط بيريس، سيتم رصدها إلى مشاريع اجتماعية وخيرية، 

وش���ددت على أن بيريس ال يعمل، في هذا الس���ياق، في الباد 

وإنما في الخارج فقط، وفيما كل نش���اطه غايته دفع الحوار بين 

الشعوب ومن أجل السام.

والجدير بالذكر أن لبيريس عاقات قديمة مع بنك “هبوعليم”، 

وكان قد اقت���رح على رئيس بنك “هبوعليم” األس���بق، يعقوب 

ليفينس���ون، مرتين، في السبعينيات والثمانينيات، تولي وزارة 

المالي���ة، خاص���ة وأن ليفينس���ون كان عضوا في ح���زب العمل. 

لكن هذي���ن االقتراحين لم يخرجا إلى حي���ز التنفيذ. وقد أقدم 

ليفينس���ون على  االنتحار في العام 1984، بعد سلس���لة تقارير 

ش���رت في مجلة “هعوالم هزيه”، التي كان يحررها الصحافي 
ُ
ن

أوري أفني���ري. وتناول���ت التقارير تحقيق الش���رطة في قضية 

أس���هم بنك “هبوعليم” وفي أعقاب ه���ذا التحقيق جرى تأميم 

أسهم جميع البنوك. 

عل���ى صعيد آخر أكد رئيس تحالف “المعس���كر الصهيوني” 

رئيس حزب العمل عضو الكنيس���ت إس���حاق هرتسوغ أن قائمة 

التحالف قررت الذهاب بإرادة منها إلى المعارضة في الكنيست 

الجدي���د. وأضاف هرتس���وغ خال ندوة عقدت ف���ي تل أبيب أن 

تحالف “المعس���كر الصهيوني” سيسعى من مقاعد المعارضة 

إلى اس���تبدال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في المستقبل 

لكون سياسته ستفضي حتمًا إلى اصطدام الدولة بالحائط. 

وتط���رق هرتس���وغ إلى نتائ���ج االنتخاب���ات العام���ة فرفض 

االدعاءات القائلة بأن اليس���ار اإلسرائيلي يتميز بتلبد المشاعر 

واالنفصال عن الجمهور، وأش���ار إلى أن حزبه )العمل( عزز قوته 

بصورة ملموسة في عدد من المدن الفقيرة وبلدات األطراف.

كما تط���ّرق إلى المل���ف الن���ووي اإليراني فأك���د وجوب عدم 

االستخفاف بالتهديد الذي يشكله هذا الملف، لكنه في الوقت 

نفس���ه ش���ّدد على وجوب عدم بث الذعر في صفوف الشعب من 

خ���ال القول إن برنامج طهران النووي س���يؤدي إلى تدمير دولة 

إسرائيل.

نتنياهو يحصل على مهلة إضافية لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة
*هرتسوغ: تحالف »المعسكر الصهيوني« ذاهب بإرادته إلى المعارضة في الكنيست الجديد*

شرعن سياسة 
ُ
»العليا« ت

االنتقام من السجناء 
»األمنيين« الفلسطينيين 
بحرمانهم من التعليم 

الجامعي

اتساع ظاهرة »جرائم 
الفقر« فقط من أجل 
مواصلة العيش في 

إسرائيل!

نتنياهو في لقائه مع ريفلين.
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تغطيــة خاصـــة: المحكمة العليا مع قانون حظر المقاطعة

كتب سليم سالمة:

يثي���ر قرار »محكمة العدل العليا« اإلس���رائيلية المصادقة 

على »قانون منع المّس بدولة إس���رائيل بواسطة المقاطعة« 

)باختصار: »قانون حظر المقاطع���ة«، أو: »قانون المقاطعة«(، 

س���واء من حيث نتيجته النهائية أو من حيث ما تضمنه من 

مقوالت قضائية وسياس���ية سجلها قضاة الهيئة الموسعة، 

إش���كاليات عديدة ومخاوف كبيرة ف���ي كل ما يتعلق بالمس 

بأحد المبادئ األساس���ية في أي نظام ديمقراطي والمتمثل 

في حق اإلنس���ان األساس���ي في حرية التعبير، إلى جانب ما 

يتعل���ق باألبواب التي يش���ّرعها، مس���بقًا، ألية تش���ريعات 

مس���تقبلية محتملة، بل مرّجحة، تبتغ���ي المس بهذا الحق 

أو س���واه م���ن حقوق اإلنس���ان األساس���ية والتضييق عليها 

ف���ي واق���ع التركيب���ة اليميني���ة المتعصبة، ب���ل المعادية 

للمبادئ الديمقراطية ولحقوق اإلنس���ان، التي تميز الهيئة 

التش���ريعية اإلسرائيلية )الكنيس���ت( ومسعاها التشريعي 

الواضح المعالم والتوجهات في دوراتها األخيرة تحديدا. 

لكن ه���ذا القرار يكش���ف، أيض���ا وعلى الجه���ة المقابلة، 

مدى القلق والرعب اللذين ينتابان المؤسس���ة اإلس���رائيلية 

الرس���مية، في المس���تويين السياس���ي والقضائ���ي، حيال 

النجاحات الباه���رة التي تحققها حمل���ة المقاطعة الدولية 

ضد إسرائيل خال السنوات األخيرة، بما يضعها )إسرائيل( 

وجه���ا لوجه أمام حقيقة ناصعة ال تج���د مهربا منها: الثمن 

الباهظ )اقتصاديا، سياس���يا وثقافيا( المترتب على مواصلة 

احتاله���ا للمناطق الفلس���طينية، بكل ما ين���درج في صلبه 

وحوله من نهب األراضي والثروات، االستيطان، سلب الحقوق 

والتدمي���ر المنهجي آلف���اق واحتماالت حل س���لمي معقول 

للقضية الفلسطينية.   

والق���رار المقصود هنا، ه���و الذي توصلت إلي���ه وأصدرته 

ه���ذه المحكمة ي���وم األربع���اء الماضي )15 نيس���ان الجاري( 

ورفض���ت فيه االلتماس الذي تقدمت به إليها مجموعة كبيرة 

من مؤسس���ات ومنظمات حقوقية وأهلية في إس���رائيل ضد 

ه 
ّ
القانون الذي ُيعرف، اختصارا، ب�«قانون المقاطعة« الذي سن

الكنيس���ت اإلسرائيلي في تموز من العام 2011، علمًا بأن هذه 

االلتماسات قدمت إلى هذه المحكمة في آذار من العام 2012، 

أي أن المحكم���ة »احتاجت« إلى أكثر من ثاث س���نوات كاملة 

إلص���دار قرارها بش���أن االلتماس، الذي قدم���ه مركز »عدالة« 

و«جمعية حقوق المواطن« باس���م جمعي���ات حقوقية رائدة، 

من بينها »اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إس���رائيل”، 

“هموكي���د- مرك���ز الدفاع ع���ن الفرد”، منظم���ة “يش دين” 

و”الحركة اليهودية اإلصاحي���ة”، إضافة إلى ثاث منظمات 

تعمل على تشجيع المقاطعة االقتصادية إلسرائيل كوسيلة 

لمناهضة االحتال وهي: “ائتاف نس���اء من أجل الس���ام”، 

“لجن���ة المتابع���ة العلي���ا للجماهير العربية في إس���رائيل” 

و”مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان”! 

»القرار ـ تدفيع ثمن على تصريحات 
سياسية مشروعة«!

ويتيح ه���ذا القانون تقدي���م دعوى قضائي���ة مدنية )طلب 

التعويض���ات( ضد أي ش���خص يدع���و إلى مقاطعة إس���رائيل، 

اقتصادي���ا أو ثقافيا أو أكاديمي���ا، إذ يحظر )القانون( أية دعوة 

»لامتن���اع المتعم���د عن إقامة عاق���ة اقتصادي���ة، ثقافية أو 

أكاديمية، مع ش���خص، أو جه���ة أخرى، لمج���رد ارتباطه بدولة 

إس���رائيل، أو مؤسس���ة م���ن مؤسس���اتها، أو منطق���ة خاضعة 

لسيطرتها، والذي من شأنه )االمتناع( التسبب بضرر اقتصادي، 

ثقافي أو أكاديمي«.  وبهذا المعنى، فعلى الرغم من أن القانون 

الجنائ���ي ال يمنع الدعوة إل���ى المقاطع���ة وال يعتبرها مخالفة 

جنائي���ة، إال أن م���ن يدعو )م���ن مواطني إس���رائيل، بمن فيهم 

الفلس���طينيون في القدس العربية!( إلى المقاطعة أو يش���ارك 

فيها،  س���واء كانت تستهدف المس���توطنات اإلسرائيلية في 

المناطق الفلس���طينية أو أية مؤسسة في داخل دولة إسرائيل 

)اقتصادية، ثقافية أو أكاديمية( يعّرض نفسه لدعاوى مدنية 

ولعقوبات اقتصادية، إذا ما توفرت »إمكانية معقولة« بأن تؤدي 

هذه الدعوة إلى فرض فعل���ي للمقاطعة يترتب عليها ضرر ما. 

ويتعّين على الجهة التي تقدم الدعوى القضائية في مثل هذه 

الحالة إثبات تكّبدها ضررا أو خسارة من جراء الدعوة للمقاطعة.  

ورأت هيئة المحكمة )التي تكونت من تس���عة قضاة( إلغاء بند 

واحد منه فقط هو الذي يتيح للمحكمة فرض غرامة اقتصادية 

بمبلغ غير محدد حتى بدون إثبات وقوع الضرر.

كما يخّول القانون وزير المالية اإلس���رائيلي صاحية فرض 

عقوبات اقتصادية على أي ش���خص أو شركة أو منظمة تدعو 

إلى مثل هذه المقاطعة أو تشارك فيها، بحيث تشمل )هذه 

العقوبات( تقييد حقها في المش���اركة في عطاءات تطرحها 

الدول���ة و/ أو حرمانها من تلقي معون���ات وهبات اقتصادية 

تقدمها الدولة )مثل: هب���ات »مجلس تنظيم التكهنات في 

الرياضة«، ضمانات مالية تقدمها الدولة ومس���اعدات أخرى 

بموجب قانون تشجيع االستثمارات المالية وغيرها(. 

 وانتقدت المنظمات الملتمسة بشدة قرار المحكمة العليا، 

وقال���ت إن المحكمة “امتنعت عن القيام بواجبها األساس���ي 

ف���ي الدفاع عن حري���ة التعبير، إذ يهدف قان���ون المقاطعة 

باألس���اس إلى ك���م األف���واه، ومنع أي���ة انتقادات ش���رعية 

للسياس���ات اإلسرائيلية. وهو قرار يمس بحرية التعبير على 

نح���و قاٍس، كما يمس القانون بالحق األس���اس في مناقش���ة 

قضايا سياسية خافية”.

ا 
ً
وش���ددت هذه المنظمات على أن القانون “يشكل انتهاك

ا لمبدأ المساواة، إذ هنالك في مجاالت أخرى، غير سياسية، 
ً
فظ

جهات تدع���و للمقاطعة دون أن تك���ون معرضة للمحاكمات 

والغرام���ات” وأنه )القانون( “بمثاب���ة عملية “تدفيع الثمن” 

على تصريحات سياس���ية مش���روعة، وبهذا فهو يمس بحق 

الملتمسين الدس���توري في التعبير عن رأيهم وبحقهم في 

المساواة والكرامة”. 

كما أكد الملتمس���ون أن “العقوبات الكبيرة التي يفرضها 

القان���ون على كل من يدع���و إلى المقاطعة تش���كل، في حد 

ذاته���ا، رادًعا ض���د كل من يختار أن يعبر عن رأيه بواس���طة 

الدعوة للمقاطعة. وبالتالي، فإن الضرر الذي يس���ببه القانون 

يتحق���ق حتى قب���ل تطبيق���ه وتقديم دعوى ض���د الداعين 

إل���ى المقاطعة”! وفي تحقق هذا العنصر الرادع، أش���ير إلى 

أن منظمة »غوش ش���الوم« )كتلة الس���ام(، إحدى المنظمات 

الملتمس���ة، أعلنت في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا عن 

إزالة من موقعها على الش���بكة العنكبوتية قائمة بمنتجات 

المس���توطنات التي تشملها دعوات المقاطعة، وذلك خشية 

تعّرضها لدعوى قضائية بموجب هذا القانون!

وتج���در اإلش���ارة هنا إل���ى أن »قانون المقاطع���ة« كان قد 

تعرض، قب���ل وبع���د المصادقة علي���ه في الكنيس���ت، إلى 

حملة انتقادات حادة وواس���عة، س���واء في داخل إسرائيل أو 

على الصعيد الدولي. ففي إس���رائيل، مثا، وجه المستش���ار 

القانوني للكنيس���ت، إيال يانون، انتق���ادات حادة للقانون 

مؤكدا أنه “يش���كل مًسا بجوهر حرية التعبير في إسرائيل”، 

كم���ا وقع���ت 53 منظمة حقوقية إس���رائيلية عل���ى عريضة 

ضد القانون قدمتها إلى رئيس الكنيس���ت الس���ابق رؤوفين 

ريفلين، استنكرت فيها “سياس���ة كم األفواه ومنع النشاط 

االحتجاجي الش���رعي عبر قوانين غي���ر ديمقراطية”، بالرغم 

من أن ع���ددا غير قليل م���ن تلك المنظم���ات )الموقعة على 

العريض���ة( ال تدعم المقاطعة وال تؤيدها وس���يلة لمناهضة 

السياسية اإلسرائيلية. 

ظمت ض���د القانون عريضة أخرى، أيض���ا، وقع عليها 32 
ُ
ون

من أس���اتذة القانون في الجامعات اإلسرائيلية وجهوها إلى 

المستش���ار القانون���ي للحكومة، يهودا فاينش���تاين، أكدوا 

فيها أن “هذا القانون غير دستوري”!

أما على الصعيد الدولي، فقد كانت معظم الصحف األجنبية 

قد تناولت، في تموز 2011، إقرار هذا القانون  واعتبرته »قانونا 

لكّم األفواه«، كما انتقدته مؤسسات حقوقية دولية عديدة، 

في مقدمتها منظمة العفو الدولية )أمنستي( التي اعتبرته 

»محاولة س���افرة لخنق أي اختاف عبر المس بالحق في حرية 

التعبير«، وأدانه االتحاد األوروبي واإلدارة األميركية، أيضا. 

لهجة سافرة ورسالة خطيرة!
ثم���ة أمران اثن���ان يثيران اهتماما اس���تثنائيا ويش���دان 

االنتباه بقوة في قرار المحكمة العليا هنا: 

األول � »اختي���ار« بعض القضاة أعض���اء هيئة المحكمة لّي 

رقبة أحكام القوانين الدس���تورية )وخاصة »قانون أس���اس: 

كرمة اإلنسان وحريته«( والتوصل إلى نتيجة تتعارض معها 

ومع ما أكدوه بأنفس���هم وفي مقدمتها إقرارهم بأن »الدعوة 

إلى المقاطعة تندرج تحت باب حرية التعبير، بش���كل واضح« 

وبأن األح���كام التي يتضمنها هذا القانون »تش���كل مّس���ًا 

واضحا بحري���ة التعبير«، وهو ما كان يفت���رض أن يقودهم � 

منهجيا ومنطقيا � إلى إلغائه وش���طبه، لكنهم الذوا بالقول 

ر بكونه يقصد تحقيق غاية جديرة وتناسبية«! إنه »مّس مبرَّ

والثان���ي � تص���ّدي آخرين م���ن القضاة لموق���ف زمائهم 

المذك���ور في اعتب���ار »الدعوة إلى المقاطع���ة جزءا من حرية 

التعبير«، بالجنوح إلى اس���تخدام تعابير س���لبية حادة جدا، 

من خارج الفض���اء القضائي تماما، ف���ي توصيف المقاطعة. 

فرئيس المحكمة العليا الس���ابق، آشير غرونيس، مثا، كتب 

أن »المقاطعة تندرج في إط���ار حرية التعبير حقا، لكن فعل 

المقاطعة ينطوي على إس���كات اآلخر، أي: س���لب اآلخر حقه 

ف���ي حرية التعبي���ر«! بينما ذه���ب القاضي حنان ميلتس���ر، 

الذي كتب ن���ص قرار المحكمة األس���اس، إلى وصف دعوات 

المقاطعة والمش���اركة فيها ب� »اإلرهاب السياسي«!! معتبرا 

أن »مقاومته هي جزء من حق الدولة في الدفاع عن نفسها«!! 

وعل���ى ذكر »اإلره���اب«، فقد تكررت ه���ذه الكلمة 11 مرة في 

نص قرار المحكمة الممتد على 233 صفحة، بينما اس���تخدم 

القاضي إلياكيم روبنشتاين كلمة »الكارثة« )الهولوكوست( 

ثاث مرات في سياق مداخلته التي »صرخ« فيها: »ويٌح لحرية 

التعبير ه���ذه إن تحققت نتيجته���ا«!.... »ألنها قد تضاف � 

ب���دون مقارنة � إل���ى إنكار الكارث���ة وإلى تعابير ال س���امية 

وعنصرية ال تس���تحق التمتع بمظلة حرية التعبير«! وش���دد 

على أن«ال عيب في أن يضع كنيست إسرائيل قانونا لمحاربة 

ين علينا إلفنائنا«!! 
ّ

المنقض

وفي اإلجم����ال، يبدو ق����رار “محكم����ة العدل العلي����ا” هذا � 

ليس من حيث نتيجته القضائية فحس����ب، بل من حيث نصه، 

صياغات����ه ومفرداته السياس����ية أيض����ا � أش����به بإعان حرب 

ضد حمات المقاطع����ة التي تعتبرها إس����رائيل اليوم “خطرا 

اس����تراتيجيا وجوديا” عليها � أي، على احتالها واستيطانها 

الكولونياليي����ن. وفي ه����ذا، تبث المحكمة العلي����ا، مرة أخرى، 

رسالة واضحة تؤكد اس����تعدادها )الدائم( للتصدي، قضائيا، 

ومنع أي موقف أو نش����اط سياسي حتى لو كان قانونيا وشرعيا 

� بإق����رار بعض قضاتها، تحديدا � ومقبوال على العالم بأس����ره، 

وذلك بغية الدفاع عن االحتال واالستيطان، اإلبقاء والمحافظة 

عليهما. وهي رس����الة تحم����ل خطورة اس����تثنائية بالنظر إلى 

سيرورة التش����ريع المعادية للديمقراطية وللحقوق األساسية 

المتواصلة في الكنيست اإلسرائيلي منذ سنوات وبالنظر، أيضا، 

إلى تركيبة الكنيس����ت المنتخب حديث����ا والتي تطغى عليها 

أغلبية س����احقة معادية ليس فقط للديمقراطية وأعرافها، بل 

لإلنسان الفلسطيني وحقوقه الفردية والجماعية، أيضا، سواء 

في المناطق الفلسطينية المحتلة أو في داخل إسرائيل. 

القانون وقرار المحكمة: إقرار 
بجدوى المقاطعة وإنجازاتها!

يش���كل قرار »محكمة الع���دل العليا«، الس���لطة القضائية 

األعلى ف���ي إس���رائيل، والقانون ال���ذي جاء ليثّبت���ه بعدما 

أقّره الكنيس���ت، الس���لطة التش���ريعية، بمب���ادرة ودعم من 

الحكومة، الس���لطة التنفيذية، بدوافعهما )القانون والقرار(، 

بنصوصهما، بمسوغاتهما وبس���يرورة وضعهما وإنجازهما، 

إقرارًا إس���رائيليا رسميا شاما بحقيقة ساطعة ال يرقى إليها 

ش���ك: جدوى حملة المقاطع���ة، تأثيراته���ا وإنجازاتها، كما 

يقدمان دليا ناصعا على العزلة الدولية التي تستش���عرها 

إس���رائيل جي���دا بفع���ل حمل���ة المقاطعة ه���ذه. وتعكس 

تصريحات قادة المؤسس���ة اإلسرائيلية الرسمية واعتبارهم 

هذه الحملة »خطرا اس���تراتيجيا« و«تهدي���دا وجوديا« مدى 

إدراك هذه المؤسسة لمدى فاعلية هذه الحملة.

ولئن كانت إس���رائيل الرس���مية تبتغي، م���ن قانونها هذا، 

مواجهة هذه الحملة، محاربتها ومحاصرتها باعتبارها كذلك، 

إال أن مؤش���رات عديدة تدل على أن نتيجته س���تكون عكسية 

تمام���ا � في اتج���اه توس���يع االلتفاف العالمي حول مش���روع 

المقاطعة واالنخراط في حماتها بما يؤدي، تاليا، إلى تكريس 

العزلة ومفاقمة األزمة بما يسّرع في إزالة قناع “الديمقراطية” 

الزائف عن وجه إسرائيل طالما بقيت تواصل احتال األراضي 

الفلس���طينية، توس���يع االس���تيطان وتعميقه، سلب الشعب 

الفلس���طيني حقوقه ونهب ثرواته، في مسعى دائم ومحموم 

لتقوي���ض أية إمكاني���ة للتوصل إل���ى حل س���لمي للقضية 

الفلس���طينية، إلى جانب مواصلة سياسة االضطهاد والتمييز 

العنصري الرسمية ضد الفلسطينيين المواطنين فيها.   

هذه المؤشرات تجد ما يعززها في ما حققته حملة المقاطعة 

خال الس���نوات القليلة، نس���بيا، منذ انطاقها حملة سلمية، ال 

عنفية، ترتك���ز بالكامل عل���ى القانون الدول���ي ومبادئ حقوق 

اإلنس���ان وترفع شعارًا مركزيا هو “الحرية، العدالة والمساواة”، 

ال تجد إسرائيل في ترسانة أسلحتها ما يمكن أن يسعفها في 

التصدي لهذا النوع من المقاومة السلمية التي تحظى بالتفاف 

وتضامن دوليين مشهودين يتعززان ويتناميان باستمرار. 

والافت، أيضا، أن ق���وى يهودية كثيرة وكبيرة، في داخل 

إس���رائيل وفي خارجها على األخص، من ضمنها ش���خصيات 

مرموقة عالميا في المجاالت المختلفة، تش���كل جزءا أساسيا 

من هذه الحملة، ال في مس���توى المشاركة “السلبية” بل في 

مستوى التخطيط والمبادرة والقيادة. 

وقد أكدت هذه الحملة، خال عمرها القصير نس���بيا، إمكانية 

امتاك الشعب الفلسطيني، وأوس���اط المؤيدين له دوليا، أداة 

ناجعة في عزل إس���رائيل ومحاصرة الدعم الدولي الذي ال يزال 

ينجيها من العقاب، ثم في تحويل االحتال ليس إلى “مشروع 

خاسر” اقتصاديا فقط، بل إلى أداة تدميرية )اقتصاديا، ثقافيا 

وأكاديميا، ناهيك عن السياس���ي(، وذلك في سيرورة تراكمية 

تصاعدية س���يكون لها مفعول الهزة االقتصادية العنيفة في 

إسرائيل. وهذا ما أكده أيضا وزير المالية السابق في إسرائيل، 

يائير لبيد، حينما قال إن تصعي���د حمات المقاطعة األوروبية 

ف إسرائيل 5ر3 بليون جنيه استرليني”!
ّ
“قد يكل

وقد وضعت حركة المقاطعة الس���لمية هذه نصب أعينها، 

أساسا، هدف عزل إس���رائيل دوليا، حتى إرغامها على إنهاء 

احتالها لألراضي الفلس���طينية في الضف���ة الغربية وقطاع 

غزة واالعتراف بحقوق الش���عب الفلس���طيني، وعلى رأس���ها 

حقه في التحرر واالس���تقال وتقرير مصيره، على غرار ما قام 

به ش���عب جنوب إفريقيا إبان رزوح���ه تحت نير نظام الفصل 

العنص���ري )األبارتهايد( س���عيًا من جانبه إل���ى عزل النظام 

العنصري دوليا حتى القضاء عليه.  

وحرك���ة المقاطع���ة الدولية ض���د إس���رائيل، التي تعرف 

عالميا باسم »حركة المقاطعة وس���حب االستثمارات وفرض 

 ،)BDS- Boycott Divestment and Sanctions( »العقوبات

هي الحمل���ة االقتصادية التي انطلقت يوم 9 تموز من العام 

2005، بنداء أصدرته 171 منظمة فلس���طينية غير حكومية، 

بينها النقابات الفلسطينية وحركات شعبية،  ل�”المقاطعة، 

س���حب االس���تثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى 

تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق اإلنسان”. 

وحددت المبادرة ثاثة أه���داف مركزية للحملة هي: أوال � 

إنهاء االحتال اإلسرائيلي واستيطانه الكولونيالي في جميع 

األراض���ي العربية المحتلة منذ العام 1967، فضا عن تفكيك 

الجدار العازل؛ ثانيا � إحقاق المساواة الكاملة للفلسطينيين 

المواطنين في إس���رائيل، ف���ي مناطق 48، وإنه���اء التمييز 

العنصري اإلسرائيلي بحقهم؛ ثالثا � احترام وتحقيق حقوق 

الاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم 

التي ش���ردوا عنها إبان ومنذ نكبة 1948، طبقا لقرار الجمعية 

العمومية لألمم المتحدة رقم 194.   

وتشكل “اللجنة الوطنية للمقاطعة” القيادة الفلسطينية 

لحملة المقاطع���ة الدولية، وهي التحالف األكبر على اإلطاق 

في المجتمع الفلسطيني وهي تضم جميع القوى السياسية 

الاجئي���ن  ومؤسس���ات  والمهني���ة  العمالي���ة  والنقاب���ات 

والمنظمات األهلية واالتحادات الشعبية وغيرها.

وإن تأييد الغالبية الس���احقة من مؤسسات وأحزاب ونقابات 

واتحادات الشعب الفلس���طيني في كل مكان لنداء المقاطعة 

ش���كل أهم عناصر نجاح الحملة عالمًي���ا، كونها قدمت صوتًا 

فلس���طينًيا موحًدا يطالب العالم ال بالش���فقة على شعبنا بل 

بالتضام���ن الفعال والمس���تمر معه بتطبيق مب���ادرات خاقة 

لمقاطعة إس���رائيل وجميع مؤسس���اتها المتواطئة في إدامة 

االحتال واألبارتهايد وس���حب االس���تثمارات من ش���ركاتها 

وجميع الشركات والمؤسس���ات العالمية الداعمة لسياستها 

االستعمارية والعنصرية. والحملة تركز على الحقوق ال الحلول، 

���ا كحملة حول ح���ل الدولتين أو الدولة 
ً
أي أنه���ا ال تأخذ موقف

الديمقراطي���ة الواحدة، بل تصّر عل���ى احترام تطبيق حقوقنا 

الثاثة األساسية أعاه بغض النظر عن طبيعة الحل السياسي 

للقضية الفلسطينية الذي تقره غالبية شعبنا، كل شعبنا

وتبدأ المقاطعة، إجماال، بمقاطعة المنتجات اإلس���رائيلية 

وقط���ع العاق���ات األكاديمية والعلمي���ة والبحثية، ثم وقف 

العاقات والتبادالت التجارية والصناعية ووقف كل محاوالت 

التطبيع، وصوال إلى حملة دولية لمقاطعة إسرائيل وماحقة 

قياداته���ا السياس���ية والعس���كرية واألمني���ة والجمعيات 

والشركات والشخصيات الداعمة لاستيطان.

قالت صحيفة »هآرتس« في مقال افتتاحي غداة قرار المحكمة اإلس���رائيلية العليا رفض 

االلتماس »قانون المقاطعة« إنه قرار مؤسف، ومع أن المحكمة ألغت بندًا فرعيًا في القانون 

يتيح لمقّدمي الش���كاوى تلقي تعويضات مالية من دون حاجة إلثبات أن الدعوة للمقاطعة 

ضد هيئات مرتبطة بإس���رائيل أو لمنطقة تحت سيطرة إس���رائيل تسّببت بأي ضرر مادي، 

إال أن ه���ذا ال يكفي، وكان يجدر بالمحكمة العليا إلغاء كل بنود القانون التي تحّول الدعوة 

إلى مقاطعة إسرائيل إلى جنحة يعاقب عليها بفرض غرامات مالية تعويضًا عن األضرار.

وأضافت الصحيفة أن الدعوة إلى المقاطعة لدواٍع سياسية وسيلة سياسية مشروعة. ولمزيد 

من التوضيح، فإن الدعوة ال تستدعي تأييد المقاطعة بل على العكس يمكن معارضتها بقوة. 

وعليه، فهي جزء من حرية التعبير السياسي الذي هو نوع من حرية التعبير يشكل الدفاع عنه 

أمرًا حيويًا للغاية، وال سيما عندما يكون المقصود آراء غير شعبية.

وأش���ارت إلى أنه جاء في حيثيات ق���رار المحكمة العليا أن الدعوة للمقاطعة باس���تثناء 

لحق بحرية التعبير ضررًا نس���بيًا من أجل غاية نبيل���ة، لكن النتيجة هي 
ُ
البن���د الملغ���ى، ت

إمكاني���ة المطالبة بتعويض عن األضرار ليس فقط ضد كل من ينادي بمقاطعة إس���رائيل، 

وإنما ضد كل من ينادي بمقاطعة منتجات المس���توطنات، ولذلك هناك تأثير مخيف واسع 

لين الذين 
ّ
قّدم غدًا دعاوى قضائية ض���د الممث

ُ
النطاق على الخطاب السياس���ي. فهل س���ت

سوف َيْدعون زمائهم لمقاطعة مسرح مستوطنة أريئيل، إذا جرى إلغاء العرض المسرحي 

بس���بب هكذا مقاطعة؟ وحتى إذا كان الطريق للفوز بهك���ذا دعوى قضائية طويل، غير أن 

المقصود هو قانون لكّم األفواه بحكم أنه يؤدي إلى ماحقات قضائية.

 إضافية فضًا عن قرارات أخرى صدرت 
ً
وأكدت أنه بشكل أوسع يشكل قرار المحكمة داللة

أخي���رًا- مثل الق���رار الذي يمنع األس���رى األمنيين من متابعة دروس���هم األكاديمية- على 

س���لبية المحكمة العليا التي تمتنع عن التدخل في قضايا حقوق إنس���ان مهمة لظنها أنه 

عليها االنس���حاب أمام السلطة التش���ريعية والحكومة. وعلى ضوء التشريعات المناهضة 

طرح في الكنيس���ت الحالي، فم���ن المقلق أن تتخذ 
ُ
للديمقراطي���ة التي م���ن المتوقع أن ت

المحكمة العليا موقفًا مساومًا كهذا تجاه قوانين تمس حرية التعبير على نحو قاس.

وانتقدت المنظمات الملتمس���ة ضد القانون بش���دة قرار المحكمة العليا، وقالت إن هذه 

المحكمة امتنعت  عن أداء واجبها األس���اس وهو الدفاع عن حرية التعبير. وأش���ارت إلى أن 

قانون المقاطعة يهدف باألس���اس إلى كم األفواه، ومنع أي انتقادات ش���رعية للسياسات 

اإلس���رائيلية، وهذا القرار يم���س بحرية التعبير على نحو قاٍس، كم���ا يمس القانون بالحق 

األساس للعمل السياسي في قضايا شائكة.

وقالت معيان داك من “ائتاف النس���اء من أجل الس���ام” التي كانت تدعو إلى المقاطعة 

وسحب االستثمارات قبل سن القانون إن “الدعوة للمقاطعة وسحب االستثمارات تعتبر في 

العالم أدوات ش���رعية وغير عنيفة للتغيير السياس���ي واالجتماعي. وقرار المحكمة العليا 

يصادق على كم األفواه ويقيد االحتجاج الش���رعي الذي يه���دف إلى توجيه النقد والعمل 

على تغيير السياسة اإلسرائيلية”. 

واعتبرت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن هذا القانون التعسفي يمس بالفلسطينيين 

بش���كل أكبر ألنهم أكثر م���ن يناضل ضد االحتال وانتهاك حقوق أبناء ش���عبهم في الضفة 

الغربية وقطاع غزة. وأضافت أن هذا القانون أكثر عبثية بالنس���بة لس���كان القدس الش���رقية 

الواقعين تحت االحتال لكن القانون يمنعهم من المطالبة بمقاطعة االحتال. 

من الحكومة إلى الكنيست إلى »محكمة العدل العليا«:

قرارات تؤكد عمق القلق اإلسرائيلي من نجاحات حملة المقاطعة وآفاق تأثيرها!
ون الساسة الحكوميين والبرلمانيين في توصيف المقاطعة: »إرهاب سياسي« يرمي إلى »إفناء دولة إسرائيل«!!

ّ
*قضاة في المحكمة العليا يبز

* مسؤولون حكوميون ونواب كنيست: المقاطعة تشكل خطرا استراتيجيا وتهديدا وجوديا!*

تظاهرة لنشطاء في اليسار االسرائيلي ضد القانون.

ردود فعل:

»القرار دليل على سلبية المحكمة العليا فيما يتعلق 
بالتدخل في قضايا حقوق إنسان مهمة«!



3 الثالثاء 2015/4/21م الموافق 2 رجب 1436هـ العدد 356 السنة الثالثة عشرة

كتب بالل ضاهر: 

رغم م���رور ش���هر تقريب���ا على ص���دور نتائ���ج انتخابات 

الكنيست ال�20، إال أن حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو 

لم ينجح���ا بعد في تش���كيل حكومة جديدة، م���ع أن نتائج 

االنتخابات أظهرت وجود أغلبية في الكنيست ألحزاب اليمين 

والحريدي���م. وفي هذه األثناء، حص���ل نتنياهو من الرئيس 

اإلس���رائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس االثنين، على مهلة أخرى 

مؤلفة من 14 يوما لمواصلة سعيه لتشكيل حكومة.

وتشير وس���ائل اإلعام اإلس���رائيلية إلى أن حزب الليكود 

توص���ل إلى تفاهمات واس���عة مع أحزاب »كوالنو«، برئاس���ة 

موشيه كحلون، وش���اس و«يهدوت هتوراة«، ولكن المشكلة 

التي يواجهها نتنياهو حاليا هي مع حزب »البيت اليهودي« 

برئاس���ة نفتالي بينيت، وحزب »يس���رائيل بيتينو« برئاسة 

أفيغدور ليبرمان. 

ويطال���ب بينيت بع���دم منح حقيبة األديان لحزب ش���اس. 

وهدد يوم مس���اء الس���بت الماضي بأن »أخذ حقيبة األديان 

بص���ورة أحادي���ة الجانب م���ن الصهيونية الديني���ة )التي 

يمثلها »البيت اليهودي«( ومنحها إلى حزب شاس سيشكل 

نهاي���ة للمفاوضات االئتافية مع البي���ت اليهودي«. كذلك 

كان بينيت قد أعلن األسبوع الماضي أنه مستعد للتنازل عن 

حقيبة الخارجية شريطة عدم منحها إلى ليبرمان.

وف���ي هذه األثن���اء ال تجري اتص���االت بين ح���زب الليكود 

وقائم���ة »المعس���كر الصهيون���ي« ال���ذي يتزعمه إس���حاق 

هرتس���وغ وتسيبي ليفني. ورغم ذلك ال تزال هناك تكهنات 

ح���ول إمكاني���ة انضمام »المعس���كر الصهيون���ي« لحكومة 

برئاس���ة نتنياهو، علما أن هرتس���وغ كرر اإلع���ان مؤخرا عن 

رفضه االنضمام للحكومة.

وحول نتائج انتخابات الكنيس���ت والمفاوضات االئتافية 

وانعكاسها على مس���تقبل عاقات إسرائيل الخارجية، أجرى 

»المش���هد اإلسرائيلي« مقابلة خاصة مع المحاضر في »قسم 

تاريخ إس���رائيل« في جامعة حيفا والناش���ط السياس���ي في 

حزب العمل اإلسرائيلي، البروفسور داني غوطفاين.

)*( »المشهد اإلسرائيلي«:  بعد نشر نتائج انتخابات 
الكنيست، بدا أن حصول كتلة أحزاب اليمين والحريديم 
سيسهل مهمة تش���كيل حكومة يمين، لكن مر شهر 

والمفاوضات االئتافية ما زالت عالقة. لماذا؟
غوطفاين: »الس���ؤال هو ما إذا كان���ت المفاوضات عالقة أم 

أن الش���ركاء المحتملين يحاولون تحسين مواقعهم من خال 

المفاوضات. وأعتقد أن احتمال تشكيل حكومة يمين مؤلفة 

من 67 عضو كنيس���ت يتع���زز، بل بات حقيقة، والنقاش���ات 

الجارية بين هؤالء الشركاء االئتافيين هو ما يعيق تشكيل 

الحكومة، وليس مس���ائل سياس���ية مبدئية، يبدو أن هناك 

خافات على توزيع الحقائب أكثر مما هي خافات سياسية«.

)*( الرئيس اإلس���رائيلي منح نتنياهو مهلة إضافية 
من أجل مواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة. ماذا يتوقع 
أن يح���دث خال ه���ذه المهلة ولم يحدث خال ش���هر 

مضى على المفاوضات االئتافية؟
غوطفاي���ن: »هذا كان أمرا متوقعا. وبما أن النقاش في هذه 

المفاوض���ات يتمحور حول الحقائب الوزارية، فإنه س���تكون 

هناك نقطة زمنية ستنتهي فيها هذه القصة، وسيضطرون 

إلى التوصل إل���ى اتفاقيات. وطالما أن���ه ال يزال هناك وقت 

فإن األطراف يس���تغلون ذلك من أجل تحسين مواقعهم في 

الحكومة. األمر المؤكد ه���و أنه ال توجد في هذه المفاوضات 

مس���ائل مبدئية وهامة. والخاف ح���ول حقيبة األديان، على 

س���بيل المثال، ليس خافا مبدئيا وإنما هو خاف على مراكز 

قوى. وال يبدو أن بين الشركاء في االئتاف المقبل ثمة نقاش 

جوهري على خطوط سياسية. وحقيبة األديان ومن سيتوالها 

هو موضوع قابل للحل«.

)*( أال تعتق���د أن���ه يوجد احتمال لتش���كيل حكومة 
وحدة بمشاركة »المعسكر الصهيوني«؟

غوطفاي���ن: »أوال، يصعب التنب���ؤ وال نعرف إذا كانت هناك 

اتصاالت خلف الكواليس أم ال. ويبدو اآلن أنه ال يوجد أساس 

لتش���كيل حكومة وحدة، لسبب بسيط وهو أن نتنياهو، على 

ما يبدو، معني بتش���كيل حكومة اليمين أوال، وربما سينضم 

المعسكر الصهيوني الحقا، لكن ال يوجد لهرتسوغ دعم كاف 

من جانب جمهور ناخبي���ه لإلقدام على خطوة كهذه. ولذلك 

فإن خطوة كهذه ال تبدو ناضجة اآلن من الناحية السياسية«.

)*( ه���ل حكومة يمين ضيقة مريح���ة لنتنياهو أكثر 
من حكومة وحدة؟

غوطفاي���ن: »حكومة يمي���ن ضيقة مريحة أكثر بالنس���بة 

لنتنياهو من ناحية السياس���ة الداخلية، ولكنها إش���كالية 

أكث���ر من ناحية عاقات إس���رائيل الخارجي���ة. وبما أنه يبدو 

أن العاق���ات الخارجية س���يكون لها وزن أكبر في الش���هور 

المقبلة، فإنه ليس واضحا ل���ي كيف يمكن أن تكون حكومة 

يمين مفضلة بالنس���بة لنتنياهو، بينما من خال تش���كيل 

حكومة وحدة، س���يمنحه العسكر الصهيوني راحة في كل ما 

يتعلق بالعاقات الخارجية، لكن الحكومة الضيقة ستمنحه 

راحة في إدارة السياس���ة الداخلية. وسنرى كيف سيتصرف 

نتنياهو على رأس حكومة يمين ضيقة وكيف سيتعامل مع 

العاقات الخارجية«.

)*( م���ا هي المواضي���ع والقضايا الت���ي يتعين على 
نتنياه���و دفعها من خ���ال حكومت���ه الجديدة، وهل 
العاقات مع اإلدارة األميركية هي أحد هذه المواضيع؟

غوطفاين: »السؤال ليس حول المواضيع التي يريد دفعها 

وإنما ما هي التحديات التي سيضطر إلى مواجهتها. وأعتقد 

أنه توجد أجن���دة ماثلة أمامه، وتتعل���ق بالقضية اإليرانية 

وكل ما يحدث في الش���رق األوسط. فالش���رق األوسط يتغير 

بوتيرة س���ريعة ج���دا وتتغير معه التحالف���ات، كما نرى في 

الموض���وع اليمن���ي والموض���وع اإليراني، وكل ه���ذه األمور 

تغير صورة الشرق األوس���ط بالكامل. واألمر المثير هو كيف 

ستندمج إسرائيل في منظومة التحالفات هذه في المنطقة. 

وبالنسبة للعاقات مع الواليات المتحدة، فإن األمر األهم هنا 

هو عاقات نتنياهو مع الرئيس باراك أوباما، وهذه األزمة لم 

تعد مسألة إس���رائيلية أميركية، ألن الجمهوريين يدعمون 

نتنياهو، وه���ذا األمر ينعكس على العاق���ات بين نتنياهو 

وأوباما«.

إس���رائيل  بي���ن  للعاق���ات  بالنس���بة  وم���اذا   )*(
والفلسطينيين؟

غوطفاين: »يبدو أن العاقات مع الفلس���طينيين س���تبقى 

عل���ى حالها، ويبدو أن كا الجانبين مس���تعدان للدفع باتجاه 

اس���تقرار العاقات، والتوص���ل إلى تفاهم���ات معينة. رغم 

ذلك، فإني أعتقد أن كا من الجانبين يحاول اختبار حس���نات 

سياس���ته الصدامية تجاه اآلخ���ر. وأعتقد أن هذا األداء ليس 

ف���ي مصلحتهما، وأن اتفاق���ا بينهما هو أمر جيد بالنس���بة 

ّي ذراع اآلخر 
َ
إلس���رائيل. كذلك أعتقد أن محاوالت كل جانب ل

لن يع���ود بالفائدة على أي منهما. كما أن مطالبة إس���رائيل 

الفلس���طينيين باالعتراف بيهودية الدولة ال يصنع س���اما، 

كذل���ك فإن الخط���وات التي تنفذها إس���رائيل ف���ي الضفة 

الغربي���ة ال تدفع باتجاه حل الصراع. ولذلك على كا الجانبين 

أن يجريا إعادة تقييم لألضرار، وهذا ما سيحدث في النصف 

س���نة أو الس���نة المقبل���ة، وربما يس���فر ذلك ع���ن فتح أفق 

الستئناف المفاوضات«.

)*( كيف تلخص نتائج انتخابات الكنيست، وخصوصا 
فوز نتنياهو الساحق فيها؟

غوطفاين: »نتائج االنتخابات معقدة أكثر مما تبدو. والفوز 

الذي حققه نتنياهو كان بس���بب أن���ه حصل على أصوات من 

داخل كتلة اليمين، أي أنه نجح في كسب عدد أصوات يوازي 

ثاث���ة أو أربعة مقاعد على حس���اب حزب البي���ت اليهودي. 

وإذا دققن���ا في التوازن بين اليمين والوس���ط – اليس���ار فإن 

المعس���كر األخي���ر عزز قوت���ه. ولذلك فإني أعتق���د أن هذه 

االنتخاب���ات ال تعبر عن حدوث تغيي���ر، وما حدث هو أن هذه 

االنتخابات عززت مكانة نتنياهو مقابل كتلة أحزاب اليمين. 

واألمر المثير للقلق، وأنا هنا أنظر إلى األمور بعين اليسار، هو 

الطابع الطبقي لهذه االنتخاب���ات. فاليمين قوي بفضل دعم 

الش���رائح االجتماعية الضعيفة والدنيا بينما الوسط- اليسار 

موجود بقوة في الش���رائح القوية. وهذا أخطر ما كشفت عنه 

نتائج االنتخابات األخيرة، ويتعين على اليس���ار التعامل مع 

هذا الوضع«. 

مقابلة خاصة مع المحاضر في »قسم تاريخ إسرائيل« في جامعة حيفا

«: احتمال تشكيل حكومة يمين ضيقة برئاسة نتنياهو بات حقيقة! « البروفسور داني غوطفاين لـ

كتب ب. ج:

أكدت قراءة نتائج االنتخابات اإلس���رائيلية العامة في 

منتص���ف ش���هر آذار الماضي أن قاعدة ظه���ور واختفاء 

»أحزاب الفقاعة« ما تزال قائمة، وهي صحيحة رغم الحالة 

االس���تثنائية المسماة »حزب يس���رائيل بيتينو« بزعامة 

أفيغدور ليبرمان، الذي س���جل أطول »عمر« له في الساحة 

السياسية. 

فقد رأينا أن 26 ش���هرا بي���ن جولت���ي انتخابات كانت 

كافية ألن يخسر حزب »يوجد مس���تقبل« 40% من قوته، 

في حين أن حزب »كلنا« بزعامة موش���يه كحلون يحمل هو 

أيضا المؤش���رات ذاتها، خاصة وأنه اقتنص حصة األسد 

من األصوات التي خسرها »يوجد مستقبل«، وهي أصوات 

ليست ثابتة ألي من األحزاب- أي »أصوات عائمة«.

في هذه االنتخابات ش���هدنا خمس���ة أحزاب من أحزاب 

الفقاعة. رأينا حزب »كديما« الذي أقامه أريئيل ش���ارون، 

منش���قا عن حزب »الليكود« في خريف العام 2005، وقاد 

الحكم في انتخابات 2006. وف���ي انتخابات 2015 اختفى 

كليا عن الس���احة بعد أن لم يخض االنتخابات، ليزول كليا 

عن الخارطة السياسية. وسبق ذلك الضربة القاصمة التي 

تلقاها في انتخابات 2013، حينما هبط من 28 مقعدا إلى 

مقعدين فقط، وارتكز الحزب يومها على قاعدة انتخابية 

متحركة ليست ثابتة.

والح���زب الثاني ه���و »الحرك���ة« الذي أقامت���ه الوزيرة 

السابقة تسيبي ليفني في خريف العام 2012، بانشقاقها 

عن حزب »كديما« الذي ش���اركت في إقامته، وحصلت في 

انتخابات 2013 على 6 مقاعد، وما نسبته 5% من األصوات. 

ولكن كان واضحا أن ليفني استفادت يومها من قاعدتها 

الشعبية التي تراجعت الحقا، وأيضا من بقايا قواعد حزب 

»كديما« المنهار.

إال أن ليفن���ي لم تتجرأ على خ���وض االنتخابات األخيرة 

بمفردها، بس���بب رفع نسبة الحس���م إلى 25ر3%، فأقامت 

تحالفا ناجحا مع حزب »العمل«: »المعس���كر الصهيوني«، 

وهو تحالف أثبت نجاحا، ولكن ليس مضمونا استمراريته، 

ألن���ه حتى لو اس���تمر إل���ى نهاي���ة الوالي���ة البرلمانية، 

فستكون ليفني أمام مساءلة حزب »العمل«: أين هو حزبك 

وهيئات���ه. وأثبت���ت ليفني في التحضي���رات لانتخابات 

البرلمانية أنها ال تختلف عن باقي أحزاب الفقاعة القائمة 

على أساس شخصية واحدة، فهي من تقرر وتحسم بشأن 

المرشحين ومراتبهم، والحقا وظائفهم.

أما األح���زاب الثاثة األخرى، التي بقيت مس���تقلة في 

الكنيست فهي:

»يوجد مس���تقبل«: كما ورد في مقال سابق هنا فإنه مع 

صدور النتائج شبه النهائية فجر اليوم التالي لانتخابات 

البرلمانية احتف���ل زعيم حزب »يوجد مس���تقبل«، يائير 

لبيد، كما ل���و أنه فاز بالحكم، رغم خس���ارته 8 مقاعد من 

أصل 19 مقع���دا كانت له في انتخاب���ات 2013. وبرر لبيد 

احتفاله هذا بأن اس���تطاعات الرأي التي ظهرت فور قرار 

الكنيست التوجه إلى انتخابات، أي قبل ما يزيد عن ثاثة 

أش���هر من يوم االنتخابات، دلت على حصوله على ما بين 

7 إلى 9 مقاعد، ما يعني أن خسارته كان من المفروض أن 

تكون أكبر وأنه نجح في لجم الخسارة.

ونذك���ر أن لبيد خ���اض انتخاب���ات مطلع الع���ام 2013 

على مركب القضايا االجتماعية للش���رائح الوسطى، لكن 

س���رعان ما انقل���ب عليها، فور توليه حقيب���ة المالية في 

حكومة بنيامين نتنياهو. كما انقلب حتى على المواقف 

السياسية الهش���ة، التي أعلنها خال حملته االنتخابية، 

بدعم���ه للمفاوض���ات م���ع الجان���ب الفلس���طيني والحل 

ليتبين للناخب أنه يعمل بتنس���يق ت���ام مع زعيم حزب 

المستوطنين نفتالي بينيت.

وهاج���س فرقعة الحزب كليا وزوال���ه ال يمكن أن يغيب 

ع���ن يائير لبيد، ألن ف���ي مخيلته تجربة والده يوس���يف 

لبيد، الذي أعاد في العام 1999 تش���كيل حزب »ش���ينوي« 

)التغيي���ر( وحصل على 6 مقاعد، وفي االنتخابات التالية، 

مطلع العام 2003، تضخم إل���ى 15 مقعدا، لتختفي كلها 

عن الوجود ف���ي انتخابات 2006. ويس���ير لبيد االبن على 

درب لبيد األب، خاصة في ش���يطنة مجتم���ع المتدينين 

المتزمتي���ن »الحريدي���م«، والقاء كل متاعب السياس���ة 

االقتصادي���ة عليهم، وكل ه���ذا بهدف تبري���ر انتهاج 

سياس���ة اقتصادية صقري���ة، كتلك التي يتمس���ك بها 

نتنياهو، وهي سياس���ة تضرب حتى الش���رائح الوسطى، 

وليس فقط الشرائح الفقيرة والضعيفة.

بعد قليل س���يمر على انش���اء »يوجد مس���تقبل« ثاث 

س���نوات. ولك���ن ف���ي كل هذه الفت���رة ال توج���د هيئات 

ملموس���ة، وال قواعد ثابتة، بل إن الحزب قائم على شخص 

لبي���د، المدع���وم من خل���ف الكواليس من بع���ض حيتان 

المال، وكبار األثرياء. فمثا كان لبيد وحده هو المقرر في 

تشكيل القائمة، ودائرة مشاوراته من خارج الحزب. وهذا 

نمط ال يضمن استمرار الحزب مستقبا.

مش���كلة »يوجد مس���تقبل« البادية حتى اآلن أنه مرشح 

للجل���وس ف���ي الوالي���ة البرلماني���ة الحالية ف���ي مقاعد 

المعارض���ة، م���ا يعني أنه ل���ن يكون قادرا على تس���ديد 

»فواتي���ر خدماتي���ة« لداعميه، والقصد تمري���ر اجراءات 

اداري���ة واقتصادية تخدم مصالحهم، ما س���يبعده أكثر 

عن األض���واء ويقلل من جدوى االنتخاب له في االنتخابات 

القادمة.

وس���بب بق���اء لبيد ف���ي مقاع���د المعارضة ه���و رفض 

المتديني���ن المتزمتين »الحريدي���م« ضمه إلى الحكومة، 

بس���بب عدائه المعل���ن لهم، وهذا ما انعك���س أيضا في 

ق���رارات اقتصادي���ة اتخذه���ا، اضافة إل���ى قانون فرض 

التجنيد االلزامي على ش���بان »الحريديم« الذي س���يجري 

تفريغه من مضمونه في الدورة الجديدة، حس���ب ما رشح 

عن المفاوضات بين حزب »الليكود« وكتلتي الحريديم.

واعتمادا على أن لبي���د يحتاج لتواجده في دائرة اتخاذ 

القرار، فإنه قد يبدي لحكومة نتنياهو »سلوكا حسنا« في 

الفترة المقبلة، بمعنى أن يتواطأ مع الحكومة في قرارات 

ومش���اريع قوانين، مخالفا لموق���ف المعارضة، على أمل 

إما أن يغير الحريديم موقفه���م ويضمونه إلى الحكومة 

وحينها ستنش���أ إش���كالية توزيع الحقائب، وإما أن ينشأ 

وض���ع في حكومة نتنياهو يؤدي إل���ى خروج »الحريديم« 

منها أو على األقل واح���دة من الكتلتين، خاصة »يهدوت 

هتوراة« ليكون لبيد وحزبه أول المرشحين لانضمام إلى 

الحكومة، التي يحتاجها كاحتياج الس���مك لماء البحر كي 

يبقى على قيد الحياة. 

»كلنا«: ح���زب »كلنا« هو الح���زب »الفقاعة« األحدث في 

هذه االنتخابات، وأنشأه المنشق عن حزب الليكود موشيه 

كحلون، وهو انشق بمفرده، ولم يجرف معه قواعد أو حتى 

أسماء بارزة في الحزب. وفي مراجعة لشكل التصويت في 

المدن الكبرى، ومقارنتها بنتائج التصويت في انتخابات 

مطلع 2013، س���نرى معادلة ملفتة للنظر، وهي أن الحصة 

األكبر م���ن األصوات التي كانت لحزب »يوجد مس���تقبل« 

في كل واحدة من تلك الم���دن، اتجهت لحزب »كلنا«، ثم 

لقائمة »المعسكر الصهيوني«.

وبطبيع���ة الحال، فإن ح���زب »كلنا« كان ل���ه نصيب من 

األص���وات الت���ي خس���رتها حركة »ش���اس« ف���ي األحياء 

والبلدات ذات األغلبية من اليهود الشرقيين، وبالذات من 

األحياء والبلدات ذات المستوى المعيشي المتدني.

ونستطيع االستنتاج منذ اآلن أن جمهور مصوتي حزب 

»كلنا« كان أساس���ا من األصوات العائمة، غير الثابتة في 

تصويتها لألحزاب في كل واحدة من الجوالت االنتخابية، 

وتقدر النس���بة بما بين 25% إلى 30% من إجمالي جمهور 

المصوتين.

ومن الواض���ح أن »كلنا« يخضع حالي���ا ألول امتحان في 

التطبيق، ليظهر إلى أي مدى ممكن أن يبقى على الساحة 

السياسية.

»يس���رائيل بيتينو«: حزب »يس���رائيل بيتينو« بزعامة 

مؤسسه والمقرر الوحيد فيه، أفيغدور ليبرمان، هو الحالة 

االس���تثنائية في ظاهرة أحزاب »الفقاعة«، فهو باق على 

الساحة منذ العام 1999، ولكن في نظرة أبعد لشكل خوض 

االنتخابات، نجد أن صاحب هذا الحزب ينجح حتى اآلن في 

القفز عل���ى األلواح العائمة، في كل واحدة من االنتخابات 

السابقة. ولكن ليس هذا وحده بل إن نهج ليبرمان وكل ما 

أحيط به من قضايا فساد، والقضية األكبر القائمة اليوم، 

اضافة إلى قفزاته في اس���تطاعات الرأي، تؤكد أن بقاءه 

على الس���احة ليس كحزب ُممأس���س، وإنما حزب انتهاز 

الفرص.

فقد خ���اض ليبرمان االنتخابات بحزبه ف���ي العام 1999، 

مس���تندا إلى جمهور المهاجرين ال���روس الجدد، وحصل 

على 4 مقاعد. ولكنه خاض انتخابات 2003، ضمن تحالف 

المس���توطنين، ولم يحقق التحالف س���وى 7 مقاعد. وفي 

انتخاب���ات 2006، نجح ليبرمان في تحقيق قفزة كبيرة له، 

مس���تندة إلى أجندة عنصرية أقس���ى، وأيضا إلى أجندة 

مناهضة لجمه���ور »الحريديم«، فحق���ق 11 مقعدا، ورفع 

العدد في العام 2009 إلى 15 مقعدا.

لك���ن ف���ي انتخاب���ات 2013، ش���عر ليبرم���ان بهزة قد 

تضربه على ضوء المعلومات التي وصلت له حول اتس���اع 

التحقيق���ات ضده وخروجه���ا الحقا إلى الم���أل، فلجأ إلى 

تحالف انتخابي مع ح���زب »الليكود«، باتفاق مع بنيامين 

نتنياه���و، الذي يطم���ح دائما لضمان الكتل���ة البرلمانية 

األكبر. ولكن هذا التحالف تلقى ضربة كبيرة جدا، بهبوطه 

من 42 مقعدا كان���ت للحزبين في انتخابات 2009، إلى 31 

مقعدا ف���ي 2013، وحينها لم يك���ن واضحا أي حزب أضر 

بالثاني، ولك���ن نتائج انتخاب���ات 2015، بّينت أن ليبرمان 

كان سيخسر نس���بة مقاعد أكبر، لو خاض انتخابات 2013 

بمفرده.

لقد تأثر ليبرمان في االنتخابات األخيرة بقضية الفساد 

الكبرى والمتش���عبة، التي طالت ش���خصيات كثيرة تدور 

في فلك حزب���ه، وأبرزهم من كانت نائب���ة وزير الداخلية 

فانيا كيرش���نباوم، أكثر المقربين إلى ليبرمان في الحزب، 

وأس���ند لها مهم���ة ادارية ف���ي حزبه. ورغ���م ذلك، فإن 

ليبرم���ان حقق في هذه االنتخابات أعل���ى مما توقعت له 

آخر اس���تطاعات الرأي، فقد حصل على 6 مقاعد، بدال من 

4 إلى 5 مقاعد في اس���تطاعات الرأي. والتفس���ير األكبر 

لهذه النتيجة، هو أن ليبرمان ما زال يعتمد على »مقاولي 

أصوات« في أحياء المهاجرين الجدد، الذين يستطيعون 

ضمان كم ضخم من األصوات، مقابل المال والوعود، ومثل 

هذا الجمهور ال تستطيع استطاعات الرأي قراءته، وهذه 

ظاهرة منتشرة.

ظاهرة مستمرة
في ه���ذه االنتخابات حصلت »أح���زاب الفقاعة« على ما 

مجموعه 27 مقعدا من أصل 120 مقعدا، وهذا يسجل ذروة، 

والقصد »يوجد مس���تقبل«- 11 مقعدا، و«كلنا«- 10 مقاعد، 

و»يس���رائيل بيتين���و«- 6 مقاعد. وف���ي انتخابات 2013، 

تسجلت ذروة جديدة، حينما حصل »يوجد مستقبل« على 

19 مقعدا، ولكن لم يكن باإلمكان تقدير حجم »يس���رائيل 

بيتينو« ألنه كان ضمن »الليكود« وكانت حصته 11 مقعدا، 

ولكن هذا ليس بالضرورة حجمه الصحيح في ذلك العام.

وهذه الظاهرة تلعب دورا رئيسا في حالة عدم استقرار 

الحكوم���ات في العقدين األخيرين، وه���ي بطبيعة الحال 

نتيجة لسلس���لة م���ن العوامل، م���ن بينها ع���دم الثقة 

باألح���زاب التقليدية التي تحكم في إس���رائيل، أو التي 

ت���دور في فلك الحكم، ولكن م���ن جهة أخرى هناك مكان 

لالتفات إلى التقارير الكثيرة التي تتحدث عن دعم كبار 

حيتان المال ومستثمرين كبار لكل واحد من هذه األحزاب 

وفي كل جولة انتخابية. فأولئك معنيون بحلقات أضعف 

من األحزاب التاريخية الممأسس���ة، التي بحاجة إلى دعم 

مالي، ما يجع���ل والءها أكبر لداعميه���ا. وبطبيعة الحال، 

فإن مس���ألة الدعم المالي منتش���رة أيض���ا عند األحزاب 

التقليدية، والحزبين األكبرين.

في أوج الحملة االنتخابية التي سبقت انتخابات 2013، 

ج���رى الحديث عن أن كحلون، ال���ذي أعلن عن عدم خوضه 

االنتخابات، سيعود إلى الحلبة السياسية على رأس حزب 

يقيمه. وبقي هذا االسم يدور في فلك الحلبة السياسية، 

طيل���ة الفترة الممتدة بين جولتي االنتخابات. وحتى اآلن 

ال تل���وح في األفق أس���ماء جديدة مرش���حة إلقامة أحزاب 

فقاعة، ولكن اعتمادا على تجارب الس���نوات السابقة، فإن 

مثل هذه الظاهرة ستس���تمر أيضا. ونس���تطيع التكهن 

بأن األحزاب الثاثة ل���ن تبقى كلها كما هي اآلن، فبينها 

من سيضطر إلى تغيير ش���كله وموقعه، في اطار صراعه 

للبق���اء في الحلبة، أو قد يتبخر كغيره من األحزاب، وحزب 

»كديما« مثال حي، وهو ليس وحيدا.

»أحزاب الفقاعة« اإلسرائيلية تتنازع على جمهور المصوتين ذاته قبل زوالها!
*انهيار حزب »كديما« يؤكد مصير »أحزاب الفقاعة« مهما يكبر حجمها *حزب »الحركة« بزعامة ليفني أفلت من الزوال بتحالفه مع حزب »العمل«*

»كلنا« لكحلون: الفقاعة األحدث.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع طفيف لتضخم 
آذار يبقي التضخم “سلبيا”

س���جل التضخم المالي في ش���هر آذار الماضي ارتفاعا يعد طفيفا، 

مقارنة مع التضخم في مثل هذا الش���هر الموسمي من كل عام، فقد 

ارتفع بنس���بة 3ر0%، رغ���م ان التوقعات كانت بارتفاع أكبر، بس���بب 

زيادة األسعار الموسمي للخضراوات والفواكه والملبوسات واألحذية، 

يضاف اليها ارتفاع أس���عار الوقود في الش���هر الماضي بنسبة %6، 

إال أن كل هذا لم يس���عف التضخم المالي في األشهر الثاثة األولى 

من هذا العام، ليبقى ما دون الصفر، وس���لبيا بنس���بة 3ر1%، كمؤشر 

الستمرار التباطؤ االقتصادي.

وكانت األوساط االقتصادية توقعت أن يسجل تضخم آذار ارتفاعا 

بأعلى م���ن 6ر0%، ليلجم ظاهرة تراجع التضخم الذي اس���تفحل في 

الشهرين األولين من هذا العام مسجا تراجعا بنسبة 6ر1%، استمرارا 

لما برز ابتداء من ش���هر آب العام الماضي 2014، فمنذ ذلك الش���هر، 

وحتى شهر شباط الماضي تراجع التضخم بما يقارب %2.

ويقول مكتب االحصاء المركزي في تقريره الشهري إنه بعد ارتفاع 

آذار الطفيف يكون التضخم قد تراجع في األش���هر الثاثة األولى من 

هذا العام بنسبة 3ر1%، وفي األشهر ال� 12 األخيرة بنسبة %1. 

وم���ن غير المتوق���ع أن يتخذ بنك إس���رائيل المركزي قرارا بش���أن 

الفائدة البنكية للشهر المقبل، اعتمادا على قرار اتخذه قبل سنوات 

قليلة يقضي بعدم إجراء أي تغيير في الفائدة البنكية في شهر يلي 

شهر أعياد عبرية ألن النشاط في السوق يكون غير اعتيادي.

ويحذر محللون من أن استمرار تراجع التضخم سيعني وقف اإلنتاج 

في عدد من المرافق، ما س���يقود إلى فصل عم���ال، وادخال االقتصاد 

اإلس���رائيلي إلى أزمة م���ن نوع آخر، ترتفع فيها نس���ب البطالة التي 

تواصل تسجيل نسبة منخفضة بنحو 6% بالمعدل.

بيوت في تل أبيب سعرها 
من 28 مليونا إلى 50 مليون دوالر

س���جلت أسعار البيوت الفخمة في األبراج الضخمة التي تنتشر في 

مدين���ة تل أبيب ذروة في أس���عار بيوت ال� “بينته���اوس”، فقد قال 

تقرير ف���ي الملحق االقتص���ادي لصحيفة “يديع���وت أحرونوت” إن 

أسعار البيوت الفخمة تتراوح حاليا ما بين 110 مايين إلى 213 مليون 

شيكل، ما يعادل 28 مليون إلى 53 مليون دوالر ويزيد.

ويس���ارع لش���راء هذه البيوت، التي تتميز بالعصرن���ة والتقنيات 

العالية، حيتان المال اإلس���رائيليون واألجانب أيضا، وأبرزهم شيري 

أريس���ون لكن ليس وحدها، بل أيضًا هناك فنانات وفنانون عالميون 

أبدوا اهتماما بش���راء بيوت ف���ي هذه االبراج، وم���ن بينهم المغنية 

العالمي���ة مادون���ا الت���ي تقربت في الس���نوات األخيرة إل���ى طائفة 

“الكباه” اليهودية م���ن دون أن تتهود، وحافظت على نمط حياتها 

المعروف.

ويقول التقرير إن المتر المربع الواحد في هذه البيوت يصل سعره 

إلى ما يقارب 90 ألف دوالر، وتتضمن بعض هذه البيوت بركة سباحة 

داخلي���ة خاصة ومصع���دا خاصا إلى داخل البيت خاص���ة وأن البيوت 

تكون على ارتفاع عش���رات الطوابق، وقاعة س���ينما بيتية وغيرها من 

وس���ائل الراحة والبذخ الكبي���ر، والكثير من أثاث البي���وت والجدران 

الداخلية تتحرك كهربائيا.

ومن هذه األبراج الفخمة ما يجد له مكانا متقدما على قائمة األبراج 

الفخمة عالميا، وأبرز هذه األبراج يدعى “مئير روتش���يلد” في جادة 

روتش���يلد في وس���ط تل أبيب، وقد أدرجته مجلة فوربس كواحد من 

أفخم 10 أبراج سكنية في العالم.

ويقول التقرير إن مادونا معنية بش���راء بينتهاوس يفحص شراءه 

أحد حيتان المال األوكرانيين أيضا، وهو يمتد على مساحة 1418 مترا 

مربعا على طابقين، وتضاف لهذه المساحة شرفات بمساحة 154 مترا 

مربعا مبنية من األخشاب. 

ويتضمن البيت بركة س���باحة خاصة، وقاعة سينما خاصة فيها 16 

كنب���ة فاخرة، و”قاعة بار”، ويرتفع س���قف الصال���ون المركزي إلى 7 

أمتار. أما غرفة الوالدين فمس���احتها ال تق���ل من 90 مترا مربعا، وكل 

هذا بسعر يقارب 43 مليون دوالر “فقط”!. 

تقرير دولي: إسرائيل تخسر 
سنويا أغذية بـ 5ر1 مليار دوالر

قال تقري���ر دولي جديد صادر ع���ن منظمة األغذي���ة العالمية، إن 

إس���رائيل تخسر س���نويا أغذية طازجة بقيمة إجمالية تصل إلى 5ر1 

مليار دوالر، وهو ما يشكل 30 بالمئة من أجمالي المزروعات السنوية. 

وبحسب التقرير فإن هذا ناجم عن االهمال في التعامل مع األغذية، 

ب���دءا بالمزارعين والمنتجين مرورا بتجار الجملة وش���بكات التس���وق 

وحتى المستهلكين.

ويقول التقرير إن من أسباب إتاف المواد الغذائية تاريخ انتهاء 

الصاحية الخاط���ئ، الذي يكون في وقت أقل م���ن الوقت الصحيح 

النتهاء الصاحية، في حين أن خطأ المستهلكين هو بشراء كميات 

غذائي���ة أكثر من الحاج���ة ما يؤدي إلى تلف الم���واد الغذائية في 

البيوت. 

ويلق���ي التقرير أيضا مس���ؤولية على الحكومة اإلس���رائيلية التي 

ال تعم���ل على تطوي���ر البنى التحتية والش���بكات الزراعية، بش���كل 

يس���اهم في تطوير العمل واالنتاج، باإلضافة إلى عدم دعم التطوير 

التكنولوج���ي بالقدر الكافي، إذ أن تط���ورا كافيا أو تحقيقه في وقت 

أقل من شأنه أن يزيد من نجاعة اإلنتاج والتسويق. 

وبحس���ب ما نش���ر فإن التقرير فحص كميات إت���اف األغذية في 

العام 2011 وتوصل إلى هذه األس���باب مع نهاية العام الماضي ونشر 

استنتاجاته في األيام الماضية. 

وق���د تبين له���ذه المنظمة العالمية أنه في الع���ام 2011، جرى في 

إس���رائيل ات���اف ما ال يقل ع���ن 3ر1 مليار طن من الم���واد الغذائية. 

وفحص التقرير األس���باب ابت���داء من اإلنتاج والتخزين والتس���ويق 

وحتى االستهاك.

وقدم التقرير سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تنجيع العمل 

والتسويق، والتعامل الصحيح مع المنتوج، وفي صلب هذه التوصيات 

الكثير من التقنيات العالية التي من الواجب استخدامها. 

تواصلت في األيام األخيرة ردود الفعل في الحلبة السياس���ية وفي األوساط 

العلمانية اإلسرائيلية على تصريح وزير المواصات يسرائيل كاتس الرافض 

للس���ماح بمواصات عامة في أيام الس���بت واألعياد اليهودية، وهذه القضية 

تعل���و وتخبو على مر عقود، لكن كما يبدو س���تكون أح���د العناوين المركزية 

في الدورة الصيفية األولى للكنيس���ت بع���د االنتخابات األخيرة. ففي الوالية 

البرلمانية الس���ابقة عالجت الهيئة العامة 20 اقتراح قانون تصب في تحرير 

المواص���ات من قبض���ة اإلكراه الدين���ي، إال أن الحكوم���ة المنتهية واليتها 

رفضتها الواحد تلو اآلخر.

وكانت الش���رارة األولى للضجة الحالية تصريحا عابرا من الوزير كاتس على 

ش���بكة التواصل االجتماعي »الفيس���بوك«، يرفض فيه س���ن قانون للسماح 

بعمل المواصات العامة أيام السبت واألعياد العبرية، وهذا كان كافيا ليفجر 

م���ن جديد قضية قوانين اإلكراه الديني، التي يخضع لها اإلس���رائيليون في 

العدي���د من مج���االت الحياة العامة، من مس���ألة التش���دد بقضية الحال في 

األغذية، إلى السماح بعمل المحال التجارية والمواصات العامة.

وكان أحد اإلسرائيليين قد توجه إلى صفحة الوزير كاتس من حزب الليكود 

على ش���بكة الفيسبوك، بطلب العمل على تحرير حركة المواصات العامة في 

أيام الس���بت، التي يتم حظرها في المدن والبلدات اليهودية، أسوة بالحركة 

التجارية، بموجب أنظمة أيام الس���بت واألعياد. وكان رد الوزير كاتس فظًا، إذ 

ق���ال “إن من يريد حركة مواصات أيام الس���بت، عليه أن يتوجه إلى إس���حاق 

هيرتس���وغ”، رئيس حزب “العمل”، وأضاف قائا إن هذا مطلب اليس���اريين 

الذي ال مكان له.

فانهال رواد الصفحة على كاتس غاضبين مستنكرين، ومن بينهم مصوتون 

لح���زب الليك���ود قالوا إنه���م صوتوا لحزب الليكود وهم ليس���وا يس���اريين، 

ويطالب���ون بتحرير حرك���ة المواصات في أيام الس���بت، ألن المتضرر من هذا 

القانون هم الفقراء الذين ال يملكون سيارات خاصة تنقلهم إلى أماكن أخرى 

يقضون فيها العطلة األسبوعية.

وتبين من التقارير الاحقة، التي صدرت في األيام األخيرة، أن الوزير كاتس 

ال���ذي يتولى هذا المنصب منذ ما يزيد عن س���تة أعوام، رفض تطبيق أنظمة 

أقرت من قبل، وتضمن تس���يير حافات مواص���ات عامة، من مراكز المدن إلى 

المستش���فيات، في أيام الس���بت، بهدف زيارة العائ���ات لمرضاهم. كذلك 

تبين من تقرير لصحيفة “ذي ماركر” االقتصادية، أن الدورة البرلمانية ال� 19 

عالجت 20 اقتراح قانون تصب كلها في تحرير المواصات العامة أيام السبت 

واألعياد، إما بشكل كامل أو جزئيا، إال أنها كلها فشلت. 

وحظ���ر المواصات العامة أيام الس���بت مفروض كقرارات للش���ركات ش���به 

الرس���مية التي تش���غل خطوط المواصات العامة، إذ ال يوجد قانون رس���مي 

يحظ���ر المواصات العامة أيام الس���بت، ولكن هناك اتف���اق غير مكتوب بين 

الحكوم���ة والتيارات الدينية وخاصة المتزمتة منه���ا، منذ العام 1948، بعدم 

تسيير المواصات العامة.

وع���ادة تبقى الش���وارع والطرق���ات مفتوحة ف���ي جميع الم���دن والبلدات 

اليهودية، باس���تثناء ش���وارع قليلة جدا في المدن الكبرى، إما أنها تمر بحي 

كله من المتدينين المتزمتين، أو يقع في الحي الكنيس األكبر في تلك البلدة. 

ويمكن مش���اهدة الحظر الكلي لحركة السير من حافات وسيارات خاصة في 

مستوطنات يس���كنها المتزمتون فقط، مثل موديعين عيليت وبيتار عيليت 

وإلعاد، وبعض أحياء القدس. 

ويدافع العلمانيون عن موقفهم في مس���ألة المواصات العامة بقولهم إنه 

ال توج���د دولة في العالم ال تعمل فيها المواصات العامة في حوالي 20% من 

أيام الس���نة، بمعنى أيام س���بت وأعياد، وأن هذه األنظمة هي ضربة موجهة 

للش���رائح الفقيرة. وتتوقف حركة المواص���ات العامة في المدن وبين المدن 

قبل ما بين ساعتين إلى ثاث ساعات من غروب شمس يوم الجمعة، وبعد أكثر 

من ساعة ونصف الساعة من غروب شمس يوم السبت. 

وتعد قضية الس���بت اليهودي والقوانين المتعلقة بها، واحدة من القضايا 

الخافية الحارقة بين جمهوري العلمانيين والمتدينين في إس���رائيل، ومنذ 

عش���رات السنين لم يتوقف الجدل حول المس���موح والممنوع دينيا في أيام 

السبت. 

وتبدأ قوانين االكراه في تعريف اليهودي، إذ في إس���رائيل ما يقارب 380 

ألفا ترفض المؤسس���ة الدينية االعتراف بيهوديتهم، كما أن التشدد يسري 

على ش���روط الزواج، وسنويا هناك المئات من األزواج الذين ترفض المؤسسة 

زواجه���م، ما يضطرهم لعقد زواج مدني خارج إس���رائيل. وم���ن أبرز القضايا 

مس���ألة “الحال” في األغذية. وحس���ب دراس���ات وأبحاث كثيرة فإن ش���روط 

الحال، وتكلفة ش���هادة الحال من المؤسسة الحاخامية، ترفع أسعار المواد 

الغذائية بنحو 30 بالمئة، مقارنة باألس���عار في الدول المتطورة، ويبرز األمر 

في اللحوم ومشتقات األلبان.

وكانت المحكمة العليا اإلس���رائيلية قد س���محت قبل بضعة أسابيع لبعض 

شبكات تس���وق األغذية، التي تخلت عن ش���هادة الحال، بالعمل في مدينة 

ت���ل أبيب، بعد أن أبطلت المحكمة قرار وزير الداخلية بإغاقها. إال أن مس���ألة 

المواصات العامة بقيت عالقة من دون حل، وكانت حكومة بنيامين نتنياهو 

المنتهية واليتها قد عارضت مشروع قانون يقضي بتحرير حركة المواصات 

العامة أيام السبت.

وقضي���ة اإلكراه الدين���ي هي خاف خف���ي وال يجاهر به بي���ن العلمانيين 

والمتدينين حول قانون “دولة القومية اليهودية” العنصري، الذي يستهدف 

الفلس���طينيين في كافة أماكن تواجدهم، ولكن القانون يشمل بنودا تجعل 

من الش���ريعة مرجعية لجهاز القضاء في حال ظهرت ثغرات في اي قانون ما، 

كما أنه سيكون مرجعية لتشريعات أخرى. ويرى العلمانيون بهذا البند عقبة 

أمام احتمال إلغاء قوانين اإلكراه الديني مستقبا ويعطي القوى الدينية قوة 

فوق العادة في سن القوانين. 

وزير المواصالت: تشغيل المواصالت العامة أيام السبت مسألة يثيرها »اليساريون«!
*الوزير كاتس يفجر بموقفه الرافض لتحرير المواصالت العامة أيام السبت القضية من جديد وهي أصال متفجرة منذ عقود*

أعرب بنك إسرائيل المركزي في تقرير له نشر في األيام األخيرة عن اعتراضه 

على نية رفع مخصصات األوالد، التي تتقاضاها كل عائلة عن ولد دون سن 18 

عاما، منقلبا بذلك على تقرير س���ابق له قال فيه إن تخفيض المخصصات في 

العام 2013 رفع نس���بة الفقر بين األوالد. وتصر كتلتا المتدينين المتزمتين 

»الحريديم« على رفع المخصصات ف���ي ميزانية العام الجاري، وهو أمر يواجه 

اعتراضا داخل الحكومة المتوقعة.

وبحسب تقارير س���ابقة، فقد اتفق حزب »الليكود« مع كتلتي »الحريديم«: 

»ش���اس« و«يهدوت هتوراة«، على رفع مخصص���ات األوالد، التي كانت حكومة 

نتنياهو المنتهية واليتها قد خسفتها بنسبة تقارب 50%، ليتضرر من األمر 

العائات كثيرة األوالد، وبش���كل خاص جمه���ور »الحريديم« وبعدهم العرب. 

وتحدثت مصادر حزبية عن أن ممثلي حزب الليكود أعربوا عن موافقتهم على 

الطلب، إال أن أوس���اطا في الليكود اس���تبعدت أن يكون رفع المخصصات إلى 

نفس المستوى الذي كانت عليه حتى شهر تموز من العام 2013، بينما مطلب 

الحريديم بأن تعود المخصصات إلى مس���تواها السابق، في العام 2013، األمر 

الذي س���يكلف الخزينة العامة س���نويا بما يزيد عن 640 مليون دوالر، حس���ب 

معدل سعر صرف الدوالر الحالي.

ويواج���ه هذا األمر اعتراضا لدى المتوقع تس���لمه حقيبة المالية، موش���يه 

كحلون، حس���ب م���ا صّرحت به مصادر ف���ي محيطه. فعلى الرغ���م من أنه عاد 

إلى الكنيس���ت على مركب القضايا االقتصادي���ة االجتماعية، إال أنه يعترض 

على رفع المخصصات، بادعاء أنها س���تضر في إجراء إصاحات اقتصادية في 

مجاالت أخرى، تساهم في خفض كلفة المعيشة. كما يعترض على األمر زعيم 

حزب »يسرائيل بيتينو« أفيغدور ليبرمان.

ويدع���ي بنك إس���رائيل بأن رفع مخصص���ات األوالد إلى س���ابق عهدها، لن 

يس���اعد العائات الفقيرة التي تحت خط الفقر، وال يساعدها على الخروج إلى 

س���وق العمل. وبذلك ينقلب بنك إسرائيل على تقرير أصدره في مطلع العام 

2014 عدنا اليه للمقارنة بين تقريرين، إذ حذر البنك في حينه من أن تخفيض 

المخصصات س���يؤدي إلى ارتفاع في نس���بة األطفال الفقراء في إس���رائيل، 

وبشكل خاص أطفال يعيشون في عائات فيها عامل واحد على األقل، وكانت 

قبل التقليص فوق خط الفقر بقليل. وأشار البنك إلى أن نسبة الفقر ارتفعت 

بالذات في العائات التي فيها عامل واحد.

ويذك���ر أن تقرير الفقر الذي ص���در في نهاية العام 2014 ع���ن العام 2013، لم 

يعك���س نتائج تخفيض المخصص���ات، ألن األمر طبق في الثل���ث األخير من ذلك 

العام، ولذا فإن نتائج انخفاض المخصصات ستنعكس في التقرير عن العام 2014.

كما يدع���ي تقرير البنك الجدي���د أن رفع مخصصات األوالد سيش���جع على 

زيادة الوالدة، وهذا ما تنقضه المعطيات في العقدين األخيرين عن المجتمع 

العربي، الذي يواجه تراجعا مستمرا في معدالت الوالدات لألم الواحدة، بينما 

االرتفاع هو ف���ي مجتمع »الحريديم« الذي فيه معدل الوالدات ضعفا المعدل 

عن���د العرب: 4ر3 والدات ل���ألم العربية مقابل ما يزيد ع���ن 6 والدات لألم من 

الحريديم. 

وتع���د مخصصات األوالد في إس���رائيل م���ن أدنى المس���تويات في الدول 

المتط���ورة، وتبلغ هذه المخصصات للعائلة التي لديها ثاثة أوالد دون س���ن 

18 عاما: في إس���رائيل 108 دوالرات، اليون���ان 117 دوالرا، بريطانيا 313 دوالرا 

آيس���لندا 318 دوالرا، فرنسا 320 دوالرا، السويد 459 دوالرا، فنلندا 468 دوالرا، 

النمس���ا 501 دوالر، بلجي���كا 623 دوالرا، ألمانيا 663 دوالرا، إيرلندا 713 دوالرا، 

وأعلى دولة لوكسمبورغ- 1070 دوالرا.

وكان تقرير سابق لمؤسسة الضمان االجتماعي قد أكد أن تقليص مخصصات 

األوالد بهذه النس���بة الكبيرة )40%( أدى إلى تقليص مداخيل العائات التي 

لديها أوالد، وكان التأثير األكبر في العائات الكبيرة، ومنها من فيها عاملون، 

ولك���ن مداخيلهم م���ن الرواتب منخفضة، وتش���كل المخصصات االجتماعية 

مصدرا أساسيا لتأمين الحد األدنى لمعيشتها.

وكم���ا يظهر م���ن التقرير، فإن العائ���ات األكثر فقرا تش���كل المخصصات 

االجتماعية، وخاصة مخصصات األوالد، أكثر من 25% من مدخولها الش���هري، 

ما يعني أن المخصصات هي مورد مصيري بالنس���بة لهذه العائات تسد من 

خالها قسطا من عجزها عن تسديد احتياجاتها اليومية.

وعلى صعيد الميزانية، فقد أكدت سلسلة من األنباء والتقارير في الصحافة 

االقتصادي���ة، من جديد، أن الحكومة المقبلة س���تقر ميزانيتي العامين 2015 

و2016 معا، كما جرت الحال منذ العام 2009. إال أن الحكومة المنتهية واليتها 

ألغ���ت قانون إق���رار الميزانية المزدوج���ة في العام 2014، تنفيذا لش���رط من 

كان وزير المالية في حين���ه يائير لبيد. وقرار البقاء على الميزانية المزدوجة 

سيتطلب أوال تعديا للقانون الذي جرى تعديله قبل عام من اآلن.

بنك إسرائيل يعارض رفع مخصصات األوالد والحريديم يصّرون على رفعها!
*رفع المخصصات يتحول إلى قضية خالفية داخل االئتالف الحكومي المتوقع*

أبدت وزارة المالية اإلس���رائيلية التي يقودها حاليا رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو تراجعا عن القيود التي طلب المسؤول عن قيود االحتكارات في الوزارة 

فرضها على ش���ركة “نوبل إنرجي” األميركية، وش���ركة “ديلك” اإلسرائيلية 

التي يس���يطر عليها إسحق تشوفا، على حجم احتكارات الشركتين في حقول 

الغاز في البحر األبيض المتوس���ط، إذ س���يتم استثناء احتكار الشركتين في 

الحقل األكبر لفياتان الذي س���يتم تصدير نس���بة كبيرة منه إلى دول أخرى، 

ومنها األردن، بموجب االتفاق األولي الذي تم التوقيع عليه في ش���هر أيلول 

الماضي. 

وكان المس���ؤول ع���ن “قيود االحت���كارات” قد أصدر ف���ي نهاية العام 

الماضي قرارا يلزم ش���ركتي “ديلك” و”نوبل إنرجي” بالتنازل عن قس���م 

من أس���همهما في عدد من حقول الغاز، وبش���كل خاص حقلي “لفياتان” 

و”تمار”، علما أن ش���ركة الكهرب���اء االردنية قد أبرمت اتفاقا مع ش���ركة 

“نوبل إنيرجي” لشراء الغاز من حقل لفياتان، ومن المفروض أن يبدأ ضخ 

الغاز لألردن ومصر في العام 2018. ورأت الش���ركتان  أن القرار بش���أنهما 

هو تراجع عن اتفاق س���ابق، وهددت “نوبل إنرجي” بالتوجه إلى القضاء 

الدولي ضد القرار الجديد.

وكان ممثلو شركة »نوبل إنرجي« قد وافقوا على الشروع بمفاوضات مع ممثلي 

الحكومة اإلس���رائيلية، بعد جمود استمر ألس���ابيع، في أعقاب قرار المسؤول. 

وبحس���ب ما نش���ر في الصحافة االقتصادية فإن شركة »نوبل إنرجي« وضعت 

ش���رطا لبدء المفاوضات، بأن يبدي نتنياهو »حس���ن نوايا«، وهذا بمصادقته 

على صفقة الغ���از إلى األردن، وقد وقع نتنياهو عل���ى هذا التعهد في مطلع 

الش���هر الجاري، كضمان للش���ركة بأن ال تتراجع الحكومة عن موافقتها على 

تصدي���ر الغاز لجهات عالمية. إال أن هذا التوقيع جاء بعد أش���هر من ترحيب 

الحكومة اإلس���رائيلية بهذه الصفقة، ومثلها إلى مصر، كما أن وزارة الداخلية 

اإلسرائيلية صادقت في مطلع العام الجاري للجنة التخطيط بأن تضع مخططا 

لمد أنبوبين من شواطئ المتوس���ط إلى نقطتي تجميع عند الحدود األردنية، 

شماال وجنوبا.

وفي الجلس���ة األولى للمفاوضات بين وزارة المالية وش���ركة »نوبل إنرجي« 

أب���دت الوزارة موافقتها عل���ى تحييد حقل لفياتان، وه���و األضخم، من قيود 

االحت���كارات، على أن يت���م االتفاق على ترتيبات لتس���ري القيود على حقول 

أخرى. وحسب مصادر أخرى، فإن المسؤول عن قيود االحتكارات لم يكن راضيا 

عن هذا التراجع.

وقال���ت تقارير إن من يق���ف وراء تراجع ال���وزارة كان نتنياهو ذاته، وحتى 

أن صحيفة »ذي ماركر« اعتبرت األمر اس���تباقا لتولي موش���يه كحلون حقيبة 

المالية. 

وكان���ت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية قد حذرت من قب���ل من أن القيود على 

تراجع إسرائيلي في موضوع تقييد احتكارات »نوبل إنرجي« في حقول الغاز

شركة »نوبل إنرجي« قد تؤدي إلى الغاء عقود دولية ووقف التصدير. وبحسب 

ما نش���ر فإن أكثر ما أقلق الخارجية هو وق���ف االتفاقيات مع مصر واألردن، إذ 

ترى إسرائيل أهمية اس���تراتيجية للعاقات مع هذين البلدين، وأن صفقتي 

الغاز اللتين تم التوصل اليهما تس���اهمان في استقرار اقليمي، وحذر المدير 

العام لوزارة الخارجية بن ش���طريت من أن الغاء الصفقتين قد يؤدي إلى ضرر 

سياسي مع الدولتين، وحتى أن هذا قد يضر باالستقرار االقليمي.

وقد مارست الواليات المتحدة األميركية ضغوطا على الحكومة اإلسرائيلية، 

بهدف إيجاد حل لمس���ألة احتكارات »نوب���ل إنرجي«، وحتى أن وزير الخارجية 

جون كيري أجرى اتصاال مع نتنياهو بهذا الش���أن، إذ أن واش���نطن لعبت دورا 

مركزيا في اب���رام الصفقة بين األردن و«نوبل إنرجي« األميركية لش���راء الغاز 

المستخرج من الحقل اإلسرائيلي. 

وبحس���ب تفاصيل الصفقة تنص االتفاقية على أن تشتري شركة الكهرباء 

األردنية الغاز من حقل لفياتان عبر الشركة األميركية على مدى 15 عاما، وذلك 

بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دوالر.

اسرائيل: تراجع عن قيود احتكار حقول الغاز في المتوسط.
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قال البروفس���ور إفرايم عنب���ار، مدير “مركز 

- الس���ادات للدراسات اإلس���تراتيجية”  بيغن 

في جامعة بار إيان إن ف���وز بنيامين نتنياهو 

في االنتخابات اإلس���رائيلية األخيرة أبقى في 

سّدة السلطة في إسرائيل القائد الوحيد الذي 

قد تكون لديه الش���جاعة السياسية إلعطاء أمر 

بضربة عس���كرية لعرقلة التقدم اإليراني نحو 

امتاك أسلحة نووية. 

وجاءت أقواله هذه في س���ياق ورقة “تقدير 

موق���ف” جديدة له���ذا المعهد نش���رها على 

موقعه اإللكتروني األسبوع الماضي، وأكد فيها 

أيضًا أن ح���دوث تفاهم أميركي- إيراني  يتيح 

إلي���ران االحتف���اظ بقدرة إنتاج أس���لحة نووية 

ويعزز الس���عي اإليراني للهيمن���ة اإلقليمية، 

ه���و أكبر تحدي���ات أمن إس���رائيل القومي في 

المس���تقبل القريب. وفي المقاب���ل فإن أيًا من 

الث���ورات وبواعث القل���ق األخرى ف���ي منطقة 

الشرق األوسط هي تهديد كبير لكنه ال يوازي 

هذا التهديد بالنسبة إلسرائيل.   

وأشار عنبار إلى أن تراجع العالم العربي خال 

األعوام األخيرة يواكبه صعود القوى اإلسامية 

غي���ر العربي���ة مث���ل تركي���ا وإي���ران، فهاتان 

الدولت���ان أفضل ح���ااًل على صعيد مؤش���رات 

النمو، وهما تمارس���ان سياسة خارجية طموحة 

تغذيها دوافع إس���امية وإمبراطورية. وهكذا 

في ظل حك���م رجب طي���ب أردوغ���ان ومقاربة 

»صفر مش���اكل« في صلب سياسته الخارجية، 

نأت تركيا بنفس���ها تدريجيًا عن الغرب. وفي 

العام 2003 على س���بيل المثال، رفضت أنقرة 

طلب الواليات المتحدة فتح »جبهة ش���مالية« 

ضد قوات الجي���ش العراق���ي. وعارضت تركيا 

أخي���رًا العقوب���ات التي فرضها الغ���رب واألمم 

المتحدة ضد روسيا وإيران. ودفعت إيران قدمًا 

ببرنامجه���ا النووي بنجاح عل���ى الرغم من أنف 

المجتمع الدولي. وعلى سبيل المقارنة، أتاحت 

مستجدات في منطقة الشرق األوسط وخارجها 

إليران إرساء »هال ش���يعي« يمتد من طهران 

حتى شرق حوض البحر األبيض المتوسط. كما 

أتاحت إليران فرصًا ال تحصى الستعراض قوتها 

في منطقة الش���رق األوسط والبلقان، وهو األمر 

الذي أزعج العربية السعودية ودواًل أخرى كثيرًا. 

وبالفعل، فإن نجاحات وكاء إيران الشيعة في 

كل من بغداد، وبيروت، ودمشق، وصنعاء، تؤكد 

س���عي طهران إلى الهيمنة في منطقة الشرق 

األوس���ط. وفي المقابل، يبدو أن نفوذ الواليات 

المتح���دة ف���ي محي���ط الش���رق األوس���ط آخذ 

باألفول، أساسًا نتيجة آفاق السياسة الخارجية 

إلدارة أوباما. وال ش���ك في أن تصحيح انش���غال 

واش���نطن الزائد بالعالم اإلسامي أمر ضروري، 

لكن عدم اكتراثها بهموم حلفائها مثل مصر، 

وإسرائيل، والعربية الس���عودية، مدّمر لميزان 

القوى اإلقليمي.  

وفي هذا الصدد، فإن جهود واش���نطن لعقد 

ش���ّرع أساسًا مكانة اختراقها 
ُ
صفقٍة مع إيران ت

عل���ى الصعي���د الن���ووي وتمنح طه���ران دور 

عتبر في القاهرة، 
ُ
الشرطي اإلقليمي، س���وف ت

 استراتيجيًا جسيمًا. 
ً
والرياض، وإسرائيل، خطأ

وس���تكون النتيجة الحتمية مزيدًا من انتشار 

األس���لحة النووية، ألن هذه ال���دول لن ترضى 

بالبقاء متأخ���رة على صعيد ق���درات تخصيب 

اليوراني���وم. ع���اوة على ذلك، ق���د يؤدي عدم 

االس���تقرار اإلقليم���ي إل���ى المزيد من س���فك 

الدماء، ألن االعتماد على نظام رجعي ومتشدد 

في طهران لتوفير االس���تقرار هو قمة الحماقة 

اإلستراتيجية. 

انعكاسات األوضاع اإلقليمية على إسرائيل

وتابع عنبار:

إن انعكاسات االضطرابات الجارية في منطقة 

الش���رق األوس���ط على أمن إس���رائيل القومي 

ل 
ّ
متباين���ة. فعل���ى غرار إي���ران وتركيا تش���ك

إس���رائيل ديمقراطية مس���تقرة سياسيًا، قوة 

صاعدة غير عربية أخرى، والعبًا في ميزان القوى 

س���ع الفارق التفاضلي في القوة 
ّ
اإلقليمي. وات

نها 
ّ
بين إس���رائيل ودول الجوار من ج���راء تمك

من االزده���ار اقتصاديًا ومن تطوير مؤسس���ة 

باإلضافة  التكنولوجيا.  عس���كرية قوية فائقة 

إل���ى ذلك، فإن تبدد جيش���ي العراق وس���ورية 

ص فرص حرب تقليدية ش���املة مع 
ّ
القوّيان قل

إس���رائيل. بل ثمة ما هو أكثر من ذلك، إذ تنظر 

دول مؤيدة للغرب مثل مصر، واألردن، والعربية 

الس���عودية، إلى إسرائيل على أنها حليف ضد 

إي���ران الصاعدة، وأيضًا ضد حركات إس���امية 

عتبر الواليات 
ُ
متش���ددة. ويأتي هذا في وقت ت

المتحدة م���ن قبل جهات عدي���دة، حليفًا أقل 

جدارة بالثقة.

 في المقاب���ل، قد تتكثف تحّديات منخفضة 

الوتيرة، فالمشاكل الداخلية التي تصيب دواًل 

عربية ضعيف���ة تجعلها أكثر عرضة لإلس���ام 

المتش���دد والعنف اإلرهابي. وبق���در ما يفقد 

قادتها س���يطرتهم على أراضي الدولة وتصبح 

الحدود قابلة لاختراق بشكل متزايد، يكتسب 

اإلرهابي���ون والمجموعات المس���لحة مزيدًا من 

حري���ة الحركة. عاوة على ذل���ك، بقدر ما تفقد 

دول ضعيفة سيطرتها على أجهزتها األمنية، 

تصبح ترساناتها من األسلحة التقليدية )وغير 

التقليدي���ة( غي���ر حصينة، مما ق���د يؤدي إلى 

بروز مجموعات معارضة سياسيًا مسلحة جيدًا 

تسعى إلى إلحاق األذى بإسرائيل. وعلى سبيل 

المثال بعد س���قوط القذاف���ي، وصلت صواريخ 

ليبي���ة مضادة للطائرات وقاذف���ات أر. بي. جي 

مض���ادة للدبابات إلى حركة »حماس« في قطاع 

غزة. حتى أن تنظيم »الدولة اإلسامية« يحارب 

بواسطة أس���لحة أميركية اس���تولى عليها من 

الجيش العراقي. 

وعلى نحو مماثل، في حال سقوط نظام األسد، 

فإن ترسانة س���ورية من األس���لحة التقليدية 

المتطورة قد تقع بس���هولة في أيدي حزب الله 

أو عناصر متش���ددة أخرى. وهذا، بدوره، يطرح 

احتم���ال أن يبادر حزب الل���ه أو حركة »حماس« 

- وكاهما وكيان إليران على حدود إس���رائيل- 

المكتس���بان ش���جاعة، إلى اس���تئناف جوالت 

العنف ض���د إس���رائيل. في األع���وام األخيرة، 

س���اعد »الربيع العربي« في تحويل االنتباه عن 

المسألة الفلس���طينية. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

قدرة الس���لطة الفلس���طينية على إلحاق األذى 

بإسرائيل بهدف إعادة إحياء االهتمام الدولي، 

مح���دودة للغاي���ة. وبالتال���ي، أضحت س���لطة 

فلس���طينية ضعيفة معرضة لضغوٍط متزايدة 

من قبل حركة »حماس« الشعبية. بيد أن حسابًا 

خاطئًا فلس���طينيًا على الصعيد االستراتيجي 

قد يؤدي إلى انفجار جولة عنف إضافية، وهذا 

احتم���ال ال يس���ع إس���رائيل أن تتجاهله. ومع 

ذلك، نجحت إس���رائيل حتى اآلن ف���ي احتواء 

تهديدات مجموعات ليست بدول وفي الحّد من 

ضررها الكامن. إن بروز بيئة إس���تراتيجية غير 

س���م بعدم اليقين مائمة لحصول 
ّ
مستقرة تت

مفاجآت إستراتيجية. 

وبرأي عنبار تواجه االس����تخبارات اإلسرائيلية 

تحديات م����ن مجموع����ة فاعلين وق����ادة جدد ال 

ُيع����رف حتى اآلن م����ا هو أس����لوب عملهم. وفي 

حوزة إسرائيل جهاز استخباراتي كبير ومتطور، 

لكنها ليس����ت محّصنة ضد المفاجآت. ومن هنا، 

من الحكمة التحضير لسيناريو أسوأ االفتراضات، 

بدل االستسام للتقييمات الوردية.    

وأش���ار إل���ى أن اضطراب���ات العال���م العربي 

تساهم في تبّدل المش���هد االستراتيجي في 

منطقة ش���رق حوض البحر األبيض المتوس���ط، 

حيث تكتس���ب عناصر اإلسام المتشدد مزيدًا 

من السيطرة. وتستضيف تونس، وليبيا، وشبه 

جزيرة س���يناء ف���ي مصر، وقطاع غ���زة، ولبنان، 

وس���ورية، وتركيا، مجموعات إس���امية الهوى، 

األمر ال���ذي يهدد قدرة الوصول غير المحدودة 

الحالي���ة إلى هذه المنطق���ة، والتي تتمتع بها 

حاليًا إسرائيل وكذلك الغرب. 

وإن م���ا يق���ارب 90% م���ن تجارة إس���رائيل 

الخارجية يمر عبر المتوسط، مما يعني أن حرية 

الماحة في هذه المنطقة أمر حيوي بالنس���بة 

لرفاهية إسرائيل االقتصادية. 

ع����اوة على ذل����ك، فإن فرَص إس����رائيل في أن 

رًا  تصبح مس����تقلة عل����ى صعيد الطاق����ة ومصدِّ

 بقدرة إس����رائيل 
ٌ
مؤث����رًا للغاز الطبيعي، مرتبطة

على تأمين ممّر حّر لتجارته����ا البحرية، والدفاع 

عن حقولها المكتش����فة حديث����ًا. وتتطلب هذه 

التطورات جهودًا إسرائيلية أكبر في مجال ساح 

البحرية. وبالفعل، باشرت إسرائيل في بناء نظام 

أمني صلب لحقولها البحرية من الغاز الطبيعي، 

ولديها خطط لشراء سفن حربية جديدة. 

وكما هي الحال بالنسبة ألنحاء أخرى من منطقة 

الش���رق األوس���ط، فإن التقييم في إسرائيل هو 

أن العام���ل المفت���اح في ميزان الق���وى اإلقليمي 

واآلخذ ف���ي التطور، ه���و تحّول إي���ران إلى دولة 

نووية. فهذا من ش���أنه أن يك���ون »مغّيرًا لقواعد 

اللعبة« وحدها إسرائيل لديها القدرة على منعه. 

وإن ف���وز نتنياهو في االنتخاب���ات األخيرة أبقى 

في الس���لطة القائد الوحيد ال���ذي قد تكون لديه 

الشجاعة السياس���ية إلعطاء أمر بضربة عسكرية 

لعرقلة التقدم اإليراني نحو امتاك أسلحة نووية. 

وبالفع���ل، فقد ُرّح���ب بفوزه به���دوء في عواصم 

الدول العربية المعتدلة المرعوبة من إيران والتي 

نفد صبرها من أوباما. وتش���كل المملكة العربية 

السعودية ومصر أبرز مثالين على ذلك.  

وتبعًا لذلك، تراقب إسرائيل بحيرة متزايدة 

مس���عى إدارة أوباما لتنفيذ »صفقة كبرى« مع 

إيران. وهذا يضع إسرائيل على مسار تصادمي 

ال مف���ّر منه م���ع حليفته���ا األه���م. وتواصل 

إس���رائيل االس���تفادة م���ن مخ���زون كبير من 

التعاطف من قب���ل جماهير الواليات المتحدة، 

وال س���يما داخل الكونغرس الذي يسيطر عليه 

الح���زب الجمه���وري. ومع ذل���ك، وبرغم تراجع 

ش���عبية أوباما، يس���تطيع الرئيس اس���تخراج 

أثم���ان باهظ���ة على األصع���دة العس���كرية، 

ال�22  واألشهر  واإلستراتيجية.  والدبلوماسية، 

الباقية إلى أن يغادر منصب الرئاس���ة، ينبغي 

تجاوزه���ا بأقل م���ا يمكن من الضرر للش���راكة 

اإلستراتيجية األميركية- اإلسرائيلية، وخاصة 

إذا ما قررت إس���رائيل المضي قدمًا بتهديدها 

المتمثل بعدم الس���ماح إليران بأن تصبح قوة 

نووية. وآخذين هذا األمر في االعتبار، تش���كل 

العاقة األميركية- اإليراني���ة التحّدي األخطر 

بالنس���بة ألمن إسرائيل القومي في المستقبل 

القريب.

مدير »مركز بيغن - السادات للدراسات اإلستراتيجية”:

فوز نتنياهو أبقى في سّدة السلطة القائد الوحيد 
الذي قد تكون لديه شجاعة سياسية إلعطاء أمر 

بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران!

أق���رت »محكم���ة الع���دل العليا« اإلس���رائيلية، 
ف���ي قرار أصدرته يوم 14 نيس���ان الجاري، بصورة 
نهائية، السياسة اإلسرائيلية الرسمية القاضية 
الفلس���طينيين  واألس���رى  الس���جناء  بحرم���ان 
»األمنيين« من حق مواصلة دراس���تهم العليا من 
وراء القضبان وفي الزنازين، وهو قرار يبدو انتقاميا 
محضا، ال عاقة له البت���ة بأية مقتضيات »أمنية« 
ويفتقر إلى أية مس���وغات قضائي���ة موضوعية، 
س���وى االرتكاز على االدعاء بأن ه���ذا القرار )الذي 
أصدره مفوض سلطة الس���جون اإلسرائيلية( جاء 
»استنادا إلى معلومات استخباراتية سرية تفيد 
بأن تمويل دراس���ة السجناء األمنيين األكاديمية 

يأتي من منظمات إرهابية«!!
وقد وضع���ت »محكمة الع���دل العليا« ختم 
الش���رعية القانوني���ة عل���ى هذه السياس���ة 
الحكومي���ة، للم���رة الثاني���ة، بالق���رار الذي 
اتخذت���ه األس���بوع الماض���ي بإجم���اع قضاة 
هيئة المحكمة الس���بعة )رئيس���ة المحكمة 
مريام ناؤور، رئيس المحكمة الس���ابق آش���ير 
غرونيس، س���ليم جبران، إستير حيوت، حنان 
ملتسر، أوري شوهم ونيل هندل( على رفض 
طل���ب االس���تئناف الذي قدمه ثاثة أس���رى 
فلسطينيين بواسطة ثاث منظمات حقوقية 
)هي: »عيادة حقوق األس���رى« التابعة لكلية 
الحق���وق في جامع���ة حيفا، مرك���ز »عدالة« � 
المرك���ز القانون���ي لحقوق األقلي���ة العربية 
في إس���رائيل وجمعية حق���وق المواطن في 
إس���رائيل( ضد ق���رار الحكومة اإلس���رائيلية 
القاضي بمنع السجناء واألسرى الفلسطينيين 
»األمنيين« من مواصلة دراستهم األكاديمية 

العليا في داخل السجون اإلسرائيلية. 
وكانت المحكمة نفسها )بتركيبة قضاة أخرى( 
ق���د رفضت، ف���ي كان���ون األول من الع���ام 2012، 
اس���تئنافات تقدم���ت بها مجموعة من األس���رى 
الفلس���طينيين ضد الق���رار الحكوم���ي المذكور 
مطالبي���ن بالس���ماح له���م بمواصلة دراس���تهم 
األكاديمي���ة ف���ي »الجامع���ة المفتوح���ة« ف���ي 
الوق���ت الذي يمض���ون فيه محكوميات بالس���جن 
لفترات طويلة فرضتها عليهم محاكم عس���كرية 
إس���رائيلية مختلفة. وقد ق���ررت المحكمة آنذاك 
)بتركيبة من ثاثة قضاة(، منح الس���جناء الثاثة 
حق تقديم االس���تئناف، لكنها قررت � في جلسة 
النظر األولى! � رفض االستئنافات الثاثة معتبرة 
أن »التمييز بين الس���جناء الجنائيين والس���جناء 
األمنيي���ن هو تميي���ز مقبول وال يش���كل تمييزا 

محظورا«!
وفي كانون الثاني من الع���ام 2013، قدم ثاثة 
سجناء فلسطينيين »أمنيين«، بواسطة المنظمات 
الحقوقية المذك���ورة، طلبا إل���ى المحكمة ذاتها 
بإع���ادة النظر في ق���رار الحكم الس���الف بهيئة 
قضاة أوس���ع، باعتب���اره »ق���رارا يمنع الس���جناء 
المصنفين بأنهم س���جناء أمنيون كلهم، بصورة 
ش���املة وجارفة، من حقهم في مواصلة الدراس���ة 
األكاديمي���ة بينم���ا يبقى ه���ذا الح���ق مضمونا 

للسجناء الجنائيين جميعًا«. 

قرار انتقامي بقي ساريا 
رغم تبدل الظروف

يتمتع جميع الس���جناء الجنائيين في السجون 

اإلس���رائيلية، عموما، وابتداء من العام 1978، بحق 

االلتحاق ب�«الجامعة المفتوحة« لمتابعة دراستهم 

األكاديمي���ة بالمراس���لة بينم���ا ه���م يقض���ون 

محكوميات الس���جن المفروضة عليهم. وفقط في 

الع���ام 1994، تقرر منح الس���جناء الفلس���طينيين 

المصنفين بأنهم سجناء »أمنيون« وفق المعايير 

والتعريفات اإلسرائيلية الرسمية حقا مماثا في 

متابعة الدراس���ة األكاديمية ف���ي إطار »الجامعة 

المفتوح���ة« ذاتها وبالطريقة نفس���ها. وقد جاء 

هذا التحول استجابة ألحد المطالب التي وضعها 

الس���جناء الفلس���طينيون إبان إضراب عن الطعام 

نفذوه في تلك الفترة. 

وم���ع نهاي���ة الع���ام 2010، بلغ عدد الس���جناء 

اإلجمال���ي الذي���ن كان���وا يتابع���ون دراس���تهم 

األكاديمي���ة في إطار »الجامع���ة المفتوحة« 270 

سجينا، من بينهم 60 سجينا جنائيا و210 سجناء 

»أمنيين«. 

لكن الس���لطات الحكومية الرس���مية، ومن خال 

مفوض سلطة السجون، عادت إلى حرمان السجناء 

الفلس���طينيين »األمنيين« من حقهم هذا، وذلك 

بالقرار الذي اتخ���ذه هذا في تموز من العام 2011 

في خطوة كان من الواضح تماما أنها تأتي كإجراء 

سياسي انتقامي وكوسيلة للضغط على السجناء 

المختلفة، وخاصة حركة  الفلسطينية  والفصائل 

»حم���اس«، ضمن المس���اعي اإلس���رائيلية إلعادة 

الجندي اإلس���رائيلي غلعاد ش���اليت الذي كان ال 

يزال أس���يرا لدى الفلس���طينيين بع���د اختطافه 

في الخامس والعش���رين من حزيران العام 2006. 

غير أن هذا القرار االنتقامي ظل س���اريا حتى بعد 

التوصل إل���ى االتفاق الذي تم بموجبه اإلفراج عن 

الجندي شاليت في الثامن عشر من تشرين األول 

من العام نفس���ه، 2011، أي بعد ثاثة أش���هر من 

قرار الحرمان.

وحيال اس���تمرار ه���ذه السياس���ة االنتقامية، 

حتى بعد اإلفراج عن شاليت وبالرغم منه، تقدمت 

مجموعة من األسرى الفلسطينيين باستئناف إلى 

المحكمة المركزية للمطالبة بإلغاء قرار حرمانهم 

من متابعة الدراسة الجامعية من داخل السجون. 

لكن المحكمة المركزية رفضت هذه االستئنافات 

بذريع���ة أن »الق���رار بش���أن متابع���ة الدراس���ة 

األكاديمي���ة هو بيدي س���لطة الس���جون وحدها، 

إذ ليس ثم���ة قانون في إس���رائيل يلزم بتمكين 

السجناء األمنيين من الدراسة األكاديمية«!

الس���جناء  تق���دم  ذل���ك،  أعق���اب  وف���ي   

الفلسطينيون بطلب إلى »محكمة العدل العليا« 

إلفساح المجال أمامهم لتقديم استئناف على 

هذا الق���رار. وقبلت ه���ذه المحكمة هذا الطلب 

وعقدت جلسة واحدة للنظر في هذه االلتماسات 

قررت في ختامها )بتركيبة ثاثة قضاة: رئيس 

المحكمة آنذاك آش���ير غرونيس، حنان ملتسر 

وأوري شوهم( رفض االستئنافات التي طالبت، 

بوجه أساس، بمس���اواة ظروف وحقوق السجناء 

»األمنيين« بظروف وحقوق السجناء الجنائيين 

في هذا المجال. 

وكت���ب رئيس المحكمة العليا آنذاك، آش���ير 

غروني���س، ف���ي نص الق���رار المقتض���ب الذي 

أصدرت���ه المحكمة: »نحن نعتق���د بأن الجواب 

الس���لبي على الس���ؤال المذكور )ه���ل من حق 

الس���جون اإلسرائيلية  الس���جناء األمنيين في 

متابعة الدراس���ة ف���ي الجامع���ة المفتوحة؟( 

هو جواب قانون���ي. فليس ثمة ف���ي القوانين 

اإلس���رائيلية، بما فيه���ا القانون الدس���توري، 

أي ن���ص يضم���ن حق الس���جين في الدراس���ة 

األكاديمية خال قضاء محكوميته في الس���جن 

.... وقد عبرت هذه المحكمة عن رأيها في هذه 

المس���ألة من قبل وأقرت، في سياقات مختلفة، 

أن منح الس���جناء الجنائيين حق���ا معينا مقابل 

حرمان الس���جناء األمنيين منه ال يشكل تمييزا 

محظ���ورا... وهو م���ا ينطبق أيضا على مس���ألة 

متابعة الدراسة في الجامعة المفتوحة«!

وألمح���ت المحكم���ة العلي���ا ف���ي قرارها هذا 

إل���ى »إمكانية اس���تثناء الس���جناء الذين هم، 

لدى صدور القرار، على وش���ك إنهاء الدراس���ية 

الجامعي���ة والحصول على اللق���ب الجامعي من 

سياسة الحرمان هذه.... ومن حق السجناء الذين 

ينطب���ق عليهم ه���ذا المعيار/ الش���رط التوجه 

مج���ددا إل���ى المحكم���ة المركزية التخ���ذا قرار 

مناسب بشأنهم«!

بيان احتجاج وطلب
 إلعادة النظر ثانية

وردا على قرار المحكمة العليا هذا، الذي صدر 

في كانون األول من العام 2012، أصدرت مجموعة 

كبيرة ش���ملت 90 محاضرا ومس���اعدًا أكاديميا 

من أعض���اء الس���لك التعليمي ف���ي “الجامعة 

المفتوحة”، ف���ي كانون الثاني من العام 2013، 

بيان���ا خاصا عب���روا فيه ع���ن معارضتهم لهذا 

الق���رار  واحتجاجه���م عليه، مؤكدي���ن ما كان 

س���جله في الماضي الرئيس الس���ابق للمحكمة 

العليا نفس���ها بأن: “ال يجوز ألسوار السجن أن 

تفصل بين الس���جين وبين كرامته كإنس���ان... 

جمي���ع الحقوق التي يتمتع بها الس���جناء هي 

حقوق نسبية، ال مطلقة، باإلمكان تقييدها لكن 

هذه التقييدات، أيضا، لها حدود، إذ ينبغي أن 

تكون لغاية جدي���رة وبالدرجة الضرورية فقط 

وبصورة تناسبية”. 

وأوضح الموقعون على البيان أن “حرمان هؤالء 

الس���جناء )األمنيين( من حقهم ف���ي التعليم 

األكاديم���ي ج���اء كوس���يلة ضغ���ط بالتزام���ن 

والتوازي مع المفاوضات التي كانت تجرى بغية 

اإلفراج عن الجندي غلعاد شاليت. لكن، بينما تم 

اإلفراج عن شاليت، ترفض السلطات المسؤولة 

رّد هذا الحق للس���جناء، األمر الذي يثير شكوكا 

قوية بأن القرار مدفوع بنزعة قومية انتقامية، 

وهو ما يتعارض مع رس���الة الجامعة المفتوحة 

التي نقش���ت على رايتها هدف إتاحة التعليم 

األكاديمي لجميع المعنيين به، دون أي تمييز 

على خلفية أي انتماء، س���واء كان دينيا، عرقيا، 

جنس���يا، قومي���ا أو س���واه، ودون أي اش���تراط 

بتقديم ش���هادة حس���ن س���لوك... وعليه، فإن 

قرار المحكمة العليا هذا يشكل خطوة إضافية 

أخرى في نهج رسمي فوقي يرمي إلى تسييس 

التعليم العالي في إسرائيل”. 

وف���ي المقاب���ل، تق���دم ثاث���ة من الس���جناء 

“األمنيين” الفلس���طينيين، بواس���طة المنظمات 

الحقوقي���ة الثاث المذك���ورة س���الفا، بطلب إلى 

المحكم���ة العليا إلع���ادة النظر ف���ي القضية مرة 

ثانية وأمام هيئة موس���عة من القضاة، نظرًا ألن 

“ق���رار الحكم ال���ذي أصدرته المحكم���ة بتركيبة 

القض���اة الثاث���ة يتناق���ض، بصورة ح���ادة، مع 

األح���كام القضائي���ة العدي���دة والمتواصلة منذ 

س���نوات طويلة الت���ي تحظر التمييز التعس���في 

بين الس���جناء األمنيين والجنائيين وينطوي على 

تثبيت قاع���دة قضائية جدي���دة تقضي بإمكان 

إساءة ظروف أي س���جين لمجرد تصنيفه سجينا 

أمنيا، حتى وإن لم يكن ثمة أي مسّوغ أمني مثبت، 

جدي وجدير”. 

وأكد الس���جناء في طلبهم، أيض���ا، أن إبقاء قرار 

الحكم المعني على حاله من شأنه “المّس، بصورة 

جدي���ة وخطيرة، بمبدأ أس���اس رس���خته األحكام 

القضائي���ة الس���ابقة ذات العاق���ة بالس���جناء، 

ظروفهم وحقوقهم، والقاضي بأن حقوق اإلنسان 

ال تنته���ي عند أبواب الس���جن”، ذل���ك أن “قرار 

المحكمة العليا قيد البحث يكرس سياسة الفصل 

والتمييز في داخل الس���جون والموجهة، أساسا، 

للم���س بحقوق الس���جناء الفلس���طينيين، لمجرد 

كونهم كذلك، خاصة وأن المحاكم اإلس���رائيلية 

ترفض التدخل في قضايا التمييز ضد الس���جناء 

الدولة”،  باس���تخدام ذريعة “أمن  الفلسطينيين 

بينما يؤكد قرار حرمانهم من التعليم األكاديمي 

أن التضييق عليهم وإساءة ظروفهم ال يستندان 

إل���ى مس���وغات أمني���ة، ب���ل ينبعان م���ن دوافع 

انتقامية عقابية”. 

وأكد الطلب الحاجة إل���ى إعادة النظر في القرار 

على خلفية أح���كام قضائية س���ابقة صدرت عن 

“محكمة العدل العليا” نفس���ها تقّر بأن “المّس 

بحقوق أي س���جين مس���موح فق���ط إذا كان األمر 

ضروريا للمحافظة على النظام العام أو على األمن 

في داخل السجن”. 

وفي نهاية تشرين األول من العام نفسه، 2013، 

قررت نائبة رئي���س المحكمة العليا آنذاك، مريام 

ناؤور، االس���تجابة لهذا الطل���ب وتحويل القضية 

إلى هيئة موس���عة مكونة من سبعة قضاة إلعادة 

النظ���ر فيها مرة أخرى، وهي الت���ي انتهت بقرار 

رفض االستئنافات، مرة أخرى، األسبوع الماضي. 

“المواد السرية” حجة 
أوتوماتيكية ال تحفظ عليها!

ف���ي رده���ا الموج���ه إل���ى المحكم���ة عل���ى 

االس���تئناف، ادعت سلطة السجون اإلسرائيلية 

ب���أن من���ع الس���جناء “األمنيين” م���ن متابعة 

الدراسة األكاديمية يستند، ضمن أشياء أخرى، 

إلى اعتب���ارات عيني���ة مح���ددة “تتعلق بأمن 

الدول���ة”)!( مضيف���ة أن تمويل هذه الدراس���ة 

يتم بواس���طة “منظم���ات إرهابي���ة ترغب في 

مكاف���أة س���جنائها عل���ى نش���اطهم المعادي 

لدولة إسرائيل وس���كانها”! وكعادة السلطات 

اإلس���رائيلية الرس���مية وأذرعها المختلفة في 

مثل هذه الحاالت، لجأت س���لطة الس���جون إلى 

ذريعة “المواد الس���رية” التي ال تجد المحاكم 

اإلس���رائيلية، في الغالب األعّم، أية حاجة لبذل 

أي جهد في التمحيص بها وال تبدي أي اعتراض 

عليه���ا، بل تس���ارع إل���ى  تبنيه���ا واعتمادها 

بص���ورة فورية ودون أي تحف���ظ. وهو ما حصل 

هذه المرة، أيضا، إذ اعتبرت رئيس���ة المحكمة 

العلي���ا، القاضية مريام ناؤور، ف���ي القرار الذي 

كتب���ت نصه واعتمده زماؤها الس���تة اآلخرون 

باإلجماع األس���بوع الماض���ي، أن “)هذه( المواد 

الس���رية التي عرض���ت على المحكم���ة كافية 

لتثبيت قرار س���لطة السجون” القاضي بحرمان 

الس���جناء الفلسطينيين “األمنيين” من حقهم 

في مواصلة دراستهم  األكاديمية!

وحاولت ناؤور تصوير القرار بأنه غير عش���وائي 

وليس انتقاميا كلي���ا وجارفا باإلبقاء على “ثغرة” 

تتمث���ل في “تمكين أي س���جين أمني يثبت عدم 

حصول���ه على تمويل كهذا من مواصلة دراس���ته 

في الجامعة المفتوحة”، نظرًا ألن “ثمة إش���كالية 

ف���ي القرار القاطع ب���أن تصنيف س���جين ما بأنه 

س���جين أمني وتصنيف المخالفات التي ارتكبها 

يبرران سلبه مثل هذه االمتيازات دون تمكينه من 

العودة والمطالبة بالحصول عليها إذا ما أثبت عدم 

حصوله على هذا التمويل”! غير أن هذه “الثغرة” 

لم تحظ سوى بتأييد قاضيين اثنين آخرين فقط 

)هما س���ليم جبران وإس���تير حيوت( فبقيت “رأي 

أقلية” مما أس���قطها، نهائيا، كإمكانية محتملة 

يمكن اعتمادها!

أم���ا رئي���س المحكم���ة العليا الس���ابق، آش���ير 

غروني���س، فق���د رأى أن عل���ى المحكم���ة “رفض 

 وتفصيًا”، كما عارض 
ً
ادعاءات الملتمسين جملة

“الثغرة” التي حاولت ناؤور اإلبقاء عليها بالفحص 

الفردي لتمويل التعليم الجامعي لكل سجين على 

حدة، معلًا ذلك بالقول إن “التمييز بين األس���رى 

الجنائيين واألس���رى األمنيين هو تمييز قانوني 

وش���رعي، وإّن قرار س���لطة الس���جون بمنع تعليم 

األس���رى بصورة كلي���ة وجارفة هو قرار تناس���بي 

ومعقول”!! 

وم���ع ذلك، ع���ادت ن���اؤور إلى تأكي���د الموقف 

القضائي بأن »ال مكان إللغاء هذا المنع المفروض 

على تعليم الملتمس���ين. وهذا لي���س فقط على 

خلفية تصنيفهم س���جناء أمنيي���ن، بل ألنه ثبت 

أيضا أن سياس���ة المدعى عليهم )سلطة السجون 

والحكومة( تستند إلى أسباب ومبررات موضوعية 

تتص���ل بأم���ن الدولة... وكما أش���رت آنف���ا، ففي 

غي���اب ادعاء أو دليل تفنيدّي يبقى االفتراض بأن 

المعلومات الس���رية بش���أن التمويل من منظمات 

إرهابية تنطبق أيضا على الملتمسين العينيين«!

وأوص���ت هيئ���ة المحكم���ة، في خت���ام قرارها، 

ب�”إع���ادة فح���ص المعلوم���ات الس���رية التي تم 

وضعه���ا في العام 2011 ومن المفضل، بل الجدير، 

إعادة النظر في هذه السياسة وفحصها من حين 

إلى آخر

وعقب���ت المنظم���ات الحقوقية الث���اث التي 

قدم���ت االس���تئناف على قرار المحكم���ة العليا 

هذا بالتأكيد على أن “المحكمة العليا ش���رعنت، 

بقراره���ا ه���ذا، ق���رارا حكوميا انتقامي���ا يحرم 

الس���جناء المصنفين بأنهم س���جناء أمنيون من 

التعليم الجامعي، رغم علمها بأن الدافع األساس 

لهذا القرار لم يكن من ضمن اعتبارات أمنية، بل 

محاولة لممارس���ة الضغط على حركة “حماس” 

في قضية الجندي غلعاد شاليت. وليست هناك 

أية صلة بين دراس���ة السجناء األكاديمية وبين 

أمن الدول���ة، خاصة وأن هذه )الدراس���ة( كانت 

قائم���ة وتواصلت ألكثر م���ن 20 عاما. وليس من 

ش���أن قرار المحكم���ة هذا س���وى تكريس نظام 

التمييز في داخل الس���جون إلى جانب ش���رعنة 

الممارس���ات التعس���فية الظالمة بحق السجناء 

الفلس���طينيين، لمجرد كونهم كذلك، دون أية 

عاقة بمسألة الخطورة المترتبة عليها”. 

في قرار أصدرته بإجماع هيئتها المكونة من سبعة قضاة:

شرعن سياسة االنتقام من السجناء »األمنيين« 
ُ
»محكمة العدل العليا« ت

الفلسطينيين بحرمانهم من التعليم الجامعي في سجونهم!
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تغير شكل العالقة بين 
الجيش اإلسرائيلي 

وبيئته السياسية

ش���رت في الش���هور األخيرة في وس���ائل اإلعام 
ُ
ن

اإلس���رائيلية العديد من التقارير التي تحدث فيها 

ضباط في الجيش اإلس���رائيلي عن احتماالت نشوب 

ح���رب ضد حم���اس في غ���زة أو حزب الله ف���ي لبنان. 

وم���ن بين األمور الت���ي تحدث عنها ه���ؤالء الضباط، 

أحيانا باس���مهم ورتبتهم وأحيانا أخرى من دون ذكر 

أس���مائهم أو تفاصيلهم، الخسائر التي ستتكبدها 

إس���رائيل، خصوصا في حرب ضد ح���زب الله، وتوقع 

إطاق آالف الصواريخ يوميا باتجاه الجبهة الداخلية 

اإلس���رائيلية. ولم يت���ردد بعض الضب���اط حتى من 

الحدي���ث عن احتم���ال احتال حزب الل���ه مواقع في 

الجليل.

ويرى الباحث في العاق���ات بين المجتمع والجيش 

في إس���رائيل، البروفس���ور ياغيل ليف���ي، في مقال 

نشره األسبوع الماضي، أنه »يتغير أمام أعيننا شكل 

العاقة بين الجيش وبيئته السياسية. ويتم التعبير 

ع���ن هذا األمر من خال التحذيرات العلنية من جانب 

ضباط كبار في الجيش حول خسائر فادحة يتوقع أن 

تتكبده���ا الجبهة الداخلية في حرب مس���تقبلية مع 

حماس أو حزب الله«.    

وأض���اف أن توج���د عدة ممي���زات مس���بقة لهذه 

الظاهرة. “األم���ر األول هو أن ق���ادة الجيش يبلغون 

الجمهور بانخفاض مس���توى األمن الذي سيوفره. إذ 

أنه لدى ضمان سيادة الدولة، يقاس األمن بقدر كبير 

بالق���درة على حماي���ة حياة المواطني���ن، واآلن يعلن 

قادة الجيش أنهم س���يوفرون أمنا أق���ل. وكان قائد 

ساح الجو )اللواء أمير إيش���ل( األكثر وضوحا، عندما 

صرح بأنه ’لن نتمكن من الدفاع بشكل كامل عن دولة 

إسرائيل. هذا لن يحصل. وسنتلقى ضربات’”. 

واألم���ر الثاني، وفقا لليفي، هو أن “ضباط الجيش ال 

يكتفون بما يقولون للمس���ؤولين السياسيين عنهم 

في الم���داوالت المغلقة، وإنما يتحدث���ون على المأل 

حول وجود فجوة بين توقعات الجمهور وقدراتهم”. 

وتاب���ع ليفي أن���ه “باإلم���كان فهم ه���ذا األداء 

عل���ى أنه عنصر في ص���راع الجيش عل���ى موارده. 

فكلم���ا أدرك الجيش أن السياس���يين ال يمنحونه 

حماية ناجع���ة ضد هجوم الجمه���ور على موارده 

)لمنع زيادة ميزانية األمن على حس���اب ميزانيات 

اجتماعي���ة ومدني���ة(، فإنه يتجاوز السياس���يين 

ويتوجه مباشرة إلى الجمهور بواسطة استعراض 

التهديدات. وهذه الظاهرة معروفة منذ س���نوات 

التسعين، لكن األمر الجديد هذه المرة هو التعهد 

بتوفير أمن أقل”.

وأردف أن “الجيش يسعى إلى خفض التوقعات 

منه على ض���وء االنتقادات الت���ي ُوجهت إليه في 

أعقاب عملي���ة ’الج���رف الصامد’ )الع���دوان على 

غزة ف���ي الصيف الماضي(، بس���بب حقيقة أنه لم 

ينس���حب من غزة بنتائج من ش���أنها رفع مستوى 

األم���ن. واآلن يريد الجيش تصحي���ح المعادلة، بأن 

يحصل على موارد أكث���ر، أو عدم خفضها، وتوفير 

أمن أقل”. 

وأض���اف ليفي أن المي���زة الثالثة ه���ي “أن ضباط 

الجيش كانوا يعرفون في الماضي كيف يستعرضون 

القي���ود على اس���تخدام القوة، وعلى س���بيل المثال 

عندما أيدوا االنسحاب األول من لبنان ولجم االنتفاضة 

األولى بصورة نسبية والتسوية في مرتفعات الجوالن 

وحت���ى رف���ض هجوم جوي ض���د المنش���آت النووية 

في إي���ران. وفي ظ���روف أخرى ع���رف الجيش كيف 

يستعرض تفوقه في اس���تخدام القوة مقابل بدائل 

أكثر اعتداال، ولكن في الوقت نفسه االلتزام بتحسين 

األمن لو فقط ’سمحوا للجيش بأن ينتصر’. والتجديد 

ه���ذه المرة هو أن الجيش يبث أن���ه توجد قيود على 

قوته، ولكن باسم هذه القيود هو يسعى إلى تهيئة 

الجمهور لسقوط ضحية مس���تقبلية )من المدنيين( 

من أجل االنتصار”.

وللتوضي���ح، اقتبس ليف���ي أقواال أدل���ى بها قائد 

فرقة الجليل العسكرية، العميد موني كاتس، لموقع 

“والا” االلكتروني، بأنه “ستكون هناك حرب أخرى... 

وعندما نكون فعا في حالة انعدام خيار، سيكون هذا 

لت 
ّ
الشعب مستعدا لدفع أثمان كبيرة جدا... وإذا شغ

إس���رائيل والجيش كل هذه القوة ف���ي لبنان، فإنه ال 

يوجد ش���يء بإمكانه إيقافهما... ولبنان سيعود 200 

سنة إلى الوراء”.

ولف���ت ليفي إل���ى أن “ه���ذه هي طري���ق الجيش، 

االنحراف عن أية قاعدة متع���ارف عليها تحت نظام 

مدني، م���ن أجل تجني���د المجتم���ع للتضحية. وهو 

ال يبق���ي دورا للسياس���يين، باعتب���ار أن الضحايا، أو 

التخوف منهم، سيقيد حرية عمله ويصور أداءه على 

أنه فاشل”.   

وتابع “لك���ن االنحراف ال يتوقف هن���ا، ونصل إلى 

المي���زة الرابعة، وه���ي أن تحذيرات ضب���اط الجيش 

تخدم عمليا س���عي السياسيين، من اليمين والوسط، 

إلى سلب الجمهور حقه في اختيار مستقبله. إذ يتم 

اس���تيعاب الحرب على أنها ظاه���رة ال يمكن منعها، 

واحتمال نش���وبها منوط بقدرة خصوم إسرائيل على 

تذويت الضرر ال���ذي بإمكانها إلحاقه بهم، لكن يتم 

تصوير إس���رائيل كاعب جام���د، ليس بمقدوره فعل 

ش���يء من أجل منع الحرب. ومبادرة الس���ام العربية، 

تش���جيع التس���وية بين إيران والغ���رب، إعمار قطاع 

غ���زة بصورة مكثفة، كل هذه األمور ليس���ت جزءا من 

الخيارات اإلسرائيلية الجامدة”.

وخلص ليفي إلى أن “األمر الجديد هو إذن إس���هام 

الجيش في ش���ل النقاش السياس���ي من أجل خدمة 

مصالحه، ولكن من خال االنحراف عن القواعد الملزمة 

إلبعاد الجيش عن السياسة”. 

اتساع الحاجة في إسرائيل للغذاء من أجل البقاء.

اتسعت في إسرائيل، خال السنوات األخيرة، ظاهرة 

»جرائم الفق���ر«، وهي مخالفات نابع���ة من الفقر اآلخذ 

بالتفاقم في هذه الدولة. وكان المفتش العام للشرطة، 

يوحنان دانينو، قد حذر في أعقاب نش���ر تقرير الفقر، 

في نهاية العام 2012، من »أننا نس���تعد لمواجهة سنة 

اقتصادي���ة صعبة، وهن���اك ارتفاع ف���ي جرائم صراع 

البقاء. أناس يسرقون من أجل أن يأكلوا ويعيشوا«.

وال توجد في إسرائيل حتى اليوم معطيات حول حجم 

الجرائ���م المرتكبة عل���ى خلفية الفقر أو ص���راع البقاء 

االقتصادي. ووفقا لتقرير نش���رته صحيفة »هآرتس«، 

ي���وم الجمع���ة الماضي، ف���إن ضبابا كثيف���ا يلف هذا 

الموض���وع، إذ لي���س باإلمكان الحصول عل���ى معطيات 

حول ذلك من الش���رطة أو الدفاع العام، وهي دائرة في 

وزارة العدل توفر محامي دفاع لمش���تبهين ومتهمين 

ال يتمكن���ون من توكيل محامين، كما ال تتوفر معطيات 

كهذه لدى خدمة مراقبة السلوك، التابعة لوزارة الرفاه 

والخدم���ات االجتماعية، وتتاب���ع المتهمين والمدانين 

الذين يقرر هذا الجهاز أنهم بحاجة إلى عناية وإصاح 

اجتماعي. 

رغم ذلك، فإن دائرة الدفاع العام بدأت تاحظ تراكم 

ملفات جنائي���ة يصفونها بأنها »جرائ���م فقر«. وقالت 

نائبة مدير دائرة الدفاع العام، الدكتورة حاغيت لرناو، 

إنه »نرى أيضا داخل القانون الجنائي، الموجه بمعظمه 

إلى الشرائح الس���كانية الضعيفة، أنه توجد مخالفات 

أكثر نابعة من وضع اقتصادي ومعيش���ي، مثل س���رقة 

طعام، كهرباء، ماء، منتجات حياتية أساس���ية، أو أفراد 

يهددون باالنتحار بسبب ضائقة اقتصادية. والحديث 

يدور عن ش���رائح ضعيفة جدا، وعدا الفقر هم يعانون 

من أوضاع حياتية متوترة جدا، وكل اهتماماتهم تتجه 

نحو البقاء على قيد الحياة«.

وشددت لرناو على أن »هؤالء أفراد ال يعرفون حقوقهم، 

وال يعرفون المطالبة بها وال يعرفون قول ال. ومن السهل 

الدوس عليهم داخل هذه األجهزة. والس���ؤال هو ما إذا 

كان صائبا استخدام القانون الجنائي في حاالت كهذه. 

فاإلنسان يسرق الكهرباء وإال فإنه سيضطر إلى السكن 

في مكان من دون كهرباء، على ماذا نحاكمه؟ األفضل أن 

نساعده كي يكون لديه كهرباء في بيته«.

كثي���رة  ش���هادات  »هآرت���س«  تقري���ر  وتضم���ن 

لفق���راء اعترف���وا بالس���رقة م���ن ش���بكات التس���ويق 

)الس���وبرماركيتات( على مدار س���نوات، لكنهم شددوا 

على أنهم ال يسرقون مساحيق أو مواد تجميل »وال حتى 

صابون غس���يل«، وإنما مواد غذائية فق���ط، مثل أجبان 

أو لح���وم ال يمكنهم ش���راءها. إال أن القانون الجنائي ال 

يفرق بين من يس���رق جهاز تلفزي���ون أو كيس حليب. 

والمعطيات، لدى الش���رطة، ال تصنف الجرائم الجنائية 

وفقا لنوع الس���رقات أو الدخل أو المستوى االجتماعي – 

االقتصادي »للمجرمي���ن«. رغم ذلك، فإن »جرائم الفقر« 

لي���س فقط أنها تح���دث دائما، وإنما ه���ي تنتقل من 

جيل إلى جي���ل داخل العائلة، كما أن الفقراء يواجهون 

صعوب���ة بالغة في مواجهة »غ���ول« البيروقراطية التي 

تترجم غالبا إلى لوائح اتهام.

7ر1 مليون فقير
 40% منهم عرب!

ليس كل إنس���ان فقير يخالف القان���ون، لكن معظم 

القابعين في السجون في العالم من الفقراء. وأكد إحصاء 

أجري بين الس���جناء في الواليات المتح���دة، أجري في 

العام 1991، أن 65% منهم لم ينهوا المدرسة الثانوية، 

ونصفهم فقط عمل بوظيفة كاملة قبل س���جنهم. كما 

أن ثلثي السجناء هم من األميركيين األفارقة.

ورغم ع���دم وجود تصني���ف اجتماع���ي – اقتصادي 

للسجناء الجنائيين في إسرائيل، لكن يوجد تاؤم بين 

الفقر ونسبة السجناء. إذ أن 42% من السجناء الجنائيين 

في إس���رائيل هم عرب، الذين نس���بة الفق���ر والبطالة 

بينهم أعلى بكثير منها لدى اليهود. وتشير معطيات 

إلى أن 30% من الس���جناء في سجن القاصرين »أوفيك« 

هم م���ن أبناء المهاجرين األثيوبيين، الذين يش���كلون 

إح���دى الش���رائح األكث���ر ضعف���ا وفقرا ف���ي المجتمع 

اإلسرائيلي. 

وتش���ير معطيات تقري���ر الفقر في إس���رائيل للعام 

2013، الذي نشرته مؤسس���ة التأمين الوطني، إلى أنه 

يوجد في إس���رائيل قرابة 7ر1 مليون فقير. وتبلغ نسبة 

الفقراء 8ر21% ونسبة العائات الفقيرة 6ر18%، وتصل 

إلى 4ر47% لدى العرب. والنس���بة العامة لألوالد الفقراء 

هي 8ر30%، بينما ل���دى األوالد العرب ترتفع إلى أكثر 

من 60%. وعموما فإن الفقراء العرب يش���كلون نس���بة 

9ر38% م���ن مجم���ل الفق���راء في إس���رائيل. و66% من 

العائات الفقيرة تعيش في فقر متواصل، علما أن %60 

من العائ���ات الفقيرة يعمل فيها أحد األبوين، وأحيانا 

كاهما، لكن األجر متدن لدرجة كبيرة. كذلك فإن معدل 

الدخل لدى المستخدمين العرب أدنى بنسبة 32% من 

المستخدمين اليهود. 

وقالت رئيس���ة دائرة الدراس���ات والتطوير في سلطة 

إصاح الس���جين، الدكتورة روتيم أف���ودي، إن »العاقة 

بين األقلي���ات والمهاجرين الجدد وبين الفقر ليس���ت 

مباش���رة بالضرورة، لكن باإلمكان الق���ول إنه يوجد في 

الس���جون تمثيل متزايد للفقر. ويقال إنه يوجد للفقر 

ل���ون ولهجة، وه���ذا صحيح بالنس���بة إلس���رائيل بكل 

تأكيد«.

وش���ددت مديرة خدمة الفرد والعائلة في وزارة الرفاه 

اإلس���رائيلية، أياال مئيري، على أنه »باإلمكان القول إن 

الفقر، خاص���ة إذا كان متواصا ومتع���دد األحجام، هو 

عام���ل خطر، بس���بب الضائقات التي تنتق���ل من جيل 

إلى جيل، والمش���اكل في أداء األهل، وعدم القدرة على 

االندماج بعمل مناسب، واألداء في المستوى الشخصي 

واالجتماعي. وهذه شريحة سكانية يتم إقصاؤها أكثر 

من غيرها، وتعي الفرص الماثلة أمامها بشكل أقل من 

غيرها«.

مخالفات الفقراء
وفقا لمدير دائرة الدفاع العام، الدكتور يوءاف سابير، 

فإنه »إذا دخلت إلى قاعة المعتقلين في محكمة الصلح 

في تل أبيب، س���ترى باألس���اس مهاجرين، أقليات )أي 

عرب(، مشردين، مرضى جس���ديا أو عقليا ومدمنين أي 

أشخاصا مستضعفين اجتماعيا، وليس مجرمي الياقات 

البيضاء الذين يصلون إلى عناوين الصحف«. 

وأضاف س���ابير أن »هناك مخالفات، بمجرد تعريفها، 

تلتص���ق بالطبق���ات الضعيفة، مثل إهم���ال الوالدين. 

فإذا كنت تملك المال فإنك ستس���مح لنفسك بإحضار 

حاضن���ة، والبيت س���يبدو كما ينبغي وس���يكون هناك 

طعام في الثاج���ة. ويعتقل المش���ردون ألنه يفعلون 

أم���ورا يحظر فعله���ا في الحيز العام، لكن هذا بس���بب 

عدم وجود مكان آخ���ر بإمكانهم التواج���د فيه. وهذه 

تكاد تكون مخالفات مكان���ة اجتماعية، أي أن مكانتك 

االجتماعي���ة كفقير تصنع المخالفة. ع���دا ذلك، واضح 

أن تطبي���ق القانون في مناطق معين���ة وعلى مجموعة 

س���كانية معينة ه���و أمر ذو داللة أكبر. فإذا اش���تبهوا 

بك أن بحوزتك ممتلكات مسروقة، ستضطر إلى توفير 

إثبات عل���ى أنها ملكك، لكن إذا تجولت وبيدي س���اعة 

ثمينة، فا أحد سيطلب مني فاتورة شرائها«.

وأكد أن »هناك أش���خاصا، االعتق���ال أو التوقيف هو 

جزء من حياته���م اليومية«. وأردف أن »هناك مس���ألة 

الوع���ي لحقوقهم والقدرة على التمس���ك بها. فاألفراد 

من الش���رائح االجتماعية القوي���ة يعرفون أنه إذا أجروا 

)أفراد الشرطة( تفتيشا جسديا عليهم، لديهم حقوق، 

وأنه إذا أرادوا التحقيق معهم، لديهم الحق باستشارة 

محامي. )لكن( األش���خاص من الشرائح الضعيفة يعون 

حقوقه���م أق���ل، ويخش���ون أحيانا من مواجه���ة أفراد 

الشرطة. وعندما يعتقلون، فإن احتمال أن يكون لديهم 

المال الس���تئجار محام أو أن تكون لديهم عائلة داعمة، 

هو احتمال ضئيل لكي يوفر لهم بدائل اعتقال ويسمح 

بإطاق سراحهم. وانعدام المساواة موجود طوال عملية 

االعتقال والمحاكمة«.

من جهة أخرى، أش���ارت مديرة دائ���رة خدمة مراقبة 

س���لوك البالغين في وزارة الرفاه، راحيل فاينش���تاين، 

إلى أن���ه »توجد مجتمعات تعيش بفاق���ة وزهد، ورغم 

ذلك فإن نس���بة الجريمة فيها منخفضة جدا«. إال أنها 

لفتت إلى أن »المش���كلة تبدأ كلما تتسع الفجوات بين 

ما أريد وما أطم���ح إليه وبين ما هو متوفر لدى اآلخرين. 

والفج���وات االجتماعي���ة واالغتراب يفس���ران الجريمة 

بش���كل دقيق أكثر من مجرد الفقر. فاألفراد يش���عرون 

بأنهم مهزومون، وأنهم لن يحققوا إنجازات أبدا«.

وأظه���رت أبحاث وجود عاقة مباش���رة بي���ن انعدام 

المس���اواة االقتصادية ومس���توى الجريم���ة، وأنه في 

المجتمع���ات التي ال توج���د فيها فج���وات اقتصادية 

كبيرة، كانت جرائم القتل واإلدمان أقل وتزايد الشعور 

بالثق���ة في المجتم���ع. لكن في حالة إس���رائيل، فإنها 

واح���دة من الدول الخم���س األقل مس���اواة في منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( وهي األولى في 

نسبة الفقر بين األنظمة االقتصادية المتطورة. وتبين 

معطيات وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية أنه في العام 

2013 طرأ ارتفاع بنس���بة 1ر2% ف���ي األضرار النابعة عن 

الجريم���ة في إس���رائيل مقارن���ة مع الع���ام 2012، وأنه 

تزايدت خطورة الجرائم في إسرائيل. 

وأش���ارت المحاضرة في كلي���ة القانون في جامعة تل 

أبيب، البروفس���ور نيطع زيف، إل���ى أن “الدولة تصنف 

اإلنس���ان الفقير ك�’عدو’ المجتمع بواس���طة استخدام 

القان���ون الجنائ���ي”. إال أنها ش���ددت على أن���ه “كلما 

تزايد حجم الفق���ر، ازداد االحتمال أن يتجه األفراد إلى 

أعم���ال خارقة للقان���ون أو عدم االنصياع ل���ه، من أجل 

تحقيق احتياجات معيش���ية، مثل السكن بصورة غير 

قانونية في شقق، وارتباط غير قانوني بشبكات الماء أو 

الكهرب���اء، االحتيال على التأمين الوطني من خال عدم 

اإلفصاح عن دخل، وسرقة طعام خصوصا”. 

استضعاف الفقراء
اعتب���رت لرناو، من الدفاع العام، أن »الذين يس���رقون 

الطع���ام إنما يفعلون ذلك ألنه���م يعانون من ضائقة، 

أو ألنهم مصابون بداء الس���رقة. وادعاؤنا هو أن النيابة 

العامة يجب أن تتبع سياس���ة واضحة، متى تكون هذه 

قضاي���ا ينبغي توجيهها إل���ى دوائر الرف���اه من دون 

تقدي���م لوائح اته���ام، ومتى يجدر اس���تخدام أدوات 

القان���ون الجنائي«. والجدير باإلش���ارة أن���ه في معظم 

القضايا الصغيرة، التي يرتكبها الفقراء، تكون الشرطة 

هي المدعية.

واألمر األكثر وضوحا في هذا الس���ياق، هو تزايد عدد 

السجناء في إس���رائيل. ووفقا لتقرير الدفاع العام، من 

العام 2013، فإن نس���بة المعتقلين في الس���جون تضع 

إس���رائيل في الم���كان الثامن على مس���توى العالم. إذ 

ارتفع عدد الس���جناء في إس���رائيل من 7300 في العام 

1996 إل���ى 14800 في العام 2013. وتفاخرت الش���رطة 

اإلس���رائيلية في تقرير نش���رته في آذار الفائت، بأنه 

ارتفعت نس���بة االعتقاالت حتى االنتهاء من اإلجراءات 

القضائية ب�12% هذا العام قياسا بالعام الماضي. وقال 

تقري���ر للدفاع الع���ام، قبل عامين، إن���ه ياحظ خفض 

السقف لتقديم طلبات السجن، وأنها تشمل التساهل 

في تقديم طلبات كهذه وسجن أشخاص من دون ماٍض 

جنائي.

وعقبت الرئيسة السابقة للمحكمة العليا اإلسرائيلية، 

هلت من ارتفاع 
ُ
دوريت بينيش، على ذلك بالقول إنها »ذ

عدد المعتقلين حتى االنتهاء من اإلجراءات القضائية، 

الذي أشارت إليه الش���رطة باعتزاز. فاالعتقال هو أكثر 

األمور انتهاكا لحقوق الف���رد«. ويبرز في تقرير الدفاع 

الع���ام أن غالبي���ة المعتقلين ال يتمكن���ون من تطبيق 

حقوقه���م، وبينه���ا استش���ارة محام قب���ل خضوعهم 

للتحقيق في الشرطة. 

ووفقا ألفودي من س���لطة إصاح الس���جناء، فإنه فقط 

ثلث الس���جناء الذين يس���تحقون اإلفراج عنهم مبكرا 

وخدمة اإلصاح يحظون بالحصول على هذا الحق، وذلك 

بسبب نقص في الميزانيات. وأوضحت أن السجن، ليس 

فقط أنه في غالب األحيان ال يحل المش���كلة التي أدت 

إل���ى تنفيذ المخالفة، وإنما هو أحيانا يزيد المش���كلة. 

فعندما يدخل ش���خص ما من هؤالء الفقراء إلى السجن، 

تس���تمر ديونه ف���ي التراكم، وفي غال���ب األحيان يتم 

ف���رض غرام���ة عليه كجزء م���ن العق���اب ويتعين عليه 

تسديدها.

من جانبه، ق���ال المحامي رعنان غلع���ادي، من الدفاع 

العام، إن���ه في الس���نوات األخيرة يحاول���ون في هذه 

الدائ���رة تركيز النق���اش حول ج���ذور المخالفة وليس 

نتائجها فقط. وأضاف أنه »في أحيان كثيرة، يتم خرق 

الحكم على زبائنن���ا، الذين تقدم ضدهم الئحة اتهام، 

والس���لطات هي التي تبادر إلى ذلك أوال. وعلى س���بيل 

المثال، ش���كل اعتناء س���لطات الرفاه بهم، الذي يؤدي 

الرتكاب المخالفة«.

وأوضح غلع���ادي أن »الدفاع عن الحق في العيش 
بالحد األدنى من الكرامة هو واجب دس���توري على 
الدولة، واعترفت ب���ه المحكمة العليا. وعندما يتم 
خرق هذا الواجب، عندما ال يكون مكان لدى إنسان 
ما للس���كن فيه، أو كيف يض���ع طعاما ألوالده على 
الطاولة، فه���ذا خرق من جانب الدول���ة. والنزاهة 
تلزم الدولة بتصحي���ح انتهاكاتها قبل أن تحاكم 
أولئك الذي���ن حاولوا مواصل���ة العيش في أعقاب 
هذا االنتهاك. كذلك ينص قانون األساس على أن 
أي مس بحقوق دس���تورية يجب أن يكون تناسبيا، 
ولذل���ك فإن القانون الجنائي، الذي يمس بالحقوق 
الدستورية، يجب أن يكون الوسيلة األخيرة وليس 

األولى لمعالجة مشكلة اجتماعية«.
وفيم���ا يتعلق بالعرب، فإن أفودي، من س���لطة إصاح 

الس���جين، أجرت دراس���ة على ق���رارات لجنة تس���ريح 

الس���جناء، بي���ن األع���وام 2000 إل���ى 2011، ووجدت أن 

احتم���ال رفض اللجنة إلطاق س���راح س���جين عربي هو 

ضعف احتمال رفض إطاق س���راح سجين يهودي في 

أول فترة س���جن، وترتفع هذه النسبة إلى 57ر2 ضعف 

في حال كان الس���جين يقضي فترة عقوبة ثانية، وذلك 

فقط ألنه عربي. كذلك يتبين من المعطيات أن 42% من 

السجناء هم عرب.

صعوبات في تحصيل الحقوق
ويواجه الفقراء، بش���كل عام، بعد ارتكابهم مخالفة، 

مش���كلة في التعامل م���ع البيروقراطية، التي بإمكانها 

أن تربك أي إنس���ان ع���ادي. وقالت غيل���ي تامير، وهي 

مستشارة خارجية للدفاع العام وتساعد على استنفاد 

الحق���وق، إن���ه »في أحي���ان كثيرة يكون م���ن الصعب 

الوص���ول إلى المعلوم���ات حول حق���وق المتهم. ولدى 

الش���رائح المس���تضعفة، ال يعرف المتوجه في معظم 

األحيان ما الذي يس���تحقه من الدولة، وال يدرك أن عليه 

إحضار وثائ���ق، أو أنه ال يكون مس���تعدا للحصول على 

مساعدة من أجل الحصول على حقوقه«. 

وأكدت مديرة خدمة مراقبة س���لوك البالغين، راحيل 

فاينش���تاين، أنه »في ح���االت كثي���رة ال يعرف هؤالء 

األفراد تحصيل حقوقهم. وواضح أنك لن تعرف ما هي 

حقوقك إذا لم تعمل. والوضع أسوأ لدى أفراد ضعفاء وال 

يعرفون كيف يحاربون من أجل حقوقهم ولمن يتعين 

عليه���م أن يتوجهوا. فهناك مراكز تش���غيل، ويوجد 

فيها مليون مش���روع بهدف المساعدة، لكن األفراد في 

ضائقة ال يعرفون بوجود أمر كهذا«.

ووفق���ا ألياال مئير م���ن وزارة الرف���اه االجتماعي، فإن 

»هن���اك أفرادا لن ننجح ف���ي إخراجهم من دائرة الفقر. 

والمس���ألة ال تتعلق فقط بأن نوفر لهم عما، إذ أن %60 

من الفقراء يعمل���ون. ولذلك فإن محاربة الفقر يجب أن 

تشارك فيها أجهزة عديدة وتكون منطلقة من سياسة 

واضحة«.

اتساع ظاهرة »جرائم الفقر« فقط من أجل مواصلة العيش في إسرائيل!
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

اس���تغل رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ذكرى محرقة اليهود 

الت���ي ارتكبه���ا النازيون خ���ال الحرب العالمي���ة الثانية، والت���ي أحيتها 

إس���رائيل يوم الخميس الماضي، لمواصلة خطاب���ه التهويلي والتخويفي، 

لي���س من إيران وبرنامجها النووي فق���ط، وإنما أيضًا من الدول الكبرى التي 

تجري مفاوضات مع إيران، مطبقا بذلك المقولة اإلس���رائيلية – الصهيونية 

أن »العالم كله ضدنا«، وأن إس���رائيل تحت قيادته فقط س���تكون آمنة، رغم 

الصدام مع العالم. 

وش���ّبه نتنياهو، في خطابه، إيران بالحكم الن���ازي أللمانيا واعتبر أنه في 

أعقاب اتف���اق اإلطار حول البرنام���ج النووي اإليراني، لم يس���توعب الغرب 

دروس التاريخ. 

وخص���ص نتنياهو معظم خطاب���ه للحديث عن إي���ران وبرنامجها النووي 

واتف���اق اإلطار بين إيران والدول الكبرى. وقال إن »االتفاق الس���يئ مع إيران 

ستوعب«.
ُ
يدل على أن دروس التاريخ لم ت

واعتبر نتنياهو أن “الغرب تنازل أمام نش���اط إي���ران العدواني، وبدال من 

المطالب���ة بتفكيك كبير للقدرة النووية اإليرانية واش���تراط رفع العقوبات 

عنه���ا، تراجعت الدول العظم���ى، وأبقت بيدي إيران قدراته���ا النووية بل 

وسمحت لها بتوسيعها الحقا، من دون عاقة بأفعالها في الشرق األوسط”.    

وتابع أنه “مقابل التعب والتس���اهل )الغربي( سنقف بكل قوتنا”، معتبرا أنه 

“إلى جان���ب أولئك الذين يرفضون فهم موقفنا، يوجد كثيرون يتماثلون معنا. 

ولك���ن حتى لو اضطررن���ا إلى الوقوف وحيدين، فإننا ل���ن نتراجع بأي حال، وفي 

جميع األحوال س���نحتفظ بحقنا وسنحافظ على قدرتنا وإصرارنا على الدفاع عن 

أنفسنا”.

واعتب���ر نتنياهو أنه “قبل 70 عاما كنا أمة الجئين وال قوة لنا، واليوم نحن 

نق���ول رأينا ونصر على ضمان وجودنا ومس���تقبلنا. ومهمتنا هي أن نصارع 

ضد الذين يتطلعون إلى إبادتنا وعدم التساهل تجاه الواقع. ولن نسمح بأن 

تكون دولة إسرائيل حدثا عابرا في تاريخ شعبنا”.  

كذلك قال الرئيس اإلس���رائيلي، رؤوفين ريفلين، في المراس���م نفس���ها، 

إنه “لن نس���تخف بالتهديدات وال بالتصريحات الداعية إلى إفناء الش���عب 

اليهودي، كما أننا لسنا خائفين”.

واعتبر وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه يعلون، في مراس���م أقيمت في 

“المعهد الدولي لدراس���ة المحرقة”، أن “النظ���ام اإليراني يتطلع إلى قلب 

النظام العالمي، ولم يتراجع عن س���عيه التآمري من أجل تطوير ساح نووي 

ولن يتردد في تنفيذ مؤامرته لو توفرت لديه فقط اإلمكانية لذلك”.

وهاج���م يعلون الدول الكبرى أيضا، وقال إن “العالم يس���مح لهذا النظام 

بالدخول من الباب الرئيسي إلى عائلة الشعوب، بدال من التعلم من الماضي 

والتنديد به وبطريقه”.

من جانبه، وجه رئيس “المعسكر الصهيوني”، إسحاق هرتسوغ، انتقادا 

مبطن���ا لنتنياهو، وقال إن “ثم���ة أهمية ألن نقول لكارهين���ا إن عليهم أال 

يضعونا في امتحان. ورغم ذلك، أعتقد أنه ليس معقوال أن يكون خطابنا في 

يوم )ذكرى( المحرقة متركزا على مخاوف وجودية، وليس معقوال أن نستمع 

إلى تخوفات من أننا سنصبح ’حدثا زائا’”. 

ودعا هرتس���وغ بدال من ذلك إل���ى االهتمام بالناجين م���ن المحرقة، وقال إن 

“االمتح���ان األول للتضامن الداخلي هو تعاملنا م���ع الناجين من المحرقة. لقد 

أخطأنا حيالهم، ألننا س���محنا آلالف كثيرة منه���م أن يتمرغوا بالجوع والفقر” 

في إشارة إلى التقارير المتكررة كل عام حول فقر وعزلة الناجين في إسرائيل.

خطاب نتنياهو مبني على
صخرة الخوف من اإلبادة

إن استغال قادة إس���رائيل لذكرى المحرقة ليس جديدا، ونتنياهو ليس 

أول زعيم إس���رائيلي يفعل ذل���ك، لكنه ربما أكثرهم تهويا واس���تخداما 

للمحرقة م���ن أجل التغطية على جوانب أخرى من سياس���ته، وخصوصا في 

المجالين االقتصادي واالجتماعي. كذلك فإن الصحف اإلس���رائيلية امتألت، 

ف���ي يوم ذكرى المحرقة، بأخبار وتقاري���ر ومقاالت، كانت غالبيتها العظمى 

تسير في اتجاه خطاب نتنياهو.

رغم ذلك، تعالت أصوات دعت إلى التخفيف من حدة التخويف. 

وكتب محلل الش���ؤون الحزبية في القناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي، 

عميت س���يغال، مقاال في موقع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، أشار فيه إلى أنه 

»ليس صدفة أن خطابات الذكرى تبدو متكررة دائما، إذ أن األحجام الوحشية 

لكارثة أوش���فيتز تش���ل على ما يبدو أية محاولة خطابية، وخاصة من جانب 

سياس���يين، لقول ش���يء ما لم ُيقل من قب���ل. وأي محاولة كه���ذه للتذكير 

بأوشفيتز هنا واآلن تقابل وكأنها محاولة لرواية نكتة خال جنازة«. 

وأش���ار س���يغال إلى أن نتنياهو لّوح بخطة بناء معسكري اإلبادة النازيين 

أوش���فيتز وبيركناو، في األمم المتحدة »وقبل وقت طويل من تلويحه برسم 

القنبلة«، ال���ذي لجأ إليه في خطاب الحق أم���ام الجمعية العامة في محاولة 

إلقناع العالم بأن إيران باتت قريبة من صنع قنبلة نووية. 

ولفت س���يغال إلى أنه سبق نتنياهو وزير خارجية إس���رائيل األسبق، آبا 

إيبان، الذي وصف حدود العام 1967 بأنها »حدود أوش���فيتز« وأنه »ال توجد 

معادل���ة أفضل بإمكانه���ا الربط بين حدود الع���ام 1967 وتهديد أمن دولة 

إسرائيل«.      

وأضاف سيغال أن »الناجين من المحرقة لم يشاركوا في هذا الخطاب. وقد 

أش���غل 200 ش���خص مناصب وزارية في حكومات إسرائيل منذ قيام الدولة 

وحت���ى الي���وم. وإنه ألمر مذهل أن ت���رى كم هم قائل أولئك الذي عاش���وا 

المحرقة على جس���دهم. وفي العقود األربعة األولى للدولة كان الناجون من 

المحرقة محطمين جدا، وموجودين في عمق هامش المجتمع اإلس���رائيلي، 

ولم يكونوا قادرين على االنضمام إل���ى قيادتها. وفي الجيل األخير، تمكن 

ثاث���ة ناجين من المحرق���ة فقط من الدخول إلى حكومات إس���رائيل، وكان 

اثنان منهم يتوليان وزارتين صغيرتين وهامشيتين«. 

وكان الوزي���ر الثالث يوس���ف )توم���ي( لبيد، وزير العدل األس���بق. وكتب 

س���يغال أنه »عندما استخدم الوزير تومي لبيد، الناجي من غيتو بودابست، 

ذكرى المحرقة، اهتزت الباد. فلقد قال إن المرأة العجوز من رفح التي تبحث 

عن أدويتها تحت أنقاض بيتها ذكرته بجدته«. 

وأش���ار سيغال إلى أنه خال الس���نوات األربع الماضية كان نتنياهو يكرر 

خطاب���ه بالتحذي���ر من المخاط���ر في المنطق���ة، وبعده يصع���د إلى منصة 

الكنيس���ت رئي���س المعارضة »المناوب«، تس���يبي ليفني وش���اؤول موفاز 

وش���يلي يحيموفيتش وإس���حاق هرتس���وغ، »ويدع���ي أن نتنياهو يخيف 

الجمهور وحسب، وذلك على طريقة أخف تُسد«.    

ويصل سيغال إلى االس���تنتاج بأن »حقيقة أن رؤس���اء المعارضة تغيروا 

الواح���د تلو اآلخر، لكن نتنياهو بقي تدل على أن خطاب نتنياهو مبني على 

صخرة أساس���ية موجودة في عم���ق الصيرورة اإلس���رائيلية. وقال )األديب 

اإلس���رائيلي( نت���ان ألترمان مرة إن اإلس���رائيليين ه���م ’مجتمع على حافة 

كارثة’، وهذا ما يفصل حقا السياس���ة اإلس���رائيلية عن تلك البريطانية أو 

الهولندية، والقصد الهلع الوجودي، والخوف من اإلبادة«. 

وأضاف أن »بإمكان الناخب اإلسرائيلي أن يغضب من ارتفاع أسعار الجبنة، 

وبإمكانه الخروج إلى الش���وارع لاحتجاج على أس���عار السكن، والغضب من 

االحتال أو من إخاء مستوطنات، لكن في نهاية األمر، فإن أية جملة يقولها 

سياسي إسرائيلي يختبئ فيها الخوف من اإلبادة، هلع أوشفيتز«. 

وتابع سيغال أن جميع رؤس���اء حكومات إسرائيل، وبينهم مناحيم بيغن 

وإسحاق رابين ونتنياهو، »عرضوا على ناخبيهم مسكنات للخوف الوجودي. 

وباإلم���كان أن نحب أو نغضب أو نس���خر من ذلك، لكن بعد س���نوات كثيرة، 

س���يكون العام األهم بالنسبة إلسرائيليين كثيرين هو 1938، وليس الحياة 

نفسها، إنما الموت نفسه«. 

»المحرقة متواصلة« في
المدرسة االبتدائية أيضًا!

يتبين أن تربية اإلسرائيليين على العيش في ظل الخوف الوجودي الدائم 

ر وأساسًا في المدرسة. 
ّ
تبدأ في جيل مبك

وفي هذا الش���أن كتبت الدكتورة شارون غيفع، وهي مركزة مجموعة بحث 

في موضوع التربية والمحرقة في كلية »سمينار هكيبوتسيم« في تل أبيب، 

في مقال نش���رته في صحيفة »هآرتس«، أنه عش���ية ي���وم ذكرى المحرقة، 

أحضر ابنها، في الصف الخامس االبتدائي، باغا من معلمته، تطلب فيه أن 

يرتدي ثوبا أس���ود وأنه سيتم خال المراسم التي تقيمها المدرسة إلصاق 

رقع���ة صفراء، مكتوب عليها »يهودي«، كالت���ي كان يضعها النازيون على 

اليهود.

وتس���اءلت غيفع »لماذا تقرر في مدرسة في إسرائيل العام 2015، أن يضع 

تاميذ هذا العار الذي أش���ارت سلطات ألمانيا النازية من خاله إلى اليهود 

قب���ل أكثر من 70 عاما؟«. واعتبرت أنه »عندما تضع معلمة رقعة صفراء على 

أثواب تاميذها في يوم الذكرى، فإنها تس���تخدم رمزا نازيا بصورة مرعبة. 

وبدال من اس���تعراض الرقعة الصفراء خال درس في الصف، وشرح جوهره 

وتبعاته، فإنها تجعل التاميذ يمرون بتجربة مخيفة وغير تربوية«.

وأردفت أن »الرقعة الصفراء كانت الوس���يلة لإلش���ارة إلى رجال ونساء جرى نزع 

ش���رعيتهم. الرقعة الصفراء أشارت إلى أنهم دون البشر. وكيف ينبغي أن يفهم 

التاميذ عندما يضعونه���ا على ثوبهم؟«. وأضافت أن المعلمة عندما تفعل ذلك 

في ذكرى المحرقة »فإنها عمليا تهمس س���را رهيبا في آذانهم: في الواقع أيها 

التامي���ذ، نحن ف���ي المحرقة. والقت���ل الجماعي لليهود في أوروب���ا لم ينتِه قبل 

70 عام���ا، ولم يحدث لذوي جدودكم وجداتكم فق���ط. إن المحرقة، أيها التاميذ، 

موجودة هنا«.

وتابعت غيفع أن »هذه الزعزعة للحي���ز والزمان يهز عالم التاميذ. ويبدو 

أن ي���وم ذكرى المحرقة هو ليس يوما وال ذك���رى، وإنما هو حاضر متواصل. 

وحتى المدرس���ة توقفت فجأة عن كونها مكانا آمنا... وعندما تضع المعلمة 

الرقع���ة الصفراء على ثياب تاميذها، فإنها عمليا تعلم كل واحد منهم أن 

كون���ه ولدا يهوديا يعني االنتماء إلى ش���عب مختار ليس بكنوزه الروحية، 

وإنما بالماحقة والتحقير والقمع. وخال ذلك قد تتسبب بتصلب مشاعرهم 

حيال الماحقة والتحقير والقمع بحق مجموعات أخرى، في الماضي والحاضر، 

وقمع فضولهم للتعلم عن أقليات أخرى في التاريخ، وحتى المس بقدرتهم 

على إظهار قدر مناسب من التسامح والتضامن والرأفة تجاه اآلخرين«. 

ورأت غيف���ع أن المعلمة بوضعها الرقعة الصفراء إنما تس���تغل التاميذ 

الذين يميلون إلى إرضائها »وربما تتذكر المربية من فترة طفولتها أن هذا 

الطقس يرعب األوالد«.

وأضافت أن أحد األمور التي س���تؤثر على التاميذ من خال هذه المراسم 

المدرسية هو كونها »درسا أوليا في تفسير مصطلح ’ِعبر المحرقة’ بموجب 

مؤسسات الدولة، أي عبرة الخائف، المتقوقع، المنطوي والعدواني«.

وش���ددت غيفع على أن هذه المراسم المدرس���ية »غير تربوية« وترفرف 

فوقها راية س���وداء تماما مثلما ترفرف راية سوداء فوق أوامر عسكرية غير 

قانونية، على غرار أوامر ارتكاب المجازر.  

مقاربة تتكّرر كل عام في ذكرى المحرقة

»خوف دائم« من اإلبادة و»المحرقة المتواصلة«! اإلسرائيليون ُيشحنون بـ

م���ا زالت المفاوضات االئتافية لتش���كيل حكومة بنيامين 

نتنياه���و الجديدة الجارية بين حزب الليكود وأحزاب اليمين 

والحريدي���م التي تش���كل كتل���ة اليمين والذي���ن وصفهم 

نتنياه���و ب�”الش���ركاء الطبيعيين” متعث���رة. وتلف عملية 

تش���كيل الحكومة ضبابية تزيد من انع���دام الوضوح حيال 

وجهة نتنياهو، وما إذا كان يسعى إلى تشكيل حكومة يمين 

ضيقة أم حكومة وحدة، تضم قائمة “المعسكر الصهيوني” 

بزعامة إسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني.

ورغم مرور خمس���ة أس���ابيع على انتخابات الكنيست، وبدء 

المفاوض���ات االئتافية، إال أن األنباء ح���ول هذه المفاوضات 

تش���ير إلى أن أحزاب اليمين والحريديم م���ا زالت في مرحلة 

تقديم مطالبها لحزب الليكود، فيما األخير ورئيسه نتنياهو 

ال يسعيان إلى حسم هذه المفاوضات. وفي موازاة ذلك، يلوح 

الليكود باحتمال تشكيل حكومة وحدة.

ونقلت وس���ائل اإلعام اإلس���رائيلية عن أعضاء في طواقم 

المفاوض���ات قولها إنه يوجد تقدم ف���ي المفاوضات. ونقلت 

صحيفة “يسرائيل هيوم” )إسرائيل اليوم( عن مصدر رفيع 

مقرب من االتصاالت بين األحزاب قوله إنه “يوجد تقدم كبير 

ف���ي المفاوضات االئتافي���ة”، وذلك في أعق���اب اجتماعات 

بين نتنياهو ورئيس حزب “كوالنو” )كلنا(، موش���يه كحلون، 

ورئيس حزب شاس، أرييه درعي.

وذك���رت التقارير الصحافي���ة أن االجتماع بي���ن نتنياهو 

وكحلون دام أربع ساعات، وهو أطول اجتماع بين االثنين منذ 

نش���وء األزمة بينهما وتنحي كحلون عن العمل السياسي في 

صفوف حزب الليكود عشية انتخابات العام 2013، في أعقاب 

عدم وف���اء نتنياه���و بتعهداته لكحلون، ومن ثم انش���قاق 

األخير عن الليكود.

وأف���ادت التقارير الصحافية نقا عن مص���ادر في الليكود 

و”كوالنو” ب���أن اللقاء بين نتنياهو وكحل���ون جرى في أجواء 

ز عاق���ات الثقة بي���ن االثنين. وكان 
ّ
جي���دة، األمر الذي ع���ز

نتنياهو قد وعد كحلون علنا، قبيل أيام قليلة من االنتخابات، 

بتعيينه وزيرا للمالية، وهي الحقيبة الوزارية التي طالب بها 

كحلون طوال المعركة االنتخابية كش���رط لانضمام إلى أية 

حكومة.

وفي إطار المفاوض���ات االئتافية حاليا، يطالب كحلون بأن 

تكون صاحيات دائرة التخطيط والبناء ضمن مسؤولية وزارة 

المالية، علما أنها موجودة ضمن مس���ؤولية وزارة الداخلية. 

كذلك يطالب كحلون برئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست، 

والتي تطالب برئاستها كتلة “يهدوت هتوراة”، كما يطالب 

بالمس���ؤولية عن “دائرة أراضي إس���رائيل”، الموجودة ضمن 

مسؤولية وزارة البناء واإلسكان.

ويب���دو أنه لن تكون لدى الليكود مش���كلة ف���ي ما يتعلق 

بالمطل���ب األخير، إذ أن التقديرات تش���ير إل���ى أنه في حال 

انضم���ام حزب “كوالنو” إلى الحكوم���ة، فإن الرجل رقم 2 في 

هذا الحزب، عضو الكنيست يوءاف غاالنت، هو الذي سيتولى 

وزارة البناء واإلسكان.

وفيما يتعلق برئاس���ة لجن���ة المالية في الكنيس���ت، فإن 

التقدي���رات هي أن نتنياهو تعهد لكتلة “يهدوت هتوراة” 

بأن تترأسها.

ويواجه نتنياهو مش���كلة جدية ف���ي التوفيق بين مطلبي 

كحلون ودرعي فيما يتعلق بالمس���ؤولية عن دائرة التخطيط 

والبن���اء. وفيما يق���ول كحلون إنه بعدم وج���ود هذه الدائرة 

ضمن صاحيات وزارة المالية، لن يتمكن من تنفيذ إصاحات 

في مجال الس���كن وأس���عاره، والتي تعهد بها لناخبيه أثناء 

الحملة االنتخابية.

من الجهة األخرى، يرفض درعي بش���دة إخراج هذه الدائرة 

م���ن وزارة الداخلي���ة، التي يتوقع أن يتواله���ا. وقال مقربون 

منه إن “دائرة التخطيط والبناء تش���كل 70% من عمل وزارة 

الداخلي���ة، ومن دونها س���تكون ه���ذه الوزارة أش���به بوزارة 

المالية من دون دائرة الميزانيات”. 

ووفقا ل�”يس���رائيل هيوم”، وهي الصحيف���ة المقربة جدا 

م���ن نتنياهو، فإنه ال توج���د نية بإلزام درع���ي بالتنازل عن 

دائرة التخطيط والبناء، بينم���ا أفاد موقع “والا” االلكتروني 

ب���أن حزب الليكود اقترح بدائل عل���ى كحلون ودرعي، مثل أن 

يتنازل درعي عن هذه الدائرة مقابل تعيين عضو كنيس���ت 

من حزب ش���اس ف���ي منصب وزي���ر أو نائب وزير ف���ي وزارة 

المالي���ة، أو تنازل كحلون عن مطلبه به���ذا الخصوص مقابل 

تعيين عضو كنيست من حزب “كوالنو” نائبا لوزير الداخلية.       

وسيتعين على نتنياهو حل مشكلة أخرى، تتعلق بمطلبي 

رئيس حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت، ورئيس حزب 

“يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان بتولي حقيبة الخارجية. 

ورغ���م أن نتنياهو يقول إنه يفض���ل أن يتولى هذه الحقيبة 

أحد أعضاء الكنيس���ت من ح���زب الليكود، لك���ن التقديرات 

السائدة تشير إلى أن هذه الحقيبة ستبقى بيدي ليبرمان. 

»البيت اليهودي« يريد احتكار 
قضايا الدين والدولة

يطالب ح���زب »البيت اليهودي« اليمين���ي المتطرف حزب 

الليكود باحتكار قضايا الدين والدولة من خال حصوله على 

ح���ق النقض )فيتو( في ه���ذه القضاي���ا، وتضمين ذلك في 

االتفاق االئتافي. 

وكان االتفاق االئتافي للحكومة الس���ابقة قد ش���مل بندا 

مش���ابها، س���مح ل�«البيت اليهودي« بمنع دفع قوانين ترمي 

إلى تغيير الوضع القائم في قضاي���ا الدين والدولة، وبينها 

تسيير المواصات العامة في أيام السبت أو زواج المثليين.

وقال���ت صحيف���ة »هآرت���س« إن »البيت اليه���ودي« يريد 

استخدام »حق الفيتو« في هذه القضايا ضد مشاريع قوانين 

يتوق���ع أن يبادر إل���ى طرحه���ا الحزبان الحريديان، ش���اس 

و«يهدوت هتوراة«، في كل م���ا يتعلق بالتهود، وكذلك ضد 

مش���اريع قواني���ن يتوقع أن يعيد حزب »يس���رائيل بيتينو« 

طرحها، وبضمنها الزواج المدني. 

لكن مصدرا رفيعا في حزب الليكود أش���ار إلى أن حصول 

»البي���ت اليهودي« على »حق الفيتو« ف���ي هذا الصدد كان 

أحد العوامل التي مّس���ت باستقرار الحكومة السابقة وأدت 

إلى زعزعة الثقة بين األحزاب المش���اركة فيها. كذلك فإن 

قان���ون التهود كاد يش���ق »البيت اليه���ودي« خال والية 

الحكوم���ة الس���ابقة، علم���ا أن بينيت أيد إج���راء إصاحات 

ف���ي هذا الس���ياق، كون���ه يس���مح بانتقال عش���رات آالف 

اإلس���رائيليين، من المهاجرين الج���دد وخاصة الروس، إلى 

الديانة اليهودية من خال تسهيل عملية التهود، وهو ما 

يرفضه الحريديم بشدة.

كذلك يطالب »البيت اليهودي« بأن يشمل االتفاق االئتافي 

س���ن قوانين معادي���ة للديمقراطية. ونقل���ت »هآرتس« عن 

مصادر ف���ي حزب الليك���ود قولها إن ه���ذا المطلب هو أحد 

أكثر المطالب المثيرة للخاف. ويريد »البيت اليهودي« سن 

قوانين، بتأييد الحكومة، ته���دف إلى تغيير وجه المحكمة 

العليا وضد منظمات حقوق اإلنس���ان، التي تفضح ممارسات 

االحت���ال ضد الفلس���طينيين وتعامل إس���رائيل مع األقلية 

العربية وطالبي اللجوء األفارقة، وذلك من خال وضع عراقيل 

كبيرة للغاية أم���ام هذه المنظمات لتجنيد تبرعات من خارج 

الباد.

ويس���عى الليكود إلى التنصل من المس���ؤولية حيال هذا 

المطلب، وحمل هذه المسؤولية على حزب »كوالنو«. واعتبرت 

المصادر في الليكود أن »المس���ؤولية عن ذلك موجودة بيدي 

حزب كوالنو. واالنطباع الموجود لدينا هو أن كوالنو لن يوافق 

بالضرورة على دفع هذه القواني���ن. وإذا طالبت كتلة كوالنو، 

في االتفاقي���ات االئتافية، بحرية التصوي���ت أو عدم تأييد 

هذه القوانين، لن تكون هن���اك أغلبية لدى البيت اليهودي 

لسن قوانين كهذه في الكنيست«. 

ووفق���ا للصحيف���ة، ف���إن »البي���ت اليه���ودي« أوضح خال 

المفاوضات أنه س���يوافق على تسوية في هذا الموضوع، من 

خال صياغ���ة بند متعلق بها في االتف���اق االئتافي بصورة 

ضبابية.

حكومة وحدة
تحوم فكرة تش���كيل حكومة وحدة فوق أجواء المفاوضات 

االئتافي���ة، ويلّوح بها حزب الليكود من أجل دفع »الش���ركاء 

الطبيعيين« إلى تليين مطالبهم، لكنه في الوقت نفس���ه لم 

يسد الباب نهائيا، من جانبه، أمام احتمال انضمام »المعسكر 

الصهيوني« إلى الحكومة، علما أن الموقف الرس���مي لألخير 

حاليا هو عدم االنضمام والتأكي���د انه ذاهب إلى المعارضة 

ب���إرادة منه، أو الت���زام الصمت على األقل. لك���ن هذا ال يمنع 

وجود اتصاالت سرية بين الليكود و«المعسكر الصهيوني«.

وأعل���ن الوزير غلعاد إردان، من ح���زب الليكود والمقرب من 

نتنياهو، أن احتمال تشكيل حكومة وحدة ما يزال قائمًا. 

ولوح بأنه »في حال اس���تمر الشركاء الطبيعيون بالمماطلة 

في المفاوضات، فإنه ربما لن يكون هناك خيار سوى التوجه 

إلى رئيس حزب العمل إسحاق هرتسوغ«. 

م���ن جانبه، قال ليبرم���ان لإلذاعة العامة اإلس���رائيلية إنه 

»ال توج���د لدينا أي���ة معضلة. ومن حق نتنياه���و االتفاق مع 

هرتسوغ وليفني. ونحن لن نكون جزءا من هذه الحكومة، وأنا 

أقول هذا بصورة ال لبس فيها«.

وأض���اف ليبرمان أنه »ليس واضحا لي أب���دا ما الذي يريده 

رئيس الحكومة. فقد التقى طاقم المفاوضات من حزبنا طاقم 

مفاوضات الليكود ويتعين علّي أن أشير إلى أن الشعور خاله 

كان أنه توجد مماطلة« من جانب الليكود.

بدوره، اعتبر المحلل السياس���ي في »يسرائيل هيوم«، دان 

مرغليت، أنه »ال شك لدي في أن نتنياهو كان سيفضل حكومة 

وحدة. وليس صدفة أنه يكرر الحاجة إلى بناء وحدة الشعب. 

وقد تم اس���تيعاب هذه النغمة. وإذا كان األمر كذلك، فلماذا 

 االتصاالت 42 يوما؟ فإس���رائيل 
ّ
االنتظ���ار؟ لم���اذا ينبغي مط

تدفع الثمن بس���بب عدم وجود حكومة دائمة، كهذه أو تلك. 

خسارة على الوقت«.

وأضاف مرغليت أن على نتنياهو إعفاء نفس���ه من التزامه 

بتش���كيل حكومة يمين ضيقة »وبدء اتصاالت معلنة، وليس 

في الس���احة الخلفية، مع إسحاق هرتس���وغ«، مشيرا إلى أنه 

عل���ى الرغم من تعهد »المعس���كر الصهيون���ي« بالبقاء في 

المعارضة، إال أن قيادته »تتوق إلى الدخول إلى االئتاف«.

»معضلة نتنياهو«
باإلم���كان اعتبار مق���ال مرغلي���ت نوعًا م���ن الضغط الذي 

يمارس���ه نتنياهو على »ش���ركائه الطبيعيي���ن«، لكن رئيس 

تحرير »هآرتس«، ألوف بن، مقتنع، بحسب مقال سابق أيضا، 

بأن على نتنياهو تشكيل حكومة وحدة.

وكت���ب بن قبل عدة أيام أن »نتنياه���و يوحي بأنه لم يقرر 

بعد كيف سيش���كل حكومت���ه الرابعة. وأمام���ه إمكانيتان: 

حكومة يمين وحريديم بمشاركة البيت اليهودي، أو حكومة 

وسط وحريديم بمش���اركة المعسكر الصهيوني. حكومة مع 

نفتالي بينيت أو مع إسحاق هرتسوغ«. 

وأضاف ب���ن أن »’حكومة بينيت’ بإمكانه���ا أن تحقق حلم 

خ���ب القديمة’ وتخليد 
ُ
نتنياه���و القديم، وه���و تحطيم ’الن

حكم اليمين. وسيس���ن ’قانون القومية’ بس���رعة. والمحكمة 

العليا ستتحول إلى فرع للجنة المركزية لحزب الليكود، بروح 

مقترحات )قوانين( عضو الكنيس���ت ياري���ف ليفين لتغيير 

طريقة تعيي���ن القضاة، ومطالب البي���ت اليهودي بإضعاف 

ق���وة المحكم���ة العليا وقدرته���ا على التدخل ف���ي العملية 

التشريعية«.

وتابع أن���ه »إذا قرر )نتنياهو( االنضم���ام إلى بينيت، فإنه 

س���يعود إلى مكانة الثوري الذي جاء من أجل تغيير المجتمع 

اإلسرائيلي من أساس���ه وإبقاء تراث كبير خلفه. وستصطدم 

حكوم���ة يمي���ن بانتق���ادات دولي���ة ش���ديدة وتهديدات 

بالمقاطعة إذا ما س���رعت توسيع المستوطنات، لكن ’العالم’ 

لن يتدخل إذا أصبحت إس���رائيل شبيهة بتركيا بزعامة رجب 

طي���ب أردوغان، وتقيد حري���ة التعبير واس���تقالية الجهاز 

القضائي«. 

ولفت بن إلى أنه إذا كبح نتنياهو االستيطان ريثما تنتهي 

والي���ة الرئيس األميركي، ب���اراك أوباما، فإنه س���يصعد إلى 

الحكم في الواليات المتحدة رئيس جمهوري »يتبنى مواقف 

الليكود«، أو المرش���حة الديمقراطية، هياري كلينتون، التي 

»ستكون مريحة أكثر من الرئيس الحالي بالنسبة لنتنياهو«. 

لكن بن رأى أنه في حال تنازل نتنياهو عن بينيت وتحالف 

مع هرتسوغ، فإنه »سيعكس سياسة محافظة، وفي أساسها 

الحفاظ على ’االس���تقرار’ الداخلي وكب���ح ضغوط من الخارج. 

وس���يكون من الصعب على حكومة وح���دة كهذه دفع ثورات 

ألن أجزاءها ستحّيد بعضها البعض«.

وش���ّدد بن على أن حكوم���ة وحدة كهذه »ل���ن تتمكن من 

تحقيق س���ام مع الفلس���طينيين، بغياب أغلبي���ة )مؤيدة( 

لتسوية كهذه، ولكنها س���تعمل من أجل تحسين العاقات 

مع اإلدارة األميركي���ة، ومن أجل الحصول على تعويض أمني 

لاتف���اق األمني بين ال���دول العظمى وإي���ران، ومن أجل كبح 

المب���ادرات الفلس���طينية في األمم المتح���دة مقابل تجميد 

معين للبناء في المس���توطنات. وس���يكون بإمكان إسرائيل 

مواصلة االحتال بثمن دولي يمكن تحمله«.

وخلص بن إلى أن »قرار نتنياهو من س���يختار، هرتسوغ أم 

بينيت، س���يوضح باألس���اس كيف يريد أن يحكم في الوالية 

المقبلة كثوري أو كمحافظ. وهذه هي معضلته«. 

مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة ما زالت متعثرة! 
*الليكود يلّوح بالتوجه إلى هرتسوغ وهذا األخير يؤكد أنه ذاهب إلى المعارضة بإرادة منه*

نتنياهو: مفاوضات ائتالفية صعبة.                )إ.ب.أ(
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س���جل خال العام 2014 الفائت ارتفاع ملحوظ بنسبة 38% في عدد مظاهر 

معاداة السامية في شتى أنحاء العالم وخصوصًا في أوروبا الغربية.

وذكر تقرير نشره »معهد كانتور« في جامعة تل أبيب األسبوع الماضي في 

مناس���بة حلول ذكرى المحرقة النازية، إلى أن العام 2014 ش���هد ارتكاب 766 

اعتداء على يهود ومؤسس���ات يهودية مثل كنس ومراكز مجتمعية ومدارس 

باإلضافة إلى مقابر ونصب تذكارية وممتلكات خاصة. 

وأش���ار التقرير إلى أن أحد أسباب ازدياد مظاهر معاداة السامية يعود إلى 

عملية “الجرف الصامد” العس���كرية التي قام الجيش اإلسرائيلي بشنها في 

قطاع غزة الصيف الماضي، فض���ًا عن أجواء الكراهية والعنف التي يغذيها 

صعود تنظيم “الدولة اإلسامية” )“داعش”( والدعاية التي يرّوجها.

وكانت عدة تقارير إس���رائيلية شبه رسمية قد حذرت في اآلونة األخيرة من 

أن أوروبا تحولت إلى مكان غير آمن بالنسبة إلى اليهود.

وآخر هذه التقارير ظهر في صحيفة “يس���رائيل هيوم” المقربة من رئيس 

الحكوم���ة بنيامين نتنياهو بعد الهجوم الذي وقع في المتحف اليهودي في 

العاصمة البلجيكية بروكسل الصيف الماضي وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص 

وإصابة آخرين بجروح.

وذكر التقرير أن اليهود في بروكس���ل يشكلون نحو 3ر0% من السكان. 

وتكفي ه���ذه النس���بة المعتدين كي يخت���اروا بلجي���كا كهدف مفضل 

لإلرهاب. 

وأضاف أن أول هجوم وقع هناك كان في عيد الفصح العام 1979 حين هاجم 

ثاثة فلس���طينيين مطار بروكس���ل، أما الهجوم األخير فه���و الذي جرى في 

المتحف اليهودي وس���ط بروكسل. وثمة تخوف من أن هذا الهجوم لن يكون 

األخير، نظرًا إلى أن أوروبا عام���ة وبلجيكا بصورة خاصة، تحولتا إلى مكان غير 

آمن بالنسبة إلى اليهود.

وأش���ار التقري���ر إلى أنه يتعّين عل���ى بلجيكا ومعها أوروب���ا كلها، مراجعة 

نفس���ها لمعرفة كيف س���محت هذه القارة التي شهدت، قبل 70 عامًا، أبشع 

فظائع تاريخ البش���رية )المحرقة النازية(، للعداء للسامية بالظهور من جديد، 

س���واء تحت اسم اإلسام الراديكالي أو اليمين المتطرف، حيث يجد اليهودي 

نفسه بين المطرقة والسندان.

وأكد أن من الجيد أن إسرائيل موجودة، لكن يبدو أنها هي أيضًا تحولت إلى 

سبب من أسباب العداء للس���امية. فالعداء للصهيونية يمنح اليوم الشرعية 

للعداء الحديث للسامية. وليس هذا باألمر الجديد، فقد تنامت هذه الظاهرة 

بدءًا من االنتفاضة الثانية خال األعوام 2000- 2004. 

وقال التقرير إن الهجوم الذي جرى في بروكس���ل، واالعتداء على ش���قيقين 

يهوديين صغيرين في ضاحية من ضواحي  باريس أثناء توجههما إلى صاة 

العش���اء، يذكران من جديد بأن زيارة مؤسسة يهودية- كنيس أو متحف- أمر 

خطر.

وأضاف أنه في العام 2013، ُسجلت في بلجيكا 88 شكوى على خلفية العداء 

للس���امية، مما يس���جل ارتفاعًا بالمقارنة مع العام 2011 )62 ش���كوى(، والعام 

2010 )57 شكوى(. ويحدث هذا في دولة يبلغ عدد اليهود فيها مجرد 34 ألفًا، 

ويجب أن نأخذ في الحسبان حوادث كثيرة لم تسجل ضمن اإلحصاءات. أما في 

فرنس���ا حيث الجالية اليهودية أكبر بكثير، فإن االعتداءات على اليهود أكثر. 

فقد ش���هدت فرنس���ا العام 2012 نحو 614 حادثة على خلفية العداء للسامية، 

في حين جرت في العام الذي سبقه 389 حادثة. وتشهد فرنسا ارتفاعًا مطردًا 

في موجة العداء للسامية. 

ولفت التقرير إلى أنه في األعوام األخيرة أصبحت بلجيكا ش���ديدة االنتقاد 

إلس���رائيل. وهي ال تختلف في ذل���ك عن أغلبية دول االتح���اد األوروبي التي 

تعتبر أن إس���رائيل هي المعتدية، والمحتلة، والتي تمارس القمع. وال تتسم 

وس���ائل اإلع���ام األوروبية بالموضوعية ف���ي معالجتها للصراع اإلس���رائيلي 

- الفلس���طيني، كما أنها تعتبر إس���رائيل “دولة أبارتهايد”. ولم يسأل أحد 

من هذه الوس���ائل اإلعامية لماذا ُيعالج أعداء إس���رائيل في المستش���فيات 

اإلس���رائيلية )في إش���ارة إلى معالجة الجرحى الس���وريين في المستشفيات 

الميدانية التي أقامتها إسرائيل منذ بداية الحرب األهلية في سورية(. وبناء 

على ذلك يتعّين على حكومات أوروبا أن تستيقظ ألن هناك ثمنًا باهظًا أحيانًا 

لانتقاد غير المنضبط ضد إسرائيل. 

وختم التقرير: “إن العداء للسامية كان موجودًا على الدوام وسيبقى. أسبابه 

هي التي تغيرت. واليوم، إس���رائيل هي س���بب العداء للس���امية. ويجب على 

حكومات أوروبا محاربة هذه الظاه���رة وعدم صب الزيت على النار. إن تصوير 

إس���رائيل كش���يطان س���يرتد وبااًل على أوروبا، فالش���يطان الحقيقي يعيش 

داخلها”.

ارتفاع عدد »حوادث معاداة السامية« بـ38% في شتى أنحاء العالم خالل العام 2014
*تقارير إسرائيلية شبه رسمية سابقة حذرت من أن أوروبا تحولت إلى »مكان غير آمن بالنسبة إلى اليهود«!*

تقرير جديد:

كتب برهوم جرايسي:

س���نفترض إلى درجة التأكد أن التقري���ر الدوري القريب لما يس���مى “العصبة 

ض���د التحريض” التابعة للوكالة الصهيونية )اليهودية( س���يقول إن االعتداءات 

ضد اليهود في أوروبا س���جلت في العام األخير ارتفاعا. وحينها س���يكتفي ساسة 

إس���رائيل بعنوان التقرير فق���ط، ليطلقوا دعواتهم لألوروبيي���ن اليهود، وخاصة 

الفرنس���يين، للهجرة إلى إس���رائيل، “بيتهم القومي”، حس���ب التعبير المتداول 

إس���رائيليا. إال أنه ليس من المؤكد أن هذه الدعوات س���تلقى كمًا من اآلذان، ليبدأ 

القطار الجوي بنقل عشرات اآلالف سنويا إلى إسرائيل. فسلسلة من التقارير تؤكد 

أن األوروبيين اليهود، وبغالبيتهم العلمانية الساحقة، ملتصقون بأوطانهم. ورغم 

ذلك، فهذا ال يقنع “معهد سياس���ة الشعب اليهودي” الذي وضع خطة الستقدام 

120 ألف أوروبي يهودي، وقد تبنتها حكومة نتنياهو في األشهر األخيرة. 

وفي األش���هر األخيرة ازدادت الدعوات اإلسرائيلية للفرنسيين اليهود للهجرة 

إل���ى إس���رائيل، على وقع عمليات وقعت هناك في الس���نة األخيرة، واس���تهدفت 

يهودا ومرافق تابعة لهم. وقد أغضبت هذه الدعوات قيادات سياس���ية فرنسية، 

واعتبرتها تدخا في الشؤون الداخلية الفرنسية، وانتقاصا من السيادة الفرنسية. 

ولكن ليس هذا فحس���ب، بل إن مقاالت عديدة نشرت في األشهر الثاثة األخيرة، 

أكدت أن إس���رائيل لن تلقى تجاوبا واسعا بين قرابة نصف مليون فرنسي يهودي 

للهجرة. وهذا ما أكده في األس���ابيع األخيرة تقرير ميداني واسع نشرته صحيفة 

“هآرتس” على س���ت حلقات، لمراسلها في الخارج أنشيل بيبر، وعكس فيها أجواء 

أبن���اء الديانة اليهودية في عدد من الدول األوروبية، وكانت متش���ابهة في مدى 

تمس���ك هؤالء بأوطانه���م. ومن يفكر بالهجرة من بينهم فإن إس���رائيل ليس���ت 

الوجهة األولى، وإنما الواليات المتحدة األميركية وكندا.

خلفيات وإحصائيات
وتشهد الهجرة إلى إسرائيل في السنوات الثماني الماضية تراجعا كبيرا، قياسا 

بما كان في س���نوات األلفين األولى، بينما ال مجال للمقارنة مع ما كان في س���نوات 

التسعين من القرن الماضي، حين بلغ معدل الهجرة حوالي 100 ألف مهاجر سنويا، 

أما في السنوات الثماني السابقة فقد تراوح عدد المهاجرين سنويا ما بين 13500 

إلى 18 ألف مهاجر، وهذا عدد لم يعد »كافيا« لمنع ارتفاع نس���بة الفلس���طينيين 

في إسرائيل، الذين ارتفعت نسبتهم من حوالي 8ر16% في العام 2005 إلى  قرابة 

9ر17% في العام الماضي 2014، وهذه نسبة ال تشمل فلسطينيي القدس وسوريي 

الجوالن الذين تدمجهم إسرائيل ضمن سجل السكان لديها. 

وسعت إسرائيل إلى اس���تنهاض الهجرة اليهودية إليها من دول كثيرة، إال أن 

90% من أبناء الديانة اليهودية يعيش���ون في أوطان مستوى المعيشة فيها أعلى 

من إسرائيل، ما يمنعهم من التفكير في الهجرة. وأمام هذا الوضع رأينا إسرائيل 

تعرض مغريات مختلفة، وأقرت حكومتا إيهود أولمرت وبنيامين نتنياهو محفزات 

مالي���ة، خاصة ألصح���اب رأس المال اليهود للهجرة إلى إس���رائيل، ولكن كل هذه 

الخطط لم تس���جل »نجاحات« ال بين األوروبيين اليهود، وال بين من غادروا إسرائيل 

منذ سنوات طوال كمهاجرين.

ثم وجدت إس���رائيل في تصاعد العمليات العدائية والتفجيرات التي تشهدها 

م���ن حين إلى آخ���ر دول أوروبي���ة، ومنها ما هو موجه لمؤسس���ات وأف���راد يهود، 

»مناس���بة« إلطاق خطاب ترهي���ب لألوروبيين اليهود، للهجرة إلى إس���رائيل، مع 

تركيز خاص على فرنسا، التي فيها قرابة نصف مليون يهودي تعترف المؤسسة 

الدينية بيهوديته���م، وبضع مئات آالف أخرى ممن أصولهم يهودية ويحق لهم 

بموج���ب قانون الهجرة اإلس���رائيلي أن يهاجروا إلى إس���رائيل، والحقا يخضعون 

إلجراءات تهويد.

وبموجب تقديرات إسرائيلية، ومثلها صادرة عن الوكالة الصهيونية في نهاية 

الع���ام 2013، يبلغ ع���دد أبناء الديان���ة اليهودية في القارة األوروبية، باس���تثناء 

الجمهوريات الس���وفييتية الس���ابقة، 134ر1 مليون نس���مة، وأكبر تجمع لهم في 

فرنس���ا، 478 ألف نس���مة، ثم المملكة المتحدة )بريطانيا(- 290 ألفا، وألمانيا- 118 

ألفا وهنغاريا- 48 ألفا، وفي باقي الدول 200 ألف.

وفي الجمهوريات الس���وفييتية الس���ابقة، بقي بعد موج���ات الهجرة الضخمة 

إلى إس���رائيل والعال���م، واالندماج المتس���ارع في الديانات األخ���رى، 289 ألفا، من 

بينه���م 190 ألفا في روس���يا، و65 ألفا في أوكرانيا، وحوال���ي 35 ألفا يتوزعون في 

ظهر أنه منذ العام 1989، وحتى 
ُ
باقي الجمهوريات. ويش���ار هنا إل���ى أن التقارير ت

العام الماضي 2014، وصل إلى إس���رائيل 61% من اليهود الذي غادروا دول االتحاد 

الس���وفييتي، بينما الباقي هاجروا إلى دول أوروبية وأميركية. وبحس���ب تقديرات 

س���ابقة، فإن نحو 135 أل���ف يهودي من الذي���ن هاجروا إلى إس���رائيل، عادوا إلى 

أوطانهم األصلية في تلك الدول، وغالبيتهم ما تزال تحمل الجنسية اإلسرائيلية.

وم���ا يقلق إس���رائيل والحركة الصهيونية هو أن أعداد يه���ود العالم في تراجع 

مس���تمر، بفعل الزواج المختلط م���ع أديان أخرى، وهي في الغال���ب تخلق أجياال ال 

ترتبط بغالبيتها الس���احقة مع اليهودية، ومن أس���باب هذا هو التعريف الديني 

لليه���ودي، إذ أن اليهودي ه���و من والدته يهودية بغض النظ���ر عن هوية والده 

الديني���ة. وعادة يتبع األبناء ديانة والدهم، ف���إن كان والدهم يهوديا، ووالدتهم 

ليس���ت كذلك، فهم ال يعتبرون يهودا، وإذا كانت الحالة عكسية، فهم ال يعتبرون 

أنفس���هم يهودا، باستثناء نسبة ضئيلة. وبحسب التقديرات تتراوح نسبة الزواج 

المختلط في أوروبا ما بين 33% إلى 75%، حسب الدولة التي يقيمون فيها.

مخططات لالستيعاب
رغم األس���باب الجوهرية التي تمنع استقدام أبناء الديانة اليهودية في العالم، 

إن كان م���ن الجانب االقتص���ادي أو األمن واالس���تقرار أو ألس���باب قناعات معظم 

يهود العالم أن إس���رائيل ليست موطنهم؛ فإن إس���رائيل والمعاهد الصهيونية 

االستراتيجية تواصل وضع مخططات إلخراج مشروع هجرة اليهود إلى إسرائيل من 

وضعيته الحالية، وإحداث قفزة كبيرة في الهجرة في السنوات القليلة المقبلة. 

ورأين���ا وزارة البناء واإلس���كان اإلس���رائيلية تضع مخططا لتوس���يع عدد من 

المستوطنات في المناطق الفلس���طينية المحتلة من أجل استيعاب »عشرات 

آالف« الفرنس���يين اليهود، الذين س���يتدفقون افتراضيا على إس���رائيل في 

الفترة المقبلة. وحتى أن الوزير في الحكومة المنتهية واليتها، أوري أريئيل، 

طل���ب من رؤس���اء عدد من المس���توطنات االس���تعداد الحتمال أن تس���توعب 

مستوطناتهم مهاجرين جددا.

ونش���ير هنا إلى أن نس���بة المهاجرين الج���دد الذين يختارون االس���تيطان في 

القدس ومس���توطنات الضفة ال تتعدى 15%، من إجمالي ع���دد المهاجرين الذين 

يصلون س���نويا في السنوات الثماني الس���ابقة. وهذه النسبة كانت طفيفة جدا، 

حينم���ا كانت موج���ة الهجرة س���نويا تعد عش���رات اآلالف، والقصد في س���نوات 

التسعين الماضية. ويختار معظم المهاجرين السكن في المدن المركزية الكبرى، 

مث���ل تل أبيب الكب���رى، وأيضا في منطقة الجنوب. وفقط م���ن يهاجر على خلفية 

أيديولوجي���ة يختار االنتقال إلى المس���توطنات، ومعظمهم من الواليات المتحدة 

األميركية، التي يصل منها سنويا ما بين 2100 إلى 2500 مهاجر.

كذلك رأين���ا حكومة نتنياهو المنتهية واليتها قد تبنت مخططا وضعه »معهد 

سياسة الشعب اليهودي« التابع للوكالة الصهيونية، وأطلق المعهد على المخطط 

اس���م »خطوط توجيهية لخطة طوارئ الس���تيعاب 120 ألف ق���ادم«، ويهدف إلى 

استيعاب 120 ألف مهاجر فرنسي في غضون أربع سنوات، وأضافت الحكومة لهذا 

المخطط استيعاب بضعة آالف من األوكرانيين اليهود.

ويرتكز المخط���ط على ثاث جوانب: العمل المائم، والس���كن، وبيئة اجتماعية 

ثقافي���ة قادرة على اس���تيعابهم وفق خصوصية ثقافتهم الفرنس���ية. ويقضي 

المخطط بإقامة مديرية الس���تيعاب ه���ؤالء المهاجرين على وجه الخصوص تكون 

تابعة لمكتب رئيس الوزراء، وتش���كيل لجنة خاصة تعمل على إزالة سلس���لة من 

الحواجز البيروقراطية القائمة خاصة االقتصادية الستيعاب المهاجرين في العمل 

واالقتصاد، وإقامة ما يسمى ب� »دفيئات« لنقل شركات يملكها يهود في أوروبا إلى 

إس���رائيل، وتقديم امتيازات ضريبية للمهاجرين م���ن أصحاب مصالح اقتصادية 

واستثمارات وايضا لألجيرين إضافة إلى دعم مالي لتجاوز مرحلة االنتقال يساوي 

تكلف���ة األجور لفترة معين���ة في كل واحدة من هذه المصال���ح، وتخصيص أراض 

ووضع مخططات بناء سريعة لبناء أحياء خاصة بهم.

ويهدف المخطط إلى خلق 30 ألف مكان عمل، بهدف نقل حوالي 1500 ش���ركة 

أوروبية إلى إس���رائيل على أن تس���تقر هذه الش���ركات بق���رب األحياء المخصصة 

لهم. وحس���ب معدي المخطط في »المعهد« إياه، فإن هذا الحجم من أماكن العمل 

س���يضمن هجرة 120 الف فرنس���ي يه���ودي في غضون أربع س���نوات. كما يوصي 

المخطط باقامة مراف���ق ثقافية وتربوية- اجتماعية في تلك األحياء، تائم طبيعة 

المهاجرين الفرنسيين.

ويعرض مخطط »معهد سياس����ة الش����عب اليه����ودي« ال����ذي تبنته حكومة 

نتنياه����و، رؤي����ة إلمكاني����ات الهجرة الفرنس����ية إلى إس����رائيل، وهو يقس����م 

الفرنس����يين اليهود إلى فئات كالتالي: الفئ����ة األولى، هي فئة المتدينين على 

كافة تنوعاتهم، وحس����ب التقديرات يبلغ عددهم 50 ألفا، ويقول »المعهد« إن 

غالبية المهاجرين إلى إس����رائيل هم من هذه الشريحة، كونهم يشعرون بأزمة. 

والفئ����ة الثانية، وتعد 150 ألفا، هم أولئك الذين يقيمون عاقات مع عائات في 

إس����رائيل، ويزورونها بوتيرة كهذه أو تلك، وحسب ادعاء المعهد فإنهم يبدون 

ش����أنا في مسألة الهجرة، ويس����ألون عنها. والفئة الثالثة، وتعد 300 ألف وهم 

حضاريون ال يقيمون أية عاقة باليهودية ومؤسساتها في فرنسا ويميلون إلى 

االندماج والتحلل في مجتمعهم الفرنس����ي. وحس����ب تقارير تصدر عن الوكالة 

اليهودية فإن نسبة الزواج المختلط بين يهود وديانات أخرى في فرنسا تتراوح 

ما بين 25% إلى %35.

حسابات الواقع تنقض األهداف
فور وقوع عملية تفجيرية في مطلع العام الحالي في فرنس���ا اس���تهدفت متجرا 

لبيع البضائع »الحال«، حسب الشريعة اليهودية، انطلق ساسة إسرائيل، بدءا من 

شخص بنيامين نتنياهو، في دعوة الفرنسيين اليهود للهجرة إلى إسرائيل، األمر 

الذي أثار غضب الحكومة الفرنسية. 

وتق���ول إس���رائيل إن الع���ام الماضي 2014 س���جل ذروة غير مس���بوقة في عدد 

المهاجرين الفرنسيين اليهود إلى إسرائيل، وبلغ عددهم 7 آالف مهاجر، وتتوقع 

أن يص���ل عددهم في العام الجاري إلى 10 آالف مهاجر، مقابل معدل 2500 مهاجر 

س���نويا، وهذا ال يأخذ بعين االعتبار الهجرة »العكس���ية« إلى فرنسا. ولكن حسب 

التقديرات فإن من بين هؤالء مهاجرون إسرائيليون سابقون، غادروا إسرائيل قبل 

سنوات وعادوا اليها، بمعنى أنهم أصا مسجلون في السجل السكاني اإلسرائيلي.

وفي المقابل، فقد ش���كك محللون إس���رائيليون بقدرة الدعاية الصهيونية على 

إقناع مئات آالف الفرنسيين بالهجرة إلى إسرائيل. 

مثًا يقول الكاتب يوسي ش���اين في مقال في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، إن 

النس���بة األكبر من الفرنس���يين اليهود هم علمانيون، وكثيرون »منهم ما يزالون 

يؤمن���ون بالقي���م الكونية للجمهوري���ة، وعلى رأس���ها عقي���دة العلمانية«، وهم 

يشددون على أن فرنسا وليس إسرائيل هي وطنهم القومي.

ويقول المحلل تس���في بارئيل في صحيفة »هآرتس«، »إن يهود فرنسا القلقين 

على س���امتهم يسارعون إلى مكاتب الس���فر للبحث عن ملجأ في إسرائيل، ويجدر 

بهم أن يفحص���وا ما اذا كان ثمن اللجوء إلى الدولة اليهودية، ال يتضمن المطالبة 

بالتنكر لألسس الديمقراطية التي نشأوا عليها في فرنسا«، في إشارة واضحة إلى 

السياس���ة العنصرية التي تنتهجها إس���رائيل تجاه العرب، وأيضا في ما يتعلق 

بقضية الصراع الشرق األوسطي.

أما مراس���ل »هآرتس« أنش���يل بيب���ر، فيعكس ف���ي إحدى حلق���ات تقريره عن 

األوروبيين اليهود هذا المشهد الذي كان أمام المتجر الفرنسي الذي يبيع بضائع 

»حال« حسب الشريعة اليهودية، ويقول كاتبا: »بعد ساعات من العملية تجمهرت 

مجموعة من الش���بان اليهود. ومنهم من اتهم اآلخري���ن بالُجبن )الخوف(، وآخرون 

اندفعوا ينش���دون النشيد الوطني اإلسرائيلي- »هتكفا«، إال أن غالبية الموجودين 

اندفعت تنش���د النشيد الوطني الفرنسي »المارس���ييز«، ومن هؤالء من طلب بطرد 

أولئك الذين أنشدوا هتكفا، إال أن صوتا آخر صدر من بين المجموعة )التي أنشدت 

»المارسييز«(، وطلب إبقاء أولئك الشبان الذين أنشدوا هتكفا قائا نحن نحتاجهم، 

فهم جزء من المجتمع اليهودي«. 

ويقتبس الكاتب عددا من الش���خصيات الفرنسية اليهودية البارزة، ومن بينها 

شخصيات دينية ليبرالية، التي تشير إلى ارتباط الفرنسيين اليهود بوطنهم، وأن 

تلك العمليات يجب أن ال تكون مدعاة لمغادرة فرنسا، بل إلى المشاركة في اصاح 

األجواء السلبية الناشئة في فرنسا.

حال مشابهة لدى يهود أوروبا كافة
يتركز أنش���يل بيبر في قسط كبير من تقاريره عن كل واحدة من الدول األوروبية 

الت���ي فيها من آالف إلى عش���رات آالف اليهود في موضوع م���ن هو يهودي، وكما 

أس���لفنا هنا فاليهودي حسب الش���ريعة اليهودية هو من والدته يهودية بغض 

النظ���ر عن هوية والده، بينما في الحالة العكس���ية فإن الش���خص ال ُيعد يهوديا، 

وأمام ارتفاع نس���بة ال���زواج “المختلط” مع أبناء ديانات أخ���رى، فإن أعداد اليهود 

حسب الشريعة خارج إسرائيل يتناقصون سنويا بنحو عشرات اآلالف، وإن من يسد 

النقص حت���ى اآلن ويحقق زيادة طفيفة على أعداد يه���ود العالم هو التكاثر في 

إسرائيل وبحس���ب االعتقاد فإن التزايد اليهودي في إسرائيل سيكون أقل سنويا 

من حجم تراجع أعداد اليهود سنويا في العالم.

ونش���ير أيضا إلى أن ما يس���اهم في تراج���ع أعداد اليهود هو انخفاض نس���بة 

التكاث���ر، كما هو الوض���ع القائم في الدول المتطورة، اضاف���ة إلى ابتعاد قطاعات 

واسعة عن الديانة ومؤسساتها.

وفي بريطاني���ا، التي هي التجمع الثان���ي ألبناء الديانة اليهودي���ة في أوروبا- 

حوال���ي 290 ألفا- قد يختلف الوضع عن باقي الدول األخ���رى، بمعنى أن القلق مما 

يس���مى “الاس���امية” أكبر من غيره في باقي الدول. ويق���ول التقرير إن كثيرين 

بدأوا في التفكير بالهجرة أو أنهم يس���ألون أنفسهم ما إذا ابناؤهم سيكبرون هنا 

في بريطانيا. لكن كاتب التقرير يس���تدرك قائا إن هذا ال يعني أنهم يس���ارعون 

إلى اخراج الحقائب من مخزن البيت. كذلك فإن إس���رائيل ليست الوجهة األولى أو 

الوحيدة للهجرة، فعلى رأس القائمة أيضا الواليات المتحدة األميركية وكندا. 

وش���ملت حلق���ات التقرير دوال ف���ي كل واحدة منها ع���دة آالف من ابن���اء الديانة 

اليهودية، ففي بولندا يختار بيبر عنوانا لتقريره: الجيل اليهودي الناشئ يبحث عن 

ش���كل جديد لهويته بمنأى عن أسس الش���ريعة اليهودية. ويقتبس كاتب التقرير 

يهودا يعربون عن رفضهم لهذا التش���دد في تعريف اليه���ودي. أما عن الدانمارك 

التي ش���هدت هي أيض���ا في مطلع العام عملية ضد مؤسس���ة يهودية، فكان عنوان 

التقرير أن اليه���ود هناك مصرون عن البقاء، ويقتبس التقرير تفس���يرا آخر لدوافع 

العملية هو سوء األوضاع االقتصادية لدى من يختارون االنضمام إلى “الجهاديين”.

ويق���ول تقرير آخر إن أكثر ما يقلق الهنغاريين اليهود ليس “الاس���امية”، بل 

األوضاع االقتصادية والسياس���ة التي يتبعها رئي���س الحكومة الهنغارية بيدس 

المقرب من كبار أصحاب رأس المال المسيطرين على وسائل اإلعام. 

وق���د أدت األوض���اع االقتصادية في هنغاريا إلى أن يهاجر منها في الس���نوات 

األخيرة 5% من س���كانها، أي نحو نصف مليون نس���مة. ويقتبس بيبر أحد البارزين 

بي���ن اليهود هناك بقوله “في إس���رائيل يبالغون في الحديث عن الاس���امية في 

هنغاريا”، بينما ما يقلقنا هو األوضاع الداخلية العامة. 

اليهود األوروبيون ال يسارعون إلى التجاوب مع دعوات الهجرة إلى إسرائيل!
*إسرائيل تطلق دعوات مكثفة لألوروبيين اليهود وخاصة الفرنسيين للهجرة إليها *عدة مخططات وضعت الستيعاب عشرات آالف اليهود األوروبيين في السنوات القليلة المقبلة *هذه ليست الضجة األولى

 التي تحدثها حكومات إسرائيل *سلسلة تقارير تؤكد أن اليهود األوروبيين ال يسارعون للهجرة وأن إسرائيل ليست الوجهة األولى لمن يقرر الهجرة من وطنه*

يهود أوروبا: مغازلة إسرائيلية دائمة ..


