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مصادر أمنية إسرائيلية:

مسألة الوجود اإليراني في سورية األكثر إلحاحًا
على جدول أعمال إسرائيل االستراتيجي الحالي!
قالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى في مطلع األسبوع الحالي إن
مسألة الوجود اإليراني في سورية باتت المسألة األكثر إلحاحًا المطروحة على
جدول أعمال إسرائيل االستراتيجي الحالي.
وأعلن ديوان رئاس���ة الحكومة اإلس���رائيلية أول من أم���س األحد أن رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو س���يعقد غدًا األربعاء اجتماعًا مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين في مدينة سوتشي في روسيا.
ّ
وق���ال بيان ص���ادر عن هذا الدي���وان إن الزعيمين حددا ه���ذا االجتماع من
ّ
التطرق إلى آخر التطورات في منطقة الش���رق األوس���ط ،وأش���ار إلى أن
أج���ل
أح���د المواضيع الرئيس���ية التي من المتوقع طرحها ف���ي االجتماع هو القلق
اإلس���رائيلي فيما يتعلق باتفاق وقف إطالق النار في جنوب سورية والخوف
ّ
من تعزز الوجود اإليراني في سورية.
ويأتي هذا االجتماع بعد أن أعربت إسرائيل عن عدم رضاها من اتفاق وقف
إطالق النار في جنوب س���وريةّ .
وكرر رئيس الحكومة أكثر من مرة أن إسرائيل
ّ
ترحب باتفاق وقف إطالق النار في س���ورية لكن في الوقت نفس���ه شدد على
أنه ال يجوز أن يتيح هذا االتفاق اس���تمرار وجود إيران وأذرعها العسكرية وال
سيما حزب الله في سورية عامة وفي جنوبها خاصة.
من ناحية أخرى قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة إن المحادثات التي
أجراها الوفد األمني اإلسرائيلي الرفيع المستوى مع طواقم اإلدارة األميركية
في واش���نطن في نهاية األس���بوع الفائت حول اتفاق وق���ف إطالق النار في
جنوب سورية ،لم تسفر عن تغيير في مواقف الواليات المتحدة وروسيا بشأن
موضوع الوجود اإليراني.
وترأس الوفد رئيس جهاز الموس���اد يوسي كوهين ،وشارك في المحادثات
من الجانب األميركي كل من مستش���ار األمن القومي للرئيس دونالد ترامب
الجن���رال هرب���رت ريموند ماكماس���تر ،ونائبته دينا ب���اول ،ومبعوث الرئيس
األميركي الخاص إلى الش���رق األوسط جيس���ون غرينبالت .وجرت المحادثات
بإشراف صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنير.
وتركزت محادثات الوفد اإلسرائيلي حول اتفاق وقف إطالق النار في جنوب
سورية وضرورة الحفاظ على حاجات إسرائيل األمنية في إطار االتفاقّ .
وشدد
الوفد على أن إس���رائيل تعارض االتفاق ألنها تخشى من أن تستمر إيران في
اس���تغالل الوضع في سورية وتعزيز قوتها العسكرية فيها .وأكد أن إيران ال
تنوي إرسال مستشارين إلى سورية فقط بل تهدف أيضًا إلى تعزيز وجودها
العس���كري الجوي والبحري وق���د ّ
تغير هذه الخطوة وضع الحدود الس���ورية-
اإلسرائيلية بصورة جذرية.

قلق إسرائيلي من الموقف األميركي!
وكت���ب روني���ن بيرغم���ان ،محلل الش���ؤون األمنية في صحيف���ة «يديعوت
أحرونوت» (األحد) ،أنه في ختام زيارة الوفد األمني اإلسرائيلي إلى واشنطن،
رفضت الواليات المتحدة االلتزام بأن يتضمن اتفاق إنهاء القتال في سورية
بندًا يلزم قوات الجيش اإليراني التي انتشرت هناك باالنسحاب.
ونق���ل عن مس���ؤولين كب���ار في أجه���زة االس���تخبارات قوله���م إن «الوفد
اإلس���رائيلي قدم معلومات اس���تخباراتية حساس���ة وموثوقة ومقلقة جدًا»
مدعومة بوثائق وصور تعرض صورة عن االنتش���ار اإليراني اآلخذ في االزدياد
في س���ورية ،التي تشهد منذ عدة س���نوات حربًا أهلية شرسةُ .
وعرضت هذه
المعلوم���ات أمام األميركيين قبيل بلورة التس���وية المتوقعة بين واش���نطن
وموس���كو ،التي من المفت���رض أن تؤدي إلى انهاء القتال في س���ورية .ومنذ
أيار برزت تهدئة في القتال في س���ورية في ظل التدخل الروسي واألميركي.
وسجلت االستخبارات اإلسرائيلية انخفاضًا كبيرًا في حوادث القتال وفي عدد
الهجمات ،في موازاة تراجع قوة الحركات الجهادية ومن بينها تنظيم داعش
وجبهة النصرة .ويشيرون في إسرائيل إلى أن هذا الوضع يشير إلى اتفاق من
المتوقع أن يجري التوافق عليه في وقت قريب.
ووصف الطرفان اإلسرائيلي واألميركي المحادثات التي جرت بينهما بأنها
تفصيلي���ة ومهنية ،وأن الجو كان وديًا .لكن على الرغم من ذلك ،يس���ود قلق

اليمين اإلسرائيلي إذ يشعر
بأنه مضغوط!
بقلم :أنطـوان شلحـت
ُ
تس���عف المقابلة التي أدلت بها راحيل ليئي���ل ،المديرة العامة
المنتهي���ة واليته���ا لـ”الصن���دوق الجديد إلس���رائيل” ،إلى مجلة
ُ
“غلوبس” اإلس���رائيلية (طالع ص  )3في رس���م المشهد السياسي

ايرانيات في تجمع مناصر للنظام السوري في طهران.

كبير في إس���رائيل ألن األميركيين لم يتعهدوا بأن تطالب الواليات المتحدة
في اطار االتفاق في سورية بانسحاب قوات إيران وحزب الله وحلفاء األسد.
وبرأي هذا المحلل ،تتخوف إسرائيل من أن تستغل إيران وحزب الله الوضع
لتحويل س���ورية إلى دولة تحت رعايتهما .والقلق األساس هو من نشر قوات
إيراني���ة وقوات تابعة لح���زب الله في الجوالن الس���وري ،على خط الحدود في
مواجهة الجوالن اإلس���رائيلي ،به���دف فتح جبهة إضافية مع إس���رائيل إذا
نش���بت حرب شاملة ،بل وحتى وجدت جهات استخباراتية في إسرائيل اسمًا
لهذه المعركة ،وهو «حرب الش���مال األول���ى» ،وذلك انطالقًا من تقدير أنه إذا
فتحت من جديد الجبهة في الشمال فإنها ستشمل هذه المرة سورية ولبنان
معًا بمشاركة قوات إيرانية.
وأض���اف بيرغم���ان :أثناء المحادثات ش���دد أعضاء الوفد اإلس���رائيلي أمام
األميركيي���ن على قولهم «جئنا إلى هنا للتحذير من انتش���ار قوات حزب الله
وإيران في س���ورية ،وكي نش���رح لكم ما الذي يجري هن���اك بدقة ،وأنه إذا لم
ً
تغيروا خطكم بصورة كبي���رة ،أو إذا لم تكونوا أكثر تدخال وأكثر حزمًا وعنفًا،
فإنكم ستتركون الشرق األوسط لإليرانيين ،برعاية روسية».
وتح���دث أعضاء الوف���د الذين عادوا من واش���نطن في نهاية األس���بوع عن
أنهم لمس���وا لدى األميركيين وجود «نوع م���ن البلبلة وعدم وجود خط واضح،
واختالفات في الرأي في اإلدارة بشأن طبيعة االتفاق المستقبلي ،وعدم اتفاق
بش���أن ما هو الخطأ وما هو الصحيح الذي يجب أن يفعلوه في سورية من أجل
تهدئة المنطقة كلها» .و»بالنسبة إليهم ،فالموضوع ما يزال مفتوحًا» بحسب
قول أعضاء في الوفد.

ويتخوفون في إس���رائيل من أن تقرر الواليات المتحدة بس���بب المشكالت
الداخلية التي يغرق فيها الرئيس ترامب ،واألزمة مع كوريا الش���مالية ،عدم
القيام بالكثير في س���ورية ،ومن أن تتراجع وتتركها لمناصري روسيا وإيران
وحزب الله .وتنوي إس���رائيل محاولة التأثير في جبهة أخرى عبر إرس���ال وفد
مماث���ل إلى الكرملي���ن لمحاولة التأثير عل���ى الرئيس بوتي���ن ،لمنع التمدد
اإليراني في سورية ،في اطار االتفاق الذي يلوح في األفق.
وبحسب بيرغمان ،تتضمن القوة اإليرانية المنتشرة حاليًا في أنحاء سورية
نحو  500جندي إيراني ونحو  5000مقاتل من حزب الله وعدة آالف من مقاتلي
ميليشيات شيعية جاءت من أفغانستان وباكستان ومن العراق .وتعمل هذه
القوات كجزء من جيش خاص ش���كله الحرس الثوري كي يتحرك في س���ورية.
ويخضع هذا الجيش إلى قيادة فيلق القدس ،الجناح الخارجي للحرس الثوري.
ويمضي القائد األعلى لفيلق القدس ،قاس���م سليماني ،الجزء األكبر من وقته
في س���ورية ،وهو يعتب���ر أن مهمته المركزية هي تعمي���ق التدخل اإليراني
هناك .وهو منش���غل في هذه الفترة بمش���روع خاص :إقام���ة قاعدة طرفية
ومحصنة إليران وحزب الله في مرفأ طرطوس .وفي إسرائيل يقدرون بأن هذه
القوات س���تتعاظم كثي���رًا إذا لم تفعل الدول العظمى ش���يئًا إلنهاء الوجود
اإليراني في س���ورية ،وأن ح���زب الله بدأ بإقامة بني���ة تحتية لجمع معلومات
استخباراتية في الجوالن.
وأش���ار بيرغمان إلى أنه في مقابل تلعثم الجانب األميركي في الكالم قالت
أطراف إس���رائيلية في نهاية األسبوع إن «إسرائيل تحتفظ في جميع الحاالت
بحق الدفاع عن نفسها»!.

تحليالت صحافية :الشيخ رائد صالح هدف مؤشر عليه مسبقًا!
*مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ينددان بقرار المحكمة المركزية سحب الجنسية اإلسرائيلية من الشاب عالء زيود من أم الفحم*
رأت صحيفة «هآرتس» في مقال افتتاحي أنش���أته غداة اعتقال الشيخ
رائ���د صالح ،رئيس الجناح الش���مالي المحظور في الحركة اإلس�ل�امية في
إس���رائيل ،بتهمة التحريض ،األس���بوع الفائت ،أن هذا االعتقال يثبت أن
صالح يشكل في نظر إسرائيل هدفًا مؤشرًا عليه بصورة مسبقة.
وجاء في هذا المقال االفتتاحي :وفقًا لما قالته الش���رطة اإلس���رائيلية
ألقى الش���يخ صالح موعظة في جنازة الش���بان الثالثة من أم الفحم الذين
نفذوا الهجوم في الحرم القدس���ي في الشهر الماضي أثنى فيها على ما
ح���دثّ ،
وحرض كذلك عل���ى خوض «حرب من أجل الحرم القدس���ي» .وهذا
الكالم قيل قبل شهر ،وخالل هذه الفترة الزمنية كان في استطاعة صالح
االس���تمرار في تحريض الشباب المسلمين ودفعهم إلى القيام بهجمات.
لذا ،فإن التأخير في اعتقاله يثير االستغراب .فإذا كان قد ّ
حرض ،يبدو أن
الشرطة لم تعتبر كالمه تهديدًا واضحًا ومباشرًا ألمن الدولة .ولو كان األمر
غير ذلك لكانت الشرطة سارعت إلى اعتقاله.
وتابع���ت :لكن صالح تح���ول منذ زمن إلى هدف مؤش���ر عليه مس���بقًا.
فق���د طالب وزير الدفاع ووزراء آخرون في الش���هر الماضي بتوقيف صالح
توقيفًا إداريًا ،هذا الطلب رفضه المستشار القانوني ،الذي أوضح أن كالم
صالح ال يش���تمل على تحريض على العن���ف .كما أن قاضي محكمة الصلح
في ريش���ون لتس���يون القاضي مناحيم مزراحي الذي درس طلب الشرطة
اعتقال ص�ل�اح ،لم يقتنع بأن كل كالمه له عالق���ة بالتحريض ،كما تحفظ
ً
من بعض ادعاءات الش���رطة قائال بأنه يجد في كالمه «تشابهًا مع مراسم
دفن ل���دى ديانة أخرى وال يعتب���ر ذلك تحريضًا» .لكن عل���ى ما يبدو فإن

كلمة في البـدايـة

هذه التلميحات المكثفة بش���أن إمكانية الم���س بحقوق صالح القانونية،
لن توقف الشعبويين في الحكومة والكنيست عن شن حملتهم للمالحقة
الفورية للمشتبه به.
وأضافت :إن التحريض جنحة ملتبس���ة وهي عرضة لتفسيرات واسعة،
وقدرة تأثيرها على الس���امعين موضع خالف .فإذا قررت المحكمة أن كالم
صالح جنحة ،فإنه يس���تحق العقاب مثله مثل أي مجرم آخر .في الس���ابق
أمضى صالح تس���عة أش���هر في السجن بس���بب كالم تحريضي قاله قبل
س���نوات .ومع ذلك ،ف���إن الذين يريدون إزاحته عن منص���ة الحياة العامة
يرتكب���ون خط���أ إذا كانوا يعتبرون أن ذلك يش���كل وس���يلة إلزالة التوتر
والتهديدات بالمواجهة في الحرم القدس���ي .وكما أثبت السلوك الفاشل
للحكومة في األحداث األخيرة ،فإن الحرم القدسي مصدر دائم للمواجهات
بسبب مكانته الخاصة في نظر المسلمين جميعًا سواء استمعوا إلى كالم
صالح أم لم يس���تمعوا .إن معالجة المش���كلة التي تتعل���ق بهذا المكان
تتطلب حكمة وحساس���ية وتفهمًا ،ومن دون ذلك من المتوقع أن تتحول
كل خطوة غير مدروسة إلى أزمة دولية.
وختم���ت الصحيفة :م���ن المحتمل أن يكون صالح قد اس���تغل األحداث
م���ن أجل تعزيز وضعه ،لكن هذا لي���س كافيًا لتوقيفه بتهمة التحريض.
من األفضل إطالق س���راحه على الفور ،وتوجيه الجهود نحو وضع ترتيبات
متفق عليها لزيارة الحرم القدسي.
على صعي���د آخر ن���ددت جمعية حق���وق المواطن ومرك���ز عدالة بقرار
المحكمة المركزية في حيفا قبل أس���بوعين سحب الجنسية اإلسرائيلية

من الش���اب عالء زيود من سكان مدينة أم الفحم الذي ارتكب عملية طعن
ودهس بالقرب من مس���توطنة غان شموئيل (شمال إسرائيل) قبل عامين
مما أس���فر عن إصابة أربعة أش���خاص بينهم جنديان بجروح .واستجابت
المحكمة بذل���ك لطلب وزير الداخلية اإلس���رائيلي آريي���ه درعي (رئيس
ش���اس) .وكانت هذه المحكمة حكمت على زيود بالسجن الفعلي لمدة 25
عامًا.
ووصف بي���ان مركز عدالة وجمعية حقوق المواط���ن قرار هذه المحكمة
بأنه س���ابقة قانونية خطرة ،وأش���ار إلى أنه لم يسبق أن قامت أي محكمة
إس���رائيلية بسحب جنسية مواطن يهودي ارتكب جرائم خطرة وجسيمة.
وأكد البيان أنه تم اس���تنفاد اإلج���راءات القضائية بحق زيود الذي فرض
عليه السجن الفعلي  25عامًا ولذا ال حاجة إلى سحب جنسيته.
كم���ا أكد البيان أن قرار المحكمة ليس بالصدفة حيث أنه لم يس���بق أن
طلب وزير الداخلية من أي محكمة المصادقة على س���حب مواطنة مواطن
يهودي رغم ارتكاب بعضهم جرائم خطرة وجسيمة .فلم تتخذ المحكمة
المركزية في حيفا نفس قرار المحكمة العليا التي رفضت س���حب مواطنة
يغئال عمير قاتل رئيس الحكومة الس���ابق إس���حاق رابين ،وأقرت المسار
الجنائي كإجراء وحيد للتعامل مع جرائم جسيمة ارتكبت بحق المجتمع.
وأش���ار البيان إلى أن ق���رار المحكمة يخرج عن قواع���د ومعايير القانون
الدولي الذي يحظر كليا س���حب مواطنة أي شخص وإبقائه دون أي مكانة
قانونية .وقال إنه تبعا لذلك وردا على قرار المحكمة ،سيقوم مركز عدالة
وجمعية حقوق المواطن بتقديم استئناف إلى المحكمة العليا.

اإلسرائيلي الراهن واستشراف بعض إحاالته.
وتشير ليئيل ،من ضمن عدة أمور أخرى ،إلى أن اليمين اإلسرائيلي
ّ
وتعمق
يش���عر بأن األرض تهت���ز من تحته عل���ى خلفية اتس���اع
التحقيقات الجنائية ضد رئيس الليكود ورئيس الحكومة بنيامين
سياسي ّ
ّ
تؤجج شعور
نتنياهو .كما تش���ير إلى أس���باب ذات طابع
اليمي���ن بأن األرض تهتز تحته .فبرأيها أن العالم ليس معه ،وهذا
العال���م ال يصفق لالحتالل (في أراضي  )1967ويبدي قلقًا ش���ديدًا
حيال ما يجري هنا وما س���يؤول إليه من عواق���ب وخيمة .والليكود
مس���يطر على مقاليد السلطة منذ سنوات طويلة جدًا ،لكنه ما يزال
يشعر بأنه «أقلية ُم َ
الحقة» ويمتنع عن تقديم أجوبة حقيقية على
األس���ئلة الجوهرية التي يطرحها المواطنون .ولهذا ،بكل بساطة:
يحتاج هذا اليمين إلى عدو .وهذه أس���اليب معروفة في التخويف
والتحري���ض والتضحي���ة بكبش فداء .وتؤكد أن كب���ش الفداء اآلن
ً
وهنا ،ه���و «الصندوق الجديد إلس���رائيل» (صهيون���ي) ،فضال عن
وس���ائل اإلعالم وكل من يتم توصيفه من ط���رف هذا اليمين بأنه
«يسار».
بعد أن أدل���ت ليئيل به���ذه المقابلة تفاقمت بين أوس���اط هذا
اليمي���ن ،وعلى وج���ه التحديد داخل صفوف الليك���ود ،الحرب ضد
المجموعة التي تطلق على نفسها اسم «الليكوديون ُ
الجدد» (طالع
مادة س���ليم س�ل�امة ،ص  .)2هذه الحرب وإن كانت تندرج في إطار
معارك الوراثة والقيادة في الليكود ومعس���كر اليمين عمومًا ،فمن
المتوقع أن تترتب عليها تداعيات سياس���ية يجدر بكل المعنيين
متابعتها.
إلى هنا يمكن إرجاع المس���ألة بمعظمه���ا إلى اجتهادات خاصة
تتعلق بالمش���هد السياسي اإلسرائيلي حسبما أسلفنا ،لكن بعض
االستنتاجات المبنية على هذه االجتهادات تبدو أقرب إلى الرغائب
منها إلى استشراف اإلحاالت التي تظهر بأنها منطقية.
وحتى ال يكون هذا الكالم طلسميًا بعض الشيء ،نلفت إلى فقرات
أخ���رى من المقابلة ذاتها مع ليئيل ألمح���ت فيها إلى أن أقصى ما
قد يش���عر اليمين اإلس���رائيلي به أنه مضغوط ،أكثر من أن األرض
تهتز تحته .ويعود سبب شعوره بالضغط إلى التحقيقات الجارية
مع زعيمه ش���به األوحد منذ نحو عقد نتنياهو في عدة قضايا فساد
منس���وبة إليه .كذلك ألمحت إلى أن «الصندوق الجديد إلسرائيل»
ّ
ّ
اليميني الس���افر المنافح عن نتنياهو ألنه
اس���تقطب جل الهجوم
(الصندوق) قام بملء الفراغ الناجم عن انعدام معارضة سياس���ية
حقيقية ُ
لحكم اليمين.
وحرفيًا قالت ليئيل« :ف���ي الوضع الطبيعي ،كان ينبغي أن تكون
المعارضة السياسية في الواجهة وأن تكون هي العنوان ألي هجوم
أو تحريض سياس���ي .لكن ال معارضة سياسية قوية في إسرائيل،
ب���ل هي ال تعرف حتى تحديد موقعه���ا األيديولوجي الصحيح في
الكثي���ر من األحيان .أنظ���روا ما يحدث في ح���زب العمل .أما حركة
ميرتس فهي ح���زب صغير ّ
أكن التقدير ل���ه وألعضائه ،لكنه غير
ً
كاف .وأما القائمة المشتركة فال يأخذونها في ُ
الحسبان أصال».
بطبيعة الحال فإن انضغاط اليمين قد يدفع به أيضًا نحو مغامرات
خارجية ،والمقصود مغامرات عسكرية .وإلسرائيل سوابق في هذا
الص���دد .غير أن اللجوء إلى خيار كهذا يظل في تقديرنا بحاجة إلى
ضمان���ات أكيدة بأن تكون نتائجه مغاي���رة لنتائج خيارات مماثلة
قريبة سابقة لم تجلب «المجد والفخار» لمن اتخذ القرارات بشأنها.
تطالع���ون في هذا العدد أيضًا تقريرًا ح���ول تقديرات «المجلس
الوطني للشؤون االجتماعية -االقتصادية» (هيئة في ديوان رئاسة
الحكومة اإلس���رائيلية) بشأن تركيبة إسرائيل السكانية في العام
( 2040طال���ع ص  .)7ووفقًا لهذه التقدي���رات ،من المتوقع أن تطرأ
ّ
زيادة على عدد س���كان إس���رائيل حتى العام  2040بنسبة نحو 56
بالمئة ،وستكون تركيبة السكان في ذلك العام مختلفة كثيرًا عما
ّ
هي عليه اليوم ،حيث س���تتقلص -بموج���ب تعريف هذا المجلس-
ش���ريحة الس���كان اليهود غير المتدينين في مقابل ارتفاع نسبة
اليهود الحريديم المتشددين دينيًا.
تكمن أهمية هذه التقديرات في كونها تنطوي على دالالت مهمة
ّ
تتعلق بوجهة المجتمع اإلس���رائيلي التي س���وف ّ
تقرر خط مسار
ً
إس���رائيل السياس���ي واالقتصادي -االجتماعي .فمثال ،من مفاعيل
زيادة نس���بة اليهود المتدينين تفاقم ّ
تحول إس���رائيل إلى دولة
أكثر دينية وأقل ديمقراطية ،علمًا بأن هذه األخيرة تبقى ش���كلية
ّ
التحول من شأنه أن
بموجب المقاييس والمؤشرات العالمية .وهذا
يلقي بظالله ال على كيفية تطور المش���هد السياس���ي اإلسرائيلي
ّ
الداخلي فحسب وإنما أيضًا على جوهر موقف المؤسسة السياسية
اإلسرائيلية حيال محيطها اإلقليمي وال سيما حيال الفلسطينيين
بمن في ذلك فلسطينيو الداخل الذين لمسوا أخيرًا تصعيدًا جديدًا
في الهجوم السياسي عليهم بذريعة األمن المعهودة.
وحتى قبل هذه الزيادة المتوقعة في نس���بة اليهود المتدينين،
الحت مؤشرات قوية إلى أن المعركة الداخلية بين السكان اليهود
في إس���رائيل ُحس���مت لصالح اليهود المتدينين ف���ي مقابل غير
المتديني���ن .وإذا ما نوهنا بأنه ال يمك���ن إدراج جميع اليهود غير
المتدينين ضمن ش���ريحة العلمانيين ،ناهيك عن أن هؤالء جميعًا
ليس���وا جزءًا مما ُيس���مى “معسكر اليسار -الوس���ط” الذي يحارب
بضراوة أيضًا كي تكون إسرائيل دولة يهودية ،وبذا ّ
يؤجج مساعي
تحوله���ا إلى دينية أكثر ،نصل إلى ّ
مبرر آخر ،ليس األخير بالتأكيد،
ّ
ّ
يفن���د المقول���ة الذاهبة ب���أن األرض تهت���ز تحت أق���دام اليمين
اإلسرائيلي على وقع التحقيقات الجنائية مع رئيس الحكومة.
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رئيس الحكومة اإلسرائيلية تحت التحقيقات
الجنائية ـ ما هي النصوص القانونية ومقتضياتها؟

اتساع واحتدام الحرب الداخلية في «الليكود»
ضد مجموعة «الليكوديون الجدد»!
كتب سليم سالمـة:
من بين الح���روب الداخلي���ة الدائرة في ح���زب «الليكود»،
ّ
وتعمق
والتي تشهد اتساعا وتصعيدا متزايدين مع اتساع
التحقيقات الجنائي���ة ضد رئيس الح���زب ورئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو وما تثيره ـ تحت السطح وفوقه ـ من معارك
ً
الوراث���ة والقيادة في «الليكود» ومعس���كر اليمي���ن إجماال،
تب���دو الحرب ضد المجموعة التي تطلق على نفس���ها اس���م
ّ
«الليكودي���ون ُ
واألش���د خطورة،
الجدد» هي الحرب األقس���ى
لي���س في على المدى القريب وما س���تتمخض عنه من نتائج
فقط ،وإنما على المدى البعيد أيضًا وباألس���اس ،نظرا لما قد
تخلف���ه من صدوع وانش���قاقات في داخل ه���ذا الحزب ،على
المستويين الفكري والتنظيمي على حد سواء.
ويب���دو ،أيض���ا ،أن مهرج���ان الدع���م والتأيي���د الليكودي
لرئي���س الحزب ورئيس الحكومة ،نتنياهو ،في وجه «طوفان»
التحقيقات والش���بهات الجنائية ضده ،والذي عقد األسبوع
الماضي وش���ارك فيه اآلالف من أعضاء «الليكود» وقيادييه،
شكل دفعة قوية جدا لمعس���كر نتنياهو وقيادته ليس في
المعرك���ة على الجبهة الخارجية ـ ض���د كل َمن يطالب بإجراء
التحقيقات الجنائية أو يتولى إجراءها أو يش���رف عليها ،من
وس���ائل إعالم وإعالميين ومحققين وحقوقيين ـ فقط ،وإنما
في المعركة على الجبهة الداخلية ـ في حزب الليكود وأحزاب
اليمي���ن عامة ـ أيضا ،وربم���ا أكثر .ولهذا ،وج���د كثيرون من
َ
المحتملين ،سواء في الليكود
معارضي نتنياهو ،الفعليين أو
أو في أح���زاب اليمين األخرى ،أنفس���هم ف���ي ورطة معقدة
للغاية :إذا واصلوا التمس���ك بموقفه���م المعارض لنتنياهو
واإلفصاح عنه ،فس���يضعون أنفس���هم في دائ���رة االتهام
المباش���ر بأنهم ش���ركاء ومتعاونون مع المتآمرين على ُحكم
اليمين ومع الساعين إلى إس���قاطه «بالتحقيقات والشبهات
الجنائية ،بعدما فش���لوا من قبل ،وتأكدوا أنهم سيفش���لون
ً
مستقبال أيضا ،في تحقيق ذلك من خالل صناديق االقتراع»،
كما يردد نتنياهو ودوائر مقربيه .وس���يجد هؤالء أنفسهم،
بالتالي ،عرضة للقصاص الشديد الذي سيوقعه بهم أعضاء
«الليكود» ومعس���كر اليمين عامة ـ تجريدهم من مناصبهم
وإقصاؤهم ع���ن مواقعه���م القيادية المختلفة ،س���واء في
الكنيست أو في الحكومة أو سواهما من المؤسسات الرسمية.
ف���ي هذا ما يفس���ر األنب���اء الت���ي تناقلتها وس���ائل إعالم
إس���رائيلية مختلف���ة عن اتس���اع وتصاعد الحمل���ة الداخلية
ف���ي حزب “الليك���ود” ضد مجموع���ة “الليكودي���ون الجدد”،
خالل األيام األخيرة ،في س���عي محموم إل���ى إخراج المجموعة
وأعضائها جميعًا من الحزب .وأشارت هذه األنباء ،بوجه خاص،
إل���ى أن هذه المحاوالت ش���ملت ،في األي���ام األخيرة تحديدًا،
“أش���خاصًا كانوا ُي َ
عتب���رون ،في الس���ابق ،مؤيدين للمجموعة
ومتعاطفين معها ،أو مدعومين م���ن طرفها”! ومن بين هؤالء
“األش���خاص” ،ذكرت األنباء اسم عضو الكنيست يوآف كيش،
رئيس “لجنة الكنيست البرلمانية” ،الذي بادر إلى نشر مدونة
حادة جدا ضد مجموعة “الليكوديون الجدد” وأعضائها ،معلنًا
أنه س���يحاربها بخطوات عملية من خالل مشروع قانون خاص
س���يطرحه على الكنيس���ت قريبًا ينص على أن���ه إذا ما جرت
انتخابات داخلي���ة تمهيدية (برايمرز) في حزب ما خالل فترة
أقصاها أربعة أشهر قبل موعد االنتخابات للكنيست ،فسيكون
إلزاميًا احتس���اب جمي���ع المش���اركين في تل���ك االنتخابات
التمهيدية وكأنهم صوتوا لذلك الحزب نفسه في االنتخابات
البرلمانية العامة .وس���يتم ذلك من خالل قيام الحزب المعني
بتحويل قائمة اسمية تفصيلية بجميع الذين مارسوا حقهم
ف���ي االنتخابات التمهيدي���ة الداخلية إلى لجن���ة االنتخابات
المركزية التي س���تقوم ،بدورها ،بش���طب أسماء هؤالء جميعًا
من سجالت الناخبين في االنتخابات البرلمانية العامة.
ويتوق����ع أن يحظى اقتراح كيش هذا بتأييد واس����ع جدا في
“الليكود” ،ربما يشمل رئيس الحزب ورئيس الحكومة شخصيا
أيضا ـ كم����ا رجحت األنباء ـ برغم توقع اصطدام االقتراح بعقبة
قانوني����ة تتمث����ل في ما يش����كله تحوي����ل القوائم االس����مية
المذك����ور من خرق فظ وخطير لمبدأ الس����رية ف����ي االنتخابات
العامة للكنيس����ت ،وهو ما حاول كيش تجاوزه باإلش����ارة ـ في
نص مشروع القانون ـ إلى واجب لجنة االنتخابات المركزية في
الحفاظ على س����رية القوائم االسمية ،س����رية تامة ومطلقة ثم
إبادتها بعد االنتخابات مباش����رة .وقال كي����ش إنه تباحث في
األمر مع المستش����ار القانوني للكنيس����ت وإن األخير أبلغه بأن
“مشروع القانون يحتاج إلى أغلبية  61عضو كنيست كي يكون
قادرا على تجاوز امتحان الدستورية في محكمة العدل العليا”.
وقال كيش“ :من حق الحزب الديمقراطي أن يحمي نفس���ه
م���ن أي ضرر أو اعتداء عليه من الداخل .الحق في التأثير على
الئحة مرشحي الحزب س���يكون مقصورا على مصوتي الحزب
فقط ،وبهذا نتجن���ب خطيئة أخالقية تتمث���ل في انضمام
مجموعات منظمة إلى الحزب كأحصنة طروادة”!
من جهة أخ���رى ،أعلن عدد من نش���طاء “الليكود” عزمهم
على تقديم شكاوى جنائية إلى الشرطة ضد أعضاء مجموعة
“الليكوديون الجدد” ،باعتبارها “نشاطا منظما هدفه إسقاط
حكم الليكود ،وهو ما يشكل مخالفة جنائية”!
وقدم نش���طاء الليكود أنفسهم ،أيضا ،التماسا إلى محكمة
الليكود الداخلية طالبوها من خالله بشطب أسماء  29شخصا

من مجموعة “الليكوديون الجدد” الذين انضموا إلى الليكود
رس���ميا ،وذلك عل���ى خلفية مش���اركة هؤالء ف���ي مظاهرات
جرت في مدينة بيتح تكفا ،أمام منزل المستش���ار القانوني
للحكوم���ة أفيحاي مندلبلي���ت ،ما يعني “مس���اهمتهم في
التحري���ض على رئيس الحكومة بروح الش���عار الذي ُرفع في
تلك المظاه���رات“ :بيبي ُمدان حتى تثبت براءته”! وأش���ار
االلتماس إلى أن “الليكود حركة ديمقراطية أبوابها مفتوحة
لكل من يتعاطف م���ع مواقفها ،لكن االنفتاح ليس فوضى...
فعضو الحركة الذي يتعاون على االفتراء على رئيسها ورئيس
الحكومة ،س���وية مع خصومها السياسيين واأليديولوجيين،
يفقد حقه في عضوية الحركة”.
ويطالب االلتماس باش���تراط قبول استمارات االنتساب من
جمي���ع األعضاء الجدد بإدخال تعديل عليها يش���مل “جميع
ش���روط وأهداف الليك���ود ،بما فيها االعتراف بحق الش���عب
اليهودي على كامل أرض إس���رائيل وإحالل السيادة عليها”!
وفقط من يوقع على هذه االس���تمارة المعدلة توقيعا يدويا
يمكن اعتباره عضوا في الليكود ،لكنه ال يستطيع المشاركة
في انتخاب مؤسس���ات الحركة أو مرش���حيها إال بعد انقضاء
فترة تتراوح بين  16و  24شهرًا من يوم التوقيع على استمارة
االنتساب المذكورة.

أسباب تأسيس مجموعة
«الليكوديون الجدد» وأهدافها
ضم���ن مح���اوالت التص���دي له���ذه الح���رب الداخلية ضد
مجموعة «الليكوديون الجدد» ومقاومتها ،نشر ليئور مئيري،
أحد مؤسس���ي هذه المجموعة ،مق���اال في صحيفة «يديعوت
أحرون���وت» (أمس )8/21 ،تحت عنوان «لن ينجحوا في طردنا»،
أوضح فيه أسباب تأسيس هذه المجموعة وأهدافها ،مؤكدا
ّ
تع���د اليوم أكث���ر من  12ألف ش���خص وهم
أنه���ا أصبحت
َّ
«منظم���ون ،غاضبون وعاقدو العزم على التغيير .نحن مصوتو
«الليكود» في الماضي والحاضر 30 .ش���خصا جديدا ينضمون
إلين���ا يوميًا» و»أي���ة محاولة لوق���ف انتس���اب «الليكوديون
الجدد» ،عالوة على كونها غير ديمقراطية (أربأ عن استخدام
كلمة أقسى) ،ستبوء بالفشل الذريع».
ّ
يذك���ر مئي���ري بخلفية تأسيس���ه ،م���ع آخري���ن ،مجموعة
«الليكودي���ون الجدد» فقال إنه عاد ،ف���ي آب  ،2006من حرب
لبنان (الثانية) على قيد الحياة «بعد ثالثة أسابيع في القطاع
الغربي والنجاة من الموت المحقق ثالث مرات» ،ليكتشف أن
«وزير المالية ّلص ،رئيس الدول���ة يخضع للتحقيق الجنائي
بشبهات االغتصاب واالعتداءات الجنسية وشبهات جنائية
ُ
تح���وم حول رئي���س الحكومة ،فأدرك���ت أمرا هام���ا ومحزنا:
األش���خاص المس���ؤولون ع���ن حياتن���ا وموتنا ،ع���ن حاضرنا
ومستقبل أوالدنا ،ليسوا جديرين بما فيه الكفاية».
ويضيف« :مع م���رور الوقت ،تبدل أش���خاص كثيرون ،لكن
الشعور أعاله ـ بعدم جدارة وأهلية األشخاص الموكلة إليهم
مس���ؤوليات قيادة الدول���ة وإدارة ش���ؤون المواطنين ـ كان
يتعزز أكثر فأكثر .وحين تعمقت في األمور في محاولة لفهم
ّ
الس���ر الذائع األكثر كتمانا
أس���باب هذه الظاهرة ،اكتشفت
في إس���رائيل :طريقة «البرايمرز»! الطريقة التي تمنح أعضاء
األح���زاب فقط حق اختيار وتحديد األش���خاص الذي يقررون
مصائرنا .ومن هم أعضاء األحزاب؟ نس���بة واحد بالمئة فقط
من مجموع السكان ،منظمة في مجموعات ضغط ومصالح».
ويشرح مئيري كارثية «طريقة البرايمرز» فيقول 13« :عضو
كنيس���ت تم انتخابهم في قائمة الليك���ود بأصوات أقل من
 8آالف عضو .غالبيتهم الس���احقة بعدد أقل من ذلك بكثير.
دافيد بيتان ،رئيس االئتالف الحكومي وإحدى الش���خصيات
األكثر تأثي���را في الدولة الي���وم ،دخل إلى قائم���ة الليكود
بأص���وات  6200مص���وت من أعض���اء الحزب فق���ط! أما عضو
الكنيس���ت ميخائيل (ميكي) زوهر ،الذي يريد إغالق مدينة
ت���ل أبيب في أيام الس���بت ،فقد دخل إل���ى القائمة بأصوات
 1906م���ن أعضاء الحزب فق���ط .وأما أورن ح���زان ،الذي يريد
ّ
(مغن يميني متطرف) إل���ى الليكود ،فقد دخل
ض���م «الظل»
بأصوات  5986من أعضاء الليكود»!
ثم يق���ول« :كل من في رأس���ه عقل وعينان ي���رى ويفهم
أن ه���ذه األرق���ام تافهة ج���دا وأن حقيقة وضع ق���وة هائلة
ومس���ؤوليات جسام في أيدي هؤالء األشخاص الذين يثيرون
الخجل لدى أي مواطن عادي ،تس���توجب تحركا فعليا سريعا
لتحقي���ق نوع ما من التوازن .وألنن���ا نريد تغيير هذا الوضع،
فق���د بادرنا نحن ،مجموعة م���ن القوميي���ن الليبراليين ،إلى
تأس���يس «الليكوديون الجدد» ...نحن ننشط تطوعًا منذ ست
س���نوات ،نجمع المنتس���بين واحدًا تلو اآلخ���ر ،ال بالصناديق
من المس���توطنات وال من هذه اللجنة (لج���ان العمال القوية
والكبرى في إسرائيل ـ المحرر) أو تلك ،من اللجان التي تفرض
على أعضائها االنتساب»!
ويخلص مئيري إل���ى القول« :الطريقة الوحيدة إلس���كاتنا
هي ،ببساطة ،الس���ؤال عما نريد تحقيقه ثم البدء بتنفيذه:
حكوم���ة وح���دة علمانية ليبرالية ،دس���تور ،إص�ل�اح الجهاز
التعليمي ،إصالح في مجال صناديق التقاعد ،المس���اواة في
العبء (الخدمة العس���كرية في الجيش ـ المحرر) ،الشفافية،
حرب ضد الفساد ،س���لطة القانون ،المس���اواة أمام القانون،
السوق الحرة وتقليص المركزية اإلدارية».

صدر عن «

نبيل الصالح

ما زال م���ن المبكر التكهن بما س���تؤول إلي���ه التحقيقات
الجنائي���ة المتش���عبة الت���ي يخض���ع لها رئي���س الحكومة
اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،وما ستتمخض عنه من نتائج
في المستوى القانوني ـ الجنائي (خالفا للمستوى الجماهيري
العام) ـ هل س���تنتهي بتقديم الئح���ة أو ،ربما ،لوائح اتهام
ُ
جنائي���ة أم ال؟ وهل إذا ما قدمت الئحة (لوائح) اتهام كهذه،
ستنتهي بإدانته قضائيًا بمخالفات وجرائم جنائية؟
واألس���ئلة المركزية التي يجتهد حش���د م���ن الحقوقيين
والقضائيي���ن ه���ذه األيام ف���ي اإلجابة عنه���ا تتلخص في
التالي :ماذا تقول النصوص القانونية القائمة عن مثل هذه
الح���االت وبماذا تقضي؟ وهل ه���ي كافية من حيث توفيرها
الرد القانوني المناس���ب أم تحتاج إل���ى تعديالت ،جوهرية
وعميقة ،لتناسب روح العصر وتطورات الحياة العامة؟
من بين الذين حاولوا اإلجابة عن هذه األس���ئلة باحثان من
“المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية” ،هما عوفر كينغ وغاي
لوريا ،في مقالة مش���تركة نش���رها المعهد في أوائل الشهر
ُ
قارنة والثاني خبير في
الجاري .األول خبير في السياسات الم ِ
تاريخ القضاء وتاريخ الفكر السياسي.
يش���ير الكاتبان ،في مستهل مقالتهما ،إلى أن “كل واحدة
من مراحل اإلجراء الجنائي الث�ل�اث ـ التحقيق ،تقديم الئحة
االته���ام واإلدان���ة ـ تحظى بمعالجة مختلف���ة في النصوص
القانونية” وإلى أن مقالتهما تعالج هذه المراحل من الناحية
القانونية ،لكنها ال تقتصر على ذلك.

المرحلة األولى ـ التحقيق
ه���ي المرحلة التي يمر بها رئيس الحكومة ،نتنياهو ،اآلن،
لدى كتابة هذه المقالة .وه���ي مرحلة تمهيدية نحتاج إلى
االنتظار حتى انتهائها كي نعرف ما إذا كان س���يتم تقديم
الئحة اتهام جنائية ضد رئيس الحكومة أم ال.
النصوص القانونية السارية اليوم ال تأمر رئيس الحكومة،
وال تلزم����ه بالطب����ع ،بترك منصبه ،س����واء بص����ورة مؤقتة أو
نهائية (تقديم اس����تقالة) ،في هذه المرحلة .والتفس����ير
األرج����ح لهذا الوض����ع ه����و أن التحقيق الجنائ����ي ال يوصل
بالضرورة وبالتأكيد إلى تقديم الئحة اتهام جنائية دائمًا.
ول����ذا ـ كما يق����ول فريق من الخب����راء والمحللين ـ فليس من
العدل وال من المنطق الس����وي اضطرار ش����خصية عامة إلى
االس����تقالة (أو ترك المنصب لفترة مؤقت����ة) طالما لم تتم
إدانتها من قبل المحكمة وطالما هي تتمتع بقرينة البراءة،
كأي مته����م آخر وفق مبدأ مس����اواة الجميع أم����ام القانون.
ف����ي المقابل ،يقول فريق آخر ـ يس����ند موقفه على ما أقرته
«محكمة العدل العليا اإلسرائيلية» في أكثر من حالة واحدة
ـ إن قرينة البراءة ال تس����ري خارج اإلجراء الجنائي وإن الوزن
ّ
ال����ذي يتعين إعطاؤه لها ،بالتالي ،يج����ب أن يكون أقل عند
الحدي����ث عن تعيين لمنصب ما أو ع����ن إقصاء من المنصب؛
وإنه على الرغ����م من أن النص القانون����ي ال يفرض عقوبات
مح����ددة على رئيس الحكومة الخاضع لتحقيق جنائي ،إال أن
ذلك ال يقلل من إش����كالية الوض����ع وال يلغيها ،وخاصة عند
الحدي����ث عن مجموعة من التحقيقات الجنائية المتش����عبة
التي م����ن الصعب تحدي����د ،أو توقع ،الفت����رة الزمنية التي
ستس����تغرقها ،وقد تكون فترة طويلة جدا ،نسبيا .في مثل
هذه الحال����ة ،يمكن االدعاء ،بقوة ،أن هذا الوضع يحول دون
تأدية رئيس الحكومة مهام منصبه وممارس����ة مسؤولياته
بكف����اءة وبطريقة مرضية ،مما يعني وجوب اعتزاله منصبه،
ولو بصورة مؤقتة ،حتى انتهاء التحقيقات الجنائية ضده.
صحي���ح أن «قانون أس���اس :الحكومة» يتطرق إلى مس���ألة
غياب /انعدام القدرة (الموضوعية) لدى رئيس الحكومة على
تأدية مهام منصبه ،بصورة مؤقتة ،وينص على تولي القائم
بأعماله تأدية هذه المهام بدال منه ،لكنه يحدد فترة زمنية
قص���وى لهذا الغياب ال تزيد عن  100يوم يتعين على رئيس
الحكومة بعدها العودة إلى مزاولة مهام منصبه بنفسه ،وإال
تحول الغياب المؤقت إلى غي���اب دائم ،يؤدي بصورة فورية
إلى إنهاء والية الحكومة ورئيسها ،ما يوجب إجراء انتخابات
برلمانية جديدة .لكن القانون ال يتضمن نصا واضحا وصريحا
بش���أن الجه���ة المخولة بإرغ���ام رئيس الحكوم���ة على ترك
منصب���ه النعدام القدرة ،المؤقتة ،على إدارة ش���ؤون الدولة.
ولهذا ،حين خضع رئيس الحكومة الس���ابق ،إيهود أولمرت،
لتحقيق���ات جنائية (بتهم فس���اد ،أدين به���ا الحقا وقضى
محكومية بالسجن الفعلي) خالل العامين  2008 -2007وأصر
على االس���تمرار في مزاولة مهام منصبه ،بموازاة التحقيقات
الجنائي���ة وتح���ت وطأتها ،تعال���ت أصوات عدي���دة طالبت
بتعديل النص القانوني بحيث يوضح هوية الجهة المخولة
بإل���زام رئيس الحكومة بت���رك منصبه ،مؤقت���ا .لكن أولمرت
عاد ،بعد بضعة أشهر ،وقدم استقالته (واستقالة حكومته)
نهائيا ،في أعقاب ضغوط سياسية شديدة موست عليه.

»

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

عنف المستوطنين وأثره
على الفلسطينيين

*ماذا تقول النصوص القانونية القائمة عن مثل هذه الحاالت وبماذا تقضي؟ وهل هي كافية من حيث
توفيرها الرد القانوني المناسب أم تحتاج إلى تعديالت ،جوهرية وعميقة ،لتناسب روح العصر وتطورات الحياة العامة؟*

»

مــــا بعد الحرب على غــــــزة
قـــراءة في التصورات اإلسرائيلية
عاطف ابو سيف

مهند مصطفى

نتنياهو :هل تنجح مرة أخرى تكتيكات البقاء؟

المرحلة الثانية ـ
تقديم الئحة اتهام
ينص القان���ون على أن المستش���ار القانوني للحكومة هو
الجه���ة الوحيدة المخولة صالحي���ة تقديم الئحة اتهام ضد
ّ
وكأي عضو كنيس���ت ،يحق لرئيس الحكومة
رئيس الحكومة.
الطلب من الكنيس���ت منحه حصان���ة برلمانية من المحاكمة
الجنائية ،ألس���باب محددة ينص عليها القانون ،وذلك خالل
 30يوما منذ حصوله على نس���خة من الئحة االتهام المقدمة
ضده.
رغم أن تقديم الئحة االتهام يمثل مرحلة متقدمة ،نسبيا،
في اإلجراء الجنائي ،إال أن النصوص القانونية السارية اليوم
ال تلزم رئيس الحكوم���ة ،صراحة ،بإخالء منصبه ـ ال مؤقتا وال
نهائيا ـ فور أو بعد تقديم الئحة االتهام بحقه.
لك���ن المقرر هنا ،في حال تقديم الئحة اتهام جنائية بحق
رئي���س الحكومة ،هو المبدأ الموجه ال���ذي وضعته المحكمة
العليا ضمن قرارين منفصلين أصدرتهما في قضيتي درعي
ـ بنحاس���ي (الوزي���ر أرييه درعي وعضو الكنيس���ت الس���ابق
رفائيل بنحاس���ي) قبل أكثر من عشرين سنة :تقديم الئحة
اته���ام تنطوي عل���ى مخالفة خطيرة ُيل���زم بإقصاء وزير عن
منصب���ه إذا ل���م يبادر إلى تقديم اس���تقالته بنفس���ه .وقد
توصل���ت المحكمة إلى هذا المبدأ بعد التمييز بين “ش���روط
األهلية لممارس���ة المنصب” كما حددها القانون ،من جهة،
وبين “مدى معقولية تحكيم الرأي من جانب رئيس الحكومة
بشأن إقصاء وزير عن منصبه بعد تقديم الئحة اتهام جنائية
خطيرة بحقه” من جهة أخرى.
ويقول مؤيدو اس���تقالة رئيس الحكومة إن���ه إذا كان هذا
ما أقرته المحكمة بالنس���بة لمنصب الوزير ،فكم بالحري أنه
ينطبق ،بصورة أعمق وأوس���ع ،عل���ى منصب رئيس الحكومة،
األكثر مسؤولية واألش���د خطورة ،بينما يقول المعارضون إن
الحالتي���ن مختلفتان ـ فالوزير يت���م تعيينه من قبل رئيس
الحكومة ،بينما رئيس الحكومة يتم انتخابه من قبل الجمهور،
حتى وإن بصورة غير مباشرة .وإضافة إلى ذلك ،فإن استقالة
رئيس الحكومة تؤدي إلى اس���تقالة الحكومة كلها والذهاب
إلى انتخابات برلمانية جديدة ،بينما استقالة /إقصاء وزير ال
توصل إلى مثل هذه النتيجة الحادة والبعيدة األثر.
وعلى هذا ،يرى الكاتبان ـ وهو موقف “المعهد اإلسرائيلي
للديمقراطية” أيضا ـ ضرورة تعديل القانون (“قانون أساس:
الحكومة”) بحيث ُيلزم رئيس الحكومة بترك منصبه ،بصورة
مؤقتة ،فور تقديم الئحة اتهام جنائية ضده.

المرحلة الثالثة ـ اإلدانة
ماذا تقول النصوص القانونية القائمة عن وضع تقوم
فيه المحكم���ة بإدانة رئيس الحكوم���ة بتهم جنائية؟.

(أ.ف.ب)

هنا ثم���ة تمييز ،في النص���وص القانونية ،بين حالتين
من اإلدان���ة الجنائية :األولى ـ إذا أدانته المحكمة بتهم
جنائي���ة ،لكن م���ن دون وصمة ع���ار .في ه���ذه الحالة،
يمك���ن لرئيس الحكومة االس���تمرار ف���ي تأدية مهامه
ومس���ؤولياته كالمعت���اد ،دون أي ش���رط أو قيد أو حرج!
والثاني���ة ـ إذا كان���ت المحكم���ة قد أق���رت ،في منطوق
حكمه���ا ،بأن اإلدان���ة تنطوي على وصمة ع���ار .في هذه
الحال���ة ،تنتهي والي���ة رئيس الحكومة بص���ورة فورية
تلقائي���ة بع���د أن يصبح ق���رار الحكم نهائي���ا (أي ،بعد
استغالل مهلة تقديم االستئنافات وبعد البت في هذه
االستئنافات ،إذا ما تم تقديمها) .ومعنى هذا ،مثال ،أن
رئيس الحكومة يس���تطيع االس���تمرار في مزاولة مهام
منصبه ومس���ؤولياته حتى في حال إدانته في المحكمة
المركزية بته���م جنائية تنطوي على وصمة عار ،ألن من
حقه تقديم اس���تئناف على ذلك إل���ى المحكمة العليا.
فخالل الفت���رة حتى تقدي���م االس���تئناف وحتى البت
النهائي به ،يمكنه مواصلة القيام بمهامه ومسؤولياته
كالمعتاد ،وهي فترة قد تطول ألش���هر عديدة ،بل أكثر.
وفقط في حال رفض التماس���ه من قبل المحكمة العليا،
يصبح لزاما عليه تقديم اس���تقالته (واستقالة حكومته
كلها) .ولهذا ،يحدد القانون آلية تتيح للكنيس���ت عزل
رئيس الحكومة عن منصبه ،بمج���رد إدانته بالمخالفات
الجنائي���ة (إذا كان فيها وصمة ع���ار بالطبع) في الجولة
القضائي���ة األولى (أي ،دون انتظار تقديم االس���تئناف
والبت ب���ه) .لكن هذه اآللية تتمي���ز بالتعقيد المقصود
الرامي إل���ى ضمان أن يكون عزل رئي���س الحكومة نابعا
من اعتبارات موضوعية ،ال سياسية ضيقة .وتشمل هذه
اآللية الخطوات والمراحل التالية:
 .1المرحلة األولى ـ خالل شهر من إدانة رئيس الحكومة في
المحكمة المركزية ،تبحث «لجنة الكنيست» البرلمانية ما إذا
كانت س���توصي بعزله أم ال .وينص القانون هنا على ضرورة
تمكين رئيس الحكومة م���ن عرض موقفه ووجهة نظره أمام
هذه اللجنة ،قبل اتخاذ قرارها.
 .2المرحلة الثانية ـ بعد اس���تيفاء البح���ث واتخاذ القرار،
تنق���ل “لجنة الكنيس���ت” توصيته���ا إلى الهيئ���ة العامة
للكنيست .أما إذا لم توص اللجنة بعزل رئيس الحكومة ،فمن
حق رئيس الكنيست طرح مس���ألة عزل رئيس الحكومة على
الهيئة العامة لمناقشتها ،مع ضمان حق رئيس الحكومة في
عرض موقفه ووجهة نظره.
 .3بع���د انتهاء الهيئة العامة م���ن بحث الموضوعُ ،يعرض
على التصويت فيها .وكي يكون قرار الكنيست ملزما بإنهاء
والية رئي���س الحكوم���ة (وحكومته كلها) يج���ب أن يحظى
بتأييد أغلبية من  61عضو كنيست على األقل.
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بحث لمركز «أدفا» عنوانه «من يدفع ثمن االحتالل» :

ّ
ّ
االحتالل ولد حلفًا بين نخبة المال ونخبة االستيطان نتيجته المساواة متعمقة!
«من يدف���ع ثمن االحتالل وتأثيرات االحتالل على االقتصاد
والمجتم���ع في إس���رائيل” هو عنوان بحث ص���در في تقرير
قبل نحو ش���هر لمرك���ز “أدفا” الناش���ط لتوفي���ر معلومات
حول المس���اواة والعدال���ة االجتماعية .أعد التقرير ش���لومو
سبيرسكي ونوغا داغان -بوزغلو .وتشير الصورة التي يضعها
هذا التقري���ر إلى ان أكثر المتضررين من االحتالل وتكاليفه
الباهظ���ة هم أصح���اب المداخي���ل القليلة م���ن العرب ومن
اليهود .جزء من الثمن سببه استخدام االقتصاد اإلسرائيلي
قوة عمل فلس���طينية رخيصة  -وهو ما فتح الباب أيضا أمام
استيعاب واس���تخدام عمال أجانب من مختلف أرجاء العالم.
فاالحتالل يمس االس���تقرار االقتص���ادي وال يحافظ على نمو
طبيعي ،إذ تتبدل مؤش���رات النمو االقتصادي بموجب الحالة
ّ
التغير ،والناجمة عن احتالل
السياس���ية – األمنية ش���ديدة
المناطق الفلسطينية.
ّ
يش���ير التقرير إلى ان إس���رائيل تعرف كواحدة من الدول
المتط���ورة ،وتضعها التقارير وس�ل�الم التدريج الصادرة عن
األمم المتحدة في مكانة متقدمة نس���بيًا في مجاالت الصحة
والتعليم والمساواة الجندرية .كذلك فجامعاتها تحتل مراكز
متقدمة بين الجامعات الجيدة ف���ي العالم ولديها صناعات
وخدمات تقوم على الهايتك ،وكل هذا إضافة إلى الصناعات
الدقيقة العس���كرية وغيرها .لكن صورة إسرائيل في تقارير
مجموع���ة  OECDتتألف م���ن تناقضات إذ أنه���ا تتميز في
الوقت نفسه بنس���بة الفقر األعلى بين دول تلك المجموعة.
ّ
وتسجل واحدة من اعلى النسب في األجور المتدنية للعمال.

الجذور تمتد حتى آثار 1948
يقول التقرير إن هذه االزدواجية يفس���رها منظور تاريخي
يع���ود إل���ى الظروف التي نش���أت ف���ي الع���ام  1948اذ ّ
“تم
جم���ع ثالث مجموعات س���كانية أساس���ية تؤل���ف المجتمع
اإلس���رائيلي”؛ أولهم اليهود الذين هاج���روا مطلع القرن من
أوروب���ا وتحكموا بمواق���ع اإلدارة في الكي���ان الجديد والحقا
شكلوا الوس���ط التجاري والمالي بمعظمه؛ المجموعة الثانية
هي الفلسطينيون الذين بقوا في البالد بعد الحرب (والنكبة
والتهجي���ر) وفقدوا معظ���م أراضيهم وتحول���وا من فالحين
ومزارعين إلى عمال في المه���ن الصعبة وفي المصانع التي
يملكه���ا يهود؛ المجموع���ة الثالثة هي اليهود الش���رقيون
الذين جاؤوا من الدول العربية واألخرى في آسيا وافريقيا .
ولق���د طرأت تغيرات كثيرة على المجتمع اإلس���رائيلي في
األجي���ال الثالثة المتعاقب���ة ،وفقًا للبحث ،من���ذ  1948وذلك
بسبب االستثمار الحكومي في التطوير االقتصادي واإلسكان
ّ
والتعلي���م والصحة .وأدت ح���رب  1967إلى زي���ادة وتضخم
الجي���ش والصناع���ات األمنية .ولكن ظلت م���ع ذلك الفجوات
القائمة منذ بداية س���نوات الدولة ملحوظة وملموس���ة حتى
اليوم .ففي س���نة  2015بعد  67س���نة من إقامة الدولة كانت
أجور  31بالمئة من االش���كناز اعلى من األجر المتوس���ط و14
بالمئة من اليهود الشرقيين فوق ذلك األجر ،بينما  38بالمئة
من العرب تنخفض أجورهم عن المتوسط.
ف���ي الع���ام  1985قررت حكومة إس���رائيل تبن���ي واعتماد
السياسة النيوليبرالية التي ّ
تقدس السوق الحرة .وتملصت

بذلك من مسؤوليتها عن المبادرة االقتصادية واالجتماعية،
فخصخصت الكثير من القطاعات والخدمات وأودعتها بأيدي
الش���ركات الضخم���ة والرأس���ماليين الكبار .كان���ت النتيجة
تعميق انخف���اض األجور المنخفضة أص�ل�ا وزيادتها رخصًا
وتقلي���ص الميزانيات مما انعكس على الخدمات االجتماعية
التي س���اءت أكث���ر .أي ان ه���ذا التحول ع���ام  1985قد ّ
عمق
الفجوات التي كانت قائمة أصال عام . 1948
بعد العام  1967حين احتلت إسرائيل األراضي الفلسطينية
في القدس الشرقية والضفة وقطاع غزةّ ،
تكرس االنطباع العام
السائد لدى لكثير من اإلسرائيليين وربما لدى معظمهم بأن
هذا االحتالل والمقاومة الناجمة عنه ،هي مس���ألة سياسية
وأمنية فقط ،وال تتعلق بالمس���ألة االقتصادية االجتماعية،
وه���ذا خطأ الن “صيانة ه���ذا االحتالل هو أم���ر مكلف جدا”
يمس بنقاط النمو االقتصادي وقدرة الدولة على االس���تثمار
في تطوير المناطق الطرفية وتحس���ين الخدمات التعليمية
ورفع مستوى الحياة للمواطنين ،كما يؤكد البحث.

االحتالل أبقى القضايا االجتماعية
االقتصادية في المرتبة الثانية
يشير البحث إلى عمق المشكلة بالقول :إن “صيانة السيطرة
السياسة والعس���كرية واالقتصادية” في المناطق المحتلة
ّ
تحول إلى المش���روع األكبر واالهم لدى المؤسس���ة الحاكمة
في إس���رائيل .ويبرز أثر تخصيص الجهد لهذه المسألة في
القضاي���ا التي تحت���ل عناوين الجدل الجماهي���ري وعناوين
الصحف ،مثل االنس���حاب م���ن المناطق المحتل���ة او ّ
ضمها،
ّ
حل الدولة أو الدولتين ،وهك���ذا .نتيجة لذلك ،ظلت القضايا
االجتماعي���ة االقتصادية بجميع قطاعاته���ا وتفرعاتها في
المرتبة الثانية على الدوام.
إن إس���رائيل ،أش���به بالوالي���ات المتح���دة ،تس���يطر على
اقتصادها المالي نخبة ال���ـ  1بالمئة األعلى من بين نحو 5ر8
مليون مواط���ن .ويزيد حجم أرباح تلك النخب���ة وممتلكاتها
بأحج���ام مطردة هائلة جدًا تفوق س���ائر ماليين المواطنين.
ولكن ،يالح���ظ الباحثان ،خالفا للوالي���ات المتحدة توجد في
إس���رائيل نخبة عليا أخ���رى ،هي النخبة السياس���ية وهؤالء
هم المس���توطنون المنعوتون ب���ـ “األيديولوجيين” والذين
يقطن���ون ويحتل���ون جبال الضف���ة الغربية .ه���ذه مجموعة
ضخمة النفوذ لديها س���طوة وقوة وضع الفيتو على كل قرار
أو خطوة أو طرف ال يخ���دم مصالحها .وهي تعرقل أي تحرك
نحو تسوية تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وهكذا فان النخبتين المذكورتين تعمالن معًا ،وبش���كل
يغذي كل منهما األخرى ،على تعميق الفجوات االقتصادية
في المحصل���ة .فالنخبة السياس���ية االس���تيطانية تمنع
التوجه االس���تراتيجي نحو تسوية سياس���ية ،بينما تضع
النخب���ة الثانية فيت���و على فك���رة زي���ادة الضرائب على
األغنياء وتوسيع نطاق سياسة الرفاه ،مما يؤدي في خاتمة
المطاف إلى تعميق الالمساواة .وهاتان النخبتان تسيطر
األول���ى منهما على عقارات كثيرة في إس���رائيل وخارجها
وتنقل مقرات إقامتها كلما استدعت الحاجة والضائقة ،أما
النخبة الثانية فتسيطر على تالل الضفة الغربية المحتلة

بذريعة كوشان إلهي -سماوي تزعم حيازته.

أوجه عديدة النعدام
المساواة في قطاعات كثيرة
يعدد التقرير أوجه عديدة النعدام المس���اواة في قطاعات
كثيرة ،منها :تفتيت شبكة األمان االجتماعي ،وضرب حقوق
عمال قطاع���ات مثل البناء ،وتدهور مكانة ومس���توى بلدات
التطوير ،وغياب مناطق صناعية في البلدات العربية ،واتساع
الفجوات في ميزانيات الس���لطات المحلية ،وبالطبع التكلفة
العسكرية الهائلة.
وإن األث���ر األساس���ي لالحتالل ،يش���دد البحث ،هو نش���وء
األزمات القاسية المتتالية التي تضرب االقتصاد اإلسرائيلي
كله ،نتيجة لحالة االحت�ل�ال وما تنتجه بالضرورة من مقاومة
فلس���طينية .وين���وه الباحث���ان :بالطب���ع ف���إن االقتصادي
الفلس���طيني يدف���ع ثمنا اكبر بكثير ولكن ه���ذا ال يعني ان
إس���رائيل ال تدفع ثمنا ،ولك���ن من جي���وب فقرائها .ويقدر
التقري���ر ان الثمن االقتص���ادي الذي تدفعه إس���رائيل برز
خصوصا بعد االنتفاضة الفلس���طينية األول���ى عام  1987إذ
يقدر اقتصاديون ان إس���رائيل دفعت ثمن���ا هائال يقدر بـ2
بالمئة من قيمة االنتاج للفرد في السنة الواحدة .وهذا معناه
تراجع ّ
جدي جدًا ينعكس على مختلف المجاالت.
وينطبق األمر نفسه على االنتفاضة الثانية عام  2000إذ اقر
بنك إس���رائيل أن «االقتصاد يعيش في ادنى أوضاعه بشكل
متواصل ،ومن النوع الذي واجهه ثالث مرات في تاريخه :في
االع���وام  ، 1967 -1966 ،1953 -1952و  .1989 -1988وم���ا يميز
هذه األزمات أنها أزمات مستمرة وممتدة على سنوات».
وباألرق���ام ،ق���در بنك إس���رائيل في وثيقة ل���ه ان “الضرر
المباش���ر الستمرار االنتفاضة الثانية عام  2002تراوح ما بين
6ر 14و9ر 17ملي���ار ش���يكل ،وبما معناه ان النات���ج للفرد في
إس���رائيل عام  2003كان يمكن ان يرتفع بنس���بة  10بالمئة
وحت���ى  15بالمئ���ة عم���ا كان عليه لو لم تك���ن االنتفاضة” –
ّ
الناجم���ة عن االحتالل والتعنت عليه بالطبع .التقرير يتوقف
عند الس���ياحة على س���بيل المثال .فقد كان عدد السياح في
س���نوات الثمانينيات يت���راوح بين مليون ونص���ف المليون
وتراجع بأكثر من الثلث في فترة االنتفاضة الثانية.
أم���ا القضية األهم م���ن حيث اثر االحتالل فهو المس���اس
القاسي بمستوى الحياة ،ويقول البحث إن جميع دول العالم
التي َ
تدرج إسرائيل بينها قد تميزت بارتفاع الناتج القومي
للفرد .ولكن في سنوات االنتفاضة الثانية تجمد هذا الناتج
لعدد من الس���نوات في إس���رائيل ،مما أدى إلى نشوء فجوة
ملحوظة قياس���ًا ب���دول كانت إس���رائيل تتف���وق عليها في
سنوات سابقة.
ّ
أحد األمثل���ة التي يوردها التقرير من ناحية ش���ل التطور
االقتص���ادي ،هو ذل���ك المتعل���ق بالمناط���ق الصناعية في
البل���دات العربية .فف���ي العديد منها ال توج���د أراض إلقامة
مناطق كهذه ،وال يوجد أيضا احتياطي أراض ألي من المباني
العام���ة .وهذا يض���اف إلى مصاعب لدى الس���لطات المحلية
ف���ي هذه البلدات من حيث محدودية مداخيلها المس���تقلة،
م���ا يمنعها من تطوير بن���ى تحتية مثم���رة ومنتجة .ووفقا

جيش االحتالل :الهدم تمهيدًا للنهب االستيطاني.

لمعطيات تضمنته���ا قرارات حكومية فان دخل الس���لطات
اليهودية من ضريبة “االرنون���ا” (المفروضة على العقارات)
من المناطق الصناعية يصل إلى  359شيكل للمواطن الفرد،
اما ل���دى المواطنين العرب فان المدخ���ول أقل بثماني مرات
ويقدر وفقا لمعطيات  2014بـ  45شيكل فقط.

من الحماقة التفكير بأنه يمكن السيطرة
بالقوة على الفلسطينيين من دون آثار!
إن االحتالل المستمر منذ عام  1967له إسقاطات سلبية
كبي���رة جدًا على المجتمع واالقتصاد ،بحس���ب ما يش���دد
البحث .فهو مس���ؤول عن انعدام االس���تقرار االقتصادي
والحاج���ة الماس���ة لوضع سياس���ة ميزانيات متش���ددة
بغية إنش���اء صورة وهمية أمام العالم القتصاد “مسؤول
وثابت” وللتس���تر على األثر الكبير للرض���ات والصدمات
الناجمة عن آثار االحتالل ،أي مقاومته ومواجهته من قبل
الفلسطينيين .إن االحتالل يس���اهم في تجذير وتعميق
انعدام المساواة س���واء من خالل االعتماد المتواصل على
قوة عاملة رخيصة او بس���بب االستثمارات المنخفضة في
الخدمات االجتماعية وتقليص شبكة االمان االجتماعي .أما
من يدفع الثمن فهو الطبقة الوس���طى وما تحت .فأفرادها
ال يحظ���ون كغيرهم م���ن األثرياء في الطبق���ة المهيمنة
بخص���م في الضرائب ،بل يقع على عاتقهم بذل مصاريف
كبيرة لني���ل خدمات اجتماعية تم تقلي���ص ميزانياتها،

(أ.ف.ب)

ودفع ثمن تقليص شبكة األمان االجتماعي.
وعودة إلى ما سبق ذكره فان النخبتين ،المالية والسياسية،
أي كب���ار األثرياء وزعامات المس���توطنين ،تفرضان وتبلوران
األجن���دة الجماهيرية ،بما يصعب على ظ���روف حياة مجمل
المواطنين .إنها عبارة عن دائرة مفرغة :فالنخبة السياس���ية
االس���تيطانية تعم���ل على منع تحقيق تس���وية سياس���ية
وتس���اهم بالتالي في تأبيد االحتالل والص���راع وفي خاتمة
المط���اف تكريس عدم االس���تقرار االقتصادي ،أم���ا النخبة
المالي���ة االقتصادية العليا والتي تعمل بش���كل دؤوب على
ّ
يصعب هذا على حياة
تعزيز مكانتها االمتيازية حتى حين
وتط���ور المواطنين اآلخرين ،فهي تعم���ل داخل هذا الظرف
الذي أنش���أته النخبة السياسية المس���تفيدة من االحتالل.
وهكذا تتمتع النخبة المالية من اتجاه السلطات والمؤسسة
الحاكم���ة إلى اعتم���اد وصف���ات النيوليبرالية المتوحش���ة
(الس���تقدام قوات عمل رخيصة ،ضرب الخدمات االجتماعية،
خف���ض الضرائب ع���ن األثرياء وما ش���ابه) ألنها وس���يلتها
الوحيدة ازاء تعنتها على رفض التسويات السياسية.
ختامًا ،يجزم التقرير أنه م���ن الحماقة التفكير بأنه يمكن
الس���يطرة بالقوة على ماليين من الفلس���طينيين من دون ان
يكون هناك آثار على ما يجري في إسرائيل .ويضيف السعًا:
س���يأتي يوم يقول فيه اإلسرائيليون بتس���اؤل وندم :كيف
فعلنا هذا ألنفسنا!

رئيسة «الصندوق الجديد إلسرائيل» المنتهية واليتها:

ّ
اليمين يشعر بأن األرض تهتز من تحته ويبحث عن عدو يجعله “كبش فداء”!
َ
مالحقة ويمتنع عن تقديم أجوبة حقيقية
*الليكود مسيطر على مقاليد السلطة منذ سنوات طويلة جدا لكنه ال يزال يشعر بأنه أقلية
على األسئلة الجوهرية التي يطرحها المواطنون ولهذا بكل بساطة يحتاج هذا اليمين إلى عدو*
قال���ت راحيل ليئي���ل ،المديرة العام���ة المنتهية واليتها
لـ”الصن���دوق الجدي���د إلس���رائيل” ،إن حمل���ة التحري���ض
المنهجية التي تشنها أوساط اليمين اإلسرائيلي المختلفة
وشخصياتها القيادية األبرز على هذه المؤسسة (الصندوق)
وس���واها من منظمات المجتمع المدني األخرى في إسرائيل،
خالل الس���نوات األخي���رة ـ وبصورة أكثر ح���دة وكثافة خالل
األش���هر األخيرة بش���كل خاص ـ تش���كل تعبيرا عن األزمة
المتواصلة التي يعيش���ها اليمين اإلس���رائيلي وتدفعه إلى
البح���ث عن عدو محدد يمارس ضده أس���اليبه التقليدية في
التخويف والتحريض.
واعتبرت ليئيل أن الهجوم الحاد الذي شنه يائير نتنياهو،
االبن البكر لرئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو،
عل���ى “الصن���دوق الجديد إلس���رائيل” حين وصف���ه ،مؤخرا،
بأنه “الصندوق إلبادة إس���رائيل” ،هو “هجوم مثير للغضب
والح���زن ،معًا ،لكنني أع���رف أنه (الهجوم) يكش���ف حقيقة
االبن ،األب واليمين المتطرف بشكل عام”.
وكان نتنياه���و االب���ن اس���تخدم ه���ذا الوصف  /االس���م
في س���ياق مدونة نش���رها على موقع التواص���ل االجتماعي
(فيس���بوك) عقب من خاللها على تحقيق أجراه مركز “موالد
ـ لتجديد الديمقراطية في إس���رائيل” ونش���ره تحت عنوان
“خمسة أشياء ال تعرفونها عن ولي العهد” .وكتب نتنياهو
االبن ،في مدونته“ :قرأت بعض القذارات التي نشرتها عني
صفح���ة قذرة تمولها بصعوبة منظمة “م���والد” الراديكالية
والمعادية للصهيونية ،التي تحص���ل ،بدورها ،على تمويل
من الصندوق إلبادة إس���رائيل واالتحاد األوروبي .لم أس���تطع
تمالك نفسي ،فكتبت ردًا ....فيه رسالة مني إلى جميع أعضاء
الصندوق إلبادة إسرائيل وأتباعهم”.

ليس معه ،العالم ال يصفق لالحتالل ويبدي قلقا شديدا حيال
ما يجري هنا وما سيؤول إليه من نتائج .الليكود مسيطر على
مقاليد السلطة منذ س���نوات طويلة جدا ،لكنه ال يزال يشعر
بأن���ه أقلية َ
مالحقة ويمتنع عن تقدي���م أجوبة حقيقية على
األس���ئلة الجوهرية التي يطرحها المواطن���ون .ولهذا ،بكل
بس���اطة :يحتاج هذا اليمين إلى عدو .هذه أس���اليب معروفة
ف���ي التخوي���ف والتحري���ض والتضحية بكبش ف���داء .فمن
سيكون كبش الفداء هنا ،إذن؟».
وتضي���ف« :ف���ي الوضع الطبيع���ي ،كان ينبغ���ي أن تكون
المعارضة السياسية في الواجهة وأن تكون هي العنوان ألي
هجوم أو تحريض سياسي .لكن ال معارضة سياسية قوية في
إسرائيل ،بل هي ال تعرف حتى تحديد موقعها األيديولوجي
الصحي���ح في كثير م���ن األحيان .أنظروا م���ا يحدث في حزب
«العمل» .أما حركة «ميرتس» فهي حزب صغير ّ
أكن التقدير
ل���ه وألعضائ���ه ،لكنه غي���ر كاف .وأما «القائمة المش���تركة»
ً
ف�ل�ا يأخذونها في الحس���بان ،أص�ل�ا .فمن ه���ي المعارضة
السياس���ية ،إذن؟  ...رغمًا عنا ،اضطررنا نحن إلى ملء الفراغ،
ولذا نتعرض للهجوم الحادَ .من الذي ينش���ر ،كل الوقت ،عما
يجري في ه���ذه الدولة ،ليس في قضية االحتالل فقط ،وإنما
في قضايا تش���كل ّ
ل���ب الحياة العامة أيض���ا ،مثل التديين،
التهوي���د وحائط المبكى (حائط البراق) وغيرها الكثير؟ إنها
منظمات المجتمع المدن���ي فقط ،والتي ّ
نمول نحن أغلبيتها
الس���احقة ...حتى الس���لطة تع���رف أن َمن يس���بب لها وجع
الرأس هذا هو ليس السياس���يين اليس���ار ،وإنما المنظمات
االجتماعي���ة التي تضع لها ،أحيانا ،مرآة ال تحب النظر إليها.
ولهذا ،يش���كل «الصندوق» هدفا للهجوم من قبل سياسيي
اليمين ومؤيديه ،بينما نحن ننش���ط من أجل سالمة إسرائيل
على قاعدة «وثيقة االس���تقالل» بكونها الوثيقة التأسيسية
التي تبناها «الصندوق» لرؤيته ونشاطه».

توض���ح ليئيل ،ف���ي مقابلة مطول���ة أجرته���ا معها مجلة
ُ
«غلوبس» ( )8/18لمناس���بة إنهائها والية من ثماني سنوات
ف���ي منصب المدير الع���ام لـ»الصندوق الجديد إلس���رائيل»،
مؤخرا ،أن «اليمين يشعر بأن األرض تهتز من تحته .فالعالم

«إسرائيل على أسس الرؤية
التي وضعها مؤسسو الدولة»

غياب المعارضة السياسية
وكبش الفداء

تأسس «الصندوق الجديد إلس���رائيل» في العام  ،1979في
والية كاليفورني���ا األميركية ،باعتب���اره «المنظمة العليا في

إسرائيل إلقامة مجتمع مدني وحماية حقوق اإلنسان» ،إنطالقا
من إيمانه بأنه «يمكن إلس���رائيل أن تقوم  -ويجب أن تقوم -
على أس���س الرؤية التي وضعها مؤسسو الدولة ،تلك الرؤية
التي تضمن المس���اواة في الحقوق االجتماعية والسياس���ية
لكافة المواطنين ،بصرف النظر عن المعتقد الديني أو العرق
أو الجنس» ،كما ورد ضمن تعريف «الصندوق» بنفس���ه ،على
موقعه على شبكة االنترنت.
بلغت ميزانية «الصندوق» في إسرائيل في العام )21( 2016
مليون دوالر ،بينما بلغت ميزانيته اإلجمالية ـ على مس���توى
النش���اط الدولي بأس���ره ـ  30مليون دوالر .ق���دم «الصندوق
الجديد إلسرائيل» ،عبر سنوات نشاطه ،معونات مالية بقيمة
إجمالي���ة بلغت أكثر م���ن  300ملي���ون دوالر ألكثر من 900
منظمة اجتماعية تنش���ط في مجال «التغيي���ر االجتماعي»،
من بينها« :بتسيلم»« ،لنكسر الصمت»« ،سيكوي»« ،محسوم
ووت���ش»« ،أطب���اء من أجل حقوق اإلنس���ان»« ،لوبي النس���اء»
وغيرها الكثير ،في القطاعين اليهودي والعربي.
تقول ليئيل« :خالل الس���نوات األخي���رة ،تحولنا من منظمة
متواضع���ة تنش���ط في الظل وت���رى أن دوره���ا المركزي هو
تمكي���ن أكبر عدد من التنظيم���ات االجتماعية للقيام بهذه
المهمات (في مجال «التغيير االجتماعي») إلى منظمة وجدت
نفس���ها رأس حربة .فالصندوق ُيعتبر اليوم رمزًا ـ إيجابيا أو
سلبيا ،حسب ما يراه الشخص المعني».
وتضيف« :نحن ،في نهاية األمر ،جس���م صغير لكن أنظروا
كم نبدو مصدر تهديد ،حتى على نتنياهو (رئيس الحكومة)،
ريغف (وزيرة الثقافة والرياضة ،ميري ريغف) وبينيت (وزير
التعليم ،نفتالي بينيت) .ما معنى هذا؟ معناه أن «الصندوق»
أصبح جس���مًا ذا تأثير كبير وغير عادي حتى يبدو أنه يشكل
مصدر تهدي���د على نهجه���م ورؤيتهم السياس���ية .نحن
القائد لمعس���كر أيديولوجي .بل يحدث العكس أحيانا :حين
يظهر قادة اليمين وممثلوه على منابر دولية وفي مؤسسات
دولي���ة ،بماذا تراهم ُيفاخرون؟ ـ بإنجازات الصندوق (دون أن
يش���يروا إليه باالس���م ،بالطبع)ُ ....يفاخرون بأن إسرائيل هي
دول���ة عظمى في مج���ال حقوق مثليي الجن���س ،مثال .ولكن،
َمن كان أول من دعم حقوق ه���ؤالء ومطالبهم؟ نحن .وكذلك

الحال بالنس���بة للنس���اء ،إذ تتباهى الدولة بحقوق النس���اء
فيها .لكن ،من كان أول َمن ّ
مول مالجئ النس���اء المضروبات،
بينم���ا قالت الدولة إن اليهود ال يضربون نس���اءهم وإن هذه
«ظاهرة منتشرة بين األغيار فقط»؟ نحن .وفي المعركة التي
تش���نها ميري ريغف اليوم لزيادة الموارد الثقافية لليهود
الش���رقيين وللس���كان في الضواحي البعيدة عن المركز؛ من
ُ َ
المطالبات والمنظمات التي نش���طت
كان أول م���ن دعم هذه
في هذا المج���ال ،بينما لم يكن ثمة وعي لهذا الموضوع ولم
يكن مطروحا على طاولة البحث العام؟ نحن ....أش���عر برضى
كبير من حقيق���ة أن «الصندوق» هو ال���ذي جلب العديد من
القضايا التي كانت في الهوامش ووضعها في المركز ،مثل ـ
التحرش الجنسي ،االتجار بالنساء ،ضرب النساء ،حقوق ذوي
المحدوديات واالحتياجات الخاصة ،مس���اواة أجور النس���اء،
الس���كن الش���عبي ،النضال ضد حيتان االحتكارات وأصحاب
الرساميل ،ضد أرباح ش���ركات التنقيب عن الغاز ،ضد مظاهر
العنصري���ة وغيرها الكثير ـ نجحنا في جعل إس���رائيل دولة
أكثر عدالة».
وترى ليئيل أن «ثمة مسعى للقضاء على منظمات المجتمع
المدني في إس���رائيل .نتنياهو يتحدث اآلن عن قانون جديد
ُيض���اف إلى «قان���ون الجمعي���ات» ويمنع ،نهائي���ا ،حصول
الجمعي���ات على أي تمويل أجنب���ي .ثمة محاولة للقضاء على
المجتمع المدني الذي يمثل ُ
أكس���جين النظام الديمقراطي.
م���ا زلنا نق���ف بالمرصاد ،لكن ال أحد يعرف إلى أين س���تؤول
األم���ور ،إذ إن القوى التي تقوم بهذه المح���اوالت قوية جدا
وتمتلك أمواال طائلة .إنها حكومة»!
وردًا على س���ؤال حول مص���ادر تمويل «الصن���دوق الجديد
إلس���رائيل» وم���ا إذا كان صحيح���ا االتهام الموج���ه إليه بأن
الج���زء األكبر من تمويله يأتي من االتح���اد األوروبي ،ألغراض
سياس���ية بالطبع ،قال���ت ليئيل« :الجزء األكبر م���ن ميزانيتنا
مص���دره تبرعات س���خية يقدمها أش���خاص مس���تقلون من
الوالي���ات المتحدة ،يهود صهيونيون .وهنالك عدد قليل من
المتبرعي���ن الداعمين من أوروبا ،ألننا نق���وم بجهد تجنيدي
واس���ع هناك ،إذ لدينا فروع في بريطاني���ا وألمانيا وغيرهما.
أما ما نحصل عليه من االتحاد األوروبي فهو جزء قليل جدا ،وال

ً
أدري إن كان يصل إلى  %2من مجمل ميزانية الصندوق أصال».

ثالثة خطوط حمراء!
تؤكد ليئيل ،خالل المقابلة ،أن «الصندوق الجديد إلسرائيل»
ال يقدم الدعم المالي للجمعيات األهلية والمنظمات المدنية
المختلفة ،في القطاعين اليهودي والعربي في إس���رائيل ،إال
«ضم���ن جملة من المعايير وتحت مراقب���ة لصيقة متواصلة،
وق���د قمنا بوقف الدع���م والتمويل لبعض ه���ذه الجمعيات
والمنظمات ألنها تجاوزت خطوطنا الحمراء».
وردا عل���ى س���ؤال «ما ه���ي خطوطكم الحمراء» ،ع���ددت ليئيل
«ثالثة خطوط حمراء مش���ددة جدا» ،هي .1« :ال يقدم «الصندوق»
أي دع���م ،وال بح���ال من األح���وال ،ألي���ة منظمة مؤي���دة لحملة
«المقاطعة ،سحب االس���تثمارات والعقوبات» ( )BDSالتي تدعو
إلى مقاطعة إس���رائيل ،عل���ى الرغم من أن األم���ر قانوني تماما،
وذلك ألن  BDSتعارض إس���رائيل ،وليس االحتالل فقط .ولهذا ال
يمك���ن أن نتعاون مع مثل هؤالء .كانت هنالك بعض التنظيمات
التي ش���عرنا بأنها تؤيد ال���ـ  BDSفأوقفنا دعمنا لها ،على الفور؛
 .2ال يدع���م “الصندوق” تنظيمات تدعو إلى تقديم مس���ؤولين
إسرائيليين كبار (سياسيين وعس���كريين) إلى محاكمات دولية
بتهم���ة ارتكاب جرائم ح���رب؛  .3ال يقدم “الصن���دوق” أي دعم
لرفض تأدية الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي».
وردا على سؤال آخر عما إذا كانت ال تزال متفائلة بشأن «حل
الدولتين” ،قالت ليئيل“ :هنالك انحس���ار كبير لهذه الفكرة
وه���و ما يدعو إلى القل���ق ،لكن األغلبية ال ت���زال تؤمن به .ما
زالت األغلبية تؤمن بأنه من الممكن البدء بهذه العملية ،رغم
أن األغلبية تق���ول ،من جهة أخرى ،بأنه���ا ال تؤمن بإمكانية
تحقيق السالم مع الفلس���طينيين خالل وقت قريب .وهذا ما
يقوله ،أيضا ،كثيرون من اليس���اريين في إسرائيل .لكن هذا
يختلف عند الحدي���ث عن عملية قد تنقل المنطقة إلى حالة
من التعقل ،بعد بضع سنوات”.
يذك���ر أن ليئي���ل ( 67عاما) متزوجة من أل���ون ليئيل الذي
أشغل في الماضي سلسلة من المناصب الدبلوماسية أبرزها
مدير عام وزارة الخارجية ،س���فير إسرائيل في تركيا ثم في
جنوب أفريقيا.
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
احتمال تسجيل تضخم سلبي
للعام الرابع على التوالي
س���جل التضخم المالي في إس���رائيل خالل ش���هر تموز الماضي
تراجعا طفيفا بنس���بة 1ر ،%0بع���د التراجع “الحاد” نس���بيا ،الذي
تم تسجيله في ش���هر حزيران بنسبة 7ر .%0وبهذا التراجع يكون
التضخم المالي قد س���جل في األشهر الـ  12األخيرة تراجعا بنسبة
7ر ،%0وفي األشهر السبعة األولى من العام الجاري بنسبة 1ر.%0
وكما ذكر فقد تراجع التضخم المالي في ش���هر حزيران الماضي
بنس���بة 7ر ،%0محدثا مفاجأة لم تتوقعها األوس���اط االقتصادية،
فهذه ّ
المرة األولى التي يس���جل فيها مثل هذا الشهر تراجعا رغم
أنه ش���هر موسمي ،وثانيا ،النس���بة العالية التي تراجع بها نسبيا،
إذ أن التضخم ش���هد في الس���نوات األربع األخيرة تراجعات بنسب
مش���ابهة ،ولكن في الش���هر األول من كل عام ،وليس في منتصف
الع���ام .كما أن التراجع في ش���هر تموز الماضي لي���س مألوفا ،لذا
اعتبرته األوساط االقتصادية مفاجئا أيضا.
وباإلع�ل�ان عن التضخ���م في الش���هر الماضي ،ف���إن االحتماالت
تزاي���دت ب���أن يكون اجمال���ي التضخ���م المالي في الع���ام الجاري
“س���لبيا” للعام الرابع على التوالي ،على الرغ���م من تقديرات بنك
إس���رائيل األخيرة ،التي تحدثت عن ارتفاع بنس���بة نصف بالمئة،
بعد أن كانت تقديرات س���ابقة تتحدث عن ارتفاع بنس���بة 8ر.%0
بينم���ا أبقى البنك على توقعاته بارتفاع التضخم في العام المقبل
 ،2018بنسبة 5ر.%1
وحس���ب وتيرة التضخم في الس���نوات األخيرة ،فإنه في النصف
الثان���ي من كل عام يس���جل التضخ���م تراجعات ،وحس���ب وتيرة
التضخم في األش���هر السبعة األولى ،فإن هذا الحال قائم في العام
الجاري ،إال في حال عاد س���عر صرف الدوالر ليس���جل ارتفاعا حتى
نهاية العام ،يعيد فيه س���عر الصرف إلى م���ا كان عليه في مطلع
العام الجاري ،عند محيط 7ر 3ش���يكل لل���دوالر ،مقابل حوالي 55ر3
شيكل حاليا.
ويقول محللون اقتصاديون إن وتيرة التضخم القائمة س���تبعد ال
محالة احتماالت رفع الفائدة البنكية ،المس���تقرة منذ أقل من ثالث
س���نوات عند مستوى 1ر ،%0وهي نسبة تالمس الصفر ،إذ قالت آخر
تقديرات لبنك إس���رائيل المركزي إن الفائدة ستعاود االرتفاع في
النصف الثاني من العام المقبل  ،2018لتنتهي عند مستوى نصف
بالمئة ،وهو ما بات مشكوكا به.

تباطؤ في النمو
االقتصادي خالل الربع الثاني
ق���ال مكتب االحصاء المرك���زي في تقرير أخير له في األس���بوع
الماضي ،إن النمو االقتصادي سجل في الربع الثاني ارتفاعا بنسبة
7ر%2؛ في حين أن النمو ف���ي الربع الثاني من العام الماضي 2016
ارتفع بنس���بة  ،%4وهي ذات نسبة ارتفاع اجمالي النمو في العام
الماض���ي .وعلى الرغ���م من أنه يبقى أقل م���ن المفروض كي يقفز
النمو عن نسبة  ،%3إال أنه يبقى أفضل من النمو في الربع األول من
العام الجاري ،إذ ارتفع بنسبة طفيفة هي 6ر.%0
ويقول التقرير إن العامل األبرز الرتفاع النمو في الربع الثاني من
العام الجاري كان ارتفاع االستهالك الفردي بنسبة 5ر ،%6في حين
أن ما لجم االرتفاع بنس���بة اعلى كان تراج���ع الصادرات الصناعية
بنسبة 8ر ،%8في ذات الفترة.
وكان بنك إس���رائيل قد رفع في تقري���ره األخير تقديراته للنمو
االقتصادي للعام الجاري  2017إلى نس���بة 4ر ،%3بدال من تقديرات
بـ 8ر ،%2كما ورد في شهر نيسان الماضي .كما توقع البنك ارتفاع
النمو في العام التالي  2018بنسبة 3ر.%3
وارتفع النم���و االقتصادي في العام الماضي  ،2016بنس���بة ،%4
وهي النس���بة األعلى منذ أربع س���نوات .وقال البن���ك المركزي إن
ركائز النمو في العام الماضي ليس���ت من تل���ك التي تضمن نموا
ألمد أبعد ،وعلى الحكومة أن تعرف مواطن الضعف ،وبالذات زيادة
الميزانيات لمش���اريع البنى التحتية ،وفت���ح ابواب عمل أكثر امام
جمه���وري “الحريديم” والعرب لالنخراط بنس���بة أكبر في س���وق
العمل.

 600مليون شيكل كلفة سيارات
موظفي الوزارات من الخزينة العامة
قال تقرير جديد إن كلفة استخدام السيارات التي بحوزة موظفي
الوزارات بلغ���ت هذا العام  600مليون ش���يكل ( 167مليون دوالر)
م���ن الخزينة العامة .ويجري الحديث عن س���يارات تابعة للوزارات
والمؤسس���ات العامة ،ويس���تخدمها موظفون في وظائف تس���مح
أنظمتها بذلك ،أو عن س���يارات خاص���ة للموظفين ،لكن مصروفها
التام من تأمين وصيانة ووقود يتم اس���ترجاعه من الوزارة .وهذه
ميزانية ال تش���مل الحصة التي قد يدفعها الموظف من راتبه ،في
ّ
حال دلت األنظمة على ذلك.
وتق���ول صحيفة “ذي مارك���ر” إنه يتبين م���ن معطيات جديدة
وصلت إليها من مختلف الوزارات ،باستثناء وزارة الصحة التي لها
أنظمة خاصة ،أن عدد المس���تفيدين من أنظمة السيارات هذه بلغ
هذا العام  25ألف موظف ،في مختلف الوزارات والمؤسسات ،وهذا
ُيعد ارتفاعا بنسبة  %37عما كان قائما قبل  13عاما.
وحس���ب التقديرات ،فإن كلفة الس���فريات الش���هرية بالسيارة
للموظ���ف تتراوح ما بين  350دوالرا وحتى  750دوالرا ،إذ أن الكلفة
األدن���ى هي كلفة الس���فريات اليومي���ة وفق تس���عيرة تحددها
اتفاقي���ات العمل ،من دون اضاف���ات أخرى .بينم���ا الكلفة األعلى
تش���مل أيضا تس���ديد مصروفات تأمين وترخيص السيارة ،وهذا
لموظفين ذوي مسؤوليات ،أو أن اتفاقيات العمل الجماعية تضمن
لهم ذلك.
ويش���ار الى أن كل هذه الكلفة خاضعة لضريبة الدخل ،ما يعني
أن الموظ���ف يحصل على ما بين  %70إل���ى  ،%60من هذه الكلفة،
وأحيانا بنسب اقل إذا كان الراتب مرتفعا.

إعـــداد :برهوم جرايسي

الحاخامية اليهودية تضع بواسطة شهادات «الحالل»
عراقيل أمام استيراد بضائع منافسة!
*تلميحات إلى احتمال أن الحاخامية تلعب دورا في مساعدة االحتكارات القائمة *محللون يحذرون
من استمرار غالء أسعار البضائع بفعل شروط “الحالل” وأنظمة استصدار شهاداته*
اتضح في األيام األخيرة أن الحاخامية اليهودية العليا تعمل في األش���هر
األخيرة على عرقلة استيراد العديد من البضائع ،التي من المفترض أن تنافس
بضائع قائمة في الس���وق اإلسرائيلية ،ومن ش���أن هذا االستيراد أن يخفض
أس���عار بعض أصن���اف البضائع .وتت���ذرع الحاخامية ت���ارة بنقص الوظائف
الكافية الستصدار شهادات الحالل للبضائع المستوردة ،وتارة أخرى بضرورة
أن تج���ري فحوصات أدق على هذه البضائع .إال أنه في التقارير الواردة هناك
تلميحات إلى أن الحاخامية تلع���ب دورا لصالح بعض االحتكارات ،فيما طالب
محللون بوضع حد لمسألة الحالل وتأثيره على األسعار العالية.
وقد تفجرت القضية من جديد بعد أن رفضت الحاخامية استصدار شهادة
حالل الس���تيراد أحد أصناف الويس���كي لش���ركة تجارية ،بزع���م أنه ال يوجد
موظف���ون كفاية إلنهاء المعامالت ،وفحص صحة ش���هادة الحالل الممنوحة،
وفق جواب الحاخامية للمحكمة العليا ردا على التماس تقدمت به الشركة ضد
الحاخامية ،طالبة انهاء االجراءات.
وحس���ب الحاخامية ،فإن التغييرات في قانون االس���تيراد التي بادرت لها
الحكومة ،تش���كل عبئا اضافيا على الحاخامي���ة ،وإن الحكومة التي زادت عدد
المالكات في وزارة الصحة ،لتكون قادرة على اس���تيعاب اتس���اع االس���تيراد
الغذائ���ي ،ل���م تمنح ف���ي ذات الوقت الحاخامي���ة مالكات اضافية .وحس���ب
الحاخامية ،فإنها بحاجة أيضا إلى فحص مدى صحة شهادة الحالل الممنوحة
لش���ركة الويسكي تلك ،وحاليا ليس لديها القدرة لتحديد هذا .إال أن هذا لم
يقن���ع الصحافة االقتصادية التي ألمحت إلى احتمال أن يكون في الحاخامية
من يلعب دورا لصالح االحتكارات القائمة.
وتقول الصحافية أورن كورين “إن الحاخامية العليا تثبت عمليا ما كنا نشك
فيه منذ زمن طويل :مس���توردون رسميون ،وشركات عالمية ،تفعل فعلها من
أجل منع اس���تيراد منافس .فهم يمنعون منح تراخيص ضرورية لالستيراد،
وبهذا ينس���فون احتماالت المنافس���ة” ،التي من شأنها تخفيض األسعار ،ما
يجعل المس���تورد الرئيس���ي يجرف أرباحا كبيرا على حس���اب المستهلكين.
وتضي���ف كوري���ن “إننا اآلن بتنا نعل���م أنه انضم إلى ه���ؤالء جهاز مصدري
شهادات الحالل في الخارج”.
وأش���ارت كورين إلى أن في رد الحاخامية للمحكم���ة العليا ما يمكن فهمه،
بأن الحاخامية تريد ارس���ال موظفين من طرفها إلى خطوط االنتاج في الخارج،
ما يعني زيارات وجوالت زائدة على حس���اب المس���تهلك ألن في هذا ما يرفع
األسعار ،بسبب تكلفة ما تريده الحاخامية.
وما تش���ير له كورين قائم حاليا في قطاع اللحوم ،إذ أن أس���عار اللحوم في
إس���رائيل أعلى بنسبة تصل إلى  %30من معدل األسعار في الدول المتطورة،
وهذا بفعل شروط الحالل ،وكلفة اصدار شهادات الحالل ،وخاصة على اللحوم
المستوردة .ويقول مستوردون للحوم إن استيراد اللحوم من أميركا الالتينية
يس���توجب إرس���ال ما بين  10إلى  14رجل دين يهوديا إلى كل مس���لخ سيتم
االس���تيراد منه ،وكلفة كل رجل دين كه���ذا تتراوح ما بين  6آالف إلى  7آالف
دوالر شهريا ،اضافة إلى تكاليف أخرى ،ما يعني كلفة شهرية تصل إلى 100
ّ
المجمدة.
ألف دوالر ،من أجل استيراد  500طن من اللحوم
وتقول سلسلة أبحاث إن متطلبات الحالل في إسرائيل عديدة جدا ،وترفض
إس���رائيل االعتراف بأي ش���هادات ح�ل�ال يهودية تأتي من الخ���ارج ،رغم أن

طعام مع إشارة "كوشير" في مطعم بتل أبيب.

دوال فيها نس���بة كبيرة من اليهود المتزمتين “الحريديم” ،وحتى من الفرق
األش���د تزمتا ،مثل الواليات المتحدة وفرنس���ا ،لديها مؤسسات محلية لمنح
شهادات حالل ،ويأكل المتزمتون من ذلك الطعام ،إال أن إسرائيل ترفض تلك
الشهادات ،وتريدها حكرا على مؤسسة الحاخامية الكبرى لديها.
وقال المحلل االقتصادي في صحيفة “ذي ماركر” ايتان أفريئيل إن الخبراء
والمحللين ال يس���تطيعون اآلن القول إن غالء المعيشة نابع من سلسلة أسباب
محلي���ة وعالمية ،ومن كلفة الصرف على األمن ،بل إن الس���بب االس���اس قائم
في االحتكارات في س���وق األغذية ،مثل ش���ركتي شتراوس وأوسم ،وألن هذه
االحتكارات تمنع بكل قوة المنافسة المفتوحة ،من أجل عدم خفض األسعار.
ويقول أفريئيل “نحن نعرف أن في إسرائيل يعمل العديد من المستوردين
االحتكاريين للكثير من الش���ركات العالمية .ونحن نعلم من معطيات س���لطة
الضريبة ،أن هؤالء المس���توردين هم من األثري���اء الذين يتمتعون بمداخيل
دس���مة” .ويضيف “هناك عدة أسباب لكون أسعار المواد الغذائية عالية في
إسرائيل ،مقارنة مع األسعار في العالم ،وأحد هذه األسباب هو مسألة الحالل،
وهذه ليس���ت بقصة جديدة أو غريبة عنا ،فكل سلعة غذائية بحاجة إلى ختم
الحالل ،وبشكل ما فإن هذا الختم مكلف لنا ،ويرفع األسعار”.
ويتاب���ع أفريئي���ل :إذ كنا في م���ا مضى نس���تغرب ارتفاع األس���عار ،فها هي
الحاخامي���ة العليا تزودنا باإلجابة ،وهذا يتضح باعتراف مكتوب في تقرير للجنة
تضم ثالث���ة حاخامين ،مع المستش���ار القانوني في الحاخامي���ة .ويضيف :إننا
نفهم مما ورد أن مستوردين احتكاريين يستغلون الحاخامية ،ويتعاونون معها،

من أجل صد مستوردين منافسين ،كي ال يخفضوا أسعار بضائعهم في السوق.
يش���ار إلى أنه قبل ش���هرين ،قال تقرير المراقب العام للدولة إن في جهاز
استصدار ش���هادات الحالل فسادا واس���ع النطاق يتمثل في رشاوى كثيرة.
وق���ال المحلل االقتصادي البارز في صحيفة “هآرتس” نحاميا شتراس���لر “إن
تقرير مراقب الدولة يستعرض جهازا فاسدا لرقابة الحالل ،يديره احتكاريون
مكلف���ون م���ن الحاخامية العليا .ويج���ري الحديث عن حوال���ي  4آالف مراقب،
يمولهم أصح���اب المطاعم والفنادق مرغمين .وقد كش���ف المراقب خروقات
فظة في ش���كل فحص الحالل .وروى مراقب الدولة أن مراقبي الحالل يقدمون
تقاري���ر كاذبة عن عدد س���اعات عملهم ،حتى نرى مثال  24س���اعة في اليوم
الواحد ،وهناك من س���جل  27س���اعة عمل في يوم واحد .كيف من الممكن أن
يحدث أمر كهذا؟ فقط بعون الله”.
وأضاف شتراس���لر أن المجالس الدينية التي تمث���ل المراقبين تعرف عن
الفس���اد ،ولكنها تغمض عيونها .وقس���م من العاملين في المجالس الدينية
يعملون أيضا مراقبي حالل ،على الرغم من أن هذا ممنوع .ولكن من ناحيتهم
فإنه���ا وصية دينية بأن يتم ابتزاز س���لطة األغراب أكثر م���ا يمكن ،والقصد
العلمانيي���ن .وهذا وضع مري���ح للجانبين :صاحب المصلح���ة التجارية يدفع
مقابل الس���اعات االضافية الت���ي لم تكن أصال ،بينما المراقب ال يش���دد على
األنظمة ،وبهذا يربح صاحب المصلحة ليونة وتس���هيالت وغض طرف .وفقط
الجمه���ور الذي يحافظ على أكل الحالل يخس���ر ،فهو يحصل على حالل مزيف
وليس سليما.

النواب قالوا لكحلون :ال تتصادم مع األقوياء!
*أقر الكنيست اإلسرائيلي في نهاية العام الماضي قانونا يقضي بفرض ضريبة على كل من يملك ثالثة بيوت وأكثر إال أن المحكمة العليا
ألغت القانون تجاوبا مع التماسات ضده بدعوى أن مسار التشريع السريع كان يشوبه خلل ،إال أن االعتقاد السائد أن القرار
كان بتأثير األثرياء على نواب من االئتالف والمعارضة الذين التمسوا للمحكمة ضد القانون*
بقلم :سامي بيرتس
تلقت وزارة المالية اإلسرائيلية ومن يقف على رأسها الوزير موشيه كحلون
(رئيس “كلن���ا”) ،مؤخرا ،ضربة قاس���ية ،حينما قررت المحكم���ة العليا الغاء
القان���ون الذي بادر له كحلون مع الوزارة ،لف���رض ضريبة اضافية على كل من
يملك بيتا ثالثا وأكثر ،بدعوى أن مس���ار التش���ريع كان يشوبه خلل .وفي قرار
طوي���ل ومفصل ،قال القضاة إن كحلون ووزارته فش�ل�ا حينما عمال على تغيير
القانون في اللحظة األخيرة ،وأقراه في الكنيس���ت بمس���ار س���ريع ،ومن خالل
الضغط على نواب االئتالف ،وبضمنهم رئيس لجنة المالية البرلمانية النائب
موشيه غفني (حريدي).
صحيح أن وزارة المالية فش���لت ف���ي أدائها ،لكن من���ذ البداية كان واضحا
أنه لم يكن أمل للضغوطات التي مارس���تها في هذا الش���أن .وحسب الوزارة،
فإن الحديث يجري عما بين  4آالف إلى  5آالف ش���خص يملك كل واحد منهم
ثالثة بيوت وأكثر ،وهذا جمهور هو بغالبيته الساحقة من األقوياء اقتصاديا،
والضريبة المقترحة ليست بهذا القدر الكبير.
وإذا كان الهدف من هذا ،تهدئة وتيرة بيع البيوت لالس���تثمارات ،من أجل
تحرير بيوت للسوق وزيادة العرض أمام الجمهور ،فما السيء في هذا؟ .إال أنه
تحالفت ضد هذه الفكرة بسرعة قوى من االئتالف والمعارضة في الكنيست،
الت���ي آذانها كان���ت ناصتة أكثر لضغ���وط مالكي البيوت ،أكث���ر من الحاجة
إلى تحرير أكبر كم من البيوت للس���وق .كذلك ف���ي وزارة المالية كانت هناك
معارضة لهذا القانون.
وعرض القانون على المحكمة العليا بطلب الغائه لم يكن مجرد إجراء عابر.
ففي أحيان نادرة تتدخل المحكمة العليا في ش����ؤون الكنيس����ت الداخلية،
لكن الكنيس����ت تخطئ بوتيرة عالية في تمرير قوانين بمس����ارات تش����ريع
متس����رعة يش����وبها الخلل الكثير .وبشكل ما أو ألس����باب عديدة ،فإن غالبية
هذه القوانين ال تصل إلى المحكمة العليا ،فمن أجل نقل القوانين للمحكمة
– كما حدث هنا -هناك حاجة لقوى قوية أكثر وبقدر كاف يسمح بأن تكون
لها ثالثة بي����وت وأكثر ،أو أن يكون هناك أصدق����اء وداعمون لديهم ثالثة
بيوت وأكثر.
لقد اكتس���ب كحلون هالته بأمر واحد ووحيد :تخفيض أس���عار االتصاالت
الخليوية بمئات الش���واكل ش���هريا للمس���تهلك الواحد ،حينم���ا كان وزيرا
لالتصاالت .وقد كان هذا حدثا خارجا اس���تثنائيا ،وصارع خالله ثالثة أشخاص
ذوي قوة مالية ضخمة ،وسيطروا على ثالث شركات اتصاالت لديها  8ماليين
مشترك.

ومع توليه وزارة المالية أراد االستمرار في ركوب الموجة ،ووضع عالمة
على مجالين أراد أن يخفض فيهما ارتفاع الكلفة ،وبالتالي غالء المعيشة:
الجهاز البنكي ،وأس����عار البيوت .وعلى هذا األس����اس بادر إلى تش����كيل
لجنة خاصة بش����أن البنوك ،أوصت بفصل ش����ركات بطاقات االعتماد عن
البنوك الكبرى ،من أجل تشجيع ش����ركات االعتماد على المنافسة .وعلى
هذا األساس أيضا ،أقدم على سلسلة اجراءات في سوق البيوت ،وبضمن
ذلك أن أخذ لنفس����ه ضمن اتفاقيات االئتالف قس����م تنظيم وتس����ويق
األراضي ،ثم القي����ام بحمالت تخفيض خاصة لمن يش����تري بيتا واحدا،
بدعم من الحكومة وعلى حس����اب خزينتها .ولكننا في البنوك لم نر بعد
نتائج حقيقية ،ألنها ما تزال تملك ش����ركات بطاقات االعتماد .أما أسعار
البيوت فقد ارتفعت بنس����بة  %12من����ذ أن تولى كحلون منصبه ( قبل 27
شهرا).
إن ممارس���ة كحلون للضغوط م���ن أجل تحقيق انج���ازات واضحة لحل أزمة
أسعار البيوت ،جعلته يقلب كل حجر لتحقيق ما سعى له ،وعلى هذا األساس
ولدت فكرة ف���رض ضريبة اضافية على مالكي ثالثة بيوت وأكثر .وهذه فكرة
تبلورت في قسم الميزانيات في الوزارة ،واعتمدت على مبدأ أنه فقط بواسطة
المس بالجيوب ،س���يبتعد المستثمرون عن سوق البيوت ،وكان من المفروض
أن إجراء كهذا س���يدخل لخزينة الدولة  900مليون شيكل سنويا ( 250مليون
دوالر).
وإذا كنت تملك ثالثة بيوت وأكثر ،فبالتأكيد أن هذا س���يثير غضبك ،أما من
ناحية اقتصادي���ة ،فإن هذه فكرة صحيحة وناجعة .فف���ي أماكن كثيرة في
العال���م ،يتم فرض ضرائب على المس���تثمرين في البي���وت ،من أجل منع رفع
حاد في أسعارها ،وبذلك ضرب جمهور المواطنين .في نيوزيلندا مثال ،تفرض
ضريبة على المستثمرين األجانب في سوق البيوت ،ألن المستثمرين هم في
الغالب صينيون يأتون للتمتع م���ن جهاز التعليم المحلي .ويأتي الصينيون
مع أموال كثيرة ،وليس���ت لديهم مش���كلة في دفع أثمان عالية على البيوت،
إال أن الحكوم���ة تهت���م بمواطنيها ،ولهذا تفرض ضريبة على المس���تثمرين
ّ
األجانب .كما أن بلدية برلين س���نت في اآلون���ة األخيرة قانونا يفرض غرامات
باهظ���ة على من يؤجرون بيوتهم بأس���عار عالية ،بهدف منع ارتفاع أس���عار
البيوت.
ولكل مكان روايته ،ولكن نقطة الهدف واضحة :حينما ترتفع أسعار البيوت
بانفالت ،يجب فحص دور المس���تثمرين األقوياء ،من أجل تقليص تأثيرهم.
وعندن���ا فإن فرض الضريبة ليس موجها بالذات ضد المس���تثمرين األجانب،
وإنما ضد المستثمرين جميعا ،بمن في ذلك أناس عاديون وفروا من أموالهم

الجارية ،ورأوا بشراء البيوت استثمارات جيدة ،تطيب في المداخيل في فترة
التقاعد.
إال أنه على ضوء التطورات في الس���نوات العش���ر األخي���رة ،كان ال بد لوزارة
المالية أن تتحرك في كل جبهة ممكنة ،من أجل لجم أس���عار البيوت :تسويق
أكبر قدر من االراضي ،وتخطيط عدد أكبر من مش���اريع االسكان ،وإزالة عوائق
بيروقراطية ،واس���تبعاد المس���تثمرين ،وجامعي البيوت ،وكل هذا من خالل
فرض ضرائب.
قانون الضريب���ة على البيت الثالث وأكثر ،ورفع ضريبة ش���راء البيوت ،فعال
فعلهما في جزء من المهمة ،وقلصا بنس���بة عالية من حصة المستثمرين في
ش���راء البيوت ،من  %25م���ن مالكي البيوت قبل كحلون إلى  %16في األش���هر
األخيرة .ولكن هذا لم يؤد إلى تخفيض كبير في أس���عار البيوت ،ألن الحديث
يجري عن سوق معقدة ،واقعة تحت تأثيرات عديدة .وباإلمكان االفتراض بأن
وزارة المالية س���تحاول تمرير ذات القانون الذي رفضته المحكمة العليا ،بعد
اجراء تعديالت طفيفة عليه ،وإذا لم تنجح في هذا فإن الوزارة س���تثقل يدها
على المستثمرين بطرق أخرى.
إذا كان هناك مغزى مثير من كل هذه الرواية ،فإنه يتركز في قدرة كحلون
عل���ى فرض ضربات ،إذ يوظف كحلون في األش���هر األخيرة جهودا عظيمة من
أجل تحس���ين صورته كوزير جي���د ،أحضر معه برامج اقتصادية تحس���ن من
مداخيل العائلة ،مثل امتيازات ضريبي���ة وغيرها للزوجين العاملين مع أوالد
صغار ،وتخفي���ض ضرائب على األحذي���ة وأجهزة الهوات���ف الخليوية .ومن
بي���ن أهداف هذه االج���راءات ،التعويض عن الضرر ال���ذي لحق بصورته لدى
المس���تثمرين في البيوت والمقربين منهم .إال أن كحلون اكتشف أن اصحاب
البيوت هم ليسوا كأصحاب ش���ركات الهواتف الخليوية ،وإنما جمهور واسع
ومتداخل جيدا في أروقة الكنيست والحكومة.
ه���ذا األمر يثير أس���ئلة ،ح���ول جاهزية كحل���ون التخاذ اج���راءات ال تحقق
الش���هرة ،منذ اآلن وحتى نهاية واليته .فمنذ قضية سلطة البث العام ،فإنه
يتص���رف كمن يريد حملة انتخابية في كل لحظ���ة .ومعارضة ضريبة البيوت
الت���ي اصطدم بها ،توضح لماذا اختار في بداي���ة واليته االصطدام بعدد أقل
م���ن المجموعات القوية ،مث���ل اتحاد النقابات وجهاز األمن .إال أنه اكتش���ف
أن في إس���رائيل ثم���ة مجموعات قوية أخرى ذات تأثي���ر كبير ،حتى وإن كان
ال يرى وجها واحدا يدعمها ،مثل مس���تثمري البيوت (الذين نش���طوا من وراء
الكواليس).

ّ
(بتصرف عن صحيفة “ذي ماركر”)
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مع انتهاء الدورة الصيفية القصيرة :الكنيست وضع األسس لتشريع أخطر القوانين!
*االئتالف الحاكم أظهر تماسكا جوهريا حول السياسات اليمينية المتطرفة والقسم العريض من المعارضة متوافق مع السياسة ذاتها *ألول مرة يدخل ما يسمى بـ “قانونية القومية” إلى مسار التشريع
*وضع مشروع قانون لمنع أي انسحاب من القدس على مسار تشريع سريع يمهد لما هو أخطر ضد القدس المحتلة *دخول مشروع قانون سلب األموال الفلسطينية إلى مسار التشريع*
كتب برهوم جرايسي:
كان العنوان األبرز للدورة الصيفية للكنيس���ت اإلسرائيلي ،التي اختتمت
في نهاي���ات تموز الماض���ي ،أنها دورة “ب���اردة” من حي���ث وتيرة العمل
البرلمان���ي فيها ،بعد عامي���ن برلمانيين س���اخنين ،وأن الحكومة لم تبادر
للكثير م���ن القوانين .إال أنه في نظرة أخرى رأينا الكنيس���ت يدخل مرحلة
جديدة تصعيدية في القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان،
إذ بدأ يتوغل في القوانين التي كان يصعب عليه الدخول إليها من قبل.
لكن األمر األبرز في هذه الدورة هو اس���تمرار تماس���ك االئتالف الحاكم،
الذي يرتكز على  66نائبا من أصل  120نائبا ،فلم تنش���أ أية حالة واجه فيها
االئت�ل�اف أي حرج في تمرير أي من القواني���ن والقرارات ،على كافة الصعد،
بينما التماس���ك كان أقوى وأشد حول السياس���ات اليمينية المتطرفة ،في
حين أن المعارضة متفرقة بين ثالثة وأحيانا أربعة اتجاهات بحس���ب عدد
كتلها البرلمانية.
والتماس���ك األكبر نجده في كتله الليكود ،وهو تماس���ك الضعفاء ،حول
النج���م األوحد ف���ي الحزب بنيامي���ن نتنياهو ،الذي نجح على مر الس���نين
ف���ي القضاء على أي مراكز قوة ضده ،وأبعد ش���خصيات كان من الممكن أن
تنافس���ه ،أو أن تش���كل نقطة جذب لمعارضيه في داخل الليكود .ورأينا أن
الهزة التي ظهرت حينما أبعد نتنياهو موش���يه يعلون عن وزارة الدفاع ،لم
تدم طويال ،إذ لم يجد يعلون من يسانده في الحزب ،وحتى هو ،الذي منحته
استطالعات الرأي قبل عام عدة مقاعد في حال خوض االنتخابات البرلمانية،
غاب كليا عن استطالعات األشهر األخيرة.
ويمك���ن القول إن جميع كت���ل االئتالف األخرى ،باس���تثناء تحالف أحزاب
المس���توطنين (“البيت اليه���ودي”) ،ليس���ت معنية بانتخاب���ات مبكرة ،إذ
أنه���ا ترى النتائج غير المريحة لها في اس���تطالعات ال���رأي ،بين الثبوت في
المكان ،أو خس���ارة بعض المقاعد .بينما “البيت اليهودي” تعده استطالعات
ال���رأي بزي���ادة  %50في عدد مقاعده ،من  8اليوم إل���ى  12مقعدا ،وهي القوة
الت���ي حصل عليها في الع���ام  .2013وكما يبدو فإن مص���در إعادة القوة هو
المس���توطنات ،أكثر من أي مكان آخ���ر .إال أن “البيت اليهودي” ،الذي يحرص
من حين إلى آخر عل���ى افتعال أزمة في االئتالف من باب “نحن هنا” ،ال يبدو
أنه تغريه اس���تطالعات الرأي للرك���ض وراء انتخابات مبكرة ،حيث أن اليمين
االستيطاني راض كليا عن الحكومة الحالية ،باعتبارها األفضل من بين جميع
الحكومات السابقة ،لذا ال يرى ما يبرر حل االئتالف وفق الظروف الحالية.
هذا التماس���ك برز في رد فعل كتل االئت�ل�اف الحكومي على التحقيقات

بشبهات الفس���اد المتورط فيها نتنياهو ،إذ حظي نتنياهو بدعم شركائه
ف���ي الحكومة ،وأوله���م كتلة تحالف أحزاب المس���توطنين ،وه���ذا ما عبر
عنه زعيم التحال���ف ،وزير التعليم نفتالي بينيت ،م���ن دعم لنتنياهو في
التحقيقات الجارية .كذلك زميلته وزيرة العدل أييليت شكيد ،التي سارعت
للتصريح في مقابالت صحافية بأن القانون ال يلزم نتنياهو باالس���تقالة من
منصبه كرئيس للحكومة ،حتى في حال تم تقديم الئحة اتهام ضده.
وهذا الحال يس���ري على باقي الش���ركاء ،الذين منه���م من هو متورط في
قضايا فس���اد ،مث���ل وزير الداخلي���ة آرييه درعي (رئيس “ش���اس”) ،الذي
يخضع إلى تحقيقات في قضايا فس���اد جديدة ،بعد أن أمضى في الس���جن
فترة ليست قليلة بعد إدانته بقضايا فساد سابقة .وفي خلفية هذا الدعم
حسابات حزبية لكتل االئتالف ،ولكن أيضا حسابات سياسية لخدمة اليمين
االستيطاني.
ونش���ير هنا إلى أنه في أوج النشر عن شبهات الفساد ضد نتنياهو ،قالت
أنب���اء إن حزب الليك���ود وحزب “كلنا” بزعامة وزير المالية موش���يه كحلون،
وهو الح���زب الثاني في االئتالف ،قد اتفقا على عدم الخوض في مش���اريع
قوانين خالفية في الدورة الش���توية المقبل���ة ،تفاديا ألزمات قد تؤدي الى
حل الحكومة.

المعارضة
أما المعارضة فهي متش���رذمة أكثر من ذي قبل ،خاصة بعد أن بات حزب
“يوجد مس���تقبل” ،بزعامة يائير لبيد ،يعرض توجهات يمينية ،في كثير
م���ن األحيان تنافس اليمي���ن المتطرف ،وهذا ينعكس ف���ي انخراطه أكثر
في مش���اريع القواني���ن العنصرية والداعمة لالحتالل واالس���تيطان .فعلى
س���بيل المثال ،كان هذا الحزب ه���و المبادر لقانون س���لب أموال الضرائب
الفلسطينية ،الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية في الدورة الصيفية
المنتهي���ة ،بموافقة الحكومة عليه .وهو القان���ون الذي يقضي بأن تخصم
الحكومة اإلسرائيلية أمواال من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها
عن���د المعاب���ر الدولية ،بنفس حج���م المخصصات التي تدفعها الس���لطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لعائالت الشهداء واألسرى.
كما أن كتلة “المعس���كر الصهيوني” ،وفي صلبها حزب العمل ،ال تعرض
بديال سياس���يا واضحا لحكومة اليمين االستيطاني .لكن حزب العمل أحدث
مفاجأة في ش���هر تموز الماضي ،بانتخاب رئي���س جديد له ،هو آفي غباي،
حق���ق انتصارا على قي���ادة الحزب التي تحالفت ضده ف���ي الجولة الثانية،
وهو الذي لم يمر أكثر من ثمانية أشهر على انتسابه للحزب حتى انتخابه.

وكان غب���اي ق���د أعلن أنه س���يعمل على عرض حزب العم���ل كحزب بديل
للحكم ،وهذا تصريح لم يظهر منه شيئ ،بعد مرور  40يوما على انتخابه ،إال
أن الفترة القريبة س���توضح أكثر ما إذا هذا الحزب سيغير اتجاهاته ،التي
انحرفت باتجاه اليمين المتشدد بعد االنتخابات البرلمانية في العام ،2015
خاصة وأنه حزب ما زال ضعيفا في اس���تطالعات الرأي ،وآخر توقع خس���ارة
كتلة “المعس���كر الصهيوني” التي تضم حزب العم���ل ثمانية مقاعد ،من
 24مقعدا اليوم إلى  16مقعدا بحسب استطالع نشرته صحيفة “معاريف”،
وس���يحل ثالثا بع���د الليكود ،وحزب “يوجد مس���تقبل” ،الذي حس���ب ذات
االستطالع سيرفع عدد مقاعده من  11مقعدا اليوم إلى  21مقعدا.
واالتج���اه الثالث ف���ي المعارضة يضم كتلة “القائمة المش���تركة” ،التي
تضم األحزاب الناشطة بين فلسطينيي الداخل ،وكتلة “ميرتس” اليسارية
الصهيونية ،فكلتا الكتلتين تتصرف���ان كمعارضة كلية للحكومة الحالية،
مع بعض االستثناءات الهامشية لكتلة “ميرتس”.

قوانين دعم االحتالل
في إط���ار القوانين العنصري���ة والداعمة لالحتالل واالس���تيطان ،وجدنا
تصعي���دا في نوعية هذه القوانين ،إذ باتت تتوغل في قوانين كان ُيعتقد
أنه من الصعب دخولها إلى مس���ار التش���ريع ،نظرا للخالفات الداخلية في
االئتالف .ففي االيام األولى للدورة الصيفية ،في  11ايار  ،2017أقرت الهيئة
العامة للكنيس���ت ،بغالبية االصوات ،بالقراءة التمهيدية ،مشروع قانون ما
يسمى “الدولة القومية” ،بالنص الذي طرحه عضو الكنيست آفي ديختر”،
م���ن حزب الليكود ،وكانت مصادقة الحكومة على القانون وطرحه للتصويت
أمرا مفاجئا ،نظرا لحجم الخالفات الداخلية بين األحزاب والتيارات المشاركة
في االئتالف الحكومي ،وبش���كل خاص بين كتلت���ي المتدينين المتزمتين
“الحريديم” ،كتلة “ش���اس” لليهود الش���رقيين ،وكتلة “يهدوت هتوراة”
لليهود الغربيين األشكناز ،واألخيرة هي األكثر تشددا ،نظرا لكون القانون
ينص على تعريفات تتناقض مع معتقداتها الدينية.
وعلى الرغم من ذل���ك ،فقد تم اقرار القانون بالقراءة التمهيدية ،وأعلنت
الحكومة في الكنيست في جلسة التصويت ،أنها ستطرح بعد  60يوما نص
مش���روع قانون من طرفه���ا ،تعمل على صياغته لجن���ة وزارية خاصة .إال أن
االيام الستين ّ
مرت ،ولم يتم طرح مشروع كهذا .كذلك قرر حزب الليكود في
النصف األول من ش���هر تموز ،تمرير مشروع قانون القومية بالقراءة األولى،
في االسبوع األخير من الدورة الصيفية .إال أن المستشار القانوني للكنيست
أصدر موقف���ا قانونيا يقول إنه من غير الممكن وضع مثل هذا القانون على

مسار تشريع سريع ،لكونه قانونا جوهريا وسينعكس على سلسلة قوانين
قائم���ة .لكن نتنياهو أبى إال أن يعرض صورة أخرى ،في محاولة للتقليل من
ش���أن الخالفات حول هذا القانون ،وبادر في االسبوع األخير للدورة الصيفية
إلى عقد جلسة واسعة للجنة الخاصة التي ستعد القانون لمراحل التشريع
الالحقة .ثم أعلن أنه سيطلب من اللجنة أن تواصل عملها خالل العطلة إلى
حين بدء الدورة الشتوية في منتصف شهر تشرين االول المقبل.
كذلك أقر الكنيس���ت في مسار تش���ريع س���ريع بالقراءة األولى ،مشروع
قانون يطل���ب أغلبية عددية من  80نائبا ،ألي تغيير في القانون االس���اس
المسمى “القدس عاصمة إسرائيل” .وقد أقر القانون بالقراءة التمهيدية،
وبعد أقل من اس���بوع تم عرض القانون للتصويت عليه بالقراءة األولى ،بعد
اجراء تعديالت عليه ،وفي جوهرها ما يسمح الحقا بفصل ضواح فلسطينية
ضخمة عن المدينة ،دون أن يشكل هذا القانون عائقا.
في هذا القانون أيضا أعلن نتنياهو من خالل أحد الوزراء ،في اليوم األخير
للدورة الصيفية ،أن���ه أعطى الضوء األخضر ألحد نواب الليكود ،للدفع قدما
بمش���روع قانون لتغيير مناطق النفوذ للقدس المحتلة ،بحيث س���يتم ضم
مس���توطنات ضخمة من الجهات الثالث ،شمال وشرق وجنوب ،مقابل فصل
ضواح فلسطينية ضخمة عن المدينة.
كذل���ك أقرت الهيئة العامة للكنيس���ت ،في منتصف ال���دورة الصيفية،
مش���روع قانون يقضي بخصم أموال من أموال الضرائب الفلس���طينية التي
تجبيها إس���رائيل ف���ي المعابر الدولية ،ب���ذات قيم���ة المخصصات التي
تدفعها الس���لطة الوطنية الفلس���طينية ومنظمة التحرير الفلس���طينية
لعائالت الشهداء واألسرى.
وقد ب���ادر إلى هذا القان���ون النائب اليعازر ش���طيرن ،م���ن حزب “يوجد
مس���تقبل” المع���ارض بزعامة يائير لبيد ،وقد حصل عل���ى تأييد الحكومة.
وحس���ب ما نش���ر في حينه ،فإن هذا القانون الذي دخل في مسار التشريع،
يواج���ه تعقيدات عديدة ،م���ن بينها االجابة على س���ؤال“ :كيف للحكومة
اإلس���رائيلية أن تعرف حجم المخصصات بالضبط ،خاصة وأنه ينص أيضا
عل���ى المخصصات الت���ي تدفعها منظم���ة التحرير ،وليس فقط الس���لطة
الفلس���طينية؟” .وعلى األغلب فإن القرار في تقدم هذا القانون في المسار
التشريعي سيكون مرتبطا بقرار سياسي من شخص بنيامين نتنياهو ،ألن
القانون يصطدم مع اتفاق باريس المالي ،وسيخلق تعقيدات أمام حكومات
مستقبلية ،قد تكون لديها توجهات أخرى.
ويعني كل م���ا ّ
تقدم أن هذه القوانين الثالثة س���تكون على رأس جدول
أعمال االئتالف الحاكم في الكنيست مع بدء الدورة الشتوية القادمة.

التحقيقات مع نتنياهو ومسألة االنتخابات المبكرة
قبل أقل من أسبوعين أعلنت النيابة اإلسرائيلية العامة تقديم الئحة اتهام
ضد النائبة الس���ابقة لوزير الداخلية فانيا كيرش���نباوم ،من حزب “إس���رائيل
بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان ،في قضية رش���اوى طالت عش���رات من أعضاء
ومؤيدي الحزب في مؤسسات حكومية أو شبه رسمية .ويأتي هذا اإلعالن بعد
 32ش���هرا من الكشف عن القضية ،والتحقيقات المكثفة ،والتقارير الصاخبة
التي تنبأت في حينه بانهيار حزب ليبرمان كليا.
ه���ذه المقدم���ة ضرورية في ه���ذه األي���ام للتخفيف من لهي���ب التقارير
الصحافية اإلسرائيلية ،التي توحي وكأن بنيامين نتنياهو على وشك الغياب
عن المسرح السياسي ،على خلفية قضايا الفساد المتورط فيها ،فالتحقيقات
ما تزال في جهاز الش���رطة ولم تنته ،وس���تحتاج لوقت طويل جدا حتى البت
بها.
وما دفع به���ذه التقارير الصحافي���ة إلى الواجهة حدث���ان هامان ،في ظل
ظروف طبيعية ما كان سيبقى نتنياهو يوما واحدا اضافيا في منصبه ،بل كان
سيس���تقيل من منصبه ،ولكن هذا في دول تتمتع بس���يادة القانون ،ونزاهة
الحكم ،وليس في إس���رائيل .والحدث األول ،ابرام اتفاق بين الشرطة والمدير
االسبق لمكتب نتنياهو آري هارو ،بأن يكون “شاهدا ملكيا” ضد نتنياهو في
قضيتي فساد ،األولى اتصاالت نتنياهو بمالك صحيفة “يديعوت أحرونوت”،
والثانية تلقيه “هدايا” س���خية من الثري أرنون ميلتشين ،مقابل أن يتلقى
ه���ارو حكما مخففا في قضية فس���اد مت���ورط بها .والح���دث الثاني ،هو بالغ
الشرطة للمحكمة العليا اإلس���رائيلية ،ردا على أحد االلتماسات ،بأن نتنياهو
مش���بوه بتلقي أموال غير مش���روعة وخيانة أمانة .وتالقى هذان الحدثان مع
تقدم واضح في التحقيقات بش���أن محاولة ش���راء غواصات عسكرية لم يكن
الجي���ش اإلس���رائيلي بحاجة له���ا ،إذ أن كل المتورطين فيها هم أش���خاص
مقربون من نتنياهو.

 4ملفات فساد
يواجه نتنياهو أربع ملفات فس���اد ،تتعلق بش���بهات مالية خطيرة ،وتجري
الشرطة منذ عدة أشهر تحقيقات في ثالث قضايا منها ،بينما القضية الرابعة
ما تزال في طور التحقيقات األولية ،ولم يتم استجواب نتنياهو بشأنها.
القضية األولى تحمل كنية “القضية  ،”2000وفي صلبها أن نتنياهو سعى
لدى مالك أكبر الصحف اإلس���رائيلية“ ،يديع���وت أحرونوت” ،أرنون موزيس،
لتغيير توجهات الصحيفة كي تصبح مؤيدة لنتنياهو ،مقابل أن يسن قانونا
يحد من انتش���ار الصحيفة اليومية المجانية “يسرائيل هيوم” المؤيدة كليا
لنتنياه���و ،ويملكها الثري األميركي اليهودي ش���لدون إدلس���ون ،اليميني
العنصري المتطرف.
والقضية الثانية تتعلق بحصول نتنياهو وزوجته على “هدايا” سخية جدا،
تقدر بعش���رات آالف الدوالرات ،على مر الس���نين ،من الثري أرنون ميلتشين،
وهي القضية التي تحمل كنية “القضية  ،”1000وتسعى الشرطة لمعرفة ما
هي الخدمات التي حصل عليها الثري من نتنياهو.
لكن القضية األخطر من ناحية إس���رائيلية ،هي قضية صفقة ش���راء ثالث
غواصات عس���كرية من ألمانيا ،كان الجيش اإلس���رائيلي قد أعلن عدم حاجته
له���ا ،إال أن نتنياه���و أصر قبل أقل من عامين على ش���رائها ،ليتضح الحقا ،أن
وكالء الشركة األلمانية هم من المقربين لنتنياهو ،وأبرزهم محاميه الشخصي
وقريبه دافيد شيمرون.

العواصف الصحافية والمسار القضائي
كل هذه القضايا تفجرت بقوة في الشهر األخير من العام الماضي ،وحظيت
بضجة اعالمية واس���عة النطاق ،على مدى ش���هرين ،وهناك من بدأ بتشغيل
جهاز التوقيت ،الحتساب األيام المتبقية لنتنياهو في الحكم ،ولكن نتنياهو
باق ف���ي منصبه ،وقد تلت تلك العاصفة عدة عواصف في األش���هر الثمانية
األخي���رة ،وباإلمكان القول إن هذا الملف ما زال بعيدا عن خط النهاية ،بمعنى
القرار النهائي بخصوص تقديم لوائح اتهام وبأي حجم ،على ضوء ما يذكر.
وقبل الحديث عن المسار القضائي ،وعلى الرغم من أن كل الدالئل تشير إلى
أن نتنياهو متورط كليا بقضايا الفس���اد ،إال أن ما ساهم في الصخب اإلعالمي،

هي قضية «يديعوت أحرونوت» ،وارتباطها بصحيفة «يسرائيل هيوم» ،وهذا
انعكس على حالة التنافس اإلعالمي.
لكن بعيدا عن الضجة اإلعالمي���ة ،والعناوين الصاخبة ،يجب االنتباه إلى أن
كل هذه القضايا ما تزال في أوج التحقيقات في الوحدة الخاصة في الشرطة،
ول���م تقل أية جهة إن التحقيقات ش���ارفت على االنتهاء ،م���ا يعني أن هذه
القضايا ستحتاج لعدة أشهر على األقل في جهاز الشرطة ،حتى يتم االنتهاء
من التلخيصات والتوصل إلى االستنتاجات.
وف���ي حال أوصت الش���رطة بتقديم لوائ���ح اتهام ضد نتنياه���و ،فإن األمر
سينتقل فورا إلى المستشار القانوني للحكومة بصفته المدعي العام األعلى،
وهناك ال يوجد س���قف زمني يلزم المستشار فعال بالبت في توصية الشرطة،
رغم وجود أنظمة كهذه أو تلك ،ولكن كما رأينا في قضية فانيا كيرش���نباوم،
السابق ذكرها هنا ،فإن األمر احتاج إلى  32شهرا حتى تقديم الئحة االتهام،
ما يعني أن من توقع صدور لوائح اتهام ضد نتنياهو في المس���تقبل القريب
جدا ،إما أنه يجهل ،أو أنه يسعى وراء اإلثارة للفت األنظار وانقاذ وسائل اإلعالم
من تردي أوضاعها .وليس في هذا نقد لوسائل اإلعالم ورسالة الصحافة ،وإنما
الواقع اإلس���رائيلي أيضا في هذا الجانب غارق كليا في الحسابات السياسية،
وسرعة أو تأجيل الضغط على الزناد يعود لهوية الشخص والبيئة السياسية
حوله ،ولطبيعة المسؤولين في دوائر القرار.
والمثال األبرز في هذا الصدد كان رئيس الحكومة الس���ابق إيهود أولمرت،
الذي اضطر لالس���تقالة من منصبه ،بعد خمس���ة اش���هر فقط من اإلعالن عن
ب���دء التحقيقات ضده ف���ي قضية تم الحقا تبرئته منها ،فحينها اش���تغلت
ماكنات الش���رطة والنيابة والمستش���ار القانوني للحكومة على مدار الساعة،
وكانت القرارات متسارعة .كما أن أولمرت الضعيف في الحكومة واجه ضغوطا
من بيته السياس���ي ،حزب «كديما» المنحل ،وبشكل خاص من تسيبي ليفني،
التي تاقت للجلوس مكانه.
والمثال النقيض األب���رز كان أفيغدور ليبرمان ،ال���ذي واجه تحقيقات على
مدى سنوات طويلة ،بقضايا قيل عنها إنها قضايا الفساد األضخم في الحكم
اإلسرائيلي .وبعد أيام قليلة من انتخابات ربيع  ،2009تم اإلعالن عن تحقيقات
مكثفة ضد ليبرم���ان ،وأن التوصية بتقديم الئحة اتهام ضده س���تصدر عن
الشرطة بعد شهرين ،أي في أيار  .2009لكن توصية الشرطة صدرت في شهر
أيلول  ،2010في حين أن القرار النهائي للمستش���ار القانوني للحكومة احتاج
لعامي���ن ونصف العام ،بمعنى في أوائل  ،2013وبقضية هامش���ية جدا ،بعد
أن أس���قط المستش���ار كافة التهم قبل الوصول إلى المحكمة ،وطلب ليبرمان
وحصل على مس���ار محكمة س���ريع ،انتهى في غضون اشهر عديدة ،وفرضت
عليه عقوبة هامش���ية ،لم تعرقل مواصلة توليه حقيبة وزارية ،إذ عاد سريعا
إلى وزارة الخارجيةّ .
ومرة أخرى أمامنا قضية ناش���طي حزب «إسرائيل بيتنا»،
الذين احتاج تقديم لوائح اتهام ضدهم عامين ونصف العام.
بالتأكيد نتنياهو ليس أولمرت الضعيف ،وبالتأكيد أيضا أنه ليس أقل شأنا
من ليبرمان ،فنتنياهو اليوم مس���يطر على مقاليد السلطة بشكل غير معهود
في العقود الس���بعة الماضية ألي رئيس وزراء إسرائيلي ،وما من شك أن أذرعا
عدة س���تعمل على اغراق دوائر القرار في النيابة في ابحاث قد تس���تمر فترة
طويلة تكون كافية لينهي فيها نتنياهو واليته الحالية على االقل بعد أكثر
من عامين ،وهذا الكالم قيل هنا قبل سبعة أشهر.
وللتأكيد على ما يجري في أروقة النيابة ،نقرأ ما كتب الصحافي بن كسبيت
في صحيفة “معاريف” عما يحظى به نتنياهو إذ قال إنه “في س���نوات حكمه
الس���ت االولى في الحكومة حظي بحصانة جنائية مطلقة .كان هنا مستش���ار
قانوني للحكومة لم يس���مح ألي أحد بفحص أي شيء حول المعلومات الكثيرة
المتعلق���ة بنتنياهو وزوجته .االمور بدأت تتغي���ر وببطء عندما تولى أفيحاي
مندلبليت منصبه .وما زال نتنياهو يحظى بالكثير من التسهيالت على شكل
“الفحص” الطويل من قبل الشرطة والتحقيق المعتدل والحذر”.

نتنياهو في دفيئة حاضنة
خالفا لما واجهه أولمرت في  ،2008في حزبه وحكومته والشارع ،فإن نتنياهو
يحظى بدعم واس���ع جدا في صفوف حزبه ،وإذا كان هناك معارضون فإنهم ال

االنتخابات في اسرائيل :دورات غير مكتملة تعبر عن واقع سياسي مأزوم.

يجرؤون على فتح أفواههم ،وهذا انعكس في مهرجان الدعم الصاخب ،الذي
أقامه الليكود قبل أقل من أسبوعين ،إلظهار نتنياهو “ضحية وسائل اإلعالم”،
وبالتالي اتهام غير مباشر لجهات داخل الشرطة.
وهذا ما بتنا نلمس���ه ف���ي مقاالت بدأت تنتش���ر بقوة في وس���ائل اإلعالم
اإلس���رائيلية ،مثل ما كتبه حاييم مس���غاف في صحيف���ة “معاريف” ،إذ قال
متهما الش���رطة إن “التس���ريبات من غرف التحقيق في الهف  433هي ليس
للم���رة االولى مغرضة ،غير مصداقة ومتحيزة .وكنت أود على االطالق أن أعرف
من هم أولئك الذين يس���ربون طوال الوقت ألصدقائهم في وس���ائل االعالم.
تبدو الظاهرة في نظري مقرفة ببس���اطة ،وهي تشكك بكل هذه الوحدة التي
يديرها من نجا من ش���كوى الضابطة على التحرش الجنسي .في هذه القصة
بالمناسبة ،لم تصدر بعد ،بقدر ما أفهم ،الكلمة االخيرة”.
وأضاف مسغاف “إال أن الس���ؤال هو لماذا ال يستوضح المستشار القانوني
للحكومة والنائب العام للدولة هذا الس���لوك الحقير وبتقديري فإن أشخاصًا
في النيابة العامة أيضا يش���اركون فيه .وإال ال يمك���ن أن نفهم كيف يعرف
الصحافيون زعما ،ما هو موقف هذا النائب العام أو ذاك”.
وهذا ليس نابعا من قناعة بنزاهة نتنياهو ،فدائرة الفس���اد تطال كثيرين
في الليكود ،وإنما هذا نابع من خوف على الس���فينة لئال تغرق ،والخوف على
المصير الش���خصي لكل الوزراء والنواب ،في حال ثبت نتنياهو في الحكم بعد
هذه العاصفة ،إلى جانب حسابات اليمين المتطرف.
كذلك فإن نتنياهو يحظى بدعم شركائه في الحكومة ،وأولهم كتلة تحالف
أحزاب المس���توطنين (“البيت اليهودي”) ،وهذا ما عب���ر عنه زعيم التحالف،
وزي���ر التعليم نفتالي بيني���ت ،وكذلك زميلته وزيرة العدل أييليت ش���كيد.
وهذا الحال يس���ري على باقي الشركاء ،الذين منهم من هو متورط في قضايا
فساد ،مثل وزير الداخلية آرييه درعي.
وف���ي خلفية هذا الدعم حس���ابات حزبية ،إذ ليس���ت كل األح���زاب جاهزة
ومعنية بانتخابات مبكرة ،قد تخس���ر فيها قس���طا من قوتها البرلمانية؛ لكن
أيضا هناك حس���ابات كبيرة لدى اليمين االس���تيطاني المتطرف ،الذي يرى
بهذه الحكومة االفضل له على مر عش���رات الس���نين ،بدءا من رئيسها ،الذي
ّ
الموجه لسياس���ة االس���تيطان ،ودعم المشروع
ال يحتاج لضغوط عليه ،بل هو
االستيطاني ،والسعي للقضاء على فرص اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

مسألة االنتخابات المبكرة
من الس���ابق ألوانه ،في الظ���روف القائمة ،رؤية نتنياهو يقدم اس���تقالته
من منصبه ،وبالتالي ح���ل الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة ،فتحقيقات
الش���رطة ،وطالما أنها ما تزال تس���تدعي أش���خاصا للتحقيق ،فهذا يعني أن
توصياتها س���تحتاج إلى أشهر .ومن ثم س���تأتي محطة النيابة والمستشار
القانوني للحكومة ،الذي س���يحتاج إلى أش���هر ،كأقل تعبير ،وفي حال صادق
نظري���ا على تقدي���م لوائح اتهام به���ذا القدر أو ذاك ،فهناك مس���ار خاص
بمنتخبي الجمهور ،عادة يحتاج إلى عدة أش���هر أخرى ،حتى يتم البت نهائيا
في مس���ألة تقديم لوائح اتهام .ما يعن���ي أننا نتحدث عن أكثر من عام ،على
أقل تقدير ،وكل هذا في حال لم تظهر أمور جديدة ،عما هو قائم حتى اآلن.
ف����ي المقابل ،قد يختار نتنياه����و التوجه إلى انتخابات مبك����رة على خلفيات
أخرى ،ولكن قد يكون دافعه الخلفي تأجيل التحقيقات ضده ،ولكن هذه مغامرة
قد تتحول إلى ضربة مرتدة ،وقد يدفع فيها ثمنا يتمثل بقوة حزبه الليكود.
ويج���ب األخذ بعي���ن االعتبار أنه ف���ي خريف  ،2018س���تكون وفق القانون
انتخاب���ات الحك���م المحلي .وفي الع���ام  1988تزامن موعد ه���ذه االنتخابات
م���ع الموعد القانوني النتخابات الكنيس���ت ،التي كان���ت آخر مرة تجري فيها
بموعدها القانوني .وحينها قرر الكنيس���ت تأجي���ل انتخابات الحكم المحلي
ألربعة أشهر .وال نرى أن بقوة األحزاب اليوم أن تخوص انتخابات مزدوجة.
لذا من المحتمل أن يقرر نتنياهو إجراء انتخابات في ربيع العام المقبل ،إذا
لمس حاجة حزبية وش���خصية له .ولكن في حال لمس تعزز مكانته ،واستمرار
تماس���ك االئتالف القائ���م ،قد يؤجل األمر إلى بحر العام  ،2019إذ أنه حس���ب
الموعد القانوني تجري االنتخابات البرلمانية في خريف ذلك العام.
في المقابل ،علينا أن نأخذ بعين االعتبار باقي المركبات ،وفي هذا الس���ياق
فإن الش���ريك الوحيد المعني بانتخابات مبكرة ستخدم قوته البرلمانية ،هو
تحالف أحزاب المس���توطنين ،ولكن إذا قرر االنس���حاب من الحكومة ،سيكون
تحت مس���اءلة اليمين االس���تيطاني“ :لم���اذا؟” ،و”ما الداع���ي لحل الحكومة
االفض���ل؟” ،وحينها س���يدفع ثمنا ه���و أيضا في حال لم يك���ن ما يقنع ذلك
اليمين بهذه الخطوة.

[ب .ج]
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إعداد :بـالل ضاهـر

دراسة إسرائيلية جديدة تدعو إلى توطين الالجئين في الضفة الغربية
تنكرت إس���رائيل دائما لالجئين الفلس���طينيين ورفضت
البحث في قضيتهم ،وخاصة في حق العودة ،الذي تعهدت
ب���ه قرارات دولية من خالل األمم المتحدة .وهي ترفض أيضا
االعتراف بأنها سبب نش���وء قضية الالجئين الفلسطينيين،
وترفض االعتراف بوجود ه���ذه القضية .في المقابل ،تدعي
إسرائيل أنه باإلمكان التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين،
بشكل ما في المستقبل ،من دون التطرق إلى قضية الالجئين.
لكن إسرائيل ،كدولة احتالل ،ومن خالل ممارساتها على أرض
الواقع في الضفة الغربية خصوصا ،تمنع تطبيق حق العودة،
ولو لقسم من الالجئين ،في الدولة الفلسطينية عندما تقوم.
قضي���ة الالجئين ودور إس���رائيل في حلها ،بش���كل جزئي
وغير عادل ،هما محور دراسة صدرت مؤخرا عن “معهد أبحاث
األمن القومي” في جامعة تل أبيب ،بعنوان “قضية الالجئين
الفلسطينيين ومصلحة إسرائيل” ،أعدها الخبير اإلسرائيلي
في النزاعات اإلقليمية يهودا غرينفيلد – غيالت.
ورأت الدراسة أن “إلسرائيل مصلحة واضحة في بلورة حلول
لقضية الالجئين الفلس���طينيين خارج حدود الخط األخضر”،
لكن تعامل إس���رائيل مع ه���ذه القضية يعتب���ر أن “قضية
الالجئي���ن ال تخصها ،رغ���م أن مفهوما كه���ذا بعيد جدا عن
الواقع .إذ على الرغم من أن التقدير في إسرائيل هو أن جوهر
الح���ل لقضية الالجئين هو خارج حدودها الدائمة هو تقدير
واقع���ي ،فإن قضية الالجئين بمجملها تخص إس���رائيل في
كافة المس���تويات ،الرمزية واالقتصادية وخصوصا األمنية.
إذ أن أية إمكانية لحل قضية الالجئين س���تجلب مئات آالف
الالجئين من لبنان وسورية واألردن إلى مكان قريب من حدود
إسرائيل”.
وتنطلق الدراسة من أن توطين الالجئين سيكون في الضفة
ُ
الغربية وقطاع غزة “ومناطق ستضم إلى الدولة الفلسطينية
في إطار اتفاق دائم” .وأضافت أن “مصلحة إس���رائيل األولى
ه���ي أن يتم اس���تيعاب ه���ذه المجموعة بأفض���ل حال في
المجتمع واالقتص���اد والدولة الفلس���طينية عندما تقوم ،إذ
أن الفشل في اس���تيعاب الالجئين الفلسطينيين في الدولة
الفلسطينية المستقبلية ليس من شأنه أن يؤدي إلى انهيار
المجتمع الفلس���طيني فقط ،وإنما إلى وضع تحد سياس���ي –
أمني كبير عند حدود إس���رائيل .والمطلوب خلق ظروف لحل
الصراع اإلس���رائيلي – الفلسطيني واس���تيعاب الئق لمئات
آالف الالجئين في الضفة الغربية”.
وأضاف���ت الدراس���ة أن “نظام���ا فلس���طينيا مس���تقرا من
الناحيتي���ن االقتصادية واألمنية ،ومنس���قا مع إس���رائيل،
س���يمنح اس���تقرارا أكبر للمنطقة كلها ،وس���يخفف العبء
األمني على إس���رائيل ويش���جع اقتصادها بواس���طة إنشاء
أس���واق جديدة للتج���ارة والتصدير .وهذا مث���ال واضح على
اكتس���اب ’الس�ل�ام االقتصادي’ أهمية أكب���ر ،ليس كبديل
لعملي���ة سياس���ية ،وإنما ألن عملية سياس���ية ال يمكنها أن
تستمر من دون ’سالم اقتصادي’”.
وتهدف هذه الدراس���ة إلى “تطوي���ر خطة نظرية لتوطين
الجئي���ن فلس���طينيين خ���ارج ح���دود إس���رائيل ،وأن يكون
باإلمكان تطبيقها في إطار اتفاق على أس���اس حل الدولتين
القوميتين ،وكمرحلة في عملية سياس���ية نحو اتفاق ،وحتى
كخطوة ال تكون في إطار عملية سياسية أو اتفاق” .واعتبرت
الدراس���ة أن ه���ذه “الخطة النظرية” من ش���أنها أن “تحظى
بتأييد ودعم المجتمع الدولي”.

موقف إسرائيل من حق العودة
تش���دد الدراس���ة على أنه “مثلما ال يمكن التوصل التفاق
إس���رائيلي – فلس���طيني ُيس���مح في إطاره ’بع���ودة’ جميع
الالجئي���ن إلى داخل إس���رائيل ،فإنه ال يمك���ن التوصل إلى
اتف���اق بي���ن الجانبين ال يش���مل عناصر رمزي���ة تتحمل في
إطارها إس���رائيل مس���ؤولية معينة عن قضية الالجئين” .إذ
أن الموقف اإلس���رائيلي الرس���مي يدعي ،وفقا للدراسة ،أنه

“ال ’حق’ ع���ودة لالجئين الفلس���طينيين وعائالتهم بموجب
القان���ون الدولي ،وأنه ال توجد س���ابقة لوضع يجعل فيه حل
نزاع إقليمي بين مجوعتين المجموعة األولى تستوعب أفراد
المجموع���ة الثانية في األراضي الت���ي تطبق فيها حقها في
تقري���ر المصير ،بصورة تش���كل خطرا على الح���ق في تقرير
المصير”.
لذلك فإن إس���رائيل لن توافق ب���أي حال على عودة الجئين
فلسطينيين إلى داخل حدودها ،على الرغم من موافقة رئيس
الحكومة اإلس���رائيلية الس���ابق ،ايهود أولمرت ،خالل عملية
أنابوليس ،على عودة رمزية لخمس���ة آالف الجئ فلس���طيني
إلى داخل إسرائيل.
وترفض إس���رائيل تطبيق حق العودة ،م���ن خالل تذرعها
بتحلي�ل�ات للقان���ون الدول���ي .ويعتب���ر الموقف الرس���مي
اإلس���رائيلي ،وكذلك خب���راء قانون إس���رائيليون ،بحس���ب
الدراس���ة ،أنه “ألس���باب كثيرة ومتنوعة ،ال يعترف القانون
الدول���ي بحق الع���ودة الفلس���طيني ،ونتيجة لذل���ك فإنه ال
يحمل دولة إسرائيل مسؤولية حصرية عن قضية الالجئين.
وبموج���ب القانون الدولي ،فإنه في ح���ال طردت دولة بالقوة
ُ
أناسا من أراضيها ،تتحمل الدولة مسؤولية عملها ،كما تلقى
مس���ؤولية ش���خصية على أولئك الذين نفذوا عمليات الطرد
نفسها”.
وت���ورد الدراس���ة ادع���اءات خبراء قان���ون إس���رائيليين،
وبموجبها فإنه “حتى لو نشأت قضية الالجئين من خالل طرد
وليس في أعقاب هروب عرب أرض إسرائيل ،فإنه ال يوجد في
القانون الدولي أي نموذج للعودة كحل لعملية طرد محظورة.
ويدعي خبراء كثي���رون أن حق العودة ليس موجودا كنموذج
تصحيحي لقضية الالجئين .ولهذا الس���بب ،على إس���رائيل
االمتناع عن تحمل مس���ؤولية حصرية ع���ن قضية الالجئين
سواء في اتفاقيات دولية أو بتشريع داخلي”.
من جه���ة ثانية ،قالت الدراس���ة إن لمصطلح “مس���ؤولية”
في هذا الس���ياق ،قدرة على الليون���ة “بحيث يحتوي الروايات
المتناقضة للجانبين ،وذل���ك ليس في إطار الخطاب القانوني
الملزم بح���ق العودة ،وإنما ف���ي إطار الخط���اب الرمزي” .ومن
هنا تحمل إس���رائيل ،منذ خمس���ينيات القرن الماضي ،الدول
العربية المس���ؤولية عن قضية الالجئين ،بادعاء أن قادة هذه
الدول شجعوا الفلسطينيين على النزوح ،في العام  .1948وفي
المقابل ،عبر مسؤولون إسرائيليون ،مثل يوسي بيلين وايهود
أولمرت ،خالل المحادث���ات في طابا وكامب ديفيد وأنابوليس،
عن إمكانية أن تدرس إسرائيل االعتراف بمسؤولية رمزية عن
قضية الالجئين ،من خالل االعتراف بالمعاناة الفلسطينية في
إطار التوصل إلى تسوية حول هذه القضية.
وقالت الدراس���ة إنه “يب���دو أن فصل المس���ؤولية الرمزية
عن المس���ؤولية القانونية هو الس���بيل الوحي���د الذي يمكن
الجانبين من التوصل لحل ما حول قضية الالجئين .ويصعب
تخيل اتفاق مقبول على الفلس���طينيين وف���ي إطاره تتنكر
إس���رائيل ألية مسؤولية عن قضية الالجئين ،مثلما هو ليس
معقوال تخيل اتفاق مقبول على إسرائيل ،وتلقي على نفسها
فيه مسؤولية قضائية عن هذه القضية”.
ومن أجل منع تطبيق حق العودة لالجئين الفلس���طينيين،
تتحدث إس���رائيل ،منذ س���نوات ،عن وج���ود قضية الجئين
يهود .وزعمت الدراسة أن “سياسة حكومات الدول العربية،
خاص���ة منذ قرار التقس���يم (في الع���ام  )1947والحرب التي
نش���بت في أعقابه ،لم تترك الخيار أم���ام الغالبية العظمى
من اليهود في العالم العربي س���وى البحث عن ملجأ في دول
أخرى ،بينها دولة إسرائيل”.

“الجئون يهود”
لك���ن ه���ذه االدع���اءات اإلس���رائيلية هي مج���رد مزاعم ال
تس���تند إلى الواقع .فقد أكد المؤرخ اإلس���رائيلي يغئال بن
نون ،المتخصص في تاريخ العالقات الس���رية بين إس���رائيل

(رويترز)

مخيم بالطة لالجئين في مدينة نابلس.

والمغ���رب ،في مقال ف���ي صحيفة “هآرتس” ،ي���وم الجمعة
الماض���ي ،أنه كان من الواضح في أعقاب قيام إس���رائيل ،أن
“الدول���ة ال يمكن أن تبقى في الوج���ود مع  600ألف يهودي
في البالد” .ولفت إلى أن “(الحريديم) األرثوذكس رأوا بيهود
المغرب أنهم جالية ستعزز الوجود اليهودي مقابل تهديد
االنصهار ،وإس���رائيل رأت به���م مخزونا يزود قوى بش���رية
لتحصين االستيطان اليهودي ضد ’القضية الديمغرافية’”.
واقتبس ب���ن نون من أق���وال موثقة لمن���دوب الكونغرس
اليهودي العالمي ،ألكسندر إيسترمان ،الذي أشار إلى الفرق
بين تاريخ يهود المغرب واليهود في أوروبا الشرقية“ :برزت
طوال تاري���خ اليهود في أوروبا الش���رقية ص���ورة اليهودي
المنبوذ ،الذي يتأرجح من مكان إلى آخر بحثا عن ملجأ يمكنه
من العيش وكس���ب الرزق بكرامة .بينما كان الوضع معاكسا
في المغرب :المغاربة تمس���كوا بيهود بالدهم بكل قوتهم،
من الناحيتين السياسية واالقتصادية على حد سواء”.
كذل���ك اقتبس بن نون م���ن كتاب لمؤرخ جهاز الموس���اد،
إليع���ازر شوش���اني ،أنه “اتض���ح أن الخطر الداه���م للوجود
اليهودي في المغرب لم يكن داهما .والسنوات التي انقضت
من���ذ حصول المغرب على اس���تقاللها لم تؤك���د التقديرات
القاتمة بشأن يهود المغرب .وبدال من االعتداءات (المتخيلة
على اليهود) التي اعتبرت مفهومة ،ساد التسامح .والتسامح
الذي أبدته القيادة المغربية ال تسمح بصناعة توتر وتشكيل
حركة سرية (لليهود)”.
كذلك اقتبس بن نون من أقوال موثقة لمدير بعثة الموساد
في باريس ،إفرايم رونال ،في أعقاب غرق سفينة نقلت يهود
مغاربة إلى إس���رائيل ،بأن “هذا الحدث وضعنا أمام السؤال:
هل مس���موح لنا أن نش���كل خط���را على حياة رجال ونس���اء
وأطفال ،بينما ال يوجد خط���ر فوري لتنفيذ اعتداءات عليهم

وال توجد مسألة وجوب إنقاذ النفس؟”.
وتعترف الدراس���ة بأنه ال توجد قضية لج���وء بين اليهود
من أصول عربية في إس���رائيل ،حتى ل���و أن دوال عربيا طردت
يه���ودا أو دفعته���م إلى الن���زوح عنها .و”لقد تم إس���كات
قضية الالجئين اليهود من ال���دول العربية في أعقاب تطلع
إس���رائيل إلى تصوير تدفق المهاجرين م���ن الدول العربية
على أنه يأتي عل���ى خلفية توجهات صهيونية ،مدفوعة من
الرغبة باالندماج في المجتمع اإلسرائيلي” بحسب نائب وزير
الخارجية اإلسرائيلي األسبق ،داني أيالون.
وأضافت الدراس���ة أن رأيا إس���رائيليا آخر يرى أن “حقيقة
أن إس���رائيل استوعبت ومنحت المواطنة بشكل فوري لمئات
آالف الالجئين اليه���ود ،الذين يقدر عددهم بـ 800ألف ،في
البيت القومي اليهودي ،منع تحويل قضية الالجئين اليهود
إلى قضية متوارثة ألجيال”.
وخالفا لقضية الالجئين الفلسطينيين ،التي تشكل معاناة
إنس���انية بالغة ،فإن مجلس األمن القومي اإلس���رائيلي قدم
تقري���را إلى الحكوم���ة ،في العام  ،2011ق���ال فيه إنه “توجد
مصلحة إس���رائيلية في الربط بين قضي���ة الالجئين اليهود
وقضية الالجئين الفلس���طينيين ،وينبغي وضع القضيتين
كجانبين لعملة واحدة ف���ي أي مداوالت حول مفاوضات على
الحل الدائم .وينبغي اس���تخدام هذا الربط كوس���يلة توازن
مقابل مطالب الالجئين الفلسطينيين ،تستعرض أمام العالم
انعدام المس���اواة في التعامل مع الالجئي���ن اليهود مقابل
التعامل مع الالجئين الفلسطينيين.”...
وأضاف ه���ذا التقرير أنه “ينبغي تحمي���ل الدول العربية
وجامعة الدول العربية مسؤولية نشوء قضية ’لجوء مزدوجة’.
وهم مس���ؤولون عن تش���جيع العنف ضد اليهود في الدول
العربية وإرغامهم على ت���رك أمالكهم والهرب خارج الدولة،

وكذل���ك األمر بالنس���بة لالجئين الفلس���طينيين ،وذلك إثر
رفضهم قبول قرار التقس���يم وتش���جيع الفلسطينيين على
الهرب ،من خالل وعدهم بأنهم س���يتمكنون من العودة إلى
بيوتهم بعد هزم إسرائيل”.
واعتبر مجلس األمن القومي اإلس���رائيلي ف���ي تقريره أنه
“فيما يتعلق بمسألة حق العودة ،فإن على إسرائيل المطالبة
بإلغاء حق العودة للفلس���طينيين ،ألنه ليس باإلمكان إعادة
الالجئي���ن اليهود إل���ى ال���دول العربية ،ألنهم س���يعانون
م���ن التمييز ومخاط���ر أخرى” ،وأنه “يجب رف���ض االعتبارات
الفلس���طينية ،التي تس���تخدمها األونروا أيضا ،بأن تعريف
الالجئ ينتقل بالوراثة من جيل إلى آخر ،وإذا اس���تمر العمل
بموج���ب ه���ذه االعتبارات فإن ه���ذا يعني أن نس���بة كبيرة
من سكان إس���رائيل اليهود ،من نس���ل الالجئين األصليين،
سيعرفون كالجئين هم أيضا”.
واعتب���ر تقرير مجل���س األمن القوم���ي أن “اتفاق���ا دائما
ينبغي أن يشمل تأسيس صندوق تعويضات دولي لالجئين
اليهود ،لكي ال يعوض الالجئون أنفس���هم فقط ،وإنما دولة
إس���رائيل أيضا التي اس���تثمرت في اس���تيعابهم .كما أنه
ينبغي تعويض الالجئين اليهود بنس���بة أعلى من الالجئين
الفلس���طينيين ،ألن قيمة األمالك التي فقدوها أعلى بكثير
من قيمة األمالك التي فقدها الفلسطينيون”.
إال أن الدراس���ة ح���ذرت م���ن أن توصي���ات مجل���س األمن
القوم���ي تنطوي على مخاط���ر“ ،ألن المجتم���ع الدولي ،وربما
الفلس���طينيين أيضا ،سيس���عون إلى حل ’متوازن’ يتم في
إطاره االعتراف بالالجئين بص���ورة متبادلة ويتم اتخاذ قرار
يسمح لالجئي الجانبين بالعودة إلى الدول األصل .وبالنسبة
إلسرائيل ليس فقط أن حال كهذا غير مطروح ،وإنما قد يعقد
كثيرا مجموعة الحلول الواقعية للقضية”.

حق عودة الالجئين و«المنطقة ج» في الضفة الغربية!
تطرح الدراس���ة الصادرة ع���ن “معهد أبحاث األم���ن القومي” في جامعة
تل أبيب ،حال لحق العودة لالجئين الفلس���طينيين من خالل توطينهم في
المنطقة ج في الضفة الغربية ،التي تش���كل مس���احتها  %60من مساحة
الضف���ة .وبموجب االتفاقيات المرحلية ،اتفاقيات أوس���لو ،بين إس���رائيل
ومنظمة التحرير الفلسطينية ،فإن هذه المنطقة تخضع للسيطرة اإلدارية
واألمنية اإلسرائيلية.
وأش���ارت الدراسة إلى أنه يتم التعبير عن السيطرة المدنية اإلسرائيلية
على المنطقة ج من خالل ممارسة سياسات األرض والتطوير ،والسيطرة على
توزيع األراضي ،ووضع مخططات ومنح تصاريح لبناء مساكن وبنية تحتية.
ورغ���م أن خدم���ات التعليم والصحة في ه���ذه المنطقة توفرها الس���لطة
الفلس���طينية ،لكن المس���ؤولية عن إقامة البني���ة التحتية لهذه الخدمات
خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية.
ويسكن في المنطقة ج ،بحسب الدراسة 70 ،ألف فلسطيني في قرى تقع
داخل هذه المنطقة ،وهناك  110آالف فلسطيني يسكنون في حوالي 300
قرية جزء من مساحتها يقع في المنطقة ج واألجزاء األخرى من هذه القرى
تق���ع في المنطق���ة أ أو ب .والمنطقة ج هي الوحيدة من بين مناطق الضفة
الغربية التي يوجد فيها تواصل جغرافي.
لك���ن توجد في المنطق���ة ج جميع المس���توطنات في الضف���ة الغربية،
البالغ عددها  125مس���توطنة ،أقيمت في أعقاب االحتالل اإلس���رائيلي في
العام  .1967كذلك توجد في هذه المنطقة أكثر من  100بؤرة اس���تيطانية
عش���وائية ،كما تقع في هذه المنطقة معظم شبكة شوارع الضفة الغربية
ومعظم مناطق غور األردن .ويس���كن فيها ،بموجب إحصائيات العام ،2015
 356ألف مستوطن ،وهذا ال يشمل سكان المستوطنات في القدس المحتلة.
وتبلغ مس���احة المس���توطنات والبؤر االستيطانية العش���وائية وشبكة
الش���وارع في المنطقة ج حوالي 2ر 1مليون دونم ،وتشكل  %37من مساحة
الضفة .وتوف���ر “اإلدارة المدنية” ،وهي ذراع دولة االحتالل اإلس���رائيلية،
التي أقيمت في العام  ،1981بادعاء أنها بديل للحكم العس���كري ولتمهيد
لحك���م ذاتي فلس���طيني بموجب محادثات الس�ل�ام بين إس���رائيل ومصر،
االحتياجات المدنية للمستوطنين.
وبحسب الدراسة ،فإن “مهمة اإلدارة المدنية هي إدارة الشؤون المدنية

في هذه المنطق���ة ،وتوفير الخدمات العامة وتش���غيلها .وتخضع اإلدارة
المدنية لمنسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة) التابع لوزارة الدفاع
(اإلسرائيلية) .ولذلك فإن س���يطرة وسياسة إسرائيل في المنطقة ج لهما
تأثير حاسم على مجمل سكان الضفة الغربية ،في أعقاب تقسيم المناطق
(أي الضفة الغربية) إلى مناطق مختلفة في إطار االتفاق المرحلي”.
وشددت الدراس���ة على أن المنطقة ج ،التي يسكنها عدد قليل نسبيا
من الفلس���طينيين ،تش���كل احتياطي األراضي األساسي في الضفة ،ألن
المنطق���ة أ والمنطقة ب تش���مالن التجمعات الس���كانية الكبرى .فـ”في
المنطق���ة ج يوجد احتياط األراضي للس���كان الفلس���طينيين وإمكانية
تطوير الم���دن والبلدات والقرى الفلس���طينية واقتصاد الضفة الغربية،
وتش���مل الكس���ارات ومصادر المياه والزراعة ومناط���ق الرعي والمناطق
الصناعية والسياحية”.
وأضافت الدراس���ة أن “اإلدارة المدنية تؤثر على نشاط الفلسطينيين
في المنطقة ج بأش���كال مختلفة %63 :م���ن األراضي في المنطقة ج تقع
ضمن مناطق نفوذ المجالس اإلقليمية اإلسرائيلية (المستوطنات) وتسد
الطريق أمام التطور الفلس���طيني؛ قس���م كبير من األراضي -حوالي 1ر3
مليون دونم -معلن عنه كأراض���ي دولة ،وغالبيتها العظمى تم تحويلها
الس���تخدام الهس���تدروت الصهيونية والوزارات اإلس���رائيلية وشركات
عام���ة وخاصة ومجال���س إقليمية ومحلي���ة للمس���توطنات؛  8700دونم
فق���ط (من أص���ل 3ر 3مليون دونم) تم تخصيصها لجهات فلس���طينية
من���ذ العام 1967؛ مناطق إطالق النار تمتد على مس���احة تعادل  %30من
مس���احة المنطقة ج؛ الخارطة الهيكلية للشوارع (التي وضعها االحتالل
اإلس���رائيلي) أنشأت وضعا جعلت فيه  %70من مساحة المنطقة ج خارج
قدرة التطوير الفلسطينية”.
إضافة إلى ذلك ،أكدت تقارير لمنظمة “بمكوم” الحقوقية اإلس���رائيلية
أن “اإلدارة المدني���ة” فرضت قيودا كثيرة على التطوير حتى في المناطق
التي باإلم���كان تنفيذ أعم���ال تطوير فلس���طينية فيها .وعمليا ،يس���مح
للفلس���طينيين بتنفيذ أعمال تطوير في جزء صغير جدا في المنطقة ج ال
تتعدى مس���احته 5ر %0من مساحة المنطقة ج .وقالت المنظمة إن “اإلدارة
المدنية” تعرقل وضع خرائط هيكلية لحوالي  %90من القرى الفلسطينية

في المنطقة ج ،وتمنع بشكل فعلي تطويرها .وحتى العام  2016جرى إعداد
 108خرائ���ط هيكلية ،وصادقت “اإلدارة المدني���ة” على ثالث خرائط منها
فقط .لكن المنظمة أشارت إلى أنه حتى هذه الخرائط التي صادقت عليها
“اإلدارة المدنية” تم وضعها من دون التشاور مع سكان القرى الفلسطينية
ومن دون إمكانية تطوير المجتمعات فيها.
وأش���ارت الدراس���ة إلى أنه بس���بب االحتمال الضئيل لحصول الس���كان
الفلس���طينيين في المنطقة ج على تصاريح بناء ف���إن البناء غير القانوني
تحول إلى ظاهرة واس���عة االنتشار .ونقلت الدراس���ة عن معطيات “اإلدارة
المدنية” أنه خالل الس���نوات  ،2012 – 2000قدم الفلسطينيون  3750طلبا
للحص���ول على تصاريح بناء ،تمت المصادق���ة على  211طلبا منها فقط .في
المقابل ،فإن عدد أوامر هدم بيوت الفلسطينيين في المنطقة ج خالل هذه
الس���نوات كان بمعدل  766أمر هدم س���نويا ،وتم هدم  3000منزل تقريبا
خالل هذه الفترة.
كذلك تعرقل إس���رائيل بواسطة “اإلدارة المدنية” تنفيذ مخططات لبناء
بنية تحتية وتقديم خدمات تعليم وصحة من جانب السلطة الفلسطينية
وجهات دولية إلى الس���كان الفلس���طينيين في المنطقة ج ،وهذا يش���مل
عرقلة بن���اء مدارس وعيادات وحفر آبار ونقل مياه ومش���اريع صرف صحي
وشق ش���وارع .وتؤثر هذه الممارسات اإلس���رائيلية على أعمال تطوير في
المنطق���ة أ والمنطق���ة ب ،ألنه في حاالت عديدة يس���توجب تطوير البنية
التحتية خطط إقليمية وتواصل تخطيطي.

“المستوطنات ليست لسكن الالجئين”!
اعتبرت الدراس���ة أن المس���توطنات التي قد يتم إخالؤه���ا ال يمكنها أن
تش���كل حال س���كنيا لالجئين العائدين ،رغم أن الكثير من المنشغلين في
قضية الالجئين يعتقدون أنه في حال إخالء إس���رائيل لمس���توطنات في
إطار اتفاق إسرائيلي – فلسطيني دائم ،يمكن استخدامها لسكن الالجئين
الذي يقررون العودة إلى الضفة الغربية.
وقالت الدراس���ة في هذا السياق إنه “على الرغم من أنه في حاالت معينة
يمكن أن تشكل المستوطنات حال لضائقة السكن التي قد تتطور مع عودة
الالجئين ،إال أن منح هذه المس���اكن لالجئين ينطوي على إش���كالية وذلك

لعدة أس���باب :أوال ،عدد المس���اكن في المس���توطنات التي سيتم إخالؤها
في أس���وأ االحتماالت هو حوالي  35ألفا ،وتشكل  %25فقط من التقديرات
حيال الطلب الفلسطيني لحلول السكن .ثانيا ،توزيع كهذا سينشئ فجوات
وانعدام مس���اواة جوهري ،ألن مواصفات بناء المس���اكن في المستوطنات
أعلى بكثير من المواصفات الفلس���طينية ،وس���يكون من الصعب تفس���ير
حصول الجئين على بيوت توجد فيها مكيفات هوائية ،وس���احات خضراء،
وبرك س���باحة أحيانا ،بينما يبق���ى الجئون آخرون ف���ي مخيمات الالجئين
المكتظة”.
وبحسب الدراسة ،فإن «أي برنامج حكومي ’لتوزيع’ أمالك المستوطنين
على الالجئين قد يتحول بسهولة وبسرعة إلى حلبة فساد .في المقابل،
ينبغي النظ���ر إلى مخزون البيوت في المس���توطنات عل���ى أنه جزء من
مخزون األراضي القومي ودمجه في إستراتيجية التطوير الوطني للدولة
الفلسطينية .ومثال لذلك هو بيع محتمل لهذه البيوت في السوق الحرة
وتمويل بنية اجتماعية ومادية .وفي جميع األحوال ،تتطلب إدارة هذه
القضية التعامل بحساسية بالغة وشفافية مطلقة وإشراف خارجي».
واعتبرت الدراس���ة أن «تفكي���ك مخيمات الالجئين لي���س ممكنا وليس
عقالنيا ،وفي أي س���يناريو مس���تقبلي للحل الدائم ،سيس���تمر عدد معين
م���ن الالجئين بالس���كن في مكانهم الحال���ي ،في الضف���ة الغربية وقطاع
غ���زة واألردن ،وال ينبغي التخطيط لنقلهم إلى م���دن وأحياء جديدة .ورغم
ذلك ،يتوقع أن ّ
يمول س���كان المخيمات إجراء تحس���ين معين لس���كناهم.
كذلك س���يكون باإلمكان ،بواسطة أموال التعويضات ،تمويل أعمال ترميم
وتحسين البنية التحتية في مخيمات الالجئين الموجودة».
وادعت الدراس���ة أنه «في ح���االت كثيرة ،باتت مخيم���ات الالجئين جزءا
عضوي���ا من النس���يج الحض���ري الموجود ،وج���رى ربطها بش���بكات المياه
والكهرباء والبنية التحتية األخرى ،وتشكل ردا الئقا على احتياجات السكن
لس���كانها .كما أنه توجد فيها س���وق عقارات متفاعلة .ويتعين على خطة
اقتصادية لعودة الالجئين أن تأخذ بالحسبان دمج هذا المخيمات بها على
النح���و األمثل ،من خ�ل�ال وضع خطة لألمد الطويل تتول���ى تنظيم الملكية
على األمالك والش���قق فيها وتحافظ على الش���بكات االجتماعية والتجارية
داخلها».
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هاجس تكاثر الحريديم يخيم على مخططات إسرائيل المستقبلية
*تقرير رسمي يتوقع ارتفاع نسبة السكان في إسرائيل بنسبة  %56حتى العام * 2040نسبة ارتفاع الحريديم  %77مقابل  %35بين الجمهور العلماني و %56بين العرب*
صدرت في األيام األخيرة معطيات جديدة حول توقعات التركيبة السكانية
المستقبلية إلسرائيل ،يستدل منها أن الهاجس األكبر هو التزايد الحاد في
أعداد المتديني���ن المتزمتين“ ،الحريديم” ،الذين س���تزداد أعدادهم حتى
العام  ،2040بنس���بة  ،%77وهي نس���بة تقل عن توقعات ابحاث أخرى ،بينما
الجمهور العلماني اليهودي سترتفع أعداده بنسبة  ،%35أما العرب فإن نسبة
تزايدهم س���تكون  .%56ولهذا عاد الحديث مج���ددا عن التوزيع الديمغرافي
في أوس���اط اليهود ،إذ أن كل المش���اريع التي طرحت على مر السنين ،سجلت
الفشل تلو الفشل في تحقيق أهدافها الموضوعة.
وظهرت هذه التقديرات في اجتماع للمجلس الوطني للش���ؤون االجتماعية
االقتصادي���ة في األيام األخيرة ،وتس���تند إلى معطيات الع���ام  ،2015وتبني
النس���ب المئوي���ة على أس���اس  25عام���ا ،بمعنى حت���ى الع���ام  .2040وهي
تتطرق فقط لحملة الجنس���ية أو االقامة اإلس���رائيلية ،وتقصد في إس���رائيل
والمستوطنين في الضفة ،والفلس���طينيين في القدس المحتلة ،والسوريين
في مرتفعات الجوالن المحتلة.
والتقدير األول أن عدد الس���كان سيرتفع من 45ر 8مليون نسمة قبل عامين،
إلى 2ر 13مليون نس���مة في العام  .2040وه���ذا يضم كما ذكر حوالي  460ألف
مقدس���ي ،ولربما ما س���يكون  30ألف س���وري في مرتفعات الجوالن .ويشكل
زيادة بنس���بة  .%56لكن هذه الزيادة العامة ليست هي المسألة التي ظهرت
بشكل واضح في التقرير ،وإنما التغيرات الديمغرافية التي تشغل المؤسسة
اإلس���رائيلية من���ذ بدايات س���نوات األلفي���ن ،إذ أن المتديني���ن المتزمتين
“الحريديم” س���يتكاثرون خالل  25عاما ،بنسبة  ،%77مقابل  %35لدى اليهود
العلمانيين .وكما يبدو فإن البحث يأخذ بالحسبان تراجعا ما في نسبة التكاثر
لدى الحريديم ،التي تعد من أعلى النس���ب في العالم ،إن لم تكن األعلى ،بعد
األخذ بعين االعتبار ارتفاع معدل األعمار ،خالفا لما هو قائم في الدول الفقيرة،
التي فيها معدالت الوالدة عالية .وتبلغ نسبة تكاثرهم حوالي 8ر ،%3وبعدهم
نس���بة التيار الديني الصهيوني – 8ر ،%2أما نسبة تكاثر اليهود العلمانيين
فهي في حدود 4ر ،%1بينما نسبة تكاثر العرب تراجعت في السنوات األخيرة
إلى 6ر ،%2بعد أن كانت في سنوات سابقة أكثر من 4ر.%3
ونش���ير هنا إلى أن التقري���ر الذي عرض على المجل���س المذكور ،ال يتطرق
إلى نس���بة تكاثر المتدينين من التيار الديني الصهيوني ،ألنهم ليسوا من
ذوي المتطلبات الخاصة على مستوى الحياة العامة ،باستثناء جهاز التعليم،
بينما “الحريديم” يطلبون ألنفس���هم تجمعات سكنية خاصة بهم ،واألفضل
بلدات كاملة ،أو أحياء ومناطق س���كنية في الم���دن الكبرى ،منعا لالختالط مع
الجمهور العلماني.
الالف���ت في التقرير المذك���ور أنه من التقارير الرس���مية النادرة جدا ،التي
رفعت نس���بة “الحريديم” من اجمالي الس���كان ،فهذا التقرير يقول إنه في
العام  2015كانت نس���بتهم 3ر .%11بينما أبح���اث أخرى تحدثت عن أكثر من
 ،%13ف���ي حين أن التقارير الرس���مية تتحدث عن ال أكثر م���ن  .%10ويتوقع
التقرير أن ترتفع نس���بة “الحريديم” من اجمالي السكان في العام  ،2040إلى
9ر .%19وف���ي حس���اب آخر ،فإن هذا يعني أنهم س���يكونون أكثر من  %25من
اجمالي اليهود اإلسرائيليين.
وه���ذا التقدير أقل مم���ا ورد في بحث أجري في جامعة حيفا ونش���ر قبل 7
س���نوات .فذاك التقرير توقع أن تكون نس���بة “الحريدي���م” والمتدينين من
التيار الديني الصهيوني في العام  2030في حدود  %51من اجمالي السكان،
م���ا يعني  %65من اجمال���ي اليهود ،بينما هذا التقرير يتوقع ارتفاع نس���بة
الحريديم في العام  2030إلى  %16من اجمالي الس���كان ،في حين أن نس���بة
التيار الديني الصهيوني تكون عادة أكثر بقليل من هذه النسبة.

وينبع الهاجس من ارتفاع نس���بة الحريديم أساس���ا ،م���ن كونهم مجتمعا
منغلقا على ذاته ،ال ينخرط في الحياة العامة بالقدر الكافي ،وال ينخرط الرجال
فيه في سوق العمل بنسبة كافية ،إذ حسب التقديرات فإن نسبة انخراطهم
في حدود  %51لمن هم في جيل العمل من  25إلى  64عاما ،مقابل حوالي %80
بين الجمهور العام .بينما في الش���ريحة العمرية من  15إلى  64عاما ،ال ترتفع
النس���بة عن  ،%44مقابل  %64بين الجمهور العام .كما أنهم يعيش���ون حياة
تقش���فية ،واستهالكهم أساسي غير عصري ،وهم يمتنعون عن االنخراط في
الخدمة العسكرية االلزامية.
أما أتب���اع التيار الديني الصهيوني فهم منخرط���ون في الحياة العامة ،وال
يوجد لديهم هاجس اقتصادي أو عس���كري ،لكنهم يزدادون تش���ددا دينيا،
وباتوا يتالقون أكثر من ذي قبل مع جمهور “الحريديم” في الشؤون الدينية،
ما يزيد من مخاطر االكراه الديني أكثر مما هو قائم حاليا.
وكان بح����ث أكاديمي صدر ف����ي ربيع العام الجاري ،للبروفس����ور المختص
بالبيئة والديمغرافية ألون طال ،حذر من نس����ب التكاثر الس����كاني العالية،
وبشكل خاص لدى جمهور المتدينين المتزمتين “الحريديم” ،والمتدينين
بش����كل عام .وقال إن عدد س����كان إسرائيل س����يصل في العام  2050إلى 23
مليون����ا ،ومن المؤكد هنا أن الحديث يجري عن فلس����طين التاريخية .ويقول
هذا البحث إن البالد باتت األكثر اكتظاظا بين الدول المتطورة .ويطالب طال
بتدخل الحكومة بشكل أو بآخر بما يضمن فرض قيود على الوالدات .ويقول:
تأملوا بهذه التقديرات ،وبحال االختناقات المرورية اليوم ،وكيف س����يكون
حالها في تلك السنين .وحالة االكتظاظ في الصفوف التعليمية المدرسية،
وطوابير االنتظار المختلفة ،وكيف سيكون الحال في تلك السنين.
ويضيف البروفس���ور طال “في ما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني،
فإنن���ي اذكر عنوان���ا صارخا في صحيفة ف���ي العام  1985بأن���ه بعد عقد من
الزمن ،س���تكون هنا أغلبية عربية .ومنذ ذل���ك الحين حصل الكثير من األمور،
مثل تش���جيع الوالدة وموجات الهجرة إلى إس���رائيل .وهذا ما أدى إلى تغيير
ف���ي المعادالت الديمغرافية بين العرب واليه���ود ،لصالح اليهود .ولكن لدى
الجمه���ور العربي توجد س���نويا  40ألف والدة ،وهذا ع���دد ثابت منذ  20عاما.
وبين اليهود ف���إن عدد الوالدات يتراوح ما بين  100أل���ف إلى  120ألفا .وعلى
الرغم من هذا ،يوجد سياسيون يفضلون تشويه الصورة ،ليدعوا أن التهديد
الديمغراف���ي من العرب ما يزال قائما .ولهذا ف���إن مهمتنا في األكاديميا أن
نقول الحقيقة” ،وهو يقصد أن “التهديد” لم يعد من العرب.

التوزيع الجغرافي
كل الصحافة االقتصادية التي نش���رت أخبارا ع���ن تقرير المجلس الوطني
للش���ؤون االجتماعية االقتصادية ،ركزت بش���كل خاص على تكاثر الحريديم،
ألن العنوان المركزي للبحث كان مشكلة االسكان ،والتوزيع الجغرافي للسكان
في جميع أنحاء البالد .وحس���ب تقديرات التقرير ،فإن قرابة  5ماليين ،بمعنى
قرابة  %38من الس���كان ،س���تعيش ف���ي منطقة تل أبيب الكب���رى ،بما فيها
منطقة الوسط .ويضاف لهم أكثر من  %12في منطقة القدس المحتلة ،وأكثر
من 5ر %11في منطقة حيفا .وهذا يقول أن أكثر من نس���بة  %61ستعيش في
هذه المناطق ،بينما منطقتا الجليل ش���ماال والنقب جنوبا س���تبقيان أقل من
حي���ث الكثافة ،وهذا ما يؤكد فش���ل مخططات توزيع الس���كان ،علما أن هذه
المعطيات تقول إن أكثر من  %65من اليهود يعيش���ون في وس���ط البالد ،في
حيفا الساحلية ،مرورا بتل أبيب ،وحتى القدس.
ويقول التقرير إن نس���بة اليهود من غير “الحريديم” ،بمعنى العلمانيين،
ومعه���م التيار الديني الصهيوني ،س���تتراجع في منطق���ة تل أبيب الكبرى

الحريديم ..تزايد عددي مطرد.

ووس���ط البالد ،من  %85في العام  ،2015إل���ى  %76في العام  ،2040بمعنى أن
تلك المنطقة س���تواصل كونها معقل العلمانيين ،إال أن نسبتهم ستنخفض
إلى أكثر بقليل من  ،%50بعد احتساب المتدينين الصهاينة.
ويضع التقرير تصورات إلقامة تجمعات س���كانية للحريديم في النقب ،إما
ف���ي مس���توطنات خاصة بهم ،أو ف���ي أحياء في مدن كبرى .وه���ذا ما هو جار
حاليا في ش���مال البالد .ولكن هذا الجمه���ور يفضل أن يبقى قريبا من مدينة
القدس ،بفعل معتقدات دينية ،وأيضا لكونه ينظر إلى المدينة كمركز ديني
له ،وهذا يبرز بش���كل خ���اص لدى الحريديم الغربيين“ ،األش���كناز” ،وبدرجة
اقل لدى الحريديم الشرقيين “الس���فاراديم” ،الذين أوضاعهم االقتصادية
تدفعهم نحو سكن اقل كلفة.
وتق���ول الحقائق على األرض إن هذا الجمهور يواصل س���عيه ليكون منعزال
ع���ن الجمهور الع���ام ،ويطال���ب بالمزيد م���ن التجمعات الس���كانية الخاصة
ب���ه ،والمنفصلة ع���ن الجمهور العلمان���ي ،وحتى عن جمه���ور التيار الديني
الصهيون���ي .وتواصل الحكومة تزويد جمهور الحريديم بمطلبه ،ألن في هذا
التقاء مصالح ،فالمؤسس���ة الحاكمة تتخوف من س���يطرة حريديم على مدن
مختلطة م���ع باقي التيارات اليهودية ،وهي تعرف قل���ق الجمهور العلماني
من سيطرة الحريديم ،كما حصل مثال في مدينة “روش هعاين” غربي مدينة
القدس ،كما أن مدينة أسدود تسير في هذا االتجاه.
وق���د أغرت الحكومة قب���ل أقل من ثالثة عقود الحريديم ببناء مس���توطنات
خاص���ة بهم ،ف���ي محيط مدين���ة القدس من ش���مالها وجنوبه���ا ،مع كامل
االمتيازات التي يحصل عليها المس���توطنون .وتوجد حاليا تسع مستوطنات،
أكبرها “موديعين عيليت” بين رام الله وش���مال القدس ،التي فيها أكثر من

 65الف مستوطن من الحريديم ،تليها مستوطنة بيتار عيليت جنوبي مدينة
القدس وغربي مدينة بيت لحم ،وفيها أكثر من  45ألف مستوطن ،ومستوطنة
إلع���اد الواقعة على خط التماس مع توغل ف���ي الضفة وفيها أقل من  20ألف
مس���توطن .وعمليا فإن عدد المس���توطنين من الحريديم بات قرابة  %40من
اجمالي مستوطني الضفة ،وقريبا سيتجاوزون النصف.
وقد اعلنت الحكومة عن مش����روع القامة مدينة جديدة للحريديم وحدهم في
شمال صحراء النقب ،في حين أنها خصصت حيا للحريديم في مدينة نتسيرت
عيلي����ت الجاثمة على أراضي مدين����ة الناصرة وعدة قرى بجواره����ا ،لصد تزايد
العرب في المدينة الذين باتوا فعليا  ،%30ورس����ميا  .%23كذلك قررت الحكومة
تخصيص مدينة “حريش” المقامة هي أيضا في شمال منطقة المثلث ،بالقرب
من أم الفحم ،للحريديم ،لمحاولة اختراق تلك المنطقة العربية.
ويق���ول رئيس المجل���س الوطني للش���ؤون االجتماعي���ة االقتصادية آفي
س���محون إن على جميع الوزارات أن تس���خر قدراتها إلنجاح مش���اريع تهدف
إلى توزيع السكان جغرافيا ،وهذا على جميع الصعد ،إن كان االسكان أو البنى
التحتية أو جهازي التعليم والصحة.
يش���ار هنا إلى أن كل الحكومات اإلس���رائيلية وضعت على مر عشرات السنين
مخططات لنقل اليهود إلى منطقتي الش���مال والجنوب حيث نسبة العرب عالية.
وتبلغ نسبة العرب في الشمال  ،%53وفي صحراء النقب ما يقارب  ،%40ولم تنجح
كل ه���ذه المخططات ،على الرغم من كل المغري���ات واالمتيازات التي تدفع لمن
ينتقل إلى هاتين المنطقتين ،والس���بب األكبر هو أن الجيل الشاب ما أن ينهي
الخدمة العسكرية أو الحقا التعليم األكاديمي أو التأهيل المهني ،حتى يتوجه
إلى مركز البالد ،كونه المنطقة االقتصادية األغنى وذات فرص العمل األكبر.

حالة ترقب الحتمال بيع «يديعوت أحرونوت» أكبر الصحف اإلسرائيلية!
*الثري الفرنسي اإلسرائيلي من أصل مغربي باتريك ديرهي قد يشتري مرحليا  %34من أسهم الصحيفة ،ليتقدم من ثم نحو السيطرة الكلية على الصحيفة
ّ
*ديرهي تجنس إسرائيليا قبل عامين ويتربع في المرتبة األولى لقائمة كبار األثرياء اإلسرائيليين *اسم ديرهي ما زال بعيدا عن الحلبة السياسية وقد يكون هذا مسألة وقت*
ّ
كشف النقاب في األيام األخيرة ،عن أن الثري اليهودي الفرنسي المتجنس
إسرائيليا منذ عامين ،باتريك ديرهي ،يجري مفاوضات باتت متقدمة ،لشراء
 %34من أس���هم صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،وهي األسهم التي يحتجزها
بنك «هبوعلي���م» ،وكانت للثري المنهار ماليا إليعازر فيش���مان .وحس���ب ما
نش���ر ،فإن هذه س���تكون الخطوة األولى نحو ش���راء ديرهي السيطرة الكلية
على الصحيف���ة من عائلة موزي���س ،المالكة الفعلية والمؤسس���ة للصحيفة
في فلس���طين منذ الع���ام  .1930وعلى الرغم من أن ديره���ي ما زال بعيدا عن
الحلبة السياس���ية ،وقطاع اس���تثماراته هو االتصاالت واإلعالم ،إال أن خطوته
هذه تش���كل حلقة جديدة في مسلس���ل س���يطرة حيتان المال على وسائل
اإلعالم اإلسرائيلية ،كمنفذ للس���يطرة على السياسيين وليكون هؤالء حراسا
لمصالحهم.
وصحيفة «يديعوت أحرونوت» هي عمليا الصحيفة اإلسرائيلية األكبر ،منذ
مطلع س���نوات الس���بعين ،بعد أن احتلت في حينه مكان صحيفة «معاريف»،
التي انهارت في الس���نوات األخيرة ماليا وبات انتش���ارها محدودا جدا .فعلى
الرغم من أنه حسب استطالعات الرأي ،يظهر وكأن صحيفة «يسرائيل هيوم»
اليومية المجانية ،الداعمة بش���كل كلي لش���خص بنيامي���ن نتنياهو ،تحتل
الصدارة من حيث نس���بة التوزيع ،في ح���دود  %39من قراء الصحف اليومية،
وأن «يديع���وت أحرونوت» باتت توزع بنس���بة  %34الى  ،%36إال أن «يديعوت
أحرون���وت» ،تبقى في صدارة الصحف المؤثرة ف���ي صناعة الرأي العام ،وهي
األقوى بنظر الجمهور إعالميا ومهنيا ،إذ قالت اس���تطالعات سابقة إنه في ما
لو تم توزيع «يسرائيل هيوم» بالبيع ،النخفض انتشارها الى  %5كأقصى حد.
وه���ذه الحقيقة يدركها تماما رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو ،ولذا اهتم
دائما بشكل ظهوره في «يديعوت أحرونوت» ،حتى ولو على حساب الصحيفة
التي صدرت ألجله« ،يسرائيل هيوم» ،بتمويل كلي من صديقه الخاص ،الثري
االميركي اليهودي شلدون إدلسون ،صاحب أكبر شبكة قمار في العالم .وهذه
قضية هي محور واحدة من قضايا الفس���اد المتورط به���ا نتنياهو ،إذ هناك
تس���جيالت بين نتنياهو والمالك الفعلي ليديعوت أحرونوت ،أرنون موزيس،
يتفاوضان خالله���ا كي تكون الصحيفة «ودي���ة» لنتنياهو ،مقابل أن يضمن
األخير مش���روع قانون يقيد انتش���ار «يس���رائيل هيوم» ،التي باتت تقتنص
حصة ليس���ت قليلة من ميزانيات اإلعالنات المخصص���ة للصحف الورقية ،ما
يعد بمثابة رشوى ،وهذه القضية تحمل كنية «القضية .»2000
وقد تأسست «يديعوت أحرونوت» في سنوات الثالثين في فلسطين ،على يد
يهودا موزيس ،وبقيت الصحيفة بملكية خالصة للعائلة ،إذ انتقلت الملكية
لألبن نوحي ،ومنها الى أبنائه .وتحولت مع السنين الى شركة إعالمية ضخمة،
تمل���ك أكبر وأهم موقع اخباري إس���رائيلي على ش���بكة االنترن���ت« ،واينت»،
وسلسلة صحف مناطقية ،ومجالت أسبوعية وشهرية واسعة االنتشار ،إضافة

الى شبكة مطابع صحف.
والحقا تحولت الصحيفة وكل اصداراتها المتش���عبة الى ش���ركة مساهمة،
يملك  %24من أس���همها أرنون موزيس ،إلى جانب الس���يطرة على الصحيفة،
و %13لمريام موزيس (زوجة عم أرنون) ،و %12لجودي موزيس نير شالوم ،زوجة
وزير الخارجية األس���بق سيلفان شالوم .بينما تملك  %17عائلة يودكوفسكي،
وحس���ب ما نشر فإن حوالي نصف األس���هم الـ  %17واقعة تحت الحجز لصالح
بنك «ديس���كونت» ،بسبب افالس تلك العائلة ،وقد تكون هذه األسهم هدفا
قريبا أيضا للثري ديرهي.
أما نس���بة الـ  ،%34فهي بملكية الثري اإلس���رائيلي إليعازر فيشمان ،الذي
قضت المحكمة بإفالسه في األشهر األخيرة ،بعد أن كان واحدا من أكبر حيتان
المال اإلس���رائيليين .وتكش���ف في قضيته حجم الفساد الضخم في العالقة
بين حيتان المال والبنوك ،والشركات التي تستثمر في البورصة في صناديق
التقاعد ،إذ ج���رى الحديث عن تخفيض في الدي���ون المتراكمة ،بما يزيد عن
مليار دوالر ،يتكبدها بشكل غير مباشر االنسان العادي ،من خالل خسارات في
صناديق التقاعد والتوفير.
وكما ذك���ر ،فإن أكبر البنوك اإلس���رائيلية يحتجز أس���هم فيش���مان ،وهو
يعرضه���ا للبيع ،إال أنه لن يعرضها في الم���زاد بل في المفاوضات ،التي يبدو
أنه���ا باتت في مرحلة متقدمة مع باتريك ديره���ي ،ويجري الحديث عن ثمن
يق���ارب  300مليون دوالر ،وهو ليس بذل���ك المبلغ لمن تتجاوز ثروته  14مليار
دوالر.
وحس���ب ما نش���ر ،فإن موزيس كان قد أبدى في السنوات األخيرة استعدادا
لبيع سيطرة على «يديعوت أحرونوت» ،وحتى أنه خالل اتصاالته مع نتنياهو،
عرض األخير عليه أن يبحث عن مستثمرين ليشتروا أسهما في الصحيفة ،على
أس���اس أن يكونوا من أصدقاء نتنياهو في العالم؛ وهذا ما يعزز االعتقاد بأن
ديرهي يتجه نحو امتالك الصحيفة كليا تقريبا ،بعد أن يش���تري في المرحلة
األولى  ،%34ثم  %8من أسهم عائلة يودكوفسكي ،والحقا نحو نسب أكثر.
وق���ال تقرير لصحيفة «ذي ماركر» اإلس���رائيلية إنه في الس���نوات األخيرة،
نش���أت عالقة تع���اون بين ارنون موزي���س ،والثري ديرهي ،وحتى أن ش���ركة
انت���اج تملكه���ا ابنة أرنون موزي���س وزوجها ،تلقت عطاءات بقيمة عش���رات
الماليين الدوالرات ،النتاج أفالم وبرامج ش���ركة الكوابل التلفزيونية «هوت».
وكما يبدو أن ه���ذا ثمرة تلك العالقة ،التي حس���ب التوقعات قد تتطور الى
حد بيع الس���يطرة على الصحيفة لديرهي ،منهيا بذلك ملكية عائلة موزيس
للصحيفة.

من هو باتريك ديرهي
باتريك ديرهي ( 53عاما) هو يهودي مغربي فرنس���ي ،حصل على الجنسية

اإلس���رائيلية قبل عامين ،بسبب القانون الملزم بحيازة الجنسية اإلسرائيلية،
كي يكون مالكا كليا لوس���يلة إعالمية ،تابعة لسلطة البث ،إذ أن ديرهي يملك
 %100من أسهم شركة الكوابل التلفزيونية “هوت” ،التي توسع عملها أيضا
في س���وق االتصاالت .وقد احتل العام الج���اري المرتبة األولى في قائمة أكبر
 500ثري في إسرائيل ،إذ أن ثروته االجمالية بلغت  14مليار دوالر ،بعد أن تكبد
خسائر كبيرة في العام الماضي .2016
وديره���ي هو يهودي ولد في المغرب العربي ،ووالداه كانا من اليس���اريين،
وهاجرت العائلة في نهاية س���نوات الس���بعين إلى فرنس���ا ،وأكمل باتريك
تعليمه فيها .وفي بداية سنوات التسعين فتح شركة صغيرة ،كانت تعرض
على الفرنسيين االشتراك في شبكة كوابل تلفزيونية بأسعار أقل من غيرها.
وس���رعان ما توسعت الشركة ،وسجلت نجاحات ،لتبدأ في عملية شراء شركات
أخرى.
وبعد أن اس���تكمل خالل سنوات قليلة س���يطرته تقريبا على شبكة الكوابل
التلفزيونية في فرنس���ا ،بدأ يتمدد في ع���دة دول أوروبية ،تبعتها الواليات
المتحدة ودول أفريقية ،وإس���رائيل .وقد بدأ في إسرائيل مساهما في شركة
الكوابل “هوت” ،التي جمعت ش���ركات صغيرة سابقة ،ودأب في كل ّ
مرة على
شراء أسهم مس���اهمين آخرين ،إلى أن اصطدم بالقانون الذي يلزم بأن تكون
أسهم  ،%5على األقل ،في ش���ركات االتصاالت بيد حامل جنسية إسرائيلية،
فاختار ديرهي في العام  2015الحصول على الجنس���ية اإلس���رائيلية ليطبق
السيطرة الكلية على “هوت” ،وبات قسم من شركاته مسجال في إسرائيل.
وانض���م ديرهي بفعل التجنيس في العام  ،2015الى قائمة األثرياء الـ 500
األكبر في إس���رائيل ،حامال معه ثروة بلغ مقداره���ا في ذلك العام 5ر 16مليار
دوالر ،و”خس���ر” منه���ا في العام الماض���ي  ،2016ما يع���ادل 6ر 7مليار دوالر،
كقيمة ش���ركاته في البورصة ،بينما في هذا العام  ،2017عاد ليحتل المرتبة
االولى بع���د أن حقق أرباحا عن العام الماضي بقيم���ة 4ر 6مليار دوالر ،لتصل
ثروته اإلجمالية هذا العام إلى  14مليار دوالر.

ديرهي والسيطرة على اإلعالم
حتى اآلن ال يظهر اس���م باتريك ديرهي في الحلبة السياسية اإلسرائيلية،
خالف���ا للعديد من حيت���ان المال الذين يس���يطرون على وس���ائل اإلعالم في
العقدي���ن األخيرين عل���ى وجه التحديد .وقد يكون ديره���ي يتعامل حقا مع
وسائل اإلعالم كقطاع استثماري ،خاصة وأن هذا هو قطاعه االستثماري األكبر
في العال���م .وهذا ما قد يبعده عن الحلبة السياس���ية ،ولكن قد تكون الفترة
القصيرة منذ أن حصل على الجنس���ية ،هي التي تؤخر ظهوره في المش���هد
السياس���ي ،خاصة وأن غيره من حيتان المال اليهود ،من غير اإلس���رائيليين،
لهم دور في الحراك السياسي ،مثل شلدون إدلسون ،وسبقه أيضا بدرجة أقل

الثري األميركي اإلسرائيلي حاييم ّ
سبان.
وتشهد إسرائيل منذ سنوات التسعين األولى عملية تمت بشكل تدريجي
حتى نهاية سنوات التس���عين ،ومن ثم حتى اآلن ،سيطر فيها حيتان المال
على وس���ائل اإلعالم المختلفة ،وبش���كل خاص على الصحف الكبرى ومحطات
التلفزة واسعة االنتش���ار ،وبش���كل خاص القناتين الثانية والعاشرة ،وهذه
القضية طرحت أكثر من ّ
مرة على بس���اط البحث في الكنيس���ت وفي أوس���اط
معينة.
وتحولت هذه القضية الحقا إلى مصدر قلق ،خاصة وأن وسائل اإلعالم ،وهي
ليس���ت مربحة ،تحولت الى أداة ضغط بيد حيتان المال على السياسيين ،بدءا
من رأس الهرم ،في سعي لتحقيق مصالحهم االقتصادية ،من خالل السياسة
االقتصادي���ة ،والقوانين واالجراءات الالزمة لمصالحهم .فس���وق اإلعالم هي
س���وق ضعيفة ،واألرباح فيها قليلة جدا وهامشية ،وغالبية األطر التي تعمل
فيها في الس���نوات األخي���رة تعاني من تراجع مالي كبير ج���دا ،يجعلها غير
حصينة في وجه األزمات ،وأحد أس���باب هذا الضعف هو التغيرات المتسارعة
في سوق اإلعالم ،وأمام وضع كهذا تتحول وسائل اإلعالم من ذراع للمسؤولية
تجاه المجتمع ،إلى ذراع استراتيجية لحماية مصالح أصحاب رأس المال.
وكثير من الم���ال تدفق في الس���نوات األخيرة على وس���ائل اإلعالم ،وأعاد
“التنفس االصطناعي” لوسائل إعالم عديدة ،مثل القناة العاشرة للتلفزيون،
وشركة “ريش���ت” التي تدير قس���ما من القناة الثانية للتلفزيون ،وصحيفة
“معاريف” ،وهذه األموال لم يتم رصدها ألهداف استثمارات مالية ربحية.
وحقيقة أن حيت���ان المال يوظفون أموالهم بهذا الش���كل ،وعلى الرغم من
الوضع االقتص���ادي القائم في وس���ائل اإلعالم ،تعكس ظاه���رة االحتكارات
في االقتصاد اإلس���رائيلي ،وتركيز الكثير م���ن المصالح بأيدي عدد قليل من
المس���تثمرين ،وهذا األمر يخلق حواجز تحافظ على الكارتيالت واالحتكارات
الكبرى في وجه أي منافسة محتملة.
وقد زاد القلق في الس���نوات األخيرة بعد أن تسلل الى أسهم بعض وسائل
اإلعالم أثرياء يهود من العالم متورطون في جرائم مالية عالمية ،كما أن حيتان
مال كبار يملكون أس���هما في وس���ائل إعالم بارزة ،قد تورط���وا ماليا وانهارت
امبراطورياتهم المالية ،كما في حالتي الثريين فيش���مان ونوحي دانكنر ،ما
يجعل أسهمهم في وسائل اإلعالم تلك مشاعا للبيع ،بأيدي من يدفع أكثر ،ما
يضع وسائل اإلعالم في مكانة أخطر من حيث مكانتها الصحافية.
والهدف األساس لحيتان المال في ملكية وسائل اإلعالم ،هو السيطرة على
ماكنة صناعة ال���رأي العام ،بما يخدم مصالحهم ،وبهذا الش���كل تكون لهم
القدرة على السيطرة على السياسيين ،خاصة أولئك الذين يجلسون في رأس
هرم الحكم ،أو يدورون في فلكه ،ليكون الساس���ة حراسا لمصالح حيتان المال
االقتصادية في جهاز الحكم من عدة نواح.
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وفقًا لمعطيات رسمية جديدة أكدت ما سبقها مجددًا:

الميزانية األدنى في جهاز التعليم اإلسرائيلي العام لطالب المدارس الثانوية العرب!
كتب هشام نفاع:

في التعليم العالي او في س���وق العمل ،سواء من حيث نوع العمل ،مكانته
والنظرة المجتمعية إليه.

ثمة حقيقتان تؤثران سلبًا على تحصيل الطالب العرب في إسرائيل ،األولى
ّ
ومفصل بالمعطيات في تخصيص الميزانيات لمدارس���هم،
تمييز منهج���ي
والثاني���ة تأثير المكان���ة االقتصادية على التحصيل ،وهذه مس���ألة ال يمكن
ّ
التفافي.
تجاوزها بأي طريق
وقد كتب ليئور ديتل في صحيفة «ذي ماركر» أواس���ط آب الجاري انه
في فترة والية وزراء التعليم جدعون ساعر ،شاي بيرون ونفتالي بيينت
بين األع���وام  2016 -2012دفعت وزارة التعلي���م الميزانية المخصصة
للطالب ف���ي المدارس الثانوية الدينية بأعلى نس���بة من بين س���ائر
قطاعات التعليم ،فوصلت الذروة حتى  33ألف ش���يكل للطالب الواحد
سنويا.
وه���ذا المبلغ هو أكثر م���ن  %22من الميزانية المخصص���ة لطالب المدارس
الثانوية الرس���مية ،وأكبر بـ  %67من الميزاني���ة المخصصة لطالب المدارس
الثانوية العربية.
هذه المعلوم���ات مصدرها وزارة التعليم نفس���ها .فف���ي هذه األعوام
ارتفع���ت ميزاني���ة وزارة التعليم بمليارات الش���واكل .وق���د دل تحليل
معطي���ات الوزارة على كيفية توزيع إضافات الميزانية .وتم في الس���ابق
كش���ف انعدام المس���اواة في ميزانيات المدارس الثانوية عام  2013من
خالل تحقيق صحافي أجرته الصحيفة نفس���ها ،وعل���ى الرغم من ذلك ما
زالت الفجوات تتس���ع بش���كل ملموس س���نويا وبما فيها سنة  2016التي
تتوفر بخصوصها معطيات عن الموضوع نفسه .مع ذلك فإن وزارة التعليم
بدأت للم���رة االولى بفح���ص امكانية تطبيق برنام���ج تفضيل تصحيحي
للميزاني���ات ف���ي المدارس الثانوي���ة .وفي حال تم تطبي���ق هذه الخطة
فس���وف يمكن ان تتقلص في السنوات القريبة القادمة بالتدريج فجوات
تخصيص الميزانيات .وعلى س���بيل المقارنة فقد نجحت خطة مش���ابهة
تطبق في المدارس االبتدائية واالعدادية منذ العام  2014بتقليص قسم
من الفجوات .وحتى اليوم تم اس���تثمار نحو  600مليون ش���يكل في اطار
الخط���ة المطبقة في المدارس المذكورة من اص���ل نحو مليار و 200مليون
ش���يكل .وتم من خاللها نقل ميزانيات مرتفعة أكث���ر للطالب من خلفية
اقتصادية ضعيفة.
وهكذا تش���كل عمليا ما يمكن اعتباره اعترافا متأخ���را بالنقد الذي أكد
دائم���ا على أن الفجوات تعود إلى اس���باب اقتصادية والعالجات يجب ان
تتم بإلغ���اء الفجوات التحصيلية والتدريس���ية بواس���طة معالجة اصول
المش���كلة ،وليس االكتفاء بالحديث عن القدرات الفردية فقط للطالب ما
يعن���ي بالضرورة النظر إلى مكانته���م االقتصادية االجتماعية ،واالنتماء
ال���ذي يحدد في كثير من االحيان ان لم يك���ن في معظمها مصير الطالب
التحصيلي في المدرسة نفسها ،والحقا اإلمكانيات المتاحة أمامهم سواء

رفع الميزانية المخصصة لكل طالب
ثانوي في مدرسة دينية كان األعلى!
وتفص���ل الصحيفة كالتالي :في الع���ام  2012لوحظ وجود فجوات بين طالب
المدارس الثانوية ف���ي جهاز التعليم .منذ ذلك الحين ف���ان الميزانية التي
خصص���ت لكل طالب ثانوي في مدرس���ة دينية والتي كان���ت اصال ميزانيات
عالية نسبيا ارتفعت بنسبة  %27أكثر من سائر القطاعات في جهاز التعليم.
وهك���ذا فان فجوات تخصي���ص الميزانيات ارتفعت أكثر بش���كل جدي .وفي
الفترة نفسها كانت الميزانية المخصصة بالمعدل لطالب المدارس الثانوية
في جهاز التعليم الرس���مي قد ارتفعت بنس���بة  %19فقط بما يعادل  27ألف
شيكل س���نويا للطالب .بينما الميزانية المخصصة بالمعدل لطالب المدرسة
الثانوية العربي ارتفعت في الفترة نفسها بنسبة مشابهة حوالي  %20وهي
تصل اليوم لقرابة  21ألف ش���يكل س���نويا .ويتلقى طالب المدارس الثانوية
الع���رب الميزاني���ة األكثر انخفاضا في جه���از التعليم الع���ام اليوم .وطالب
الم���دارس الثانوية الحريدية ال يتعلمون في جه���از التعليم العام لكن يتم
تخصيص نحو  20ألف شيكل سنويا كميزانية للفرد في المعدل.
إن فج���وات التحصيل العلمي ف���ي جهاز التعليم في إس���رائيل هي األكبر
ف���ي العالم الذي يعرف كمتطور ،وم���ن اعلى الفجوات في دول تم فحصها في
اطار امتحانات بيزا (هو امتحان دولي يفحص تحصيل الطالب أبناء الخامس���ة
عش���رة في ثالثة مجاالت :القراءة في لغ���ة األم ،الرياضيات والعلوم) .فطريقة
تخصي���ص الميزانيات في وزارة التعليم تش���كل اح���د العوامل المركزية في
نش���وء تلك الفج���وات .ان فجوات التعليم في إس���رائيل من ش���أنها تكريس
وتعزي���ز التقاطب ف���ي المجتمع ،بين م���ن يندمجون في االقتص���اد والعمل
العصري وبين من يخرجون من جهاز التعليم من دون األدوات المطلوبة لذلك.
وهذا الوضع يش���ير إلى عدم تشجيع الحوارات واالنخراط االجتماعيين من قبل
وزارة التعليم .هذه الفجوات تبرز بشكل خاص على خلفية الوضع االقتصادي
للطالب العرب اذ ان غالبيتهم من خلفية اقتصادية منخفضة جدا ،وفقا لمؤشر
يعرف بمؤش���ر الرعاية والتطور في وزارة التعلي���م بالمدارس ،والذي يفحص
الخلفية االجتماعية االقتصادية بالمعدل للطالب في مؤسس���ة التعليم وفقا
للتحصيل العلمي لألهل ومدخولهم ،ويأخذ باالعتبار ايضا المنطقة التي تقع
فيها المدرسة .وهي نسبة متدنية قياسا بالطالب اليهود عموما.
هن���اك نحو  %40م���ن طالب الم���دارس الثانوية اليهود يأت���ون من خلفية
اقتصادية متينة بش���كل خاص (العنقود الخامس بين خمسة عناقيد تتدرج
من األفقر في األس���فل حتى األغنى في األعل���ى) .مقابل هذا فان  %1فقط من
طالب المدارس الثانوية العربية يأتون من خلفية اقتصادية مشابهة ،بينما
 %65منهم يأتون من الخلفية االقتصادية االضعف (العنقود األكثر انخفاضا

من بين خمسة عناقيد) .وطريقة تخصيص الميزانيات في وزارة التعليم في
المدارس الثانوي���ة تمس بالطالب األكثر اضعافا ف���ي المجتمع وال تمكنهم
من احراز التقدم .وفقا لوزارة التعليم فقد خصصت منذ العام  2014س���اعات
تعليم اضافية للمدارس الثانوي���ة الدينية ألجل الصلوات وميزانية لتعيين
حاخامين للم���دارس وهكذا ارتفعت الميزانية المخصص���ة لهم بـ  40مليون
شيكل سنويا.
وكلما كانت الميزانية الت���ي تحولها وزارة التعليم لكل طالب في المدارس
الثانوي���ة اعلى ،هك���ذا يمكن ان يتم تعليمهم س���اعات أكثر او بواس���طة
معلمين ذوي اقدمية أكبر وتحصيل اعلى ،واقتراح مسارات تعليمية مرموقة
أكثر وتوفير خدمات أفضل مثل المختبرات  ،المكتبة ومراكز الحوسبة.
المدارس التي ال تعرض خدمات ومساقات كهذه ال تتلقى ميزانيات اضافية،
وقد ينش���أ وضع تعلق فيه في حلقة التخصي���ص المنخفض للميزانيات .ان
طريقة تخصي���ص الميزانيات الحالي���ة في المدارس الثانوية تش���جع عدم
المساواة لكونها تخصص ميزانيات اعلى للمدارس الثانوية التي تعرض على
الطالب امكانيات أكثر وفيها طواقم المعلمين أكثر نوعية وجودة.
م���ع ذلك ف���ان وزارة التعليم ليس���ت الطرف الوحيد المس���ؤول عن فجوات
تخصيص الميزانيات القائمة بين المدارس .فكلما كان المجلس المحلي اقوى
اقتصاديا سيكون بوس���عه اضافة ميزانيات للمدارس ،بما يتجاوز الميزانية
التي تخصصها وتحوله���ا وزارة التعليم .باإلضافة إلى ذلك ،فان االهالي في
البلدات القوية اقتصاديا يجبون مدفوعات ورس���وما من االهل وهي تخصص
لدروس االثراء واقتناء الحواس���يب والتجهيزات الحديثة للطالب ،وهكذا فإن
الفجوات بين الطالب تكبر أكثر.

ميزانية مشابهة للطالب من الخلفية االقتصادية
األضعف وزميله من الخلفية االقتصادية األقوى!
وفق���ا لمعطي���ات وزارة التعليم يتلق���ى الطالب الذي يتعلم في مدرس���ة
ثانوية وهو من الخلفية االقتصادية االضعف ميزانية مش���ابهة بالمعدل لما
يتلقاه طالب من الخلفية االقتصادية االقوى ،بينما سائر الطالب من الخلفية
المتوس���طة بالمعدل يتلقون ميزاني���ات أكبر .ولكن الوضع ازداد س���وءا في
األع���وام االخيرة حين رفعت وزارة التعليم ميزانيات طالب المدارس الثانوية
القوية بنحو  %22بينما رفعت ميزانيات الطالب المس���تضعفين بـ  %14فقط.
وفي الوضع الحالي تقوم وزارة التعليم بفحص تخصيص الميزانيات النسبية
للمدارس الثانوية ،ويوجد عمليا في قس���م م���ن الحاالت تخصيص ميزانيات
أكب���ر لبلدات واحياء مس���تضعفة حيث يتلقى الطالب فيه���ا ميزانيات أكبر
ب���ـ %50من البلدات القوي���ة اقتصاديا ،ولكن هذه الطريق���ة تطبق فقط لدى
الطالب اليهود.
طالب المدرس���ة الثانوية العربي من الخلفية االضعف اقتصاديا في البالد
يتلق���ى ميزانية أكثر انخفاضا بش���كل جدي من طالب يه���ودي من الخلفية

االقتصادية نفسها3 :ر 21الف شيكل للطالب العربي مقابل 6ر 35ألف شيكل
للطال���ب اليهودي (أي اعلى بـ .)%67والطالب اليهودي من الخلفية اليهودية
المتوس���طة يتلقى ميزانيات أكثر ب���ـ  %35من الطالب العرب���ي من الخلفية
االقتصادية االضعف وحتى من الطالب العربي من خلفية اقتصادية مشابهة
أي المتوس���طة .وهكذا لو فحصنا المعدل لدى الطالب اليهود فقط تنخفض
الفجوات بش���كل كبير مما لو فحصنا المعدل لجميع الطالب بما يشمل الطالب
العرب.
عقب وزي���ر التعليم نفتالي بينيت على هذه الوقائع وهذا التحليل بالقول:
«إن نش���ر معطي���ات الش���فافية لجهاز التعلي���م هو خطوة اضافي���ة لتوفير
المعلومات للجمهور ،االهالي والعاملين في التعليم في الدولة .جهاز التعليم
يقوم في الس���نوات االخيرة بتطوير خطط اصالح قطرية كبيرة ومنها تعليم
الظهيرة ومساعدات اضافيات في الروضات وتقليص عدد الطالب في الصف
وتطوير ودفع دروس الرياضيات .نحن نعترف بوجود الفجوات القائمة وننوي
معالجتها مثلما نقوم في المدارس االبتدائية واالعدادية».
ال تزال في المدارس االبتدائية فجوات بين األوساط المختلفة وال يزال هناك
تفضي���ل أكبر للطالب المتديني���ن .فالميزانية التي تحوله���ا وزارة التعليم
لطالب المدارس االبتدائية الدينية تصل إلى 4ر 17ألف ش���يكل سنويا وهذا
اعلى بـ 5ر %18من الميزانية التي يتم تحويلها إلى طالب المدارس االبتدائية
الرس���مية (6ر 14ألف ش���يكل) وبـ  %4مما يحول بالمعدل للطالب العرب (7ر16
ألف شيكل).
مع ذلك فقد بذلت وزارة التعليم منذ  2014جهودا لتقليل وتقليص فجوات
تخصيص الميزانيات بين الطالب في المدارس االبتدائية واالعدادية بواسطة
تعميق طريقة تخصيص الميزانيات النسبي القائمة .وتجسد ذلك ايضا في
المجتمع العربي مع انه ال تزال هناك فجوات.
لربما انه نتيجة لذلك ظهر في امتحانات الميتس���اف االخيرة وللمرة االولى
منذ س���نوات عديدة ان مؤش���ر تقلص الفجوات إلى حد معين في التحصيل
العلمي للطالب صار ملموسا .ووفقا لوزارة التعليم فان خطة تقليص الفجوات
س���وف تطبق بشكل كامل تقريبا في الس���نة التعليمية القريبة وتتوقع كما
تقول ان يتم سد الفجوات تماما خالل عامين.
باإلضاف���ة إلى الخطة المذكورة وضع الوزي���ر بينيت خطة لتقليل االكتظاظ
في المدارس االبتدائية وس���اهمت هي االخرى بشكل غير مباشر في تقليص
الفجوات .وتم تطبيق الخطة بشكل نسبي وأدت إلى تقليص عدد الطالب في
الصف���وف في المناطق الطرفية خصوصا وهكذا ف���ان الميزانيات المخصصة
لكل صف دراسي تقسم بين عدد اقل من الطالب.
ويقول مدير عام وزارة التعليم ش���موئيل أب���وآف ان خطة اإلصالح العتماد
تخصيص ميزانيات نسبي في المدارس االبتدائية واإلعدادية تؤتي ثمارها،
فالمعطي���ات الحالية تش���ير برأيه إل���ى تقليص فج���وات الميزانيات لصالح
الطالب من الخلفية المستضعفة.

ُ
«الطالب العربي يساوي تسع الطالب اليهودي»!

ال تزال المدارس العربية الرسمية في إسرائيل تعاني من ظلم في الميزانيات
حت���ى في حين أن وضعه���ا االقتصادي صعب ويتطلب اس���تثمارا اقتصاديا
اضافي���ا .وهكذا ،وفق���ًا لتحقيق «ذي ماركر» المذكور ف���ي هذه الصفحة ،فان
الطالب من خلفية اجتماعية منخفضة جدا تلقى ميزانية بالمعدل بمبلغ 2ر17
ألف ش���يكل سنويا أي اقل بـ  %16من طالب يهودي من خلفية مشابهة .هذه
المعطيات تتجسد في تقسيم ساعات التعليم في المدارس االبتدائية حيث
انه في حين تلقى الطالب العربي المس���تضعف 84ر 1ساعة تعليم أسبوعية
(بموجب حس���اب يتم فيه تقس���يم عدد س���اعات التعليم ف���ي الصف على
ع���دد الطالب فيه) فان الطالب اليهودي من خلفي���ة اقتصادية مماثلة تلقى
22ر 2ساعة تعليم اس���بوعية .وغالبية الطالب العرب في المدارس االبتدائية
ونسبتهم  %62يتم تعريفهم كمن جاؤوا من الخلفية االجتماعية االقتصادية
االكثر انخفاضا وال يوجد أي طالب عربي في العنقود االعلى.
مقابل ذلك فان غالبية الطالب اليهود في المدارس االبتدائية ونس���بتهم %73

ينتم���ون إلى العنقود األعلى .في األعوام  2016 -2014في ختام والية الوزير بيرون
وفي فترة الوزير بينيت الذي واصل تطبيق الخطة كان رفع تخصيص الميزانيات
للط�ل�اب العرب في الم���دارس االبتدائية اعلى مما هو ف���ي المدارس اليهودية -
( %9مقابل  ،)%5ومنذ  2012كانت نس���بة زي���ادة الميزانيات للطالب في المدارس
االبتدائي���ة العربية اعلى –  %22مقابل  %13للتعليم اليهودي بحيث ان الفجوات
تأخذ منحى التقلي���ص .كذلك ففي المدارس االعدادية يوجد اتجاه نحو تقليص
الفجوات نتيجة لخطط وزارة التعليم في السنوات االخيرة لكنها ابطأ مما هي في
المدارس االبتدائية .فاالرتفاع االكبر في المدارس االعدادية بخصوص الميزانيات
في السنوات االخيرة كان لصالح الطالب المستضعفين ولكن ال تزال هناك فجوات
ميزانيات بين الطالب اليهود والعرب ولصالح الطالب المتدينين اليهود.

الدراسات تربط المكانة االقتصادية بالتحصيل
تشير دراسة علمية نشرتها وكاالت األنباء قبل ثالث سنوات إلى أن الطالب

من إصدارات «مدار»
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

يائير أورون
المحرقة« ،االنبعاث» ،النكبة
ترجمة :أسعد زعبي
مراجعة وتقديم :انطوان شلحت

الفقراء يعانون من التأخر الدراسي بفارق يصل إلى عامين مقارنة بنظرائهم
األغنياء .وعكف الدكتور جون جيريم ،الخبير في معهد التعليم في بريطانيا،
على دراسة البيانات التي توافرت من ثالث وعشرين دولة في شأن طالب يبلغ
متوسط أعمارهم الخامسة عشرة ،قبل أن يخلص إلى تلك النتيجة .وأوضحت
النتائ���ج أن الهوة بين التالمي���ذ األذكياء من البيئات الفقي���رة والغنية في
إنجلترا واسكتلندا ،تبلغ ضعفي حجمها في معظم الدول المتقدمة.
ودع���ا الباحث إل���ى اتخاذ التدابير الكفيلة بمس���اعدة األطف���ال األذكياء
المنتمين لبيئات فقيرة على النجاح في مجال التحصيل الدراس���ي .ويظهر
تحليل البيانات اإلحصائية “لمعيار مه���ارات القراءة الدولي” للعام 2009
وجود هوة بين الطالب األكثر غنى واألشد فقرا تبلغ عامين ونصف العام في
إنجلترا وثالثة أعوام إال ربع العام في اسكتلندا .وتزيد هذه الفجوة بمقدار
الضعفين في ألمانيا وفنلندا وأيس���لندا ،حيث ال يتق���دم الطالب األغنياء
س���وى بمقدار عام واحد عن أقرانهم الفقراء .واس���تند جيريم في دراسته
عل���ى بيانات العام  2009لبرنامج تقييم الطالب الدولي .ويتم الحصول على
بيانات هذه الدراس���ة كل ثالث س���نوات لدراسة تطور تحصيل الطالب في
أعمار الخامسة عشرة في الدول المتقدمة .وكتب جيريم في عدد خاص من
مجلة “الدراس���ات المالية” :إن تأثير عدم العدالة في المستوى االقتصادي
واالجتماع���ي على التحصيل الدراس���ي ربما يكون ق���د انخفض في إنجلترا
واس���كتلندا خالل العقد الماضي ،ولكن هذا التأثير ال يزال أعلى من مثيله
في دول كثيرة.
وقال إنه كان يقارن باألس���اس بين مس���توى مهارات القراءة لدى أبناء
العم���ال من ناحية وأبن���اء المحامين واألطباء ،وش���دد عل���ى أنه بات من
الض���روري تقليص هذه الفجوة .وقال جيريم “ركزت سياس���ات التعليم
على مدار العقد الماضي على تحس���ين التحصيل لدى الطالب األقل قدرة
ذوي الخلفي���ات الفقيرة وقد أبلت هذه السياس���ات بالء حس���نا وحققت
بعض النجاح” .لكنه استدرك قائال “على صانعي السياسات اآلن تحويل
دف���ة االهتمام للحد م���ن التفاوت بين التحصيل الدراس���ي لدى األطفال
األكثر ذكاء لضمان عدم ترك أبناء األسر محدودة الدخل في المؤخرة”.

مقاييس رصد الميزانيات غير معلنة وغير واضحة
المكان���ة االقتصادي���ة المتدني���ة للط�ل�اب الع���رب ،كج���زء من ش���عبهم
ومجتمعه���م ،ناجمة ع���ن التمييز الحكومي اإلس���رائيلي .ه���ذا أمر تؤكده
التقارير الرسمية نفسها .وصدر قبل نحو سنة ونصف السنة تقرير حكومي
أقر بأن الحكومة ومؤسس���ات التعليم تمارس سياس���ة متعمدة ضد العرب،
وفي إطار هذه السياس���ة توس���ع الفجوة بين العرب واليهود ،فترسخ الجهل
والفقر في المجتمع.
التقرير صدر بعنوان «خطة مؤسس���اتية لدمج اقتصادي للمجتمع العربي»،
ووضع بطلب رئيس دائ���رة الميزانيات في وزارة المالية ،لفحص التمييز ضد
العرب ،ووقعت عليه أيضا وزارة المساواة االجتماعية ومكتب رئيس الحكومة.
وحس���بما كتبت المحللة االقتصادية ميراف أرل���وزوروف فهو يحتوي على

مئات األمثلة على التمييز في رصد الميزانيات ضد المواطنين العرب .وكتبت:
كل الوزارات ،وفي كل واحد من بنود ميزانياتها تقريبا ،تمارس سياسة تمييز
ضد العرب .وهذا التمييز جارف وواس���ع ومنتش���ر ،إلى درج���ة أنه ال مفر من
االعت���راف بأن الحديث يدور عن نهج ،واألم���ر المزعزع أكثر هو أن هذا النهج
يحكم على مواطني إسرائيل العرب بالفقر والجهل واإلقصاء منذ سن الطفولة
المبكرة .وهي ترى أن التمييز يبدأ أوال من ميزانية التعليم ،وال يترك للطفل
العربي أي أمل بتقليص الفجوات بينه وبين الطفل اليهودي.
ٍّ
متدن في
تش���ير معطيات التقري���ر إلى أن الط�ل�اب العرب ذوو تحصي���ل
عالمات االمتحانات التقييمية مثل بيزا وميتساف في كافة المواضيع وكافة
الصفوف ،قياس���ا بالتالمي���ذ اليهود وبضمنهم التالميذ ف���ي جهاز التعليم
الحريدي ،الذي يعتبر مجتمعا ضعيفا.
وتفوق نس���بة التس���رب من الم���دارس العربية بـ %50النس���بة ف���ي المدارس
اليهودية ،ويب���رز عدم نجاح الطالب العرب حتى ل���دى الذين ينجحون في إنهاء
المدرس���ة الثانوية ،إذ أن  %23منهم فقط يحصلون على شهادة بجروت بعالمات
نوعية تمكنهم من االلتحاق بالجامعات ،بينما النسبة تصل إلى  %47لدى اليهود.
والتمييز ض���د الطالب العرب يظه���ر في كافة المؤش���رات .فهناك نقص
بنس���بة  %30في الغرف الدراسية ،أما في الحضانات وروضات األطفال فيصل
النقص بالغرف إلى الثلثين .كما أن قس���ما من التالميذ العرب ال يزال يتعلم
بغرف متنقلة واالكتظاظ في الصفوف بالغ.
الوض���ع أصعب في مؤسس���ات التعلي���م العالي ،حي���ث أن  %13من طالب
الجامعات هم عرب ،بينما نسبتهم بين المواطنين  .%22وتتراجع النسبة بين
طالب الماجستير إلى  %10و %5بين طالب الدكتوراه .ويعني ذلك أن احتمال
وصول العرب إلى وظائف نوعية ،ذات دخل مرتفع ،هو أمر شبه مستحيل“ ،ما
يعني عمليا ،أن دولة إسرائيل ال تمنح الشاب العربي فرصة متساوية في أية
مرحلة” ،وفقا ألرلوزوروف .فإس���رائيل تحتل الم���كان الثاني بين  65دولة من
حيث عمق الفجوات فيها ،بعد الواليات المتحدة.
وفقا للمعطي���ات يحصل الطال���ب اليهودي في المدرس���ة االبتدائية على
ميزانية أعلى بنس���بة  %30من الميزانية التي يحصل عليها الطالب العربي.
وتتس���ع الفجوة ف���ي المدارس اإلعدادي���ة ،حيث يحص���ل التلميذ اليهودي
عل���ى ميزانية أعلى من التلميذ العربي ب���ـ %50وفي المدارس الثانوية بـ%75
(معطيات أواسط  .)2016أي أن الميزانية التي يحصل عليها الطالب اليهودي
ضعفا ما يحصل عليه الطالب العربي .ميزانية وزارة التعليم ليس���ت ش���فافة
وبشكل مقصود ،فمقاييس رصد الميزانيات ليست معلنة وليست واضحة.
وعن���د إضافة الميزاني���ات التي تحصل عليها الس���لطات المحلية ودفعات
األهالي لس���لة التعليم ،ف���إن الميزانية التي يحصل عليه���ا الطالب العربي
تصبح أقل بنس���بة تت���راوح ما بين  %88 - %78قياس���ا بالطالب اليهودي ،ما
يعني أنه بالنس���بة لجهاز التعليم العام في إسرائيل ،يساوي الطالب العربي
ُ
تسع الطالب اليهودي!
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