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الدعم األميركي 
لن يحل مشكلة 

ميزانية األمن 
اإلسرائيلية!

الفلسطينيون في القدس 
الشرقية ما زالوا في 

أدنى “الهرم التشغيلي” 
منذ احتاللها في 1967 

وحتى اليوم!

»مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية- 
2015«: اآلخر غير موجود!

 بقلم: أنطـوان شلحـت

النسب في نتائج استطالع »مؤش���ر الديمقراطية اإلسرائيلية- 2015« 

 عن دالالتها. 
ّ

تتحدث عن نفسها وتشف

ويبق���ى في مقدمها نش���وء أغلبية يهودية تؤي���د مطلب إعالن الوالء 

لدول���ة إس���رائيل ورموزها القومية كش���رط ال غنى عنه لممارس���ة حق 

���ح للكنيست. كما تؤيد حرمان مواطنين »غير مخلصين 
ّ

االنتخاب والترش

للدول���ة« ومواطنين ال يؤدون الخدمة العس���كرية أو الخدمة المدنية من 

حق التصوي���ت في االنتخابات اإلس���رائيلية العامة. وتعارض إش���راك 

األحزاب العربية وممثليها في مؤسسات الحكم وفي االئتالف الحكومي 

في إسرائيل، بما في ذلك تعيين وزراء عرب.

ق���ل عنه بعد االط���الع على هذه 
ُ
حتى رئي���س الدولة اإلس���رائيلية ن

النتائ���ج، أنه قلق حيال نظرة الجمهور العريض إلى الديمقراطية. وقال 

إن هذه النتائج يجب أن تقض مضاجع المؤسسة السياسية نظًرا إلى أن 

الديمقراطية يجب أن تكون لجميع المواطنين من دون تمييز.

هذه هي السنة الثالثة عشرة على التوالي التي ُيجرى فيها استطالع 

“مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية”. 

وس���نة تلو س���نة يتم التأكيد أن أغلبية اليهود اإلس���رائيليين تؤيد 

الديمقراطية من الناحية النظرية فقط.

وما تزال إلى اآلن تترّدد أصداء “مؤشر الديمقراطية- 2004” الذي ركز، 

بصورة خاصة، على استطالع مواقف الشبيبة اإلسرائيلية. 

ونتيجة لتلك المواقف التي انعكس���ت في “المؤشر”، ارتسمت مالمح 

عامة للش���اب اإلس���رائيلي في صلبها أنه “امتثالي ومطيع، يس���ير في 

التلم، وال يختلف كثيًرا عن جمهور الكبار”. 

ومع أن الش���بيبة اإلس���رائيلية أب���دت مواقف اعتبره���ا القيمون على 

المؤش���ر في ذلك الوقت “أكثر تقدًما” من مواقف جيل اآلباء، وتحديًدا 

من حيث مدى ثقتها بالديمقراطية اإلس���رائيلية، إال إنه في باطن األمر 

لم تتجاوز مقاربة تلك الش���بيبة له���ذه الديمقراطية النظرة التي ترى 

أنها شكلية )رسمية( أكثر من كونها ماهية أو قيمية. “وهذا المفهوم 

الذي يش���ّدد على اإلط���ار ال على الجوهر يضع عالمات اس���تفهام حيال 

طابع الديمقراطية اإلس���رائيلية في المستقبل”، حسبما ورد في توكيد 

القيمي���ن، في إلم���اح صريح إلى أن ف���ي ذلك ما يجعل الش���بيبة تبيح 

لنفسها عدم ممارس���ة القيم األصيلة التي تنطوي عليها الديمقراطية 

في التطبيق العملي، أوال ودائًما.

وقال المس���ؤول عن “المؤش���ر” آن���ذاك إن تطلع الش���بيبة إلى “زعيم 

قوي” )وهو معطى ملفت من نتائج اس���تطالع 2004( “يجب أن ُيش���عل 

ا أحمر. فالتطلع إلى زعيم قوي يشير إلى عدم الرضى من السياقات  ضوًء

الديمقراطي���ة القائمة. والجيل القادم بالتأكيد يعرب عن عدم رضاه من 

الوضع القائم” .

ا بالنسبة للتفهم والتطرق 
ً

ا أحمر يجب أن ُيشعل أيض كما أكد أن ضوًء

إلى انعدام المس���اواة بي���ن العرب واليهود في إس���رائيل، “فإن بعض 

الشبيبة ال يفهم أن الديمقراطية معناها المساواة في الحقوق للجميع، 

وهذا البعض يتمكن من العيش هنا وكأن اآلخرين غير موجودين!”.

بطبيعة الحال يمكن تناول الموضوع من عدة جوانب. لكن استهوتني 

طريقة تناول التجأ إليها “المؤرخ اإلسرائيلي الجديد” توم سيغف قبل 

أكثر من عشرة أعوام باالرتباط مع إحياء مناسبة مرور 60 عاًما على تحرير 

معسكر اإلبادة النازي في “أوشفيتس” )بولندا(. 

كتب س���يغف أن المحرقة النازية كانت عبر السنين “عنصًرا جوهرًيا 

من عناص���ر الهوية اإلس���رائيلية”، ولكن كثيرين يس���تغلونها لتبرير 

إدعاءات سياس���ية، سواء بين اليمين أو بين اليسار. وقال إن ذلك يشكل 

ظاهرة منفرة وس���خيفة وتش���تمل على عناصر إلن���كار المحرقة، وثمة 

ش���ك في كونها تعكس المواجهة األخالقية الحقيقية التي أحدثتها 

المحرقة في إس���رائيل، أي المواجهة بين الدروس القومية واإلنس���انية 

لها. فإس���رائيل القوية- أكد- هي ليس���ت فقط لضمان تأمين مالذ لكل 

يهودي مضطه���د، وإنما لردع العداء للس���امية. والدولة التي كثير من 

مواطنيه���ا هم من الناجين من المحرقة يفترض فيها أن تكون حريصة 

في كل ما يتعلق بالمحافظة على الديمقراطية وعلى حقوق اإلنسان. 

وبرأيه ثمة توتر ما بين هذه الدروس، وهو في أساس���ه توتر سياسي، 

إذ إن���ه ال تناقض كبيًرا بينها، ولكن خالل الس���نوات العش���ر الماضية، 

من���ذ احتفال العالم بمرور خمس���ين س���نة على تحرير “أوش���فيتس”، 

تدنت أهمية القيم اإلنس���انية التي افتخرت إسرائيل بها في الماضي. 

فالبلديات ال تس���ارع إلى إزالة شعارات “الموت للعرب” التي تظهر أكثر 

فأكثر على جدران المنازل. وقبل عش���ر س���نوات )من اآلن قبل عش���رين 

س���نة( كان مثل ذلك يحدث ضجة. وال يوقف أحد لعبة كرة قدم بس���بب 

هذه الهتاف���ات. لقد تحولت كراهية العرب إلى أمر مش���روع. والتمييز 

ضد العرب في إس���رائيل ازداد في عدد من المجاالت إلى حد الدعوة إلى 

طردهم س���واء بالفعل أو عبر تعديالت حدودية، هناك من يدعم الفكرة 

وهناك من يرفضها، ولكن النقاش حولها يبدو كما لو كان مشروًعا. 

وهناك أمور رهيبة تجري في المناطق )الفلسطينية(، مثل هدم أحياء 

سكنية كاملة، فال تحظى بأكثر من تغطية عادية، وتوقف النقاش حول 

جدران الفصل التي حولت الضفة الغربية وغزة إلى سجون كبيرة. والقمع 

في هذه المناطق واإلهانات على الحواجز وتجاهل الحاجات اإلنس���انية 

تعّدى كثيًرا ما هو مطلوب لمحاربة “اإلرهاب”. 

وما يثير الس���خرية، باعتق���اده، أن القمع في المناطق الفلس���طينية 

يش���جع على العداء للسامية، ويهدد في مناطق أخرى من العالم سالمة 

اليهود، والمجل���س الوزاري األمني يأخذ في االعتب���ار ردود فعل البيت 

األبيض و”نيويورك تايم���ز” واالتحاد األوروبي لكن تأثير العمليات في 

هذه المناطق على حياة اليهود ال يدخل إجمااًل في الحسبان.

ويصل سيغف إلى بيت القصيد عندما يكتب ما يلي: 

تش���ير العديد م���ن األبحاث إلى انخف���اض الوع���ي الديمقراطي لدى 

اإلس���رائيليين. وهناك بحث يدل على أن األلمان نجحوا في تعليم أبناء 

الجيل الش���اب في بلدهم االلت���زام العميق باألخالق اإلنس���انية  أكثر 

مما فعله اإلس���رائيليون. بعد مضي 60 س���نة على تحرير “أوشفيتس” 

بإمكاننا الق���ول إن العديد من دول العالم تعلمت من المحرقة أكثر مما 

تعلمه اإلسرائيليون، و”ينبغي أن تكون هذه مهمتنا المقبلة قبل حلول 

الذكرى السبعين”!.

 
ّ

ت هذا العام 2015. وتحذير سيغف ظل
ّ
للتذكير: الذكرى السبعون حل

أشبه بصرخة في واد.

يدعوكم لحضور ندوة مفتوحة عن

المشهد السياسي اإلسرائيلي في ظل الهّبة 
الشعبية -  سيناريوهات وآفاق

يشارك فيها كل من:

السيد محمد بركة- رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون 

الجماهير العربية  في الداخل

د. يوسف جبارين - حقوقي، عضو كنيست عن القائمة المشتركة

د. مهند مصطفى - باحث في مركز »مدار«

تدير الندوة: د. هنيدة غانم - المديرة العامة لمركز »مدار« 

وذلك اليوم الثالثاء 2015/11/17، في تمام الساعة الواحدة والنصف 
ظهرًا

في مقر مركز »مدار« رام الله - الماصيون- بجانب وزارة التخطيط- 
عمارة ابن خلدون )ط 2(

دعوة عامة
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار«

نش���رت “مفوضي���ة خدمات الدول���ة” في إس���رائيل مؤخرا تقريرها الس���نوي حول 

“التمثيل المالئم للمواطنين العرب في س���لك خدمات الدولة”، وذلك بعد أن كش���ف 

النائب د. يوسف جبارين من القائمة المشتركة النقاب عن عدم نشر التقرير السنوي 

في العامين األخيرين. 

وكان جباري���ن قد توجه إل���ى “مفوضية خدم���ات الدولة” وطالبها بنش���ر التقارير 

الس���نوية التي تكش���ف عن وضعية تمثيل المواطنين العرب في سلك الخدمات كما 

ينص على ذلك القانون الخاص في هذا الش���أن، مؤك���ًدا أن من غير المعقول أال تقوم 

هذه المفوضّية بواجبها بموجب ما ينص عليه القانون بوضوح.

وأش���ار جباري���ن في توجه���ه إل���ى أن التعليمات في قان���ون خدم���ات الدولة تلزم 

“مفوضية خدمات الدولة” بنش���ر تقرير س���نوي يتم إرس���اله إلى الحكومة والى لجنة 

الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بحيث يفّصل التقرير الخطوات العملية التي 

نفذت بشأن زيادة تمثيل المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة، وعليه يجب نشر 

التقارير الناقصة من أجل متابعة تطبيق القانون.

 ويس���تدل من التقرير الذي نشرته “مفوضية خدمات الدولة” أن هناك ارتفاًعا في 

نسبة المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة حيث ارتفعت نسبة تمثيل المواطنين 

م���ن 8 بالمئة في العام 2012 إلى 9 بالمئة في العام 2014، لكن هذه النس���بة الجديدة 

بقيت أقل من 10 بالمئة وهي النس���بة التي كانت الحكومة قد وعدت بتحقيقها حتى 

نهاية العام 2012. 

وأش���ار التقرير إلى أن هن���اك تمثيال ضئي���ال للمواطنين العرب ف���ي المواقع ذات 

الدرجات الرفيعة والكبيرة داخل الوزارات، كما أن بعض الوزارات والمكاتب الحكومية 

التي من ش���أنها أن تؤثر بشكل ملموس على السياسات الخاصة بالمواطنين العرب ما 

زالت نسبة تمثيل العرب فيها قريبة من الصفر.

 وتأتي أهمية نش���ر هذه التقاري���ر من أجل متابعة ومراقب���ة تنفيذ تطبيق قانون 

التمثي���ل المالئم في ظل التمثيل المتدني للمواطني���ن العرب في الوزارات المكاتب 

 تمثي���ل العرب ف���ي وزارة المالية ال يتجاوز 3 بالمئ���ة،  وفي وزارة 
ً

الحكومي���ة، فمثال

اإلسكان 4 بالمئة، كما أن نسبة المواطنين العرب في وزارة التربية والتعليم 8 بالمئة 

بالرغم من أن الطالب العرب يشكلون حوالي ربع الطالب في البالد.

ا واضًحا في نسبة استيعاب 
ً
كما أشار التقرير إلى أن العام األخير- 2014- شهد هبوط

العرب في سلك خدمات الدولة وقد تراجع بنسبة 2 بالمئة عن العام الذي سبقه. 

كم���ا بين التقرير أن نس���بة تمثي���ل المواطنين العرب ف���ي “مفوضية خدمات 

الدولة” ذاتها، وهي المسؤولة عن تنفيذ القانون، ما زالت تحت المعدل العام في 

الدول���ة وال تتعدى 6ر4 بالمئة. باإلضافة إلى ذلك لم يتطرق التقرير إلى الخطوات 

التي يجب انتهاجها من أجل سد الفجوات الموجودة اليوم بين تمثيل المواطنين 

العرب في س���لك خدمات الدولة وبين نسبتهم العامة من إجمالي المواطنين في 

الدولة. 

وقال جبارين في تعقيبه على تقرير التمثيل المالئم: »هذه المعطيات تدل بوضوح 

على أن نس���بة تمثيل المواطنين العرب في س���لك خدمات الدول���ة ما زالت بعيدة عن 

النس���بة المرجوة والتي يجب أن تعبر على األقل عن النسبة العامة للمواطنين العرب 

ا في 
ً
ا أن الس���نة األخيرة ش���هدت تراجًعا ملحوظ

ً
في الدولة”. وأضاف “من المقلق أيض

نسبة استيعاب العرب بين الموظفين الجدد”.

وأضاف جباري���ن أن »هذه الحقائق يجب أن تحتم عل���ى الحكومة إجراء بحث معمق 

ح���ول المماطلة في تطبيق مب���دأ التمثيل المالئم، وإقرار خط���وات عملية مبنية على 

أهداف واضحة لألعوام القادمة من أجل مساواة المواطنين العرب بالمواطنين اليهود 

في هذا المضمار، لما له من أهمية وتأثير مباش���رين على مكانة ووضعية واحتياجات 

المواطنين العرب”. وأكد جبارين أنه س���يبادر إلى إج���راء بحث حول التقرير في لجنة 

الدستور وفي لجنة مراقبة الدولة في الكنيست.

تقرير جديد:

نسبة العرب في »سلك خدمات الدولة« ما زالت أدنى من النسبة 
التي وعدت الحكومة اإلسرائيلية بتحقيقها حتى نهاية 2012!

“ش���هد العام 2015 تصاعدا حادا في التوتر بين اليهود والعرب في داخل إسرائيل 

قياسا بالعام الذي سبقه، 2014 � 67% من الجمهور يعتقدون بأن هذا التوتر هو األقوى 

واألكثر حدة الذي يصّدع المجتمع اإلس���رائيلي... ومن المهم جدا االنتباه إلى أن هذا 

المعط���ى يتعلق بفترة ما قبل موجة “اإلرهاب” الحالية، ما يعني أنه في كل ما يتعلق 

بتعمق واحتداد التوتر بين اليهود والعرب كان األمر شبه حتمي”! هذا ما قاله رئيس 

“المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية” في مس���تهل عرضه أبرز نتائج استطالع “مؤشر 

الديمقراطية اإلسرائيلية- 2015” خالل تقديم التقرير عنه إلى رئيس دولة إسرائيل، 

رؤوفين ريفلين، في ديوانه يوم الثالثاء الماضي.

وقد أجري االستطالع هذا العام بين شهري نيسان وأيار وشمل 1019 مواطنا، من 

بينهم 856 يهوديا و”آخر” )هو تعريف اعتمده مكتب اإلحصاء المركزي الرسمي 

ألشخاص ليسوا يهودا، حسب الشريعة اليهودية، وال عربا، وغالبا ما يدور الحديث 

عن مهاجرين من جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق( و163 عربيا.

ويس���عى االستطالع � الذي ُيجرى للسنة الثالثة عش���رة على التوالي- إلى رصد 

التوجه���ات في المجتمع اإلس���رائيلي إزاء القضايا المركزي���ة المتعلقة بتحقيق 

القي���م واأله���داف الديمقراطية، وأداء مؤسس���ات الس���لطة المختلف���ة والقادة 

بي الجمهور. 
َ
خ

َ
السياسيين منت

وقد عالج االس���تطالع هذا العام جملة من المواضي���ع المختلفة، من بينها: أداء 

مؤسس���ات الدولة والحك���م ودورها، ق���درة المواطنين على التأثي���ر على قرارات 

الحكومة، م���دى ثقة الجمهور بمؤسس���ات الدولة المختلفة، طاب���ع الدولة، مدى 

التسامح وقبول اآلخر، التضامن والتوترات في المجتمع اإلسرائيلي، حرية التعبير 

والمساواة المدنية والعالقات بين اليهود والعرب. 

كما تم تخصيص جزء من االستطالع لفحص الموقف من اغتيال رئيس الحكومة 

األسبق، إس���حق رابين، ومكانة هذا الحدث في الذاكرة اإلسرائيلية الجماعية بعد 

مرور 20 سنة على االغتيال. 

وف���ي ما يلي عرض ألبرز النتائج التي تمخض عنها االس���تطالع هذا العام، كما 

وردت في التقرير الصادر عن “المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية”: 

التوتر بين اليهود والعرب في داخل إسرائيل- يرى 67% من المستطلعة آراؤهم أن 
أشّد التوترات في المجتمع اإلسرائيلي هو التوتر بين اليهود والعرب، بارتفاع ملحوظ 

يقابله انخفاض ملحوظ في حدة التوتر بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين.

وق���د تم تدريج هذا التوت���ر، بين الجمهورين اليهودي والعربي على حد س���واء، 

بوصف���ه التوتر األقوى واألكثر حدة في داخل إس���رائيل. وفي التصنيف المنفصل 

لش���دة التوترات المختلفة في المجتمع اإلسرائيلي، تبين من االستطالع أن النسبة 

األعل���ى من مجمل الجمهور في إس���رائيل تصف التوتر بين اليه���ود والعرب بأنه 

األش���ّد، يليه التوتر بين اليمين واليس���ار )60%(. وبالمقارنة مع نتائج االستطالع 

في العام الماضي، يظهر هنا ارتفاع حاد في تقييم مدى “ش���دة” هذين التوترين. 

ويليهما، في اس���تطالع العام الحالي، التوتر بي���ن األغنياء والفقراء )51%(، ثم بين 

المتدينين والعلمانيين )47%(، ثم بين اليهود الغربيين/ أش���كناز والش���رقيين/ 

سفاراديم )24%(، الذي سجل انخفاضا ملحوظا عما كان عليه في العام الماضي. 

التســامح وتقبــل اآلخــر � تؤك���د نتائج االس���تطالع أن المجتمع اإلس���رائيلي يبدي 
مس���توى متدنيا جدا، نس���بيا، من التس���امح تجاه “اآلخر” ومدى االس���تعداد لتقبله 

وقبول���ه. و”اآلخر” هنا ينتمي إلى قطاعات وفئات مختلفة، كما س���نرى. فنحو 5ر%43 

غير مس���تعدين لقبول عمال أجانب كجيران لهم، ونحو 30% غير مس���تعدين لقبول 

مرضى نفس���يين كجيران، ونحو 24% غير مستعدين للسكن بجوار متدينين حريديم، 

و22% ال يقبلون بأن يكون أزواج مثليو الجنس جيرانا لهم. 

أما بالنس���بة للس���كن بجوار مواطنين عرب، فقد أبدى 36% من اليهود معارضتهم 

لذلك، بينما رفض 11% من العرب جيرة اليهود. 

وإل���ى جانب حقيق���ة أن ثمة اتفاقا واس���عًا على أن المواطني���ن العرب مضطهدون 

بالمقارنة مع المواطنين اليهود، وهو اعتقاد يسود لدى اليهود اليساريين، األشكناز 

العلمانيي���ن، أكثر منه لدى اليمينيين، الش���رقيين والمتدينين، ثمة اتفاق آخر، وإن 

بدرجة أقل، على وجود اضطهاد ضد اليهود الش���رقيين )السفارديم( مقارنة باليهود 

الغربيين )األشكناز(.  

ويق���ول التقرير إن نتائج اس���تطالع هذا العام تش���به، إلى حد كبي���ر، النتائج التي 

ظهرت في س���نوات سابقة، “ما يدل على أن هذه النتائج تعكس، على ما يبدو، مواقف 

متأصلة”!  

المســاواة المدنيــة � يق���ول التقرير إن مواق���ف الجمهور اليه���ودي تجاه األقلية 

استطالع »مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية- 2015«:

التوتر بين اليهود والعرب - األقوى واألكثر حدة في إسرائيل وهو في تصاعد مستمر!
*61% من اليهود يؤيدون اشتراط حق االنتخاب والترشح للكنيست بإعالن الوالء للدولة ورموزها* 57% من اليهود يعارضون إشراك األحزاب العربية وممثليها في مؤسسات الحكم وفي االئتالف 

الحكومي* 56% من اليهود يرون تناقضا بين انتماء العرب في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني وبين مواطنتهم* 67% من المواطنين العرب ال يشعرون بأنهم جزء من دولة إسرائيل ومشاكلها*

العربية في إس���رائيل “تتميز بأنها مركبة ومعقدة”، إذ هناك � من جهة � اس���تعداد 

كبير لدى اليهود لالعتراف بواقع التمييز ضد العرب )54% يعترفون بالتمييز( ولدعم 

تخصي���ص ميزاني���ات للبلدات العربية )71% م���ن اليهود يعارض���ون التمييز لصالح 

البل���دات اليهودية وتفضيلها(، بينما تؤيد أغلبية كبيرة من اليهود )61%( اش���تراط 

حق االنتخاب والترش���ح للكنيس���ت بإعالن الوالء للدولة ورموزها )تعارض أغلبية %84 

من العرب هذا االشتراط(. 

وأيد 5ر37% من اليهود الرأي بأن على الحكومة “تشجيع هجرة العرب من إسرائيل”! 

وإلى جانب هذا، يؤيد 5ر41% من اليهود الرأي القائل بعدم جواز تمكين أي ش���خص 

“غير صهيوني” من إش���غال منصب حكومي أو رس���مي “وهو ما يفّسر � حسبما يقول 

التقرير� حقيقة أن 67% من المواطنين العرب ال يشعرون بأنهم جزء من دولة إسرائيل 

ومشاكلها )مقابل 10% فقط من اليهود(”.

المشاركة في السلطة: عارض 57% من اليهود إشراك األحزاب العربية وممثليها في 

مؤسسات الحكم وفي االئتالف الحكومي في إسرائيل، بما في ذلك تعيين وزراء عرب، 

بينما أيد ذلك 35% من اليهود و 85% من العرب.  

وكما أظهرت استطالعات س���ابقة، كذلك في هذا االستطالع قالت غالبية كبيرة من 

اليهود )74%( إن القرارات المصيرية في قضايا األمن والسالم يجب أن تتخذ باالعتماد 

على أغلبية يهودية فقط، فيما قالت أغلبية أخرى )54%( إن القرارات الهامة في قضايا 

واالقتصاد والمجتمع ونظام الحكم يجب أن تتخذ باالعتماد على أغلبية يهودية فقط.

ويعزو معدو االس���تطالع ومحلل���و نتائجه هذه المواقف إلى “التقدير الس���ائد لدى 

الجمه���ور اليهودي، على م���ا يبدو، بأنه ال ُيعقل أن يكون هن���اك انتماء ووالء للهوية 

الفلسطينية وللجنسية اإلسرائيلية في الوقت عينه، وكذلك بسبب الرأي السائد لدى 

الجمهور اليهودي بأن المواطنين العرب في إس���رائيل يشكلون تهديدا أمنيًا )%39 

من اليهود يعتبرون العرب مواطني إسرائيل تهديدا أمنيا(”! 

وي���رى 56% من اليه���ود أن ثمة تناقضا بي���ن انتماء العرب مواطني إس���رائيل إلى 

الشعب الفلسطيني وبين والئهم لدولة إسرائيل كمواطنين فيها، بينما يرى 76% من 

العرب أن ال تناقض إطالقا بين األمرين. ويرى 42% من اليهود أن المواطنين العرب “لم 

يصلوا بعد إلى مرحلة قبول دولة إسرائيل واإلقرار بوجودها”! 

الــزواج المختلــط � القت فكرة الزواج المختلط بين اليهود والعرب معارضة ش���ديدة 
بين الجانبين على حد س���واء، وتبين أن هذا الموضوع يشكل “قاسما مشتركا أكثر من 

أي جان���ب آخر من الجوانب التي فحصناها في س���ياق العالقات بين اليهود والعرب”، 

حتى أن نس���بة غير قليلة بين الجمهورين تؤيد نشاطات منظمات مثل “لهافاه” التي 

تستخدم القوة والعنف، غير القانونية أحيانا، لمنع مثل هذا الزواج: 37% من اليهود 

و 39% من العرب يؤيدونها! 

وبش���أن موقف الجمهور اإلس���رائيلي من تعريف الدولة وطابعها بكونها “يهودية 

ب اليهودي في 
ّ
ديمقراطية”، أظهر االس���تطالع “شبه تعادل” بين من يعتبرون المرك

���ب الديمقراطي هو األهّم 
ّ
ه���ذا التعريف هو األه���ّم )37%( وبين َمن يعتبرون المرك

 .)%35(

ولفت معدو االستطالع إلى أنه “حتى قبل سنوات قليلة، كانت أغلبية اإلسرائيليين 

بين هاّمان بالدرجة نفس���ها، أي أنها فضل���ت التعريف الذي يدمج 
ّ
تعتق���د بأن المرك

بي���ن الديمقراطية واليهودية”، بينما انخفضت نس���بة هؤالء في االس���تطالع الحالي 

ب اليهودي أقوى 
ّ
إل���ى 27% فقط. وأضافوا: “وفي هذا العام أيضا، يبدو تفضيل المرك

ل���دى اليهود المتديني���ن، الحريديم، اليمينيين والش���باب، بينم���ا تفضيل المركب 

الديمقراطي أقوى بين اليساريين، العلمانيين وكبار السن”. 

الدولة ومؤسســات الحكم � الموقف الس���ائد تجاه أداء مؤسسات الحكم وأجهزته 
المختلفة يتميز بعدم الرضى والنقد الشديد: غالبية الجمهور اإلسرائيلي تعتقد بأن 

 بدرجة كبيرة. وتعتقد األغلبية )54% من مجمل 
ٍّ

الفساد السلطوي في إسرائيل متفش

المش���اركين في االستطالع( أن أعضاء الكنيس���ت “ال يبذلون جهدا كبيرا وال يقومون 

بواجباتهم على النحو األفضل”. 

لك���ن األبرز في النتائج هنا هو أن أغلبية كبيرة جدا، نس���بيا، ترى أنها عاجزة عن 

التأثي���ر الج���دي والحقيقي على سياس���ة الحكومة وعلى أدائه���ا )78% من مجمل 

المشاركين في االستطالع(، إلى جانب عدم الثقة بالحكومة، باألحزاب وبالمؤسسات 

الرس���مية المركزية: الحكومة )36%(، الش���رطة )42%(، الكنيست )35%(، األحزاب 

)19%(. وف���ي المقاب���ل، احتل الجيش اإلس���رائيلي، مرة أخ���رى، المرتبة األولى في 

ثق���ة الجمهور اإلس���رائيلي )5ر84% من مجمل المش���اركين في االس���تطالع و%93 

من المش���اركين اليهود(، يليه رئيس الدولة )حظي بثق���ة 70% من الجمهور(، ثم 

المحكمة العليا )%62(. 

حرية التعبير واالعتبارات األمنية � تعارض أغلبية الجمهور في إسرائيل )69% من 
اليه���ود و76% من العرب( فرض أية حدود أو محظورات قانونية على حرية التعبير 

وعلى إمكاني���ة توجيه النقد، وحتى الحاد والعلني منه، ضد الدولة ومؤسس���اتها. 

لكن، حينما تدخل االعتبارات األمنية في الحس���بان، يتراجع التأييد لحرية التعبير، 

بل ينقلب الحال رأس���ا على عقب بي���ن الجمهور اليهودي: 59% من اليهود يؤيدون 

ب المواطنين ومراقبتهم، بما في ذلك ما 
ّ
الس���ماح للدولة وأجهزتها المختلفة بتعق

يكتبونه وينشرونه على شبكة االنترنت والمواقع المختلفة وذلك “من أجل الحفاظ 

على أمن الدولة”! 

الفلسطينيون في إسرائيل: اقصاء ممنهج.
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أمرت محكمة الش���ؤون اإلدارية )المحكم���ة المركزية( في 

مدينة حيفا، يوم الرابع من تش���رين الثان���ي الجاري، بلدية 

حيف���ا بتحويل ما تبقى من مس���تحقات الدعم المالي البلدي 

لمس���رح “الميدان” العربي عن العام الج���اري، 2015، بصورة 

فورية. 

وبقراره���ا ه���ذا، قبلت المحكم���ة االلتم���اس اإلداري الذي 

تق���دم به إليها مس���رح “الميدان”، بواس���طة مركز “عدالة � 

المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إس���رائيل”، ضد 

بلدي���ة حيفا على خلفية قراره���ا “تجميد” ما تبقى من هذه 

المستحقات المصادق عليها سابقا.

وهذا االلتماس، إلى المحكمة في حيفا، هو أحد التماس���ين 

قدمهما مسرح “الميدان” بواس���طة “عدالة، يوم 19 تشرين 

األول الماضي، بينما قدم الثاني إلى “محكمة العدل العليا” 

اإلس���رائيلية ضد وزارة الثقافة ووزيرتها، ميري ريغف، على 

الخلفية ذاتها. 

ولم تصدر المحكمة العليا قرارها في هذا االلتماس بعد. 

ويبل���غ حجم الدع���م المالي اإلجمالي ال���ذي تم “تجميده” 

لمس���رح “الميدان” من جانب المؤسستين )البلدية والوزارة( 

للعام الحالي 2015 نحو 3ر2 مليون ش���يكل، مما أوقع المسرح 

ف���ي أزمة مالية خانقة تهدد بإغالقه كليا، بعد فصل عدد من 

العاملين فيه وإخراج آخري���ن إلى إجازات غير مدفوعة األجر، 

عالوة على ديون متراكمة تبلغ نحو مليون شيكل. 

انتقام سياسي  وكم أفواه!
وكانت بلدية حيفا ووزارة الثقافة قد عمدتا إلى هذا اإلجراء 

العقابي، الذي ش���كل انتقاما سياسيا فظا، على خلفية عرض 

المسرح مسرحية “الزمن الموازي” في شهر نيسان الماضي، 

وهي عمل مس���رحي من تأليف وإخراج بش���ار مرقس وإنتاج 

“الميدان” مس���توحى من تجربة األس���ير الفلس���طيني وليد 

دق���ة )ابن باقة الغربي���ة، في منطقة المثلث( في الس���جون 

اإلس���رائيلية، وهو المعتق���ل منذ 28 عاما، إث���ر الحكم عليه 

بالس���جن مدى الحياة بعد إدانته، ورفاقه إبراهيم ورش���دي 

أبو مخ وإبراهيم بيادس���ة، بالعضوية في خلية نفذت عملية 

خطف وقتل الجندي اإلس���رائيلي موش���يه تم���ام في العام 

1984. وقد عقد وليد قرانه على الشابة سناء سالمة من مدينة 

الطيرة في العام 1999 في س���جن عسقالن، وال تزال خطيبته 

تنتظره وترفض التخلي عنه. وتجس���د دورها في المسرحية 

“الصحافية فداء”. 

وقال كاتب المس���رحية ومخرجها، بش���ار مرقس )من كفر 

ياس���يف( إن هذا العمل المس���رحي “ليس عم���ال وثائقًيا أو 

س���يرة ذاتّية لألسير وليد دقة، بل هو مستوحى من تجربته، 

ناق���ال جوانب فيها ومتفرًعا منها إلى تجربة أكثر من أس���ير 

نزانة، في مس���عًى لبناء عالم مس���رحي متكامل، 
ّ
في نفس الز

يعكس حياة األس���ر من خالل تجربة شخصّية، إال أنها ال تخلو 

من الشمولّية”. 

وق���د قوبل عرض المس���رحية في وقته بحملة واس���عة من 

التحريض اإلعالمي والسياس���ي في إسرائيل، ضد المسرحية 

ومس���رح “الميدان” عامة، من خ���الل اتهامه ب�”الحصول على 

أموال من الدولة وتسخيرها في أعمال معادية تعلي من شأن 

مخربين فلس���طينيين وتمجدهم”! وهو ما اس���تغلته بلدية 

حيفا ووزارة الثقافة لحرمان المس���رح م���ن مخصصات مالية 

مستحقة ومصادق عليها. 

وكان���ت بلدية حيف���ا، التي يعادل دعمها المالي لمس���رح 

»الميدان« نحو 35% من مجمل ميزانيته السنوية، قد أوقفت 

تحويل الدعم المستحق لمسرح »الميدان«، وذلك في أعقاب 

جلس���ة مجلس���ها البلدي يوم 5 أي���ار الماض���ي، الذي بحث 

الموضوع بناء على طلب اثنين من أعضائه زعما بأن »المسرح 

يحصل على دعم مالي بلدي وحكومي ولذا، فهو ال يس���تطيع، 

باسم حرية التعبير والحريات الفنية، تقديم عروض ثقافية 

� فنية ومسرحية تمّس، مس���ًا كبيرا، بمشاعر جمهور واسع« 

وأن »المس���رح )المي���دان( أصبح ذا هوية سياس���ية واضحة 

ومتطرفة ويسمح بتنظيم مهرجان ألفالم النكبة في صالته«!   

وقال مركز »عدالة«، في التماسه إلى المحكمة في حيفا، إن 

البلدية أوقفت تحويل الميزانيات المصادق عليها إلى مسرح 

»الميدان« على أس���اس غير قانوني ال ينسجم، بل يتعارض، 

مع أحكام القضاء اإلداري األساس���ية: فلم تمنح المسرح حق 

الطعن وإس���ماع موقفه قبل عرض األمر على المجلس البلدي 

واتخ���اذ القرار في���ه، كما لم تصدر ق���رارا معلال كما يقتضي 

القانون، وبدون أية أسانيد حقيقية الئقة«. 

وأكد المركز، من خالل المحاميتين سوسن زهر ومنى حداد، 

في كال االلتماس���ين إلى المحكمة المركزي���ة في حيفا وإلى 

المحكمة العليا، ض���رورة األخذ في االعتبار رأي المستش���ار 

القانون���ي للحكوم���ة، يهودا فاينش���تاين، كم���ا قدمه إلى 

وزيرة الثقافة ميري ريغف، وأق���ر فيه ب�«عدم جواز التدخل، 

ال م���ن جان���ب الوزيرة وال من جانب أي جس���م سياس���ي آخر، 

ف���ي المضامين الفني���ة والثقافية الت���ي تختارها وتقررها 

المؤسس���ات التي تحظى بدعم مالي حكومي أو مؤسس���اتي 

آخر«، فض���ال عن »عدم جواز أي تدخل م���ن جانب الوزيرة في 

قرارات األطر والهيئات المهنية بشأن تلبية شروط الحصول 

عل���ى الدع���م، إذ أن لجنة الدع���م والهيئ���ات المهنية هي 

الوحيدة المخولة صالحية إقرار المعونات في مجال الثقافة«!

محكمة حيفا: وقف الدعم تم 
بدون قرار رسمي قانوني!

���رت قاضية المحكم���ة المركزية في حيفا، 
ّ
في قرارها، ذك

براخ���ا بار� زي���ف، بأن بلدية حيف���ا كانت قد ش���كلت »لجنة 

مهني���ة للدعم« لفحص الموضوع، لكنه���ا قامت في المقابل 

بوقف الدعم المس���تحق للمس���رح قبل أن تقدم هذه اللجنة 

توصياتها. وفي ي���وم 2015/10/26، قدمت اللجنة توصياتها 

التي قالت فيها إنها )اللجنة( »تتعاطف مع الشعور الثقيل 

الذي تولد ل���دى عائالت ضحاي���ا العملي���ات اإلرهابية، لكن 

ال يمكن القول إن في عرض المس���رحية قي���د البحث )الزمن 

الموازي( م���ا يمكن اعتباره مس���ًا خطيرا بس���المة الجمهور 

وأمن���ه«! وأضاف���ت اللجن���ة، ف���ي توصياتها: »وطبق���ا لرأي 

المستش���ار القانوني للحكومة، تعتقد اللجنة أن ليست ثمة 

صالحية التخاذ أية إجراءات بحق المسرح، في سياق الحديث 

عن المسرحية«! وأنهت اللجنة توصياتها »بتحويل ما تبقى 

من مستحقات الدعم لسنة 2015«، مع اإلشارة إلى الدين الذي 

تراكم على المسرح لقاء أجرة البناية. 

وأما في م���ا يتعلق بمس���ألة تأجير القاعة واس���تخدامها 

»لنشاطات سياسية«، فقد قالت اللجنة إنها »ستواصل النظر 

في الموضوع وفي م���ا إذا كان تأجير القاعة لجهات خارجية 

يبرر فرض عقوبات معينة )مالية( يمكن خصمها من ميزانية 

الدعم للسنة المقبلة«!

وأش���ارت القاضية إلى أنه ف���ي اليوم ذات���ه، الذي قدمت 

فيه »اللجنة المهنية« توصياته���ا، اجتمعت »لجنة فرعية« 

منبثق���ة عن بلدي���ة حيفا واتخ���ذت ق���رارا ب�«التوصية أمام 

المجلس البلدي برف���ض توصيات اللجنة المهنية، بادعاء أن 

ه���ذه ال تملك معطيات كافية التخاذ القرار وينبغي االنتظار 

إل���ى حين انتهاء وزارة الثقافة من الفحص الذي تجريه حول 

الموضوع«! وهو ما يعني، عمليا، اإلبقاء على »تجميد« األموال 

المستحقة للمسرح. 

وهنا أك���دت القاضية إحدى القواع���د المركزية من قواعد 

اإلدارة السليمة، والقائلة بأنه »ال يمكن وقف الميزانية بدون 

ق���رار«، بعدما صدر قرار بمنحه���ا. واعتبرت القاضية أن وقف 

الدعم لم يتم بناء على قرار رسمي اتخذه المجلس البلدي.

وكان���ت القاضية ب���ار� زيف قد أتاحت لممث���ل عن منظمة 

»ألماغور � منظمة متضرري اإلرهاب في إسرائيل« وممثل عن 

عائلة الجندي موش���يه تمام عرض موقفيهما أمام المحكمة، 

رغم أنهما لم يكونا طرفا ف���ي الدعوى. وطالب كالهما بعدم 

تحويل أية مبالغ إضافية للمسرح، بالحجج ذاتها. 

وتعقيب���ا على موق���ف ممثلي المنظمة المذك���ورة وعائلة 

 لممثلي 
ُ

الجندي، أش���ارت القاضية في قرارها: »كما أوضحت

العائالت الثكلى، ف���إن البحث في هذه الدعوى يتمحور حول 

س���المة إجراءات السلطة اإلدارية فقط. فإن إلغاء الدعم الذي 

صودق عليه بقرار رس���مي قانوني ينبغي أن يتم، هو أيضا، 

بقرار رس���مي قانوني. ونظرا ألن األمر ل���م يتم كذلك، فهذا 

يدل على عدم سالمة اإلجراء السلطوي، ولذا فهو الٍغ قانونيا«!

وعق���ب مركز »عدالة« على قرار المحكم���ة في حيفا بالقول 

إنه »من المؤسف أن تضطر بلدية حيفا إلى تحويل الميزانية 

المس���تحقة بعد تدخل المحكمة فقط. فق���د أتحنا للبلدية 

فرصة أش���هر طويلة للتراجع عن إجرائها الذي يمس بمسرح 

الميدان وبالجمهور العربي عامة، لكنها لم تفعل«.

وأضاف المركز: »نح���ن ننتظر اآلن قرار المحكمة العليا في 

االلتماس الثان���ي الذي قدمناه ض���د وزارة الثقافة والوزيرة 

ريغف للمطالبة بتحويل الميزانية التي تم تجميدها. وعلى 

ضوء قرار محكمة حيفا اليوم، نجدد دعوتنا إلى وزارة الثقافة 

بالتراج���ع الفوري عن قرارها ال���ذي ينطوي على تمييز واضح 

وعلى مس بحرية التعبير واإلبداع ويس���بب أذى بالغا لمسرح 

الميدان، مما يجنبها أيضا إجراءات قضائية ال حاجة لها«. 

وقالت بلدية حيفا، ف���ي تعقيبها على القرار، إنها »تحترم 

قرار المحكمة وستعمل على تنفيذه«. 

وقال مدير مس���رح »الميدان«، المحامي غسان أبو وردة، إنه 

»سعيد وحزين بالدرجة نفسها. سعيد بأن المسرح سيحصل 

على الميزانية المستحقة، لكن حزين ألننا كنا بحاجة إلى قرار 

قضائي إلحقاق حق جوهري وأساسي في دولة ديمقراطية«.

وقال عضو الكنيس���ت يوس���ف جبارين، عضو لجنة التربية 

والثقاف���ة البرلماني���ة، إن قرار المحكمة »يثب���ت أن مالحقة 

مسرح الميدان كانت مالحقة سياسية مرفوضة«.

أما ممثل���و عائلة الجندي تمام ومنظم���ة »ألماغور« فأعلنوا 

أنهم س���يطلبون إرجاء تنفيذ قرار المحكمة ريثما يتقدمون 

باس���تئناف ضده إلى المحكم���ة العلي���ا، ألن »معركتنا ضد 

مس���رح يعرض مسرحيات تمس بمش���اعرنا، ينظم فعاليات 

تمجد المخربين والجواسيس، يعرض أفالما عن النكبة ويقيم 

معارض تشوه صورة جنود الجيش اإلسرائيلي«!

بانتظار قرار »محكمة العدل العليا«
بع���د صدور ق���رار المحكمة في حيفا بش���أن االلتماس ضد 

بلدية حيفا، ينتظر مسرح »الميدان« اآلن قرار »محكمة العدل 

العليا« بشأن االلتماس الذي تقدم به، بواسطة مركز »عدالة« 

أيضا، ضد وزارة الثقافة والوزي���رة ميري ريغف، على خلفية 

القرار بتجميد أموال الدعم المس���تحقة للمس���رح، منذ شهر 

حزيران الماضي، على الخلفية ذاتها، كما وردت أعاله. 

وإل���ى جانب الطع���ون كما وردت في االلتم���اس ضد بلدية 

حيفا، بش���أن س���المة وقانونية »تجميد« األموال المستحقة 

والمصادق عليها من قبل وعدم تحويلها للمس���رح وبش���أن 

الم���س الفظ والعميق بحري���ة التعبير وحري���ة اإلبداع الذي 

ينط���وي عليه هذا اإلجراء التعس���في، يؤك���د االلتماس إلى 

»المحكمة العليا« ما ينطوي عليه إجراء الوزارة من مس بحقوق 

األقلي���ة العربية عامة، وجمهور رواد المس���رح العرب خاصة، 

ذلك أن »مس���رح الميدان هو المسرح العربي المركزي المتاح 

للمواطني���ن العرب في الب���الد. ولذا، فإن تجمي���د ميزانيته 

يعني، عمليا، ضرب النش���اط المس���رحي العربي، عالوة على 

م���ا فيه من مس بحق رواد المس���رح العرب الذين يرغبون في 

حضور عروض مسرحية وفنية أخرى باللغة العربية وفي إطار 

مسرح عربي«. 

وأكد االلتم���اس أن »رصد ميزانية لدعم األنش���طة الفنية 

بين أقلية ثقافية � قومية ليس منّ�ة وال قرارا اختياريا، وإنما 

واجب أساس ملقى على كاهل السلطات«.

وحذر االلتماس م���ن أن قرار وزارة ووزيرة الثقافة »تجميد« 

ميزانية مس���رح »الميدان« قد يؤدي إلى إغالقه كليا، علما بأن 

مخصصات الوزارة تعادل نح���و 30% من مجمل ميزانية هذا 

المسرح. 

في االلتماس األول، من بين اثنين، ضد حرمان المسرح من مستحقاته المالية:

المحكمة تأمر بلدية حيفا بتحويل ميزانية 
الدعم المستحقة لمسرح “الميدان”

*بلدية حيفا ووزارة الثقافة »جّمدتا« مستحقات الدعم لمسرح »الميدان« عقابا على عرضه مسرحية 
»الزمن الموازي« التي تعكس حياة األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية *»الميدان« ينتظر 
قرار »محكمة العدل العليا« في التماسه ضد وزارة الثقافة والوزيرة ميري ريغف، على الخلفية ذاتها*

نتنياهو: أداء عنوانه الشك.                   )أ.ف.ب(

كتب برهوم جرايسي:

بات رئي����س ال����وزراء اإلس����رائيلي بنيامي����ن نتنياهو 

في األي����ام األخيرة يتولى أربع حقائ����ب وزارية ذات وزن 

سياس����ي واقتصادي، رغم أن العديد م����ن وزراء الليكود 

ف����ي حكومته يتولون أنصاف حقائ����ب، أو حقائب كبيرة 

ولكنها منقوصة. وهذا المشهد غير مسبوق في حكومات 

إس����رائيل الس����ابقة، إذ أن تع����دد الوظائ����ف بيد رئيس 

الوزراء نراه عادة في أوج أزمة ائتالفية وانس����حابات كتل 

برلمانية، ويس����تمر لفترة قصي����رة. إال أن الحالة القائمة 

تظهر ف����ي وقت يبدو في����ه االئتالف الحاك����م في ثبات 

رغم هشاش����ة أغلبيته البرلمانية. وتقف وراء كل واحدة 

م����ن الحقائب التي يحملها نتنياهو غايات سياس����ية أو 

اقتصادية، ما يؤكد أن نتنياهو ال يثق بمحيطه، ويسعى 

لتس����ديد فواتيره االنتخابية لحيتان المال بنفس����ه، وما 

يدعم هذا االس����تنتاج نهج نتنياه����و ذاته في حكومته 

األولى في تسعينيات القرن الماضي.

فقد نقل نتنياه����و إلى يديه، قبل أس����بوعين، حقيبة 

وزارة االقتص����اد الكبرى، التي كانت بعهدة ش����ريكه في 

االئتالف الحكومي آرييه درعي، الزعيم السياسي لكتلة 

“شاس” الدينية المتزمتة لليهود الحريديم الشرقيين. 

وكان الس����بب واضحا ومعلنا، وهو أن درعي رفض س����حب 

صالحيات المس����ؤول عن قيود االحت����كارات في الوزارة،  

ليصادق على اتفاقية تشغيل حقول الغاز مع الشركتين 

كيدوحي����م”،  “ديل����ك  اإلس����رائيلية  االحتكاريتي����ن، 

واألميركية “نوبل إنيرج����ي”. فحجم احتكار حقول الغاز 

لدى هاتين الش����ركتين يتناقض مع األنظمة والقوانين 

القائمة، ولهذا يرفض المسؤول الوزاري التوقيع عليها، 

إال أن نتنياهو يصر على تمريرها. ونش����ير هنا أيضا إلى 

أن االتفاقية هي لصالح الش����ركتين على حساب الخزينة 

العام����ة، من حيث نس����ب الضرائب وحص����ة الحكومة من 

األرباح.

ووزارة االقتصاد هي في األصل وزارة الصناعة والتجارة 

والتش����غيل، وواحدة من أضخم ال����وزارات في الحكومات 

اإلس����رائيلية، وباتت اليوم بيد نتنياهو إلى جانب وزارة 

الخارجية، ووزارة االتصاالت ذات األهمية الكبرى في كل 

ما يتعلق بوسائل اإلعالم والصحافة. 

والحقيب����ة الرابعة هي وزارة التع����اون االقليمي، التي 

أقيم����ت ألول مرة في حكومة إيهود باراك في العام 1999 

وأسندت لشمعون بيريس، وهي ذات اهتمامات خارجية 

في المنطقة، ومسؤولة عن مشاريع اقتصادية مع الدول 

ذات العالقة الدبلوماسية مع إسرائيل.

وكل واحدة من هذه ال����وزارات يتوق لها، بالتأكيد، كل 

وزير في الحكوم����ة. وهذا “التوق” يتزاي����د حينما نعلم 

أن ش����خصيات الصف األول في حزب “الليكود” الحاكم، 

تتول����ى وزارات منقوص����ة وحتى هامش����ية، باس����تثناء 

وزير الدفاع موش����يه يعلون. فمثال الوزي����ر غلعاد إردان 

 في المرتب����ة الثانية بعد بنيامين نتنياهو في 
ّ

الذي حل

قائم����ة الحزب في االنتخابات البرلماني����ة في آذار 2015، 

كان يتوق لتول����ي حقيبة الداخلية كم����ا هي، ولكن بعد 

أن س����حب نتنياهو منها قس����م التنظيم والبناء، ونقله 

بموجب االتفاقيات االئتالفية إلى وزير المالية موش����يه 

كحلون، بمعنى افراغ الداخلية من دائرتها األهم، رفض 

إردان تولي ال����وزارة، وطالب بحقيب����ة الخارجية، فرفض 

نتنياهو اس����نادها له، وبعد تأخير أسبوعين، تولى إردان 

حقيب����ة األمن الداخلي )الش����رطة( وحقيبة “التهديدات 

االستراتيجية”.

وكذا األمر بالنسبة لسيلفان شالوم، الذي اضطر مرغما 

لتولي حقيبة الداخلية المنقوصة. 

ولم يحقق يس����رائيل كاتس رغبته بتولي حقيبة أهم 

م����ن حقيبة المواص����الت التي يتوالها من����ذ العام 2009، 

بمعنى في الحكومة الثالثة على التوالي. 

وقائمة “خائبي األمل” في الليكود تش����مل أيضا زئيف 

إلكين، العقل المدبر لالتفاقيات االئتالفية، والذي تولى 

حقيبة الهجرة واالس����تيعاب، وياريف ليفين الذي تولى 

حقيبة السياحة، والنائب بنيامين بيغن الذي وجد نفسه 

بعد أس����بوعين من توليه منصبا وزاري����ا من دون حقيبة 

خارج الحكومة كليا، والنائب تساحي هنغبي الذي تطلع 

إلى حقيبة “دس����مة” فبقي خارج الحكومة ويتولى حاليا 

رئاس����ة كتل االئتالف ورئاس����ة لجن����ة الخارجية واألمن 

البرلمانية. ولم يش����فع آلفي ديختر ماضيه العس����كري 

ورئاس����ته لجهاز المخابرات العامة “الشاباك”، فبقي من 

دون أية مسؤولية وزارية وال حتى برلمانية.  

دوافع االحتفاظ بالحقائب
كما ذكر، ف����إن نتنياه����و يحتفظ بالحقائ����ب الوزارية 

األربع، وليس صدفة أن نتنياهو س����عى للسيطرة عليها، 

فوراء كل واحدة أس����بابها، وقد يتخل����ى نتنياهو عن كل 

واحدة منها، بعد أن ينج����ز الهدف المقصود، ولكن ربما 

قد يضطر الحقا ألن يتخلى عن واحدة أو أكثر قبل انجازه 

المهمة، إذا ما نش����أت أزمة ائتالفية، أو في حال موافقة 

إحدى كتل المعارضة على االنضمام إلى الحكومة.

وق����د تولى نتنياهو حقيبة الخارجي����ة منذ اليوم األول 

لحكومته الحالي����ة، ألنه كان قد خصص ه����ذه الحقيبة، 

خالل المفاوضات االئتالفية، لش����خص أفيغدور ليبرمان، 

زعي����م ح����زب “يس����رائيل بيتين����و”، إال أن األخير رفض 

االنضمام للحكومة. وظاهريا بسبب االتفاقيات االئتالفية 

مع كتلتي الحريديم “يهدوت هتوراة” و”شاس”. ولكن 

عل����ى أرض الواقع ف����إن ليبرمان يرى بع����د الضربة التي 

تلقاه����ا في االنتخابات األخي����رة، أن تأثيره في الحكومة 

سيكون هامشيا، وأن اس����تعادة جزء من قوته يستوجب 

بقاءه في المعارضة.

 ليبرمان عن 
َ

وحس����ب التقديرات، فإن����ه في حال ع����َدل

موقف����ه القائم، أو ق����ررت واحدة من كتلت����ي المعارضة 

األخريين، “المعس����كر الصهيوني” أو “يوجد مستقبل”، 

االنضمام إلى الحكومة، فإن حقيبة الخارجية ستكون أول 

حقيبة يعرضها عليهم نتنياهو. 

ونذكر هنا أن حس����ابات الربح والخس����ارة الحزبية لكل 

واحدة من كتل المعارضة، أو حسابات كتل االئتالف إزاء 

كتل المعارضة التي تمنع انضمام أي منها إلى الحكومة، 

ما تزال قائمة، وكنا قد استعرضنا هذا في عدد سابق من 

“المشهد اإلسرائيلي”. 

وعلى الرغم من أن نتنياهو يعرض مسألة توليه حقيبة 

الخارجي����ة وكأنها أمر مؤقت، إال أن����ه يعمل على تعيين 

مقربين له في السلك الوظيفي والسلك الدبلوماسي.

وفي م����ا يتعلق بحقيبة االتصاالت، فق����د قرر نتنياهو 

من����ذ البداية ابقاء حقيبة االتص����االت بين يديه، ورفض 

اس����نادها ألي من ن����واب الليكود الذين س����عوا لها، وقد 

يكون ظاهريا أن نتنياهو س����يبقي ه����ذه الحقيبة لضم 

كتلة جديدة، أو إلس����نادها لشخص آخر في اعقاب تبدل 

حقائ����ب في حال ضم كتل����ة برلمانية. ولك����ن على أرض 

الواقع فإن س����عي نتنياهو للسيطرة على وسائل اإلعالم 

المركزي����ة في خالل س����لطتي البث الرس����ميتين األولى 

والثانية، واضح في حكومات نتنياهو األربع، وبالذات في 

حكومته السابقة.

ويس����عى نتنياهو للحف����اظ على مكانته ف����ي اإلعالم، 

ولكن في ذات الوقت، الحف����اظ على مصالح حيتان المال 

المس����يطرين على اإلعالم ويدعم����ون نتنياهو. وأبرزهم 

األميركي اليهودي ش����لدون إدلس����ون، صاحب صحيفة 

“يسرائيل هيوم” المجانية، المجندة كليا لدعم نتنياهو. 

ففي الدورة الس����ابقة أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية 

مش����روع قان����ون يحظر توزي����ع صحيفة يومي����ة مجانية 

بالحجم الذي تصدر فيه “يسرائيل هيوم”، رغم اعتراض 

نتنياه����و على القانون. وقد أقلق ه����ذا القانون نتنياهو 

إلى درج����ة كبيرة، كونه يض����رب الب����وق اإلعالمي األبرز 

الذي يدعم سياس����ته، ومكانته الش����خصية السياسية 

في الشارع، وأمام جميع خصومه، بمن فيهم داخل حزبه 

“الليك����ود”. وقد وص����ل األمر إلى حد ق����ول عدة محللين 

وجهات حزبية إن من أبرز األس����باب التي دفعت إلى حل 

الحكومة هذا القانون ولمنع االستمرار في تمريره، كونه 

اخترق االئتالف الحاكم يومها.

وق����د رأينا ف����ي فترة الحكوم����ة الس����ابقة كيف حاول 

نتنياهو ضرب القناة العاشرة، والسعي إلى عدم تجديد 

رخصة تشغيلها، ومارس ضغوطا على القناة كي تنعكس 

على صحافيين ينتقدونه بقوة من على شاشتها.

والحقيب����ة الثالث����ة، كما س����بق وورد هن����ا، هي حقيبة 

االقتصاد الموس����عة، ولألس����باب الت����ي وردت هنا، ولكن 

يجمع المحللون على أن تولي نتنياهو لحقيبة االقتصاد، 

لي����س فقط من أج����ل تمرير اتفاقية الغاز، فهو س����يجد 

عراقيل أخرى حتى ينفذ الهدف، بل إن نتنياهو يسعى 

أيضا إلى تمرير أنظمة جديدة تقدم تس����هيالت لحيتان 

مال آخرين، بم����ا في ذلك في قط����اع االتصاالت، والجدل 

القائ����م حاليا، ح����ول نية ش����ركة االتص����االت الخليوية 

“سلكوم” شراء شركة اتصاالت رابعة كانت قد نشأت قد 

ثالث س����نوات، وساهمت المنافسة في تخفيض األسعار 

بنس����بة كبيرة جدا. وش����راء “س����لكوم” لهذه الش����ركة 

الصغيرة س����ينهي هذه المنافس����ة، وقد ترتفع األسعار 

والتكلفة مجددا. وحس����ب تل����ك التحليالت فإن نتنياهو 

سيستغني الحقا عن الحقيبة في حال أنجز ما يريد ووجد 

الشخص المناسب الذي يحقق له أجندته.

الالفت أن درعي بادر بذات����ه للتخلي عن هذه الحقيبة، 

ليبقى مع حقيبة “تطوير النقب والجليل”، وهو المشروع 

المكلف بتهويد هاتين المنطقتين، وحصل في المقابل 

عل����ى ميزانية اضافية من 75 ملي����ون دوالر لصرفها على 

أحي����اء وبلدات الفقر. ومن ناحية درع����ي، فهذه ميزانية 

س����يكون جلها لصالح بلدات اليهود الش����رقيين، مرتكز 

األصوات الجدي لحركة “شاس”.

أما حقيب����ة “التع����اون االقليمي”، فه����ذه حقيبة كما 

يبدو لم تجد من يتس����لمها، نظ����را لضعف مهامها على 

ضوء انعدام المفاوضات مع األط����راف العربية، وفي ظل 

التوتر السياس����ي واألمني القائم في السنوات األخيرة. 

وقد يقدم نتنياهو هذه الحقيبة ألي كتلة معارضة تقرر 

االنضمام إلى الحكومة.

عدم الثقة والخوف  من منافسيه
إذا عدن����ا إلى مس����ألة توزي����ع الحقائ����ب الوزارية على 

وزراء الليك����ود، فس����نجد أن غالبيته����م يتولون حقائب 

ال تس����اعدهم على تعزيز مكانتهم الش����عبية، أو األهم 

من ناحي����ة نتنياهو، أن ال يع����ززوا مكانتهم داخل حزب 

الليك����ود، فنتنياهو ال����ذي يتولى زعامة الحزب بش����كل 

متواصل من����ذ الع����ام 2005، وقبل هذا م����ن العام 1993 

إلى العام 1999، ال ُيبدي تعب����ا، وليس معنيا بالتخلي عن 

منصبه في االنتخابات المقبلة، ولهذا فإن هاجسه األكبر 

هو أن ال يظه����ر منافس قوي له في الح����زب، وحتى اآلن 

ال يوجد منافس كهذا، رغم ما يش����اع ع����ن وزير التعليم 

السابق غدعون ساعر، أو وزير األمن الداخلي غلعاد إردان.

ونهج نتنياهو بإسناد أجزاء حقائب أو حقائب منقوصة 

الصالحيات وجدناه بقوة في الحكومتين السابقتين. 

أما في الحكومة األولى التي ترأس����ها م����ن العام 1996 

إلى الع����ام 1999، فهناك أقدم نتنياهو على ما لم يفعله 

أي رئي����س وزراء من قبله، وال من بع����ده، ففي فترة تلك 

الحكومة عّين نتنياهو عدة مستشارين في مكتبه، وكل 

واح����د منهم متخصص بعمل واحدة م����ن الوزارات. وراح 

البعض يس����مى هذا “حكومة ظل” ف����ي داخل الحكومة 

ذاته����ا، إذ كان نتنياهو ينصت لتوصيات مستش����اريه، 

وحصل في عديد من األحيان صدام مباش����ر بين نتنياهو 

ووزرائه، على خلفية هذا النهج. 

وكان من خل����ف ذلك النهج أن نتنياه����و أراد في تلك 

األيام أيضا، كما هي الح����ال اليوم، ضمان تنفيذ مصالح 

حيتان المال الذين يدعمونه للوصول والبقاء في الحكم. 

وبلغة أخ����رى، فإن نتنياه����و يريد التأكد من “تس����ديد 

الفواتير االنتخابية” ل����كل واحد من داعميه، ولهذا فإذا 

كان في الماضي اتبع نهج تعيين مستشارين، وممارسة 

ضغوط مباشرة على وزرائه، فإن حالة عدم الثقة أوصلته 

إلى تولي عدة حقائب وزارية ضخمة في آن واحد.

في ه����ذه األيام س����يقر الكنيس����ت الموازن����ة العامة 

للعامي����ن الج����اري والمقب����ل، وبعد ذلك بيوم س����تنتقل 

الحكوم����ة واالئتالف إلى العمل الج����اري، الذي يحمل في 

طّياته الكثير من النقاط الصدامية بين أطراف االئتالف. 

وإذا م����ا أفلت نتنياهو من تلك النقاط وأنقذ ائتالفه ذا 

الغالبية البرلمانية الهش����ة، 61 نائبا من أصل 120 نائبا، 

فإنه بعد ثمانية أشهر من اآلن، سيجد نفسه مجددا أمام 

دوامة ميزانية العام 2017، وقد تكون هي أيضا مزدوجة 

لميزانية 2018 أيضا، ويشكك كثيرون، بمن فيهم شركاء 

ف����ي االئتالف، في أن ينجح نتنياهو في تخطي صعوبات 

ميزانية 2017، مستندا على ذات االئتالف. وإذا لم ينجح 

نتنياهو في توس����يع قاعدة االئت����الف الحاكم، فقد يجد 

نفسه مرة أخرى أمام انتخابات برلمانية مبكرة. 

نتنياهو ال يثق بمحيطه ويسعى لتسديد 
فواتيره االنتخابية لحيتان المال بنفسه!

*نتنياهو يتولى أربع حقائب وزارية مهمة إلى جانب رئاسة الوزراء: الخارجية واالقتصاد واالتصاالت والتعاون االقليمي *هذا مشهد غير مسبوق 

في كل حكومات إسرائيل *نتنياهو يسعى لتنفيذ مصالح حيتان مال في هذه الوزارات ولكن أيضا لحماية مصالحه الحزبية الشخصية وضمان 

مستقبله *أحد دوافع نتنياهو البارزة عدم إسناد حقائب ذات شأن كبير ترفع من مكانة شخصيات قد تصبح منافسة له داخل الليكود*
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انتهت األس���بوع الماضي ورشة عمل لهيئة األركان العامة للجيش 

اإلسرائيلي عقدت على مدار يومين في قاعدة سالح الجو »رامون«. 

وتم في ختامها عرض خطة »جدعون« المتعددة الس���نوات للجيش 

اإلسرائيلي.

وتش���مل ه���ذه الخطة، التي س���يتم اعتمادها للس���نوات الخمس 

القادمة، تقليصات واسعة النطاق في تشكيالت غير مقاتلة، وتعزيز 

الق���وات البرية ومنظومة »الس���ايبر«، وتغييرات تنظيمية الفتة، كما 

تشمل تغييرًا حاسمًا في نموذج الخدمة في الجيش الدائم. 

وتتضمن الخطة، بحس���ب ما نش���ر في وس���ائل إعالم إس���رائيلية، 

تقليص عدد قيادات الجيش بنسب تراوح بين 6% و%9. 

وس���يجري تقليص وحدات س���الح التربية والحاخامية العسكرية 

بنسبة 25%، وستقلص وحدة مقتفي األثر بنسبة مماثلة. 

لغى 300 وظيفة سائق في الجيش الدائم. 
ُ
وسوف ت

وس���تلغى كذلك منطقة قيادة الجبهة الداخلية، وستفكك قيادة 

لواء إقليمي في القيادة الجنوبية للجيش اإلس���رائيلي )لواء َهَعربا(. 

أما الفرقة 162 الخاضعة حاليًا لقيادة المنطقة العس���كرية الوسطى، 

فس���يتم وضعها تحت إمرة قي���ادة المنطقة العس���كرية الجنوبية، 

وستصبح الفرقة 162 مسؤولة عن لواء »غفعاتي«.

وقال���ت بعض وس���ائل اإلعالم إن التوفير الذي س���تحققه إجراءات 

التقليص هذه س���يخصص من أجل إنش���اء ذراع »الس���ايبر« على أن 

يكون قائد هذا الذراع برتبة لواء أسوة بسالحي الجو والبحر، ومن أجل 

تعزيز سالح البر في مختلف أوجه بناء القوة- التدريب، التزود بعتاد 

وأس���لحة، وتطوير وس���ائل قتالية. ومنذ العام الحالي س���وف تحول 

ميزانية إضافية تبلغ 800 مليون ش���يكل إلى س���الح البر. وفي إطار 

جهود تعزيز القوات البرية، س���وف تنقل وحدات صيانة من ش���عبة 

التكنولوجيا والدعم اللوجيستي إلى مقرات سالح البر.

وقال محللون عسكريون إن خطة »جدعون« تنبئ أيضا بإحداث ثورة 

ف���ي كل ما يتعلق بالخدمة في الجيش الدائ���م. فعدد أفراد الجيش 

الدائم الذي يبلغ حاليًا ما يقارب 45 ألفًا، س���ينخفض إلى نحو 40 ألفا 

بحل���ول نهاية العام الق���ادم. لكن عملية التغيي���ر األهم هي وضع 

نموذج جديد للخدمة في الجي���ش الدائم، مختلف كليًا عن النموذج 

الذي اقترحت���ه اللجنة التي يرأس���ها اللواء احتي���اط يوحنان لوكر. 

فقد توصلوا في الجيش اإلس���رائيلي إلى اس���تنتاج أن قرار رفع سن 

حدث بضغط من وزارة المالية، قد يتسبب 
ُ
التقاعد تدريجيًا الذي است

بضرر يفوق الفائدة المتوخاة منه. وبحسب ما قاله ضابط كبير، »فإن 

تحويل الجيش إلى جيش متقدم في الس���ن يكلف مااًل أكثر ويؤدي 

إلى نتائج أسوأ«. وبناء عليه، أعطى رئيس هيئة األركان العامة غادي 

أيزنكوت توجيهات بخفض س���ن التقاع���د. وكل من يصل إلى جيل 

التس���ريح سيحصل على معاش تقاعدي، وليس فقط قادة تشكيالت 

قتالية برتبة مقدم فما فوق مثلما اقترح لوكر.

وبموج���ب الخط���ة المقترحة، س���وف يعتمد الجيش اإلس���رائيلي 

»بوابتين للخروج« )القصد مخرجين للتس���ريح(- األولى في عمر ال�28 

عامًا، والثانية في عمر ال�35 عامًا. ومن ال يتوقع له الجيش اس���تمرار 

الخدم���ة في صفوفه فإنه يخلع زيه العس���كري. وم���ن يتجاوز مخرج 

التسريح الثاني يبقى حتى سن التقاعد.

وأش���ارت وسائل إعالم إلى أن معظم هذه التغييرات المقترحة في 

الخطة حصلت على موافقة ثالث���ة ضباط كبار، جميعهم من خريجي 

س���الح الجو: رئيس ش���عبة التخطيط السابق نمرود ش���يفر، وبديله 

الجدي���د عميكام نوركي���ن، ورئيس ش���عبة القوى البش���رية حجاي 

طوبوالنسكي. وهؤالء بلوروا ليس فقط إجراءات التقليص وإنما أيضًا 

المس���ار الجديد للجيش الدائم، الذي يبدو أكث���ر توازنًا ومالءمة من 

مقترح اللواء لوكر.

وتتعلق إحدى توصيات رئيس هيئة األركان العامة بإذاعة الجيش 

اإلسرائيلي )“غالي تساهل”(. 

ومثلما كشفت س���ابقًا جريدة “يديعوت أحرونوت”، فإن أيزنكوت 

مهتم بإخراج اإلذاعة من صفوف الجيش. وبحس���ب قول ضابط كبير، 

“فإن دور الوس���يلة اإلعالمية هو أن تنتق���د الجيش ال أن تكون جزءًا 

من���ه”. وأكد الضابط المذكور أن األمر ال يتعل���ق بإغالق إذاعة “غالي 

تس���اهل”، وإنما بوضعها تحت مس���ؤولية هيئة خارجية، ومن بين 

اإلمكانيات المطروحة هناك وزارة الدفاع. 

وأضاف���ت “يديع���وت أحرونوت” أن���ه عندما عرض عل���ى أيزنكوت 

منصب رئيس هيئة األركان العامة ألول مرة قبل نحو خمس���ة أعوام، 

رفضه تحت ذريعة أن بني غانتس مناسب أكثر لهذا المنصب. 

وبرأيها أراد أيزنكوت أن يصل إلى كرس���ي رئاس���ة األركان ناضجا 

وجاه���زا، بعد أن يكون قد أحاط بجمي���ع المكونات المطلوبة للجيش 

اإلس���رائيلي في الحقبة الحالية، مع القدرة على حشد تأييد جنراالت 

الجيش لتغييرات بعيدة الم���دى كالتي اقترحت، وهذه لم يتقبلها 

جميع الجنراالت بسهولة، ال بل تطلب المساس بالحاخامية العسكرية 

وبش���عبة التربية وبإذاعة “غالي تساهل”، الكثير من الشجاعة، على 

حد قول الصحيفة.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع موشيه يعلون يؤيد معظم هذه القرارات، 

لكن يوجد تباين في الرأي بين يعلون ورئيس األركان بخصوص إذاعة 

“غالي تساهل”، إنما من غير المؤكد أن ينال يعلون هذه المرة تأييد 

الجمه���ور وبالتأكيد لن ينال تفهم الجيش باالحتفاظ بمحطة إذاعة 

فقدت منذ فترة طويلة مس���وغها العسكري في وقت يتم فيه إغالق 

أو تقليص وحدات عسكرية. 

عرض خطة »جدعون« المتعددة السنوات للجيش اإلسرائيلي:

زيادة كبيرة في ميزانيات القوات البرية وإنشاء ذراع  »سايبر« تابع لهيئة األركان العامة!

بعدم���ا ج���رى اإلعالن األس���بوع الماض���ي عن غ���ارة جوية 

إسرائيلية بالقرب من مطار دمشق الدولي استهدفت بحسب 

ما قيل شحنة سالح معدة لحزب الله في لبنان، قدرت مصادر 

أمنية إس���رائيلية أن هذا الحزب يحاول زيادة ترس���انته من 

األس���لحة الدقيقة والنوعية من إنتاج الصناعات العسكرية 

اإليرانية.

وبعدما كانت إس���رائيل تق���در امتالك ح���زب الله لحوالي 

120 ألف ص���اروخ، صارت مؤخرا تتحدث عن امتالكه 150 ألف 

صاروخ، فضال عن طائرات من دون طيار. 

وتحاول إسرائيل القول طوال الوقت إن إيران، وبعدما أبرمت 

االتفاق النووي مع القوى العظمى، صارت أكثر حرية من الناحية 

االقتصادية لزيادة شحناتها من األسلحة الدقيقة لحزب الله، 

خاصة من األن���واع القادرة على ضرب أهداف إس���تراتيجية 

 وبن���ى تحتي���ة ومواق���ع للجي���ش اإلس���رائيلي بدق���ة أكبر.

وأشار المراسل العس���كري لموقع “واال” أمير بوحبوط إلى أن 

إيران صارت ترس���ل بشكل متزايد ش���حنات أسلحة أكبر إلى 

مطار دمش���ق، ومن هناك تنقل بش���احنات إلى مناطق تحت 

سيطرة حزب الله. 

وقال إن إيران كانت في الماض���ي أكثر حذرا في نقل هذه 

األس���لحة إلى مطار دمشق وقواعد سالح الجو السوري، لكنها 

صارت حاليا تش���عر بحرية أكبر في إرسال الشحنات وتسيير 

القوافل.

من ناحية أخرى، كتب محلل الش���ؤون العربية لموقع “واال« 

آفي سس���خاروف أن التقدي���رات في إس���رائيل تتحدث عن 

امتالك 150 ألف صاروخ معظمها ذو مدى قصير لكن بعضها 

بعي���د المدى. وأوضح أنه برغم وج���ود آالف من مقاتلي حزب 

الله يقاتلون في س���ورية منذ أكثر من ثالثة أعوام، وخسارة 

الح���زب العديد من مقاتلي���ه وقادته، إال أنه ل���م يوقف أبدا 

طوال هذه الفترة جهوده للتزود بأس���لحة الستخدامها ضد 

إسرائيل وليس في سورية. وأش���ار إلى أن حزب الله يواصل 

تخزين صواريخ متوس���طة المدى يجلبها من سورية، ويجلب 

صواريخ بعيدة المدى من إيران.

وكتب سس���خاروف أن حزب الله أنشأ أسطوال من الطائرات 

من دون طيار المعدة ليس لجمع المعلومات االس���تخباراتية 

فقط وإنما أيضا للهجوم.

وأضاف أن حزب الله يواصل جهوده المتالك صواريخ أرض 

جو من طراز “س���ام 17” و”سام 22”، فضال عن صواريخ أرض- 

بحر من طراز “ياخونت”. وأش���ار إل���ى أن حزب الله، وفي ضوء 

الحرب األهلية السورية والغارات اإلسرائيلية، فهم أن عليه 

التزود بمثل هذه األسلحة.

وبرغم ما أعلن من غارات على ش���حنات معدة لحزب الله في 

سورية فإن التقدير الش���ائع في إسرائيل هو أن الحزب غير 

معني بمواجهة حربية مع إس���رائيل في هذا الوقت. وبحسب 

سس���خاروف فإنه بالرغم من وجود ش���عور بالثقة لدى قيادة 

حزب الله بأن التدخل الروس���ي في س���ورية واالتفاق النووي 

مع إيران س���يقودان إلى زيادة المس���اعدات اإليرانية له، إال 

أن أفعال���ه تظهر أن���ه ال يبحث عن التصعيد ضد إس���رائيل. 

وباإلضاف���ة إلى ذل���ك فإنه يحرص على ع���دم تصعيد النزاع 

الداخلي في لبنان.

وكانت أنباء س���ورية تحدثت عن غارات إس���رائيلية مطلع 

األس���بوع الماضي على جبال القلمون قيل إنها تحوي مخازن 

صواريخ “س���كود” تابعة للواء 155 في الجيش السوري. وبعد 

ذلك جرت الغارة األخيرة بالقرب من مطار دمشق الدولي. 

وترفض إس���رائيل اإلق���رار بقيامها بغارات على س���ورية 

وتت���رك غموضا كبي���را يحيط بهذه المس���ألة، ب���ل إن وزير 

الدفاع اإلس���رائيلي موشيه يعلون قال في تعليق على إحدى 

الغارات إن “إلس���رائيل خطوطا حمراء، مثل انتهاك سيادتنا 

في هضبة الجوالن ونقل أس���لحة متطورة وس���الح كيميائي 

لمنظم���ات إرهابية مثل ح���زب الله”. ومع ذل���ك حاول إبعاد 

التهمة عن إس���رائيل قائال: “إنهم دوم���ا يتهموننا... ونحن 

ال نتدخل في الش���ؤون الداخلية لسورية وفي الحرب األهلية 

الفتاكة الجارية هناك. من جه���ة أخرى، لدينا مصالح ونحن 

نحافظ على الخطوط الحمر وعلى حريتنا في العمل”.

وقبل نشر هذه التقديرات، ش���هدت إسرائيل جداًل واسع 

النط���اق حول موضوع جهوزية الجبهة الداخلية المدنية ألي 

مواجهة عسكرية مقبلة أو لحاالت طوارئ أخرى.

فق���د أصدر مراقب الدولة اإلس���رائيلية، القاضي المتقاعد 

يوسف شبيرا، في شهر أيلول الماضي، تقريرا حول جهوزية 

إس���رائيل لحاالت الطوارئ، مثل الحروب والكوارث الطبيعية 

والحرائ���ق، تبين منه وج���ود خلل وتقصير كبي���ر من جانب 

السلطات المختصة في هذا المجال.

وعمليا أكد التقرير أن إس���رائيل ليست مستعدة لمواجهة 

حالة طوارئ كبيرة، وأن جهوزية الجبهة المدنية اإلسرائيلية 

لحاالت الطوارئ أدنى كثيرا من المستوى المطلوب.

وق���ال المراقب في التقرير إنه ال يوجد في إس���رائيل حتى 

اآلن نظ���ام تش���ريعي لتركيز كاف���ة المواضي���ع المتعلقة 

باالعتن���اء بالجبهة الداخلية في فت���رات الطوارئ، ولتوضيح 

تدري���ج الصالحي���ات ومجاالت المس���ؤولية ل���كل واحدة من 

الوزارات والهيئات التي تعنى بش���ؤون الجبهة الداخلية في 

فترات الطوارئ. 

ووج���ه المراق���ب رس���الة مباش���رة إل���ى رئي���س الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياه���و، وكتب ف���ي التقرير أنه 

“ينبغ���ي النظر إلى اس���تمرار الوضع الحال���ي، حيث ينقص 

تنظيم تشريعي ش���امل، على أنه خلل خطير”. وشدد مكتب 

مراقب الدول���ة مجددا على أنه “ينبغ���ي االمتناع عن التأخر 

أكثر في هذا الموضوع الهام، الذي يش���كل عنصرا هاما في 

تطبيق القدرة التنظيمية لالعتناء بالجبهة الداخلية، وجدير 

برئيس الحكوم���ة أن يوعز لجميع الجهات ذات العالقة بدفع 

االعتن���اء بهذا الموض���وع، وطرح هذه القضي���ة للنقاش في 

الحكومة واتخاذ قرار بشأنها”. 

وأض���اف المراقب أنه “ما زالت هناك عيوب وفجوات كثيرة 

في قدرة الهيئات ذات العالقة على تجهيز الجبهة الداخلية 

ألحداث طارئة، وغالبيتها معروف منذ سنوات طويلة، وبرغم 

ذل���ك لم تتق���دم العناية بها كما هو مطل���وب، وحان الوقت 

لوضع حلول لها”. 

إخفاقات مزمنة
وينتقد هذا التقرير الجديد، كتقارير أخرى عديدة سبقته 

حول الموضوع نفس���ه، الحكومة بس���بب سلس���لة طويلة من 

اإلخفاقات الخطي���رة، والتي تبدو مزمنة، ف���ي كل ما يتعلق 

بجهوزية إسرائيل لحاالت الطوارئ، وأهمها:

مشاكل خطيرة في تنظيم وس���ير عملية العناية بالجبهة 

الداخلية على المستوى الوطني. 

انعدام التنظيم التش���ريعي الشامل، من خالل سن قوانين 

للعناية بالجبهة الداخلية، ووصف التقرير هذا اإلخفاق بأنه 

“خلل خطير”.

عدم وجود صالحية لدى أية هيئة من أجل فرض تعليمات 

وتوجيه���ات عل���ى الس���لطات المحلية تتعلق باالس���تعداد 

لحاالت الطوارئ.

عدم تحديد من هي الجهة المسؤولة عن العناية بالجبهة 

الداخلية أثناء حدوث حالة طوارئ.

وبرغم أن هذه االنتقادات طرحها مراقب الدولة اإلسرائيلية 

في تقارير س���ابقة، إال أن المراقب، مثله مثل خبراء عديدين 

في هذا المجال، شدد في التقرير الجديد على أن ذلك كله لم 

يحفز الحكومة والسلطات األخرى، وخاصة السلطات المحلية، 

على االعتناء بالجبهة الداخلية بصورة شاملة.

في هذا الس���ياق، طرحت دراسة جديدة صادرة عن “معهد 

أبحاث األمن القوم���ي” في جامعة تل أبيب قبل أس���بوعين، 

تساؤال حول ما إذا كانت إس���رائيل ما زالت غير جاهزة لحالة 

طوارئ بعد تسع سنوات على حرب لبنان الثانية.    

واعتبرت الدراسة أن اإلجابة على هذا السؤال لها عدة أوجه. 

فمن جهة، ط���رأ تقدم على سلس���لة م���ن المواضيع التي 

“تحس���ن بصورة كبيرة الق���درة الدفاعية أم���ام الصواريخ”. 

وأش���ارت الدراس���ة إلى أن أبرزها ه���ي “المنظومة الدفاعية 

الفعال���ة”، وخاص���ة منظوم���ة “القبة الحديدي���ة” المضادة 

للصواري���خ القصيرة الم���دى ومنظومة “العصا الس���حرية” 

العتراض الصواريخ المتوسطة المدى، علما أن هذه المنظومة 

لم تدخل بعد حيز االس���تخدام، لكن يتوقع أن تكون جاهزة 

لالستخدام في الفترة القريبة المقبلة.

وأش���ارت الدراس���ة إل���ى أنه خ���الل الحروب األخي���رة بين 

إس���رائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وخاصة في الحرب 

األخيرة في صيف العام الماضي )عملية “الجرف الصامد”(، 

وفرت منظومة “القبة الحديدي���ة” حماية تكاد تكون كاملة 

للتجمعات السكنية في إسرائيل.

بالرغ���م من ذلك، لفتت الدراس���ة إل���ى أن منظومة “القبة 

الحديدية” لن تكون ناجعة كالس���ابق، في حال نشوب حرب 

م���ع حزب الله، عل���ى خلفية توقعات بأن حزب الله س���يطلق 

كمي���ات صواريخ أكبر وبش���كل مكثف أكثر، م���ن تلك التي 

أطلقته���ا “حماس”، إل���ى جانب أن مدى صواري���خ حزب الله 

ودقتها في إصابة األهداف ذات نوعية أعلى وأفضل. 

ووصفت الدراس���ة ذلك ب���أن “التحدي س���يكون في حينه 

أخطر”. وقالت إن “المنظومة الدفاعية الفعالة لن تتمكن من 

توفير رد كامل، وخاصة في حال لم يتضاعف حجم القوة من 

أجل منح حماية معقولة لقواعد الجيش اإلس���رائيلي والبنى 

التحتية الحيوية وكذلك التجمعات السكانية”.

ورأت الدراس���ة أن ثمة تحس���نا آخر طرأ، يتعلق بتوس���يع 

عدد المناط���ق الخاضعة لمنظومة التحذي���ر األوتوماتيكية 

م���ن الصواريخ التي يتم إطالقها باتجاه إس���رائيل، واعتبرت 

الدراس���ة أن ذلك “يس���مح بوجود حياة عادية في ظل حالة 

طوارئ لمعظم المواطنين حتى أثناء شن هجمات صاروخية”.

كذلك أشارت الدراسة إلى تحسن آخر هو تشكيل منظومة ضباط 

ارتب���اط بين قيادة الجبه���ة الداخلية والس���لطات المحلية “وهذا 

يعكس التغير اإلدراكي لدى قيادة الجبهة الداخلية، والذي يوجه 

نفسه نحو مد السكان بمساعدة نشطة جدا في حاالت الطوارئ”. 

الجهوزية المدنية
لكن الدراسة أضافت أنه »من الجهة األخرى، ما زالت هناك 

فج���وات نظامية كثيرة وهامة، تضع عالمة اس���تفهام حيال 

جدي���ة التعام���ل مع الدفاع ع���ن الجبهة المدني���ة. وأهمها 

المسألة التي لم تتم تسويتها بشأن الصالحية والمسؤولية 

ع���ن إدارة االس���تعداد المدني المس���بق للط���وارئ وتركيز 

المجهود في حاالت الطوارئ«. 

وأضافت أنه »بالنس���بة لمعظم السلطات المحلية، ال أساس 

واقعيا للمقولة الس���ائدة بأن الس���لطات المحلية هي ’حجر 

األساس’ في إدارة حالة الطوارئ«. 

وشددت الدراسة على أنه »في المستوى الحكومي أيضا، ال 

توجد قدرة لدى وزارة الدفاع اإلسرائيلية على فرض أي شيء 

على الوزارات األخ���رى. والوضع ليس أق���ل خطورة في مجال 

جهوزية البنى التحتي���ة الوطنية الهامة، مثل المجال البالغ 

األهمية المتمثل بأمن جهاز الكهرباء«.

وأوضحت الدراس���ة أنه »خالفا للجبهة العس���كرية، المنظمة 

والمرتبة نس���بيا، ال يوجد للجبهة المدنية، الحساس���ة للغاية، 

’صاح���ب بيت’. وقد فش���لت مح���اوالت تنظيم ه���ذا الموضوع 

من خالل س���ن قوانين. وإذا كان الوضع غير قابل للتحس���ن في 

المجال الدفاعي األمني، فإن الوضع أخطر بما ال يقاس في مجال 

الجهوزية أمام كوارث الطبيع���ة، وخاصة الزالزل المدمرة، التي 

من دون اس���تعداد فع���ال لها قد تكون أضراره���ا أخطر بكثير 

وجهود ترميم األضرار قد تمتد طويال وتكون مكلفة ومؤلمة«. 

وعن أس���باب عدم عمل حكومات إس���رائيل على تحس���ين 

جهوزية الجبهة الداخلية، رغم أن التقديرات في إس���رائيل 

تتوق���ع حروبا مقبلة وحدوث أض���رار خطيرة، إلى جانب توقع 

حدوث كوارث طبيعية س���تؤدي إلى تعرض الكثيرين لألذى، 

قالت الدراس���ة إن هناك أس���بابا عديدة لعدم وجود الجبهة 

المدنية على س���لم األولويات الوطني، وأكدت أن التغيير في 

هذا االتجاه يمكن حدوثه من خالل إجراء نقاش عام حوله.

أحد أسباب إهمال الجبهة الداخلية متعلق، وفقا للدراسة، 

»بال���روح األمنية اإلس���رائيلية، التي تمن���ح أفضلية واضحة 

للتهديدات العسكرية على مخاطر الطبيعة، وتفضل توفير 

رد في المس���توى الهجومي، بينما توفير الرد في المس���توى 

الدفاعي والحماية بطيء للغاية«.

وقالت الدراس���ة إن أحد التعبي���رات البارزة عن ذلك برز في 

الماض���ي عندما عارض الجيش اإلس���رائيلي بناء قوة دفاعية 

فعالة. »ويوجد صدى آني لهذا التوجه في وثيقة إستراتيجية 

الجيش اإلس���رائيلي التي أصدرها مؤخرا رئيس هيئة أركان 

الجيش )غادي آيزنك���وت(، وكذلك ف���ي األفضلية الواضحة 

الممنوحة، مثلما كان الوضع في المواجهات التناس���بية )أي 

الحروب بين جيوش الدول(، لشراء السالح والعتاد العسكري 

وبناء القوة الهجومية«.  

ولفتت الدراس���ة إلى أن »المدرسة الرائدة في جهاز األمن 

ما زالت تعتبر أن القدرات الهجومية هي التي س���توفر الرد 

المناس���ب للتحدي، وأنها س���تعزز ُبعد ال���ردع وإذا ما تبدد 

ر الرد للجبهة الداخلية 
َ
فإنها س���تزيل التهديد. هكذا سيوف

اإلس���رائيلي، التي يتوقع أن ’تبدي مناعة’، بانتظار االجتياح 

البري وتفعيل مكثف لقوة نيران الجيش اإلس���رائيلي، حتى 

القضاء على التحدي الصاروخي«.  

إال أن الدراس���ة أشارت إلى أن اإلش���كاليات التي تم اكتشافها 

مرة تلو األخرى في ممارس���ة االجتياح البري الهجومي »لم تقّوض 

األفضلي���ة الواضح���ة الت���ي ُمنحت له���ا. وكانت تؤخ���ر التطرق 

المناسب إلى الُبعد الدفاعي المطلوب. لكن األمر غير الكافي الذي 

جرى تنفيذه في المجال األمني، ال يزال بالغا جدا قياس���ا بالقليل 

الذي تم تنفيذه في مجال االستعداد للكوارث الطبيعية«.  

وأش���ارت الدراس���ة إلى وجود تفس���ير آخر لع���دم االهتمام 

بجهوزي���ة الجبهة المدنية، وهو موجود في المجال السياس���ي 

– الس���لطوي. »إن المبنى االئتالفي في إس���رائيل يمنح كل وزير 

مسؤولية في مجاله، ومن هنا فإنه ثمة صعوبة في دفع عرضية 

متعددة األبعاد، كما هو مطلوب من أجل االس���تعداد العمالني 

والمدني المناسب في الجبهة الداخلية. وحتى التعاون المطلوب 

بين وزارتي الدفاع واألمن الداخلي وبين الجيش والشرطة وباقي 

أجهزة الرد األولي ال يزال بعيدا عن الوضع األمثل«.

ضعف السلطات المحلية
إضاف���ة إلى ذلك »هن���اك ضعف بنيوي ومالي وسياس���ي 

ف���ي غالبية الس���لطات المحلي���ة، التي يأمل القس���م األكبر 

من رؤس���ائها بأن يتجاوزه الحدث الق���ادم، الحرب أو الكارثة 

الطبيعية، أو بأال يحدث خالل واليته، وهذا األمر ينشئ أيضا 

حاجزا جهازي���ا ملحوظا أمام دفع عملية االس���تعداد لحاالت 

الطوارئ«.   

وقالت الدراس���ة إنه بصورة عامة، فإن االس���تعداد لحاالت 

الطوارئ تحظى في إس���رائيل، في غال���ب األحيان، بمعالجة 

موضعية وغي���ر مترابطة، في ظل غياب غ���الف نظري متفق 

عليه. »وص���راع الق���وى المتواصل بين الجهات السياس���ية 

والبيروقراطي���ة يحتل مكانا مركزي���ا ويصّعب تركيز االنتباه 

عل���ى إحداث قف���زة، تضع االس���تعداد لح���االت الطوارئ في 

مكانها المناسب«.  

ولفتت الدراس���ة إل���ى أنه إضافة إلى كل م���ا تقدم، هناك 

»انعدام معرفة وإدراك لدى الجمهور الواس���ع حيال المخاطر 

الكامنة باألس���اس في مجال الكوارث الطبيعية عامة والزالزل 

خاصة، إلى جانب الش���عور الس���ائد بأن ’هذا األمر لن يحدث 

لي’ وأن االس���تعداد لحاالت الطوارئ هو مش���كلة الس���لطات 

وباإلمكان دائما اختالق رد عليها«. 

ووفقا للدراسة فإن هذا الشعور تعزز في السنوات األخيرة 

ف���ي أعقاب نجاحات »منظومة الدفاع الفعالة«، وأن الش���عور 

هو »إذا كنا محميين، فإنه ال توجد مش���كلة حقيقية ولذلك ال 

توجد حاجة إلى جهوزية مس���بقة وال مكان لممارسة ضغوط 

عل���ى الحكومة من أجل دفع االس���تعداد لحاالت الطوارئ في 

سلم األفضليات الوطنية«. 

وخلصت الدراسة إلى أن »إحداث تغيير إدراكي وحده، لدى 

الجمهور والحكومة والجيش والسلطات المحلية، من شأنه أن 

يضع موضوع االستعداد لحاالت الطوارئ في مكانه المناسب. 

واإلمكانية األخرى، هي طبعا انتظار كارثة كبيرة يس���قط من 

جرائها ضحايا وتتسبب بأضرار هائلة... وعندها فقط سيتم 

البدء باستخالص الدروس وإحداث تغيير في صور الجهوزية. 

وهذا هو ما حدث في دول قوية أخرى«.

تقديرات إسرائيلية جديدة: 

حزب الله بات يمتلك 150 ألف صاروخ وطائرات من دون طيار معّدة أيضا للهجوم!
*تقارير وتحليالت: الروح األمنية الهجومية السائدة لدى أصحاب القرار في إسرائيل والبنية السياسية القائمة تمنعان التركيز على تحسين جهوزية الجبهة المدنية*

"حزب الله" في حسابات إسرائيل: تهديد ال يزال قائمًا.                               )أ.ب(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع في نسبة انخراط 
الحريديم في سوق العمل

قال تقرير جديد لس���لطة التشغيل اإلسرائيلية إن معطيات 

الربع الثالث من الجاري، أظهرت ارتفاعا متواصال لنسبة انخراط 

الرج���ال المتدينين المتزمتين “الحريديم” في س���وق العمل، 

م���ن نس���بة 33% في الع���ام 2005 إلى 43% ف���ي العام 2013، 

إلى نس���بة 49% في الربع الثالث من الع���ام الجاري، إال أن هذه 

النس���بة ما تزال بعيدة عن نسبة 63% التي وضعتها الحكومة 

لتحقيقها حتى العام 2020.

ويمتن���ع رجال الحريديم عن االنخراط في س���وق العمل، من 

منطلقات دينية، وهم بغالبيتهم يفضلون البقاء في المعاهد 

الديني���ة وتلق���ي مخصص���ات، بخ���الف عن نس���ائهم الالتي 

ينخرطن في س���وق العمل بنس���بة أعلى بكثير، وباتت تتجاوز 

53%. إال أنه بموجب تقارير س���ابقة، فإن نسبة أخرى من رجال 

الحريديم ينخرطون في سوق العمل غير المسجل، أو في قطاع 

ما يس���مى “االقتصاد األس���ود”، الغائب عن السجالت المالية 

الرس���مية، وخاصة الضرائب. وحس���ب تلك التقارير فإنه في 

مجتمع الحريديم المنغلق على نفس���ه ي���دور اقتصاد داخلي 

يقدر بمليارات الدوالرات س���نويا، وفي قسمه األكبر يتركز في 

معاه���د خاصة، وتقديم خدمات دينية، ومش���اريع اقتصادية 

صغيرة.

وتس���عى المؤسس���ة اإلس���رائيلية دائما إلى فت���ح مجتمع 

“الحريديم” على االقتصاد، وكانت الحكومة الس���ابقة برئاسة 

بنيامي���ن نتنياه���و قد قلص���ت الميزاني���ات الت���ي يتلقاها 

الحريدي���م ومعاهدهم الديني���ة، اضافة إلى ف���رض الخدمة 

العس���كرية االلزامي���ة تدريجيا على ش���بانهم، إال أن الحكومة 

الحالية، التي عادت كتلتا الحريديم لتكونا ش���ريكتين فيها، 

ألغت كل التقليصات في الميزانيات، وأضافت عليها. في حين 

من المتوقع أن يصوت الكنيس���ت في األس���ابيع المقبلة على 

قانون جديد يفرغ قان���ون التجنيد االلزامي على الحريديم من 

مضمونه.

كما أشار تقرير سلطة التش���غيل ذاته إلى ارتفاع أيضا في 

نس���بة انخراط العرب في س���وق العمل، إذ ارتفعت النسبة من 

4ر76% حتى نهاية العام الماضي 2014، إلى نس���بة 78% حتى 

نهاي���ة الربع الثالث م���ن العام الجاري، وكانت نس���بة انخراط 

الرجال العرب في سوق العمل قبل خمس سنوات 72%. وتبقى 

هذه نس���بة عامة، ألن نس���بة انخراط العرب ف���ي جيل مبكرة 

قريبة من نسبة انخراط اليهود، ولكن بسبب فقدان المؤهالت 

المهنية، واالضط���رار للعمل في أعمال قاس���ية تحتاج لجهد 

جس���دي، فإن العاملين العرب يضطرون للتوقف في جيل قبل 

سن التقاعد بسنوات.

كذل���ك يش���ير التقرير ذاته إلى أن نس���بة انخراط النس���اء 

العربيات ارتفع من 28% في العام 2010، إلى نس���بة 33% في 

الع���ام الجاري. والنس���اء العربيات هّن الش���ريحة األكثر ظلما 

إذا أنه���ن محرومات من ف���رص العمل المالئم���ة، الغائبة عن 

تجمعاتهن السكنية. 

انخفاض بنسبة 13% في 
مشتريات الشهر الماضي

قال اس���تطالع لش���ركة األبحاث االقتصادي���ة “رايس” التي 

تتابع الحركة التجارية في ش���ريحة م���ن 3200 متجر كبير، إن 

مبيعات الش���هر الماضي تش���رين األول، تراجعت بنسبة %13 

مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، رغم أنه شهر موسم 

المبيعات الشتوية، وحسب الشركة فإن هذا يعود إلى تدهور 

األوضاع األمنية، واندالع الهّبة الفلس���طينية. كذاك انعكست 

الهّبة الفلسطينية على قطاع السياحة، إذ تراجع أعداد السياح 

في الش���هر الماضي تشرين األول بنس���بة 14%، عدا الغاء %25 

من حجوزات الشتاء المقبل.

ويق���ول التقري���ر إن االنخفاض في المبيعات في األس���ابيع 

الثالث���ة األولى من الش���هر ذاته أكب���ر بكثي���ر، إال أن األجواء 

العاصفة التي ش���هدتها البالد في األسبوع األخير من الشهر، 

رفعت المبيعات بنس���بة 9%، لتقلص حجم انخفاض المبيعات 

الحاصل.

وكما ذكر، فقد انعكست األوضاع األمنية على قطاع السياحة، 

وقال مكتب اإلحصاء المركزي إنه في الش���هر الماضي تشرين 

األول، وصل إلى إسرائيل 290 ألف سائح، وهو انخفاض بنسبة 

14% في أعداد السياح مقارنة مع نفس الشهر من العام 2013، 

ولكنه ف���ي ذات الوقت ارتفاع بنس���بة 5% عم���ا كان في ذات 

الش���هر من العام الماضي 2014، الذي ش���هد تراجعا حادا في 

السياحة إثر الحرب على قطاع غزة في صيف ذلك العام.

وفي المجم���ل، قال مكت���ب اإلحصاء المركزي إن الس���ياحة 

تراجعت في الشهرين الماضيين بنسبة 7%، مقارنة مع نفس 

الفت���رة من الع���ام 2013، ولكنها كانت أعلى بنس���بة 13% من 

نفس الفترة في العام الماضي 2014.

وكان اتحاد وكالء الس���ياحة اإلس���رائيلي قد أعلن في مطلع 

الش���هر الحالي، عن أن 25% من الحجوزات الس���ياحية القادمة 

في موس���م الش���تاء المقبل، قد ألغيت بفعل تدهور األوضاع 

األمنية، وهذا التراجع يأتي أيضا في ظل تراجع أعداد السياح 

إلى إس���رائيل، من���ذ الحرب األخيرة على قط���اع غزة في صيف 

العام الماضي 2014.

وق���ال مدير اتحاد وكالء الس���ياحة إن “االتحاد” يعمل حاليا 

على اقناع أولئك الذين لم يحسموا أمرهم بعد، ويفكرون بإلغاء 

الحجوزات. وحسب ما ورد فإن هذه االحصائيات التي يعرضها 

مدير “االتحاد” تتعلق بحجوزات المجموعات السياحية، وهي 

ال تش���مل الس���ياحة الفردية، أو غير المنظمة، فهؤالء يصعب 

حصرهم مسبقا، وتنعكس حركتهم في اإلحصائيات النهائية 

لكل فترة محددة.

وقالت صحيفة “ذي ماركر” إن الهّبة الفلس���طينية قلبت كل 

التوقعات للسياحة في العام الجاري، بعد أن شهدت السياحة 

في العام الماضي انخفاضا كبيرا جدا بس���بب الحرب على غزة. 

وحتى اندالع الهّبة كانت مؤش���رات الس���ياحة إلى إس���رائيل 

تثير “أجواء التفاؤل”، ولكن هذه األجواء انقلبت في األس���ابيع 

األخيرة.

أعلنت س���لطة الضرائب اإلس���رائيلية أن جباية الضرائب في األش���هر 

العش���رة األولى من العام الجاري س���جلت ذروة غير مسبوقة وبلغ حجمها 

227 مليار شيكل، وهو ما يعادل 59 مليار دوالر، وهذا يعني ارتفاعا بنسبة 

5ر7% مقارنة بنفس الفترة م���ن العام الماضي. في حين عرضت منظمة 

التعاون OECD توقعاتها للنمو االقتصادي اإلسرائيلي للعامين الجاري 

والمقب���ل، 5ر2% و2ر3%. كما أعلن مكت���ب اإلحصاء المركزي عن انخفاض 

الصادرات اإلسرائيلية بنسبة 8%، وارتفاع االستيراد بنسبة 7ر%1.  

وحسب تقرير سلطة الضرائب، فإن حجم الضرائب التي تمت جبايتها 

في األش���هر العشرة األولى بلغ 2ر227 مليار ش���يكل، إال أن نسبة ارتفاع 

الضرائب في ش���هر تش���رين األول الماضي بلغت 9ر3% مقارنة مع نفس 

الش���هر من العام الماضي، بينما ارتفعت الضرائب بنس���بة أعلى 5ر%7 

مقارنة مع األشهر العشرة األولى من العام الماضي، وقد يكون ساهم في 

انخفاض نسبة االرتفاع في الشهر الماضي، تخفيض ضريبة المشتريات 

من 18% إلى 17%، كما باتت قائمة اليوم.

وقالت وزارة المالية إن العجز في الموازنة العامة في األش���هر العشرة 

األولى من هذا العام، كان أقل بكثير مما هو مخطط له، 4ر7 مليار ش���يكل 

)9ر1 مليار دوالر(، مقابل 1ر13 مليار شيكل )37ر3 مليار دوالر( في األشهر 

العشرة األولى من العام الماضي 2014. كما أن العجز الحاصل في األشهر 

العش���رة األولى من هذا العام، ما يزال بعيدا جدا عن العجز المخطط لكل 

العام 2015، حوالي 4ر31 مليار شيكل، وهو ما يعادل 1ر8 مليار دوالر.

ومن المتوقع أن تش���رع الحكومة حت���ى نهاية العام الجاري، في صرف 

ميزاني���ات على حس���اب ميزانيات الع���ام المقبل، كي تص���ل إلى العجز 

المخطط، في حين م���ن المتوقع أن تلتهم وزارة الدفاع الفائض الحاصل 

ف���ي خزينة الضرائب، رغم أن مس���ؤولي وزارة المالي���ة يطالبون بتحويل 

القسم األكبر من الفائض لتقليص الدين العام. 

وعلى صعي���د تقديرات النمو للعامي���ن الج���اري 2015 والمقبل 2016، 

فقد عرضت منظمة التع���اون للدول المتط���ورة OECD توقعاتها للنمو 

االقتصادي اإلس���رائيلي للعامين الجاري والمقبل، وجاءت ش���بيهة إلى 

درجة التطابق مع توقعات المؤسس���ات اإلس���رائيلية، إذ قالت المنظمة 

إن نمو هذا العام س���يبلغ 5ر2%، وهي النس���بة األدن���ى منذ العام 2009، 

وفي العام المقبل س���يرتفع النمو إلى نس���بة 2ر3%. كما قالت المنظمة 

إن البطالة في إسرائيل س���تبقى تراوح عند نسبتها الحالية حتى العام 

.2017

وحسب OECD فإن ما سيرفع النمو االقتصادي نسبيا في العام المقبل، 

بقاء نس���بة البطالة منخفضة، وارتفاع اضافي للح���د األدنى من األجر، ما 

سيزيد من القوة الشرائية لدى الش���رائح الفقيرة، خاصة في ظل تراجع 

األسعار، وانخفاض معدالت التضخم، التي ما تزال “سلبية”.

وكان مكتب اإلحصاء المركزي قد أعلنت في الش���هر الماضي عن خفض 

توقعاته للنمو االقتصادي للعام الجاري، أس���وة بم���ا أقدمت عليه وزارة 

المالي���ة وبنك إس���رائيل المركزي. وي���رى مكتب اإلحص���اء أن النمو لن 

يتعدى نس���بة 5ر2%. وكان بنك إس���رائيل قد خفض توقعاته للنمو في 

العام الجاري 2015، من 3% حس���ب التوقعات الس���ابقة، إلى 6ر2% حاليا، 

وهي النس���بة التي توقعتها وزارة المالية اإلسرائيلية أيضا. كما خفض 

البنك توقعاته للنمو في العام المقبل 2016 من 7ر3% حس���ب التوقعات 

الس���ابقة، إلى 3ر3% حاليا. وجاء هذا التخفيض على ضوء معدالت النمو 

المنخفضة كليا في الربعين األول والثاني من العام الجاري، وتوقعات بأن 

ينخفض النمو إلى نسبة 5ر%2.

إل���ى ذلك فقد قال مكتب اإلحصاء المركزي إن الصادرات اإلس���رائيلية 

انخفضت في االشهر التسعة األولى من العام الجاري بنسبة 8%، مقارنة 

مع نفس الفترة من العام الماضي 2014، في حين س���جل االس���تيراد في 

نفس الفترة ارتفاعا بنس���بة 7ر1%، وكان من المفترض أن يسجل ارتفاع 

االستيراد نسبة عالية، إال أن انخفاض أسعار النفط في العالم لجم نسبة 

الزيادة.

واالنخفاض األبرز في الصادرات كان في الصادرات الصناعية، التي هي 

في وتيرة انخفاض منذ نهاية العام 2013، إال أن هذه الصادرات شهدت 

ف���ي الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا، ما لجم وتيرة انخفاض إجمالي 

الصادرات في هذا العام.

معطيات اقتصادية اسرائيلية
ارتفاع في جباية الضرائب وتراجع الصادرات والنمو عند أدنى مستوياته

*حجم الضرائب بلغ ذروة غير مسبوقة- 227 مليار شيكل خالل 10 أشهر )59 مليار دوالر( *الصادرات تتراجع 

بنسبة OECD * %8 تنضم إلى التوقعات المنخفضة للنمو االقتصادي في العام الجاري- 5ر%2*

قال تقرير جديد لمكتب اإلحصاء المركزي إن ديون العائالت واألفراد 

في إس����رائيل ارتفعت في األش����هر العش����رة األولى من العام الجاري، 

بنس����بة 2ر4%، ليصل إجمالي الديون إلى نح����و 117 مليار دوالر، وحوالي 

68% منها قروض اسكانية. 

وكان تقرير بنك إسرائيل الذي صدر قبل أسابيع قد تحدث عن ارتفاع 

بنسبة 3% لديون العائالت واالفراد، في النصف األول من العام الجاري، 

ما يعني أن الديون في ارتفاع مس����تمر، وهو األمر الذي حذر منه مراقب 

الدولة العام، في تقريره الس����نوي الصادر في نهاية الش����هر الماضي 

تشرين األول. 

وق����ال تقرير المكتب إن حج����م الديون العام بلغ عند نهاية الش����هر 

الماضي من العام الجاري 451 مليار شيكل )117 مليار دوالر تقريبا(، وهو 

ما يعني ارتفاعا بنسبة 2ر%4. 

ويش����ير التقرير إلى أن الدي����ون، غير القروض االس����كانية، ارتفعت 

وحدها بنسبة 5ر5%. والديون من خالل بطاقات االعتماد ارتفعت وحدها 

بنس����بة 5ر7%. كما أشارت شركات استثمار إلى أن أعداد العائالت التي 

تتجه لشركات قروض، للحصول على قروض لتغطية العجز في البنوك، 

تتزايد باستمرار. وحسب تقرير آخر، فإن حجم القروض التي تحولت إلى 

دائرة اإلجراءات القضائية بلغ 7ر13 مليار دوالر. 

وكان تقرير بنك إس����رائيل المركزي، الذي صدر قبل أسابيع قليلة، قد 

أش����ار إلى أن ديون العائالت واألفراد، بمعنى ليس����ت ديون المش����اريع 

االقتصادي����ة، ق����د ارتفعت بنس����بة 3% حتى النص����ف األول من العام 

الجاري، لتصل إلى مس����توى 115 مليار دوالر، مقارنة مع نفس الفترة من 

العام الماضي 2014، وأن نحو 80 مليار دوالر منها هي قروض إسكانية.

كما يش����ير البنك إل����ى أن االرتفاع األعلى كان ف����ي القروض التي تم 

أخذها من صناديق التقاعد، إذ ارتفع حجم القروض هناك بنسبة %17، 

علما أن فوائد القروض هذه بالذات أعلى من نس����ب الفوائد في البنوك 

التجاري����ة. في حي����ن أن القروض من بطاقات االعتم����اد بلغ حجمها منذ 

مطلع العام نحو 3ر3 مليار دوالر، وهي أيضا فيها نس����ب الفوائد عالية 

جدا، ويلجأ اليها الناس بعد أن يكون قد استنفدوا كل إمكانية للحصول 

على قروض عادية من البنوك التجارية، حسب حساباتهم الجارية.

يذكر أن إس����رائيل من الدول القليل����ة جدا في العالم التي تتبع نظاما 

في الحسابات البنكية الجارية يسمح بأن يكون الحساب مدينا كحساب 

جاري، “مينوس”، ويمنح البنك صاحب الحساب، إن كان لفرد أو لزوجين، 

اعتمادا جاريا، بموجب حجم الراتب الشهري، والمداخيل األخرى، وبقدر 

الضمانات األخرى التي لدى صاحب الحساب. 

وق����ال مراق����ب الدولة العام، ف����ي تقريره الصادر في نهاية الش����هر 

الماض����ي، تش����رين األول، إن حجم دي����ون العائالت واألف����راد وصل إلى 

مستوى مقلق، وإنه ال بنك إسرائيل المركزي وال وزارة المالية يتعامالن 

مع انعكاس����ات حجم هذه الديون على االقتص����اد العام. وحذر المراقب 

من أن التقارير التي تصدر تباعا عن حجم هذه الديون ال تعكس الواقع، 

كما أن الفصل بين الديون الجارية العادية والقروض اإلس����كانية ليس 

دقيقا.

كما حذر المراقب من أنه ليس لدى بنك إس����رائيل معلومات كاملة عن 

ديون العائالت، عدا القروض االس����كانية، نظرا لتشعب مصادر الديون، 

من البنوك التجارية، ومن صناديق التقاعد، ومن الشركات الخاصة، التي 

تنتعش في الس����نوات األخيرة، فهذه التي تعرض قروضا بفوائد عالية 

جدا هي الم����الذ األخير للذين ترفض البنوك تقديم قروض واعتمادات 

مالية لهم بسبب أوضاعهم االقتصادية المتضعضعة. 

ارتفاع ديون العائالت واألفراد بـ2ر4% لتصل إلى نحو 117 مليار دوالر!

بقلم: موطي بسوك

تمثل أحد المواضيع األساس���ية التي طرحت في المحادثة بين رئيس 

ال���وزراء بنيامي���ن نتنياهو والرئي���س األميركي باراك أوبام���ا في البيت 

األبيض األس���بوع الماضي، في حزمة الدعم األمني التي يطلبها نتنياهو 

من مضيفه كتعويض عن صفقة االتفاق النووي مع إيران.

والتقديرات الس���ابقة اعتقدت أن نتنياهو سيطلب من مضيفه أجهزة 

ومع���دات أس���لحة هجومي���ة جديدة- م���ن بينها أجهزة كش���ف وإبادة 

تحصينات ومالجئ وأنفاق تحت األرض، ورفع مستوى التعاون األميركي 

اإلس���رائيلي في مج���االت األمن والمخاب���رات، إال أنه ف���ي المجمل طلب 

نتنياهو زيادة حجم المساعدات العس���كرية األميركية إلسرائيل من 3 

مليارات دوالر سنويا، إلى ما بين 4 مليارات وحتى 5 مليارات دوالر، في كل 

واحدة من السنوات المقبلة.

والدعم العس���كري المالي الذي تحصل عليه إس���رائيل من واش���نطن، 

أعل���ى من الدعم األميرك���ي الذي تقدمه إلى كل دول���ة أخرى في العالم. 

وتقريبا من المؤكد أنه إذا ما وعد أوباما إسرائيل بزيادة المساعدة، فإنها 

س���تقدم في إطار االتفاق الجديد، من العام 2018 إل���ى العام 2028، ألن 

المباحثات حول ه���ذا الدعم دائرة منذ زمن ما، في أجواء ايجابية، وليس 

من المستبعد أن يتم تقديم موعد بدء االتفاق الجديد.

ولك���ن ليس واضحا إطالق���ا ما إذا كان الدعم األميرك���ي لميزانية األمن 

ف���ي العام المقبل 2016، هو ما تحتاجه إس���رائيل حقيق���ة حاليا. ولربما 

أن العكس هو الصحيح: في ميزانية األمن توجد سلس���لة من المش���اكل 

البنيوية، التي أش���ارت لها لجنة لوكر، وأولها الحج���م الضخم لميزانية 

التقاعد، واعادة التأهيل في الس���نوات األخيرة. وهذا الجانب يحتاج إلى 

حل جذري. فمس���اعدة أميركية أكبر لميزانية األمن لن تحل المش���اكل، 

على المدى البعيد.

من أين تصل 6 مليارات
شيكل لميزانية األمن؟

حينما تتح���دث وزارة المالية عن ميزانية األمن للعام المقبل 2016: “ال 

أكثر من 56 مليار ش���يكل” )43ر14 ملي���ار دوالر(، فإنها ال تقول للجمهور 

إن دافعي الضرائب األميركان، يمولون أمن إس���رائيل ب� 3 مليارات دوالر 

سنويا، وهي ما تعادل 12 مليار شيكل. بمعنى أن حجم ميزانية األمن، من 

ناحية دافعي الضرائب اإلسرائيليين، هي 44 مليار شيكل “فقط” )43ر11 

ملي���ار دوالر(. وبناء عليه، فإن ميزاني���ة األمن من ناحية دافعي الضرائب 

اإلسرائيليين، ليس���ت الميزانية األكبر في موازنة الدولة العامة، فهذه 

المرتب���ة المحترمة محفوظ���ة لميزانية التعليم 5ر50 مليار ش���يكل )13 

مليار دوالر( في العام 2016.

إال أن وزارة الدف���اع ال تكتفي ب� 56 مليار ش���يكل، التي تخصصها لها 

وزارة المالية للس���نة المقبلة، وتطالب بميزاني���ة أكبر بكثير، على األقل 

62 مليار ش���يكل )16 مليار دوالر(. وتس���أل وزارة المالية: من أين آتي ب� 6 

مليارات شيكل اضافية؟.

اتجه���ت األنظار في وزارت���ي المالية والدفاع، في األي���ام األخيرة، إلى 

واش���نطن، للقاء نتنياهو- أوبام���ا، على أمل أن يتحق���ق فيه الخالص- 6 

مليارات ش���يكل التي تنقص ميزانية األمن ف���ي العام المقبل. وتتمنى 

الوزارت���ان أن ينجح نتنياهو، الذي س���تلقى على عاتقه حس���م مس���ألة 

ميزانية األمن، في الحصول على ُس���لفة من األميركان، على حساب زيادة 

الدع���م األميركي المتوقعة ابتداء من الع���ام 2018. وليس مؤكدا أن هذا 

س���يتم. كما أنه ليس واضحا ما إذا أوباما معني بمس���اعدة نتنياهو في 

جهوده إلتمام ميزانية العام المقبل 2016. 

وفي األش���هر األخي���رة تتواصل الجهود في إس���رائيل، من أجل اتمام 

االتفاق على ميزانية األمن للع���ام المقبل 2016، وأيضا لألعوام من 2017 

وحت���ى 2020. والهدف هو تطبيق خطة متعددة الس���نوات للجيش، بما 

فيه���ا تقرير لجنة لوكر، الذي نص على اصالحات في مبنى ميزانية وزارة 

األمن. وفي جهاز األمن يزداد الوعي للمس���ألة، وفي األس���اس في مكتب 

رئيس أركان الجيش، الفريق غادي أيزنكوت، الذي يفهم أنه إذا لم يحل 

مس���ألة التقاعد للجيش النظامي، فإن حجم ميزانية الجيش ستس���تمر 

في أن تكون أش���به بخش���بة ضخمة في الحلق، أيضا في ميزانيات العام 

2017 والحقا.

أوباما: “أمن إسرائيل
هو أمر مقدس”

وفي رس���الة مفتوحة أرسلها باراك أوباما في ش���هر آب الماضي، قال: 

ل���م تكن أية ادارة أميركية في الماضي قد عملت من أجل أمن إس���رائيل 

بالق���در الذي عملته إدارتي. إنني على اس���تعداد لتعزيز هذه العالقة”. 

وتم توجيه الرسالة إلى عضو الكونغرس األميركي اليهودي جيري نادلر، 

عضو الحزب الديمقراطي.

وقد أشار أوباما في رسالته إلى أنه “في كل فترة واليتي تعاملت مع أمن 

إس���رائيل كأمر مقدس. ووعدت بهذا لرئيس الوزراء نتنياهو، ومواطني 

إس���رائيل عدة مرات، ويوجد لهذا الوعد دعم فعلي”. وأش���ارت الرسالة 

الحقا إلى أن إدارة أوباما ملتزمة بالحفاظ على تفوق إس���رائيل العسكري 

أمام أعدائها. وحس���ب أقواله “إن االلتزام بتفوق إس���رائيل العس���كري 

النوعي، يقف في صلب التعاون المتبادل بيننا. كما أن وزارتي الخارجية 

والدفاع تواصالن المحادث مع جهات األمن اإلسرائيلية”.

إجمالي الدعم األميركي-
نصف تريليون شيكل

وقد أش���ار أوبام���ا إلى أنه منذ الع���ام 2009، حّولت الوالي���ات المتحدة 

األميركية دعما عس���كريا إلس���رائيل بقيمة 5ر20 مليار دوالر، وهذا أكثر 

من نصف إجمال الدعم العس���كري األميركي لكل دول العالم. اضافة إلى 

هذا، فإن الواليات المتحدة قدمت إلسرائيل دعما بقيمة 3 مليارات دوالر 

لتطوي���ر معدات وأجهزة دفاعية ضد الصواريخ، وهذا يش���مل مش���روع 

“القبة الحديدي���ة” وصاروخ “حيتس 3”. وحس���ب أقواله، فإنه بموجب 

أوامر صادرة عنه، فقد حصلت إس���رائيل على األس���لحة األكثر تطورا في 

العالم، بما في ذلك طائرات F35، التي س���تصل إلى إس���رائيل ابتداء من 

العام المقب���ل 2016، اضافة إلى طائرات لم تحصل عليها أية دولة أخرى 

في الشرق األوسط.

وعل���ى الرغم من ذلك، يخطئ من يعتق���د أن الواليات المتحدة صديقة 

إسرائيل زودت إسرائيل طيلة الوقت باألسلحة، فقد فرضت على إسرائيل 

حظر بيع أس���لحة منذ “ح���رب التحرير” )1948(، واس���تمر الحظر لمدة 14 

عاما. وفي العام 1962 رفع الرئيس جون كنيدي الحظر على بيع إس���رائيل 

صواريخ ه���وك، أرض جو، التي كانت تعّرف ف���ي الواليات المتحدة على 

أنها صواريخ دفاعية، ودفعت إس���رائيل ثمن���ا كامال عن تلك الصواريخ. 

وفي العام 1965 باعت الواليات المتحدة إس���رائيل األس���لحة الهجومية 

األولى.

والدعم األميركي السنوي إلسرائيل بقيمة 3 مليارات دوالر بدأ في العام 

1985 )قس���م منه كان دعما اقتصاديا- الترجم���ة(. واتفاق الدعم الحالي 

حرى توقيعه في العام 2007، ليس���ري من الع���ام 2009 إلى العام 2017، 

وبموجبه تتلقى إسرائيل دعما عس���كريا سنويا بقيمة 3 مليارات دوالر، 

واآلن تجري المحادثات لحزمة الدعم من العام 2018 إلى العام 2028. وبلغ 

الدعم األميركي إلس���رائيل من الع���ام 1962 وحتى اليوم 120 مليار دوالر، 

وهو ما يعادل نصف تريليون ش���يكل، بقيمت���ه اليوم. ومنذ العام 1985 

تحول الواليات المتحدة إلسرائيل بشكل ثابت 3 مليارات دوالر سنويا.

وف���ي العام 1977، بعد وق���ت قصير من انتخابه لرئاس���ة الوزراء، أعلن 

مناحي���م بيغ���ن، أنه س���يتنازل عن الدع���م األميركي إلس���رائيل. إال أن 

المس���اعدات زادت في قس���مين، 8ر1 مليار دوالر لألمن، و2ر1 مليار دوالر 

للمس���اعدات المدنية. وقد تنادى كل ساسة إس���رائيل للتشويش على 

إعالن بيغن. ولكن ما حصل في حينه هو زيادة القس���م العس���كري على 

حساب القسم المدني.

وف���ي أعقاب االتفاق إبان حكومة بنيامي���ن نتنياهو األولى 1996- 1999 

تحول الدعم كليا ليكون دعما عس���كريا بقيمة 3 مليارات دوالر س���نويا. 

وبموجب االتفاق يحق إلس���رائيل صرف 27% من المس���اعدات األميركية 

على شراء أسلحة ومعدات أميركية الصنع ما يضر بالصناعات اإلسرائيلية. 

لكن مع الس���نين ومع تراجع قيمة صرف الدوالر أمام الش���يكل، تراجعت 

قيمة المساعدات األميركية.

)عن “ذي ماركر”- ترجمة خاصة(

الدعم األميركي لن يحل مشكلة ميزانية األمن اإلسرائيلية!
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تغطيــة خاصـــة: صورة األوضاع االقتصادية- االجتماعية في القدس المحتلة

تقارير جديدة لـ«جمعية حقوق المواطن في إسرائيل«:

الميزانيات الطائلة المستثمرة في
القدس الشرقية جاءت فقط لتحقيق
هدف تعزيز »السيادة اإلسرائيلّية«!

ركزت »جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل« ف���ي تقاريرها األخيرة 

للع���ام الحالي 2015 على إب���راز الصورة القاتمة لألوض���اع االقتصادية- 

االجتماعية في القدس الشرقية المحتلة.

ان القدس 
ّ
وقال تقرير صدر عن هذه الجمعية قبل عدة أش���هر، إن سك

الشرقّية يعيش���ون منذ نحو خمسة عقود تحت وطأة واقع متواصل بالغ 

ا ال 
ً
الش���ذوذ واالس���تثنائّية، فكل ُبعد في حياتهم متأثر بكونهم سكان

ّمت إل���ى دولة هم في صراع 
ُ

مواطنين، يعيش���ون في منطقة محتلة ض

، الذي يصعب على الرائي من الخارج 
ّ
متواصل معها. وهذا الواقع الش���اذ

إدراك���ه، ُيبقي الفلس���طينّيين في القدس بال حول وال ق���ّوة، ويبقيهم 

ُمعّرضين النتهاكات جسيمة ومتواصلة. 

 هذه الوضعّية الش���اذة حاّلً كاماًل إاّل 
ّ

وأض���اف التقرير أنه ال يمكن حل

بواس���طة تسوية سياس���ّية متفق عليها. وإلى حين بلوغ هذا اليوم، وما 

دامت إسرائيل تواصل التمّس���ك بموقفها القائل »إّن القدس الشرقّية 

 السلطات اإلسرائيلّية 
ّ

هي جزء من منطقتها الس���يادّية«، يجب على كل

»تحّمل كامل المس���ؤولّية وإتباع سياس���ة تحافظ على حقوق اإلنس���ان 

ان القدس الشرقّية«.
ّ
الخاّصة بسك

وبغي���ة التعويض على عقود من اإلهمال وتوفير بنى تحتّية وخدمات 

ان، »يجب عل���ى بلدّية القدس اس���تثمار ميزانّيات 
ّ
الئقة لصالح الس���ك

ضخمة ف���ي القدس الش���رقّية، والدف���ع قدًما بعملّي���ة تخطيط تهتّم 

ان كأفراد وكمجتمع، وإش���راك الجمهور الفلسطينّي 
ّ
باحتياجات الس���ك

في هذه اإلجراءات«.

وجاء في التقرير: 

»إّن بلدّية القدس، وعلى رأسها )رئيس البلدية( نير بركات، تعلن في 

ها وضعت نصب عينْيها تقليص الهّوات القائمة 
ّ
الس���نوات األخيرة أن

في القدس الش���رقّية على مّر عقود عديدة. وبالفعل، جرى في السنوات 

ان الفلسطينّيين في 
ّ
األخيرة تخصيص ميزانّيات جديدة لصالح الس���ك

ى، منها التربية والتعليم والخدمات المجتمعّية والشوارع 
ّ
مجاالت ش���ت

والمواصالت. ومع ذلك، يش���ير وض���ع األحياء الفلس���طينّية، وخصوًصا 

 بعد الميزانّيات 
َّ

ها لم تتلق
ّ
األحياء الواقعة وراء الجدار الفاص���ل، إلى أن

والجهود المطلوبة. ومن خالل التحليل الميزانّياتّي الذي أجرته جمعّية 

عير عاميم، فإّن نس���بة ما اس���تثمرته البلدّية بمختلف أقس���امها في 

القدس الشرقّية، تراوحت بين 10-13% من مجمل ميزانّية العام 2013.

»وفي العام 2015 زيدت 770 مليون ش���يكل عل���ى الميزانّية البلدّية، 

 شخص من سكان القدس سيشعر بالضرورة 
ّ

وأعلن رئيس البلدية أّن كل

بارتف���اع ملحوظ في جودة الحياة. وفي ضوء الهّوات الس���حيقة القائمة 

في جودة الحياة بين األحياء الفلس���طينّية واألحياء اإلس���رائيلّية، وفي 

ان الفلسطينّيين، ثمة واجب تتحّمله 
ّ
 حجم الفقر الصارخ لدى الس���ك

ّ
ظل

البلدّية والحكومة على حّد س���واء، بتخصيص ميزانّيات أكبر بكثير مّما 

فعلت في السابق لصالح القدس الشرقّية. 

»وألّول مرة ف���ي تاريخها، صادقت الحكومة اإلس���رائيلّية في حزيران 

ة خماسّية مخّصصة للقدس الشرقّية، ضمن ميزانّية تصل 
ّ
2014 على خط

ها 
ّ
إل���ى نحو 300 مليون ش���يكل. وورد في النص التوضيح���ّي للخطة أن

ته���دف لمواجهة الوضع األمنّي في القدس ودفع التطوير االقتصادّي- 

ا من المعتقد القائل 
ً
االجتماع���ّي قدًما في األحياء الفلس���طينّية، انطالق

بوجود عالقة وثيقة بين نطاق ومس���توى العنف لدى سكان من القدس 

الشرقّية، وبين مستوى الحياة في أحياء شرقّي المدينة. وفي ضوء ذلك، 

تقّرر أن ُيس���تثمر ثل���ث الميزانّية -5ر94 مليون ش���يكل- في األمن، وأن 

ُيستثمر ثلثاها -200 مليون شيكل- في البنى التحتّية والتربية والرفاه 

والتشغيل. 

 البعد عن التغلب على 
ّ

»صحيح أّن استثمار 200 مليون شيكل بعيد كل

نا نتحّدث هنا عن 
ّ
ه ال خالف عل���ى أن

ّ
النواق���ص الهائلة الموجودة، إاّل أن

أكبر مبلغ التزمت الحكومة اإلسرائيلّية باستثماره في القدس الشرقّية، 

في غضون فترة من عّدة سنوات.  

»ويمكن لزيادة الميزانّيات الموعودة أن تؤّدي إلى حدوث تحس���ينات 

س���تثمرت كما يجب- أي في االحتياجات الحقيقّية والحارقة. 
ُ
هاّمة إذا ا

لك���ن، وحتى أثناء تصديق الخطة، فإننا الحظنا أّن بعض البنود لم تبلَور 

���ا لالحتياج���ات الفعلّية، بل من أج���ل تلبية المصالح اإلس���رائيلّية 
ً
وفق

الكامنة في تعزيز السيادة في القدس الشرقّية«. 

وأكد تقرير آخر سابق ل�«جمعية حقوق المواطن في إسرائيل« أنه بعد 

م���رور عقد على إقامة جدار الفصل العنصري في القدس تحولت األحياء 

الفلس���طينية ف���ي المدينة إلى منطقة عش���وائية وُعزل ثلث الس���كان 

الفلسطينيين- ويقدر عددهم ب�120 ألفًا- عن مركز حياتهم في القدس، 

وباتوا يعانون من حياة قوامها اإلهمال المخزي.  

وأش���ار التقرير إلى أن جدار الفصل في القدس »أقيم بعد أن التزمت 

الحكومة اإلس���رائيلية أمام المحكمة اإلسرائيلية العليا ومن ثم أصدرت 

قرارات حكومية تعهدت من خاللها باس���تمرار سير الحياة السوّي لدى 

وا وراء الجدار، إل���ى جانب الحفاظ 
ّ
ان األحياء المقدس���ّية الذين ظل

ّ
س���ك

على نس���يج الحياة المشترك لمجمل السكان الفلسطينّيين عبر جهتي 

الج���دار، ومن ضمن ذلك القرار الحكومي رقم 3783 الذي اتخذ في تموز 

2005. وقد فرض هذا القرار مس���ؤولّية تحضي���ر الجاهزّية الخاّصة على 

بلدّية القدس والوزارات المختلفة، مشددًا على أّن إقامة الجدار ال تعني 

ان األحياء الذين يعيشون في المنطقة التي احتلتها 
ّ
المّس بحقوق سك

إس���رائيل الع���ام 1967 ويحملون بطاقات هوّية إس���رائيلية، مس���تندًا 

عل���ى اإلدراك بأّن من واجب إس���رائيل، منذ لحظة فرض س���يادتها على 

ا على مجمل الحقوق 
ً

أحياء القدس الش���رقّية بعد احتاللها، الحفاظ أيض

ا للقانونْين اإلسرائيلّي والدولّي.
ً
 ساكن/ة وفق

ّ
المكفولة لكل

»كما أش���ار إلى أن المحكمة العليا رفضت االلتماسات التي قدمت ضد 
الجدار بعد أن استندت إلى فرضية قائلة بأن انتهاك الحقوق األساسّية 
الناجم عن إقامة الجدار هو تناسبّي ومعقول، بما يخضع لوجود التزامات 
الدولة. كما أكدت قرارات الُحكم وبش���كل جلّي وواضح أّن ش���رعّية إقامة 
الجدار كانت مش���روطة بتطبيق جاهزّية البلدية والوزارات ذات الصلة، 

كما التزمت الدولة أمام المحكمة«. 
وأضاف التقرير “إال أن سياسة الحكومة اإلسرائيلية في العقد األخير 
وظروف الحياة الصعبة في األحياء تش���كل انتهاكًا منهجيًا ومتواصاًل 
ا جسيًما بسلسلة طويلة من الحقوق األساسّية 

ً
لحق انتهاك

ُ
اللتزاماتها وت

 في الكرامة والّصحة والتربية وحرّية 
ّ

ان، منها الحق
ّ
الخاصة بآالف الس���ك

الحركة وغيرها”.  
وق���ال التقرير إنه مع م���رور عقد على اتخاذ ق���رار الحكومة ومصادقة 
المحكمة العليا على مس���ار الجدار، أرس���لت “جمعي���ة حقوق المواطن” 
رس���الة مفصلة حّملت الحكومة اإلس���رائيلية مسؤولية الوضع التي آلت 
إليه األحياء المقدسية، وطالبتها بتنفيذ الوعود التي قطعت، وذلك عبر 
خطة طارئة يقوم باإلش���راف على عملها طاقم وزاري، وتقوم بتنفيذها 

خالل فترة زمنية معقولة. 

س����ائقو سيارات أجرة )تاكسي( من القدس الشرقية إجراءات احتجاجية على خلفية 

المس����اس الحاد بمصدر رزقهم من جراء رفض عدد كبير جدا من المواطنين اليهود 

السفر في س����يارات يقودها سائقون عرب. ونظرا ألن الس����ائقين الفلسطينيين من 

سكان القدس الشرقية يشكلون نحو نصف العدد الكلي لسائقي سيارات األجرة في 

المدينة، فقد كان الحتجاجهم أثر واضح تجس����د ف����ي انخفاض حاد في مدى توافر 

المواصالت الشعبية في المدينة، فضال عن تشويش عمل هذه المواصالت المنتظم 

طوال بضعة أيام. 

وي����رى البحث أن مثل هذه الظواهر تعكس التناق����ض الدائم ما بين واقع اختالط 

س����كان القدس الش����رقية في الجزء الغربي من المدينة، سواء في الحيز العام أو في 

مجاالت العم����ل، وبين  العالقات المتوترة والمعقدة بين أبناء الش����عبين في أعقاب 

اندالع أحداث العنف في صيف العام 2014 بشكل خاص. ففي تموز � آب 2014، عمت 

موج����ة من العنف أحياء مختلف����ة من المدينة، على خلفية إثني����ة � قومية عنوانها 

التوتر المتصاعد جراء توافد مجموعات من اليهود إلى الحرم القدسي الشريف وقتل 

الفتى الفلس����طيني محمد أبو خضير من شعفاط، مما أدى إلى موجة من المظاهرات 

وأحداث العنف، غير المسبوقة منذ أحداث تشرين األول 2000. 

ويؤكد الباحث أن موجة االحتجاج التي أطلقها الش����بان الفلسطينيون لم تنبع من 

أس����باب قومية، إثنية أو دينية فحسب، بل جاءت أيضا على خلفية االحباط المستمر 

والمتزايد حيال اإلهمال والحرمان الشديدين اللذين تتعرض لهما األحياء المختلفة 

في القدس الش����رقية، من����ذ احتاللها في العام 1967 وحتى الي����وم. وفي إطار حملة 

االحتجاج هذه، التي أطلق عليها البعض اس����م “االنتفاضة المقدسية”، قام الشبان 

الفلسطينيون من أحياء القدس الشرقية بخرق النظام العام، تنظيم “أعمال شغب” 

عند تجمعات س����كانية يهودية في قلب األحياء العربية واألحياء اليهودية الواقعة 

في القدس الش����رقية، وتخللت ذلك مواجهات واس����عة مع قوات األمن اإلسرائيلية 

المختلفة. ففي ش����هر تموز 2014 وحده ُس����جلت نحو 360 حادثة عنف قتل خاللها 

قل نحو 700 آخرون، معظمهم من القاصرين. 
ُ
شابان فلسطينيان واعت

ول����م تبق أحداث العنف هذه محصورة في القدس الش����رقية وأحيائها المختلفة، 

بل انتقلت إل����ى األحياء اليهودية في الجزء الغربي من المدينة أيضا، فوقعت ثالث 

عمليات دهس نفذها ش����بان فلسطينيون وعملية قتل أخرى في كنيس يهودي في 

حي “هار نوف”، أس����فرت هذه جميعها عن قتل 10 مواطنين يهود وإصابة عشرات 

آخرين. ومن الجهة المقابلة، وقعت في القدس الغربية، بوتيرة ش����به يومية تقريبا، 

أعمال عنف كالمي وجسدي مختلفة ضد عمال وعابري سبيل عرب نفذها شبان يهود 

في مركز المدينة، في األحياء الش����مالية منه����ا وفي محطات القطار الخفيف. وطبقا 

لمعلومات جمعتها جمعية “عير عاميم”، فقد وقعت خالل النصف الثاني من العام 

2014 أكثر من 94 حادثة اعتداء من قبل يهود على فلس����طينيين من س����كان القدس 

الش����رقية. وخالل تلك األش����هر، عادت القدس إلى الحالة الت����ي ُوصفت ب�”جغرافيا 

الخ����وف”، إذ أدت األحداث والمخاوف من كال الطرفين، س����وية مع اإلحجام المتعمد 

والواعي، إلى انزواء كل من الجانبين في مناطق منفصلة تماما وضمن حدود واضحة.  

إهمال وإغالق وجدار ـ
ضرب الخيارات التشغيلية

لك����ن واقع المدينة البنيوي واالقتصادي � كما يؤكد البحث � ال يس����مح باالنفصال 

واالنعزالية وال يس����تطيع التعاي����ش معهما فترة طويلة. فلق����د أدى تثبيت الحكم 

اإلس����رائيلي وتعزي����زه في القدس الش����رقية من����ذ العام 1967، في ظ����ل ظروف من 

عدم المس����اواة المتفاقم، سواء في ما يتعلق بالش����روط الحياتية أو بمنالية الموارد 

المختلفة، إلى خلق حالة من التبعية )االعتماد(، االقتصادية والتشغيلية، المتبادلة 

بين جزئي المدينة، تخللها تعمق االختالط واتس����اعه بين أبناء الشعبين في مراكز 

التشغيل وأماكن العمل المختلفة في الجزء الغربي من المدينة.  

وقد تعززت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خالل العقد األخير بوجه خاص، على خلفية 

الهدوء األمني “النس����بي” الذي س����اد مختل����ف أحياء المدينة من����ذ خبو االنتفاضة 

الثاني����ة. فباس����تثناء أحداث متفرقة، ش����هدنا عقدًا من الزم����ن دون عمليات كبيرة 

ودون مواجه����ات وصدامات على خلفية قومية أو دينية. وقد حظي س����كان القدس 

الغربي����ة خالل تلك الفترة بحالة من الهدوء األمني رافقه اتس����اع ملحوظ في أعمال 

التطوي����ر، في مجاالت مختلف����ة. وفي المقابل، تعمقت في الفترة ذاتها س����يرورات 

التآكل واإلهمال والحرمان في أحياء القدس الش����رقية، في مجاالت الحياة كافة،  من 

البنى التحتية إلى االقتصاد إلى الحياة الجماهيرية العامة. وفي موازاة ذلك، عمدت 

الس����لطات اإلس����رائيلية إلى إغالق المؤسسات الفلس����طينية المختلفة التي بقيت 

في القدس الش����رقية )“بيت الش����رق” و “الغرفة التجارية الفلسطينية” وغيرهما(، 

مما أدى إلى انتقال مراكز القوة االقتصادية الفلس����طينية إلى مدينة رام الله، على 

حساب القدس الشرقية. 

وإضاف����ة إلى هذا، أدى بناء الجدار الفاصل في الع����ام 2005، الذي جاء لتعزيز أمن 

الس����كان اليهود في القدس الغربية، إلى إحداث هزات أخرى عنيفة في نسيج حياة 

الفلسطينيين س����كان القدس الشرقية، رافقها مّس حاد جدا بحريتهم في الحركة، 

بحقهم في الملكية وبالبدائل االقتصادية والتشغيلية المتاحة أمامهم. 

وكان لبن����اء الجدار الفاصل، أيض����ا، أثر هام آخر تمثل في دفع مئات، بل أكثر ربما، 

من الفلس����طينيين الذين بقوا خارجه )خارج الجدار( أو الذين كانوا قد غادروا القدس 

مؤقتا � دفعهم إلى العودة السريعة إلى داخل المدينة خوفا من فقدان حق اإلقامة 

فيها. 

ومن الجهة األخ����رى، وفي أعقاب االنفصال الفعلي المتعم����ق عن الضفة الغربية 

وتقلص البدائل التشغيلية واالقتصادية في القدس الشرقية، تواصل وتعمق أيضا 

اعتماد السكان فيها على مصادر العمل في الوسط اليهودي. 

ويش����ير البحث إلى تقرير نش����رته منظمة األمم المتحدة في العام 2013 وتضمن 

تحليال القتصاد القدس الشرقية باالس����تناد إلى معطيات الجهاز المركزي لإلحصاء 

الفلسطيني. 

وقد عرض التقرير أبعاد الفقر والمش���كالت االقتصادية في القدس الش���رقية في 

س���ياق السيطرة اإلسرائيلية، مع التش���ديد على مكانة القدس الشرقية االقتصادية 

ف���ي حيز الضفة الغربية. وتتيح هذه المعطيات، كما يؤكد البحث، فهما أفضل وأعمق 

لمدى ارتباط واعتماد كال جزئي المدينة، اقتصاديا وتش���غيليا، على بعضهما البعض 

وماهية تأثير هذه العالقات التبادلية في صياغة ش���كل ومضمون العالقات بين أبناء 

الشعبين في المدينة، فضال عن طابعها اإلثني � القومي خالل السنوات القادمة.  

اعتماد متبادل اقتصاديا وتشغيليا
يقول البحث، في باب التلخيص، إن القدس “عاصمة إسرائيل” لم تتميز باقتصاد 

قوي ومستقر في يوم من األيام، على اإلطالق. فمنذ قيام دولة إسرائيل وحتى اليوم، 

تحتاج المدينة باس����تمرار إلى معونات واس����تثمارات حكومية مختلفة وكبيرة من 

أجل تمتين اقتصاده����ا ومواجهة مواطن ضعفه البنيوية. وعبر الس����نوات، تكرس 

اعتماد سوق العمل المحلية على القطاع العام وعلى التربية والتعليم، بوجه أساس. 

وفي المقابل، كانت خيارات وفرص العمل في قطاعات البنوك واألموال، التكنولوجيا 

المتقدم����ة والمهن الح����رة مقلصة ومحصورة. وكما تبين معطي����ات مكتب اإلحصاء 

المركزي ومؤسسة التأمين القومي، فقد تعمق اعتماد فلسطينيي القدس الشرقية 

عل����ى اقتصاد القدس الغربية، ابتداء من العام 1967 وحتى اليوم، وفي العقد األخير 

بشكل خاص.  

وفرص وخيارات العمل القليلة المتاحة للس����كان اليه����ود في القدس تصبح أقل 

بكثير عند الحديث عن الفلس����طينيين المقدس����يين الذين ال ينخرطون في القطاع 

الع����ام، الحكومي، وفي الصناعات الدقيقة والمتطورة وفي قطاع األموال في القدس 

الغربية. 

وتثبت المعطيات الواردة في هذا البحث أنه منذ احتالل إسرائيل القدس الشرقية 

في العام 1967 ترسخت وتعمقت، باس����تمرار، عالقات االعتماد المتبادل، اقتصاديا 

وتشغيليا، بين سكان القدس الشرقية واالقتصاد في القدس الغربية. 

فم����ن الجهة األول����ى، يتضح أن نحو نصف قوة العمل الفلس����طينية المقدس����ية 

موظفة في أعمال لدى الوسط اليهودي، في القدس الغربية، بينما يتضح، من الجهة 

األخ����رى، أن عددا من الفروع االقتصادية في المدينة تعتمد، بصورة كبيرة، على قوة 

العمل في القدس الشرقية. 

وضمن هذه الصورة من عالقة االعتم����اد القطبية، تقوم أيضا بنية هرمية واضحة 

بي����ن اليهود والعرب في س����وق العم����ل. فاليهود يحتل����ون، في الغال����ب، المراتب 

المتوس����طة والعليا في هيكلية العمل ويعتاش����ون على ف����روع اقتصادية متطورة 

ويحصلون على مرتبات مرتفعة، بينم����ا يقبع العرب في المراتب الدنيا أو في بعض 

المراتب المتوس����طة ويعمل����ون في فروع اقتصادية أساس����ية ويحصلون على أجور 

متدنية. 

وعند التمعن في ه����ذه المعطيات بمنظور الصراع القومي � الديني العنيف الذي 

يحدد مميزات الحياة في المدينة وش����كل العالقات بين أبناء الشعبين، تظهر صورة 

الدمج التشغيلي غير المتوازن في واقع سياسي معرض لالنفجار دائما. 

ومع ذلك، يمكن بحسب البحث مالحظة وجهات جديدة ظهرت خالل العقد األخير، 

وإذا ما اس����تمرت في الس����نوات القادمة فسيكون فيها ما يؤش����ر إلى تغيير جدي. 

فخالل الس����نوات الخمس األخيرة، مثال، حصل ارتفاع طفيف في عدد سكان القدس 

الش����رقية الحاصلين على شهادات أكاديمية، ورغم أن الجزء األكبر منهم يعمل في 

القدس الش����رقية أو في الضفة الغربية، إال أن بعضهم القليل قد تم استيعابه في 

أماك����ن عمل في القدس الغربية أيضا. كما تتزايد الدالئل، أيضا، على انتقال � بطيء 

جدا لكنه دائم ومتواصل � لسكان من القدس الشرقية من أعمال ذات مستوى متدن 

)يشغلها الفلسطينيون من الضفة الغربية أو من المهاجرين طالبي العمل عادة( إلى 

العمل في فروع الخدمات، التجارة، الصحة وغيرها. ويالَحظ، أيضا، ارتفاع في مراتب 

العم����ل في فروع الصناعة والبن����اء، عالوة على أن أصحاب المه����ن الحرة من القدس 

الش����رقية، مثل المحامين ومراقبي الحس����ابات بش����كل خاص، قد يشغلون الوظائف 

التي كان يشغلها في السابق، عادة، عرب من مواطني إسرائيل يقيمون في القدس 

� كخيط يربط بين الس����كان المحليين ومؤسسات السلطة اإلسرائيلية. ويشير البحث 

إلى انه “إذا ما اتس����عت وتعمقت هذه الس����يرورات، فستنش����أ منظومات تؤدي إلى 

تقليص دائرة الفقر في القدس الشرقية”.  

بحث جديد عن »تشغيل الفلسطينيين سكان القدس الشرقية في الفروع االقتصادية المختلفة«  في شطري المدينة

الفلسطينيون في القدس الشرقية ما زالوا في أدنى “الهرم 
التشغيلي” منذ احتاللها في 1967 وحتى اليوم!

*”رغم أن للفلسطينيين سكان القدس الشرقية دورا مركزيا وحاسما في بنية اقتصاد المدينة عامة إال أن ثمة في أماكن العمل المختلفة في المدينة بنية 

هرمّية إثنية ـ قومية واضحة بين العمال اليهود من جهة، والفلسطينيين المقدسيين من جهة أخرى، وهي تخلق واقعا من اإلحباط وتكّرس 

وترسخ اآلراء المسبقة وتحول دون إنشاء وتطوير عالقات اجتماعية جدية بين الجانبين”!*

منذ احتالل الضف����ة الغربية، بما فيها مدينة القدس الش����رقية، في العام 1967، 

وحتى اليوم، لم يطرأ س����وى تغيير طفيف جدا على العالقات التبادلية بين اليهود 

والفلسطينيين في مجال التشغيل، إذ ال تزال تسود بنية هرمية واضحة بين اليهود 

والع����رب ف����ي مختلف مجاالت العمل، س����واء من حيث مواقع العم����ل ودرجاته أو من 

حيث مس����توى المداخيل، وال يزال الفلس����طينيون المقدس����يون يقبعون في أدنى 

الهرم التش����غيلي المحلي في مدينة القدس وال تزال عالقات القوة على حالها، غير 

المتس����اوي إطالقا. ومع ذلك، ُيالحظ خالل العقد األخير منحى معتدل من ارتقاء عدد 

قليل من العمال الفلس����طينيين في س����لم التش����غيل في فروع اقتصادية محددة 

واحتاللهم مواقع إدارية متوسطة وثانوية. 

غير أن نس����بة العمال الفلس����طينيين أبناء القدس الش����رقية في عدد من الفروع 

با حاسما، من حيث الحجم واألهمية، في هيكلية 
ّ
االقتصادية تجعل قوة عملهم مرك

ل 
ّ
اقتصاد مدينة القدس، عامة. فخالل العامين 2012 � 2013، على س����بيل المثال، شك

العمال الفلسطينيون نسبة 66% من مجمل العاملين في قطاع البناء، 52% من مجمل 

العاملي����ن في قطاع المواصالت، 32% من مجمل العاملين في قطاع الصناعات و %20 

من مجمل العاملين في قطاع الصحة والرفاه االجتماعي. وفي المقابل، كان تمثيلهم 

متدنيا بش����كل الفت في قطاعات اقتصادية متطورة، مثل القطاع العام )12% فقط( 

أو الخدمات المالية )5% فقط(. 

ه����ذه هي بع����ض النتائج األبرز التي توصل إليها بحث أجراه مارك ش����طيرن حول 

تش����غيل الفلسطينيين س����كان القدس الش����رقية وصدر مؤخرا عن “معهد القدس 

للدراس����ات اإلس����رائيلية”، ضمن وثيقة خاصة بعنوان “الدمج التش����غيلي في واقع 

معرض لالنفجار � سكان القدس الشرقية في سوق العمل البلدية المحلية”. 

ويرك����ز البحث، بصورة خاص����ة، على دور العاملي����ن الفلس����طينيين أبناء القدس 

الش����رقية في س����وق العمل البلدي����ة وأنماط دمجه����م في القطاع����ات االقتصادية 

اليهودية المختلفة في المدينة. 

ومارك شطيرن هو باحث في “معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية” يعّد أطروحة 

لنيل شهادة الدكتوراه في قسم السياسة واإلدارة في جامعة بن غوريون في النقب 

)بئر الس����بع( وتتركز أبحاثه، أساس����ا، في دراس����ة العالقات بين اليهود والعرب في 

القدس.

وتؤك����د نتائ����ج البحث أن ثمة عالق����ة تبعية )اعتم����اد( متبادلة بي����ن قوة العمل 

الفلسطينية في القدس الشرقية وبين فروع اقتصادية وصناعية مركزية في الجزء 

الغربي من المدينة )“القدس اليهودية”( وأن للفلسطينيين سكان القدس الشرقية 

دورا مركزيا وحاسما في بنية اقتصاد المدينة عامة، سواء كانوا عماال مهنيين أو غير 

مهنيين في قطاعات اقتصادية عدي����دة ومتنوعة. ومع ذلك، ثمة في أماكن العمل 

المختلف����ة في المدينة بنية هرمّية إثنية � قومي����ة واضحة بين العمال اليهود، من 

جهة، والفلسطينيين المقدس����يين من جهة أخرى، تخلق واقعا من اإلحباط، تكرس 

وترس����خ اآلراء المس����بقة وتحول دون إنش����اء وتطوير عالق����ات اجتماعية جدية بين 

الجانبين. 

وتش����ير نتائج البحث إلى ضرورة بلورة سياس����ة تش����غيلية تساعد سكان القدس 

الش����رقية عل����ى االندماج والتقدم في أماك����ن العمل المختلفة القائمة في الوس����ط 

اليه����ودي، من خالل التأكيد على أن “إزالة “الس����قف الزجاج����ي” الذي يمنع تقدم 

العمال من القدس الش����رقية وتعزيز األطر المعدة للتوجيه التش����غيلي المركز من 

ش����أنهما زيادة وتحس����ين اإلمكانيات التش����غيلية المتاحة أمامهم، تخفيف حدة 

التوترات القائمة اليوم بين العمال من الجانبين وخفض مس����توى اإلحباط المنتشر 

في القدس الشرقية”. 

وتش����مل محتويات وثيقة البحث ثالثة فصول هي، على التوالي: 1. الفصل األول: 

الدمج االقتصادي والتش����غيلي لسكان القدس الشرقية خالل السنوات ما بين 1967 

و 2015 موزع����ة على خمس فت����رات: األولى � توحيد الق����دس )1967 � 1987(، الثانية 

� االنتفاض����ة األول����ى )1987 � 1993(، الثالثة � مرحلة أوس����لو )1993 � 2000(، الرابعة 

� االنتفاضة الثانية )2000 � 2005( والخامس����ة � ما بع����د االنتفاضة الثانية )2005 � 

2015(. 2. الفصل الثاني: تش����غيل س����كان القدس الش����رقية � صورة الوضع القائم، 

الممي����زات والتوجهات، ويش����مل األبواب التالية: قوة العمل في القدس الش����رقية، 

الفج����وات بين األجور، عدد العمال األجيرين، الف����روع االقتصادية والمهنية وفوارق 

جندري����ة. الفص����ل الثالث: بين الش����رق والغرب � مجاالت تش����غيل س����كان القدس 

الشرقية، العمال العرب في جزئّي المدينة ومجاالت التشغيل المختلطة. 

وإلى جانب الفصول الثالثة المذكورة، تش����مل وثيقة البحث أيضا: ملخص البحث، 

مقدم����ة، ثبتا بالمعطي����ات، قائمة بالمصطلحات وثبتا بالمص����ادر، إضافة إلى قائمة 

الرسوم البيانية والخرائط. 

توترات وصعوبات كبيرة في
أماكن العمل المختلطة في القدس

يش����ير البحث إلى حقيقة تعمق اعتماد الفلس����طينيين المقدس����يين على سوق 

العمل اإلسرائيلية منذ االنتفاضة الثانية عامة، وبعد االنتهاء من بناء الجدار العازل 

ف����ي القدس بصورة خاصة. لكن هذا االعتماد التش����غيلي واالقتصادي ليس أحادي 

االتجاه، إذ أن تركيز الفلس����طينيين المقدس����يين في فروع اقتصادية محددة، مثل 

الس����ياحة، البناء، الصناعات والطب، يخلق اعتمادا إس����رائيليا موازيا أيضا على قوة 

العمل الفلسطينية المقدسية الموظفة في هذه الفروع. 

وتس����تند معطيات البح����ث الحالي، بصورة أساس����ية، على المعطيات الرس����مية 

المتوفرة لدى س����لطات حكومي����ة مختلفة، مثل مكتب اإلحصاء المركزي، مؤسس����ة 

لين يه����ود، خبراء وواضعي  التأمي����ن القومي وغيرهما، فضال عن مقابالت مع مش����غ�ِّ

سياسات في مجال التشغيل في مدينة القدس.

ويوضح معد البحث أن “هذه الوثيقة تستعرض وتحلل كنه العالقات االقتصادية 

التش����غيلية بي����ن اليه����ود والعرب س����كان القدس وتق����دم جملة م����ن المعطيات 

والتحليالت التي تش����كل قاعدة ارتكاز لبحث مس����تقبلي شامل حول قطاعات العمل 

المشتركة لليهود والعرب في القدس، سوف ينشر خالل العام القادم 2016”. 

وحيال موجة االحتجاجات الفلسطينية الحالية )التي يسميها “موجة اإلرهاب”!(، 

التي يجري جزء أس����اس منها في القدس بمشاركة س����كان القدس الشرقية، والتي 

“تخل����ق توترات وصعوبات كبيرة ف����ي أماكن العمل المختلطة ف����ي المدينة”، يرى 

الباحث أن هذا الواقع “يؤكد الحاجة إلى جمع وتركيز المعلومات حول أنماط تشغيل 

الفلسطينيين س����كان القدس الش����رقية وكيفية دمجهم في حيز المدينة العام”، 

وهو ما اس����تدعى إجراء هذا البحث الذي يهدف إلى “توفير قاعدة بيانات ومعطيات 

حقيقية حول س����وق العمل المتاحة أمام س����كان القدس الش����رقية عموما، من خالل 

التركيز على كيفية توزيعهم ودمجهم في اقتصاد المدينة”. 

ر البحث بأن 27 س����ائقا فلس����طينيا من القدس الش����رقية قدموا، في تشرين 
ّ
يذك

الثاني م����ن العام 2014، اس����تقالة جماعية من العمل في ش����ركة “إيغد” للباصات، 

احتجاج����ا على موج����ة من االعتداءات وأعم����ال العنف المتواترة الت����ي تعرضوا لها 

من جانب مس����افرين يهود في الجزء الغربي من المدين����ة. وفي الفترة ذاتها، اتخذ 

القدس: تضييق ممنهج وطارد للسكان األصليين.                         )إ.ب.أ(
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رغم مرور سبعة عقود تقريبا على إقامة إسرائيل، وعلى االدعاء ببناء مجتمع 

يهودي يتمتع أفراده بالمس���اواة في الحصول عل���ى الخدمات، إال أنه ال تزال 

هناك فجوات بين األش���كناز، أي اليهود من أصول غربية، واليهود الشرقيين، 

الذين هاجروا من دول آسيوية وإفريقية. 

وتبرز هذه الفجوات في مجاالت عديدة، لصالح األش���كناز، بينها مس���توى 

الدخل والوظائف والتعليم.

ورغ���م اإلعالن المتكرر في إس���رائيل عن دفن »العفري���ت الطائفي«، إال أنه 

يظه���ر مجددا بين حين وآخر، وخاصة من خالل أبحاث ودراس���ات في العديد 

من المجاالت. 

وصدر حديثا بحث عن قس���م العالم الرئيس���ي في مكتب اإلحصاء المركزي 

اإلس���رائيلي، بعنوان »تس���اوي الف���رص في التعلي���م: عقب���ات ديمغرافية 

واجتماعية – اقتصادية«، أعدته الباحثة نوريت دوفرين، تحت إش���راف كبار 

المسؤولين في هذا المكتب، وأظهر وجود فجوة كبيرة بين نسبة األكاديميين 

األشكناز والشرقيين.

واس���تند هذا البحث إلى معطيات مكتب اإلحصاء المركزي، وركز على الفئة 

العمري���ة ما بي���ن 25 عاما إلى 44 عام���ا. وتبين من هذا البحث أن أعلى نس���بة 

من حاملي الش���هادات األكاديمية كانت لدى اإلس���رائيليين المولودين ألب 

مولود في إسرائيل وألم أشكنازية وبلغت 8ر49%، وتالهم المولودون لوالدين 

مهاجرين من أصول أشكنازية وبلغت نسبة هؤالء 6ر%49

وحل في المرتبة الثالثة من حملة الش���هادات األكاديمية الشبان من أصول 

أش���كنازية الذين ولدوا خارج إس���رائيل ونس���بتهم 2ر46%. بع���د ذلك يأتي 

المولودون لوالدين أحدهما من أصول أش���كنازية واآلخر شرقية، بنسبة %45. 

ويحمل ش���هادات أكاديمية 3ر35% من الش���بان المولودين لوالدين ولدا في 

إس���رائيل، وال توجد معطيات ح���ول أصولهما، ويليه���م المهاجرون من دول 

االتحاد السوفييتي السابق، الذين قدموا إلى إسرائيل ابتداء من العام 1990، 

ونسبتهم 2ر%34. 

وجاءت مجموعتان في أدنى القائمة: الشرقيون المولودون في دول آسيوية 

وإفريقية، ويحمل 4ر31% منهم ش���هادة أكاديمية، وحل في المرتبة األخيرة 

الشبان المولودون في إسرائيل ألبوين من أصول شرقية.

ولفتت الدراس���ة إلى أن ه���ذا المعطى األخير يتحدث عن ش���بان ولدوا في 

إس���رائيل وتعلم���وا فيها، ولذل���ك فإن مس���ؤولية جهاز التربي���ة والتعليم 

اإلسرائيلي حيالهم كاملة ومطلقة. ويشكل هذا المعطى، أكثر من أي معطى 

آخر »أكبر دليل على الفشل في تصحيح الفجوات«. 

وأش���ار البحث إلى أنه خالل السنوات العشر األخيرة تراجع اهتمام األبحاث 

األكاديمي���ة في الفجوات الطائفية المتعلقة بالتحصيل العلمي لدى اليهود 

في إس���رائيل، قياس���ا بما كان عليه الوضع قبل 15 أو 20 عاما. وعزا البحث ذلك 

إل���ى وجود صعوب���ات في مناهج البح���ث، النابعة بقدر كبير م���ن قرار مكتب 

اإلحص���اء المركزي بتعقب أص���ول الفرد لجيل واحد فقط. وعل���ى ما يبدو أنه 

بس���بب حساس���ية الموضوع، فإن���ه تم التش���ديد في البحث عل���ى أن »اآلراء 

واالس���تنتاجات التي تم التعبير عنها )في البح���ث( ال تعكس بالضرورة آراء 

واستنتاجات مكتب اإلحصاء المركزي«.

ولعل ه���ذه المالحظات منحت معدة البحث دوفري���ن حرية أكبر، وكتبت أن 

»الص���ورة الظاهرة من البحث محزنة. والحاجز المزدوج لألصل والمكانة الماثل 

أم���ام مجموعات مختلف���ة، ال يقبله العقل، خاصة بعد انضمام إس���رائيل إلى 

OECD )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، التي تضم أكثر الدول تطورا(، 

التي تنظر إلى الفجوات االقتصادية على أنها عقبة وإلى التعليم على أنه حل 

وأداة لتقليص الفجوات”. 

وأضافت دوفرين، من دون تحفظ وبأسلوب ليس مألوفا في إصدارات مكتب 

اإلحصاء المركزي، أن العالقات المعروفة بين أصل الفرد والخلفية االجتماعية 

– االقتصادي���ة “ال تعفي م���ن الحاجة إلى اجتثاث العالق���ة الطائفية، خاصة 

عندما تكون احتماالت النجاح في الحياة العملية نتيجة لتحس���ين رأس المال 

البشري”. 

ومصدر المعطيات التي استندت إليها دوفرين هو “االستطالع االجتماعي”، 

ال���ذي أجراه مكت���ب اإلحصاء المركزي ف���ي العام 2011، ودقق باألس���اس في 

الدراس���ة على م���دار حياة األفراد. وقد س���مح هذا االس���تطالع بالتدقيق في 

معطيات جغرافية وديمغرافية واجتماعية – اقتصادية حول سكان إسرائيل، 

من سن 20 عاما فما فوق، وبضمن ذلك العالقة بين التحصيل العلمي للوالدين 

والتحصي���ل العلم���ي ألبنائهم. ويش���ار إل���ى أن معطيات هذا “االس���تطالع 

االجتماعي” هي األحدث في إسرائيل. 

وتطرق البحث إلى الفجوة في القدرة على الحصول على ش���هادة أكاديمية 

بين الش���بان المولودين في إسرائيل، وجاء فيه أنه “كان باإلمكان توقع فجوة 

أصغر في نسبة األكاديميين بين مجموعتين من أصول األفراد. وكان يفترض 

بمن تعلموا في جهاز التعليم اإلس���رائيلي المتاح لكل مواطن أن يرتقي في 

جهاز التعليم األكاديمي بنس���ب متس���اوية، من دون عالقة بأصل ذويهم”. 

لكن كما ذكر أعاله فإن المعطيات جاءت مختلفة.

ويؤك���د البحث، م���ن خالل تحليل يأخذ بالحس���بان عدة متغي���رات، على أن 

احتمال أن يكون الفرد في إسرائيل أكاديميا يزداد عندما يكون الوالدين من 

أصول غير ش���رقية. ويبين البحث أنه قياس���ا باليهودي الشرقي، فإنه عندما 

يكون األصل إس���رائيليا، أي شاب إسرائيلي مولود لوالدين ولدا في إسرائيل، 

يرتف���ع احتم���ال حصوله على تعلي���م أكاديمي بضعفي���ن ونصف الضعف. 

وعندما يكون األصل أش���كنازيا يرتفع االحتمال إلى 7ر2 ضعف، وعندما يكون 

األصل “مختلطا”، أي شاب مولود في إسرائيل ألبوين أحدهما مولود في آسيا 

أو إفريقيا واآلخر في أوروبا أو أميركا، أو أحدهما مولود في إسرائيل واآلخر في 

خارج البالد، فإن االحتمال يرتفع إلى ثالثة أضعاف. 

الفجوة بين اليهود والعرب
رغم أن دوفرين رك���زت في بحثها على الفروق الطائفية بين اليهود، إال أنه 

تظهر في البحث معطيات تتعلق بالفجوة بين اليهود والعرب في إس���رائيل. 

ويتبين أن احتماالت اليهود في الحصول على تعليم أكاديمي أكثر بضعفين 

من احتماالت العرب، وأن نس���بة حملة الشهادات األكاديمية العرب هي %13 

وفق معطيات العام 2011. 

وتنعكس النس���ب المتغيرة لحملة الش���هادات األكاديمية جليا من 

خالل تقس���يم المدن والبلدات في إسرائيل بحسب الدرجة االجتماعية 

– االقتصادي���ة، ويبلغ عددها عش���ر درجات. ونس���بة األكاديميين في 

الدرجات الثالث العليا ثالثة أضعاف األكاديميين في الدرجات الثالث 

الدنيا، 47% مقابل 15%. ويش���دد البح���ث على أن هذا هو وضع مزمن، ال 

يتغي���ر. وتؤكد ذلك التقارير والمعطيات التي ينش���رها “مركز أدفا”، 

الذي يحاول رسم نسب االستحقاق لشهادة البجروت )التوجيهي( وفقا 

لمس���توى متوس���ط الدخل في كل بلدة ومدينة، على الرغم من س���تار 

التعتيم ال���ذي تفرضه وزارة التربية والتعليم اإلس���رائيلية على مثل 

هذه المعطيات. 

ويتبين من تحليل المعطيات أن وجود شهادة أكاديمية لدى أحد الوالدين 

يزي���د من احتماالت حص���ول األبناء على تعليم جامع���ي بمرتين أو أكثر. رغم 

ذل���ك، فإن الفجوات الطائفي���ة تكون موجودة حتى بع���د “تحييد” المعطى 

األخي���ر المتعلق بثقافة أحد الوالدين على األقل. وعزا البحث ذلك، جزئيا على 

األقل، إلى التطابق بين انعدام المس���اواة الطبقية، الذي يتم التعبير عنه من 

خالل الفجوة بالفرص المتاحة والموارد المطلوبة للدراس���ة األكاديمية، وبين 

انعدام المساواة اإلثنية.

وأش���ار البحث إل���ى أن البني���ة الهرمية واضح���ة: العرب، وه���م المجموعة 

األكثر فقرا، في أسفل الس���لم، والشرقيون في الوسط، تحت “اإلسرائيليين” 

و”المختلطي���ن” واألش���كناز. وأكد البحث عل���ى أن “انع���دام التعليم العالي 

ف���ي المجموعات الضعيفة يقلل من احتماالت الحص���ول على تعليم عال في 

الجيل القادم والتالي أيضا، ولذلك ثمة أهمية الختراق الدائرة بدال من نس���خ 

الفجوات القائمة”. 

وقالت دوفرين إن بحثها ليس كامال، وإنه من أجل رس���م صورة كاملة وأوسع 

ح���ول العراقيل االقتصادية واالجتماعية في الطريق إلى التعليم العالي ثمة 

حاج���ة إلى معطيات أخرى، مثل الوضع االقتصادي للعائالت، الذي يس���مح أو 

يمنع الحصول على تعليم ع���ال، والمفاهيم تجاه التعليم العالي وغير ذلك. 

ولكن حتى لو توف���رت متغيرات إضافية، تؤثر عل���ى العالقة بين أصل الفرد 

واحتم���ال الحصول على لقب أكاديمي، إال أنها “لن تقلل من خطورة الس���ياق 

الطائفي في هذا الموضوع”.

اختفاء األصل اإلثني
يصعب مقارنة نتائج البحث الذي أعدته دوفرين مع أبحاث مشابهة سابقة. 

ورغم ذلك، وجد البروفس���ور ينون كوهين، الذي يحاضر في جامعتي تل أبيب 

وكولومبيا، باالستناد إلى معطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، 

أنه في العام 1995 كان 36% من مواليد إس���رائيل من أصول أشكنازية 

ف���ي س���ن 25- 34 عاما يحملون ش���هادة أكاديمية بينما كانت نس���بة 

الشرقيين %11.

ويخي���م على هذا المجال البحثي، اآلخذ بالتراجع، قرار مكتب اإلحصاء 

المركزي، الذي اتخذ قبل س���نوات عديدة، باالكتفاء باستيضاح الدولة 

التي ولد فيها األب وليس الجد. 

وفسر المسؤولون في المكتب هذا القرار بوجود صعوبات موضوعية، 

بينها التكالي���ف المرتفعة المرتبطة بالتحقيق ف���ي ثالثة أجيال في 

العينات الرسمية أو فيما يتعلق بالسؤال حول تحديد الهوية الطائفية 

“لألزواج المختلطة” من طائفتين يهوديتين.  

ورأى كوهي���ن ف���ي مق���ال نش���ره في مجل���ة “عل���م االجتماع 

اإلسرائيلي”، أن “االعتماد على الموطن األصلي للوالدين كمؤشر 

وحيد عل���ى تحديد األصل اإلثني لإلنس���ان، وإل���ى جانبه القرار 

بتعق���ب أصوله لجيل واحد فقط، يؤدي إلى اختفاء األصل اإلثني 

غير اإلس���رائيلي من اإلحصائية الرسمية في غضون جيلين بعد 

الهجرة، أو في غضون خمس���ين عاما تقريب���ا”. وفي هذا اإلطار، 

بلغت نسبة المولودين في إسرائيل الذي ولد آباؤهم في إسرائيل 

43% من مجمل الس���كان اليهود، بحسب اإلحصاء السنوي للعام 

2015 الحالي.  

وأوضح كوهي���ن أن “مكتب اإلحصاء المركزي هو هيئة تابعة لمكتب 

رئيس الحكومة، ولذلك فإنه يعكس السياس���ة تجاه السكان واألرض. 

وتوج���د لهذا األمر، بالطبع، انعكاس���ات على ش���كل تعداد إس���رائيل 

لسكانها وعلى شكل جمع المعطيات واستعراضها”.

وأضاف كوهين في مقال آخر أن “مح���و اإلثنية أو ’الطائفية’، وتبني 

هوية إس���رائيلية واضحة هي إحدى غايات بوتقة الصهر اإلسرائيلية. 

لكن ’األس���رلة’ اإلدارية من هذا القبيل تقيد قدرة الباحثين على إجراء 

أبحاث ح���ول ما إذا كان���ت الفج���وات االجتماعي���ة – االقتصادية بين 

الشرقيين واألش���كناز قد اختفت فعال أم أنها تقلصت فقط في الجيل 

الثالث”.

وتاب���ع كوهين أنه يتبين من معلومات جزئية جمعها مكتب اإلحصاء 

المرك���زي أن “الفج���وات في الجيل الثالث ما زال���ت بحجم الفجوات في 

الجي���ل الثاني، بينما األش���خاص من أصول مختلط���ة أصبحوا من حيث 

تحصيلهم العلمي مشابهين أكثر لألشكناز”.  

ورأى المحاضر والباحث البروفسور يوسي دهان أن “عدم تطرق مكتب 

اإلحص���اء المركزي إلى األص���ل الطائفي هو جزء من نزع الش���رعية عن 

تناول الهوية اإلثنية. ومن دون بحث كهذا، يصعب معرفة ما إذا كانت 

الفجوات بين المجموعات المختلف���ة ما زالت قائمة، إلى جانب صعوبة 

معالجة المشكلة. وهذا يجعل البحث أشبه بالنعامة”.

فجوة كبيرة بين األشكناز والشرقيين في األكاديميا وإسرائيل تتعمد إخفاء معطيات!

مراسم منح شهادات تأهيل لنساء حاخامات في نيويورك في حزيران الماضي.

يدور في اآلونة األخيرة صراع مرير داخل الطائفة اليهودية األرثوذكسية، 

ف���ي الواليات المتح���دة وبريطانيا وإس���رائيل، حول تأهيل نس���اء لمنزلة 

الحاخامية، وس���ط رفض تام لهذا التأهيل من جان���ب حاخامين محافظين 

وتأييد آخرين »منفتحين« ينتمون إلى تيار مس���تحدث يطلق عليه اس���م 

»األرثوذكسية العصرية«. 

وذكرت صحيف���ة »هآرتس« في تقرير تناولت فيه هذا الصراع، أن رئيس 

»ييش���يفاة حوفيفي توراة« )المعهد الديني عشاق التوراة( في نيويورك، 

الحاخ���ام دوف لينزر، أعلن من خالل ش���بكة االنترنت، قبل أس���بوعين، أنه 

س���يتناول في موعظته، التي ألقاها يوم الس���بت قب���ل الماضي، موضوعا 

بعنوان »هل كانت رفقة نسوية؟«، في إشارة إلى الشخصية التوراتية رفقة 

زوجة إسحق ابن إبراهيم الخليل. 

ونش���ر لينزر نص موعظته هذه ي صفحة المعهد الديني في »فيسبوك« 

وإلى جانبها عبارة »We can do it”، رمز الحركة النسوية.     

وإلى جانب رس���ائل كتبه���ا حاخامون ومق���االت في الصح���ف والمواقع 

االلكتروني���ة اليهودي���ة والنقاش���ات في ش���بكات التواص���ل االجتماعي، 

تناولت مواعظ الحاخامين ف���ي الكنس في الواليات المتحدة قرار هيئتين 

حاخاميتين مركزيتين أميركيتي���ن هاجمتا حاخامين من الجناح الليبرالي 

وبينهم حاخامو “عشاق التوراة”.   

ووفق���ا للصحيفة فإن هذي���ن القرارين يدفعان “الجالية األرثوذكس���ية 

العصرية”، الثرية والتي لديها عالقات سياس���ية متش���عبة، خطوة أخرى 

باتجاه االنش���قاق على خلفية دينية. فقد قرر مجلس حاخامي أميركا، قبل 

ثالثة أس���ابيع، بأغلبي���ة األصوات عدم االعتراف بتأهيل نس���اء كحاخامات 

ومنع تش���غيلهن في مناصب قيادة دينية. وقالت الصحيفة إن هذا القرار 

يعني تمرير خط في وسط الجالية اليهودية األرثوذكسية.

ولفت���ت الصحيفة إل���ى أن الكثيرين في الجالية األرثوذكس���ية يعرفون 

الحدود غير الدقيقة بين الجناح المركزي لألرثوذكس���ية العصرية والجناح 

رس���م الحدود، وبضمنهم 
ُ
الليبرالي، “لكن األف���راد يتخذون موقفا عندما ت

أولئك الذي يقفون عادة على الحياد”. 

وتصاعدت ح���دة التوتر داخل هذه الجالية اليهودية مؤخرا، رغم أن هذا 

التوتر س���ائد منذ عدة س���نوات. وقد تصاعد اآلن بعد أن منحت “ييشيفاة 

مهرات” في منهاتن في نيويورك، التابعة ل�”عش���اق التوراة”، ش���هادات 

تأهيل لمنصب حاخام لس���ت نس���اء. كذلك تم في الش���هور األخيرة منح 

ش���هادات تأهيل كهذه ألربع نساء من إسرائيل. كما أن الوضع ليس هادئا 

في أوس���اط هذه الجالية في لندن، بعد أن اس���تأجر كنيس مركزي خدمات 

ناشطة نس���وية متدينة، تدعى دينا برافر، وعينها في منصب تربوي هام. 

وعق���ب على ذلك الحاخام األكب���ر في بريطانيا، أفراي���م ميرفيس، بتحذير 

رؤس���اء الجالية من تعيين “متحدثين غير الئقي���ن” وألمح إلى برافر، التي 

تدرس م���ن أجل الحصول على ش���هادة تأهيل في الحاخامي���ة في موازاة 

عملها الجديد.   

وأش���ارت “هآرتس” إل���ى أن عمليات التأهيل هذه عل���ى أيدي حاخامين 

أرثوذكس، ومنح ش���هادات بعد س���نوات من التعليم، تجري بصورة خاصة 

وم���ن دون أن يتوق���ع أحد أن يتم االعتراف بها حالي���ا من جانب الحاخامية 

الرئيسية اإلس���رائيلية أو من جانب منظمات الحاخامين الكبرى في أميركا 

وبريطانيا. 

ورغ���م أن رئيس مجل���س حاخامي أميركا، الحاخام ش���الوم باوم، أعلن في 

تصري���ح لوكالة األنباء اليهودية JTR أن ل���م يؤيد قرار المجلس ورأى أنه ال 

حاج���ة التخاذه حاليا، إال أن أغلبية أعضاء المجلس أيدوا قرار عدم االعتراف 

بتأهيل النساء للحاخامية. وجاء في قرار المجلس أن “أعضاء مجلس حاخامي 

أميركا، الذين يتولون مناصب في المؤسس���ات األرثوذكس���ية، لن يؤهلوا 

نس���اء كحاخامات أرثوذكسيات، أو الس���ماح بمنحهن لقبا يلمح إلى تأهيل 

لحاخامية على أيدي من يدرس تعاليم دينية في مؤسسة أرثوذكسية”.

صراع داخل إحدى الجاليات اليهودية األميركية حول تأهيل نساء لمنزلة حاخام

وأدى ه���ذا الق���رار إلى تصعي���د النقاش داخ���ل الجالية األرثوذكس���ية 

العصرية، لكن الحاخام يسسخار كاتس، من “عشاق التوراة”، رأى أن الوضع 

ل���ن يقود إلى انش���قاق، أو ليس اآلن عل���ى األقل. وقال إن���ه “ال أصف ذلك 

انش���قاقا، فهذا نوع من التوضيح. وهناك من لم يؤيدوا أحد الجانبين أبدا. 

والوضع اآلن أصبح أصعب قليال. وعلى األفراد أن يتخذوا موقفا اآلن. وبرأيي، 

س���يتجه المتطرفون نحو اليمين، وهذا سيبقي فراغا في الوسط، وإذا أدرنا 

األمور بش���كل صحيح، ونجحن���ا في إقناع الجمهور، الذي يش���كك بنا حاليا 

وبحق، بأننا نعمل في الواقع من أجل اس���تمرارية األرثوذكس���ية العصرية، 

فإننا سنأخذ مكاننا في الوسط”.

لكن رئيس “عشاق التوراة”، ليزنر، ذهب أبعد من ذلك، وكتب في صفحته 

على “فيس���بوك” أنه “ال يمكننا االستمرار في سلب 50% من قدرات جاليتنا، 

والصوت المميز الذي يتعين أن تحضره النساء كقياديات دينية. كذلك، في 

الخالصة، يجب أن يتوقف الرجال عن القول للنساء ما الذي بإمكانهن أو ليس 

بإمكانهن فعله”. كذلك وقع ليزنر على عريضة تؤيد تولي النس���اء مناصب 

قيادية دينية في الجالية. كما تتردد في االنترنت أغنية احتجاجية صدرت 

من داخل الجالية ضد قرار مجلس حاخامي أميركا وحظي ب�11 ألف مشاهدة.  

ووصف مدير عام جمعية “عيتيم” اإلس���رائيلية، الحاخام الدكتور ش���اؤول 

برف���ر، بعد زي���ارة لنيويورك، الوض���ع داخل الجالية األرثوذكس���ية العصرية 

بالقول “هذا عالم كان يعيش س���وية ف���ي الماضي، وكان عالما جميال، واليوم 

أخذ يتفكك. ربما ينش���أ من ذلك عالم أفضل، لكني أتس���اءل ما الذي يحدث 

لألرثوذكس���ية، التي كان بإمكان الجميع فيها احت���رام وفهم اآلخر؟ يبدو أن 

العالم األرثوذكس���ي يعاني من نجاحه إذا كان يس���مح لنفس���ه بأن يستثمر 

ه���ذا الكم من الموارد في نقاش���ات داخلية. وأنا ال أقل���ل من أهميتهم، لكن 

التحدي���ات الحقيقية ه���ي االنصهار، واالنفصال عن دولة إس���رائيل وكذلك 

انعدام االستقرار االقتصادي لدى الكثيرين في هذه الجالية”. 

وف���ي الوقت الذي تبدو فيه هذه النقاش���ات أنها داخل م���ن يطلقون على 

أنفس���هم اس���م األرثوذكس���ية العصرية، فإن ما يصعد النقاشات والخالف 

بش���كل أكبر بكثير هو أن الحريديم، وهم اليه���ود األرثوذكس المتعصبون 

ج���دا، قرروا التدخل في هذا الخالف. وبعد ثالث���ة أيام من صدور قرار مجلس 

حاخامي أميركا، أعلن “مجلس كبار التوراة” التابع لحركة “أغودات يسرائيل” 

في أميركا أنه منذ اآلن لن يعترف بالحاخامين الرجال في الجناح الليبرالي في 

األرثوذكس���ية العصرية. وجاء في بيانه أنه “من واجبنا اإلعالن على المأل أنه 

بسبب إخراج أنفسهم عن القاعدة، فإن هذه الحركة ليست جزءا من اليهودية 

التوراتية وال توجد أية صالحية للقب حاخام الذي يمنح من مؤسساتها”. 

ورغم عدم وج���ود أي تأثير للنقاش حول النس���اء ف���ي منصب حاخامات 

ف���ي إس���رائيل، إال أن االعتق���اد هو أن بي���ان الحريديم من ش���أنه أن يؤثر 

على الحاخامية الرئيس���ية اإلس���رائيلية، الحريدية. ووفق���ا للصحيفة فإن 

الحاخامية الرئيس���ية اإلسرائيلية نكلت في الس���نوات األخيرة بحاخامين 

من الجناح الليبرالي في األرثوذكس���ية العصرية، وهما الحاخام أفي فايس 

مؤس���س تيار “األرثوذكس���ية المفتوحة”، وحاخام مس���توطنة “إفرات”، 

شلومو ريسكين.   

ويتعين على الحاخامية الرئيس���ية اإلس���رائيلية، الت���ي تنظر في مئات 

الملفات س���نويا المتعلقة باس���تيضاح يهودية مهاجرين إلى إس���رائيل 

وتسجيل زواج يهود في العالم، أن تعتم على حاخامين من خارج إسرائيل. 

ولهذا الس���بب لديها قوائم س���رية ال توافق على كشفها أبدا. والحاخامية 

الرئيسية تعتمد على قسم من الحاخامين وتعتم على قسم آخر. ومن شأن 

بيان “أغودات يسرائيل” أن يعرض عددا متزايدا من حاخامي األرثوذكسية 

العصرية لعدم االعتراف من جانب الحاخامية الرئيسية اإلسرائيلية. 
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

خالل االجتماع مع أوباما في البيت األبيض:

نتنياهو: تفكك سورية 
يتطلب االعتراف بضم 
الجوالن إلى إسرائيل!

ذك���رت تقارير إعالمية إس���رائيلية أن اإلدارة األميركية رفضت 

اقتراحًا قّدمه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أثناء 

زيارته األخيرة للعاصمة األميركية )األس���بوع الماضي( لالعتراف 

ب�”الس���يادة” اإلس���رائيلية على هضبة الجوالن السورية المحتلة 

بذريعة تفكك سورية نتيجة الحرب األهلية الدائرة فيها.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مس���ؤول أميركي رفيع المستوى 

قول���ه إن الموق���ف األميركي المع���ارض لضّم إس���رائيل لهضبة 

الجوالن ل���م يتغّي���ر، مضيفًا أن االقت���راح اإلس���رائيلي قد يضّر 

بفصائل المعارضة السورية المدعومة أميركيًا.

وج���اء ه���ذا الرفض ف���ي ضوء م���ا تستش���عره إس���رائيل من 

“مش���روعية” لتجس���يد خطوطها الحمر في سورية، عبر مهاجمة 

أهداف سورية بدعوى منع انتقال سالح إلى حزب الله في لبنان.

وبحس���ب المسؤول األميركي نفس���ه فإن نتنياهو أثار موضوع 

مكانة هضبة الجوالن في إطار حوار أوسع عن المصالح اإلسرائيلية 

في س���ورية والخشية اإلس���رائيلية من س���يطرة إيران على هذه 

الدولة.

وقال هذا المس���ؤول: “تحدثن���ا عن الوضع في س���ورية، فقال 

نتنياهو إنه ال شأن له في التدخل في الوضع الداخلي في الدولة، 

ولكنه معني فقط بمنع انتقال الس���الح من سورية إلى حزب الله 

وقل���ق من إيجاد جبهة ثانية ف���ي هضبة الجوالن من جانب إيران 

وحزب الله”.

وأضاف: “حينها، وتقريبًا بشكل عابر، قال نتنياهو إّن أحد السبل 

للقيام بذلك، قد يكون اعتراف أميركا بالسيادة اإلسرائيلية على 

هضبة الجوالن، ألنه في الظروف الحالية ال تنوي إسرائيل إعادتها 

إلى سورية”. ولم يدخل نتنياهو إلى أي تفاصيل في هذا الشأن.

وبحس���ب المس���ؤول األميركي، فإن هذا كان س���بب عدم قيام 

الرئيس باراك أوباما بالرد.

وتابع المس���ؤول األميركي “أعتق���د أن الرئيس لم يظن أن هذا 

يس���تدعي ردًا من جانبه. فلم يكن واضحا لنا مدى جدية نتنياهو 

في هذا الش���أن. واعتقد أن���ه كان بالغ الوضوح ف���ي أن الواليات 

المتحدة ال تنوي تغيير موقفها بشأن مستقبل هضبة الجوالن... 

فعل���ى الدوام قلنا إن مكانة هضبة الج���والن يجب أن تتحدد في 

مفاوضات اس���تنادا إلى قراري مجلس األمن الدوليين 242 و338. 

هذا كان موقفنا، وهذا موقفنا حاليًا، وهذا أيضا ما سيبقى موقفنا 

عليه”.

وقال مس���ؤول أميركي كبير آخر مطلع عل���ى التفاصيل أن أحد 

أس���باب معارضة إدارة أوباما ألي اعتراف بالس���يادة اإلسرائيلية 

في هضبة الجوالن أو حتى مناقش���ة هذه المس���ألة نظريًا تكمن 

في ارتباط ذلك بالسياسة األميركية األوسع تجاه سورية، والدعم 

األميركي للمعارضة الس���ورية وللمفاوض���ات الجارية هذه األيام 

في فيين���ا بين القوى العظمى وإيران واألمم المتحدة في محاولة 

للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب األهلية هناك.

د 
ّ
وبحس���ب كالمه، فإّن تغيير السياس���ة في هذا الشأن “سيعق

كل استراتيجيتنا في سورية، ويضع أجزاًء من المعارضة السورية 

الت���ي ندعمها في وضع غري���ب. وإذا ظهرت أي���ة عالئم على أن 

د 
ّ
الموقف األميركي بش���أن هضبة الجوالن يتغّير فإن هذا سيعق

عالقاتنا مع المعارضة الس���ورية ويعّرضه���ا التهامات من جانب 

النظام الس���وري بأنهم حلف���اء لمن يريدون التن���ازل عن هضبة 

الج���والن. وأنا ال أعتقد أن في هذا أي منطق سياس���ي، كما أنني ال 

أظ���ن أن هذا األمر ضروري في الوقت الراهن، حيث أنه ال يوجد أي 

أفق للمفاوضات بين إس���رائيل وس���ورية في المستقبل المنظور. 

ولذلك هذا ليس مبررا وربما يكون ضاًرا”.

وأش���ارت “هآرتس” إلى أنه وراء تكمن قول نتنياهو التلميحي 

في اللقاء مع أوباما أفكار سياسية أثارها في السنة األخيرة رجال 

مختلفون في اليمين، وترى أن الحرب في سورية وسيطرة تنظيم 

“داعش” والمنظمات المتماثلة مع “القاعدة” على أجزاء واس���عة 

منه���ا يمكن أن تس���مح إلس���رائيل بنيل اعت���راف دولي بضمها 

لهضبة الجوالن.

ويعتبر سكرتير حكومة نتنياهو السابق تسفي هاوزر أحد أبرز 

المنادين بذلك، وهو كتب في “هآرتس” في أيلول الماضي مقالة 

بعن���وان “فرصة تاريخي���ة في الجوالن”، قال فيه���ا إنه في ضوء 

االتف���اق النووي بين إيران والقوى العظمي ينبغي إلس���رائيل أن 

تتلقى “وديعة أميركية” تتعلق أيضا بهضبة الجوالن، وخصوصًا 

وعد رئاسي وتشريع في الكونغرس، يضمن السيطرة اإلسرائيلية 

هناك.

ومعروف أن الواليات المتحدة واألسرة الدولية لم تعترفا بضم 

إس���رائيل لهضبة الج���والن عبر قانون أقّره الكنيس���ت في العام 

1981. وتعامل���ت اإلدارة األميركي���ة مع هضب���ة الجوالن بوصفها 

أرضا سورية محتلة. وعلى مدى السنين حاولت الدفع باتجاه إجراء 

مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سالم بين الدولتين تنسحب بموجبه 

إس���رائيل م���ن الهضبة. وقد أج���رى نتنياهو نفس���ه في واليته 

األولى مباحثات مع الرئيس الس���وري الراحل حافظ األس���د بشأن 

االنسحاب من الجوالن، بوس���اطة مبعوثه الشخصي رجل األعمال 

األميركي رون الودر. كم���ا أدار نتنياهو في العام 2011 مفاوضات 

 غير مباش���رة مع الرئيس السوري بشار األس���د بوساطة أميركية.

وق���ال المبعوثان األميركي���ان دني���س روس وفردريك هوف إن 

نتنياهو وافق على البحث في االنسحاب التام من هضبة الجوالن 

مقابل السالم وإنهاء التحالف العسكري بين سورية وإيران وحزب 

الله.

م���ن جهة أخرى، قال المراس���ل العس���كري لموق���ع “واال” أمير 

بوحبوط إن إس���رائيل متش���جعة من التنس���يق مع روس���يا، وإن 

س���الحها الجوي لم يتوقف عن تجس���يد الخط���وط الحمراء التي 

وضعها، وإن “مش���روعية” العمل اإلس���رائيلي في سورية صارت 

أوضح من أي وقت مضى.

تعكف اللجان المختصة في الكنيس���ت، هذه األيام، على مناقش���ة “مشروع قانون 
ميزاني���ة الدول���ة لعامي 2015 � 2016” بغي���ة إعداده في صيغ���ة نهائية يفترض أن 
يتم عرضها على الهيئة العامة للكنيس���ت في األيام القريبة القادمة للتصويت على 
مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة إلقراره نهائيا، وهو ما يتم عادة في أواخر 
ش���هر كانون األول من كل عام، عشية بدء الس���نة المالية التي “تغطيها” الميزانية 

المقترحة.  
وتح���دد ميزانية الدولة، ع���ادة، المبالغ المالية المخصصة ل���كل واحدة من الوزارات 
الحكومية المختلفة للس���نة المالية الجديدة، في كل واحد من بنود الصرف المخططة 
في تلك الوزارة. وتش���كل الميزانية، في هذا المنظور، التجس���يد األوضح للسياس���ة 
الحكومي���ة، إذ أنه���ا تحدد المبال���غ المرصودة لكل واح���د من أهدافه���ا )الحكومة(. 
ستثنى من هذا التفصيل وزارة الدفاع، إذ ال يتم عرض تفاصيل ميزانيتها، حجمها 

ُ
وت

ومكّوناتها، على الهيئة العامة للكنيس���ت وإنما على لجنة خاصة مش���تركة للجنتي 
المالية واألمن والخارجية التابعتين للكنيست فقط.

وقد أكد هذا الجانب المتعلق بما تجس���ده ميزانية الدول���ة، تحديدا، وزير المالية، 
موش���يه كحلون، الذي قال في معرض عرضه مش���روع قانون الميزاني���ة الجديد على 
الكنيست: “الميزانية المقدمة إليكم اليوم ليست مجرد أرقام وعمليات حسابية فقط، 

بل هي منظومة قيم، أوال وقبل كل شيء”!
وأضاف: “هذه الميزانية تعكس رؤية اجتماعية واس���عة تكش���ف عن أن ثمة بشرا 
يقفون خلف هذه األرقام، يحملون آماال وطموحات، احتياجات ورغبات... وهي ميزانية 
تأتي ببش���رى حقيقية لكل واحد وواحدة من المواطنين في إسرائيل... ميزانية تقوم 
على س���لم أولوي���ات جديد، دون تقليص���ات ودون إثقال. ولذا، فهي ليس���ت ميزانية 
حكومي���ة، إنما ميزانية قومية اجتماعية. ليس���ت ميزانية يمين أو يس���ار وال ميزانية 
ائتالف أو معارضة. ميزانية تضع اإلنسان نصب عينيها وتغّير معتقدات سائدة منذ 
س���نوات طويلة. ميزانية تعكس توجها قائما على أن الميزانية في خدمة المجتمع، ال 

المجتمع في خدمة الميزانية”! 
ومن���ذ الع���ام 1986، يتم إق���رار قان���ون الميزانية ُمرفق���ًا بقانون آخر ه���و “قانون 
التس���ويات” )االقتصادية( الذي يش���مل تعديالت مختلفة في قوانين مختلفة ذات 
عالق���ة بالميزانية وتأثير عليه���ا. وقد جرى، ابتداء من العام 2004، تغيير اس���م هذا 
القانون إلى “قانون السياسة االقتصادية”، لكن دون أي تغيير أو تعديل في جوهره، 

مضامينه وغاياته.
وكان الكنيس���ت قد أقّر مشروع قانون الميزانية الجديدة بالقراءة األولى يوم الثالث 
من أيلول األخير، بعدما أقرته الحكومة قبل ذلك بنحو ش���هر واحد، في جلس���تها يوم 
6 آب. فقد صوت إلى جانب مش���روع قانون الميزانية الجديدة 57 عضو كنيست، بينما 
عارضه 53 عضوا. وباألغلبية ذاتها، أيضا، أقر الكنيس���ت � في اليوم نفس���ه � مشروع 

“قانون السياسة االقتصادية” الجديد. 
وابت���داء من العام 2009، يتم إقرار ميزانية لس���نتين اثنتين، بدال من س���نة واحدة 
كما كان س���ابقا. ويبل���غ حجم الميزانية العامة للدولة المقترحة للس���نتين الماليتين 
القادمتين، 2015 � 2016، حس���ب ما يتضمنه مش���روع القانون الجدي���د، 2ر677 مليار 

شيكل، 5ر329 مليار منها لسنة 2015 و 7ر347 مليار لسنة 2016. 

المطلوب: تعزيز “الخيار الجماهيري”!
وعش���ية عرض مش���روع قانون الميزانية الجديد على الكنيس���ت إلقراره بالقراءتين 
الثانية والثالثة، أصدر “مركز أدفا � معلومات حول المس���اواة والعدالة االجتماعية في 
إس���رائيل”، في أواخر شهر تشرين األول األخير، كراسة خاصة خّصصها ل� “مالحظات 
)المركز( حول اقتراح الميزانية للعامين 2015 � 2016”، تحت عنوان: “المطلوب: تعزيز 

الخيار الجماهيري”.  
ويس���تهل مركز “أدفا” كراس���ته هذه بالتأكيد على أن “سياسة السوق الحرة تضع 
ج���زءا كبيرا ومتزايدا من الحلبة الجماهيرية تحت س���يطرة قوى الس���وق”! موضحا أن 
“الس���وق الحرة”، وخالفا السمها، ليس���ت حلبة يلتقي فيها أناس وشركات متساوون 
م���ن حيث الموارد، اإلمكانيات وحرية الحركة والنش���اط، وإنما هي “حلبة تتميز بعدم 
المس���اواة العميق بين أصحاب الرس���اميل وقوة تأثيرهم � وهم الذين يشكلون “قوى 

السوق”! � وبين جميع الناس اآلخرين. 
والدولة في حد ذاتها، من حيث تكوينها ووظائفيتها، هي أحد األجسام / العناصر 
الناش���طة في السوق. ونظرًا لكونها “جس���ما كبيرا وقويا” ُيفترض فيه تمثيل مجمل 
المواطني���ن، فالمتوقع منها إذن أن تعمل كل ما في وس���عها � وه���و كثير! � من أجل 
التخفيف من حدة عدم المس���اواة القائم بين “قوى الس���وق”، من جهة، وبقية الناس 
من جهة أخرى. أما حين تتبنى الحكومة سياس���ة “الس���وق الحرة” وتعتمدها فمعنى 
ذلك أنها “ال تعمل ش���يئا للتخفيف من عدم المساواة، بل العكس تماما: إنها تقلص 
أنش���طتها وميزانياتها بغية إخالء مس���احة أكبر وإفس���اح مجال أوسع ل�قوى السوق. 
وعندئذ، يصبح في مقدور أصحاب الرساميل، بما يمتلكون من قوة، توسيع سيطرتهم 
وإحكامها لتش���مل، أيض���ا، تلك األجزاء من الس���احة الجماهيرية الت���ي تخلت عنها 

الحكومة”.
ويختار مركز “أدفا”، في كراسته، هذه ثالثة مجاالت خدماتية مركزية يمعن النظر 
في ميزانياتها المقترح���ة، احتياجاتها واإلجراءات المطلوب���ة لتلبيتها، يوزعها في 
ثالثة أبواب هي: السكن، التربية والتعليم الجامعي والصحة، ثم يخصص الباب الرابع 
لتوضيح ماهية “الخيار الجماهيري”، يليه الباب الخامس واألخير الذي يقترح “مصادر 

ممكنة لتمويل الخيار الجماهيري”. 

السكن نموذجًا ـ من االلتزام الحكومي إلى “السوق الحرة”!
يرى مركز “أدفا” أن مسألة االرتفاع الحاد المتواصل في أسعار السكن وتكاليفه في 
إسرائيل خالل السنوات الماضية “توفر نقطة انطالق جيدة للبحث في اقتراح ميزانية 
الدولة للعامين 2015 و 2016”، لما تعكس���ه هذه بكونها “مسألة سياسية، اقتصادية 
رًا بأنها )قضية الس���كن( “كانت الداف���ع المركزي لحملة 

ّ
واجتماعي���ة مركزي���ة”! مذك

لت “الرافعة التي اس���تخدمها 
ّ
االحتجاج االجتماعية في صيف العام 2011”، كما ش���ك

موشيه كحلون لبلوغ منصب وزير المالية”!
فحت���ى النصف الثان���ي من الع���ام 1980، يقول مرك���ز “أدفا”، “كان���ت الحكومات 
اإلسرائيلية المتعاقبة كلها تعتبر نفسها المسؤولة عن ضمان مسكن إنساني لجميع 
س���كان البالد )فعليا، لليهود منهم فقط!(... أخذت الحكومات على عاتقها المسؤولية 
المباش���رة عن أعمال البناء � التخطيط، التطوير والبناء � أو قامت بذلك بواسطة شركات 

إسكان حكومية”. 
وحين لم تقم الحكومات بذلك، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قامت بتعويض 
المواطنين من خالل تقديم دعم مالي حكومي للمس���تحقين، بواسطة منحهم قروض 
اإلس���كان أو بالمس���اهمة في أجرة وتكاليف س���كنهم، إلى جانب فرض رقابة صارمة 
عل���ى أعمال البناء وتكاليفها. وقد انعكس هذا كله في رصد ميزانيات حكومية كبيرة 

لقطاع البناء واإلسكان. 
لكن هذا الواقع تغير ف���ي العام 1985، مع تبني “خطة الطوارئ” االقتصادية. فمنذ 
ذلك الوقت، تس���عى الحكومات في إسرائيل إلى خفض مس���توى وحجم تدخلها في 
سوق اإلسكان باس���تمرار، ثم تقليص ميزانيات البناء واإلسكان تاليا، وذلك باستثناء 
فترة قصيرة إبان الهجرة المكثفة من جمهوريات االتحاد الس���وفييتي الس���ابق ومن 

أثيوبيا. وهكذا، نش���أ وضع س���يطرت فيه “الس���وق الحرة” على الجزء الذي تخلت عنه 
الحكومة في قطاع البناء واإلس���كان وأصبح ل� “قوى الس���وق” تأثير كبير وحاسم على 

قطاع البناء اإلسكاني، على وضع اإلسكان وعلى أسعار الشقق السكنية.  
وتعمد “قوى السوق” إلى رفع أسعار الشقق السكنية بطريقتين: 

األولى � إقدام متمولين ومس���تثمرين من المحسوبين على “الُعشر األعلى” )األغنى 
في البالد( على امتالك ش���قة س���كنية واحدة أو أكثر لغرض االس���تثمار أو إلس���كان 
أبنائهم، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الش���قق الس���كنية، ثم ارتفاع أسعارها تاليًا. 
وخالل الس���نوات األخيرة، بلغت نس���بة الش���قق الس���كنية التي اش���تراها متمولون 
ومس���تثمرون من “العشر األعلى” نحو 25% � 33% من مجمل عدد الشقق السكنية في 
البالد. والثانية � يعمد أصحاب الرس���اميل إلى ش���راء شقق س���كنية باهظة الثمن في 
ناطحات فاخرة، ما ينعكس بارتفاع أس���عار الش���قق السكنية عامة في البالد، من جراء 
“المعايير” العالية واألس���عار الباهظة التي يفرضها هذا السلوك. أما المتضرر األول 
واألس���اس من هذا كله فهو جمهور األزواج الش���ابة، وخاصة منهم الذين ال يمتلكون 

اإلمكانيات المادية التي تؤهلهم المتلك شقة سكنية مناسبة. 
ويؤكد تقرير “أدف���ا” أن الحكومة، التي كان يفترض بها ويتوقع منها العمل للجم 
مثل ه���ذا “التطور” وللتخفيف من حدة عدم المس���اواة المتزايد، أصبحت غير قادرة 
على القيام بمهمتها هذه، نظرا للتقليص الحاد الذي أجرته في ميزانيتها المخصصة 
لإلسكان. وأكثر من هذا، أيضا، أنه لم يعد ثمة دافع أو حافز يجعل الحكومة تعمل من 
أجل لجم أسعار الشقق السكنية، بعدما أصبحت تجني أرباحًا من ارتفاع هذه األسعار، 
إذ أصبح���ت مدخوالتها م���ن ضرائب العقارات تف���وق، بكثير، ميزانيته���ا المرصودة 
لإلس���كان: فبين األعوام 2000 و 2014، مثال، ارتفعت مدخوالت الدولة من الضرائب على 
العقارات من 08ر5 مليار شيكل إلى 78ر7 مليار شيكل، بينما تقلصت ميزانية اإلسكان 

الحكومية من 9ر9 مليار شيكل في العام 2000 إلى 1ر3 مليار شيكل في العام 2014. 
وطبق���ا القتراح ميزانية الدولة الجديد، يتوقع أن تبلغ عائدات الحكومة من الضرائب 

على العقارات خالل العامين 2015 � 2016 نحو 10 مليارات شيكل. 
ويرى مركز “أدفا” أن الحل األساس لهذه المشكلة الحادة يتمثل في زيادة العرض 
في مجال الش���قق الس���كنية، على الرغم من أن ال ضمانة ألن تؤدي زيادة عدد الشقق 
الس���كنية )بتوسيع أعمال البناء( إلى خفض أسعارها، نظرا ألن حجم األموال المكدسة 
في أيدي “المس���تثمرين” كبير جدا بحيث يس���مح لهم بمواصلة شراء جزء كبير جدا 

من هذه الشقق. 
وله���ذا، يصبح الحل األمثل، وفق تقرير “أدفا”، اعتم���اد “الخيار الجماهيري” � بناء 
حكومي مكثف للبيع واإليجار بمس���تويات ومعايير عالية وبأس���عار متاحة للجمهور 
الواس���ع. لكن ه���ذا الحل غير وارد وغي���ر ممكن التحقق بالنظر إلى اقت���راح الميزانية 

الجديدة “المتمسكة بخيار السوق الحرة”! 

التربية والتعليم ـ أبواب
مفتوحة أمام “قوى السوق”

خالفا لميزانية وزارة البناء واإلس���كان، يبين اقت���راح الميزانية الجديدة أن ميزانية 
التربية والتعليم الجامعي )بدون التطوير( س���وف تزداد إلى 60 مليار ش���يكل، مقابل 

9ر53 مليار شيكل في العام 2014.  
ويقول تقرير “أدفا” أن الزيادة في ميزانية التعليم مس���تمرة منذ العام 2008 وإن 
هذه الزيادة س���تبلغ مع نهاية الع���ام 2016، بالمجمل، نحو 26 مليار ش���يكل، غير أن 
الجزء األكبر من هذه الزيادة اإلجمالية )44%( مخصص لرفع أجور المعلمات والمعلمين، 
تنفي���ذا التفاقية “أفق جديد” الموقعة مع نقابة المعلمين في إس���رائيل. ورغم هذه 
الزيادة في األجور، إال أن معطيات “منظمة التعاون االقتصادي والتنمية” )OECD( من 
الع���ام 2012 � وهو العام األخير الذي توفرت معطيات بش���أنه لدى إعداد هذه الورقة � 
تبين أن الفجوة ال تزال كبيرة بين أجور المعلمين في إسرائيل وزمالئهم في دول هذه 

المنظمة )التي انضمت إليها إسرائيل في العام 2010(. 
وعلى الرغم من الزيادة المس���تمرة في ميزانية التعليم خالل السنوات األخيرة، كما 
ورد، إال أن قياس ميزانية التعليم بالنس���بة إلى الناتج القومي اإلجمالي في إس���رائيل 
يبين أن هذه الميزانية انخفض���ت من 9% من الناتج القومي اإلجمالي في العام 1985 
إلى 6% منه في العام 2000. ومنذ ذلك العام، ال تزال هذه الميزانية على هذه النسبة، 
أو أق���ل بقليل، من الناتج القومي اإلجمالي. “وبكلمات أخرى، س���قطت ميزانية التربية 
والتعليم ضحية للسياس���ة الني���و ليبرالية”، كما يؤكد مرك���ز “أدفا” ويضيف: “هذا 
المنحى معاكس لما هو حاصل في دول مختلفة � فمثال، في الواليات المتحدة، إيرلندا، 
الدنمارك، نيوزيلندا، فرنس���ا وفنلندا تس���جل ميزانية التعلي���م ارتفاعا مضطردا من 

مجمل الناتج القومي خالل السنوات األخيرة، بينما يحصل العكس في إسرائيل”. 

لك���ن األهم في س���ياق الزي���ادة ف���ي ميزانية التربي���ة والتعلي���م هو أن 

ه���ذه الزي���ادة »لم تمنع تغلغل قوى الس���وق ف���ي هذا القط���اع«، مما يحول 

دون »تقلي���ص الفج���وات التعليمي���ة أو تقلي���ص الف���وارق ف���ي التحصيل 

العلم���ي والناتج���ة عن عدم المس���اواة بين ط���الب من خلفي���ات اقتصادية 

� اجتماعي���ة مختلف���ة«، وه���و ما تؤك���ده تقاري���ر منظم���ة  OECDاألخيرة 

الت���ي تضع إس���رائيل ف���ي موقع “ري���ادي” في س���ياق عدم المس���اواة بين 

 الط���الب من خلفيات مختلف���ة، وخاصة بين الطالب اليه���ود والطالب العرب!

الصحة � تغلغل “قوى السوق”

يشير تقرير “أدفا” إلى أن الجهاز الصحي في إسرائيل هو “أكثر شمولية ومساواة 
من جهازّي التربية والتعليم واإلسكان. فبواسطة ميزانية محددة، يستطيع ها الجهاز 
تقدي���م الخدمات الصحية الالزمة لجميع الس���كان، بمس���توى عال جدا، قياس���ا بدول 
العال���م األخرى”. لكن هذا الجهاز، أيضا، يعاني من مش���كلة تكم���ن في أن الميزانية 
المرصودة له ليس���ت كافية. وخالل الس���نوات األخيرة، بدأت تنشأ فجوة واضحة آخذة 
في االتساع بين مستويات الخدمات الطبية المتوفرة لقطاعات سكانية مختلفة. وهي 
فجوة ناجمة، أساس���ا، عن الفارق ما بين مستوى تمويل “سلة الخدمات الصحية”، من 
جهة، ومس���توى التمويل الالزم لتقديم خدمات صحي���ة كاملة لعموم المواطنين، من 

جهة أخرى. 
وتش���كل هذه الفجوة ما بين مس���توى التمويل المطلوب ومستوى التمويل الفعلي 
ثغرة تغري “قوى الس���وق” باقتحام هذا المجال والتدخل فيه. فرغبة منها في زيادة 
ميزانياتها، ش���رعت صناديق المرضى المختلفة في ع���رض تأمينات مكملة للتأمين 
الصحي الرسمي، وهو ما “اجتذب” شركات التأمين التجارية )“قوى السوق”( أيضا إلى 
تقديم عروضها في مجال التأمينات المكملة. وفي هذا الوضع، أصبحت العائالت ذات 
اإلمكانيات المادية تمتلك تأمينات صحية مكملة تغطي خدمات صحية واسعة جدا، 

ال تستطيع العائالت الفقيرة والمتوسطة الحال الحصول عليها. 
وإلى هذا، تضاف أيضا ظواهر أخرى عديدة، أبرزها:

 1. المستش���فيات التي تعرض � أو تضغ���ط للحصول على ترخيص لعرض � خدمات 
طبية خصوصية;

 2. األطباء الذين يعملون في المستش���فيات ويحّول���ون مرضى منها إلى عياداتهم 
الخاصة، مقابل رسوم عالية نسبيا;

 3. المستش���فيات التي تضع منش���آت عامة تابعة لها تحت تصرف أطباء يقدمون 
خدمات خصوصية، مقابل حصة من العائدات وغيرها. 

وتؤدي هذه الظواهر في المحصلة إلى تمكين المال الخاص، أو “قوى الس���وق”، من 
االستيالء على جزء من “الحلبة الجماهيرية” )العامة( في قطاع الخدمات الصحية، بعد 

تخلي الحكومة عنه.
ويقول تقرير “أدفا” إن الجهاز الصحي في إس���رائيل لي���س في حاجة إلى “الخيار 
الجماهي���ري”، نظرا ألنه “ال ي���زال، في جوهره، جهازا جماهيري���ا”. لكن المطلوب هو 
“تعزي���ز الطابع الجماهي���ري في هذا الجهاز، وخاصة بواس���طة تعديل قانون الصحة 
الرس���مي بما يضمن مالءمة سنوية تامة لتكاليف سلة الخدمات الصحية”، إلى جانب 
“توحي���د جميع التأمينات الصحية المكملة ودمجها في إطار س���لة الخدمات الصحية 
األساسية”. والمطلوب، أيضا، توسيع البنى التحتية في المستشفيات العامة وتعزيز 

الطواقم الطبية بحيث تتالءم مع احتياجات السكان وتلبيها. 

“الخيار الجماهيري” والصرف
الحكومي على المواطنين

يعتب���ر مركز “أدفا” أن مش���روع الميزاني���ة الجديدة للعامي���ن 2015 – 2016 يمثل 
“مرحل���ة إضافية أخرى في إضعاف الخيار الجماهيري في إس���رائيل”، كما يمثل، في 
المقابل، “مرحلة إضافية أخرى في توسيع الثغرة التي تتسلل قوى السوق من خاللها 
إل���ى الحلبة الجماهيري���ة”. ويتطلب الخي���ار الجماهيري، بين أش���ياء أخرى، “تمويال 

حكوميا سخيا للخدمات العامة”. 
وينوه التقرير بأن “حكومة إس���رائيل تصرف عل���ى مواطنيها أقل بكثير مما 
تصرفه ال���دول األخرى األعضاء في منظمة OECD عل���ى مواطنيها”. فالصرف 
الحكومي اإلس���رائيلي على ش���بكة الضمانات االجتماعية، مثال، هو األدنى من 
بين جميع تلك الدول، إذ يعادل 8ر15% مقابل 9ر21% بالمتوسط في تلك الدول. 
وهذا هو أحد األسباب المركزية لحقيقة أن نسبة الفقر في إسرائيل هي إحدى 
النس���ب األعلى، على اإلطالق، بي���ن دول هذه المنظمة، إذ بلغت هذه النس���بة 
4ر18% في العام 2012، مثال، مقابل نسبة تراوحت بين 5%و 10% في تلك الدول 

في العام نفسه.
والص���رف الحكومي المنخفض عل���ى الخدمات المختلف���ة للمواطنين يعني 

عمليا:
 1. خدمات أقل، كمًا ونوعًا، مقارنة بتلك الدول;

 2. وج���ود مناطق ومجموعات س���كانية ال تحظى إال بمس���توى متدن جدا من 
الخدمات;

 3. تراجع مس���توى حياة الطبقة الوسطى وعجزها عن توريث أبنائها مستوى 
حياتيا الئقا;

 4. عجز شرائح واسعة من السكان عن االرتقاء إلى صفوف الطبقة الوسطى. 
وفي الحديث عن المصادر المحتملة لتمويل “الخيار الجماهيري”، يذكر تقرير 
“أدفا” مصدرين أساس���يين “لتعزيز قدرة الدولة عل���ى عرض خيار جماهيري 
بمس���توى عال لسكانها”، هما: األول � تحويل جزء من األموال المخصصة اليوم 
لميزانية األم���ن ورصدها لتمويل الخدم���ات االجتماعية المختلف���ة، علما بأن 
ميزانية األمن في إس���رائيل قد س���جلت ارتفاعا كبيرا جدا خالل السنوات ال� 15 
األخيرة � من 1ر60 مليار شيكل في العام 2000 إلى أكثر من 6ر78 مليار شيكل 

في العام 2014 ; الثاني � رفع نسبة الضرائب المباشرة. 
ويؤكد مركز “أدفا” أن “الش���رط المس���بق لتقليص ميزانية األمن هو تحقيق 
تحرك سياسي باتجاه التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين ومع دول المنطقة”!

لجان الكنيست تناقش مشروع »قانون ميزانية الدولة 2015 ـ 2016« تمهيدا إلقراره بالقراءتين الثانية والثالثة

مركز أبحاث اجتماعي: “الميزانية تفتح ثغرات واسعة 
لتغلغل قوى السوق في شتى مجاالت الخدمات”!

*الصرف الحكومي اإلسرائيلي على شبكة الضمانات االجتماعية هو األدنى من بين جميع دول »منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية« )OECD( *تقليص ميزانية األمن ـ أحد مصدرين أساسيين لتمويل الخدمات االجتماعية المختلفة في إسرائيل. لكن إجراء 
هذا التقليص مرهون بشرط مسبق هو »تحقيق تحرك سياسي باتجاه التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين ومع دول المنطقة«!*

لة. تمويل الخدمات االجتماعية في إسرائيل: أزمات ُمرحَّ
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كتب سليم سالمة:

رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية، يوم الخامس من تشرين الثاني الحالي، 

طلبًا قدمته إليها “جمعية حقوق المواطن” في إس���رائيل بإصدار أمر قضائي 

يلزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالكش���ف عن ع���دد التصاريح التي 

أصدره���ا وخّول بموجبها “األجهزة األمنية المختصة” )وخاصة “الش���اباك”( 

صالحية التنصت السري “لدواٍع أمنية”!

وبرفضه���ا هذا الطلب، رفض���ت المحكمة العليا )بهيئ���ة تكونت من ثالث 

قاضيات: رئيس���ة المحكمة العليا، مريام ناؤور، عنات بارون وإس���تير حيوت(، 

عمليا، االس���تئناف الذي تقدمت به إليها “جمعية حقوق المواطن” ضد قرار 

“محكمة الش���ؤون اإلداري���ة” )المحكمة المركزية( في الق���دس، والتي كانت 

رفضت الطلب ذاته، أيضا، في شهر أيار من العام الماضي، 2014.

وتبنت هيئة المحكمة العليا، في قرارها هذا، موقف مكتب رئيس الحكومة 

القائل بأن “ال مكان إللزام رئيس الحكومة بالكش���ف عن معلومات يحتفظ بها 

الشاباك، نيابة عنه”! 

حق الجمهور في المعرفة
والرقابة الجماهيرية

وكانت “جمعية حقوق المواطن”، واس���تنادا إلى نص���وص وأحكام “قانون 

حري���ة المعلومات” )م���ن العام 1998(، ق���د وجهت، بداية، ف���ي 3 أيار 2012، 

رس���الة خاصة إل���ى مكتب رئي���س الحكومة، القّي���م على إص���دار التصاريح 

بتنفيذ عمليات التنصت السري. وطلبت الجمعية، في تلك الرسالة، تزويدها 

بمعطيات رسمية حول عدد “تصاريح التنصت السري األمنية” التي أصدرها 

مكتب رئي���س الحكومة بموجب البند 4)أ( من “قانون التنصت الس���ري” )من 

العام 1979( وذلك خالل خمس س���نوات إل���ى الوراء، مع تحديد عددها في كل 

واحدة من تلك السنوات. 

كما طلبت الجمعية، أيض���ا، تزويدها بمعلومات عن عدد “تصاريح التنصت 

السري األمنية” التي استهدفت مواطنين إسرائيليين خالل السنوات الخمس 

الس���ابقة، مع تحديد عدده���ا في كل واحدة من تلك الس���نوات. وإضافة إلى 

ذلك، طلبت الجمعية في رس���التها، كذلك، تزويده���ا بالمعلومات المتعلقة 

ب�”اإلج���راءات، األنظمة والتعليمات التي يس���تخدمها رئي���س الحكومة في 

ممارسة صالحيته القانونية بش���أن إصدار تصاريح التنصت السري األمنية، 

هة في ممارسة هذه الصالحية”.  بما في ذلك المعايير الموجِّ

ولفتت الجمعية، في رسالتها تلك، إلى حقيقة أن “قانون حرية المعلومات” 

يستثني “جهاز األمن العام” )الشاباك(، المسؤول المباشر عن إجراء عمليات 

التنص���ت، متابعته���ا ومعالجة نتائجها، م���ن األذرع والهيئات الس���لطوية 

المختلفة التي يس���ري عليها هذا القانون ويلزمها بتقديم معلومات كافية 

حول أنش���طتها، قراراتها وإجراءاتها، لكنها أضاف���ت: “ومع ذلك، ونظرا ألن 

القان���ون يس���ري على مكتب رئي���س الحكومة، أيضا، فلزام علي���ه إذن تزويد 

المعلومات الالزمة لتجنب المس بحق الجمهور في المعرفة”، علمًا بأن مكتب 

رئيس الحكومة هو المسؤول المباشر، قانونيا، عن هذا الجهاز )الشاباك(.  

نش���ر في وسائل 
ُ
وأش���ارت الجمعية، أيضا، إلى أن معطيات كثيرة ووافية ت

اإلعالم )اإلس���رائيلية( المختلفة، سنويا، حول عدد “تصاريح التنصت السري 

الجنائية” )أي: التصاريح التي تس���مح بالتنصت السري لدواع جنائية(، وهو 

ما يتيح للجمهور الواسع “ممارس���ة الرقابة )ولو كانت غير كافية( حول مدى 

استخدام هذه الوسيلة المؤذية والمسيئة”. وخالفا لتصاريح التنصت السري 

بدواٍع جنائية، الت���ي تحتاج إلى أمر قضائي )تصدره محكمة(، يخّول القانون 

رئيس الحكومة وحده صالحية إصدار التصاريح لتنفيذ التنصت السري لدواع 

أمنية.

وأضافت الجمعية: “ونظرا لكون أعمال التنصت األمني غير خاضعة للرقابة 

القضائية، فإن نشر المعطيات حولها، سوية مع المعايير المعتمدة إلجازتها 

وتنفيذه���ا، هو أمر حيوي ج���دا إلتاحة رقابة جماهيرية عل���ى هذه الظاهرة 

ومدى انتشارها، ولو في الحد األدنى”!  

وبع���د أكثر من عام كامل )!(، وفي يوم 6 حزي���ران 2013 تحديدا، رّد مكتب 

رئيس الحكومة على رس���الة جمعية حقوق المواطن هذه فرفض االس���تجابة 

لطلبها متذرعًا بأن “المعطيات بش���أن عدد تصاريح التنصت السري، الصادرة 

بموجب “قانون التنصت السري” ينبغي أن تظل سّرّية”!

وقالت أييلت موش���يه، المسؤولة عن تطبيق “قانون حرية المعلومات” في 

مكتب رئيس الحكومة، في رسالتها الجوابية إلى جمعية حقوق المواطن، إنه 

“بعد اس���تيضاح األمر مع جميع الجهات المعنية، موقفنا هو أن المعلومات 

المطلوبة من طرفكم يمكن أن تكش���ف معلومات سرية، مهام سرية، قدرات 

وطرق عمل س���رية، أهلية عملياتية، وسائل ومصادر معلومات سرية � وهذه، 

جميعه���ا، محظور نش���رها بموجب “قان���ون جهاز األمن العام” )الش���اباك( 

وأنظم���ة عمل الجهاز، نظرا لما ينطوي عليه كش���فها من احتمال المس بأمن 

الدولة”!

وادعت مندوبة مكتب رئيس الحكومة، في رس���التها الجوابية، بأن “هنالك 

أجهزة رقابة خاصة على إصدار هذه التصاريح، من خالل واجب تقديم تقارير 

عنها إلى كل من المستشار القانوني للحكومة )مرة كل ثالثة أشهر( واللجنة 

المش���تركة للجنتي القانون، الدس���تور والقضاء واألمن الخارجية التابعتين 

للكنيس���ت )مرة كل س���نة(”! ورأت مندوبة مكتب رئيس الحكومة أن حقيقة 

كون جلس���ات هذه اللجنة المشتركة س���ّرّية “تعني أن المشّرع قد اعتبر عدد 

التصاريح معلومة سّرّية”!

مكتب رئيس الحكومة ال يبحث
طلبات “الشاباك” وال يراقبها!

وفي أعقاب رس���الة مكتب رئيس الحكومية الجوابية هذه، وما تضمنته من 

رفض االس���تجابة لطلب جمعية حقوق المواطن، تقدمت الجمعية، في أيلول 

2013، بالتم���اس إلى “محكمة الش���ؤون اإلدارية” )المحكم���ة المركزية( في 

القدس التي أصدرت قرارها يوم 19 أيار 2014 ورفضت فيه االلتماس.   

لكن الموقف ال���ذي عرضته الدولة )مكتب رئيس الحكومة( خالل المداوالت 

القضائية في محكمة القدس كشف عن جوانب مثيرة جدا في نوعية العالقة 

م���ا بين مكتب رئيس الحكومة، من جهة، وجهاز “الش���اباك” من جهة أخرى، 

وخاصة ما يتعلق بالتصاريح لتنفيذ التنصت السري “بدواع أمنية”.  

فف���ي الرد على االلتماس، الذي قدمته النياب���ة العامة للدولة إلى المحكمة 

وش���مل نقضا واضح���ا لبعض ما جاء في رس���الة مكتب رئي���س الحكومة إلى 

الجمعية، قالت )النيابة العامة( إن “مكتب رئيس الحكومة ال يرى نفسه هيئة 

رقابة على الطلبات التي يقدمها جهاز الشاباك )الستصدار تصاريح التنصت 

ب���دواع أمنية(، وإنما جزءًا من الجهاز نفس���ه”! وتبين من رد النيابة العامة أن 

“مكتب رئيس الحكومة ال يبحث طلبات الش���اباك قبل المصادقة عليها” )أي: 

يصدر التصاريح المطلوبة من قبل هذا الجهاز، بصورة أوتوماتيكية ودون أي 

فحص أو بحث!( وأنه “ليست هنالك أية متابعة لألمر بعد إصدار التصاريح وال 

لنتائج التحقيقات أيضا”!

وأض���اف رد النيابة العام���ة إلى المحكمة أن “الم���واد المتعلقة بالتصاريح 

الصادرة ال تبقى في مكتب رئيس الحكومة بصورة دائمة” )!( ثم شرح الطريقة 

اإلجرائية التي يتم بها تقديم طلبات الش���اباك وإصدار التصاريح المطلوبة: 

“عملي���ة إص���دار التصاريح تش���مل تقديم جهاز األم���ن العام طلب���ا ُمعَ�ل�َّال 

الس���تصدار التصريح. يتم تحويل هذا الطلب إلى الس���كرتارية العس���كرية 

)ف���ي مكتب رئيس الحكومة( التي تعرض الطلب أمام رئيس الحكومة، التخاذ 

قرار بش���أنه. وبعد اتخاذ القرار، تتم إع���ادة المواد إلى جهاز األمن العام دون 

االحتفاظ بنسخة عنه في مكتب رئيس الحكومة”!

ويب���دو أن رد النيابة العامة هذا كان يقصد القول إن المعلومات التي طلبت 

جمعي���ة حقوق المواطن الحصول عليها ليس���ت متوفرة ل���دى مكتب رئيس 

الحكومة، بل لدى جهاز الش���اباك )وحده(، وهذا الجهاز ال تسري عليه أحكام 

“قانون حرية المعلومات”! ومن ضمن هذه المعلومات، التي يحتفظ بها جهاز 

الشاباك بصورة حصرية، كما قالت النيابة العامة للدولة: المعلومات العددية 

بشأن الطلبات التي تمت المصادقة عليها وبشأن التصاريح التي تم إصدارها. 

وخالفا لما قالته المس���ؤولة عن تطبيق “قانون حرية المعلومات” في مكتب 

رئي���س الحكومة، في رس���التها الجوابية إلى الجمعية، قال���ت النيابة العامة 

للدول���ة إن التقارير المقدمة إلى المستش���ار القانون���ي للحكومة )كل ثالثة 

أش���هر( وإلى اللجنة البرلمانية المشتركة )مرة واحدة كل سنة( “ال تصدر عن 

مكتب رئيس الحكومة، وإنما تقدم مباش���رة من جهاز الشاباك، بصفته ذراع 

رئيس الحكومة الطويلة”!

وتعقيبا على هذا الرد، قالت جمعية حقوق المواطن، أمام المحكمة المركزية، 

إن القانون خّول رئيس الحكومة، شخصيا، صالحية التصريح بتنفيذ التنصت 

الس���ري بدواع أمنية، ونظرا لذلك ولكون القرار بهذا الش���أن “قرارا ش���خصيا 

يص���در عن رئي���س الحكومة”، فمن المفت���رض أن تكون المعلومات بش���أنه 

“متوفرة لدى مكتب رئيس الحكومة”، خالفًا الدعاء النيابة العامة بهذا الشأن. 

لك���ن قاضي المحكمة المركزية في القدس، موش���يه س���وبول، اختار تبني 

موق���ف النيابة العامة للدولة وق���رر أن “المعلومات المطلوبة مس���تثناة من 

أح���كام قانون حرية المعلومات”! مضيفا أن���ه “ال خالف حول كون المعلومات 

المطلوبة )من جان���ب جمعية حقوق المواطن( محفوظة لدى جهاز الش���اباك 

وح���ده فقط... والحديث هنا ال يجري عن معلومات تجمعت لدى الش���اباك ثم 

خضعت لمعالجة طرف آخر تس���ري عليه أحكام قانون حرية المعلومات، وإنما 

ع���ن معلومات متوفرة، كلها، لدى جهاز الش���اباك وح���ده، بصورة حصرية”!! 

وتأسيس���ا على ه���ذا، توصل القاضي إلى القول إنه “ال يمكن ممارس���ة رقابة 

قضائية )مباش���رة أو غير مباش���رة( على ق���رار رئيس الحكومة بش���أن مكان 

االحتف���اظ بهذه المعلومات قيد البحث )أي، لدى الش���اباك وليس لدى مكتب 

رئيس الحكومة(”!! فقرر رفض التماس الجمعية. 

االلتفاف على القانون...
جائز  في حاالت ومحظور في أخرى!

وعلى قرار محكمة الش���ؤون اإلدارية في القدس هذا، تقدمت جمعية حقوق 

المواطن باستئناف إلى المحكمة العليا، التي رفضت االستئناف بدورها هي 

أيضا، كما أشرنا أعاله. 

وس���ّوغت المحكم���ة العليا قرارها ه���ذا بالقول إنه “باإلم���كان قبول موقف 

رئيس الحكومة في الموضوع”، نظرا ألن الحديث هنا عن “معلومات أمنية في 

جوهرها، ليس���ت غريبة عن مجاالت عمل جهاز الش���اباك وأنشطته، وال يمكن 

الق���ول إن االحتفاظ بهذه المعلومات لدى الش���اباك يت���م العتبارات تتعلق 

بقانون حري���ة المعلومات”، بمعن���ى أن اختيار االحتفاظ به���ذه المعلومات 

لدى الش���اباك حصريا ال يقصد التهرب من أحكام واستحقاقات “قانون حرية 

التعبير”، طبقا لرأي قاضيات المحكمة العليا الثالث!! 

ويب���دو أن القاضية التي كتبت قرار الحكم، عن���ات بارون، تنبهت إلى الباب 

الواسع الذي يش���ّرعه هذا الرأي أمام هيئات وأذرع سلطوية مختلفة للتهرب 

من واجبها بكش���ف المعلومات طبقا لقانون حري���ة المعلومات، فأردفت على 

الف���ور، توضيحًا: “ق���راري هذا ال يعن���ي أنه في جميع الح���االت التي تتجمع 

فيها معلومات لدى جس���م ال يستثنيه قانون حرية المعلومات، لكنها تكون 

محفوظة فعليا لدى جس���م يس���تثنيه هذا القانون، يمكن عدم كش���ف هذه 

المعلومات”! في تنبيه صريح إلى احتمال لجوء هيئات سلطوية إلى “تخزين” 

معلوم���ات في أماكن “محمية” )يس���تثنيها القانون من واجب الكش���ف عن 

معلوماتها( بغية التهرب من ضرورة كشفها.  

وف���ي الخالصة، يمكن القول إن المحكمة العليا، بقرارها هذا، أقرت بجواز ما 

يص���ّح اعتباره التفافا واضحا وصريحا على “قانون حرية المعلومات” وأحكامه 

من طرف هيئات وأذرع حكومية معينة، بينما نّبهت إلى حظر هذا “االلتفاف” 

من جانب هيئات وأذرع سلطوية أخرى. 

ورأت “لجنة حق���وق المواطن” أن قرار المحكمة العلي���ا هذا “يتيح لرئيس 

الحكومة التملص من واجب الش���فافية بتبرير تقني ومتحاذق ويمنع تزويد 

الجمهور بمعلومات حيوية حول مدى عمليات التنصت السري التي يتعرضون 

لها”، مؤكدة أن التنصت السري “يشكل مسًا فظًا وخطيرا بحقوق الفرد”. 

كم���ا حذرت الجمعية من “تخلي رئيس الحكومة عن واجبه في مراقبة ولجم 

عمليات التنصت الس���ري التي ينفذها جهاز الش���اباك”، إذ أن الواقع القائم، 

كم���ا تبين خالل المداوالت القضائي���ة، “ال يتيح وجود أية رقابة حقيقية على 

عمليات التنصت السري، بما يشكل مسًا خطيرا بخصوصية المواطنين”. 

المحكمة اإلسرائيلية العليا ترفض استئناف »جمعية حقوق المواطن« حول تصاريح التنصت السري بدواع أمنية

“الدواعي األمنية، خرق حريات المواطنين 
وخصوصياتهم والرقابة الغائبة قانونيًا”!

*مكتب رئيس الحكومة، ثم المحكمة المركزية في القدس ثم المحكمة العليا: ال يمكن الكشف عن معلومات 
حول عدد التصاريح الصادرة عن رئيس الحكومة لتمكين »الشاباك« من التنصت السري على المواطنين »لدواع أمنية«!*

أص���در عدد م���ن الباحثين والباحثات في ش���ؤون الش���رق األوس���ط في 

الجامع���ات ومعاهد األبحاث اإلس���رائيلية الذين تنظم���وا أخيرا في هيئة 

تطلق على نفسها اسم “فوروم )طاقم( التفكير اإلقليمي”، بيانا حول آخر 

التطورات المتعلقة بالصراع اإلس���رائيلي الفلسطيني أكدوا فيه من ضمن 

أمور أخرى أن الخطاب اإلسرائيلي العام وذلك السياسي الرسمي بخصوص 

“االعتداءات المتجددة” الذي يس���تند إلى فهم ضّيق وجامد ويفتقر ألي 

س���ياق أو ُعمق آخذ بالترّسخ في المجتمع اإلسرائيلي، وُيجهض كل نقاش 

حقيقي حول المستجّد من أحداث ويهدد مستقبل إسرائيل ومواطنيها. 

وقالوا إن خطابا عاما سياس���يا غنّيا ومتنّوعا يستند إلى الخبرة والتجربة 

التاريخية والسياس���ية واالقتصادية االجتماعي���ة وعلى نظرة مقارنة هو 

الشرط المسبق لوالدة مجتمع صحّي وآمن.

وفيما يلي النّص الكامل لهذا البيان:

طرأ في األس���ابيع األخيرة ارتفاع حاد جدا في العمليات العنيفة ال سيما 

ستخدم فيها السكاكين من أفراد فلسطينيين ضد يهود. وقد 
ُ
تلك التي ت

تل في هذه األحداث عدد من اإلس���رائيليين وأصيب العش���رات وارتفع 
ُ
ق

منسوب القلق في الشارع اإلسرائيلي بشكل حاد.

في هذه الفترة انكش���ف الجمهور اإلس���رائيلي إلى رس���ائل عديدة من 

بي الجمهور واإلعالم 
َ
خ

َ
جه���ات مختلفة � مثل الحكومة اإلس���رائيلية وُمنت

اإلس���رائيلي ومعاهد المعلومات واألبح���اث � بخصوص مصدر هذا العنف 

وحجمه وأسبابه وُس���ُبل وضع حّد له. إال إن هذه الرسائل وهذه التحليالت 

تنتمي في غالبيتها الُعظمى إلى وجهة نظر واحدة، ضيقة وجامدة تفتقر 

ألي س���ياق وُعمق، وهي آخذة بالترّس���خ في صفوف واس���عة من المجتمع 

جهض كل نقاش حقيقي حول ما يحصل أمام أعيننا وُيهّدد 
ُ
اإلسرائيلي وت

مستقبل دولة إسرائيل ومواطنيها.

نح���ن، في “ف���وروم التفكي���ر اإلقليمي”، عل���ى اعتقاد ب���أّن خطابا عاما 

وسياس���يا غير ُمنصف وغير مسؤول س���ُيفضي إلى فهم مشّوه، وبالتالي 

إلى اتخاذ قرارات غير مسؤولة بل وخطرة. وكباحثات وباحثين في موضوع 

الش���رق األوسط، يهودا وعربا، نعّبر عن دهشتنا من النقاش الضحل الدائر 

في إسرائيل حول مواضيع بهذه األهمية والمصيرية. 

ل ما ذهبنا إليه، حاضرة في الخطاب اإلسرائيلي 
ّ
فيما يلي أربع ظواهر تمث

واتسعت وتعّمقت في األسابيع األخيرة.

أوال، القطيع���ة م���ع الس���ياق- إن اإلعالم الش���عبي وكذل���ك العديد من 

الناش���طين في الحيز السياس���ي يتعاملون مع العنف كأنه ُوِلد من عدم. 

هذا، في حين أن اليهود والعرب الذين يعيش���ون على الرقعة الجغرافية 

بي���ن البحر والنهر يعيش���ون صراع���ا متواصال بينهم؛ فالضف���ة الغربية 

عتبر »موّحدة« في 
ُ
خاضعة لالحتالل العسكري منذ العام 1967 والقدس ال ت

عيون غالبية سكانها. وقطاع غزة يقع تحت الحصار. وفي إسرائيل نفسها 

يسود التمييز بين اليهود والعرب المعروف جيدا لكل سلطات الدولة.

كل نقاش ح���ول العنف المتزايد بين اليه���ود والعرب ال يتعامل مع 

حقيق���ة أن بين إس���رائيل والفلس���طينيين صراعا نِش���طا يخلق صورة 

عة إلى الس���الم بينم���ا العرب 
ّ
موهوم���ة تب���دو إس���رائيل فيه���ا متطل

الفلس���طينيون مّيالون إلى الحرب بطبيعتهم. هكذا، طالما أنه لم تتم 

 مالزما لنا، وقد يتّم أحيانا، 
ّ

تس���وية الصراع فإن العنف المتبادل سيظل

في الخفاء أو قد ينفجر علنا.

ثانيا، منذ بدأت موجة العنف األخيرة  ُيس���مع من طرف إسرائيل موقف 

ُمهيم���ن واحد مفاده: رئيس الس���لطة الوطنية محمود عب���اس )أبو مازن( 

هو المس���ؤول عن س���فك الدماء، وإن التحريض من طرف���ه هو الذي يدفع 

فلس���طينيين إلى المبادرة لالعتداء على اإلس���رائيليين. نحن، في »فوروم 

التفكي���ر اإلقليمي«، ننظر بقل���ق إلى كيفية اصطفاف اإلع���الم بغالبيته 

 هذا الموقف. بوّدنا اإلش���ارة إلى حقيق���ة أن تيارات عميقة في 
ّ

ف���ي صف

الشارع الفلسطيني هي السبب في انفجار العنف أكثر من أي خطاب لقائد 

فلسطيني 

الفلس���طينيون في المناطق وقطاع غزة أو القدس الش���رقية ال يحتاجون 

إلى رسالة من مقّر األمم المتحدة في نيويورك ليعرفوا أن حياتهم عديمة 

األمل. فاإلحباط في صفوفهم كبير. اعتقادهم بأنه ستقوم يوما ما دولتان 

بجانب بعضهما ي���كاد يختفي إال أنهم يتطلعون إلى مؤسس���ات قومية 

فاعلة. بين البحر والنهر هناك ش���عب واحد لديه دولة � إس���رائيل، وفقط 

ش���عب واحد ال يزال ينتظر دولته � فلسطين. هذا هو النظام القائم وهذا 

هو السبب األساس لخرقه والغياب المتواصل لالستقرار واإلحباط والعنف.

���ا، تّم خالل األس���ابيع األخيرة تغذية الجمهور اإلس���رائيلي برواية 
ً
ثالث

تقضي بأن العنف الفلس���طيني في القدس يأتي من ال مكان وأنه لم يتّم 

لنا في الشهرين األخيرين 
ّ
تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي. لقد حل

في »ف���وروم التفكير اإلقليم���ي« ما يحصل في القدس وقدس���ية المكان 

بالنسبة للمس���لمين والوضع المتفّجر في المدينة. منذ العام 2000 ازداد 

عدد ال���زوار اليهود خاصة من التيار الدين���ي � القومي إلى جبل الهيكل/ 

األقص���ى. سياس���يون بينهم وزراء ف���ي الحكومة الحالي���ة طرحوا مطالب 

دس���ي ومس���تقبل السيطرة فيه. 
ُ
بخصوص ترتيبات جديدة في الحرم الق

ف لقوات األمن في الحرم القدس���ي 
ّ
ه���ذه التطور بموازاة الحض���ور المكث

وتش���ديد القيود على صالة الفلس���طينيين فيه أثارا لدى الفلسطينيين 

الشك في أن إسرائيل تسعى إلى تغيير الوضع القائم هناك.

رابع���ا، يتمح���ور الخط���اب العام اإلس���رائيلي ف���ي أح���داث عنيفة ضد 

اإلس���رائيليين ويميل إل���ى إغفال العنف ض���د الفلس���طينيين. منذ بدء 

موجة العنف الحالية قّيد الجيش اإلس���رائيلي حري���ة التنقل في الضفة 

الغربي���ة ووّس���ع من نش���اطه ف���ي المناطق. وفي ه���ذا تأثي���ر كبير على 

الجمهور اإلسرائيلي تماما مثلما يشجع مقتل مواطن إسرائيلي الكراهية 

تجاه الفلس���طينيين في إس���رائيل، هكذا، فإن موت طفل فلسطيني في 

مظاه���رة في المناطق يش���ّجع الكراهية إلس���رائيل لدى الفلس���طينيين. 

من الواض���ح أن الحكومة واإلعالم مرتبطان بال���ذات مع الجمهور اليهودي 

في إس���رائيل لكن من واجبنا كمهنيين ملتزمين بتفكير أش���مل، اإلشارة 

 عنه في 
ّ

ر والضغط في الجانب الفلس���طيني ال يقل
ّ
إلى أن الش���عور بالتوت

ر 
ّ
الجانب اإلس���رائيلي. وتاريخ الصراع مليء بأمثلة حول تراكم خطير للتوت

 موجات من العنف الحاد، ومن واجبنا 
ً
في الجانب الفلس���طيني يسبق عادة

التحذير من ذلك.

تفاخ���رت نائب���ة وزير الخارجي���ة مؤخرا ف���ي مقابلة إذاعي���ة بمحاضرة 

عن���ى ب�”التحريض على 
ُ
للموظفي���ن الكبار ف���ي وزارتها قدمتها منظمة ت

الفلس���طينيين”. تقوم هذه المنظمة برصد اإلعالم الفلس���طيني بش���كل 

انتقائي وتقطع اقتباساتها عن السياق األوسع للصراع. إن محاوالت حكومة 

اليمين ترس���يخ وجه���ة نظرها في القطاع العام � في قل���ب البيروقراطية 

لون خطا أيديولوجيا محددا ومن خالل تجنيد 
ّ
المهنية � بواسطة خبراء يمث

اإلعالم هو فعل خطير ألنه يكّرس وجهة نظر واحدة وحيدة. كما أن تجاهل 

متخذي القرارات في إس���رائيل الرسالة الواضحة لجهات عسكرية وأمنية 

ومفادها أن رئيس الس���لطة الفلسطينية ال يشتغل بأي تحريض بل يقود 

إجراءات تهدئة، يش���كل جزءا من اللعبة ذاته���ا. وهذا ما يثبت أن جهات 

حاول منع إجراء أي نقاش حقيقي حتى في 
ُ
ذة في الحيز السياس���ي ت

ّ
متنف

مواقف المؤسسة العس���كرية � األمنية هذا ناهيك عن مواقف مؤسسات 

المجتمع المدني.

لقد تلقينا في الفت���رة األخيرة في “فوروم التفكير اإلقليمي” توجهات 

كثيرة م���ن جانب باحثات وباحثين ومن جانب مؤسس���ات لبحث الش���رق 

األوس���ط في األكاديمية اإلس���رائيلية عّبروا فيها عن قلقهم من تشويش 

المعلومات والتحليالت في اإلعالم اإلسرائيلي ومن غياب النقاش المفتوح 

ومن االستناد إلى بديهيات وإلى خطاب منفلت الِعقال.

ز من ارتفاع مس���توى العنف 
ّ
نحن على اعتقاد أن أمن إس���رائيل لن يتعز

الكالمي والفعلي ضد الس���لطة الفلس���طينية ورئيس���ها. إن نزع الشرعية 

المتزايد عن الفلس���طينيين وعن تطلعهم إلى إقامة دولة إلى جانب دولة 

إس���رائيل والتحريض واالنفالت ضد الفلسطينيين في المناطق وإسرائيل 

ال يخدم أمن إسرائيل وال مواطنيها.

إن وجود نقاش حقيقي ضمن الخطاب العام السياسي والرسمي، ينطوي 

على أكثر من رأي واحد ويتأس���س على ُعمق تاريخي وسياسي واقتصادي 

� اجتماعي، وعلى نظرة مقارنة ودراس���ة حاالت اختبارية من صراعات أخرى 

في العالم، هو الشرط المسبق ليس فقط لتفكير نقدي إنما، أيضا، لمجتمع 

صح���ي وآمن. إن مجتمعا يجرؤ على الدراس���ة وال يح���اول تبرير كل أفعاله 

 هو مجتمع 
ّ

بأثر رجعي، مجتمع مستقبله هام كماضيه وحاضره على األقل

تستطيع حكومته أن تتخذ قرارات متزنة وصحيحة.

باحثون وباحثات في شؤون الشرق األوسط في  الجامعات ومعاهد األبحاث اإلسرائيلية:

غالبية التحليالت اإلسرائيلية حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية 
تنتمي إلى وجهة نظر واحدة ضيقة وجامدة وتفتقر إلى أي سياق وُعمق!

*المجتمع الذي يجرؤ على الدراسة النقدية وال يحاول تبرير كل أفعاله بأثر رجعي 

هو مجتمع تستطيع حكومته أن تتخذ قرارات متزنة وصحيحة*

الحراكات الفلسطينية خارج مربع الحسابات اإلسرائيلية الضيقة.                              )أ.ب(


