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الضفة الغربية وداخل

الخط األخضر...

عدد سكان إسرائيل
يقترب من 8.2 مليون

»المش���هد االس���رائيلي«: أفادت معطيات جديدة نشرتها 

دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية بمناسبة الذكرى السنوية 

ال� 66 لتأس���يس إس���رائيل، التي يحتفل بها اإلس���رائيليون 

اليوم الثالث���اء بموجب التقويم العبري، أن عدد الس���كان بلغ 

ثمانية ماليين و180 ألف نس���مة، بينما كان عدد السكان لدى 

تأسيسها، في العام 1948 حوالي 806 آالف نسمة، وذلك بعد 

ترحيل قرابة 800 ألف فلسطيني.

ووفقا للمعطيات اإلسرائيلية، فإن عدد اليهود في إسرائيل 

يبلغ 6 ماليين و135 ألف نس���مة، ويشكلون نسبة 75%، بينما 

عدد العرب مليون و694 ألف نس���مة، يش���كلون نسبة %20.7، 

لكن هذه المعطيات تش���مل حوالي 300 ألف فلس���طيني في 

القدس الش���رقية المحتلة، وأكثر من عش���رين ألفا من سكان 

الق���رى العربي���ة الدرزي���ة في مرتفع���ات الجوالن الس���ورية 

المحتلة. وهناك 351 ألف مواطن إس���رائيلي، يشكلون %4.3 

من الس���كان، يفتقرون لتصنيف ديني، وغالبيتهم الساحقة 

من المهاجرين من دول االتحاد الس���وفييتي السابق وليسوا 

يه���ودا، لكنهم هاجروا إلى إس���رائيل م���ع أزواجهم اليهود. 

ويعيش في إس���رائيل، قرابة 200 أل���ف عامل أجنبي ونحو 56 

ألف الجئ أفريقي تس���للوا عبر الحدود مع مصر ال تش���ملهم 

معطيات السجل السكاني .

وازداد عدد سكان إس���رائيل منذ العام الماضي بحوالي 157 

ألف نس���مة، وهي زيادة بنس���بة 2% تقريب���ا. وولد خالل هذه 

الفترة قراب���ة 178 ألف طفل وتوفي 42 ألف مواطن. كما وصل 

إلى إسرائيل خالل هذه الفترة 24 ألف مهاجر بموجب »قانون 

الع���ودة« لليه���ود. وأضاف���ت المعطيات أن حوال���ي 75% من 

مواطني إسرائيل ولدوا فيها. 

وتوجد في إس���رائيل 14 مدينة يزيد عدد سكانها عن المائة 

ألف، بينها س���ت مدن يزيد عدد سكانها عن 200 ألف، أكبرها 

القدس المحتلة وتليها تل أبيب ثم حيفا وريش���ون لتسيون 

وأشدود وبيتاح تيكفا. 

وذك���رت صحيفة »إس���رائيل الي���وم«، أم���س االثنين، بأن 

معطي���ات نش���رتها الحكومة اعتم���ادا على أبح���اث الخبير 

الديمغرافي اإلس���رائيلي، البروفسور سيرجيو ديال فيرغوال، 

تدل عل���ى أن عدد الس���كان اليهود في الوالي���ات المتحدة 

مستمر في االنخفاض بشكل متواصل وأن عددهم اآلن يبلغ 

خمسة ماليين و425 ألفا.

وتبين من ه���ذه المعطي���ات أن ميتروبولين ت���ل أبيب، أي 

منطقة »غوش دان« في وسط إسرائيل، أصبح أكبر ميتروبولين 

في العالم يس���كنه اليهود ويبل���غ عددهم فيه ثالثة ماليين 

و120 ألف يهودي، بينم���ا ثاني أكبر تجمع لليهود في العالم 

موجود في مدينة نيويورك التي يسكنها مليونان و100 ألف 

يهودي. وأضافت المعطيات أن القدس وضواحيها هي ثالث 

أكب���ر تجمع يهودي في العالم، وع���دد اليهود فيها 861 ألفا 

و400 يه���ودي، تليها منطقة حيفا ويس���كنها 692 ألفا و100 

يهودي، ثم مدينة لوس أنجليس األميركية ويس���كنها 688 

ألفا و600 يهودي. 

كتب بالل ضاهر:

أعلن رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياه���و، عن وقف 

المفاوضات مع الفلس���طينيين في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة بين 

حركتي فت���ح وحماس، وهدد بفرض عقوبات اقتصادية ش���ديدة على 

الس���لطة الفلس���طينية، وفي مقدمتها تجميد تحويل أموال الضرائب 

والجمارك، التي تجبيها إس���رائيل لصالح السلطة. وشدد نتنياهو على 

عزمه سن »قانون أس���اس: القومية« وس���ط معارضة أحزاب المعارضة 

ووزيرة العدل، تسيبي ليفني لهذا القانون ووصفه بأنه غير ديمقراطي. 

ش���ف النقاب، األسبوع الماضي، عن أن إس���رائيل بنت قرابة 15 ألف 
ُ
وك

وحدة س���كنية في المستوطنات خالل التسعة ش���هور الماضية التي 

جرت فيها مفاوضات بين الجانبين.

حول هذه المواضيع أجرى »المشهد اإلسرائيلي« المقابلة التالية مع 

المحاضر في قس���م العلوم السياسية والباحث في الصراع اإلسرائيلي- 

الفلسطيني، البروفسور شاؤول ميشعال.

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: كيف تنظر إلى المصالحة الوطنية 
الفلسطينية، بين حركتي فتح وحماس، وكيف تنظر إلى رد فعل 

الحكومة اإلسرائيلية عليها؟
ميش���عال: »يوجد احتمال لنج���اح هذه المصالحة أكب���ر من المرتين 

السابقتين، في العامين 2011 و2012، ألنه توجد هذه المرة إرادة وحاجة 

لدى الجانبي���ن للتوصل إلى توافق معين من خ���الل رؤية ذكية للواقع 

الذي يصفع كليهما. فقد وصلت حماس إلى حضيض، واستمرار الوضع 

القائم من ش���أنه أن يشكل خطرا على وجودها كحركة، ألنه توجد، على 

ما يبدو، جهات أكثر شبابا وتطرفا وتتشكل كمعارضة خطيرة بالنسبة 

لحماس. وغياب ش���رعية دولية لحم���اس يجعل اس���تمرار تأثيرها، أو 

قدرتها على بلورة الواقع في غزة أكثر إشكالية، خاصة على ضوء األزمة 

في العالقات بينها وبين مصر والس���عودية. ولك���ن بصورة متناقضة، 

ومهم���ا بدا ذلك غريبا، ف���إن الجهة الوحيدة التي م���ا زالت تتحاور مع 

حماس هي إس���رائيل. ومن ه���ذه الناحية فإن حماس تواجه مش���كلة 

تتعاظ���م وتتزايد خطورته���ا حيال مجرد قدرتها على الس���يطرة على 

الواقع. ولذلك فإن البحث عن مخرج كان بواسطة إبداء االستعداد للحوار 

مع السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن )محمود عباس(. 

ومن ناحية أبو مازن، فإن رغبته في دفع حل سياسي للصراع، لن يكون 

ممكن���ا، على ما يب���دو، من دون هذا التقارب. ويكاد الس���بب هنا يكون 

معاكسا، وهو أنه تواجه حماس مشكلة في الحصول على شرعية دولية، 

فإن لدى عباس مش���كلة ف���ي الحصول على ش���رعية داخلية. ويصعب 

القول إلى أي مدى يدعمه الس���كان الفلس���طينيون وبشكل خاص في 

الضف���ة الغربية، ف���ي اإلقدام على تنفيذ خط���وات بعيدة المدى، مثل 

التوقيع على اتفاق مع إسرائيل أو التقدم نحو تسوية معها. وعلينا أن 

نتذكر أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين هم من الشباب، ومتوسط 

األعم���ار هو 15 عاما، ومن الصعب معرفة كم هي النس���بة التي تدعمه 

من بينه���م. وإذا ربطت بين هذين األمرين، عدم وجود ش���رعية دولية 

لحماس وضعف شرعية أبو مازن الداخلية، فإنه بإمكاننا أن نفهم سبب 

سعي الجانبين إلى المصالحة، بحيث سيحصل األول على شرعية دولية 

والثاني على ش���رعية داخلية، وربما يكون بإم���كان كليهما معا الخروج 

إلى طري���ق جديدة. رغم ذلك فإن���ه توجد صعوبة هائل���ة في تطبيق 

ه���ذا االتفاق ل���دى الدخول إل���ى تفاصيله، لكني أعتق���د أن الجمهور 

الفلسطيني سيدفع من أجل تحقيق المصالحة هذه المرة. لكني لست 

مؤمنا أن األمور ستصل إلى وحدة وطنية تدوم ألمد طويل ألن الخصومة 

بينهما كبيرة جدا«.

)*( إذا كان الوضع بهذا الشكل، وإسرائيل هي الجهة الوحيدة 
التي تتحدث مع حماس، فلماذا كان رد الفعل اإلس���رائيلي على 
المصالحة بهذه الشدة وأوقفت المفاوضات وقررت فرض عقوبات 

اقتصادية على السلطة الفلسطينية؟
ميشعال: »ال أعتقد أنه توجد عالقة بين التعامل مع حماس والتعامل 

مع الس���لطة الفلس���طينية. وحكومة إس���رائيل الحالي���ة والعتباراتها 

الخاصة، وباألس���اس بس���بب اعتب���ارات داخلي���ة، تطب���ق مقولة وزير 

الخارجية األميركي األسبق، هنري كيسنجر، بأنه ال توجد لدى إسرائيل 

سياسة خارجية وإنما سياسة داخلية فقط. بمعنى أن تركيبة الحكومة 

الحالية أوصلت رئيس حكومة إس���رائيل إلى االس���تنتاج بأنه ال يوجد 

احتم���ال كبير بأن يبقى في الحكم بعد تطبي���ق مبادرة وزير الخارجية 

األميركي، جون كيري، إلجراء تغيير بعيد المدى في الوجود اإلسرائيلي 

في الضفة، وهو أمر س���يؤدي إلى حل الحكومة والذهاب إلى انتخابات 

جديدة. 

وق���د رفض نتنياه���و، أو واجه صعوبة، في تقدي���م تنازالت من أجل 

تطبيق اتفاق كهذا. ولس���ت متأكدا من أنه فعل ذلك بارتياح، وال شك 

لدّي أنه يعلم بأنه سيكون هناك ثمن لعدم الموافقة هذه، وأن النتيجة 

قد تكون انعدام الس���يطرة على ما س���يحدث ميدانيا. وهذا يعني أنه 

يعلم أن ع���دم وجود اتفاق س���يصعد الوض���ع ميدانيا، وأن الس���لطة 

الفلسطينية س���تضعف بنظر الجمهور الفلس���طيني ولن تتمكن من 

السيطرة على األوضاع عندها، وسيكون هذا وضعا غير مريح إلسرائيل. 

وفي تقديري فإنه حتى لو أعلنت إس���رائيل عن فرض عقوبات فإنه من 

الجائز جدا أنها لن تسمح بحدوث أزمة اقتصادية كبيرة، وستجد طرقا 

غير رس���مية وخفية م���ن أجل مواصلة تقديم المس���اعدة االقتصادية 

للس���لطة الفلس���طينية. وإذا لم تفعل إس���رائيل ذلك فستفعل ذلك 

الواليات المتحدة أو االتحاد األوروبي« على األرجح.

)*( تم الكشف، األسبوع الماضي، أن إسرائيل بنت قرابة 15 ألف 
وحدة س���كنية في المستوطنات خالل األشهر التسعة الماضية 
التي جرت فيها المفاوضات مع الفلسطينيين. كذلك بعد توقيع 
اتفاق أوسلو بنت إسرائيل بشكل مكثف في المستوطنات. كيف 

تفسر ذلك؟
ميش���عال: »أعتقد أن هذه القرارات تسعى إلى ضمان أمر واحد، وهو 

الحفاظ على األماكن التي قررت إسرائيل عدم االنسحاب منها بأي حال 

من األحوال، وال أس���تبعد أنها س���تعطي مقابل البناء في هذه األماكن 

المهمة بالنس���بة ألمنها  أراضي تقع داخل الخ���ط األخضر. أي أن هذا 

البناء ال يتناقض مع إمكانية تبادل األراضي. ومعظم أعمال البناء هذه، 

حس���بما فهمت، تجري بصورة مثابرة ومنتظمة في المناطق التي قررت 

حكومة إس���رائيل، وفقا العتباراتها ومفاهيمه���ا، أنه يجدر أن تتواجد 

دولة إسرائيل فيها. وال شك في أن أعمال البناء هذه تعيق المفاوضات، 

لكنها ال تناقض إمكانية إجراء مفاوضات والتوصل إلى تسوية. ألنه لم 

يتم القول أبدا أن هذا األمر ليس باإلمكان حله«.

)*( فيما يتعلق بمش���روع »قانون القومية« الذي أكد نتنياهو 
عزمه على سنه. إذا أبرمت إسرائيل سالما وقامت دولة فلسطينية 
في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وس���تكون إس���رائيل ذات 
أغلبية يهودية بنسبة 75% تقريبا، فما هي الحاجة إلى تعريفها 
على أنها »دولة الش���عب اليهودي« ومطالبة الفلسطينيين فقط 

باالعتراف بذلك؟
ميشعال: »ألن الموجود في الحكم اآلن هو ذلك التيار السياسي الذي 

يعتبر أن المفهوم القومي للش���عب اليهودي في أعلى سلم أولوياته. 

ولو كان موجودا في الحكم اليوم من صنع أوس���لو، أو من وقع االتفاق مع 

مصر أو مع ياس���ر عرفات أو مع األردن، فإني واثق أن هذا األمر لن يكون 

 اهتمامها هو 
ّ

موج���ودا. لكن لدينا ف���ي الحكم اآلن حزب أو حركة ج���ل

التشديد على األمور األكثر قومية واألكثر يهودية واألقل ديمقراطية. 

في نهاية األمر س���يتم سن هذا القانون، لكن لن يكون له تأثير فعلي 

على تعايش مستقبلي بين إسرائيل ودولة فلسطينية«.

)*( كيف تنظر إلى التوتر الحاصل في الحرم القدسي؟
ميشعال: »الوضع خطير جدا. ودعنا نذكر أن االنتفاضة الثانية بدأت 

من أحداث وقعت في جبل الهيكل ]أي الحرم القدسي[. وقسم كبير من 

النزاع���ات العربية – اليهودية التي وقعت في التاريخ كانت تدور حول 

جبل الهيكل. وهذا موضوع حس���اس ليس للفلس���طينيين فقط وإنما 

لجميع المس���لمين ف���ي العالم وكذلك لجميع اليه���ود في العالم. وقد 

يحدث هنا صدام بين اإلس���الم واليهودية. وعندها سيكون صعبا جدا 

الس���يطرة على الوضع. وينبغي ب���ذل كل جهد كي ال يحدث أمرا كهذا، 

ألن���ه إذا حدث فإنه يمك���ن أن تتدهور األمور إل���ى أماكن ال أحد يرغب 

بالوصول إليها، مثل حرب دينية«.  

مقابلة خاصة مع المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة تل أبيب

الـبـروفـســور شـاؤول مـيـشــعـال لـ »الـمـشـهـد اإلسرائيلي«: نتنياهو
يعلم أن عدم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين لن يمّر دون ثمن

اعتب���ر رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، أم���س االثنين، خالل 

مراس���م تخليد ذكرى الجنود اإلسرائيليين الذين قتلوا في الحروب، أنه لوال الجيش 

اإلس���رائيلي وشجاعة جنوده لكان مصير إسرائيل مشابه لمصير سورية، فيما هدد 

وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، برد الئق على أي تهديد فلسطيني أو إيراني.

وق���ال نتنياه���و خالل المراس���م التي أقيمت ف���ي القدس إنه »عل���ى بعد مئات 

الكيلومترات إلى الش���مال من القدس تجري مذبحة رهيبة، مذبحة يومية، حصدت 

أرواح الكثيرين حتى اليوم. هل يوجد ش���ك لدى أحد بأن هذا كان سيكون مصيرنا 

لوال قوة الجيش اإلس���رائيلي وجرأة روح مقاتلينا؟«. وأضاف أن »الجيش اإلسرائيلي 

وأذرع األم���ن هي األمر الوحيد الذي يفصل بين ذبح ش���عبنا في الماضي وش���عبنا 

اليوم، وإس���رائيل هي دولة بإمكانها الدفاع عن نفسها أمام أي تهديد، بيد أن هذا 

األمن تم اقتناؤه بثمن أثقل مما يمكن تحمله بفقدان أعزائنا«. 

وقاطع خط���اب نتنياهو عدد من المحتجين، من ذوي اإلس���رائيليين الذين قتلوا 

في عمليات مس���لحة، احتجاجا على قرار الحكومة اإلس���رائيلية باإلفراج عن األسرى 

الفلس���طينيين القدامى، الذين امتنعت الحكومة عن إطالق س���راح الدفعة الرابعة 

واألخي���رة منه���م. ورفع المحتجون خرقا م���ن القماش باللون األحم���ر. ورد نتنياهو 

عليه���م بالقول »لقد توقعت احتجاجكم. وقرأت رس���التكم وعرفت أنني س���ألتقي 

بك���م هنا، لكني رأيت أنه من مس���ؤوليتي المجيء والوقوف س���وية معكم في يوم 

الذكرى ألعزائكم. واإلرهاب ضدنا مستمر منذ مئة عام«. واعتبر نتنياهو بشأن قرار 

اإلفراج عن األس���رى القدامى، أن »القرار الذي ت���م اتخاذه يصطدم مع قيم العدالة. 

والواقع المعقد في منطقتنا تسبب خالل العقود األربعة األخيرة بأن تتخذ حكومات 

إسرائيل مرة تلو األخرى قرارات أصعب مما يمكن تحمله«.

وتطرق ليبرمان إلى الموضوع الفلسطيني، خالل خطاب ألقاه في مراسم مشابهة 

أقيمت في بلدة »كريات غات«، وقال إن »الطموحات بالتوصل إلى س���الم مع جيراننا 

ما زالت كما كانت، وكانت حكومات إس���رائيل مستعدة للتوصل إلى تسويات، ولكن 

عندما ال يكون هناك استعداد لدى الجانب اآلخر، فإن هذا األمر بمثابة مستحيل«.

وأضاف ليبرمان أن االلتزام األول لحكومة إس���رائيل هو االهتمام بأمن مواطنيها 

وأنها لن تس���اوم على ذل���ك »حتى على ضوء تهديدات الفلس���طينيين بانتفاضة 

ثالثة أو حل الس���لطة الفلسطينية وما إلى ذلك من محاوالت التخويف«. وهدد بأنه 

»سنعطي ردا الئقا ومؤلما على أي تهديد أو استفزاز من جانب الفلسطينيين أو من 

يرعونهم، أي إيران«.

من جانبه، قال رئيس حزب »البيت اليهودي« اليميني المتطرف ووزير االقتصاد، 

نفتال���ي بينيت، في المراس���م التي ج���رت في مدينة حولون إنه »م���ن هذا المكان 

بال���ذات نقول بصوت صاٍف أن ال أحد في العالم بإمكانه أبدا أن ينتقد أخالقياتنا، ال 

الصامتين عن المذبحة في س���ورية، أو الصامتي���ن عن الصواريخ التي يتم إطالقها 

على أوالدنا في جنوب البالد منذ س���نوات«. واعتبر بينيت أن »العالم فقد منذ وقت 

طويل الحق في تقديم المواعظ لنا في الشؤون األخالقية«.

بدوره قال وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موشيه يعلون، إن »الذين يريدون السوء لنا، 

القريبين والبعيدي���ن، يواصلون محاوالتهم من أجل تش���ويش حياتنا، ويرفضون 

االعت���راف بحقنا في بيت قومي يهودي بأي حدود كانت. وتس���تمر دول ومنظمات 

في التمويل والتدريب والتس���ليح من أجل تحقيق ه���دف واحد: قتل اليهود فقط 

ألنهم يهود«.

وكان رئيس أركان الجيش اإلس���رائيلي، بيني غانتس، قال خالل افتتاح المراسم، 

مساء أول من أمس، »إننا نعلم أن الهدوء األمني النسبي الذي نشهده في السنوات 

األخيرة هو وهم مضلل، وبإمكان أي ش���رارة أن تؤدي إلى حريق كبير. ونتعهد بأننا 

سنقف متأهبين ومس���تعدين للرد على أي اشتعال وسننفذ أي مهمة تتطلب منا 

حماية أمن إس���رائيل. وهذا هو األمر األس���مى الذي نطلبه م���ن قواتنا. ولن نتمكن 

من ضمان عودة جميع قواتنا بس���الم. وس���وف نعزز ونحصن حدودنا ونردع أعداءنا 

وسنعمل على تكتل الصفوف واألخوة في وطننا«.

م���ن جانبه قال الرئيس اإلس���رائيلي، ش���معون بيريس، إنه »قب���ل 67 عاما قررت 

األمم المتحدة قيام دولة يهودية، لكن ليس هذا اإلعالن هو الذي أقام هذه الدولة 

الرائعة، وإنما قامت بدم���اء أبنائها وعرق طالئعها ورؤيا أنبيائها. وكل كلمة بقيت 

وراءه���م كانت وصي���ة تقول لنا أن نكون أخالقيين مثل الوصايا العش���ر، وأن نكون 

ش���جعانا وأبطاال، وأن نكون مجتمعا متنورا يبني، وأن نكون دولة ديمقراطية وحرة، 

وأن نكون ش���عبا ينش���د السالم. ونحن نقترح على جيراننا ش���راكة حقيقية وحياة 

جديدة، تحل فيها األش���جار المثمرة مكان السهام التي تزرع األسى. وأنا واثق من 

أننا جميعا سنحظى بأن نرى هذه األيام«. 

نتنياهو عازم على سن قانون يكرس يهودية إسرائيل
وأعلن نتنياهو أنه عازم على س���ن »قانون أساس:القومية«، الذي يعرف إسرائيل 

بأنها الدولة القومية لليهود، واعتبر أن عدم س���نه س���يجعل إسرائيل دولة ثنائية 

القومية. وقال لدى افتتاحه اجتماع حكومته األسبوعي، أول من أمس، أنه »ال يوجد 

تعبير كاٍف عن دولة إس���رائيل، وهذا ما يقترحه ويوفره ’قانون أس���اس: القومية’، 

الذي سيعّرف الحق القومي للشعب في دولة إسرائيل من دون المس بحقوق الفرد«.

وأضاف أن هذا القانون »س���يحصن مكانة قانون العودة )لليهود( بقانون أساس، 

وكذل���ك الرموز الوطني���ة وعناصر أخرى للصي���رورة القومية، وأس���اس وجود دولة 

إسرائيل نابع من كونها الوطن القومي للشعب اليهودي«.

وقال نتنياهو ملمحا إلى معارضة وزيرة العدل اإلسرائيلية، تسيبي ليفني للقانون، 

إن »ثمة من يريدون دولة فلس���طينية إلى جانب دولة ثنائية القومية في إس���رائيل 

وفي أراضينا المقلصة. وأنا أقول إنه ال يمكن إمس���اك العصا من طرفيها القوميين – 

االنفصال )عن الفلس���طينيين( من أجل منع دولة ثنائية القومية وبالمقابل تقديس 

دولة ثنائية القومية داخل الدولة«. وتابع أن القانون »س���تتم صياغته من خالل حوار 

مع جميع مركبات االئتالف. وهذا ليس ش���أنا سياسيا، وقد أعلنت أني سأدعم القانون 

عندما طرحت المعارضة مشروع القانون هذا في الماضي«. 

ويشار إلى أن »قانون أساس: القومية« الذي يطرحه نتنياهو اآلن يقضي بتفضيل 

يهودية الدولة وما يترتب عن ذلك على القوانين الديمقراطية، فيما أكدت ليفني 

أنها تعارض مش���روع القانون بس���بب طبيعته غير الديمقراطية. كما أعلنت أحزاب 

المعارضة عن معارضتها لمش���روع القانون هذا. رغم ذلك ق���ال نتنياهو إن »دولة 

إس���رائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، وقوانينها األساس تعطي تعبيرا كامال 

للجانب الديمقراطي للدولة بواس���طة منح المساواة الكاملة ألي مواطن في إسرائيل 

وذلك من خالل قانونين أساس: كرامة اإلنسان وحرية العمل«.

نتنياهو يعتبر قرار حكومته بإطالق سـراح األسـرى 
الفـلـسطـيـنـيين القـدامى يصـطــدم بقيم العدالـة!

* ليبرمان يهدد برد الئق على أي تهديد فلسطيني أو إيراني * بينيت: العالم فقد منذ وقت طويل الحق في تقديم المواعظ 

لنا في الشؤون األخالقية * غانتس: نعلم أن الهدوء األمني النسبي الذي نشهده في السنوات األخيرة هو وهم مضلل *

نتنياهو يتوسط بيريس ويعلون قبل خطابه التحريضي.                            )إ.ب.أ( 
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لن نكون شعبا حرا 
أبدا ما دمنا ننتهك 

حقوق جيراننا

بقلم: سامي ميخائيل )*(

منذ أجيال عديدة وعيد الفصح 

بقيمتْي���ن  مرتب���ط  اليه���ودّي 

األولى،  ُمقّدس���تْين:  أساسيتْين 

الحرية اإلنس���انية وتعني إلغاء 

أّي شكل من أش���كال القمع. ولن 

نكون ش���عبا ح���را أبدا م���ا دمنا 

ننتهك حق���وق جيراننا وحقوق 

الالجئي���ن الذين يقرعون أبوابنا. 

 األساس 
ّ

القيمة الثانية هي الحق

 إنس���ان بالتمتع 
ّ

المكف���ول لكل

 جائع يأتي 
ّ

بنعمة الغ���ذاء. “كل

 محتاج يأتي ويشارك 
ّ

ويأكل، كل

في الفصح”.

وفيما نقرأ قص���ة الفصح التي 

تأتي لتغرس ف���ي روحنا هاتْين 

القيمتْي���ن، فإننا نش���هد قيادة 

 أذرعه���ا 
ّ

الدول���ة ممثل���ة ب���كل

تنتهك م���ا يعنيه ه���ذا العيد 

الجميل، يوميا. 

إن إس���رائيل واح���دة من أكثر 

ال���دول ثراًء ف���ي العال���م، إال أّن 

م���دى الفق���ر فيها  ُم���رّوع. ثمة 

الكثير من الص���ور الصعبة التي 

تلتقط أناس���ا يرزحون تحت نير 

وطأة المعيش���ة. الكثير، الكثير 

المش���ّردين. والكثي���ر من  م���ن 

من  والكثير  الفق���راء،  األطف���ال 

ين الذين يعان���ون البرد 
ّ
الُمس���ن

في الش���تاء والحّر ف���ي الصيف، 

وال يس���تطيعون ش���راء األدوية 

الالزم���ة لهم. وثم���ة الكثير من 

���الب المأوى، 
ُ
عملي���ات اعتقال ط

وثمة الكثير من نقل الممتلكات 

العاّم���ة إلى الملكي���ات الخاّصة 

والّجِش���عة. هذه األيدي تمتهن 

الس���رقة جدا، مثل أيدي شركات 

المياه  التي رفعت أسعار  المياه 

بش���كل كبير ومن دون حس���اب، 

وهي تقوم بسهولة بالغة بقطع 

واألس���اس  الحيوّي  العنصر  هذا 

التقلي���ص  إّن  العائ���الت.  ع���ن 

الخدم���ات   
ّ

كل ف���ي  الحاص���ل 

االجتماعية هو كيدّي ومؤلم.

العنصري���ة  تحّول���ت  لق���د 

ق���وت  إل���ى  اآلخ���ر  وكراهي���ة 

روح  ب���ه  ُيس���ّممون  للجماهي���ر 

الرياضة  بمالعب  ابتداًء  الشعب، 

وانته���اًء باإلرهاب ال���ذي يزرعه 

الس���كان  بي���ن  المس���توطنون 

المناط���ق  ف���ي  الفلس���طينيين 

إس���رائيل  وتتمت���ع  المحتل���ة. 

بمي���اه غزي���رة بفض���ل  الي���وم 

المتطّورة. نحن نسمح  التقنيات 

ألنفسنا بتحويل الطرق الرئيسة 

قطع 
ُ
ت أزه���ار، فيم���ا  لبس���اتين 

المياه عن الحنفي���ات في منازل 

عشرات اآلالف من سكان القدس 

الشرقية، وتكون المياه مقطوعة 

عن الفلسطينيين في الغالب.

يج���ب أن نتذك���ر عش���ية عيد 

الفصح، أّن الوفرة التي سيقّدمها 

جزء من الس���كان على طاوالتهم 

س���تكون ظاه���رة عابرة م���ا دام 

هناك الكثير من الطاوالت فارغة، 

وم���ا دام الس���كن الش���عبّي في 

تضاؤل ومواطنون س���ُيلقى بهم 

الش���ارع، وما  إلى  خارج منازلهم 

دام الظل���م س���يلحق بمجموعات 

س���كانية مختلفة في المجتمع، 

وما دام الالجئون سُيسَجنون، وما 

دام المزيد م���ن األطفال الفقراء 

سيبيتون لياليهم ببطون خاوية. 

لن تق���وى أّي طائ���رة متقّدمة أو 

جيش مس���لح على تدعيم أمننا 

ما ُدمنا ن���دوس حّريات اآلخرين. 

زهر في بس���اتيننا 
ُ
الزه���ور لن ت

بينن���ا  أن���اس  دام  م���ا  طوي���اًل 

وجيراننا العطاش���ى سيفتقرون 

لقطرة الماء.

لن تك���ون هذه الوف���رة دائمة 

ولن تك���ون الحرية قوّي���ة إال إذا 

م���ن نصيب  األمور  كانت ه���ذه 

جيرانن���ا وم���ن نصي���ب الفقراء 

والمحتاجين بيننا.

ى أن نحتفل بعيد الحرية 
ّ
نتمن

والعدالة االجتماعية في الس���نة 

القادمة بتفاؤل أكبر. األمر َمنوط 

بنا، ونحن المسؤولون عن ذلك.

 علين���ا عي���دا الفصح، 
ّ

وليح���ل

اليهودي والمسيحي، بالخيرات.

عيد ربيع سعيد لنا جميعا.

____________________

)*( كاتب إسرائيلي ورئيس “جمعية 

إســــرائيل”. هذا  المواطن في  حقوق 

المقال نص تهنئة في مناســــبة عيد 

الفصح اليهودي الذي صادف أخيرًا.

نتنياهو والنووي اإليراني: خيبة الجهود.

ورقة تقدير موقف جديدة صادرة عن »معهد سياسة الشعب اليهودي«: 2014- عام حسم إستراتيجي

خطاب إسرائيل حول وجوب مهاجمة إيران عـسكـريًا بات
يصـطـدم بـعـقبـات كـبـيـرة في الـواليات الـمتحدة والـغـرب!

كغم بلوتونيوم سنويًا كافية لقنبلة نووية واحدة(،

إحكام نظ���ام الرقابة، بما يش���مل الوصول إلى 

المنشآت المش���بوهة كمواقع بناء أسلحة نووية 

)مثل: القاعدة العسكرية في فريشين(،

تلقي إجابة إيرانية بش���أن ما ل���دى الغرب من 

أدلة تش���ير إل���ى محاوالت في الماض���ي لتطوير 

سالح نووي،

تقليص مشروع الصواريخ البالستية اإليراني،

رفع العقوبات وتحري���ر حوالي 100 مليار دوالر 

مجمدة حاليًا في بنوك الغرب.

وتقدر غالبية المحللين، وبش���كل مخالف تمامًا 

لموقف إس���رائيل، أن الواليات المتحدة والغرب 

س���يتوصالن إلى اتفاق دائم يسمح باإلبقاء على 

ق���درة نووي���ة إليران، والس���ماح له���ا بتخصيب 

اليوراني���وم عل���ى أراضيه���ا. وم���ع أن الواليات 

المتحدة تطال���ب بضمان أال تك���ون إليران قدرة 

سريعة على إنتاج قنبلة نووية، يطمح اإليرانيون 

للحص���ول على مكانة مش���ابهة لمكان���ة أعضاء 

مجتمع���ات NPT  األخ���رى، والتي لي���س لديها 

أي أس���لحة نووية )مث���ل األرجنتي���ن والبرازيل 

اللتي���ن تخصب���ان اليورانيوم وتحظي���ان برقابة 

ضعيفة نس���بيًا(، ذلك أن االتفاق المرحلي حدد 

أن »المش���روع النووي اإليراني س���يحظى بعالقة 

مش���ابهة لتلك التي تحظى بها مشاريع األعضاء 

ف���ي NPT والتي لي���س لديها أس���لحة نووية«. 

وبهذه الروح يصرح قادة إيران بأنهم لم يوافقوا 

ولن يوافقوا على تفكيك أي منش���أة أو أي جهاز 

طرد مركزي أو حتى إغالق منشأة أراك.

إن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ضمن اإلطار 

الزمن���ي المحّدد لن يكون بالضرورة نهاية أخيرة 

للجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق دبلوماس���ي 

مع إيران. ومن المحتمل أن تجد إسرائيل نفسها 

ف���ي وضع يتم فيه تجديد االتف���اق المرحلي مع 

إيران مرة تل���و األخرى )أو قد تجد نفس���ها أمام 

اتفاق نهائي ال يشبع رغباتها(.

إن واقعًا كهذا يضع إسرائيل في مشكلة - هل 

تهاجم المواقع النووية عسكريًا؟. 

اآلراء في أوساط المحللين المختلفين منقسمة. 

هن���اك من يعتقد بأن إس���رائيل لن تس���مح بأي 

شكل من األشكال أن يكون هناك وضع تستطيع 

فيه إيران التحول بس���رعة كبيرة نس���بيًا إلنتاج 

سالح نووي، وس���تضطر للعمل عسكريًا ضد هذا 

التهديد. آخرون يعتق���دون أنه ال يوجد احتمال 

لسيناريو كهذا، ألن إس���رائيل لن تهاجم إيران 

طالم���ا أن الوالي���ات المتح���دة تدي���ر مفاوضات 

مع طه���ران، وقطعًا ال - إذا م���ا توصلت الواليات 

المتح���دة إلى اتفاق نهائي مع إيران. إن أصحاب 

    ترجمة وإعداد: سعيد عياش

التحّدي األردني

أدى »الربيع العربي« إل���ى اندالع مظاهرات في 

األردن، لكن ليس في المستوى الذي شهدته دول 

عربية أخرى. فاالحتجاجات تركزت حول مواضيع 

الفس���اد، الدعوة إلصالح سياس���ي، والتعبير عن 

الغضب تجاه الوضع االقتصادي المتردي، ارتفاع 

األس���عار، المس���توى العالي للبطالة )30%(. إن 

المعارض���ة في األردن امتنع���ت في الماضي عن 

انتقاد الملك نفس���ه، ذلك أن تحدره من س���اللة 

النب���ي محم���د يعطيه ش���رعية معقول���ة. ولكن 

منذ اندالع »الربيع العرب���ي« تزعزع هذا المحرم، 

 )مع التأكيد على 
ً
وهوجم المل���ك والعائلة عالنية

زوجة الملك التي يتم عرضها كمبذرة ومعزولة( 

على الرغم م���ن أن دعوات تغيي���ر النظام كانت 

قليلة وجاءت من هوامش الحلبة السياسية.

لم تقتصر دعوات اإلصالح، التي من ش���أنها أن 

تقلص من صالحيات المل���ك وتؤدي إلى تحويل 

األردن إل���ى نظام ملكي دس���توري، على اإلخوان 

المسلمين. بل حتى في قاعدة الدعم التقليدية 

للملكية، القبائل البدوي���ة )التي ترى في الملك 

كابح���ًا لتنامي ق���وة الفلس���طينيين(، برز هناك 

غليان وعدم ارتياح. والحرب األهلية في س���ورية 

زادت م���ن تأزي���م الوض���ع الداخلي ف���ي األردن 

وأصاب���ت االقتص���اد والبنى التحتية والنس���يج 

االجتماع���ي بأض���رار إضافية وخطي���رة )حوالي 

60% من التج���ارة الخارجية كانت تمر عن طريق 

س���ورية(. هناك أيضًا أكثر م���ن 600 ألف الجئ 

س���وري )يش���كلون اآلن 10% من مجموع س���كان 

األردن( يمثلون عبئًا ثقياًل على المملكة )إضافة 

إلى مئ���ات آالف العراقيين الذين بقوا في الدولة 

من���ذ الحرب في العراق(. ولق���د اضطر األردن إلى 

دفع مبالغ طائلة أكثر من مرة الس���تيراد الطاقة، 

بع���د أن تم تفجير األنبوب الناقل للغاز من مصر، 

على أيدي جهاديين في س���يناء. وهذا باإلضافة 

إلى أن ع���ددًا غير قليل م���ن العناصر الجهادية 

عبرت األردن إلى س���ورية لالش���تراك في القتال 

ضد نظام الرئيس بشار األسد، ما يثير القلق من 

تأثيره���م على زعزعة االس���تقرار في األردن بعد 

عودتهم.

إن خط���ر انهي���ار األردن تثير مخ���اوف كثيرة 

في الغرب وفي إس���رائيل. والرئي���س األميركي 

ب���اراك أوباما الذي اس���تضاف الملك األردني في 

الواليات المتحدة )14 ش���باط 2014( عبر عن دعمه 

 
ً
له، ووعد بمنح ضمانات بقيمة مليار دوالر، إضافة

إلى تجديد االتفاق - مدته خمس س���نوات- الذي 

يضمن استمرار المساعدات المدنية والعسكرية 

السخية من الواليات المتحدة إلى عمان. 

إن بق���اء األردن مس���تقرًا بتوجه���ات غربي���ة 

وحميمة يمنح إسرائيل عمقًا إستراتيجيًا مهمًا. 

وقد أثبتت قوات األمن األردنية كفاءتها ونجحت 

في إفش���ال محاوالت عناصر إرهابية الس���تغالل 

األراض���ي األردني���ة كقاعدة لمهاجم���ة أهداف 

إسرائيلية. 

إن احتم���ال ح���دوث تق���دم ف���ي المفاوضات 

الفلس���طينية- اإلس���رائيلية يثير أيضا مخاوف 

ضمن مكانته في 
ُ
الجان���ب األردني: كي���ف س���ت

األماكن المقدس���ة في القدس؟ وكيف سيحافظ 

على أمن ح���دوده بعد إقامة دولة فلس���طينية؟ 

وكي���ف س���يضمن أن ح���ل مش���كلة الالجئي���ن 

الفلس���طينيين ل���ن يغفل مصي���ر أولئك الذين 

وجدوا ملجأ لهم في المملكة، وأن يتم تخصيص 

األردني���ة عن  للحكوم���ة  تعويض���ات مناس���بة 

التكاليف التي تكبدتها على مدار السنوات؟. 

إن القرار السياس���ي من وجهة نظر إس���رائيل 

يجب أن يكون العمل على تقوية األردن اقتصاديًا 

وأمنيًا، وإزالة الش���ك لديه من كون إسرائيل ترى 

في األردن حاًل للمشكلة الفلسطينية.

التحّدي التركي
إن األزم���ة الح���ادة بين إس���رائيل وتركيا التي 

نشأت على خلفية قافلة السفن التركية لغزة في 

العام 2010 اتخذت مس���ارًا مختلفًا عندما اعتذر 

رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو 

م���ن رئيس حكوم���ة تركيا رجب طي���ب أردوغان 

في محادثة تلفونية تم إجراؤها على مس���مع من 

الرئي���س أوباما قبل وقت قصير من إقالع طائرته 

في زيارته )22 آذار 2013(. وقد عبر فيها نتنياهو 

ع���ن اس���تعداده المبدئ���ي لص���رف تعويضات 

لعائالت قتلى س���فينة مرمرة. وأما بشأن الطلب 

الترك���ي اإلضافي )رفع الحص���ار عن غزة( فأوضح 

نتنياهو أنه يتم اآلن تنفيذ تس���هيالت بش���أن 

عبور األشخاص والبضائع لقطاع غزة. 

لق���د عملت الواليات المتح���دة من أجل تحقيق 

المصالح���ة بي���ن حليفتيه���ا اللتين تش���كالن 

بالنس���بة لها مرساة االس���تقرار في قلب إقليم 

عاصف ومتقلب. ويمكن القول إن الحرب األهلية 

ف���ي س���ورية زادت من ح���رص كل م���ن القدس 

وأنقرة على التوصل إل���ى تهدئة لألزمة القائمة 

فيما بينهما، وخلق أس���اس للتع���اون - الذي من 

المتوق���ع أن يك���ون مطلوبًا - في ظ���ل تداعيات 

اس���تمرار تدهور األوض���اع في الجارة س���ورية، 

م���ع أن غالبية المحللي���ن ال يتوقعون العودة إلى 

التي طبعت  العالقات االس���تراتيجية  مس���توى 

في الماضي عالق���ة الدولتين )على الرغم من أنه 

عل���ى مدار فت���رة األزمة الصعبة بي���ن الدولتين 

ارتفع معدل التبادل التج���اري المدني بينهما(. 

 لدعمها جهات إس���المية، بما 
ً
إن تركي���ا ونتيجة

فيها حم���اس، تجع���ل إس���رائيل متحفظة جدًا 

تجاهه���ا، خاصة وأن���ه يقف على رأس���ها قائد 

موقفه األساسي معاد إلس���رائيل، وهو ال يتردد 

بهدف رفع ش���عبيته في تركي���ا والعالم العربي 

في استعمال خطاب حاد معاد إلسرائيل.

إن مث���ل ه���ذا الدافع قاب���ل ألن ينفجر في ظل 

المش���اكل الداخلية التي تهدد اس���تقرار حكم 

أردوغان: ضعف في النمو االقتصادي، احتجاجات 

اجتماعية، الكش���ف عن فس���اد حكومي، ووقوف 

فتح الله غولن - القائد الديني الشعبي المقيم في 

الواليات المتحدة - وحركته ضد أردوغان. وهكذا 

فإنه على الرغ���م من تالقي المصالح فيما يتعلق 

بسورية، والخوف المش���ترك من عدم االستقرار 

فيها، وتنام���ي جماعات االرهاب والجهاد، هناك 

الكثير من االختالف في التوجهات والسياس���ات 

التي من شأنها أن تلقي بظاللها على المصالحة 

وعلى العالقات بين أنقرة والقدس.

بالتزام���ن مع كتابة ه���ذه األس���طر أعلن وزير 

الخارجي���ة الترك���ي أن كال الدولتي���ن أقرب من 

التوصل إلى اتف���اق مصالحة بينهما، كذلك فإن 

الصحافة تتحدث عن موافقة إس���رائيل على رفع 

مبل���غ التعويض ل���� 20 ملي���ون دوالر وأن هناك 

اتفاقًا وش���يكًا بين أنقرة والقدس س���يمكن من 

إع���ادة العالقات إلى مس���ارها والس���فيرين إلى 

موقعي عملهما. مع ذلك، ونظرًا إلى أنه س���تكون 

لالتفاق مع إس���رائيل آثار سياس���ية داخلية في 

تركي���ا )يتوجب عرض االتفاق على البرلمان ألخذ 

مصادقت���ه( فإن من المحتمل أن تتأخر مس���يرة 

التطبيع نظرًا ألن أنقرة تدعي اآلن أنه إلى جانب 

التعويض واالعتذار يتوج���ب رفع الحصار البري 

عن غزة. وحتى فيما إذا ت���م التوقيع على اتفاق 

المصالحة فإنه سيكون من الصعب على إسرائيل 

االعتماد على تركيا كمرس���اة إقليمية داعمة لها 

كما كانت في العقود الماضية .   

التحّدي اإليراني
إن نجاح حسن روحاني في االنتخابات الرئاسية 

في إيران )15 حزيران 2013( أوجد توقعات بشأن 

تغيير وجهة السياس���ة اإليراني���ة. وعلى الرغم 

من أن روحاني كان ولس���نوات جزءًا من المؤسسة 

المحافظ���ة لكنه ب���رز كإصالحي وحظ���ي بتأييد 

ش���عبي واس���ع نتيجة لتعهده بالتغيي���ر، وبما 

يش���مل: إصالح العالقات مع الوالي���ات المتحدة 

والغ���رب، رفع العقوب���ات القاس���ية )منذ فرض 

العقوب���ات في العام 2012 هبط���ت قيمة العملة 

اإليرانية ب� 60% كما تقلصت الصادرات النفطية 

بنفس النسبة(. 

وق���د عّب���ر روحان���ي للغ���رب، من خ���الل جملة 

م���ن الخطوات المدروس���ة جيدًا، ع���ن رغبته في 

التس���وية، واستعداده للوصول إلى صفقة بشأن 

البرنامج النووي. وجاء تجس���يد »هجوم االفتتان« 

اإليراني هذا بشكل بارز من خالل خطاب روحاني 

أم���ام الجمعي���ة العام���ة لألمم المتح���دة، حيث 

امتن���ع حينها عن الهج���وم العنيف، الذي اعتاد 

عليه العالم من س���لفه محمود أحمدي نجاد، على 

إس���رائيل. فقد وصف المحرقة النازية كحدث ال 

يمكن التساهل معه. وعاود التأكيد على أن إيران 

لن تس���عى أبدًا إلى امتالك سالح نووي، نظرًا ألن 

ذل���ك محرم م���ن الناحية الش���رعية. ث���م وقبل 

مغادرته الواليات المتحدة هاتف الرئيس أوباما 

كاس���رًا بذلك القطيعة التي سادت بين قادة كال 

البلدين على مدار 34 عامًا، في ظل غياب اتصاالت 

كهذه.

رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية نتنياهو وصف 

روحاني بأن���ه »ذئب في ثوب حم���ل«، وحذر بأن 

إس���رائيل لن تخش���ى م���ن الوق���وف وحيدة في 

مواجهة التهديد اإليراني. أما محادثات النووي 

الت���ي تج���ددت فقد نجح���ت حقًا ف���ي تحقيق 

اتفاق مرحلي )24 تش���رين الثان���ي 2013( مدته 

6 ش���هور يتم خاللها إج���راء محادثات لتحقيق 

اتفاق نهائي ح���ول تلك القضي���ة. وقد وافقت 

إيران عل���ى أنه خالل المرحل���ة االنتقالية تلتزم 

بتخصي���ب اليوراني���وم حتى مس���توى 5% فقط 

)والت���ي ال تصلح للس���الح الن���ووي(، وبتقليص 

مخزون اليورانيوم لديها لمس���توى 20%، بحيث 

يصعب إعادت���ه إلى المس���تويات العالية التي 

تمكن من استخدامه عسكريًا، وكذلك عدم إنشاء 

أجهزة طرد جديدة، وعدم بن���اء مواقع تخصيب 

جديدة، والس���ماح لألمم المتحدة برقابة يومية 

على مواقع التخصيب في نتانز وفوردو، ومنشأة 

المياه الثقيل���ة في أراك، ومواق���ع إنتاج أجهزة 

الطرد، ومناجم اليوراني���وم. ومقابل ذلك تحظى 

إيران برفع جزئ���ي للعقوبات بحيث يتم تحرير 4 

ملي���ارات دوالر من أمواله���ا المجمدة في الغرب، 

والس���ماح بتصدير المنتوجات البتروكيميائية، 

والتجارة في الذه���ب والمعادن الثمينة األخرى، 

واس���تيراد قطع طائرات وغيره���ا. وهذا االتفاق 

دخل حيز التنفيذ )ف���ي 20 كانون الثاني 2014(. 

ومنذ هذا التاريخ تبدأ مرحلة الش���هور الس���تة 

المحددة للوصول إلى اتفاق دائم بشأن الموضوع 

النووي )من المتوقع التمديد لنصف سنة أخرى(.

من جانبه، وص���ف نتنياهو هذا االتفاق بالخطأ 

التاريخي. أم���ا منتقدو هذا االتف���اق فيرون أنه 

لم يمن���ع اقتراب إيران من الحص���ول على قنبلة 

ذري���ة ألن خطوات إي���ران في هذا اإلط���ار كلها 

عكس���ية، وألنه يسمح لها باس���تمرارية التقدم 

في كافة مسارات التطوير المطلوبة نحو الهدف: 

إنت���اج مواد انش���طارية، تطوير أجي���ال جديدة 

من أجهزة الطرد المركزي، تطوير الس���الح ذاته 

وتأهيل صواريخ االطالق. إن االتفاق وفقًا ألقوال 

المنتقدي���ن لم يضع أي حد الس���تمرار نش���اط 

طهران في المنطقة )أنظر ما يحدث في سورية( 

وتورطه���ا ف���ي اإلرهاب، ب���ل إنه عملي���ًا منحها 

النووي  اليورانيوم  الش���رعية لمواصلة تخصيب 

في إيران م���ع اإلبقاء على قدرته���ا النووية كما 

هي: حوال���ي 19000 جهاز طرد مركزي، جزء منها 

محس���ن )ف���ي 2003 كان بيد إي���ران 200 فقط(، 

يورانيوم مخصب يكفي لتزويد إنتاج 5- 6 قنابل 

نووية، موقع للمياه الثقيلة غير ذي فائدة النتاج 

الكهرباء ولكنه قادر على انتاج بلوتونيوم لقنبلة 

نووي���ة، مواقع تخصيب صواري���خ بعيدة المدى. 

وذكر أيضًا ب���أن تقليص العقوبات يرفع الضغط 

الذي تمت ممارسته بفاعلية على طهران، ويرسل 

رس���ائل إلى عالم األعمال الغربي للبدء بالتسابق 

م���ن أجل الحصول على صفق���ات كبيرة مع إيران 

)وفعاًل فإن وفودًا أوروبية وروس���ية أخذت تندفع 

نحو طهران(.

إن المفاوضات على االتفاق الدائم التي ستبدأ 

في )18 نيسان 2014( من المتوقع لها إنجاز »حل 

كام���ل وطويل األمد يضمن ب���أن البرنامج النووي 

اإليراني هو ألهداف سلمية«. 

ومن جانبها فإن الوالي���ات المتحدة تصبو إلى 

اتف���اق يقلص القدرة النووي���ة إليران ويقصرها 

عل���ى االس���تخدام المدن���ي ويؤدي ب���أن تصبح 

قدرتها على التحول نحو الس���الح النووي تتطلب 

زمنًا أكبر. 

ولذا من المتوقع أن تصبح المواضيع التالية في 

مركز المفاوضات:

تقليص تخصيب اليورانيوم إلى نسبة %5،

إخراج معظم احتياطي المواد االنش���طارية من 

إيران،

تفكيك اآلالف من أجهزة الطرد المركزي،

تقليص كفاءة أجهزة الطرد المركزي بالمستوى 

الحالي،

إغالق مواقع تخصيب )بشكل خاص ذاك المبنى 

في أعماق الجبل في فوردو(،

إغالق منش���أة المياه الثقيلة في »أراك« من أجل 

من���ع الخيار البلوتوني أو عل���ى األقل تحويله لفرن 

ماء خفيف يالئم برنام���ج نووي مدني )قدرة إنتاج 

منش���أة أراك، عندما تستكمل، س���تصبح حوالي 9 

ه���ذا الموقف يرون أن إس���رائيل فق���دت عمليًا 

الخيار العس���كري في مواجهة إي���ران عندما لم 

تهاجمها عشية االنتخابات األميركية )في وقت 

كان في إمكانه���ا التقدير بأن الواليات المتحدة 

ستمنحها التأييد لخطوة كهذه(.

إن المفاوض���ات الجارية مع إيران تكش���ف عدم 

التواف���ق التام بين إس���رائيل والواليات المتحدة 

حول أهداف هذه المفاوض���ات. وهذا الواقع المّر 

يص���وره س���تيف هادل���ي، رئيس مجل���س األمن 

القوم���ي األميرك���ي الس���ابق، كما يل���ي: »ال يريد 

اإلس���رائيليون أن تصب���ح إيران دول���ة على عتبة 

الن���ووي. لكن إي���ران ه���ي اآلن دولة عل���ى عتبة 

النووي، وعلى ما يبدو س���تبقى كذلك، فهذا الخط 

تم تجاوزه«. إن المحاولة التي لم تنجح حتى اآلن، 

والمتمثلة بس���ن قانون في الكونغرس يدعو إلى 

زي���ادة العقوبات ضد إيران، كش���فت عن اختالف 

المواقف بش���أن الموضوع اإليراني بين إس���رائيل 

ومؤيديها في الواليات المتحدة وبين إدارة أوباما.

وإل���ى جانب الموضوع الن���ووي، فإن المباحثات 

الجارية م���ع إيران تدع���و إلى االفتراض بش���أن 

إمكانية إجراء تس���وية أكثر اتساعًا بين الواليات 

المتح���دة وإيران. فدول الش���رق األوس���ط مثل 

إس���رائيل والس���عودية تج���د نفس���ها في ذات 

الخندق، ألن الخوف ليس فقط من صفقة النووي 

التي س���تبقي على التهديد اإليراني على حاله، 

لك���ن أيضًا من وض���ع يمنح فيه الغرب ش���رعية 

لطم���وح الهيمنة اإلقليمي ل���دى إيران )مثاًل، إذا 

رأى في إي���ران حليفًا لمحاصرة الحركة الس���نية 

المتطرف���ة التي ته���دد المصال���ح الغربية في 

الشرق األوسط(. 

وباإلضافة إلى الس���يناريوهات الصعبة، هناك 

من يعرض إمكانية وجود ص���ورة إيجابية تمثل 

فرص���ة إلس���رائيل: إي���ران ذات عالق���ة حس���نة 

م���ع الغرب تض���ع قدمها عل���ى طري���ق التقّدم 

االقتصادي س���وف تضطر إل���ى تقليص دعمها 

وعالقتها مع الجهات المعادية إلس���رائيل مثل 

حزب الله وأشباهه. إن س���يناريو كهذا، والذي ال 

يبدو معقواًل جدًا، يش���ير أيضًا إلى إمكانية قيام 

إيران بتغيير سياستها تجاه إسرائيل وتعترف 

به���ا، ذلك أنه ف���ي فترة حك���م الرئيس خاتمي 

)1997- 2005( ترك���ت إي���ران مس���ألة االعتراف 

بإس���رائيل للقرار الفلس���طيني. وفي سنة 2003 

اتخ���ذ أيضًا قرار في قمة الدول اإلس���المية التي 

عقدت في طهران يؤيد مبادرة الس���الم العربية. 

لك���ن منذ ذلك الوقت تده���ور الموقف اإليراني، 

ورفض قبول وجود إسرائيل قطعيًا.

اليوم هناك من ي���رى إمكانية للتغيير. وبعض 

���ل في قيام إي���ران بدعوة 
ّ
مظاه���ر التغيير تمث

المقّرب من )الرئيس الفلسطيني( محمود عباس، 

جبريل الرجوب، لمباحثات سياس���ية في طهران 

)28 كانون الثان���ي 2014(، في حين أنه في فترة 

والي���ة أحمدي نجاد وقفت إي���ران كليًا إلى جانب 

حركة حماس وعارض���ت مواقف حركة فتح، التي 

تقبل بوجود إسرائيل وتدعو إلى حل الدولتين. 

إن التقّدم في مباحثات النووي من المحتمل أن 

تكشف وبش���كل مواز عن المزيد من االستعداد 

اإليران���ي للتس���ليم، ولو بحكم األم���ر الواقع، مع 

المس���ار ال���ذي يعمل عل���ى حل الدولتي���ن، مما 

س���يصعب كثيرًا على خطاب إس���رائيل بوجوب 

مهاجمة إيران عسكريًا، ولكن قد يفتح أيضًا كوة 

إلمكانيات سياسية جديدة.

شــر الجزء األول في العدد الســابق 
ُ
]للبحث صلــة. ن

وسُينشر الجزء الثالث واألخير في العدد المقبل[

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

عالقات إسرائيل الدولية
تحرير: عاطف أبو سيف

صدر حديثًا
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أكد رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( األسبق، كارمي 

غيلون، على أن الش���اباك ق���ادر على وقف اعتداءات المس���توطنين 

واليمي���ن المتطرف اإلس���رائيلي عل���ى الفلس���طينيين وأمالكهم 

ومقدس���اتهم في الضف���ة الغربية وداخل الخط األخضر، المس���ماة 

»جباية الثمن« )أو »تدفيع الثمن«(. ووصف وزير الدفاع اإلس���رائيلي، 

موش���يه يعلون، جرائم »جباي���ة الثمن« بأنها أعم���ال إرهابية. لكن 

هذا التصريح الذي أدلى ب���ه يعلون يتناقض مع الواقع، حيث أخلت 

الشرطة اإلس���رائيلية، أمس االثنين، سبيل أربعة شبان يهود كانت 

اعتقلتهم قبل يوم واحد بشبهة ارتكاب جرائم كهذه وبينها إحراق 

باب مسجد في مدينة أم الفحم.

وقال يعلون في خطاب ألقاه خالل مراسم أقيمت في تل أبيب، أمس، 

لتخليد ذكرى الجنود اإلسرائيليين القتلى، إن »علينا أن نحرص على 

أن نك���ون دولة تكون قيمها األخالقية نورا أمام أرجلها. وعلى الدولة 

 ’جباية الثمن’، وهي 
ً
أن تحارب بيد من حديد اإلرهاب المس���مى خطأ

الظاهرة البشعة التي ليس بينها وبين القيم واألخالقيات اليهودية 

أي عالقة، وهدفها إلحاق األذى بالعرب لمجرد كونهم عربا«. 

م���ن جانبه أك���د غيلون ف���ي تعليق نش���رته صحيف���ة »يديعوت 

أحرون���وت«، أول من أمس األحد، على أن الش���اباك ق���ادر على وقف 

جرائم »جباية الثمن«. وعلى ضوء تس���امح الس���لطات اإلس���رائيلية 

م���ع منفذيها، إذ لم يتم تقديم أي منهم إل���ى المحاكمة على مدار 

الس���نوات الماضي���ة التي ارتكبت فيه���ا اآلالف من ه���ذه الجرائم 

بحق الفلس���طينيين، كت���ب غيلون أن »جميع رؤس���اء الحكومات في 

إس���رائيل امتنعوا دائما عن ان يحددوا لرؤس���اء الشاباك غايات في 

الوس���ط اليهودي – في اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف. وذلك 

تحس���با من أن تدخل كهذا قد ُيفسر بأنه استخدام للشاباك لغايات 

سياسية«. 

وأش���ار غيلون إلى وجود حالة اس���تثنائية واحدة في هذا السياق، 

تتعلق بإلق���اء متطرف يهودي قنبلة على مظاه���رة نظمتها حركة 

»السالم اآلن« اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان وأسفرت 

عن مقتل الناش���ط إميل غرينتس���فايغ، في الع���ام 1983. وعلى أثر 

ذلك أصدر رئيس حكومة إسرائيل في حينه، مناحيم بيغن، تعليما 

لرئيس الشاباك حينذاك، أبراهام شالوم، وطالبه »برصد موارد كثيرة 

م���ن أجل محارب���ة اإلرهاب اليهودي، الذي رأى به عامال س���يقود إلى 

خراب الهيكل الثالث«.

وأضاف غيلون أن الش���اباك »المس���ؤول عن حماية أمن إس���رائيل 

وقيمه���ا إزاء أنش���طة تآمرية وإرهابية، ليس بحاج���ة لقرار حكومي 

من أجل أن يدرك أن نش���اط ’جباي���ة الثمن’ هو تهديد حقيقي على 

أمن جميع مواطنيها. ونشاط كهذا، الذي وفقا للتجربة يتدهور إلى 

إرهاب بكل معنى الكلمة، قد يؤدي إلى حالة غليان بين عرب إسرائيل 

وفي المناط���ق )المحتلة( ويؤدي إلى إلحاق األذى على خلفية دينية 

باليهود في البالد والعالم. وك���ون إرهاب ’جباية الثمن’ موجها ضد 

مؤسسات دينية ومس���يحية على حد سواء، فإن األمر يصبح حساسا 

وقابال لالشتعال أضعافا مضاعفة«.

ورأى غيلون أن الش����اباك يقوم بمهمات عديدة وأن مس����ألة 

محاربة إره����اب »جباية الثمن« متعل����ق بتفضيل مهمة على 

أخرى. ولكن »بس����بب الضرر الهائل الذي قد تلحقه بالجاليات 

اليهودي����ة في إس����رائيل والعالم، فإنه ال مفر م����ن أن نرصد 

م����ن أجل اجتثاث هذه الظاهرة كافة األدوات االس����تخباراتية 

والعمالني����ة وأفضل القوى البش����رية النوعية التي تعمل في 

الش����اباك«. وأكد غيلون على أن »بذل جهد كهذا سيؤدي خالل 

فت����رة قصيرة إل����ى نتائج جوهرية، أي اعتق����االت، تحقيقات، 

محاكمات، عقوبات وردع«.

وأش���ار غيلون إلى أنه في موازاة ذل���ك »يتعين على النيابة العامة 

والجهاز القضائي ضمان استخدام كافة األدوات، وبضمنها العقوبات 

المتش���ددة، من أجل اإليضاح لإلرهابيين الذين ينتمون إلى تنظيم 

’جباي���ة الثمن’ والمحرضين من خلفهم أنه س���تتم مالحقتهم دون 

هوادة وأنهم سيقضون أفضل سنوات حياتهم في السجون«.

رئيس الشاباك األسبق يؤكد أنه باإلمكان وقف جرائم »جباية الثمن«

تصاعدت االعتداءات التي ينفذها يهود متطرفون، والمعروفة باسم 

»جباية )تدفيع( الثمن«، والتي يس���تهدفون من خاللها أيضًا األمالك 

والمقدسات اإلسالمية والمس���يحية لدى األقلية العربية الفلسطينية 

في إسرائيل. 

وذكرت صحيفة »هآرتس«، يوم الخميس الماضي، أنه خالل ش���هر 

نيس���ان الفائت نف���ذ يهود متطرف���ون ال أقل من عش���رة اعتداءات 

»جباي�ة الثمن«، وأن أجهزة األمن اإلس���رائيلية، الشرطة وجهاز األمن 

العام )الش���اباك(، لم يقدموا أي دليل يمكن أن يشكل الئحة اتهام 

ضد هؤالء المتطرفين منذ بداية هذه االعتداءات قبل أكثر من ستة 

أعوام.

وكان يهود متطرفون قد دنس���وا مقبرة الش���يخ عز الدين القس���ام، 

في بلد الش���يخ )مدينة نيش���ر( قرب حيفا، يوم الجمعة، حيث نبش���وا 

قبورا وبينها قبر الشيخ القسام ورسموا وكتبوا شعارات مسيئة. وقبل 

ذل���ك بيوم اعتدوا على س���يارة مقاول عربي، كان���ت متوقفة في بلدة 

»يوكنع���ام«، القريبة من حيفا أيضا، وثقبوا إطاراتها ورس���موا ش���عار 

»نجمة داود« عليها. واستيقظ س���كان قرية الفريديس، جنوب حيفا، 

على ش���عارات عنصري���ة )»العرب إلى الخارج«( وعمليات رس���م »نجمة 

داود« وثقب إطارات عشرات السيارات. 

وألحق يهود متطرفون، الثالثاء الماضي، أضرارا بكنيس���ة »الطابغة« 

في طبريا، ووصلت رسالة تهديد إلى مطران طائفة الالتين في الناصرة، 

بولس ماركوتسو، تطالب المسيحيين بالخروج من البلد. وقبل أسبوعين 

أحرق يهود متطرفون باب مس���جد في مدين���ة أم الفحم. وتأتي هذه 

االعتداءات اس���تمرارا لحرق مسجد في قرية طوبا - زنغريا، قرب صفد، 

وإض���رام النار في باب كنيس���ة في القدس وتدنيس مقابر إس���المية 

ومسيحية في يافا، قبل ثالث سنوات تقريبا.  

واعتداءات »جباي�ة الثمن« هذه هي امتداد لالعتداءات التي ينفذها 

المس���توطنون المتطرفون ضد المواطنين الفلس���طينيين وأمالكهم 

ومقدس���اتهم في الضف���ة الغربية، منذ الع���ام 2008. وقد نفذ هؤالء 

المتطرفون خالل السنوات الماضية المئات، إن لم يكن اآلالف، من هذه 

االعتداءات في الضفة وداخل الخط األخضر.

وامتنع رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عن التنديد بهذه 

االعتداءات العنصري���ة، لكنه قال خالل لقائه مع أعضاء عرب في حزب 

الليك���ود الذي يتزعم���ه، إن اعتداءات »جباي�ة الثم���ن« هي »أمر مثير 

للغضب«. وأضاف »إننا نعمل من أجل القبض على المس���ؤولين عنها. 

وأمرت بزيادة القدرات لصالح هذا الموضوع ونحن نس���تخدم وس���ائل 

الش���اباك. وهذه غاية مركزية ألنها )االعتداءات( تتعارض مع جوهرنا 

كله ومع قيمنا«.

من جانبه دعا رئيس حزب العمل والمعارضة اإلس���رائيلية، إس���حاق 

هيرتس���وغ، إلى قيام كاف���ة أجهزة تطبيق القان���ون باجتثاث ظاهرة 

»جباي�ة الثم���ن«، وأكد أنه من أجل تحقيق ذل���ك »ينبغي التعامل مع 

منفذي االعتداءات مثلما يتم التعامل مع المنظمات اإلرهابية«.

وفي س���ياق ردود الفعل اإلس���رائيلية، أعلنت وزيرة العدل، تسيبي 

ليفني، أن »جرائم ’جباي�ة الثمن’ ليست ضد العرب وإنما هي ضدنا«. 

ووصفها الوزير يعقوب بيري أنها »مٌس بالقيم الدينية المقدسة«. 

ورأى هيرتس���وغ أن »’جباي�ة الثمن’ ال تختلف عن األعمال المعادية 

للسامية في أوروبا«. 

وقال الوزير عمير بيرت���س إن »’جباي�ة الثمن تحولت إلى وباء خطير، 

ويجب قطع دابر التحريض«. 

وأعلن »صن���دوق أبراه���ام« الذي يدع���م المنظم���ات الحقوقية في 

إسرائيل أن »جرائم الكراهية تستوجب مقولة حازمة من نتنياهو«.

واعتبر مراس���ل »هآرتس«، حاييم ليفينس���ون، في تحليل نشره يوم 

الخمي���س الماضي، أن »سلس���لة جرائ���م الكراهية القومي���ة التي تم 

تنفيذها مؤخرا في ش���مال البالد تدل على أن اجتثاث ظاهرة ’جباي�ة 

الثم���ن’ معقدة أكثر بكثير مم���ا اعتقدوا في الش���رطة، إذ أن ’جباي�ة 

الثمن’ ليست حركة هرمية - ليست لديها قيادة، ميزانية أو حساب في 

البنك. إن ’جباي�ة الثمن’ هي فكرة، نشأت في ]مستوطنة[ يتسهار في 

العام 2008. وهي ال تحتاج إل���ى أكثر من أيديولوجيا عنصرية، غريزة 

اخ ومواد حارقة وآلة حادة. 
ّ
مغامرة وبضع عش���رات الشواكل لش���راء بخ

والقواعد بس���يطة: توجد عملية فلسطينية فإنهم يردون؛ قوات األمن 

تسيطر على كنيس في يتسهار - يردون. وليست هناك حاجة لتوجيه 

أو إصدار أوامر. يكفي تصفح الصفحات المناس���بة في الفيس���بوك من 

أجل الحصول على إيحاء«.

وح���ول انتقال هذه االعتداءات من الضفة إل���ى داخل الخط األخضر، 

كتب ليفينسون أن »مشجعي هذا النشاط العنيف أدركوا أن المعركة 

على الوعي يتم حس���مها في إس���رائيل. وتوجد ف���ي صفوف اليمين 

المتطرف تنقل أفراد من الس���كن في المس���توطنات إلى الس���كن في 

إسرائيل بهدف نشر عقيدتهم: جباي�ة الثمن، مقاطعة مصالح تجارية 

عربية ورفض األوامر العسكرية«.

وأش���ار ليفينس���ون إلى أن هذه األفكار العنصرية يتم استيعابها 

بشكل واسع نسبيا في القدس، وأنه يوجد فرع لها في الجليل، وخاصة 

ف���ي منطقة مدينة صف���د، التي تجذب إليها س���كانا يهود متدينين 

وحريديم. واعتبر الكاتب أنه »في ظل غياب وجود مشتبهين محتملين 

بتنفيذ األحداث األخيرة في الش���مال، فإنه ليس باإلمكان معرفة ما إذا 

كان الحدي���ث يدور حول مقلدين تلقوا إيحاءات من قراءة األخبار أو من 

خريجي أعمال العنف في المناطق ]المحتلة[«.

وأضاف أن هناك س���ببا آخر لتسرب هذه االعتداءات إلى داخل الخط 

األخضر وهو »الضغوط المكثفة التي تمارسها الشرطة في لواء يهودا 

والس���امرة )الضفة الغربية( على النشطاء. ففي الشهور األخيرة، وبعد 

مرور عام منذ تشكيل ش���عبة محاربة الجريمة القومية في لواء يهودا 

والس���امرة بميزانية كبيرة، بإمكان هذه الشعبة استعراض إنجازات«. 

وأش���ار إلى أن الش���رطة تعتقل نش���طاء متطرفين بين المستوطنين 

وتف���رض عليه���م االعتق���ال المنزل���ي أو اإلبعاد عن الضف���ة »بصورة 

تعس���فية أحيانا«، وادعى ليفينسون أن »الشرطة نجحت في استعادة 

الردع« علما أن اعتداءات »جباي�ة الثمن« في الضفة الغربية لم تتوقف.

حاخامون يدعمون
عصابات »جبايـة الثمن«

تعّرف الموسوعة اإللكترونية »ويكيبيديا« باللغة العبرية اعتداءات 

»جباي����ة الثمن« بأنها »أنش���طة يت���م تنفيذها عادة ك���رد فعل على 

هدم مبان غير مرخصة في البؤر االس���تيطانية العش���وائية على أيدي 

الشرطة أو الجيش اإلس���رائيليين، وكذلك في أعقاب عمليات إرهابية 

فلسطينية، وهدفها األساس صنع الردع ضد هذه العمليات، لكن هذا 

المصطلح يس���تخدم أيضا لوصف عمليات الكراهية التي لم يسبقها 

أي حدث معّين«. 

وقال تقرير، نش���ره موقع »والال« االلكتروني في ش���باط الماضي، إنه 

ليس من الس���هل القبض على منفذي اعتداءات »جباي�ة الثمن«. فهم 

»يعملون بصورة س���رية للغاية، وال يس���تخدمون الهواتف المحمولة، 

»ثمة فكرة وحاخامون مؤيدون وأجواء كراهية«!

الخلفية الحقيقية لجرائم »جبايـة الثمن« ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل الخط األخضر...
* تحليالت: تسامح المؤسسة السياسية والمجتمع من شأنه أن يفاقم هذه الجرائم *

ويكونون مس���لحين أحيانا«. وفي حال إلق���اء القبض على أفراد منهم، 

فإنهم »ال ينبس���ون ببنت شفة« خالل التحقيق معهم. وبعد ذلك يتم 

إطالق سراحهم.

وأضاف التقرير أن »محققي الش���اباك كانوا عاجزي���ن)!(، إذ أنه بعد 

س���اعتين من االعتقال كان النش���طاء يلتقون مع مح���ام، ودائما يكون 

ه���ذا المحامي من جمعي���ة ’حنانو’، التي تمنح المس���اعدة القانونية 

لمعتقل���ي اليمين والتي حصل���ت على تبرعات معفي���ة من الضرائب 

بتشجيع الكنيست ]أي بموجب القانون[. ويحث المحامي الناشط على 

التزام الصمت، وبحسب أقوال مسؤول كبير في الشاباك، فإن المحامي 

يقول للناش���ط بضع كلمات لتش���جيعه وحتى آيات من التوراة. وبعد 

ذلك يعود الناش���ط إلى غرفة التحقيق ويوجه نظره نحو الجدران. ومن 

دون أدلة وبدون اعتراف، تعيد المحاكم أفراد الش���اباك والش���رطة من 

حيث أتوا«.

وتابع التقرير أنه »ال يقف وراء عمليات ’جباي�ة الثمن’ تنظيم منظم. 

والحديث ال يدور ع���ن تنظيم إجرامي، وال عن هرمية يرأس���ها حاخام 

ملتٍح وعنيف يأمر طالبه بحرق مس���جد وإلقاء زجاجات حارقة. وال توجد 

بطاقة عضوية وال عادات المافيا. توجد فكرة، ويوجد حاخامون مؤيدون 

وتوجد أجواء. يوجد بضع عش���رات من النش���طاء المتطرفين ولديهم 

صفر وس���ائل. لكنهم يحملون مئة بالمئة كراهية، وهذه تشكل خطرا 

حقيقيا«. 

بعد هذا الوصف لمنفذي اعتداءات »جباي�ة الثمن«، يصبح قرار وزير 

الدفاع اإلسرائيلي، موش���يه يعلون، باإلعالن عنهم على أنهم »أعضاء 

في تنظيم محظور«، قرارا س���خيفا. علم���ا أن قرار يعلون جاء في أعقاب 

تنفيذ »جباي�ة الثمن« ضد ضباط إسرائيليين وسيارات تابعة للجيش 

اإلسرائيلي، وليس بسبب االعتداءات على الفلسطينيين.

وأوض���ح ناش���ط اليمين المتط���رف إيتمار بن غفير، وه���و أيضا أحد 

المحامين الذين يمثلون منف���ذي هذه االعتداءات، أن االعتداءات ضد 

ضباط إس���رائيليين نابع من »غضب هؤالء الشبان وشعورهم بالتمييز 

ضدهم«، ألن قوات األمن تأتي )في أحيان نادرة( إلى بؤر اس���تيطانية 

عش���وائية من أجل هدم بيوته���م، التي بنيت بص���ورة غير قانونية. 

وتمن���ى أن يك���ون ل���دى نتنياهو أبناء مثل الش���بان الذي���ن ينفذون 

اعتداءات »جباي�ة الثمن«.

وأض���اف بن غفير، في ديماغوغية ش���فافة، أن هذا الش���عور ينتاب 

منفذي هذه االعتداءات على ضوء »البناء غير المرخص بصورة واسعة 

لدى العرب« في الضفة والقرى غي���ر المعترف بها في النقب، علما أن 

هؤالء هم مستوطنون في األراضي المحتلة، بينما سلطات االحتالل في 

الضفة والسلطات اإلسرائيلية داخل الخط األخضر ترفض وضع خرائط 

هيكلية لتنظيم البناء لدى الفلسطينيين.  

»معتمرو القلنسوات المنسوجة
يضعون سياسة أجهزة األمن«

لقد قي���ل الكثير عن أن أتب���اع التيار الصهيون���ي - الديني، الذين 

يعتمرون القلنس���وات المنس���وجة، أصبحوا في مراك���ز صناعة القرار 

والمؤسسة األمنية في إس���رائيل في السنوات األخيرة، وبشكل خاص 

بعد عودة نتنياهو إلى سدة الحكم. 

وتطرق المحلل األمني ران إدليس���ت إلى ذلك في س���ياق مقال حول 

ظاهرة »جباي�ة الثمن«، نش���ره في »والال« في 12 نيسان الفائت. وكتب 

إدليس���ت أن »من بإمكانه اعتراض عمليات ’جباي����ة الثمن’ هم أفراد 

المس���توى المتوس���ط الميداني. لكن ف���ي الواقع ف���إن معظم هؤالء 

يعتمرون القلنسوات، وليس لديهم محفز للقيام بذلك«.

وأضاف المحلل أنه »ال يوجد وض����ع يوجه فيه رئيس هيئة األركان 

العام����ة للجيش قائ����د كتيبة أو لواء، وبالتأكيد ليس قائد س����رية، إذ 

أن ه����ؤالء ه����م الذين يق����ررون قواعد اللعب����ة ميدانيا. والمس����توى 

المتوسط في الشاباك والشرطة والجيش اإلسرائيلي يديرون الميدان 

برؤوسهم ]أي بموجب أفكارهم[، وهذه الرؤوس تعتمر قلنسوات في 

غالب األحيان«. 

ورأى إدليس���ت أن »من الس���هل ج���دا مهاجمة وك���ر األفاعي في 

]مس���توطنة[ يتس���هار، التي خرج منها كتاب ’عقيدة الملك’ سيء 

الصي���ت، ومؤلفه، الحاخام إس���حاق ش���ابيرا، مدير ييش���يفاة ’عود 

يوس���يف حاي’ التي ت���م إخالؤها م���ن نابلس، وت���م التحقيق معه 

في الماضي بش���بهة الضلوع في حرق مس���جد. وهذه مجرد أعراض. 

لكن الم���رض والمس���ؤولية الحقيقية عن اعتداءات المس���توطنين 

المتطرفين تقع على حكومة إسرائيل وكتلة اليمين كلها، وبمساعدة 

اإلعالم المنحاز«. 

وقلل إدليس���ت من شأن شجب قادة المستوطنين العتداءات »جباي�ة 

الثمن«. وش���دد على أنه »ال أحد منهم يقص���د أي كلمة يقولها. وهذه 

الخدع���ة التي تفرق بين المس���توطنين الذي يعتب���رون عاديين وبين 

ش���بيبة التالل المتطرفين أصبحت عادية. وهذه خطوة يفترض بها أن 

تحول من يندد بالمتطرفين إلى معتدل. وهذا مجرد خداع، إذ ال فرق بين 

]مستوطنتي[ يتسهار وألون موريه. إنه االستيالء غير القانوني نفسه 

على األراضي وتبييض المباني بواسطة أعضاء كنيست والمدسوسين 

في أجهزة القانون والقضاء«.

إلقاء الذنب على الضحية!
ف���ي أعقاب إحراق باب مس���جد ف���ي أم الفحم، كتب وزي���ر الخارجية 

اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في صفحته على موقع التواصل االجتماعي 

»فيس���بوك« أن هذه االعتداءات هي »الضرر األكبر الذي يسببونه لدولة 

إسرائيل عامة وللمعسكر القومي خاصة«. وأضاف أنه »ليس مهما ما إذا 

كان الهدف مس���جدا أو كنيسة، فإنه عمل إجرامي وبائس وهدفه وضع 

دولة إس���رائيل في مواجهة دينية وثقافي���ة داخل الدولة ومع العالم«. 

وتابع أن منفذي االعتداء »يفتقرون للمس���ؤولية، الشخصية والوطنية، 

وهم الذين يلحقون األذى أيضا بضباط وجنود الجيش اإلسرائيلي الذين 

يخاطرون بأنفسهم من أجل الدفاع عن أرض إسرائيل«. 

لكن ليبرمان ناقض شجبه هذا، إذ أعلن في الصفحة نفسها »سأبذل 

كل ما في وسعي من أجل أن تكون أم الفحم جزءا من الدولة الفلسطينية 

في أي اتفاق مس���تقبلي«. كما هاجم ش���خصيات م���ن عرب 48، لمجرد 

احتجاجهم على االعتداء على المسجد واالعتداءات المشابهة األخرى، 

معتب���را أنه »إذا كان هناك ش���يء يجعل الدم يغل���ي في عروقي ليس 

أقل )من االعتداء العنصري( فهو االس���تغالل السافر للحادث من جانب 

أعضاء كنيس���ت عرب وجهات متطرفة أخرى في الوس���ط العربي، مثل 

الشيخ رائد صالح وعضو الكنيس���ت جمال زحالقة، من الذين ’انتهزوا 

الفرص���ة’، وكأن���ه ال توجد هدية أكبر منها بالنس���بة له���م وضخموا 

الموضوع من أجل االنفالت والتحريض ضد دولة إس���رائيل. وتصرفهم 

ه���ذا إنما يثب���ت مرة أخرى أنه���م تحولوا منذ وقت طوي���ل إلى طابور 

خامس هدفه القضاء على الدولة التي يعيش���ون فيها ومن أجل ذلك 

فهم مستعدون الستغالل أي حادث وأي مجنون«. 

وتناول الكاتب نداف ش���رغاي اعتداءات »جباي����ة الثمن« في مقال 

نش���ره، األربعاء، في صحيفة »يس���رائيل هيوم« المقربة من نتنياهو. 

وكتب أن »جريمة الكراهية في الفريديس، ومثلها تلك التي سبقتها 

في الش���هور األخيرة في باقة الغربي���ة وأم الفحم والجش وفي أماكن 

سكنى العرب األخرى، ليس���ت مختلفة عن جرائم الكراهية المشابهة 

نس وأماكن س���كنى 
ُ
الت���ي ينفذها كارهو إس���رائيل ضد المقابر والك

اليه���ود في أنحاء العالم؛ كتلك التي تدخ���ل في إحصائيات األحداث 

المعادية للسامية، التي تنشر عنها بتعصب بالغ المنظمات اليهودية 

وفي مقدمتها الوكالة اليهودية كل شهر«.

وأضاف ش���رغاي أنه »ال ينبغي أن تكون هن���اك أي ’لكن’ أمام جنون 

’جباي�ة الثمن’ والطفرات الغريبة والخطيرة التي يظهر فيها منفذوها 

بين حين وآخر، وليس مهما ما إذا كانت هذه األمور تحدث داخل الخط 

األخضر أو وراءه... وليس فقط أن جرائم الكراهية هذه ليست أخالقية 

وتم���س باألبرياء، وإنما ه���ي خطيرة ومضرة. ومن يلح���ق ضررا بمبنى 

مق���دس وكرامة الديانة اإلس���المية يثير عداء وصراع���ات بينها وبين 

الديانة اليهودية«.

ر الكاتب من تحول الصراع على البالد من صراع »قومي وإقليمي« 
ّ
وحذ

إلى صراع ديني، وأن »جرائم الكراهية هذه من شأنها أن ترفع الصراع 

إلى خطوط مواجهة بين األديان. وحرب دينية مكشوفة يجب أن تكون 

األمر األخير الذي يمكن أن يهتم به الحكماء«.

واس����تهجن ش����رغاي هو اآلخر احتجاج ش����خصيات من ع����رب 48 على 

هذه االعتداءات، معتبرا أن »تدنيس المس����اجد والكتابات المسيئة من 

در الله، وحتى منح الشرعية لتنفيذ جرائم كراهية 
ّ
ش����أنها أن تشجع ال ق

مشابهة، وربما أخطر، ضد اليهود في البالد وفي أنحاء العالم. وحقيقة أن 

كارهين بارزين إلسرائيل، مثل رائد صالح وأشباهه شاركوا في االحتجاج 

في أعقاب الحدث في الفريديس، يدل على الطريقة التي سوف يستغل 

به����ا أعداء آخرون لدولة إس����رائيل والش����عب اليه����ودي أحداثا من هذا 

القبيل، والركوب عليها باتجاه أماكن خطيرة جدا بالنسبة لنا«.

وزعم ش���رغاي أن »حقنا وأولويتنا في أرض إس���رائيل سوف يتعززان 

وحس���ب بنظر الش���عوب وأمم العالم إذا سارعنا إلى تقيؤ هذه الظاهر 

الهدامة منا، والقبض على المس���ؤولين عنها وسجنهم، وإذا ما ترددنا 

فإننا سنضعف موقفنا العادل في النزاع على هذه البالد«.

ر بالنازيين
ّ

»جبايـة الثمن« تذك
تزامن���ت اعتداءات »جباي����ة الثمن« ف���ي األيام األخي���رة مع إحياء 

إس���رائيل ذكرى المحرقة التي ارتكبها النظام الن���ازي. وكتب الوزير 

وعضو الكنيس���ت الس���ابق عن حزب العمل أوفير بينيس - باز، رئيس 

اللجن���ة اإلدارية لبي���ت محاربي الغيت���وات، في صحيف���ة »يديعوت 

أحرون���وت«، الثالثاء، أنه »عندما يخرب يه���ود متطرفون أمالكا عربية، 

يحرقون مس���اجد ويخطون كتابات مس���يئة مثل ’العرب إلى الخارج’، 

يتعين علين أن نعود ونتذكر ما فعلوه باليهود في ألمانيا في سنوات 

الثالثي���ن م���ن القرن الماضي. علين���ا أن نتذكر تكس���ير زجاج مصالح 

نس ونشر الشعار المعادي للسامية 
ُ
تجارية يهودية، إضرام النار بالك

’اليهود إلى الخارج’«.

وأض���اف أن »علينا تذكر أحداث الماضي ليس فقط ألنها مش���ابهة 

م���ن حيث حجمها أو طبيعتها باألحداث العنيفة عندنا، وإنما أيضًا ألن 

تجربتنا كأقلية مالحقة ال يمكنها القب���ول بجرائم الكراهية الخطيرة 

التي تخرج من داخلنا«.

وشدد بينيس - باز على أن »المعتدين اليهود تبنوا تكتيكا عنصريا 

من النوع المكش���وف والس���افر جدا. وليس واضحا ما هي األفعال التي 

بس���ببها يتعين على العرب أن يدفعوا ذل���ك ’الثمن’. والواضح هو أن 

األفعال المتطرفة وصلت إلى منح���در أملس خطير. وقد تم توجيهها 

في البداية ضد الفلس���طينيين ف���ي المناطق ]المحتلة[، واس���تمرت 

باتجاه عرب إس���رائيل، ووصلت أخيرا إلى الجنود اإلس���رائيليين الذين 

سعوا إلى لجم أعمال العنف«.

وأض���اف أنه »يصعب فهم كيف أن المجتمع اليهودي اإلس���رائيلي 

- الذي ك���وت أحداث المحرقة وعيه الجماعي بص���ورة عميقة للغاية - 

يتعامل بتس���امح كهذا مع جرائم الكراهية الخطيرة ضد األقلية التي 

تعيش ف���ي داخله. كيف حدث أن تجربتنا علمتن���ا أن نتزعزع من كل 

محاول���ة إلحراق كنيس، بينما تبقينا ال مبالين إزاء إحراق مس���اجد في 

أراضينا«. 

ه إرهابيو »جباية الثمن« على جدار مسجد في أم الفحم.
ّ
شعار يدعو إلى إغالق مساجد خط
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

المنافسة على بوليصات التأمين 

الصحي تنتظر تعليمات مقّيدة
اتس���ع الجدل في إس���رائيل في األيام األخي���رة حول ظاهرة 

التأمينات الخاص���ة المكملة للتأمين الطبي العام، إذ أن الكلفة 

باتت تتزايد باس���تمرار، وس���ط منافسة ش���ديدة بين شركات 

التأمين ح���ول طبيعة الخدمات الطبية، م���ا انعكس أيضا على 

خدمة المستش���فيات الخاصة، أو خدمة المستشفيات العامة، 

ف���ي أوقات ما بعد الدوام الرس���مي، ألصحاب بوليصات التأمين 

الخاصة.

والقصد بالتأمينات المكملة، ه���ي تأمينات صحية خاصة، غير 

تلك التي تجبيها مؤسس���ة التأمين الصحي، وفي هذه التأمينات 

المكملة ثالثة مستويات، بسيطة ومتوسطة وعليا، وتضمن للمؤمن 

خدم���ات طبية أعلى وأس���رع من تلك التي يقدمه���ا الطب العام، 

وهذه التأمينات هي باألس���اس من نصيب الش���رائح الميس���ورة، 

ولكنها تحولت إلى قطاع تجاري واس���ع النطاق، ومنافسة شديدة 

بين شبكات العيادات التي هي أيضا فتحت لذاتها شركات تأمين 

مكمل، وبين شركات التأمين العادية.

وفي ظل هذه المنافسة نشأت أيضا ظاهرة جديدة هي تأمينات 

مزدوجة بمعن���ى مؤمنين يؤمنون بالتأمين المكمل في ش���بكات 

العيادات وأيضا في شركات التأمين.

وتس���تعد وزارة المالي���ة وبالتنس���يق م���ع وزارة الصحة لفرض 

إجراءات جديدة تقيد قطاع الطب الخاص المتنامي بوتيرة عالية 

في السنوات األخيرة، خاصة بعد الكشف عن سلسلة من األساليب 

الت���ي يتم من خالله���ا تمويل الطب الخاص م���ن ميزانيات الطب 

الع���ام، كما أن الوزارة تس���تعد التخاذ تدابير من ش���أنها أن تحد 

من ظاهرة التأمينات الصحي���ة المكملة المزدوجة، التي تدفعها 

الشرائح الميسورة والغنية في سبيل الحصول على خدمات صحية 

أفضل وأسرع من تلك التي يقدمها القطاع العام.

وتبين من تقارير أخيرة أن ش���بكات عيادات مرضى شبه رسمية 

أقامت لنفس���ها قطاع خدمات طبية خاصة، مثل ش���بكة عيادات 

»مكابي« التي أقامت في الس���نوات األخيرة شبكة المستشفيات 

الخاصة »أس���وتا« وباتت ش���بكة »مكابي« توجه قس���ما جديا من 

مرضاها لتلقي عالجات وإجراء عمليات جراحية في مستش���فيات 

»أس���وتا«، وتمول قس���م من هذه العالجات ميزانيات الطب العام، 

والباقي من التأمينات المكملة.

وم���ن الجدير ذكره، أن سلس���ة التقارير التي ص���درت تباعا في 

الس���نوات األخيرة دلت على أن صرف األفراد والعائالت المباش���ر 

على الصحة في ارتفاع مس���تمر، على الرغم م���ن التأمين الصحي 

العام، ودفع رسوم من خالل الراتب.

وبّين تقرير آخر ارتفاعا في نفقات العائالت على برامج التأمين 

الصحي الرس���مية والبرامج المكملة الت���ي تضمن خدمات صحية 

بمس���توى أعلى، وهي من نصيب الشرائح المتوسطة والميسورة، 

إذ كلما ارتفعت كلفة بوليصة التأمين ارتفع مس���توى الخدمات، 

وهذا ما أفرز على مدى عق���د ونصف العقد األخيرين ظاهرة »طب 

لألغنياء وطب للفقراء«. 

خط هاتفي مفتوح بين 

حيتان المال ونتنياهو
قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية في الكنيس���ت اإلسرائيلي 

نيس���ان سلوميانس���كي، في مؤتم���ر اقتصادي عقد ف���ي األيام 

األخيرة، إن كل واحد من »حيتان المال« بإمكانه االتصال مباش���رة 

برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حينما يكون األول في ضائقة 

وعلى الفور يتلقى ردا من األخير.

وشارك سلوميانسكي في مؤتمر حول عالقة رأس المال بالنظام 

اإلس���رائيلي الحاكم، وقال في لهجة انتقادي���ة إن على الدولة أن 

تحمل على أكتافها كل صاحب رأس مال كبير يأتي بالخيرات على 

الدولة، لك���ن في المقابل، هناك مجموعة م���ن حيتان المال التي 

تهتم بمصالحها الشخصية الضيقة على حساب الجمهور العام، 

وحينما يتكبدون خس���ائر، يبحثون عن كيفية إلقاء هذه الخسائر 

على الجمهور. 

ولف���ت سلوميانس���كي، وهو م���ن الحزب اليميني المتش���دد 

»البيت اليهودي«، إلى أن االحتكارات الكبيرة تؤدي إلى أن يدفع 

الجمه���ور أحيانا أربعة أضع���اف كلفة المنت���وج. كذلك انتقد 

المتح���دث ذاته المقاييس المتش���ددة الت���ي يضعها معهد 

المقاييس، وقال إن هذه األنظمة في كثير من الحاالت مبالغ بها 

وترف���ع كلفة المنتوج، وقال إن الكثير م���ن المنتجين يتذمرون 

من هذه األنظمة ويطالبون بتخفيفها واالكتفاء بما هو قائم في 

الكثير من الدول المتطورة في العالم، التي فيها جودة المنتوج 

ال أقل مما هي في إسرائيل.

قريبا: فتح حساب

بنكي عبر االنترنت
أعلن مصدر مس���ؤول في بنك إس���رائيل المركزي أنه سيس���مح 

ابت���داء من مطل���ع العام المقب���ل- 2015، بفتح حس���اب بنكي عبر 

االنترن���ت اعتمادا على تقديرات قس���م التقنيات في أحد البنوك 

الكب���رى، وهو أمر ما يزال محظورا في إس���رائيل رغم أنه قائم في 

الكثير من دول العالم.

وكان بن���ك إس���رائيل يمنع هذا االجراء، من باب الس���يطرة على 

ظاه���رة تبييض األموال، إذ أن األنظمة القائم���ة تلزم البنوك بأن 

ُيقدم طالب فتح الحس���اب وثائق تدل على ش���كل نشاطه المالي، 

إال أن تقري���ر مراقب البنوك في بنك إس���رائيل المركزي، الذي تم 

تقديمه قبل عام ونصف العام، قال إن عدم السماح بفتح حسابات 

بنكية عن طريق االنترنت، يشكل حاجزا في المنافسة بين البنوك 

التجارية.

وحسب ما نشر، فإن بنك إسرائيل وضع أنظمة ملزمة لتجاوز عقبة 

مث���ول الزبون أمام البنك، ومن بينه���ا مثال إجراء محادثة »فيديو« 

عب���ر االنترنت بين الزبون وبين موظ���ف البنك لدى قرار األول فتح 

حس���اب بنكي، وس���يكون مس���موحا للزبون أن ال يتج���اوز رصيده 

المتراكم في حساب كهذا مبلغ 85 ألف دوالر، وأن ال تتجاوز قيمة 

عملي���ة التحويالت المالية مبلغ 13 ألف دوالر، وأن يس���حب الزبون 

في اليوم الواحد مبلغ 3 آالف دوالر نقدا كحد أقصى.

بقلم: البروفسور آفي دغاني*

إن معطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي التي نشرت في مطلع العام الجاري- 

2014، دل���ت على أن أكثر بقليل من 213 ألف ش���خص »يطلبون العمل« في إس���رائيل، 

وهذا عدد يعادل نس���بة ُمرضية من حضيض للبطال���ة- 5ر5%- بينما معطيات معهد 

ت على نتيجة مختلفة: 387 ألف شخص، 
ّ
»جيوكراتوغرافيا« عن شهري شباط وآذار دل

وهذا ما يعادل نسبة بطالة 8ر%10.

ويعكس مقياس »جيوكراتوغرافيا« أعدادا أعلى بنس���بة 80% من تلك التي نشرها 

مكت���ب اإلحصاء المركزي الرس���مي، وعمليا نحن أمام نس���بة مضاعفة، وأكثر من هذا، 

ف���إن معطيات »جيوكراتوغرافيا« تتعلق بالجمهور اليهودي فقط، في حين أن نس���بة 

البطالة بين العرب أعلى بكثير.

إن الف���وارق الكبيرة بين نتائج مقي���اس »جيوكراتوغرافيا« وبي���ن نتائج المقياس 

الرس���مي تحتاج إلى توضيح، وهذا ليس توضيحا تقنيا، ألنه من الناحية التقنية فإن 

االس���تطالعين يجريان وفق األنظمة السليمة المعروفة، كذلك فإن الفوارق أكبر من أن 

تكون مجرد حرف للمعطيات لهذا االتجاه أو اآلخر.

وتنب���ع الفوارق من عاملين جوهريين: األول، هو طريقة تحديد جيل »القوة العاملة«، 

وهذا يحدد من أي ش���ريحة يش���ملها االس���تطالع، ما يؤثر كثيرا على نتائج احتساب 

نس���بة البطالة، وكلما كان المقياس أوس���ع، من ناحية الش���ريحة العمرية، فإن نسبة 

البطالة تكون أقل.

والعام���ل الجوهري الثاني، ه���و تحديد الفترة الزمنية التي يطلب فيها الش���خص 

االنخراط في سوق العمل، وال يلقى ردا، بمعنى مكان عمل، من أجل دمج الشخص ضمن 

شريحة »العاطلين عن العمل«، إضافة إلى شكل تحديد مسألة العمل الجزئي، وكم هي 

الفترة التي عمل فيه الش���خص جزئيا، وتحديد ما إذا يدخل ضمن شريحة »العاملين« 

أم ال. وفي هذين العاملين الجوهريين، وبرأيي الخاص، فإن تفس���يرات مكتب اإلحصاء 

المركزي ليست منطقية وحتى أنها غريبة.

يطم���ح مكتب اإلحص���اء المركزي إلى عرض معطيات تتماش���ى كلي���ا مع معطيات 

مقاييس نس���بة االنخراط في س���وق العمل والبطالة، المتبعة ف���ي الدول األعضاء في 

منظمة OECD، التي ترتكز على مبدأ منظمة العمل الدولية ILO. لكن المقاالت الجدية 

في هذا الموضوع تشير إلى أن الدول األعضاء في منظمة OECD تضم إلى المقاييس 

المتبعة، مقاييس أخرى تتعلق بجيل الش���ريحة، وما يتعلق بالوظائف الجزئية وفترة 

العمل فيها، وهي مقاييس يتبعها معهد »جيوكراتوغرافيا«.

بنفس الروح، كان من المناس���ب إلسرائيل أن يجري مكتب اإلحصاء المركزي مالءمات 

تعكس بشكل أمين طابع المجتمع، وثقافته االجتماعية وعقليته، والقوانين المتبعة 

ف���ي الدولة، وإذا كان أي س���بب ما من أجل عرض معطيات أم���ام منظمة OECD، يكون 

باإلم���كان مقارنتها مع معطيات المنظمة، فكان على المكتب أن يضع مقياس���ا يالئم 

منظمة OECD من جهة، ولكن أن يناسب االحتياجات الداخلية من جهة أخرى، من أجل 

عرض معطيات واقعية أمام المؤسسة الحاكمة.

إال أن ش���يئا من هذا لم يتم ألس���باب يجدر فحصها، خاصة وأن مكتب االحصاء يتبع 

عدة تعريف���ات تؤدي في نهاية المط���اف إلى »تقليص« ع���دد العاطلين عن العمل، 

وبالتالي تقليص نسبة البطالة المعلنة. 

فمث���ال ج���رى تعريف »قوة العمل« ف���ي مكتب اإلحصاء المركزي، على أنها تش���مل 

الش���ريحة العمرية من 15 إلى 64 عاما، ما يعني توسيع الشريحة العمرية لقوة العمل 

ص من ناحية إحصائية نسبة العاطلين عن العمل، 
ّ
إلى ما دون س���ن 18 عاما، وهذا يقل

إذ أن أبن���اء 15 عاما وحت���ى 17 عاما، من المفترض أنهم على مقاعد الدراس���ة بموجب 

القان���ون، وليس في س���وق العمل، حتى وإن ف���ي دول OECD معينة تتقبل مس���ألة 

تشغيل القاصرين.

كذل���ك فإن مكتب اإلحصاء المركزي يتعامل مع كل ش���خص، حتى وإن عمل س���اعة 

واحدة في األس���بوع الذي أجرى فيه االس���تطالع، وكأنه »عام���ل«، وكل هذا يدخل في 

إحصائية رس���مية، ونضيف إل���ى كل هؤالء الجن���ود، ضمن الخدم���ة اإللزامية الذين 

يقلصون نسبة العاطلين عن العمل.

إن معطي���ات البطال���ة في إس���رائيل تؤثر على ق���رارات كثيرة ف���ي االقتصاد، بداء 

من مس���توى الفائدة البنكية التي يقرها بنك إس���رائيل، وحت���ى ميزانيات الوزارات 

المختلفة، ولذا من المناس���ب أن يتم قياس نسبة البطالة في إسرائيل بشفافية أكثر، 

ومالئمة للوضع القائم، فمثال في ش���هر آذار الماضي )2014( كان في 3ر8% من بيوت 

اليهود في إس���رائيل عاطل واحد عن العمل على األقل، وترتفع النس���بة إلى 26% في 

البيوت العربية.

إضاف���ة إل���ى هذا، ف���إن »مقياس الحساس���ية في االقتص���اد« ال���ذي يتبعه معهد 

»جيوكراتوغرافيا«، يشير إلى أنه في 25% من البيوت في إسرائيل هناك تخّوف من أن 

أحد أفراد العائلة قد يتحّول إلى عاطل عن العمل بس���بب احتمال فصله من عمله، ولذا 

هناك حاجة إلعادة النظر في مالءمة المقاييس التي يتبعها مكتب اإلحصاء المركزي 

 .OECD مع المقاييس التي تتبعها منظمة

* رئيس معهد االستطالعات واألبحاث »جيوكراتوغرافيا«

»التشغيل الخفّي« لمكتب اإلحصاء المركزي!
*معطي��ات البطال��ة ف��ي إس��رائيل تؤثر عل��ى الكثير م��ن الق��رارات التي يتخذه��ا االقتصاد اإلس��رائيلي، ب��دءا من نس��بة الفائ��دة البنكية التي
يحدده��ا بنك إس��رائيل المرك��زي، وحتى ميزانيات الوزارات، ولذا فم��ن الضروري أن يكون مقياس البطالة ش��فافا، ويعكس الواقع الحقيقي*

تؤك���د التقارير في األيام األخيرة أن الثري األميركي اليهودي ش���لدون أدلس���ون، 

الصديق الش���خصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وصاح���ب الصحيفة اليومية 

المجانية األكبر »يس���رائيل هيوم« ذات التوجهات اليمينية، يتوغل أكثر في امتالك 

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، بموازاة المبادرة في الكنيست، لسن قانون يضع تقييدات 

أمام توزيع صحف يومية مجانية، من باب أسس منافسة موضوعية.

فقد أقر المقرر العام بش���أن الصفقات االقتصادية الكبرى صفقة ش���راء أدلس���ون 

لصحيفة »مكور ريش���ون« التي كان صاحبها اش���ترى ف���ي العامين األخيرين صحيفة 

»معاري���ف« وانهارت مجددا ماليا، في حين أقر المراقب ذاته ش���راء أدلس���ون لموقع 

صحيف���ة »معاريف« على االنترنت »إن. آر. جي«، وقبل ذلك كان أدلس���ون قد اش���ترى 

مطابع صحيفة »معاريف« التي باتت تطبع »يس���رائيل هيوم«، بينما اشترت صحيفة 

»جيروزاليم بوست« صحيفة »معاريف« الورقية.

ومعروف عن أدلس���ون أنه صاحب أكبر ش���بكة عالمية للمراهنات »القمار«، وينتش���ر 

بش���كل قوي في الس فيغاس وفي دول في الشرق األقصى، وهو صاحب مواقف يمينية 

متشددة، وعنصرية للغاية ضد الش���عب الفلسطيني، وصرف أكثر من 140 مليون دوالر 

على الحزب الجمهوري األميركي في االنتخابات الرئاسية األخيرة، وهو أكبر داعم لرئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو، إذ إن »يسرائيل هيوم« تعد بوقا إعالميا لصالح هذا األخير.

ويتوقع مراقبون أن يس���عى أدلسون الحقا إلى شراء حصة من قنوات البث العام، إذا 

ما تمت خصخصتها بالفعل ابتداء من العام المقبل، ما يعني تمدد س���طوة أدلس���ون 

بشكل أوسع على اإلعالم اإلسرائيلي.

بموازاة ذلك، أصدر وزير الداخلية اإلس���رائيلي غدعون س���اعر من حزب الليكود، في 

األس���بوع الماضي، مرسوما وزاريا يحدد فيها الصحف اليومية التي يجب أن تنشر في 

واح���ده منها إعالنات »التنظي���م والبناء« الصادرة عن الوزارة، إذ تم اس���قاط صحيفة 

»معاريف« المتوقفة عمليا عن الصدور، وصحيفة »هآرتس«، التي كانت تنشر مساحات 

شاس���عة من هذه اإلعالنات التي تدفق عليها مئات آالف الدوالرات سنويا. وضم ساعر 

اسمي صحيفتي »يسرائيل هيوم« و«يس���رائيل بوست« اليوميتين المجانيتين، رغم 

محدودية توزيع الثانية، وهناك شعور بتوجهات سياسية وراء هذا القرار، خاصة في 

ما يتعلق بصحيفة »هآرتس«.

وكان عدد من أعضاء الكنيس���ت، من س���بع كتل برلمانية م���ن االئتالف والمعارضة، 

قد أعلنوا قبل نحو ش���هر عن  مشروع قانون مشترك يقضي من الناحية الفعلية بمنع 

توزيع صحيفة يومية مجانا بمواصفات مالئمة لصحيفة »يسرائيل هيوم« فقط. 

وين���ص القانون على أنه من منطلق المس���اواة في المنافس���ة التجارية، فإنه ُيحظر 

على صحيفة يومية توزع ستة أيام أسبوعيا، وبعدد صفحات يومي يتجاوز 30 صفحة، 

وأن ال يكون التوزيع المجاني ألكثر من س���تة أش���هر، أن توزع على القراء مجانا، وهذه 

مواصفات تقتصر على صحيفة »يس���رائيل هيوم«، التي يتراوح عدد صفحاتها يوميا 

ما بين 68 إلى 80 صفحة، بينما الصحيفة الثانية »يس���رائيل بوس���ت« تصدر خمسة 

أيام، وعدد صفحاتها أقل، وتوزيعها األساس في شبكة القطارات.

وردا على هذه المبادرة، نش���رت صحيفة »يس���رائيل هيوم« في عددها الصادر يوم 

الجمعة األخير اس���تطالعا، تزعم فيه أن 76% من الجمه���ور يعارضون اغالق صحيفة 

»يسرائيل هيوم«، رغم أن مبادرة النواب ال تدعو إلى اغالق الصحيفة، بل عرض نسخها 

اليومية للبيع، كما هي حال س���ائر الصحف، إال أن الصحيفة اعتبرت األمر بمثابة دعوة 

إلى إغالقها. وبحس���ب االس���تطالع، فإن 80% من قراء صحيف���ة »يديعوت أحرونوت« 

الصحيفة األكبر مباعا، يعارضون »إغالق يسرائيل هيوم« كما هو نص االستطالع.

يذكر في هذا المجال أن تقديرات سابقة ظهرت في السنة األخيرة قالت إنه لو جرى 

بيع نسخ صحيفة »يس���رائيل هيوم« كباقي الصحف الكبيرة، لهبطت نسبة توزيعها 

إلى 5%، بسبب مضامينها وتدني مستواها الصحافي.

شلدون أدلسون يوسع نفوذه في حلبـة اإلعالم اإلسرائيلي
*أدلسون األميركي اليهودي اليميني المتشدد وصديق نتنياهو اشترى موقع صحيفة »معاريف«

ع�ل�ى االن�ت�رن�ت وم�ط�ابع ال�صح�ي�ف�ة وف�ي األي���ام األخ�ي��رة اش�ت�رى ص�ح�ي��ف�ة »م�ك���ور ري�ش���ون« *

بّين تقرير لمكتب اإلحصاء المركزية اإلسرائيلي، نشر في نهاية األسبوع الماضي، أن 

عدد ليالي المبيت للسياح األجانب في إسرائيل في الربع األول من العام الجاري بلغ 38ر2 

مليون ليلة، وهذا أقل بنسبة 10% مما كان في الربع األول من العام 2000، الذي كانت فيه 

زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى البالد، لكن بحس���ب آخر المعطيات فإن أعداد السياح 

بالمجمل لم تش���هد قفزة جدية منذ العام 2010 وحتى العام الماضي 2013، إذ أنها في 

حدود 5ر3 مليون سائح، ونحو 17% منهم هم سياح ليوم واحد من دون مبيت.

ويقول تقرير مكتب اإلحصاء إن عدد ليالي المبيت في فنادق إسرائيل بلغ بالمجمل 

في الربع األول من العام الجاري ما يقارب 6ر4 مليون ليلة، منها 38ر2 مليون ليلة لسياح 

أجانب، وهذا أعلى بقليل مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي- 2013.

وكانت إس���رائيل ق���د تخطت ألول مّرة حاجز الثالثة ماليين س���ائح في العام 2008، 

حينما تجاوزت ألول مرة ثالثة ماليين س���ائح وزائر، ثم تراجعت قليال في العام 2009، 

لترتف���ع من جديد إلى ما فوق ثالثة ماليين س���ائح وزائر في الس���نوات الالحقة. وفي 

العام 2010 س���جلت ذروة جديدة، حينما بلغ إجمالي عدد الس���ياح 4ر3 مليون نس���مة، 

ولكن منذ ذلك الحين لم يتم تسجيل ارتفاع جدي في هذا العدد. 

ويلفت التقرير إلى أن عدد الس���ياح ارتفع في العام 2000 إلى 7ر2 مليون نسمة ثم 

تراجع الحقا، ولكن في العام 2000 لم تكن في إسرائيل ظاهرة السياحة ليوم واحد من 

دون مبيت، وعدد الس���ياح في هذا النمط في إسرائيل يتراوح في السنوات األخيرة ما 

بين 580 ألفا وحتى 860 ألفا كما كان في العام الماضي.

وكان عدد الس���ياح إلى إس���رائيل قد ش���هد في العام الماضي 2013 ارتفاعا بنسبة 

3% مقارنة مع العام 2012، إذ بلغ عدد الس���ياح وحدهم 3 ماليين سائح، بينما بلغ عدد 

الزائرين )بما في ذلك السياح( في العام الماضي 5ر3 مليون شخص، ما يشكل ارتفاعا 

محدودا بنسبة نصف بالمئة عن العام 2012.

وقال التقرير إن عدد الس���ياح األجانب الذين أمضوا في إسرائيل أكثر من 24 ساعة مع 

مبيت بلغ في العام الماضي 962ر2 مليون سائح، وهذا بارتفاع بنسبة 3%، بينما بلغ عدد 

السياح ليوم واحد، أي الذين يدخلون ويغادرون في نفس التاريخ، 578 ألفا، وهذا يشكل 

انخفاضا بنسبة 6% عن العام 2012، ولكنه يبقى أعلى من العام 2011، بنسبة 6ر%6. 

وتعزو إس���رائيل هذا التراجع في أعداد الس���ياح ليوم واحد إل���ى التطورات الجارية 

في مصر، إذ ش���هدت في العام 2012 استقرارا ما، ثم تفجرت األوضاع مجددا، ما أوقف 

جوالت بحرية باألس���اس، إذ تكون مصر ضمن الرزمة الس���ياحية، كما أن الهبوط الحاد 

الذي ش���هده معبر طابا مع صحراء س���يناء في خليج العقبة س���اهم في هذا التراجع. 

وحس���ب التقرير، فإن القطاع األكبر الذي يستخدم الس���ياحة ليوم واحد، وخاصة عن 

طريق البحر، هو الروس، الذين وصل منهم 106 آالف سائح.

وأحد أسباب محدودية السياحة إلى إسرائيل هو ارتفاع التكلفة، فقد قال تقرير عالمي 

صدر قبل أس����بوعين إن إس����رائيل تحل في المرتبة الخامس����ة من بين 68 دولة متطورة 

ف����ي العالم، من حيث أس����عار اإلقامة ف����ي الفنادق، ومعها في نف����س المرتبة ثالث دول 

أخرى، هي روس����يا ودولة اإلمارات العربية والسعودية. وصدر هذا التقرير في أوج نقاش 

يشغل الس����احة االقتصادية اإلسرائيلية حول تكلفة الس����ياحة الخارجية في إسرائيل، 

وعدم قدرتها على منافسة السياحة المنتشرة في المنطقة، خاصة السياحة الترفيهية.

وتبي���ن أن معدل كلفة ليلة إقامة واحدة في فنادق إس���رائيل تصل إلى 234 دوالرا، 

وحلت في المرتبة األولى إمارة موناكو- 328 دوالرا، تليها س���لطنة عمان- 310 دوالرات، 

تقرير: السياحة إلى إسرائيل تراوح مكانها منذ أعـوام!
*جزء جدي من االرتفاع في عدد السياح إلى إسرائيل نابع من اتساع ظاهرة السياحة ليوم واحد من دون مبيت *

* خالل 14 عاما ازداد عدد الغرف الفندقية بنسبة 8% فقط * تكلفة السياحة العالية أحد الحواجز أمام السياحة إلى إسرائيل *

ولكن في دول فيها مس���توى المعيشة أعلى من إس���رائيل، وحتى فيها مناطق جذب 

س���ياح أكثر فإن األس���عار أقل تكلفة بكثير، فمث���ال سويس���را 228 دوالرا، والواليات 

المتحدة األميركية 197 دوالرا، وفي إيطاليا 177 دوالرا وفي فرنس���ا 170 دوالرا وألمانيا 

150 دوالرا وبريطانيا 147 دوالرا.

وتقول الصحافة االقتصادية اإلس���رائيلية إن أحد أس���باب وصول إس���رائيل إلى هذه 

المرتبة هو أنه ليس فيها ما يكفي من فنادق ش���عبية، ولذا فإن أس���عار فنادق خمسة 

نجوم هي التي تقرر تكلفة السياحة في إسرائيل، بينما في مختلف أنحاء أوروبا تنتشر 

الكثير من أنواع الفنادق بمستويات مختلفة، ما يجعل معدل التكلفة لديها أقل.

ويظهر من تقرير التحاد الفنادق في إسرائيل أن عدد الغرف الفندقية في إسرائيل 

يبلغ قرابة 4ر49 ألف غرفة، وهذا بحد ذاته زيادة بنسبة 8% فقط عن عدد الغرف الذي 

كان قائم���ا في العام 2000. ويقول رئيس اتح���اد الفنادق إيلي غونين إن عدم إحداث 

قفزة في الس���ياحة إلى إس���رائيل نابع من أن هذا األمر ليس ضمن أولويات الحكومة، 

واعتبر معطيات الربع األول من العام الجاري بمثابة انعكاس للضائقة التي يش���هدها 

قطاع السياحة في إسرائيل.

وتقول وزارة الس���ياحة في ردها لملحق صحيفة »يديع���وت أحرونوت« االقتصادي 

»مامون« إن الس���ياحة إلى إسرائيل هي تحد صعب، بسبب التقارير اإلعالمية العالمية 

عن إطالق القذائف الصاروخية، وعمليات أخرى، ال تش���جع السائح على زيارة إسرائيل، 

باإلضافة إلى أس���عار الفنادق في إس���رائيل. وادعت الوزارة أنه رغم هذه الظروف، فإن 

مكاتب التسويق تنجح في استقدام ماليين السياح إلى إسرائيل، الذين يدفقون على 

إسرائيل سنويا ما يقارب 5ر11 مليار دوالر.

يذكر أن حقيبة السياحة اإلسرائيلية هي في عهدة اليميني المتشدد عوزي النداو 

من حزب »إسرائيل بيتنا« الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

معظم الفنادق اإلسرائيلية ذات خمسة نجوم األمر الذي يؤدي إلى رفع تكلفة السياحة في إسرائيل.
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كتب ب. جرايسي:

يتصاعد الجدل في إس���رائيل حول غالء المعيش���ة، وبش���كل 

خاص غالء أسعار المواد الغذائية، ومن المفترض أن تنهي لجنة 

فحص حكومية عملها في األسابيع القليلة المقبلة حول أسباب 

غالء المعيش���ة، مع تركيز خ���اص على كلفة الم���واد الغذائية. 

وقالت تقارير صحافي���ة إن العناوين المركزية للتقرير المتوقع 

عف المنافسة واتساع االحتكار من 
ُ

لهذه اللجنة تتمحور حول ض

جهة، وكلفة مراقبة أنظمة »الحالل« وفق الش���ريعة اليهودية، 

م���ن جهة أخرى. وه���ذه قضية قديمة جدي���دة، وتقول تقارير 

عديدة ظهرت على مر الس���نين إن أنظمة الحالل في إس���رائيل 

تساهم في رفع أس���عار المواد الغذائية المستوردة حتى %35 

وأسعار المنتوجات الغذائية المحلية بما بين 15% إلى %20.

وكان بحث لقس���م األبحاث في الكنيست قد بّين أن أسعار 

الم���واد الغذائية ف���ي إس���رائيل أعلى مما هي ف���ي الدول 

المتط���ورة بما بي���ن 10% إلى 100%، وهذا مقارنة بمس���توى 

المعيش���ة، ومع���دالت مداخي���ل العائالت واألف���راد. كما أن 

تقريرا لمنظمة ال���دول المتطورة OECD صدر في األش���هر 

القليل���ة الماضية، كان قد بّين أن أس���عار منتوجات الحليب 

في إس���رائيل أعلى بنس���بة 30% مما هي عليه في األسواق 

األوروبية والدول المتطورة االعضاء في منظمة OECD، وهذا 

في الوقت الذي تدعي فيه إس���رائيل أن أس���عار المنتوجات 

الزراعية فيها أقل مما هي عليه في األسواق األوروبية.

وبحس���ب التقاري���ر الصحافي���ة االقتصادي���ة ف���إن لجنة 

التحقي���ق الحكومية توصلت إلى قناع���ات بضرورة تخفيف 

القيود على االستيراد، وكانت الحكومة على وشك إقرار هذه 

التس���هيالت، وتحويلها إلى أنظمة وقوانين معمول بها، إلى 

أن ظه���رت اعتراضات الحاخامية الكبرى، التي تفرض أنظمة 

مش���ددة في قضية الحالل وفق الشريعة اليهودية، وبشكل 

خاص على منتوجات الحليب واأللبان، فمثال تطلب الحاخامية 

فحص »الحالل« لي���س في الحليب وحده، بل أيضا في حظائر 

األبقار التي يأتي منها الحليب.

من دون المساس بأنظمة »الحالل«
تقول المحللة االقتصادية في صحيفة »ذي ماركر« ميراف 

أرلوزوروف إن الحاجزين األساسيين اللذين يقفان أمام خفض 

األسعار في سوق الغذاء اإلسرائيلية وما زاال يعرقالن إحداث 

انجازات في ه���ذا المجال هما: »االحتكار الهّدام األكبر« وفق 

تعبيرها الذي ال يتجرأ أي ش���خص عل���ى االقتراب منه، وهو 

احتكار أنظمة الحالل الذي تس���يطر عليه الحاخامية الكبرى 

في إسرائيل )مؤسسة رسمية(.

وتضي���ف أرل���وزوروف أن متطلب���ات الحالل في إس���رائيل 

عديدة جدا، وترفض إس���رائيل االعتراف بأي شهادات حالل 

يهودية تأتي من الخارج، رغم أن دوال فيها نس���بة كبيرة من 

اليهود المتزمتين »الحريديم«، وحتى من الفرق األشد تزمتا، 

مثل الواليات المتحدة وفرنسا، لديها مؤسسات محلية لمنح 

ش���هادات حالل، وي���أكل المتزمتون من ذل���ك الطعام، إال أن 

إسرائيل ترفض تلك الشهادات، وتريدها حكرا على مؤسسة 

الحاخامية الكبرى لديها. 

وهذا نابع، حسب أرلوزوروف، من أن الحاخامية الكبرى تريد 

االهتمام أوال بتش���غيل أعضائها، وتك���ّدس تكاليف مالية 

كبي���رة، مقابل »خدمات الحالل« ه���ذه، ما يؤدي في كثير من 

الح���االت إلى أن الكثي���ر من المنتجين ف���ي العالم يرفضون 

العمل مع السوق اإلسرائيلية.

ويط���رح الداع���ون إلى خف���ض كلفة أنظم���ة الحالل مطلب 

االعتماد على المؤسسات الدينية اليهودية في تلك الدول، 

تماما كوزارة الصحة التي تعترف بشهادات صحية لألدوية 

الصادرة من الدّول المصّدرة، دون أن ترس���ل الوزارة مندوبين 

عنه���ا إلى تلك ال���دول، وال يوجد أي س���بب ل���وزارة األديان 

والحاخامية الكبرى يمنعهما من االعتراف بش���هادات حالل 

لرجال دين يهود معروفين أيضا إلسرائيل.

وتقول التقارير إن اللجنة الحكومية الخاصة بفحص أسباب 

غالء المعيشة، التي ترأس���ها المديرة العامة لوزارة المالية 

ياعيل أندورن، بدأت البحث م���ع وزارة األديان حول تفاصيل 

كلف���ة مراقبة ومتابع���ة أنظمة الحالل، به���دف التوصل إلى 

التفاصي���ل الزائ���دة، التي باإلم���كان االس���تغناء عنها، من 

أجل تقليص الكلفة، وخاصة ف���ي مجالي اللحوم ومنتوجات 

الحليب.

وتق���ول وزارة المالي���ة إنها ليس���ت معنية بإلغ���اء أنظمة 

الح���الل، وإنما بتقليص كلفتها، وله���ذا فإن تكاليف الحالل 

لن تزول كليا، بل س���يتم تقليصها. ويظهر من تقارير أخرى 

أن تكالي���ف الح���الل ال تقتصر بطبيعة الح���ال على األغذية 

المس���توردة، فإن كانت الكلفة ترفع أسعار اللحوم المجّمدة 

المستوردة بنسبة تصل إلى 30%، فإنها ترفع أسعار اللحوم 

الطازجة في إسرائيل بما بين 15% إلى %20.

ويقول مس���توردون للحوم إن اس���تيراد اللحوم من أميركا 

الالتينية يستوجب إرسال ما بين 10 إلى 14 رجل دين يهوديا 

إلى كل مسلخ س���يتم االس���تيراد منه، وكلفة كل رجل دين 

كهذا تتراوح ما بين 6 آالف إلى 7 آالف دوالر ش���هريا إضافة 

إلى تكاليف أخرى، ما يعني كلفة شهرية تصل إلى 100 ألف 

دوالر، من أجل استيراد 500 طن من اللحوم المجّمدة.

ويتبّين أيضا أن ألنظمة الحالل مستويات، والمستوى األشد 

الذي تتبعه المجموعات الدينية المتزمتة، يتطلب تكاليف 

أعلى بكثي���ر من »األنظمة العادية« وف���ق تعابير الحاخامية 

الكبرى، ويقول مدير مبيعات في ش���ركة إسرائيلية تستورد 

اللح���وم المجّمدة مع أنظمة ح���الل مش���ددة إن الكيلوغرام 

الواحد من اللحوم بهذه األنظمة يصل س���عره إلى سعر كيلو 

اللحمة الطازجة في إسرائيل.

وتقول أرلوزوروف إن مس���توى أس���عار المواد الغذائية هو 

أمر حاسم ومصيري بالنسبة لغالء المعيشة، وطالما أن أسعار 

األغذية المستوردة عالية، فإن أس���عار المنتوجات المحلية 

س���تبقى هي أيضا عالية، ألن هذه الحال تساعد المحتكرين 

الكبار لس���وق األغذية اإلسرائيلية على عدم تخفيض أسعار 

المنتوجات المحلية. ولذا تش���دد أرلوزوروف على أن الحاجز 

األكبر في هذا المجال تبقى أنظمة الحالل الصارمة.

وما يزيد األمور تعقيدا بالنس���بة إلس���رائيل في السنوات 

األخي���رة، هو تراجع ع���دد المزودين المس���تعدين لتصدير 

اللحوم إلى إس���رائيل، خاصة أمام اتس���اع ظاهرة رفض دول 

متطورة، وخاصة أوروبية، ألنظمة الشريعة اليهودية في ذبح 

المواشي، إذ تعتبر مجموعات الرفق بالحيوان أن طريقة الذبح 

فيه���ا تعذيب للحيوانات، حيث بحس���ب تلك األنظمة يكون 

الذب���ح يدويا ولمّرة واحدة ووحيدة، وباتجاه واحد دون رجعة، 

ما يبطئ موت الماش���ية، ولذا فإن إسرائيل تبحث عن اللحوم 

ف���ي مناطق بعي���دة، وف���ي دول على اس���تعداد لتقبل هذه 

الطريقة األساسية في الشريعة اليهودية، ما يجعل السوق 

المركزية التي تتجه لها إس���رائيل في السنوات األخيرة هي 

أميركا الالتينية، وهذا أيضا يزيد من كلفة استيراد اللحوم.

وأعلنت وزارة األديان اإلس���رائيلية، ف���ي بيان عممته على 

وس���ائل اإلعالم، أنها ملتزم���ة بالعمل عل���ى تخفيض كلفة 

مراقب���ة أنظمة الح���الل، وهي تبحث في سلس���لة مقترحات 

ت���م طرحها على الوزارة، لكن حس���ب مراقبين فإن بيان وزارة 

األديان يبقى لالس���تهالك اإلعالمي وتخفي���ف الضغط، ألن 

القضية مرتبطة أكبر بالحاخامية الكبرى، وبسلسلة مؤسسات 

ديني���ة لديها مصلحة في الحفاظ عل���ى الوضع القائم، الذي 

يضمن مدخوال جديا لرجال الدين اليهود.

يش���ار هنا إلى أنه ضمن المناقش���ات ف���ي لجنة الفحص 

الحكومية لغالء المعيش���ة، تم طرح فكرة إلغاء الجمارك على 

منتوج���ات الحليب المس���توردة لتخفيض أس���عارها، إال أنه 

ليس من الواضح، حتى إعداد هذا التقرير، س���بب ربط مسألة 

الجمارك بأنظمة الحالل، وحسب االعتقاد فإن كبار المحتكرين 

إلنتاج وتصنيع المواد الغذائية في إسرائيل، يضغطون على 

الحكومة كي تمتنع عن فرض الجمارك، من أجل الحفاظ على 

مستوى أعلى ألس���عار المواد الغذائية المستوردة، ما يؤدي 

إلى إضعاف المنافسة مع المنتوجات المحلية. 

ليس الحالل وحده
الج���دل حول أنظمة الحالل هو الغطاء لجدل أوس���ع وأعمق، 

قائم منذ عشرات الس���نين في إسرائيل، ويتركز في قوانين 

اإلك���راه الديني، الت���ي تتدخل في تفاصي���ل حياة المواطن 

الدقيق���ة، من مول���ده إلى عمله وأوقات عمل���ه، وحركته على 

مدى أيام الس���نة، وعقد زواجه، وبطبيعة الحال طعامه، وهذا 

إلى جانب الج���دل حول كلفة األنظم���ة الدينية من ميزانية 

الدولة، فمثال يجري في السنوات األخيرة »نقاش هادئ« في 

أروقة الحكومة والكنيست حول جدوى المجالس الدينية في 

المدن اإلسرائيلية، نظرا لكلفة هذه المجالس وسطوتها على 

الكثير من تفاصيل الحياة العامة.

واحت���دم الجدل عل���ى ض���وء الميزانيات الت���ي تصل إلى 

عش���رات مئات ماليين الدوالرات س���نويا، التي تتلقاها تلك 

المجالس من الخزينة العامة وميزاني���ات المجالس البلدية، 

ومن الرس���وم التي يدفعها المواطنون مقابل خدمات دينية 

من تلك المجالس.

وم���ن المقترح���ات التي تط���رح حالي���ا في فض���اء الحلبة 

السياس���ية إلغاء كل المجال���س الدينية، وجع���ل الخدمات 

مرتبطة بالحاخامية الكبرى، م���ن خالل موظفين محليين في 

الم���دن، أو تقليص عدده���ا، بمعنى تحوي���ل المجالس إلى 

مجالس مناطق بدال من مجالس مدن وبلدات.

لك���ن »لهيب« ه���ذا الجدل يرتف���ع ويخبو، وفق���ا لتركيبة 

الحكوم���ة التي يدور في ظلها ه���ذا الجدل، فإن كانت الكتل 

الدينية المتزمتة في الحكوم���ة فإن هذا الجدل يبقى مجرد 

أحادي���ث ال يمكن تطبيقه���ا، كما أن المتديني���ن من التيار 

»الديني الصهيوني« ال يس���تعجلون في التجاوب مع مطالب 

العلمانيي���ن، كون أن له���م أيضا مصالح مباش���رة في هذه 

المجالس من خالل بسط نفوذ وصرف ميزانيات. 

ولك���ن ما يبدو مرحلي���ا أقرب إلى أن يتحق���ق، هو المبادرة 

لتوحيد الحاخامية الكبرى، إذ إنه منذ العام 1948 وحتى اليوم 

يتم انتخاب حاخامين في إس���رائيل يعمالن سوية، الحاخام 

»الس���فارادي« لليهود الش���رقيين، والحاخام »األش���كنازي« 

لليه���ود الغربيي���ن، إذ أن طرفي المبادرة هم���ا وزيرة العدل 

العلمانية تس���يبي ليفني، ورئيس ح���زب »البيت اليهودي« 

الذي يمث���ل التيار »الدين���ي الصهيون���ي« نفتالي بينيت، 

إضافة إلى موافقة رئيس حزب »يوجد مستقبل« وزير المالية 

يائير لبيد، ورئيس حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان.

ف���ي المقابل، ف���إن اليه���ود المتزمتين يعارضون بش���دة 

هذه القضية، نظ���را للخالفات الدينية الكبيرة بين الطوائف 

الشرقية والغربية، التي تصل إلى حد عدم االعتراف المتبادل 

في الحياة العامة، باس���تثناء األزمات الت���ي توحدهم، مثل 

قضية تجنيد شبان »الحريديم«، ومحاوالت تغيير أنظمة لها 

عالقة بالشريعة اليهودية.

والخلفية لهذه المبادرة مالية من ناحية، ومن ناحية أخرى 

محاولة إلنهاء حالة التفرقة بين السفاراديم واألشكناز، رغم 

أنها ظاهرة متجذرة في الشارع اإلسرائيلي. وال يبدو أن قرارا 

كه���ذا قد ينهي هذه الحالة، ال ب���ل قد يزيدها تعقيدا، ألنه 

على األغلب ف���إن اليهود المتزمتين الذي���ن غالبا ما يلتفون 

على الحاخامية الكبرى سيعطون وزنا أكبر للحاخامية الخاصة 

بطوائفهم ويستمدون منها فتاواهم.

أنظمة »الطعام الحالل« ترفع أسعار المواد الغذائية في إسرائيل حتى 35 بالمئة!
*األنظمة المفروضة على اللحوم المجّمدة المستوردة ترفع أسعارها بنسبة 30% وتلك المفروضة على منتوجات الحليب المستوردة ترفع أسعارها بنسبة 35% *جدل في لجنة خاصة
لفحص غالء المعيشة وحوار بين المالية ووزارة األديان حول كلفة مراقبة »الحالل« *مطالبات بتخفيض الكلفة وأن ال يكون األمر منفعة مالية للقائمين على شهادات »الحالل« والعاملين فيها*

المشهد التنكيلي من الخليل.               )أ.ب(

»الفيس بوك ليس بديال عن سلسلة القيادة العسكرية« 

� كان رد فعل رئيس أركان الجيش اإلس����رائيلي، الجنرال 

بين����ي غانتس، على قضي����ة الجندي الذي وّجه س����الحه 

وصّوبه اس����تعداًدا إلطالق النار على فتى فلسطيني، بعد 

اندالع »حملة االحتجاج« على ش����بكة التواصل االجتماعي 

»الفيس ب����وك«، رغم ما تبين الحق����ا )األربعاء األخير( من 

أن محاكمة الجندي ل����م تأت في أعقاب الحادث المذكور، 

إطالقا، وإنم����ا على خلفي����ة حادثة س����ابقة هاجم فيها 

الجندي نفسه اثنين من قادته، من بينهم ضابط.

وكان من بين المعلقين والمراس����لين العس����كريين في 

إس����رائيل من وصف »حملة االحتجاج« هذه بأنها »التمّرد 

الرقم����ّي األول ف����ي الجيش اإلس����رائيلي«، بعدما حظيت 

صفحة الدعم للجندي المذكور على شبكة »الفيس بوك« 

ش����رت عليها آالف 
ُ
بأكثر م����ن مئة ألف معجب وداعم، ون

الص����ور، تعبيرا ع����ن االحتجاج على »التخل����ي عن مقاتل 

في صفوف الجيش اإلس����رائيلي« وعلى أن »أيدي الجنود 

مقّيدة في التعامل مع اإلرهاب الفلسطيني«!

وقد ب����دأت »حملة التمرد والعصي����ان« هذه في أعقاب 

أنب����اء تحدثت عن »نية قيادة الجيش« معاقبة جندي من 

وحدة الشبيبة الطالئعية المحاربة )الناحال( تم تصويره 

وهو يصّوب س����الحه نحو فتى فلس����طيني ف����ي الخليل 

ويهدده ب� »رصاصة في الرأس«!

وكانت »بوابة األخبار 0404« اإلس����رائيلية على الشبكة 

العنكبوتي����ة أول من نش����ر عن توجه مئ����ات الجنود، من 

وحدات عسكرية مختلفة، إليها للتعبير عن امتعاضهم 

م����ن أن »الجيش يمنعن����ا من العمل« وأنهم »يش����عرون 

باإلهان����ة« حيال »العجز عن تأدي����ة المهام كما ينبغي«! 

وسط التأكيد على أن »الجندي من الناحال تصرف بشكل 

سليم وبالطريقة المطلوبة... فليس ثمة جيش في العالم 

يس����مح ألي إنس����ان باالقتراب من جندي وتهديده. لقد 

أصبحنا أضحوكة«!

ونقلت البوابة عن جندي من لواء غوالني قوله: »لحس����ن 

حظي أنني لم أكن هناك، ألن األمر لم يكن لينتهي بمثل 

ما انتهى إليه. حكومة إسرائيل تمنع الجيش من تأدية 

واجباته والجيش يمنعنا نحن الجنود أيضا«!

وما لبثت الرس���ائل والتوجهات إلى البوابة المذكورة 

أن تحولت إلى »حملة احتجاج« منظمة وواس���عة شارك 

فيها مئات الجنود الذين نش���روا صورهم الش���خصية 

)مع تغطية الوجوه( على ش���بكة االنترنت تحت شعار: 

»وأن���ا، أيضا، مع دافيد الناحال���ّي«، ثم افتتحت صفحة 

خاصة على ش���بكة »الفيس بوك« تحت الشعار نفسه، 

تب في صدارتها: »كفى إهماال بحق الجنود! الجنود 
ُ
وك

وا تركهم فريس���ة بأيدي العدو واللعب بهم كأحجار 
ّ
مل

شطرنج«!

كم����ا انبرى الوزير نفتالي بيني����ت، رئيس حزب »البيت 

اليهودي«، للدفاع العلني عن الجندي معربا عن »تأييده 

المطل����ق« له، قائ����ال: »عندما يق����ف جندي وحي����دا أمام 

مجموعة عرب أع����داء وعنيفين، ينبغي ل����ه أن يفكر في 

اتخاذ قرار، يجب عليه اتخاذ الخطوات، أما نحن فعلينا أن 

ندعمه. من المهم أن يعلم كل مقاتل بأن عليه االستمرار 

في حمايتنا وحماية نفسه، وله منا كل الدعم والتأييد«. 

وقال بينيت إنه لو تعرض هو نفس����ه لمثل هذا الموقف 

»لتصّرف بطريقة مماثلة«!

الجندي يهّدد الفتى الفلسطيني 
بـ »رصاصة في الرأس«!

وقضية هذا الجندي )الجديدة!(، التي كش���فت النقاب 

عنها القناة العاش���رة في التلفزيون اإلسرائيلي، أنه تم 

تصويره في ش���ريط فيديو وهو يصوب سالحه نحو وجه 

فتى فلس���طيني ف���ي مدينة الخليل، بالق���رب من »بيت 

هداس���ا«. ويظهر الفتى الفلسطيني في الشريط )الذي 

تم تصويره في األيام األخيرة، كما تش���ير التقديرات( 

وه���و يضع يده على الجندي )م���ن الكتيبة رقم 932 في 

»الناحال«( فيق���ول له الجندي: »ليس لصالحك أن تفعل 

هذا مرة أخرى«! وبينما ينشب جدل بين الجندي والفتى 

الفلس���طيني يظهر في الش���ريط فتى فلسطيني آخر، 

فيق���وم الجندي ِبإش���هار س���الحه وتصويب���ه نحو أحد 

الفتيي���ن، كما يحاول رفس���ه. ثم يتوج���ه الجندي إلى 

الفتى الفلس���طيني ال���ذي يحمل آل���ة التصوير ويأمره، 

مهددا: »أطِفئ الكاميرا وإال أطلقت رصاصة على رأس���ك، 

يا ابن ال�...«! 

وفي أول تعقيب رسمي على هذا الشريط، بعد الكشف 

عنه ونش����ره، قال الجيش اإلسرائيلي إن »تصرف الجندي 

هو تصرف شاذ وال ينسجم مع ما هو متوقع منه«! ثم عاد 

الجيش اإلس����رائيلي وأصدر بيانا رسميا آخر، هذه المرة 

عن مكتب الناطق الرس����مي بلس����ان الجيش، قال فيه إنه 

»يأسف للنش����ر المغاِلط بشأن عقوبة الجندي« ويؤكد أن 

»حبس الجندي ج����اء على خلفية ممارس����ته العنف ضد 

قادته العس����كريين، وبدون أية عالقة مع الش����ريط الذي 

سيقوم الجيش بالتحقيق فيه بشكل تفصيلي وعميق«! 

ونقل����ت بعض وس����ائل اإلعالم اإلس����رائيلية عن »مصدر 

عس����كري مس����ؤول« قوله إن »الجيش لم ينتقد الجندي 

على أنه أش����هر سالحه، وإنما على تصرفه الالحق � إطالق 

الشتائم والتهديدات«!! 

وفي أعقاب الكش����ف عن الش����ريط ونشره، بما في ذلك 

على ش����بكة »يوتيوب« أيضا، نشرت بعض وسائل اإلعالم 

اإلس����رائيلية ع����ن »توقع قي����ام الجيش بع����زل الجندي« 

المذكور، وهو ما أثار »حملة االحتجاج« غير المسبوقة، في 

أسلوبها وفي مداها، على الرغم مما تبين الحقا من أن هذا 

النشر عن »توقع عزل الجندي« كان »مغلوطا«، حسبما أكد 

المعلق العس����كري لصحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل، 

الذي نقل عن الناطق بلس����ان الجيش اإلسرائيلي تأكيده 

أن »الحادثة مع الفتيين الفلسطينيين تم تصويرها بعد 

س����اعات من مثول الجندي نفسه لمحاكمة تأديبية على 

خلفي����ة مخالفات عنفية أخ����رى، إذ اعتدى باللكمات على 

قائد فرقة عس����كرية وقائد آخر. وعل����ى ذلك، فرض عليه 

قائد الكتيبة، الضابط بتس����لئيل شنايد، عقوبة الحبس 

لبضعة أيام«!  

أم����ا رئيس أركان الجي����ش اإلس����رائيلي، الجنرال بيني 

غانتس، الذي تحدث عن هذه القضية في مستهل جلسة 

قي����ادة أركان الجيش يوم الخمي����س األخير، فلم يتطرق 

إلى تصرف الجندي وإش����هاره الس����الح ف����ي وجه الفتى 

الفلس����طيني مكتفيا بالقول إن الجيش »سيفحص األمر 

ويحقق في الحادثة وفي الس����يرورة التي أوصلت إليها«! 

وهذا، بينما ركز غانتس على حملة االحتجاج العنكبوتية 

معتبرا أنه »من المهم والضروري التذكير والتشديد، بما 

ال يقب����ل أي تأويل، أن الفيس بوك ليس وس����يلة قيادية 

وليس بديال عن سلسلة القيادة العسكرية«!

العصيان الرقمّي األول ... 
مؤشر إلى سيرورات عميقة!

اعتبر المعلق العسكري لصحيفة »هآرتس« أن »عاصفة 

االنترنت« الت���ي ثارت خالل األيام األخيرة بين الجنود في 

إسرائيل »حول شريط عادي وروتيني«)!( تكشف الكثير عن 

طرق عمل الجيش اإلسرائيلي في المناطق )الفلسطينية( 

في عصر انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة وشبكات 

التواص���ل االجتماعي. فم���ن الجهة األول���ى، ثمة حوادث 

كثيرة كهذه لم يكن ممكنا تصويرها وتوثيقها من قبل، 

يتم اليوم توثيقها وتصويرها بسهولة فائقة ثم تحظى 

بالنش���ر واالنتش���ار الواس���عين. ومن الجهة األخرى، فإن 

جنود الجيش اإلس���رائيلي، الذين لم يكونوا جزءا أو طرفا 

في أي نقاش أو خالف في الماضي، أصبحوا يستغلون هذه 

الوس���ائل والش���بكات اليوم للتعبير عن آرائهم، وبصورة 

فظة حتى، ثم لالصطفاف دعما وتأييدا ألي جندي يتورط 

في مثل هذه األعمال والحوادث.  

وأكد المعلق العسكري أن »تصرف الجندي المذكور، كما 

ظهر في الشريط، ليس شاذا أو استثنائيا، على اإلطالق، 

عما يجري في المناطق )الفلس����طينية( بوجه عام«. أما ما 

أثار الحرج لدى الجيش وقيادته، حسب المعلق المذكور، 

فهو »ليس إش����هار الس����الح وتصويبه نحو الفلسطيني 

)وهو ما يمك����ن تبريره، في حال ش����عوره بالخطر(، وإنما 

األلفاظ النابية والتهديدات التي تم تس����جيلها«!! لكن 

القضية، في مجملها، تعكس � وفق المعلق نفسه � تحوال 

آخ����ر، على غاية من األهمية هو: ليس����ت هناك اليوم أية 

حواجز يمك����ن أن تحول بين الجندي ف����ي الميدان وبين 

تعبي����ره عن آرائ����ه الحقيقية، بكل فظاظة، في وس����ائل 

اإلع����الم المختلف����ة. وحتى ل����و كان في رد فع����ل الجنود 

الواس����ع »بعض المبالغ����ة، وبعض الطفولي����ة ربما، إال أن 

ثمة مؤش����رات إلى س����يرورات أكثر عمقا وتأثيرا. فموجة 

التضامن مع »دافيد الناحالّي« تشكل »العصيان الرقمّي 

األول« الذي يجّربه الجيش اإلس����رائيلي � انتظام واس����ع 

بي����ن الجنود، من خ����الل االنترنت وبواس����طته، لالحتجاج 

على سياس����ة الجيش! ومن هنا، فهي تمثل »حلبة صراع 

مستجدة ال تزال قيادة الجيش تتلمس الطرق لدراستها 

وس����بر أغوارها وتحديد قواعده����ا وآلياتها. وفي األثناء، 

يب����دو أن الجنود يس����بقون قادتهم العس����كريين فيها، 

بخطوات عديدة«!

وإلى جانب ذلك، رأى المعلق العس����كري نفسه أن »هذا 

العصي����ان« يعكس، أيضا، عدم رضى واس����ع وعميق بين 

الجنود ف����ي الميدان عن »سياس����ة ضب����ط النفس التي 

تعتمدها قيادة المنطقة العسكرية الوسطى وتفرضها 

عل����ى الوحدات المختلفة في كل م����ا يتصل بالتعامل مع 

السكان الفلسطينيين، منذ فترة طويلة جدا«!!

ظاهرة غير مسبوقة في الجيش اإلسرائيلي تربك قيادته وتثير قلقا شديدا لديها

»تمرد عنكبوتّي« على نّية )متخّيلة!( معاقبة جندي بجريرة »تصرف شاذ« في الخليل!
*شريط فيديو يوثق إشهار جندي من وحدة »الناحال« سالحه في وجه فتى فلسطيني وتهديده ب� »رصاصة في رأسه« وتوجيه الشتائم له، ثم أنباء )مغلوطة( عن »نية قيادة 

الجيش معاقبة الجندي« يثيران »حملة احتجاج« واسعة النطاق على شبكات التواصل االجتماعي شارك فيها آالف الجنود تحت شعار: »وأنا، أيضا، مع جندي الناحال«!*

استنفار قائد »شعبة 
التربية والشبيبة«!

وحيال هذا التطور غير المس���بوق، وجد قائد »شعبة 

التربية والش���باب« في الجيش اإلس���رائيلي، أفنير باز� 

تس���وك، حاجة ملح���ة، كما يبدو، إل���ى التدخل الفوري 

فأصدر، ي���وم األول من أي���ار الجاري، »رس���الة خاصة« 

إلى جنود الجيش وضباطه عنونها ب� »قواعد س���لوكية 

في ش���بكات التواصل االجتماعي« ت���م تعميمها، كما 

أفادت األنباء، على جميع وحدات الجيش اإلس���رائيلي 

المختلفة. 

واستهل باز � تس����وك رسالته االستثنائية هذه )التي 

نش����ر نصها الكامل على موقع الجيش اإلس����رائيلي على 

الشبكة( باإلش����ارة إلى الس����بب العيني الذي دفعه إلى 

إصدارها قائال: »ش����هدنا، خالل اليومين األخيرين، موجة 

م����ن االحتجاج على ش����بكات التواص����ل االجتماعي يعبر 

فيها جنود ومواطن����ون عن دعمهم لجندي الناحال الذي 

جرت محاكمته ومعاقبته مؤخرا. وقد أفاد الناطق بلس����ان 

الجيش ب����أن المعالجة التأديبية بح����ق الجندي ال عالقة 

له����ا بالحادثة التي تم تصويرها ف����ي الخليل وبأن هذه 

الحادثة ال تزال قيد الفحص«!

وأكد قائد »ش����عبة التربية والشباب« أن ليس في نيته 

تن����اول الحادث����ة العينية في رس����الته الخاصة هذه، بل 

»التطرق إلى مسألة اس����تخدام الجنود شبكات التواصل 

االجتماعي، رسم وتحديد خطوط توجيهية عامة للسلوك 

المتوخ����ى من جنود الجيش اإلس����رائيلي على ش����بكات 

التواصل هذه«. 

وانطالقا من اإلدراك بأن »اس����تخدام ش����بكات التواصل 

االجتماعي هو جزء ال يتجزأ من العالم الذي نعيش فيه«، 

يوضح باز � تسوك أنه »لن يكون من الصواب منع الجنود 

من اس����تخدامها، وال ني����ة لذلك«، لكن هذا االس����تخدام 

ينبغ����ي أن يك����ون مرهون����ا بالحف����اظ عل����ى »الخط����وط 

التوجيهية األساس����ية التالية:  1. التص����رف المحترم، 

عل����ى قاعدة احترام ال����ذات واآلخري����ن، وتمثيل الجيش 

بص����ورة الئقة في الحيز الع����ام. 2. المحافظة على كرامة 

اإلنسان. 3. االمتناع عن المش����اركة في نقاشات عامة أو 

في احتجاجات عامة تتعلق بقضايا سياسية أو عسكرية 

من غير تخويل بذلك، تمشيا مع أمر القيادة العامة )رقم 

0105ر8( ال����ذي يحظر على جنود الجيش المش����اركة في 

مسيرات أو تظاهرات والتوقيع على عرائض تتعلق بهذه 

القضايا. 4. المحافظة على الهرمية القيادية العسكرية 

وعالقات القائد � الجندي وتجنب طمس الحدود فيها. 5. 

المحافظة على قواعد األمن الميداني«. 

ويكش����ف قائد »ش����عبة التربية والش����باب« عن الدافع 

واله����دف الحقيقيي����ن من وراء إص����دار هذه الرس����الة 

االس����تثنائية بالتأكي����د عل����ى أن المحافظ����ة على هذه 

القواعد األساسية في الحيز العام »ضرورية جدا لصيانة 

مكانة الجيش في المجتمع اإلسرائيلي« باعتباره »جيشا 

رسميا في دولة ديمقراطية«!

 ثم يخاطب القادة العس����كريين في جميع المستويات 

والدرج����ات قائ����ال: »أدعوك����م إل����ى إج����راء محادثات مع 

جنودكم بغية ش����رح وتوضيح المنط����ق الكامن في هذه 

القواعد السلوكية، س����عيا إلى تعميق وعيهم وفهمهم 

لإلسقاطات المحتملة على الجيش اإلسرائيلي وعلى دولة 

إسرائيل الديمقراطية إذا لم نتصرف جميعنا وفق هذه 

القواعد«! ويختم رسالته بالدعوة إلى »... ينبغي استغالل 

الحادث����ة وتحويله����ا إلى فرص����ة لتش����جيع الجنود على 

التوجه إلى قادتهم الس����تيضاح أية مسألة يواجهونها 

وتثير قلقهم، من خالل محادثات مباش����رة بينهم وبين 

قادتهم وليس بواس����طة االحتجاج على شبكات التواصل 

االجتماعي«!.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

أعلنت وزارة التربية والتعليم اإلس���رائيلية ومؤسس���ة »يد فاش���يم« لتخليد ذكرى محرقة اليهود، مؤخرا، عن وضع منهاج 

ثابت لتدريس المحرقة بدءا من روضة األطفال وحتى الصف الثاني عشر، وذلك منذ بداية العام الدراسي المقبل. وهذه هي 

المرة األولى التي تضع فيها وزارة التربية والتعليم برنامجا دراس���يا ملزما لتدريس موضوع المحرقة لكافة الفئات العمرية 

في جهاز التعليم. 

ويأتي النش���ر عن هذا القرار بالتزامن مع حلول يوم إحياء ذكرى المحرقة في إس���رائيل، قبل أس���بوعين. وكانت قد تعالت 

انتقادات في إسرائيل حول وضع برنامج تدريس في روضات األطفال حول موضوع مشحون جدا مثل المحرقة. ويرى العديد 

من الخبراء التربويين واألخصائيين النفسيين أن هذا الموضوع ليس مالئما للتدريس في سن مبكرة. 

وفي المقابل، فإن مس���ؤولين في »يد فاشيم« ووزارة التربية والتعليم يعتبرون أن تدريس هذا الموضوع لألطفال في سن 

مبكرة هو »ضرورة«، ألنه يتم إحياء »يوم المحرقة« في جميع أنحاء إس���رائيل من خالل إطالق صفارات ومراس���م عامة ولذلك 

فإن األوالد ينكشفون إليها، وتضطر المعلمات إلى التطرق للموضوع رغما عنهن وبدون أن تكون بحوزتهن األدوات المناسبة 

لذلك. كذلك فإن هدف هذا البرنامج الدراسي هو وضع حدود لدى تناول هذا الموضوع ومالءمته لكافة الفئات العمرية.

وبحسب قرار وزارة التربية والتعليم فإنه سيتم تدريس موضوع المحرقة بحجم يتراوح ما بين ساعتين و15 ساعة دراسية 

في السنة، ووفقا للفئة العمرية. وذلك إلى جانب دراسة فصل حول المحرقة في إطار منهاج التاريخ للصفوف الحادية عشرة 

والثانية عش���رة، وتشمله امتحانات البجروت )مشابهة المتحانات التوجيهي(، في جميع المدارس. ووضعت منهاج تدريس 

المحرقة لجنة مش���تركة بين وزارة التربية والتعليم والمدرس���ة الدولية لتدريس موضوع المحرقة التابعة ل� »يد فاش���يم«، 

وشارك في هذه اللجنة خبراء في مجاالت تدريس المحرقة ومتخصصون في التربية وعلم النفس ومستشارون تربويون. 

وأعلنت الوزارة في بيان أن »المنهاج يتطرق إلى كافة الفئات العمرية، ويتالءم مع قدرات األوالد العاطفية والمعرفية من 

أجل التعامل مع الموضوع ومعانيه. وسيتم تناول الموضوع على مدار سنوات، بحيث يتم تزويد المعلومات بصورة منتظمة 

وبنيوية وتدريجية«.

إال أن محاوالت وزارة التربية والتعليم اإلس����رائيلية ومؤسس����ة »يد فاش����يم« لم تنجح في اإلقن����اع بتدريس موضوع المحرقة 

المش����حون. وامتألت ش����بكات التواصل االجتماعي باالنتقادات المعارضة لتدريس الموضوع لألطفال في سن مبكرة. كذلك فإنه 

توجد خالفات حول هذا الموضوع في األكاديميا اإلسرائيلية. ومن جهة يرى البعض أنه ال يمكن تجاهل موضوع كهذا يتعاطى 

معه المجتمع اإلسرائيلي بصورة مكثفة للغاية، ومن الجهة األخرى يرى قسم آخر أن ثمة تخوفا من المساس باألطفال الصغار.

المحرقة تستحوذ على المجتمع اإلسرائيلي
قال���ت المحاض���رة في كلية »أورانيم« للتربية والباحث���ة في تدريس موضوع المحرقة، البروفس���ور نعيما برزيل، لصحيفة 

»هآرتس« إن الموضوع معقد. وأضافت أن »أية قصة من فترة المحرقة، وحتى لو تم تقديمها بألطف صورة وبش���كل يتوخى 

الحساسية البالغة، وحتى لو كانت نهايتها جيدة، فإنها ستشمل كلمات مثل الغيتو واالفتراق عن العائلة والجوع والخوف... 

وهل بإمكان أحد أن يضمن أن مجرد إعطاء الشرعية من قبل جهاز التعليم، أو مؤسسة يد فاشيم، لن يجعل المعلمين ورجال 

التربية يبالغون ويصلون إلى األطراف المقوضة لألمن ولخلق الخوف والشبهات واالنطواء، التي يحاول البرنامج منعها؟«.

واحتجت رئيس���ة كلية »ليفينس���كي« للتربية، البروفس���ور ليئا كيسن، على وضع برنامج دراس���ي حول المحرقة لروضات 

األطفال وقالت إن »أي ذكر لهذا الموضوع أمام طفل أو طفلة ما زاال يفتقران إلى مهارة معالجة المعلومات بالشكل المناسب 

من شأنه أن يثير لديهم مخاوف«. 

ويتن���اول منهاج تدريس موضوع المحرقة في المدارس اإلس���رائيلية قضايا عميقة وواس���عة مثل »األزمة التي أحدثتها 

المحرق���ة في العالم واألجيال القادمة«، إلى جانب تعميق النقاش حول قضية مواجهة أس���ئلة متعلقة باس���تمرار الوجود 

اليهودي وطبيعة هذا الوجود خالل فترة المحرقة. ومن بين المواضيع التي سيتم تدريسها: اإلبداع ومعناه في عالم الدمار؛ 

الهوية اليهودية خالل المحرقة وبعدها؛ العالم بعد أوشفيتز؛ اليهودي المؤمن والمحرقة؛ الناجون من المحرقة وإسهامهم 

في إقامة دولة إسرائيل وبنائها.

وأش���ار بيان وزارة التربية والتعليم ومؤسسة »يد فاشيم« إلى أنه تم وضع منهاج تدريس الموضوع على ضوء الواقع الذي 

أخذ فيه جيل الناجين من المحرقة يغيب »وهذا الواقع يدفعنا، كجهاز مس���ؤول عن تربية الجيل الش���اب، إلى تخليد ذاكرة 

المحرقة بصورة مالئمة وذات مغزى. ويش���دد برنامج التدريس عل���ى قصة المحرقة والتراث اليهودي – الصهيوني والتراث 

اإلنساني – العالمي كأسس مركزية. وبواسطة هذه المضامين سيتم ضمان نقل الذاكرة من جيل إلى آخر، بحيث يكون جزءا 

من الذاكرة الجماعية لشعب إسرائيل وتاريخه«.

وأشارت الوزارة إلى أن التجربة التعليمية في هذا السياق تدل على أن معلمين يتناولون موضوع المحرقة، خاصة بالتزامن 

مع يوم إحياء ذكرى المحرقة، رغم أنهم ليسوا مؤهلين لذلك. كذلك فإن المعلمين بادروا بشكل شخصي إلى عرض أفالم أمام 

تالميذهم حول المحرقة وعمليات اإلبادة التي حدثت خاللها، لكن التالميذ واجهوا صعوبة في التعامل مع مشاهد كهذه.

كذل���ك نقلت »هآرتس« عن معلم���ات في روضات األطفال قوله���ن إنهن بحاجة إلى تأهيل خ���اص للتحدث حول موضوع 

المحرق���ة أمام األطفال في الروض���ات، لكن معظمهن فضلن عدم التط���رق إلى هذا الموضوع أمام األطفال. وقال قس���م من 

المعلمات إن إحدى المش���اكل التي يواجهنها هي أنه في األيام التي تس���بق إحياء الذك���رى يمتلئ الحيز العام بتعبيرات 

ح���ول المحرق���ة، التي كثير منها ال تتالءم األطفال. ولذلك فإنه حتى لو امتنعت المعلمات عن تدريس هذا الموضوع فإنهن 

مرغمات على التفسير لتالميذهن سبب انطالق صفارة اإلنذار أو التعقيب على قصص مأساوية يجلبها التالميذ من بيوتهم.

وه���ذا يعن���ي أن المربيات ال يس���تطعن تجاهل موضوع المحرقة الذي يس���تحوذ على المجتمع في إس���رائيل، خاصة في 

مناسبة الذكرى. وقالت إحدى المربيات إنه »يجب تهيئة األطفال للصفارة ألنه يستحيل تجاهلها وهم يصابون بالذعر لدى 

تلوا في الحرب. وأنا أسأل نفسي ما هي حاجتنا إلى ذلك. لكن 
ُ
انطالقها. وقد ش���رحت لهم أن الصفارة هي لذكرى أشخاص ق

عندما حاولت أن أرى ما إذا كانوا يعرفون ش���يئا حول الموضوع اكتش���فت أنهم يعرفون الكثير من البيت وبيئتهم، وال خيار 

أمامي، وال يمكنني تجاهل ذلك بشكل مطلق«.

وقال���ت مربية أخرى إنه »لدّي أطفال جاؤوا حاملين من بيوتهم قصص���ا رهيبة. وأثار أحد األطفال الخوف في الروضة كلها 

وقال إن أمه أبلغته أن من ال يقف حدادا لدى انطالق الصفارة سيحضر أفراد الشرطة ويأخذونه إلى المحرقة. وقال طفل آخر 

إن���ه تم إحراق اليهود أحياء، وعندها قال طفل ثالث ’نعم، وش���ربوا دماءهم’. وقد وضعني كل هذا في وضع معقد، وألزمني 

بالتطرق إلى المضامين التي من الواضح أنني كنت أفضل االمتناع عنها بسبب سنهم الصغيرة«.

»كي يصبحوا جنودا مسممين ومواطنين طائعين«
ش���ددت المستش���ارة النفس���ية والمحاضرة في جامعة بار إيالن، الدكتورة س���وزي كيغن، في مقال نش���رته في صحيفة 

»يسرائيل هيوم«، على أن »تفاصيل المعلومات حول المحرقة ربما تبدو معقولة وهامة للبالغين، لكن إذا نظرنا إليها بعيون 

األطفال فإنها قد تكون مخيفة ومهددة، وحتى أنها يمكن أن تخلق لديهم هلعا حقيقيا ووجوديا«. 

وأضافت أن »ذكرى المحرقة ويوم المحرقة مهمة لش���عب إس���رائيل، لكن الحديث في الموضوع مع أطفال في س���ن مبكرة 

يثير لديهم الخوف ويلحق ضررا عاطفيا هائال. ففي هذه الس���ن المبكرة ليس بمقدور األطفال التمييز بين الماضي البعيد 

والحاضر، وتختلط مصطلحات ذلك الحين واليوم«.

وأشارت هذه األخصائية النفسية إلى أنه »في هذه المرحلة، مع اقتراب يوم المحرقة، يوجد ارتفاع كبير في مستوى الهلع 

ل���دى الكثير من األطفال. وفقط مؤخرا، قال لي طفل في السادس���ة من عمره، وجاء لعالج في عيادتي: ’إنني خائف من قدوم 

أش���خاص أش���رار كي يأخذوني أنا وعائلتي إلى النازيين، ويقتلوننا’. وقالت لي طفلة في السادس���ة والنصف من عمرها إنه 

’لدي س���ر. إني أخبئ الطعام، كي ال يفعل بي النازيون ما فعلوه بآنا فرانك’. وبالنسبة لألطفال، فإن المعلومات حول المحرقة 

تتحول إلى معلومات ملموسة، وتشكل خطرا عليهم وعلى أفراد عائلتهم أيضا«.

وانتق���دت الكاتبة في موقع »يديعوت أحرون���وت« االلكتروني، أريانا ميالميد، القرار بتدريس موضوع المحرقة في روضات 

األطفال. وكتبت أنه »في س���ن خمس سنوات، أو حتى خمس سنوات ونيف، ال يعرف الطفل أن العالم مليء بأشخاص بالغين 

أشرار، ويقرؤون لهم بين حين وآخر أسماء كهذه أو تلك وأنهم يقررون إبادة شعب أحيانا. والطفل ال يعرف من هو اليهودي 

ويفهم بصعوبة ما هو الموت. فبعد يوم ذكرى قتلى الجيش اإلسرائيلي، الذي تم إحياؤه في روضة األطفال، حدثتني ابنتي 

أنهم رووا لها أن الجنود األبطال ال يموتون في الحقيقة، وإنما يستشهدون وبعد قليل سينهضون«.  

وأضاف���ت ميالمي���د أنه »ال يوجد ش���خص بالغ، بمن في ذلك مربي���ات روضات األطفال الالتي يفترض أن تكّن الوس���يطات 

في الش���رح عن المحرقة لتالميذهن، يعرف ما س���يقوله لتالميذه. وماذا س���يفعل ابن الخامس���ة به���ذه المعلومات وكيف 

سيستوعبها؟ وباألساس، لماذا هو بحاجة إليها؟«. 

وأش���ارت الكاتبة إلى أنه يتضح من بيان وزارة التربية والتعليم أن أحد أس���باب اتخاذ القرار بتدريس موضوع المحرقة في 

روضات األطفال هو أن الموضوع يثار بش���كل واسع في وسائل اإلعالم. وأضافت أن الوزارة تصف صورة غير صحيحة »ألطفال 

في سن الخامسة يتصفحون صحيفة مليئة بالفظائع، وحاسوبهم مفتوح على موقع ’يد فاشيم’ االلكتروني، ويستمعون إلى 

محادثات في اإلذاعة حول المحرقة ويشاهدون قناة التاريخ في التلفاز«.

وانتقدت ميالميد وزير التربية والتعليم اإلس���رائيلي ش���اي بيرون، بس���بب اتخاذه قرار تدريس المحرقة بدءا من روضات 

األطف���ال. وكتبت أن ه���ذه الصورة »ربما تكون موجودة في دم���اغ وزير التربية والتعليم، لكنها ليس���ت موجودة في البيت 

اإلس���رائيلي العادي. فيوم المحرقة هو يوم عمل عادي... وال توجد هنا، حمدا لله، أمة مهووس���ة بالحداد وبإمكان أس���اها أن 

يمس بالمعرفة والتطور العاطفي للطفل، والذريعة من المجال اإلعالمي ال تمت للواقع بصلة«. 

وأش���ارت ميالميد إلى أن الصف���ارة التي يتم إطالقها في يوم المحرقة كعالمة على الح���داد هي أمر مخيف. ورأت أن على 

المربيات في روضات األطفال أن يشرحن لتالميذهن أنه يتم إطالقها »بسبب الكبار الذين يريدون أن يتذكروا أشخاصا ماتوا، 

وإذا أراد األطفال أن يتذكروا معهم فإنه بإمكانهم الوقوف. وإن لم يرغبوا بذلك فليبقوا جالسين«.

ورأت ميالميد أنه »ال يوجد لدى وزارة التربية والتعليم تفس����ير مقنع حول س����بب إطالع األطفال على وجود المحرقة. وال يوجد 

تفسير كهذا في العالم. وفقط خطر وجودي وداهم على سالمة وحياة األطفال يلزم بإشراكهم بمعلومات متطرفة كهذه. فدولة 

إس����رائيل قامت من أجل أال يمر أطفال الروضة بخطر كهذا. وما تريده وزارة التربية والتعليم وليس����ت مستعدة ألن تكشف عنه 

لألهالي واألطفال هو أن جميعهم سيتدبرون أمرهم جيدا في ظل التلقين الذي يتم إمالؤه من أعلى، ويفضل أن يبدأ مبكرا قدر 

اإلمكان كي يكونوا عندما يكبرون جنودا مسممين ومواطنين طائعين. وطريقة تعليم كهذه مقبولة في أنظمة ظالمية فقط«.

وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية تقرر تدريس 
موضوع المحرقة بدءا من روضات األطفال!

أعلن وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه يعل���ون، ورئيس 

هيئة أركان الجيش، بيني غانتس، قبل حوالي عش���رة أيام، 

عن تعيينات جديدة في قيادة الجيش اإلسرائيلي، في إطار 

عملي���ة تدوير مناص���ب. وكان األمر األب���رز والالفت في هذه 

القرارات هو تعيين قائد مدرس���ة القيادة واألركان، العميد 

هيرتس���ي هليفي، الذي ستتم ترقيته إلى رتبة لواء، رئيسا 

لش���عبة االس���تخبارات العس���كرية )»أمان«(، خلفا لرئيسها 

الحالي، اللواء أفيف كوخافي، الذي تم تعيينه قائدا للجبهة 

الشمالية. 

ش���رت في نهاية األسبوع 
ُ
وأش���ارت تقارير إس���رائيلية، ن

الماضي، إل���ى أنه تنافس على منصب رئيس »أمان« ضابطان 

كبيران هما هليفي وقائد الجبهة الوس���طى، اللواء نيتسان 

أل���ون. وكان يبدو أن حظ���وظ كالهما متس���اوية، خاصة وأن 

مس���ارهما في الجهاز العسكري متش���ابه جدا. فكالهما كان 

قائدا لوحدة كوماندوس النخبة »سرية هيئة األركان العامة«، 

وتوليا قيادة ألوية إقليمية في الضفة الغربية وفي جبهات 

أخرى، ول���واء تفعيل القوات التابع ل� »أم���ان«. كما أنه يوجد 

بين قادة وضباط الجيش اإلسرائيلي إجماع واسع، ونادر، على 

قدراتهم���ا. والفرق الوحيد بينهما ه���و أن هليفي، 47 عاما، 

وتكون رئاس���ة »أمان« المنصب الذي س���يدخله أول مرة إلى 

هيئ���ة األركان العامة، بينما ألون، 49 عاما، هو عضو في هيئة 

األركان العامة منذ عامين.

والجدير بالذكر أن رئيس »أمان« هو أحد المناصب المركزية 

في جهاز األمن اإلس���رائيلي كله، إذ يخدم تحت إمرته أفراد 

اس���تخبارات ويتم اس���تخدام وس���ائل بحجم أكبر من جميع 

أجهزة االستخبارات اإلس���رائيلية كلها مجتمعة. وقد حصل 

هليفي على هذا المنص���ب البالغ األهمية فور ترقيته لرتبة 

لواء. وهذا األمر ليس نادرا في الجيش اإلسرائيلي، فقد حدث 

لرئيس »أم���ان« الحالي كوخافي، وحدث أمر مش���ابه ليعلون 

نفس���ه عندما تم تعيينه رئيس���ا ل� »أمان« ف���ي العام 1996. 

إضافة إلى ذلك فإن تعيين هليفي يش���ير إلى أنه س���يكون 

مرش���حا لرئاس���ة أركان الجيش، وإن كان ذلك لن يتم إال بعد 

واليتين. 

ووفقا للمحلل العس���كري في صحيف���ة »هآرتس«، عاموس 

هرئيل، فإن مس���تقبل ألون في الجيش لي���س واضحا تماما، 

وأن غانتس يبحث حاليا في فكرة توحيد ش���عبتي العمليات 

والتخطي���ط في الجي���ش، وفي حال تم ذلك ف���إن من الجائز 

اقتراح ه���ذا المنصب على ألون. وأفادت تقارير صحافية بأن 

يعلون أبل���غ ألون بأنه معني بأن يس���تمر في عضوية هيئة 

األركان العامة وفي مناصب أخرى.

ألون أثار غضب المستوطنين
وأك���دت تقارير صحافية أن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، 

بنيامين نتنياهو، ش���ارك في قرار تعيين هليفي رئيس���ا ل� 

»أمان«. إذ أنه بعد رئيس أركان الجيش والمستشار العسكري 

لرئيس الحكوم���ة، فإن رئيس »أمان« ه���و أكبر ضابط يعمل 

بص���ورة قريبة جدا مع رئي���س الحكومة والمجل���س الوزاري 

اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون السياس���ية واألمنية. وكان 

نتنياهو متحمس���ا لتعيين هليفي، بعد أن كان قد طلب قبل 

عام تعيينه سكرتيرا عسكريا له.

لكن الس���ؤال الذي أثار شكوكا، لدى ضباط كبار في الجيش 

اإلس���رائيلي والمحللي���ن العس���كريين، حول وج���ود دوافع 

سياس���ية في اتخاذ القرار حول تدوير المناصب الحالي، هو 

لماذا ق���رر نتنياهو ويعلون تعيين هليفي رئيس���ا ل�«أمان« 

وليس ألون، رغ���م كفاءاتهما المتس���اوية ووجود خبرة أكبر 

بقليل لدى ألون العضو في هيئة األركان العامة.

وأج���اب على هذا الس���ؤال أربع���ة ضباط كب���ار خرجوا إلى 

التقاعد، لكن ما زالوا ضالعين في ما يحدث داخل جهاز األمن 

اإلس���رائيلي، وقالوا ل� »هآرتس« إنهم يقدرون أنه كان هناك 

اعتبار آخر لدى اتخاذ الق���رار بتعيين هليفي، وهذا االعتبار 

يتعلق »بالصبغة السياسية التي علقت باللواء ألون«.

وأض���اف الضباط األربع���ة أن ألون تمكن م���ن إثارة غضب 

المس���توطنين ومؤيديه���م ف���ي اليمي���ن، أي وزراء وأعضاء 

ألنه أثار غضب المستوطنين؟

ضباط يلمحون إلى أن نتنياهو ويعلون رفضا تعيين ضابط 
رئيسا لشعبة االستخبارات العسكرية العتبارات سياسية!

كنيس���ت، خالل توليه منصبه الس���ابق كقائد قوات الجيش 

اإلس���رائيلي في الضف���ة الغربية. وهو »عنيد ومس���تقل وال 

ينش���غل ف���ي من���اورات التملق السياس���ي، الس���ائدة لدى 

الكثيرين من ضباط الجيش والش���رطة الُمعينين في الضفة. 

وإلى جانب جهود تطبيق القانون ضد جرائم الكراهية التي 

ينفذها نشطاء اليمين المتطرف ]أعتداءات »جباية الثمن«[، 

فإن ألون أملى ضبط النفس ف���ي المواجهات مع متظاهرين 

فلسطينيين غير مسلحين«.

ووفقا للصحيفة فإن التمرد االفتراضي، األس���بوع الماضي، 

الذي شارك فيه أكثر من مئة ألف جندي إسرائيلي، تضامنوا 

من خالل موقع التواصل االجتماعي »فيس���بوك« مع زميلهم 

الذي أش���هر س���الحه في وجه شاب فلس���طيني في الخليل، 

»بصورة تتناقض م���ع تعليمات الجيش«، إنم���ا »تعبر بقدر 

معين عن احتجاج ميداني على سياس���ة ألون« )طالع تقريرًا 

مفصاًل على ص 5(.

وقالت الصحيفة إنه بعد عدم نجاح حملة المس���توطنين 

واليمين اإلس���رائيلي ضد ألون، راحوا يبحثون عن معلومات 

ح���ول زوجته. وتبين له���م أن زوجة أل���ون وقعت قبل عدة 

سنوات على عريضة يسارية. ونظم المستوطنون واليمين 

في أعقاب ذلك موجة تظاهرات مقابل بيت عائلة ألون، وهو 

أمر حدث لثالثة ضباط س���بقوه في تول���ي المنصب، وهم 

يائير نافيه وغادي ش���مني وأف���ي مزراحي. لكن الصحيفة 

أش���ارت إلى أن الحملة ضد ألون كان���ت عدوانية أكثر، األمر 

ال���ذي أثار غضب الرئيس الس���بق لمجلس المس���توطنات، 

داني دايان.

كذلك تؤكد تقارير إس���رائيلية اآلن أن يعلون، المستوطن 

والمدعوم سياسيا من المستوطنين، كان قد عبر عن تحفظه 

من قرار وزير الدفاع السابق، إيهود باراك، بتعيين ألون قائدا 

للجبهة الوسطى. واشتبه يعلون في حينه أن باراك عّين ألون 

»بهدف تصعيد األجواء« بين الجيش والمس���توطنين، وإبقاء 

ألون في »خط النيران األمامي« مقابل المستوطنين. 

وقال الضباط األربع���ة المذكورين آنف���ا، إن النية بتعيين 

هليفي رئيسا ل�«أمان« كانت معروفة منذ شهرين. لكن مكتب 

يعلون نفى وجود خلفية سياسية لتعيين هليفي واستبعاد 

ألون. ونقلت »هآرتس« عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله 

إنه »لم يتم تلقي توجهات ضد ألون من جانب قادة اليمين، 

وهذه المس���ألة لم تكن مطروحة أبدا خ���الل المحادثات بين 

يعلون ونتنياهو« حول تعيين رئيس »أمان« القادم. 

وكتب المحلل العسكري هرئيل إنه »عدا نفي مكتب يعلون، 

فإن���ه من الصعب أن نع���رف بصورة أكيدة كي���ف تم اتخاذ 

الق���رار«. وأضاف أنه عندما تم تعيي���ن يورام كوهين رئيس 

لجهاز األمن العام اإلس���رائيلي )الشاباك(، قبل ثالثة أعوام، 

وتفضيله على نائب رئيس الش���اباك السابق، إسحاق إيالن، 

تعالت ادعاءات مش���ابهة حول وجود اعتبارات سياسية، ولم 

يتم إثباتها أبدا. وتس���اهم في انعدام الوضوح هذا حقيقة 

أن عملية اختيار قيادة جهاز األمن تجري بانعدام ش���فافية 

مطلق.

وكان مراقب الدولة اإلسرائيلي قد تطرق في العام الماضي 

إلى قضية التعيينات ف���ي المناصب العليا في جهاز األمن. 

وانتقد تقرير المراقب أداء الحكومة في هذه الناحية. وأشار 

التقرير إلى وجود معايي���ر ثابتة لتعيين ضباط برتبة عقيد 

وعميد »لكن هذا ال يش���مل تعيي���ن ضباط برتبة لواء وأعضاء 

���عب في الش���اباك 
ُ

ف���ي هيئة األركان العامة، أو رؤس���اء الش

والموس���اد«. وبغي���اب المعايير ف���إن المس���ؤولين، رئيس 

الحكومة ووزير الدفاع في هذا السياق، يميلون إلى االعتماد 

عل���ى جوانب مث���ل الثقة الش���خصية والمعرفة المس���بقة 

بالشخص المعَين.

هيئة األركان العامة المقبلة 
مريحة لنتنياهو ويعلون

هيئة األركان العامة المقبلة للجيش اإلس���رائيلي ستكون 

مؤلفة، ألول مرة، من ضباط ولدوا في الستينيات، ومعظمهم 

ف���ي النصف األول من ذلك العقد. وهليفي هو أول ضابط في 

هيئة األركان العامة ُولد بعد حرب حزيران العام 1967، التي 

احتلت فيها إس���رائيل الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات 

الجوالن وشبه جزيرة سيناء. كذلك فإن هيئة األركان العامة 

المقبلة س���تكون، ألول مرة أيضا، خالية من أي ضابط ش���ارك 

في حرب تشرين/ أكتوبر العام 1973. 

وعلى ما يبدو فإن نتنياهو ويعلون خططا لتش���كيل »هيئة 

أركان عامة مريحة«، بحس���ب المحلل األمن���ي في »هآرتس«، 

أمي���ر أورن، الذي اعتبر أن وضعا كهذا من ش���أنه أن يزيد من 

إحباط القيادة العليا للجيش عل���ى ضوء االتجاهات المقلقة 

في جوهرها. وع���دد أورن هذه »االتجاه���ات المقلقة«، وهي 

»صعوب���ات متزايدة في ميزانية األم���ن، أزمة في التدريبات، 

فصل آالف الضباط م���ن العمل، التخلي عن مجندين نوعيين 

يرفض���ون ربط مس���تقبلهم بجيش متذب���ذب. وتتعالى في 

صف���وف كب���ار الضباط مرارة وعدم ارتياح بس���بب تس���اهل 

يعل���ون مقابل وزارة المالية. وما زال���وا يتخوفون في الجيش 

من الحديث عن غانتس، قبل إنهاء واليته«. إضافة إلى ذلك، 

ف���إن »قضية هرباز«، أي النزاع بين باراك ورئيس أركان هيئة 

الجيش السابق غابي أشكنازي الذي شارك فيه عدد من كبار 

الضب���اط الذين ما زالوا في صفوف الجيش، وتجري الش���رطة 

تحقيق���ا جنائيا حولها، ما زالت تخي���م منذ ثالثة أعوام على 

قيادة الجيش اإلسرائيلي. 

غانتس )من اليمين( وألون. المستوطنون يؤثرون على التعيينات الرئيسية في قيادة الجيش اإلسرائيلي!

كيف لم

أعد يهوديًا

للمؤرخ شلومو ساند

ترجمة وتقديم: أنطوان شلحت
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جديد مركز »مدار«

تــقـــاريـــــر خاصـــة

العدد 53 من فصلية »قضايا إسرائيلية«: 
محور خاص عن المؤسسة األكاديمية في إسرائيل

ا عن المركز الفلس���طيني للدراس���ات اإلس���رائيلية- مدار العدد رقم 53 من 
ً
رام الل�ه- صدر حديث

المجلة الفصلية المتخصصة »قضايا إسرائيلية«. 

ويض���م هذا العدد مح���ورًا خاصًا عن المؤسس���ة األكاديمية في إس���رائيل بعنوان »المؤسس���ة 

األكاديمية في إسرائيل- بين السياسة والعلم«.

وتركز مقاالت المحور على طرح عدة تس���اؤالت حول طبيعة العالقة بين السلطة والحقيقة، وبين 

القوة والمعرفة، وبين السياسة والعلم. 

وس���اهم في مقاالت المحور كل من عادي أوفير )األكاديميا اإلس���رائيلية والالوعي السياس���ي(؛ 

ة بين السياسي واألكاديمي(؛ مهند مصطفى )المؤسسة األكاديمية 
ّ

ريفكا فيلدحاي )الحدود الهش

اإلسرائيلية بين الخصخصة والتوجهات النيو- ليبرالية الحكومية(؛ إيال خوفرز )الجامعة العبرية: 

رة(؛ عامي فوالنس���كي )الصراعات الت���ي رافقت إعداد قانون 
ِّ
اللغ���ة والعنف في الصهيونية الُمبك

مجلس التعليم العالي(؛ وديع عواودة )التعليم العالي في إسرائيل- بين الجامعات والكليات(.

ويحوي العدد مقابلة خاصة أجراها أنطوان ش���لحت وبالل ض�اهر مع البروفس���ور أورن يفتحئيل، أس���تاذ 

الجغرافيا السياس���ية في جامعة »بن غوريون« في بئر السبع والخبير في تخطيط المدن ، الذي يعتبر أحد 

أبرز األساتذة الجامعيين النقديين الما بعد صهيونيين في إسرائيل. وقد صدر له عن المركز الفلسطيني 

للدراسات اإلسرائيلية- مدار كتاب »اإلثنوقراطية: سياسات األرض والهوية في إسرائيل/ فلسطين«، وقّدم 

فيه تعريفًا شاماًل للنظام اإلثنوقراطي عموما، وشّرح تطبيقاته في إسرائيل على شتى الُصُعد. 

وف���ي العدد مقال���ة لعالم االجتماع اإلس���رائيلي أودي أديب بعنوان »النقد الم���ا بعد صهيوني: 

الديالكتيك الس���الب« يتناول فيها بالنقد والتحليل الكتابات الما بعد صهيونية التي نشرت في 

العقود السابقة والتي تشترك فيما بينها باستئنافها على المنظور البحثي الذي تبنى بشكل واع 

أو غير واع مقوالت المؤسسة الصهيونية أوال ودولة إسرائيل الحقًا.

وهناك مقالة أخرى للناقد والس���ينمائي س���ليم أبو جبل عنوانها »أفالم األيديولوجيا والحرب في 

الس���ينما اإلسرائيلية« تحلل دور السينما اإلس���رائيلية في كسب تعاطف الرأي العام في إسرائيل 

والعالم مع الفكرة الصهيونية. 

وفي باب قراءات يقّدم رائف زريق عرضًا نقديًا لكتاب األس���تاذ الجامعي اإلسرائيلي إيال خوفرز 

»الفلس���فة السياس���ية للصهيونية« الذي يحاول أن يموضع تاريخ الفكر الصهيوني ضمن سياقه 

األوروب���ي وتأثراته بالتيارات الفكرية الس���ائدة ف���ي أوروبا وخصوصيته مقارن���ة بتلك التيارات. 

ويقّدم س���ليم سالمة قراءة في كتاب »خيانة« لبن هيخط الذي يعالج الدور الذي لعبه قادة الحركة 

الصهيونية العالمية و«الييش���وف العبري« ف���ي التعاون الوثيق مع النازي���ة، من خالل امتثالهم 

لإلرادة واإلمالءات البريطانية وتنفيذها، ثمنا لتحقيق مطامعهم في إقامة دولة يهودية في »أرض 

إسرائيل« على أن تستوعب هذه الدولة »اليهود األقوياء« دون »اليهود الضعفاء«.

وأش���ارت افتتاحية العدد الت���ي كتبها مدير تحرير المجلة رائف زري���ق إلى أن محور هذا العدد 

يطرح عدة تس���اؤالت ح���ول طبيعة العالقة بين ثنائيات مثل الس���لطة والحقيقة، القوة والمعرفة، 

السياس���ة والعلم. وال يمكن اخت���زال الحديث بين هذه الثنائيات بمعادلة واحدة تبس���يطية كأن 

نقول مثال إن المؤسس���ة األكاديمية وصناعة المعرفة تجري بأمر المؤسس���ة الحاكمة، أو أن العلوم 

االجتماعية واآلداب ما هي إال تجليات أيديولوجية لمش���روع سياسي سابق، وكأن العلوم هي بنيه 

فوقي���ة تأتي لتخدم مصالح س���ابقة عليها. بالمقاب���ل من الوهم االعتقاد أن العلوم هي مش���روع 

مس���تقل تمامًا، وأنها تعمل دائم���ا وأبدا في حياد، تحّدد أجندتها البحثي���ة بذاتها وتتطور وفق 

منطق داخلي يحكمه العقل وتنأى عنه المصالح والسياسة.

وأضافت: إن المتابع لوضع المؤسسات األكاديمية والبحث العلمي في إسرائيل يستطيع استشعار 

ه���ذه الحقيقة بس���هولة. من ناحية فإن مش���روع الجامع���ة والبحث األكاديمي جاء ضمن المش���روع 

الصهيوني ولس���نوات طويلة خدم الرواية، وأسس لها. لكنه لم يأتمر مباشرة بأوامر السياسيين، أي 

أنه كان يحظى ببعض االس���تقالل النسبي، والذي يتيح له أن يقوم بدوره. فإذا كان العلم والمشاريع 

البحثية ما هي إال مقوالت سياسية أيديولوجية يجري اجترارها أكاديميا لما كان باستطاعة العلم أن 

يكون داعمًا للسياس���ة واأليديولوجيا، ألنه سيكون بعضًا منها، يتكئ عليها، ويعيد إنتاج مقوالتها. 

بالتال���ي حتى يكون للعلم هالته الخاصة به، وهيبته، ووزنه النوع���ي اإلضافي، عليه أن يلتزم بالحد 

األدنى من االستقالل النسبي الذي يتيح له أن يكون نقديًا وأن يذهب مع الحقيقة حتى مداها األخير 

دون أن يأتمر مباش���رة من رجل السياسة، أي أن يكون وفيا لمشروعه الخاص في البحث عن الحقيقة. 

وبالتالي فإن العالقة بين الحكومة واألكاديميا، بين القوة والمعرفة، مركبة وال تس���ير في اتجاه واحد 

ف في إنتاج القوة، وفي لحظة أخرى »تخونها« وتقف في وجهها وذلك كي 
ّ
فقط: أحيانا المعرفة توظ

تكون وفية مع ذاتها ولذاتها. وال شك أن الدور التبريري للعلوم االجتماعية في إسرائيل كان السمة 

األساس لهذه العلوم على مدى العقود، وال يزال. مع ذلك ال نستطيع إال اإلشارة إلى زيادة معينة في 

الطابع النقدي لهذه العلوم واستئنافها على الرواية السائدة.

وأك���دت االفتتاحي���ة أيضًا أنه ال يمكن فهم الدور الحديث للجامعات دون فهم عالقات الس���وق، 

والدور المتزايد لتمويل شركات خاصة ألبحاث معينة دون غيرها في الجامعات. وفي بعض األحوال 

قد يكون وجود السوق عامال مخففا لضغط الدولة وإمالءاتها، لكن السوق ليست بريئة بالمرة، وفي 

كثير من الحاالت، إن لم يكن معظمها، فإن للس���وق متطلباتها الخاصة وإمالءاتها وأجندتها التي 

تن���وي دعمها وفرضها بنعومة على عقول وقلوب الن���اس والمواطنين. وبالتالي فإن الحديث يدور 

عن عالقة ثالثية قوامها: الدولة، الس���وق، المؤسس���ة األكاديمية أو بتصنيف آخ���ر: القوة، المال، 

المعرفة. وفي الحالة اإلس���رائيلية يضاف إلى هذا طبيع���ة العالقة بين األكاديميا والجيش، وذلك 

نظرا للحضور المركزي والبارز لمؤسس���ة الجيش في حياة الدولة، السياسية أوال واالقتصادية ثانيًا 

حي���ث أن الجيش هو محور مركزي للكثير من األبحاث في المعاهد األكاديمية اإلس���رائيلية. أضف 

إلى ذلك أنه سيكون من السذاجة االعتقاد أن عالم الجامعة واألكاديميا هو عالم مثالي معرفي خال 

من المصالح وعالقات القوة والمؤامرات والمال والنفوذ.

ي���رى العديد من المحللين اإلس���رائيليين أن الرئيس الفلس���طيني محمود عباس )أبو 

مازن(، وبعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في غزة، إنما زاد من تعقيد 

األمور في إس���رائيل أكثر مما هي معقدة. فمن جه���ة، برأي هؤالء المحللين، أنقذ عباس 

حكومة بنيامين نتنياهو من الس���قوط. لكن م���ن الجهة األخرى، وبعد إعالن نتنياهو عن 

وقف المفاوض���ات في أعقاب المصالحة، فإن هذا األخير صعد إلى ش���جرة يتعين عليه 

النزول عنها في الفترة القريبة المقبلة، وإال فإنه س���يواجه أزمة ائتالفية جديدة تهدد 

هي األخرى بسقوط حكومته.

وفي رده���ا على خطاب عباس في المجل���س المركزي لمنظمة التحرير الفلس���طينية، 

وتأكي���ده أن الحكومة الفلس���طينية التي ستش���كل بعد اتفاق المصالحة س���تعترف 

بإس���رائيل واالتفاقيات الموقعة معها وس���تنبذ العنف، أعلنت الحكومة اإلسرائيلية أن 

»عباس نفذ اليوم تثبيت قتل لعملية الس���الم«، وذلك ألنه طالب بإطالق س���راح الدفعة 

الرابعة من األس���رى الفلس���طينيين القدامى وتجميد االس���تيطان ف���ي الضفة الغربية 

والقدس الشرقية، وإجراء مفاوضات حول قضية الحدود لمدة ثالثة شهور. 

ويش���ار إلى أن حكومة نتنياهو مؤلفة من أح���زاب يمين ويمين متطرف، وهي الليكود 

برئاسة نتنياهو و«إس���رائيل بيتنا« برئاسة أفيغدور ليبرمان و«البيت اليهودي« برئاسة 

نفتالي بينيت، وحزبي وس���ط، وهما »يوجد مس���تقبل« برئاس���ة يائير لبي���د و«الحركة« 

برئاس���ة تسيبي ليفني. وانس���حاب أي حزب من هذه الحكومة س���يؤدي إلى سقوطها. 

والجدير بالذكر أنه ال توجد قضية تهدد بس���قوط هذه الحكومة س���وى المفاوضات مع 

الفلسطينيين.

وقبل اإلعالن عن المصالحة الفلسطينية، هدد بينيت باالنسحاب من الحكومة في حال 

تم إطالق سراح أسرى 48، في إطار الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين القدامى، إال 

في حال إبعادهم عن البالد، وهو أمر قد ال توافق عليه المحكمة العليا اإلسرائيلية. وبعد 

وقف المفاوضات، اآلن، فإن بينيت لن يستقيل، ألنه لن يتم اإلفراج عن األسرى في هذه 

األثن���اء، بل إنه أعلن عن »وجوب تقديم الدعم الكامل لرئيس الحكومة« في خطواته ضد 

السلطة الفلسطينية.

»أبو مازن خلط األوراق«
كتبت محللة الش���ؤون الحزبية والسياس���ية في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، س���يما 

كدم���ون، أنه »يصعب القول إن المحيطين ببينيت ذرف���وا دمعة على ضوء االتفاق الذي 

تم توقيعه في غزة. وش���ددوا فرحين على أن أبو مازن قلب األمور رأس���ا على عقب. وقد 

كان نتنياهو بحاجة إلى هذه الخطوات أمام العالم وأمام ائتالفه، وها هو رئيس السلطة 

الفلس���طينية يزوده بها. وق���ال أحد المقربين من بينيت بس���خرية: من ق���ال إن ]وزير 

الخارجية األميركي جون[ كيري لم ينجح في تحقيق اتفاق، إذ يوجد اتفاق بين الفصائل 

العربية«.

وأضافت كدمون أنه كانت هناك قناعة في الحلبة السياس���ية اإلس���رائيلية بأنه لو تم 

التوصل إلى صفقة بين إس���رائيل والفلس���طينيين من أجل تمديد المفاوضات، لكانت 

ستش���مل إطالق سراح أس���رى 48، »وكان بإمكان بينيت النزول عن الشجرة التي تسلقها 

]بتهديده[ فقط بعد أن يش���نق نفسه، إال إذا نجحت خطوة سحب الجنسية اإلسرائيلية 

من األسرى المحررين... ولذلك كانت احتماالت استقالة بينيت كبيرة جدا، األمر الذي كان 

سيؤدي إلى حل الحكومة مباشرة وانتخابات مبكرة«.

لكن المحللة أش���ارت إلى أن »أبو مازن لم ينقذ بينيت فقط، وإنما أنقذ نتنياهو وحزب 

الليك���ود وجميع أحزاب االئتالف أيضا - بما في ذلك ليبرم���ان ولبيد - وكل من إذا كانت 

إس���رائيل ستنفذ الصفقة مع الفلسطينيين س���تضطرهم إلى التعامل مع حل االئتالف 

والذهاب إلى انتخابات في توقيت غير مريح ألي منهم«.

وأردف���ت كدمون أنه لو ت���م تقديم موعد االنتخابات العامة في إس���رائيل، فإن معظم 

االحتماالت تشير إلى أن نتنياهو لن يش���كل الحكومة المقبلة، وفقا الستطالعات الرأي، 

»ولن يوصي به أي حزب أمام الرئيس. لن يوصي به بينيت، الذي تس���بب بس���قوطه، وال 

الحريديم، وال ليفني، وال لبيد وال حتى ليبرمان. ورئيس إس���رائيل بيتنا منشغل اآلن في 

تحالفات حزبية جديدة، ويدرس احتماالت خوض االنتخابات المقبلة س���وية مع كحلون«، 

أي الوزير وعضو الكنيست السابق عن حزب الليكود الذي عاد إلى الحلبة السياسية مؤخرا 

وأعلن عن نيته خوض االنتخابات المقبلة على رأس حزب جديد.

وتابع���ت كدمون أن »أبو م���ازن خلط األوراق، يوم األربعاء الماض���ي، وانتقلت الكرة إلى 

ليفني. والس���ؤال اآلن هو ليس ماذا س���يفعل بينيت، وإنما ماذا س���تفعل الوزيرة التي 

دخلت إلى حكومة نتنياهو من أجل جلب اتفاق سالم؟. وواضح أنه إذا جرت انتخابات اآلن 

فإن حزب الحركة سيتحطم. ولذلك فإنه يفترض بليفني أن تتمسك بأي شكل بالحكومة 

الحالية ومحاولة إحياء االتصاالت مع الفلس���طينيين كشرط لبقائها... لكن ليفني ليست 

لوحده���ا في هذا القارب. وس���يضطر يائير لبيد إلى أن يش���رح لناخبي���ه، الذين جاءت 

غالبيتهم من الوسط واليسار، مسألة بقائه في حكومة ال تجري مفاوضات سياسية. فقد 

صرح هو وش���يلح ]المقصود عضو الكنيست عوفر ش���يلح، القيادي في حزب لبيد[ أكثر 

م���ن مرة في الماضي بأن ليس ثمة ما يبحثون عنه في حكومة كهذه. والمعروف أن لبيد 

س���ينتظر كي يرى ماذا ستفعل ليفني، وإذا ما بقيت في الحكومة، فإنه سيبقى وسيجد 

األعذار لذلك«، وسيزعمان أن نتنياهو ليس مذنبا في تفجر المفاوضات. 

ورأت كدمون أن »الجميع في االنتظار حاليا. إنهم ينتظرون رؤية ما إذا كان االتفاق بين 

حماس وفتح سينفذ. وينتظرون رؤية ما الذي ستفعله ليفني وماذا سيفعل نواب حزبها. 

وينتظرون المعركة على الرئاس���ة ]انتخاب الرئيس اإلس���رائيلي القادم[ ومن س���يكون 

مرش���ح نتنياهو فيها. ومن س���يكون رئيس لجنة الخارجية واألمن ]في الكنيست[، ومن 

سيخلف عضو الكنيس���ت ياريف ليفين في رئاسة االئتالف. هناك الكثير من القرارات 

ورجل واحد ]نتنياهو[ ال يعرف كيف يقرر«.

غضب إسرائيلي على أميركا
باإلم���كان االس���تنتاج من مق���ال كدم���ون أن الغضب اإلس���رائيلي م���ن المصالحة 

الفلس���طينية جاء مفتع���ال. وعلى ما يبدو فإن الغضب اإلس���رائيلي الحقيقي هو على 

اإلدارة األميركية، التي أعلنت أنها ستعترف بالحكومة الفلسطينية المقبلة- حكومة 

الكفاءات- إذا ما اعترفت هذه األخيرة بإس���رائيل واالتفاقيات السابقة الموقعة معها 

وأعلنت نبذ العنف.

وعبر مكتب نتنياهو ووزراء إس���رائيليون عن غضبه���م مما وصفوه برد فعل »ضعيف« 

على المصالحة الفلس���طينية. وقالت صحيفة »يسرائيل هيوم« المقربة من نتنياهو إن 

الغضب اإلس���رائيلي نابع من أن اإلدارة األميركية »لم ترد بالقوة المناس���بة على الوحدة 

بين فتح وحماس« وأن نتنياهو طالب كيري بأن توضح واش���نطن أن المصالحة »ليس���ت 

ش���رعية«. وأكد مسؤول سياسي في الحكومة اإلس���رائيلية أنه »يوجد لدينا غضب على 

األميركيي���ن، ومطلوب منهم مقولة حازمة تطالب أب���و مازن بعدم الذهاب إلى اتفاق مع 

حماس وتفضيل اتفاق مع إسرائيل، واآلن توجد تصريحات ضعيفة«.

ووفق���ا ل� »يس���رائيل هيوم« فإن إس���رائيل تتخّوف من أن تطالبه���ا اإلدارة األميركية 

بمواصلة المفاوضات مع الس���لطة الفلس���طينية وأن ترغم حكومة الوحدة الفلسطينية 

على االعتراف بإس���رائيل، وليس مطالبة حماس باعتراف كه���ذا، ألنه لن يكون ممثلون 

عنها وزراء في حكومة الكفاءات المقترحة.

كذلك نقلت صحيفة »هآرتس« عن موظف إس���رائيلي رفيع المستوى قوله »إننا نتوقع 

تصريحا أميركيا أكثر حزما، وعلى األميركيين أن يوضحوا لعباس أنه يحظر عليه التواصل 

م���ع حماس. ونحن ال نوافق عل���ى حقيقة أن األميركيين يتحدثون عن سياس���ة حكومة 

الوحدة التي ستشكل ويتجاهلون حقيقة أن الحديث يدور عن تحالف مع حماس. وعلى 

األميركيين القول لعباس إنه تحالف مع منظمة إرهابية وإن هذا غير مقبول عليهم«. 

في غضون ذلك نشرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تفاصيل رشحت عن اجتماع المجلس 

الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للشؤون السياس���ية واألمنية )الكابينيت(، الذي ُعقد بعد 

اتف���اق المصالحة وتقرر خالله وقف المفاوضات مع الفلس���طينيين وعدم تحويل أموال 

الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية ابتداء من مطلع أيار الحالي. 

ونقل���ت »هآرتس« عن وزيرين ش���اركا في اجتماع الكابيني���ت قولهما إن رئيس جهاز 

األمن العام )الش���اباك(، يورام كوهين، ورئيس ش���عبة االس���تخبارات العسكرية، اللواء 

أفي���ف كوخافي، قاال خالل االجتماع إن التقديرات في جهازيهما تش���ير إلى أن تطبيق 

اتف���اق المصالح���ة بين فت���ح وحماس »محل ش���ك« وأن ثمة »احتماال معينا« بتش���كيل 

حكومة كفاءات ليست مؤلفة من سياسيين، وأنها ستكون حكومة انتقالية ريثما تجري 

انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية مطلع العام المقبل، وأن احتمال إجراء انتخابات 

كهذه »ضئيل جدا«. 

وقال���ت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إنه خالل اجتماع الكابينيت دعا نتنياهو وبينيت 

إلى فرض عقوبات ش���ديدة على السلطة الفلس���طينية كرد فعل على المصالحة، إال أنه 

تم تخفيف القرار اإلسرائيلي بهذا الخصوص في أعقاب ضغوط مارستها ليفني ولبيد.

»الطريق إلى المصالحة ما زالت بعيدة«
س���ِخر المحلل العسكري في »هآرتس«، عاموس هرئيل، من مظاهر الغضب الزائفة في 

إس���رائيل، التي وصفها بأنها »صيحات يأس«، مشيرا إلى أن المصالحة الفلسطينية »ال 

تبشر بالضرورة بخراب الهيكل الثالث«. واعتبر المحلل أن توقيع اتفاق المصالحة »ليس 

نهائيا« وأن فتح وحماس حطمتا اتفاقيتي مصالحة مشابهتين بينهما في العام 2011، 

»رغم أنه يوجد اآلن قدر أكبر من الجدية«، لكن »الطريق ما زالت بعيدة لمصالحة ش���املة 

في الجانب الفلسطيني، والنتخابات جديدة وحتى لتشكيل حكومة كفاءات«.

وكتب هرئيل أن »الجانبين ]فتح وحماس[ بل���ورا فقط تفاهمات حول القضايا الهّينة 

نس���بيا بالنسبة إليهما: إعالن رسمي عن مصالحة ورسم مسار عام لالنتخابات. ولم يبدءا 

بع���د بتلمس القضايا الثقيلة والمختلف جدا عليها بينهما، من توحيد أجهزة األمن في 

الضفة والقطاع، مرورا بالبنية الجديدة للمؤسس���ات الوطنية الفلس���طينية، ووصوال إلى 

اختيار إستراتيجيا متفق عليها تجاه إس���رائيل- كفاح مسلح؟ كفاح شعبي؟ مفاوضات 

سالم؟«.

وأض���اف أن »اتفاق المصالحة يعكس اس���تجابة فتح وحم���اس لتوقعات الجمهور في 

المناطق )المحتلة(، الذي يطلب التقرب من توحيد الصفوف الفلس���طينية بغياب تقّدم 

في االتصاالت مع إسرائيل«.

ورأى هرئيل أن »المس���ألة األكثر إلحاحا من وجهة النظر اإلسرائيلية، تتعلق بالعالقة 

بين السلطة وحماس في الضفة. هل ستستمر في اعتقال نشطاء حماس الذين يشكلون 

خط���را أمنيا؟ ع���دا ذلك، ال تعبر المصالح���ة في هذه المرحلة عن خي���ار حقيقي لعباس 

’بحماس بدال من السالم’، مثلما وصف ذلك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو«. 

»نتنياهو ليس شريكا للسالم«
قب���ل المصالح���ة لم تس���جل جولة المفاوض���ات الحالية بي���ن الجانبين الفلس���طيني 

واإلس���رائيلي، التي دامت تسعة شهور وانتهت مدتها الرسمية في 29 نيسان الفائت، 

أي تق���دم في اتجاه تفاهمات. بل إن الجانب اإلس���رائيلي وضع عراقي���ل أمامها، أبرزها 

استمرار البناء الواسع جدا في المستوطنات، رغم التنديد الدولي، ومطالبة الفلسطينيين 

باالعتراف ب� »الدولة اليهودية«، وإعالن نتنياهو عن بقاء السيطرة اإلسرائيلية على غور 

األردن. 

كذلك سعت إسرائيل إلى تفجير المفاوضات، في األسابيع األخيرة، بعدما رفضت إطالق 

سراح الدفعة الرابعة من األسرى القدامى، رغم تعهدها بذلك قبل بدء جولة المفاوضات 

الحالية، واإلعالن عن مش���اريع اس���تيطانية كبي���رة جديدة، ما دفع الفلس���طينيين إلى 

االنضمام إلى معاهدات دولية.

ورأى محلل الش���ؤون الفلسطينية في موقع »والال« االلكتروني، آفي سسخاروف، أن قرار 

الكابينيت بوقف المفاوضات »يمكن أن يس���جل في كتب التاريخ بأنه أحد القرارات غير 

الضروري���ة التي اتخذتها حكومة نتنياهو الثالثة، إذ أنه قبل أن يتم تش���كيل حكومة 

فلس���طينية جديدة - وثمة ش���ك كبير في ما إذا كانت ستشكل - سارع نتنياهو ووزراؤه 

إلى مهاجمة رئيس السلطة أبو مازن بغضب شديد، ألنه تجرأ على محاولة إنهاء االنقسام 

بين حماس وفتح، وبين غزة والضفة«. 

وأردف سسخاروف أن »هؤالء الوزراء، ورئيس الحكومة نفسه، الذين ادعوا طوال الوقت 

أنه ليس باإلمكان التوصل إلى اتفاق مع أبو مازن ألنه ال يس���يطر على القطاع، دخلوا في 

حالة جنون عندما أدركوا أن ادعاءهم المركزي ضده يوش���ك أن يسقط من بين أيديهم. 

وقد كان الهجوم فوريا ومنس���قا جدا، إلى درجة أنه أثار اش���تباها كبيرا بأن هذه حملة 

هدفها التهرب من اس���تمرار المفاوضات. أو بكلمات أخ���رى، إنقاذ ائتالف نتنياهو من 

التفكك«.

وش���دد سس���خاروف على أن »تخوف رئيس حكومة إس���رائيل م���ن أن تقدما كبيرا في 

المحادثات س���يؤدي إلى انتخابات مبكرة أو إلى االنفصال عن نفتالي بينيت، كان على ما 

يبدو المحرك المركزي لقراره بوقف االتصاالت وفرض عقوبات اقتصادية على الس���لطة. 

والمش���كلة هي أن ه���ذه الخطوة ال تخدم مصالح دولة إس���رائيل«، معتبرا أن اس���تمرار 

المفاوضات »حتى بدون أن تقود إلى أي مكان« يخدم المصلحة اإلسرائيلية بالحفاظ على 

هدوء نس���بي في الضفة الغربية. »وفي هذه الفترة المتوترة جدا، والتي تحدث خاللها 

مواجهات يومية تقريبا في جبل الهيكل ]الحرم القدسي[ وفيما بخار الوقود منتشر في 

الهواء، فإن القرار بوقف المحادثات لن يساهم في تهدئة الخواطر. بل على العكس«. 

وفيما تدعي حكومة إس���رائيل أن عباس تحالف مع »منظمة إرهابية«، تابع سسخاروف 

أن���ه »صحيح أن أبو مازن تصالح مع منظمة إرهابية، لكن ينبغي االعتراف بالواقع. فدولة 

إسرائيل أيضا ترى في حماس شريكا حقيقيا في الحفاظ على الهدوء النسبي في قطاع 

غزة. ربما يبدو هذا مفاجئا، لكن هذا ما يدعيه قادة جهاز األمن في إس���رائيل. ويتحدث 

ق���ادة الجيش اإلس���رائيلي علنا عن حكومة حماس على أنها مصلحة أمنية إس���رائيلية، 

ألنها تبدي رغبة في الحفاظ على الهدوء مع إس���رائيل. كما أن كل من ادعى في الجانب 

اإلس���رائيلي أنه يؤيد حل الدولتين للشعبين، بمن في ذلك نتنياهو، أدرك أن االنقسام 

بين غ���زة والضفة يجب أن ينتهي م���ن أجل تحقيق ذلك. وإال فإن اتفاق الس���الم ليس 

واقعيا«.

واعتب���ر سس���خاروف أن قرار إس���رائيل بوق���ف المفاوضات يتجاه���ل مضمون اتفاق 

المصالحة، وأن »هذا اتفاق جيد ألبو مازن وجيد لدولة إس���رائيل. وإذا ما تم تطبيقه، رغم 

أن احتم���االت خروجه إلى حيز التنفيذ ضئيلة جدا، س���يكون س���يئا لحماس، ألن حماس 

تتنازل عن الحكم في قطاع غزة لصالح حكومة كفاءات، من دون أي ش���خص من الحركة. 

وهذه الحكومة س���تتبنى وفق ادع���اء أبو مازن وقيادة فتح جميع الش���روط التي حاربت 

إسرائيل من أجلها طوال أعوام، أي شروط الرباعية الدولية: االعتراف بإسرائيل، االعتراف 

باالتفاقيات الموقعة معها ونبذ كافة أشكال العنف«. 

وخلص سس���خاروف إلى أنه قد يحدث أخيرًا أن يتم تأليف حكومة فلس���طينية واحدة 

في الضفة وغزة، تعترف بإس���رائيل واالتفاقيات معها وتريد انتخابات ديمقراطية في 

المناط���ق، وتعمل ضد العمليات العدائي���ة ولن يكون فيها أي مندوب عن حماس وال عن 

فتح أيضا. وبرأيه لو كانت هناك حكومة إسرائيلية أقل انفالتا وأقل تسرعا لكان يتعين 

عليها أن تش���كر أبو مازن، لكن حكومة نتنياهو أعلنت عن وقف المحادثات معه، كما لو 

أنها تعلن أنها ليست شريكة للسالم.

عقب اتفاق المصالحة الفلسطينية

تحليالت إسرائيلية: عباس خلط األوراق في إسرائيل!
*الحديث حول سقوط حكومة نتنياهو تأجل إلى حين استئناف المفاوضات أو عدم استئنافها*
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 

المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي
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البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
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موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

كتب سليم سالمة:
 

ش���كل نه���ج المراوغة اإلس���رائيلية المتمث���ل، هذه الم���رة، في نقض 

التعهدات والتفاهمات بش���أن إطالق س���راح »الدفعة الرابعة« من األسرى 

الفلسطينيين من السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، أحد األسباب الرئيسة 

لقرار الس���لطة الفلس���طينية عدم االس���تمرار في عملية التفاوض ورفض 

تمديده���ا إلى ما بع���د الموعد ال���ذي كان مقررا النتهائها، وهو التاس���ع 

والعشرون من نيسان الماضي. 

وكانت أنباء صحافية مختلفة نش���رت في إس���رائيل قد أش���ارت إلى أن 

»مصادر مس���ؤولة في السلطة الفلسطينية أكدت أن القيادة الفلسطينية 

س���توافق على تمديد المفاوض���ات فقط في حال قيام إس���رائيل بإطالق 

سراح الدفعة الرابعة من األسرى، طبقا لتعهداتها التي قطعتها في إطار 

التفاهمات التي أفضت إلى استئناف المفاوضات في نهاية تموز 2013«، 

فضال عن تجميد أعمال البناء في المستوطنات. 

وكان م���ن المفترض أن يكون بين األس���رى الفلس���طينيين المتفق على 

إطالق س���راحهم في إطار الدفعة الرابعة 14 أسيرا فلسطينيا من مواطني 

إس���رائيل. وق���د أبدى مس���ؤولون إس���رائيليون »توقعهم« ب���أن  تتوصل 

إس���رائيل والسلطة الفلس���طينية إلى اتفاق حول تمديد المفاوضات بعد 

عيد الفصح العبري )الذي انتهى يوم 22 نيس���ان(، مؤكدين أن »إس���رائيل 

س���تضطر لدفع الثمن وتحرير أس���رى فلس���طينيين، بمن فيهم 14 أسيرا 

من الداخل«،  لكنهم أش���اروا إلى أنها »تدرس فرض عقوبات ضد األس���رى 

المحررين، بما فيها اإلبعاد«!

وكان موق���ع  »واين���ت« العبري قد نق���ل عن مصادر إس���رائيلية وصفها 

بأنها »قريب���ة من المفاوضات«، قولها إنها تتوق���ع أن تفضي المحادثات 

بين السلطة الفلسطينية وإس���رائيل، بعد عيد الفصح العبري، إلى صفقة 

تش���مل تحرير أسرى فلسطينيين مقابل الجاسوس جونثان بوالرد، مشيرة 

إل���ى إن »إس���رائيل ال يمكنها تفويت فرصة تاريخية لتحرير الجاس���وس 

اإلسرائيلي بوالرد«!

 وقال الموقع إن إس���رائيل »تدرس اتخاذ خطوات ضد األسرى المحررين، 

من ضمنها س���حب مواطنة األس���رى حملة الجواز اإلس���رائيلي، كما تدرس 

إبعاد عدد من أس���رى الضفة الغربية إلى قطاع غزة«، وهو ما أكدت السلطة 

الفلسطينية رفضها القاطع له.  

« اإلس���رائيلي أن إسرائيل عرضت على السلطة 
ّ

من جانبه، ذكر موقع »واال

الفلس���طينية إطالق سراح 400 أسير فلسطيني إضافي، عالوة على الدفعة 

الرابع���ة، وذلك مقابل تمديد المفاوضات بس���تة أش���هر أخرى، مضيفا أن 

»إس���رائيل وافقت، أيضا، على إطالق س���راح أس���رى من مواطني إسرائيل، 

لكنها اشترطت أن تقوم هي باختيارهم، إسمّيا«. ونقل الموقع عن »موظف 

إسرائيلي رفيع« قوله إن »هذا النبأ ليس دقيقا«، من غير أن ينفيه قطعيا. 

ل حسابات 
ّ

ويبدو أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فض

السياس���ة الحزبية الداخلية والمحافظة على سالمة ائتالفه الحكومي على 

مواصلة المفاوضات مع الجانب الفلس���طيني، رغم أنه من الواضح تماما أنه 

ال يريدها أكثر من »مفاوضات من أجل المفاوضات« وال يريد لها أن تفضي 

إلى فرض أية استحقاقات على حكومته. 

فق���د كان وزير االقتص���اد في حكوم���ة نتنياهو ورئيس ح���زب »البيت 

اليهودي« االستيطاني، نفتالي بينيت، قد أصدر في أوساط نيسان األخير 

بيانا خاصا أعلن من خالله أن حزبه سيترك الحكومة واالئتالف البرلماني إذا 

ما صادقت الحكومة اإلسرائيلية على إطالق سراح أسرى من الفلسطينيين 

مواطن���ي دولة إس���رائيل. وقال في البي���ان: »الصفقة الت���ي يجري العمل 

على إعدادها هذه األيام تش���كل مس���ًا خطيرا بالسيادة اإلسرائيلية إذا ما 

تضمنت إطالق سراح قتلة حاملي المواطنة اإلسرائيلية«! 

ثم عاد وزير آخر من هذا الحزب، هو وزير اإلسكان أوري أريئيل، وكرر هذا 

الموقف الحقا في سياق تعقيبه على إعالن المستشار القانوني للحكومة، 

يهودا فاينشتاين، أنه »سيكون من الممكن سحب المواطنة اإلسرائيلية« 

من أس���رى الداخل الذين سيتم إطالق س���راحهم في إطار الدفعة الرابعة. 

وقال أريئيل إنه »ال يكفي سحب المواطنة من هؤالء، بل يجب ترحيلهم من 

البالد«، معيدًا أن حزبه »يعارض إطالق سراح أسرى ما قبل أوسلو من العرب 

اإلسرائيليين«! ألن »إطالق سراح قتلة هو أمر غير صائب، غير أخالقي وغير 

يه���ودي«! وأن »حزب البي���ت اليهودي عارض ذلك ف���ي الماضي ويواصل 

معارضته اليوم ومستقبال«!

فاينشتاين يتبنى مقترح مقربي 
نتنياهو إلسترضاء بينيت

وكان المستش���ار القانوني للحكومة قد صرح، في جلسة مداوالت خاصة 

عقدت في مكتب رئيس الحكومة في أواس���ط نيس���ان األخير، بأنه »ال مانع 

قانوني���ا من اللجوء إل���ى خطوة غير عادي���ة تتمثل في س���حب المواطنة 

اإلسرائيلية« من أسرى الداخل!

 وقالت صحيفة »يس���رائيل هيوم« إن »إس���رائيل درست إمكانية سحب 

المواطنة اإلس���رائيلية من أس���رى عرب إس���رائيل وتهجيرهم من البالد«. 

وأوضحت الصحيفة أن هذا األمر ورد خالل بحث ما أسمته الصحيفة »صفقة 

جونث���ان بوالرد«، وأضاف���ت أنه »بعد أن تبين أن الحدي���ث يدور عن عملية 

قضائية معقدة، بحثت إس���رائيل إلزام األسرى من عرب إسرائيل بالتنازل 

عن المواطنة قبل إطالق سراحهم«!

وأشارت الصحيفة إلى أن إمكانية سحب المواطنة من أسرى الداخل كانت 

»مبادرة من مقربين م���ن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو، 

به���دف تقليص عدد الوزراء الذين س���يصوتون ضد الصفقة«! موضحة أن 

تقدي���رات هؤالء المقربين كانت تش���ير إلى أن اقتراحهم هذا »س���يتيح 

للوزير نفتالي بينيت وحزب البيت اليهودي التصويت إلى جانب الصفقة 

والبقاء في صفوف الحكومة واالئتالف البرلماني«. 

« فنقل عن »مصدر سياس���ي رفيع ومطل���ع على مجريات 
ّ

أما موق���ع »واال

األمور« قوله إن المستشار القانوني للحكومة، فاينشتاين، قد أكد في إطار 

تلك المداوالت أنه »يمكن س���حب مواطنة األس���رى من عرب إسرائيل الذي 

سيتم إطالق س���راحهم في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين« وأن »وزارة 

العدل تفحص البدائل الممكنة إلخراج هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ«! 

ورأى الموقع أنه إذا ما تحول تصريح فاينشتاين المذكور إلى »رأي قانوني 

رس���مي«، فسيس���ّهل على رئيس الحكومة، نتنياهو، مهمة إقرار الصفقة 

في الحكومة، بما تتضمنه من إطالق س���راح 14 أس���يرا من أس���رى الداخل، 

عالوة على أن »س���حب المواطنة من هؤالء وترحيلهم إلى خارج إس���رائيل 

سيسّهالن على وزراء اليمين، وفي مقدمتهم بينيت، تأييد الصفقة«!

ونقل الموقع عن »المصدر السياس���ي الرفيع« أن »عمال حثيثا يجري في 

وزارة العدل بغية إخراج األمر إل���ى حيز التنفيذ، خاصة وأن الحديث يدور 

ع���ن إجراء معقد ج���دا« وأن »ثمة بدائل مختلفة لتنفي���ذ ذلك، لكن القرار 

النهائي لم يتخذ بعد«. 

وأضاف المصدر نفس���ه أن »إسرائيل س���تصّر، في أية صفقة تبرمها مع 

الس���لطة الفلس���طينية، على ترحيل األسرى العرب اإلس���رائيليين الذين 

يعتبرهم جهاز األمن العام )الش���اباك( أشخاصا خطيرين«! مؤكدا أنه »لن 

تبرم الحكومة اإلس���رائيلية أية صفقة من دون ترحيل األسرى الخطيرين«! 

وأن »إصرار الفلسطينيين في هذا الموضوع يعيق مساعي السالم«!!

يش���ار هنا إلى أن المادة 11 من »قانون المواطنة« اإلسرائيلي يحدد بضع 

حاالت تس���تطيع فيها الدولة الس���عي إلى إلغاء جنسية مواطن إسرائيلي 

وسحب المواطنة اإلسرائيلية منه، من بينها: اقتراف المواطن عمال ينطوي 

على خيانة الوالء للدولة، مثل »عمل إرهابي« وفق تعريفه في »قانون حظر 

تمويل اإلرهاب«، الخيانة أو التجسس. 

ويحدد القانون آلية تنفيذ مث���ل هذا اإلجراء من خالل طلب يقدمه وزير 

الداخلية، بمصادقة المستش���ار القانوني للحكومة، إلى »محكمة الشؤون 

اإلدارية« )محكمة مركزية(. ويمنع القانون سحب المواطنة اإلسرائيلية من 

مواطن إس���رائيلي إذا كانت هي مواطنته الوحيدة. أما في حال سحبها من 

مواطن ما، إذا ما كان يحمل جنس���ية أخرى، فباإلمكان منحه تأشيرة خاصة 

لإلقامة )المؤقتة( في إسرائيل، بأمر من المحكمة. 

إجراء غير دستوري لتحقيق مكاسب سياسية!
حي���ال هذه التطورات، وجه���ت »جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل« 

و«عدالة � المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إس���رائيل«، في أواخر 

نيس���ان األخير، رسالة مش���تركة إلى المستش���ار القانوني، فاينشتاين، 

تطالبانه فيه���ا بعدم المصادقة على س���حب المواطنة اإلس���رائيلية من 

أسرى الداخل، أو طردهم إلى خارج البالد، في حال إطالق سراحهم في إطار 

المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وأكدت الرسالة، في بدايتها، أنه »إذا 

صّحت هذه األنباء، فهي خطيرة جدا وتثير أش���د القلق، ولذا فإننا ندعوك 

إلى اإلعالن بوضوح أنك لن توافق على مثل هذا اإلجراء«! 

رت الرس���الة، التي وقع عليها المحاميان عودي���د فيلر، من »جمعية 
ّ
وذك

حق���وق المواطن«، وحس���ن جبارين، م���ن »عدال���ة«، بأن المحكم���ة العليا 

اإلسرائيلية كانت قد رفضت في الماضي طلبا لسحب المواطنة من »شخص 

أدين بارتكاب مخالفة خطيرة«. وأوضحت أن المحكمة العليا رّدت، في العام 

ّدم إليها للمطالبة بسحب مواطنة القاتل يغئال عمير، قاتل 
ُ
1996، التماسا ق

رئيس الحكومة الس���ابق، إس���حق رابين، إذ اعتبرت المحكمة أن »المجتمع 

المنظم يعبر عن رفضه ومقته لجرائم القتل بطرق وأس���اليب أخرى، وليس 

بسحب المواطنة التي تشكل واحدا من الحقوق األكثر أساسية ألي إنسان«. 

وأكدت الرس���الة أن »قان���ون المواطنة«، من الع���ام 1952، يتضمن جوانب 

شديدة القس���وة وجائرة جدا، بل غير دس���تورية، في كل ما يتصل بسحب 

المواطن���ة، مث���ل: مجرد صالحية س���حب المواطنة بذريع���ة »خيانة الوالء«، 

احتمال بقاء إنس���ان ما بدون مواطنة، احتمال سحب المواطنة بذريعة زيارة 

دولة معادية أو كيان معاد )مثل قطاع غزة(، احتمال تنفيذ إجراءات قضائية 

حتى في غياب الشخص المنوي سحب المواطنة منه، احتمال تنفيذ اإلجراء 

وسط خرق قوانين األدلة والقرائن واستنادا إلى أدلة سرّية وغيرها. 

 وعالوة على ما ذكر أعاله بش���أن رفض المحكمة العليا اإلسرائيلية سحب 

المواطنة، فقد أك���دت المحكمة العليا األميركية أيضا، في العام 1958، أن 

البن���د في قانون المواطنة الذي يجيز س���حب المواطنة من مواطن بذريعة 

»خيانة الوالء« مناقض للدستور األميركي »بكونه يمثل عقوبة قاسية جدا 

وغير اعتيادية«، ذلك ألن »المواطنة ليس���ت ترخيصا ينتهي مفعوله جراء 

سلوك غير الئق«! وألن »سحب المواطنة ليس إال عقابا بدائيا وقاسيا«.  

رت الرس���الة فاينش���تاين بأن س���لفه في هذا المنصب، ميني مزوز، 
ّ
وذك

أكد في رس���الة إلى وزير الداخلية من يوم 2006/8/6، بأن صالحية س���حب 

المواطنة بدعوى »خيانة الوالء« هي صالحية اس���تثنائية جدا غير متوفرة 

في غالبية دول العالم. وهي تشكل، عمليا، إحدى سمات األنظمة الظالمية 

والشمولية. أما الموقف القضائي السائد اليوم فيقضي بأن »خيانة الوالء« 

ال تشكل سببا وجيها لسحب المواطنة. 

ونظ���را إلى ما يوليه المجتمع الدولي من أهمية عليا للمواطنة في ضمان 

حق���وق الفرد، كرامة اإلنس���ان وحمايت���ه، فقد تم إقراره���ا باعتبارها أحد 

حقوق اإلنسان األساسية، وهو ما أكدته العديد من المواثيق والمعاهدات 

الدولي���ة. فالمادة 15)1( م���ن اإلعالن العالمي حول حقوق اإلنس���ان )1948( 

تنص، بوضوح، على حق كل إنس���ان في التمتع بمواطنة ما. وتنص المادة 

15)2( منه على عدم جواز س���حب مواطنة أي إنسان بطريقة تعسفية. ومنذ 

ذل���ك اإلعالن، أضيفت مجموعة م���ن المواثيق والتعه���دات الدولية التي 

تسعى إلى ضمان حق المواطنة وحمايته على قدم المساواة. 

وعلى الرغم من هذا كله � أضافت الرس���الة � تنوي الحكومة اإلسرائيلية، 

هذه المرة أيضا، اس���تخدام هذه الصالحية االستثنائية والخطيرة لسحب 

المواطنة من مواطنين عرب، وهو مس���عى يرمي إلى توجيه رس���الة إذالل 

وتميي���ز مفادها أن »مواطنة المواطنين العرب في إس���رائيل ليس���ت أمرا 

مفهوما ومفروغا منه«! ومما يزيد من خطورة المس���عى الحالي ويعزز القلق 

حياله أن نية س���حب المواطنة اآلن، كما ُيفهم مما نشرته وسائل اإلعالم، 

ال تقص���د تحقيق أهداف جديرة بل تقوم على اعتبارات غريبة وحس���ابات 

حزبية بغية كسب ود وزراء »البيت اليهودي« واسترضائهم. ومن هنا، فإن 

»الكسب السياسي ال يمكن أن يشكل مبررا لسحب المواطنة«!

وختمت الرسالة بالتأكيد على أن إجراء سحب المواطنة غير قابل للتنفيذ 

� قانوني���ا � بغير موافق���ة المستش���ار القانوني للحكومة }الم���ادة 11)ج( 

من قان���ون المواطنة، 1952{، ول���ذا »فنحن نطالبك )المقصود المستش���ار 

القانوني( بأن تعلن، بوضوح، أنك لن توافق على مثل هذا اإلجراء«!

مداوالت رسمية في إسرائيل حول سحب المواطنة من أسرى
الداخل في حال إطالق سراحهم في إطار المفاوضات

»رسالة إذالل وتمييز: مواطنة العرب في 
إسرائيل ليست أمرا مفهوما ومفروغا منه«!

العمال الفلسطينيون في إسرائيل: الخبز المّر.            )رويترز(

قالت منظمة »بتسيلم« لحقوق اإلنسان إن عيد العمال الذي صادف 

أخي���رًا كان بمثابة تذكي���ر آخر للعمال الفلس���طينيين من المناطق 

المحتلة وخصوصًا الذين يعملون في إس���رائيل أنه لم يتغّير شيء 

في حياتهم وحقوقهم.

وج���اء في بيان خ���اص أصدرته هذه المنظمة عش���ية عيد العمال 

العالم���ي في األول من أيار الحالي وتلقى »المش���هد اإلس���رائيلي« 

نسخة منه: 

تحل غدا ذكرى األول من أيار، عيد العمال التاريخّي. لكّن هذا اليوم 

لن يكون عيدا للعمال الفلسطينيين بل سيكون تذكيرا مؤلما بمرور 

س���نة أخرى من دون أن يتغّير ش���يء. ففي هذه السنة أيضا ُسلبت 

حقوقهم األساسية وعلى رأسها حقهم في كسب الرزق من دون أن 

يتهّدد الخطر حياتهم.

وأض����اف البيان: تخضع الضفة الغربية منذ قرابة 47 عاما للس����يطرة 

العسكرية اإلس����رائيلية. وكقوة احتالل فإّن إسرائيل ملزمة باالهتمام 

برفاهية وكرامة س����كان الضفة. إال أّن إس����رائيل تس����تغل الموارد في 

الضفة ألغراضها وأغراض المستوطنات والمستوطنين، خالفا للقانون 

ومن خالل تجاهل احتياجات الفلسطينيين. إن غالبية الموارد الخاصة 

بالس����كان الفلسطينيين في الضفة موجودة في المنطقة ج، الخاضعة 

للس����يطرة اإلسرائيلية الكاملة، وهي تش����مل المحاجر ومصادر المياه 

والمناط����ق المعّدة للتطوير الزراعي والصناعي والمناطق الس����ياحية. 

فمث����ال، تمنع إس����رائيل الفلس����طينيين م����ن تطوير زراع����ة عصرية 

ذات إمكاني����ات ربح عالي����ة أكثر من تلك القائمة وذلك بواس����طة منع 

دخول الفلس����طينيين إلى غالبية المس����احات الزراعية في غور األردن 

واستخدام غالبية مصادر المياه فيه. وفي الوقت ذاته، فإنها تخصص 

للمستوطنات األراضي والمياه بوفرة من أجل تطوير مثل هذه الزراعة.

إن هذه السياس���ة هي أحد األس���باب األساس���ية م���ن وراء غياب 

اقتصاد فلس���طينّي مس���تقل، يمكنه أن يوفر مص���ادر رزق كافية 

ومربحة لكل سكان الضفة الغربية، أو لغالبيتهم على األقل. ولذلك، 

فإّن اإلمكانية الوحيدة لكسب الرزق والماثلة أمام عشرات اآلالف من 

س���كان الضفة هي العمل في إسرائيل- سواًء أكان ذلك بتصريح من 

السلطات اإلسرائيلية أو من دونه.

ا للحصة )الكوتا( المتغّيرة من 
ً
قّيد إس���رائيل دخول العمال وفق

ُ
وت

ا متش���ّددة من أج���ل الحصول على تصريح 
ً
وقت آلخر، وتضع ش���روط

وتا العم���ال المصّرح لهم 
ُ
للعم���ل فيها، وحت���ى آذار 2014 بلغ���ت ك

بالدخول إلى إسرائيل 47350 عاماًل، وغالبيتها مستغلة.

ا 
ً
وُيسمح للعمال الحاصلين على التصاريح بدخول إسرائيل عبر 11 حاجز

مخّصصة لذلك. وفي شهر حزيران 2013 زار طاقم بتسيلم حاجزين هما 

ترقوميا وإيال، ومنهما يدخل الفلسطينيون الحاملون لتصاريح العمل 

إلى إسرائيل، واكتشف صورة قاتمة مؤّداها االزدحام واالنتظار بالطابور 

ا لمعاملة مهينة من طرف المسؤولين 
ً
لساعات طويلة، والتعّرض أحيان

ع���ن الفحص. وفي أيام اآلحاد يضرب عدد الفلس���طينيين الماّرين عبر 

هذين الحاجزين رقما قياس���يا ويصل إلى نحو 4500 ش���خص. وُيفحص 

الفلسطينيون بواسطة جهاز »مجنوميتر« )كاشف للمعادن(، ومن بعده 

يعبرون من خالل أكشاك مأهولة بالفاحصين حيث تجري عملية فحص 

التصاريح والوثائق وبصمات أصابع العمال. وُيوّجه بعضهم إلى فحص 

تفصيل���ّي آخر. وبرغ���م أّن الحاجزْين ال ُيفتحان إال نحو الس���اعة الرابعة 

صباح���ا، إال أّن مئات الفلس���طينيين يهرعون إلى المدخل في س���اعات 

الليل المتأخرة خش���ية عدم وصولهم إلى العمل ف���ي الوقت المحّدد، 

نتيج���ة لالزدحام الكبير، والطاب���ور الطويل واحتم���ال توجيههم إلى 

الفحوص���ات التفصيلّية التي تكون مقرون���ة أحيانا بالتعامل الُمهين. 

وبرغم االزدحام الهائل تعمل أربعة أكش���اك فحص بشكل ثابت فقط، 

من بين ثمانية أكشاك فحص قائمة. 

توّجهت بتسيلم بهذا الشأن إلى رئيس سلطة المعابر البّرّية في وزارة 

ه ال يوجد ازدحام أو طوابير طويلة في الحواجز. وعاد 
ّ
الدفاع وتلقت رًدا بأن

باحثو بتس���يلم الميدانيون إلى حاجز ترقوميا ي���وم 2013/9/1 ووثقوا 

ثانية ما يحدث هناك. وأش���ارت النتائج إلى أّن الواقع هناك لم يتغّير: 

فالكثير من العمال حضروا إلى الحاجز ابتداًء من منتصف الليل بقليل، 

تح الحاجز الس���اعة الثالثة والنصف صباحا، كان الطابور يمتّد 
ُ
وعندما ف

لمس���افة طويلة. إلى جانب ذلك، أفاد فلسطينيون بأنهم مّروا بعملية 

فحص إضافية في غرف خاّصة، واضطروا لالنتظار وس���ط ازدحام كبير 

ومن دون تكييف أو أّي أماكن للجلوس. 

وتاب���ع البي���ان: يضط���ر عش���رات آالف الفلس���طينيين الذين لم 

يحصل���وا على التصاري���ح، أو أنهم ال يس���توفون المعايير الصارمة 

التي وضعتها إس���رائيل، لمحاولة دخول إسرائيل من دون تصريح. 

وتفيد التقديرات المختلفة بأّن 15000 – 30000 فلسطيني يعملون 

في إس���رائيل من دون تصري���ح. وبداًل من محاولة تس���وية وترتيب 

 شامل للظاهرة، وبدال من ذلك 
ّ

ل إسرائيل عدم طرح حل
ّ

عملهم، تفض

عة »للقبض على 
ّ
تكتفي بحلول موضعية، من ضمنها نشاطات متقط

المقيمين غي���ر القانونيين«، حيث ُيلقى القب���ض خاللها أو ُيصاب 

أو ُيقتل في أحيان نادرة، أش���خاص ال يش���كلون أّي خطر كان، حتى 

ا لمعطيات مصلحة الس���جون 
ً
وف���ق تعريفات الجه���از األمنّي. ووفق

اإلس���رائيلية، فقد بلغ عدد المعتقلين في إسرائيل حتى آخر شهر 

آذار الماضي 1424 فلس���طينيا بتهمة »اإلقامة غي���ر القانونية« في 

إسرائيل، منهم 22 قاصرا.

وي���رى عمال فلس���طينيون يعتم���د روتين حياته���م على دخول 

إس���رائيل من دون تصريح، أّن كل دقيقة هي جزء من معركة البقاء 

وأّن العودة بس���الم من العمل ليست أمرا مفهوما ضمنا. إنها روتين 

محف���وف بالخوف العميق م���ن االعتقال أو اإلصاب���ة. وفي مثل هذا 

الواق���ع فإّن التفكير بحقوق العمال مثل األجر األساس���ّي وس���اعات 

العمل المعقولة ومخّصصات التقاعد يبدو كحلم بعيد.

وذك���ر أ. ع )46 عاًما(، ال���ذي يعمل بالطا ويعتاش م���ن العمل في 

إس���رائيل من دون تصري���ح، في إفادته التي أدل���ى بها للباحث في 

بتسيلم موسى أبو هشهش بتاريخ 25 نيسان 2014 ما يلي:

»إن العم���ل من دون تصريح هو سلس���لة من المعان���اة الحقيقية 

والقلق والخوف الالنهائّي، التي تبدأ كلها لحظة خروجي من البيت. 

أنا أخرج باكرا في الصباح في مطلع األسبوع باتجاه الجدار في منطقة 

الرماضين جنوب جب���ال الخليل، ومن هناك أدخل إس���رائيل برفقة 

عم���ال آخرين. وغالبا ما أنتظر س���اعات طويلة بجان���ب الجدار إلى أن 

د من س���المة الطريق. وقد حدث أكثر من مرة أنني انتظرت يوًما 
ّ
أتأك

كاماًل وفي النهاي���ة اضطررت للعودة إلى البي���ت والتنازل عن يوم 

فني 100 شيكل يتقاسمها السائق 
ّ
عمل. كل س���فرة إلى العمل تكل

ني إلى الجدار والس���ائق اإلس���رائيلّي الذي 
ّ
الفلس���طيني الذي ُيقل

ني من الجدار إلى بئر السبع.
ّ
ُيقل

 في 
ّ

»ومن���ذ لحظة وصولي إلى مكان العمل أحرص على عدم تركه. أظل

بئر السبع ألسبوع كامل وأحيانا ألسبوعين. وفي نهاية يوم العمل أنعزل 

في موق���ع العمل برفقة العمال اآلخرين، ونضط���ر للنوم بظروف صعبة 

وف���ي مبان غير مكتملة، على األرض، ومن دون كهرباء أو مراحيض. نحن 

ال نخرج من المكان مطلقا كي ال تمس���ك الشرطة بنا. وإذا اضطررنا لشراء 

ش���يء ما، فإّن واحدا منا يذهب بحذر إلى البقالة. وفي الغالب نحن نأكل 

طعامنا من المعلب���ات. وأحيانا نضطّر لتبديل أمكنة النوم واالنتقال من 

مبنى إلى آخر كي ال تكتش���ف الش���رطة مكاننا أثن���اء المداهمات التي 

تقوم بها. وفي أكثر من مرة داهمتنا الشرطة في الليل وهربنا.

»المقاولون الذين ُيشغلونني يعرفون أنني ال أحمل تصريح دخول 

إلس���رائيل ويس���تغلونني بس���بب ذلك. فهم يدفعون لي نحو 250 

شيكال لليوم فقط، وعندما أخبرهم بأّن هذا أجر ُمتدّن نسبة لخبرتي، 

يقولون ال إنه ال خيار آخر لديهم ألنني من دون تصريح. كما سبق أن 

رفض أحد المشغلين أن يدفع لي أجرتي في نهاية الشهر وهّددني 

باالتصال بالشرطة والتبليغ عني إذا ما طالبته بالنقود.

»لدّي خمس���ة أوالد صغار وزوجتي تعمل ممّرض���ة. لو أنني أحمل 

 يوم وس���اعدت في تربية 
ّ

نت من الع���ودة للبيت كل
ّ
تصريح���ا لتمك

األوالد. أنا قلق ألنني بعي���د عنهم وأحاول التحّدث معهم بالهاتف 

.»
ّ

مرة في اليوم على األقل

وختم البيان: يجب على إسرائيل السماح للفلسطينيين في الضفة 

الغربية بالتطوير االقتصادي الذي يضمن كس���ب الرزق الكريم. وما 

دام الوض���ع على ما هو عليه، فيج���ب عليها أن تمنح تصاريح العمل 

القانوني���ة للفلس���طينيين الراغبين ف���ي العمل في إس���رائيل بما 

يخضعه���م لفحوصات أمنية موضوعية، وعليه���ا االهتمام بحماية 

الحقوق االجتماعية الخاصة بالعمال.

»بتسيلم«: عيد العمال ليس عيدا للعمال 
الفلسطينيين من المناطق المحتلة
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