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المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار«

بدعوتكم لحضور ندوة بعنوان:

ما بعد إعالن الدولة:
االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة

السيناريوهات واآلفاق
يتحدث فيها:

أنطوان شلحت – مدير وحدة المشهد االسرائيلي في مدار
مهند مصطفى- باحث متخصص في العلوم السياسية

وذلك يوم االثالثاء الموافق 2013/01/15، في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر. 
تعقد الندوة في مقر مركز »مدار« رام لله - الماصيون- بجانب وزارة التخطيط - عمارة ابن خلدون )ط 2(

هذه الندوة ممولة من االتحاد األوروبي

تفاقم أزمة القيادة
الموحدة في الشارع 

الـــحـــريـــــدي!

موقف اليمين بشأن 
»األهمية اإلستراتيجية« 
لخطة E1 االستيطانية!

»المشهد االس���رائيلي«: أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي 

المس���تقيل أفيغ���دور ليبرم���ان أن مبادئ خط���اب رئيس 

الحكوم���ة، بنيامين نتنياه���و، في جامعة ب���ار إيالن، في 

منتص���ف الع���ام 2009، وال���ذي أعلن في���ه موقفه من حل 

الدولتين للصراع اإلس���رائيلي - الفلس���طيني، سيش���كل 

الخطوط العريضة للحكومة اإلسرائيلية المقبلة. 

وق���ال ليبرمان في س���ياق مقابلة أدلى به���ا إلى اإلذاعة 

العامة اإلس���رائيلية، أول من أمس األحد، إن »مبادئ خطاب 

بار إيالن ستش���كل أساس���ا للخطوط العريض���ة للحكومة 

المقبلة« وأن »الليكود- بيتنا لم يتراجع عنها«.

وكان نتنياه���و أعلن في خطاب بار إي���الن عن رؤيته إزاء 

حل الصراع بحيث تشمل قيام دولة فلسطينية في مناطق 

في الضفة الغربية ش���رط أن تكون منزوعة السالح، وقيام 

إس���رائيل بضم الكتل االس���تيطانية ف���ي الضفة الغربية 

إليها، وبشر قوات إسرائيلية على طول الحدود بين الضفة 

واألردن.  

وقد اس���تقال ليبرم���ان من منصبه الش���هر الماضي في 

أعقاب توجيه الئحة اتهام ضده تضمنت شبهات بالفساد، 

وذل���ك بعد أن اتفق م���ع نتنياهو على خ���وض االنتخابات 

المقبلة في 22 كانون الثاني الحالي بقائمة واحدة باس���م 

»الليكود- بيتنا« يرأس���ها نتنياهو ويحتل ليبرمان المكان 

الثاني فيها. 

وادع���ى ليبرمان في المقابلة نفس���ها بأنه »ال توجد لدى 

إس���رائيل تطلعات إمبريالية«، وبأن »الحكومة مس���تعدة 

لتنفيذ خطوات سياسية هامة ولكن عندما تنضج الظروف 

ليبرمان: خطاب نتنياهو في بار إيالن خطوط للحكومة
اإلسرائيلية المقبلة.. والخطوات السياسية مشروطة بالشريك المالئم!

وعندما يكون هناك ش���ريك مناس���ب«. وس���بق أن هاجم 

ليبرم���ان الرئيس الفلس���طيني محمود عب���اس عدة مرات 

خالل الشهور األخيرة ودعا إلى إسقاطه بواسطة انتخابات 

تش���ريعية في الس���لطة الفلس���طينية واعتبر أنه يشكل 

»عقبة أمام السالم«.

كما أطلق أعضاء كنيس���ت من ح���زب الليكود تصريحات 

مؤخرا قال���وا فيها إنه يج���ب فرض القانون اإلس���رائيلي 

على الضفة وضمها إلى إس���رائيل، فيما دعا رئيس الجناح 

اليمين���ي المتطرف ف���ي الليكود، موش���يه فايغلين، إلى 

تشجيع الفلسطينيين في الضفة على الرحيل مقابل منح 

نصف مليون دوالر لكل عائلة توافق على ذلك. 

وأش���ار ليبرمان إل���ى أن التحال���ف بين حزب���ي الليكود 

و«إسرائيل بيتنا« ما زال قائما وأن انفصال الحزبين سيتم 

بحثه بع���د االنتخابات بش���هر مثلما تم االتفاق مس���بقا. 

وأضاف أنه يوجد تفاه���م بينه وبين نتنياهو حول توليه 

واحدة من بي���ن الحقائب الوزارية المركزية الثالث، الدفاع 

والخارجية والمالية، بعد أن تنتهي محاكمته. 

وانتق���د ليبرمان أق���وال الرئيس الس���ابق لجهاز األمن 

العام اإلس���رائيلي )الش���اباك(، يوفال ديسكين، لصحيفة 

»يديعوت أحرونوت«، ي���وم الجمعة الماضي، وهاجم فيها 

أداء نتنياه���و ووزير الدفاع ايهود باراك في كل ما يتعلق 

بالسياس���ة ضد الفلس���طينيين وإيران. وقال ليبرمان إنه 

تعين على ديسكين أن يضبط نفسه إلى ما بعد االنتخابات. 

وكان نتنياهو ادعى من جانبه أن الرئيس الفلس���طيني 

تجاه���ل محاوالت���ه الرامية إل���ى اس���تئناف المفاوضات 

ووضع ش���روطا تعجيزية، وأن أحزاب الوسط في إسرائيل، 

التي وصفها بأنها يس���ارية، ستسعى إلى إسقاط حكومة 

يشكلها بعد االنتخابات العامة المقبلة. 

وقال نتنياهو في مقابلتين لإلذاعة العامة اإلس���رائيلية 

وإذاع���ة الجي���ش اإلس���رائيلي، األحد، إن »عب���اس تجاهل 

جميع المحاوالت الس���تئناف عملية التفاوض االسرائيلية 

الفلسطينية ووضع شروطا مسبقة تعجيزية«.

ودع���ا نتنياهو عباس إلى الش���روع فورا ف���ي مفاوضات 

»بدون شروط مس���بقة« بهدف التوصل الى اتفاق تعترف 

اس���رائيل بموجب���ه بدول���ة فلس���طينية مقاب���ل اعتراف 

فلس���طيني بيهودية إس���رائيل، وهو ما ترفضه السلطة 

الفلس���طينية كما ترفض اس���تئناف المفاوضات من دون 

وقف االستيطان. واعتبر نتنياهو أن االتفاق الذي يطرحه 

يشمل إعالن الفلسطينيين عن إنهاء الصراع اإلسرائيلي- 

الفلسطيني.

وج���اءت المقابلت���ان اإلذاعيتان في أعق���اب االنتقادات 

الشديدة التي وجهها ديس���كين لنتنياهو ووصفه فيها 

ب� »المتقلب« و«الخائف« وفاق���د القدرة على اتخاذ قرارات 

وتحمل مسؤوليتها، كما هاجم أداءه في اجتماعات سرية 

حول إيران. ورفض نتنياهو انتقادات ديسكين وقال، فيما 

يتعلق بالمداوالت حول إيران، إن »هذه المناقش���ات كانت 

مستفيضة واتس���مت بالمس���ؤولية وإثارة هذا الموضوع 

في وس���ائل االعالم عش���ية االنتخابات يرمي إلى المساس 

بي«. واضاف أن أقوال ديس���كين نابعة من خيبة أمل لعدم 

تعيينه رئيسا لجهاز الموساد.

كتب بالل ضـاهر:

ال يزال رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين نتنياهو، يرفض 

وقف االستيطان ليتسنى استئناف المفاوضات اإلسرائيلية 

- الفلسطينية. وفي موازاة إقرار مشاريع استيطانية مكثفة، 

مؤخرا، بزعم أنها رد إس���رائيل على الخطوة الفلسطينية في 

األمم المتحدة واالعتراف بفلس���طين دولة مراقبة وغير عضو 

في المنظمة الدولية، أطلق أعضاء كنيست من حزب الليكود، 

الذي يتزعمه نتنياهو، تصريحات تعهدوا من خاللها بالعمل 

على فرض القانون اإلس���رائيلي على الضفة الغربية وضمها 

إلس���رائيل. وحتى أن زعي���م الجناح اليمين���ي المتطرف في 

الليكود، موش���يه فايغلين، المرش���ح في مكان مضمون في 

قائمة حزبه للكنيس���ت، عاد ليطرح فكرة الترانس���فير بحق 

الفلس���طينيين م���ن الضف���ة الغربية، من خ���الل دفع نصف 

مليون دوالر لكل عائلة فلس���طينية لتشجيع الفلسطينيين 

على الرحيل عن وطنهم.

وعل���ى خلفية ذلك، كم���ا يبدو، قال نتنياه���و في مقابالت 

إذاعية، أول من أمس األحد، إنه يدعو الرئيس الفلس���طيني، 

محم���ود عباس، إلى العودة إلى طاول���ة المفاوضات »من دون 

ش���روط مس���بقة«. وصرح وزير الخارجية الس���ابق، أفيغدور 

ليبرمان، في اليوم نفس���ه، بأن »مب���ادئ« الخطاب الذي ألقاه 

نتنياهو ف���ي جامعة بار إي���الن، في منتص���ف العام 2009، 

ستش���كل الخطوط العريضة للحكوم���ة المقبلة فيما يتعلق 

بالعملية السياس���ية، في حال شكل نتنياهو هذه الحكومة، 

بع���د االنتخاب���ات العامة في 22 كانون الثان���ي الحالي. وقال 

نتنياه���و في خطاب بار إيالن إن���ه يوافق على حل الدولتين، 

بحيث تكون الدولة الفلس���طينية منزوعة السالح وال تشمل 

الكتل االس���تيطانية وأن يتم نشر قوات الجيش اإلسرائيلي 

على طول الحدود بين الضفة الغربية واألردن.

ووجه رئيس جهاز »الش���اباك« الس���ابق، يوفال ديسكين، 

في مقابلة أجرتها معه صحيف���ة »يديعوت أحرونوت«، يوم 

الجمعة الماضي، انتقادات ش���ديدة لنتنياهو ووزير الدفاع 

اإلس���رائيلي، إيه���ود باراك، وإل���ى ليبرمان أيض���ا، ومن بين 

م���ا قال���ه أن نتنياهو لم يقصد فعال العم���ل وفق ما قاله في 

خطاب بار إيالن. وتبعت انتقادات ديسكين في هذا السياق، 

تصريحات أطلقها الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريس، ورد 

حزب الليكود عليها بالقول إن بيريس »منعزل عن الشعب«.

وأجرى »المشهد اإلسرائيلي« مقابلة مع الباحث في »معهد 

دراس���ات األمن القومي« في جامعة تل أبيب، ش���لومو بروم، 

تناولت هذه المواضيع وغيرها.  

الرئي���س  نتنياه���و  دع���ا  اإلس���رائيلي«:  »المش���هد   )*(

الفلسطيني إلى العودة إلى المفاوضات، مشددا على أن ذلك 

يجب أن يتم »بدون شروط مسبقة«، أي من دون تجميد البناء 

في المس���توطنات. هل يدل هذا على أن لم يتغير شيء ولن 

يتغير شيء في المستقبل؟

بروم: »أوال، هذا يدل عل���ى أنه توجد مصلحة لدى نتنياهو 

لقول ذل���ك اآلن، خالل حملت���ه االنتخابية، ك���ي يظهر أمام 

الناخبين أنه ليس رافض س���الم، مثلما يصفه منافس���وه من 

أحزاب الوسط واليس���ار. لذلك ال أنظر إلى هذا التصريح على 

أنه أكثر من مجرد خدع���ة انتخابية. والوضع بعد االنتخابات 

س���يكون منوط���ا بتركيب���ة الحكوم���ة المقبل���ة. وإذا كانت 

تركيبتها مشابهة لتركيبة الحكومة الحالية فإنني ال أتوقع 

أن يكون هناك أي تغيير«.

)*( لك���ن المثير هو أنه في م���وازاة تصريح نتنياهو، صرح 

وزير خارجيته المستقيل، والرجل الثاني في قائمة »الليكود 

بيتنا«، أفيغدور ليبرمان، بأن مبادئ خطاب بار إيالن ستشكل 

الخطوط العريضة للحكومة المقبلة في حال شكلها نتنياهو 

و«الليكود بيتنا«. ماذا يعني هذا التصريح؟

ب���روم: »هذا يقول الش���يء نفس���ه. وعلى ما يب���دو توصال 

إلى االس���تنتاج بأن منافس���تهم ضد )رئي���س كتلة »البيت 

اليهودي« اليمينية المتطرفة( نفتالي بينيت، التي يطرحان 

خاللها مواقف تزداد تطرفا نحو اليمين، من شأنها أن تعيق 

تزايد ش���عبية الليكود بيتنا في أوس���اط الناخبين الذين لم 

يقرروا بعد لمن س���يمنحون أصواتهم. وهؤالء يتواجدون في 

غالب األحيان في وس���ط الخريطة السياس���ية. وعلى ما يبدو 

أن نتنياهو وليبرمان نسقا التصريحات فيما بينهما إلظهار 

موقف معتدل نسبيا من محاولة جذب هؤالء الناخبين. لكني 

أقول مرة ثانية إن هذه ليس���ت األمور التي ستحس���م، وإنما 

تركيب���ة التحال���ف المقبل ه���ي التي ستحس���م. وإذا اختار 

نتنياه���و تحالفا يمينيا جدا فإن���ي ال أعتقد أنه من المتوقع 

حدوث تغّير. وإذا فضل أن يضم إلى تحالفه أحزابا من الوسط 

واليس���ار المعتدل، فإن هذا قد يكون مؤشرا إلى أنه يعتزم 

إحداث تغيير في سياسته«.

)*( صعد االتحاد األوروبي انتقاداته تجاه إس���رائيل فيما 

يتعلق باالس���تيطان، وبضمن ذلك االس���تيطان في القدس 

الش���رقية. هل س���تتأثر طبيعة تركيبة الحكومة المقبلة من 

هذه االنتقادات األوروبية؟

ب���روم: »أعتقد أننا قريبون جدا من توجه س���يدعم االتحاد 

األوروبي من خالله تصريحات���ه بأفعال، وخاصة فيما يتعلق 

بالتمييز بي���ن منتج���ات مصنوعة في إس���رائيل ومنتجات 

مصنوع���ة في المس���توطنات. وس���تفرض ال���دول األوروبية 

على منتجات المس���توطنات جمارك بش���كل كامل، من دون 

االمتيازات التي تمنح على اس���تيراد المنتجات اإلسرائيلية 

بموج���ب اتفاقية الجمارك بين إس���رائيل واالتحاد األوروبي. 

وأعتق���د أن ه���ذا يقلق الحكومة اإلس���رائيلية بش���كل كبير 

ويفرض عليها ضغوطا«.

)*( يب���دو أن حكومة إس���رائيل تهتم بتس���ويق منتجات 

المس���توطنات أكثر من تس���ويق منتج���ات مصنوعة داخل 

إسرائيل؟

بروم: »ما كنت أعرض الموضوع بهذا الش���كل. إن ما ال تريد 

هذه الحكومة أن يحدث، ألن هذه س���تكون س���ابقة خطيرة 

بالنس���بة إليها، ه���و أن يتم التمييز بين نوع���ي المنتجات. 

وعلين���ا أن نتذكر أن اليمي���ن عارض في حينه بن���اء الجدار 

الفاصل، لنفس السبب، ألن الجدار يفصل بين المستوطنات 

وإسرائيل. والحكومة الحالية مستعدة ألن تدفع الثمن جراء 

سياستها«. 

)*( وجه الرئيس الس���ابق لجهاز األمن العام اإلس���رائيلي 

)الش���اباك(، يوفال ديسكين، انتقادات ش���ديدة لنتنياهو 

وباراك، فيما يتعلق بسياس���ة الحكومة تجاه الفلسطينيين. 

كذلك وجه الرئيس اإلس���رائيلي، شمعون بيريس، انتقادات 

لنتنياه���و وليبرم���ان. ووج���ه رئيس ش���عبة االس���تخبارات 

العسكرية الس���ابق ورئيس معهد دراس���ات األمن القومي، 

عاموس يادلين، انتقادات مشابهة. كيف تنظر إلى كل هذه 

االنتقادات لسياسة نتنياهو؟

بروم: »واضح جدا أن ش���خصيات رفيعة المستوى في جهاز 

األمن اإلسرائيلي، وخاصة ش���خصيات أمنية سابقة، ال توجد 

لديها ثقة بالحكومة. والسؤال هو، هل هذه االنتقادات التي 

قيلت في فترة االنتخابات س���يكون لها تأثير على الناخب؟ 

وأنا لست واثقا من أنه س���يكون لها تأثير على الناخب، ألنه 

مريح لحزب الليكود ونتنياهو أن يستعرضوا هذه االنتقادات 

على أنها مقارعة سياس���ية وليست وجهة نظر مهنية حيال 

وض���ع إس���رائيل. وعلينا أن ننتظ���ر لنرى م���دى تأثير هذه 

االنتقادات، ألنه يصعب تقييم ذلك اآلن«.

)*( هل تعتقد أن إسماع هذه االنتقادات في هذا التوقيت، 

خالل المعركة االنتخابية، هو أمر عفوي؟

بروم: »ديسكن يعتقد بكل تأكيد أن نتنياهو خطير ولذلك 

هو يحاول منع انتخابه. ومن هنا فإن ال شيء عفويا«.

)*( كيف تنظرون في إسرائيل إلى مهرجان حركة فتح في 

غزة، الذي شارك فيه حشد كبير للغاية؟

بروم: »ه���ذا يعكس أمرين ف���ي آن واحد، وهم���ا أن هناك 

تأيي���دا لفتح واس���تياء من حم���اس. وال أعتق���د أن باإلمكان 

الفصل بين هذين األمرين. ويبدو أنه توجد زيادة في التأييد 

لفتح في غزة أكثر من الضفة الغربية، ألن الفلسطينيين في 

الضفة الغربي���ة لم يعانوا من حكم حم���اس. بينما في غزة، 

فإن األشخاص الذين يحملون أفكارا مختلفة عن أفكار حماس 

ويميلون إلى الناحية العلمانية في القومية الفلس���طينية، 

يعانون من حكم حماس وكان هذا المهرجان فرصة بالنسبة 

له���م إلظهار معارضتهم لها. وأعتقد أن هذا المهرجان كان 

حدثا هاما ألنه يعزز بشكل كبير مكانة فتح ومكانة قيادتها 

بمن فيهم الرئيس عباس. وأرى أن هذه حقنة منشطة هامة 

جدا«.

)*( يتحدثون في إسرائيل دائما عن الحرب المقبلة. لماذا؟ 

هل حقا ال يوجد أفق للسالم بالنسبة إلسرائيل؟

ب���روم: »أوال وقب���ل أي ش���يء ألن هذه هي طبيع���ة اليمين 

اإلس���رائيلي. فاليمين ينجح ف���ي دفع أهدافه السياس���ية 

فيم���ا هو يقنع الجمهور اإلس���رائيلي بوجود تهديدات على 

إسرائيل وأنه الوحيد القادر على مواجهتها، أي أن هذا األمر 

نابع من اعتبارات سياس���ية. وفيما عدا االعتبار السياس���ي، 

فإني أعتق���د أنه توجد تخوفات حقيقي���ة على ضوء انعدام 

اليقين ف���ي العالم العرب���ي واالنقالبات الت���ي حدثت خالل 

الربيع العربي، وأيضا على ضوء عدم التوصل إلى حل بش���أن 

البرنام���ج النووي اإليراني والتخوف م���ن احتمال معالجة أمر 

ه���ذا البرنامج بطرق عس���كرية وأن يؤدي ذلك إلى اش���تعال 

الوض���ع، وأال يبقى ذلك محصورا بين إس���رائيل وإيران وربما 

ح���زب الله أيض���ا، وإنما أن يؤدي إلى نش���وب حرب إقليمية. 

لهذا فإن هذا الوضع يثير القلق في إس���رائيل. وصحيح أنه 

في إس���رائيل ال يرون أفقا للس���الم. ففي ظل عدم وجود حل 

سياس���ي، فإن ما يمكن الس���يطرة عليه، ربما، هو طول المدة 

بين جولة حربية وأخرى. وباإلمكان منع مواجهات عس���كرية 

وحروب فقط من خالل التوصل إلى حل سياسي«.

)*( األم���ر المثي���ر ه���و إل���ى أي ح���د يس���تطيع الجمهور 

اإلسرائيلي تحمل وضع كهذا؟

بروم: »آمل أن يقرر الجمهور اإلسرائيلي أنه لن يتحمل وضعا 

كه����ذا، وأن يغير هذا الوضع من خ����الل تغيير الحكومة، وهذا 

يحدث م����ن خالل االنتخابات وحس����ب. لكن ال يب����دو أن الوضع 

سيتغير اآلن وفقا لما يظهر في استطالعات الرأي العام«.  

مقابلة خاصة مع الباحث في »معهد دراسات األمن القومي« في جامعة تل أبيب

شلومو بروم لـ »المشهد اإلسرائيلي«: ما سيقّرر سياسة الحكومة اإلسرائيلية 
االنتخابيــة! الحملــة  خــالل  التصريحــات  ال  ائتالفهــا  تركيبــة  هــو  المقبلــة 

*مهرجان االنطالقة في غزة مهم جًدا ألنه  يشير إلى تعزز مكانة فتح وقيادتها*
ه���دد الزعيم الروحي لحزب ش���اس الحاخ���ام عوفاديا 

يوس���يف بأنه في حال إلزام الش���بان اليهود الحريديم 

)المتش���ددين ديني���ا( بالخدم���ة العس���كرية فإنه���م 

س���يهاجرون من إس���رائيل. ونقلت صحيفة »معاريف«، 

أمس االثنين، عن الحاخام يوسيف قوله في درس ديني، 

يوم الجمعة الماضي: »سنضطر، ال قّدر الله، إلى أن نغادر 

أرض إس���رائيل والسفر إلى خارج البالد من أجل أن يتحرر 

أبن���اء الييش���يفوت )أي المعاهد الديني���ة اليهودية(. 

لذلك، اآلن هو الوقت المناس���ب كي يفتح كل واحد قلبه 

ويذهب للتصويت لصالح األحزاب الحريدية«.

وأضاف يوس���يف »إننا محاط���ون بالكارهين واألعداء... 

وكذلك باألش���رار� كاره���ي التوراة، وه���م غير مهتمين 

ويريدون أن يفرضوا علينا ضربات ش���ديدة وسيئة ونحن 

نواجه مصيبة كبي���رة«. وتابع »كيف س���يكونون )طالب 

الم���دارس الدينية( تالميذ حكم���اء إذا ما تم تجنيدهم 

للجيش، ومن يمكنه تحمل أمر كهذا بأن يجندوا ش���باننا 

ب���دال من أن يتعلم���وا ويقووا أنفس���هم بالت���وراة. أنا ال 

أس���تطيع النوم جراء ذلك«. وق���ال إن من يصوت ألحزاب 

ليس���ت حريدية علي���ه أن يكون خائف���ا، و«الويل لجميع 

أولئك الذين يصوتون ألحزاب أخرى من يوم الحساب«. 

وتأتي أقوال يوس���يف هذه على خلفية إلغاء المحكمة 

العليا اإلسرائيلية سريان مفعول »قانون طال« الذي منح 

الحريديم امتي���ازات وإعفاءات في الخدمة العس���كرية 

وذلك من���ذ آب الماضي، فيما يتخوف الحريديم من عدم 

س���ن قانون بديل ينظ���م الخدمة اإللزامية العس���كرية 

للشبان الحريديم. 

وتطرق يوس���يف إلى احتمال عدم س���ن قانون بديل ل� 

»قان���ون طال« لتنظيم خدمة الحريديم وأن يضطر اآلالف 

من هؤالء الشبان إلى التجند للجيش. 

ويشار إلى أنه منذ إلغاء »قانون طال« يستخدم الجيش 

اإلس���رائيلي مرس���وما خاصا أصدره وزي���ر الدفاع إيهود 

باراك، ويقضي باس���تدعاء جميع الشبان الحريديم لدى 

بلوغهم س���ن 17 عاما لتجنيد أول���ي والخضوع إلجراءات 

التجنيد الرس���مية، بينم���ا في الماضي كان���وا معفيين 

تلقائيا من هذه اإلجراءات. 

وقالت »معاري���ف« إن جهات في الجيش اإلس���رائيلي 

عب���رت ع���ن مفاجأتها م���ن امتث���ال الش���بان الحريديم 

للفحوص���ات الطبية وخضوعهم إلج���راءات التجنيد في 

الش���هور الماضية، لكن جهاز األمن ال يزال ينتظر ما إذا 

كان سيتم س���ن قانون جديد بديل ل� »قانون طال« يتيح 

إمكان تنظيم تجنيد الحريديم. 

ويتوقع أنه في حال عدم س���ن قانون جديد من المقرر 

تجنيد 3000 ش���اب حري���دي للجيش بحلول ش���هر آب 

المقبل.

الزعيم الروحي لحزب شاس:
في حال إلزام الشبان الحريديم بالخدمة
العسكرية سيهاجرون من إسرائيل!

وفيم���ا يتعلق باالنتقادات له حول تكثيف االس���تيطان 

قال نتنياهو إن »الحكومات االس���رائيلية على مر السنين 

نفذت مشاريع بناء في المستوطنات«. 

وفي موضوع آخر توقع نتنياهو أن تحاول أحزاب الوسط، 

وه���ي العمل و«الحرك���ة« بقيادة تس���يبي ليفني و«يوجد 

مس���تقبل« بقيادة يائير لبيد، إقامة تحالف وجس���م مانع 

قب���ل االنتخابات أو بعدها »من أجل إس���قاطه«. وأضاف أن 

الحمالت االعالمي���ة التي يقوم بها حزب الليكود ضد حزب 

»البيت اليهودي« اليميني المتطرف تأتي بهدف التمييز 

بين مواقف الحزبين إزاء مختلف القضايا.

نتنياهو وليبرمان: تحالف »الال سالم«



الثالثاء  2013/1/8 الموافق  26 صفر 1434 هـ العدد 298 السنة الحادية عشرة2

انتخــابـــات 2013

قال���ت مص���ادر مقربة م���ن رئيس الحكوم���ة ورئيس 

تحالف »الليك���ود- بيتنا« بنيامي���ن نتنياهو إن تواتر 

الكالم في األيام القليلة الفائتة بش���أن توحيد أحزاب 

معس���كر الوس���ط- اليس���ار في إس���رائيل من شأنه أن 

يساعد نتنياهو.

ونقلت صحيفة »يسرائيل هيوم« المقربة من نتنياهو 

أمس )االثنين( عن هذه المصادر قولها:

أدى إعالن عضو الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيتش 

)زعيمة حزب العمل( عن عدم مشاركتها في الحكومة 

التي سيش���كلها نتنياهو )بع���د االنتخابات العامة 

القريبة( إلى تحريك كتلة الوسط- اليسار، فاألحزاب 

الثالثة الكبرى األساس���ية التي تتأل���ف منها هذه 

نوعا، ويش عتيد( التي حتى اآلن 
ْ
الكتلة )العمل، وَهت

هاجم���ت بعضها البعض بشراس���ة، بدأت في تحرك 

يه���دف إلى تقارب فيما بينها لي���س من الواضح ما 

ستكون عليه نتائجه. وما يمكن قوله هو أن التوحيد 

بي���ن هذه الكتل م���ا بعد االنتخاب���ات لمنع نتنياهو 

من تأليف حكومة هو ش���يء، والتكتل خالل المعركة 

االنتخابي���ة بين هذه األحزاب التي تناضل دفاعًا عن 

بقائها هو شيء آخر، وقد يبدو مدمرًا بالنسبة للبعض 

منها.

وأضافت ه���ذه المصادر: إن الكالم ع���ن توحيد هذه 

األحزاب فيما بينها من ش���أنه أن يساعد نتنياهو على 

العودة إلى الشعار األول الذي أطلقه لحملته االنتخابية 

بعد التحالف مع ليبرمان وهو: يمين قوي ضد اليس���ار 

كله، والذي جرى التخلي عنه في الشهر األخير والدخول 

في مشاجرات ال لزوم لها مع نفتالي بينيت )زعيم حزب 

البيت اليهودي(، ومع حزب شاس.

وكتب معلق الش���ؤون الحزبية ف���ي الصحيفة موتي 

توخفيلد تحليال قال فيه: 

لقد استند قرار التحالف بين الليكود وإسرائيل بيتنا 

وخ���وض االنتخابات في قائمة مش���تركة إلى اعتبارين 

أساس���يين: اس���تباق تكتل محتمل للوس���ط- اليسار، 

والحؤول دون تدخل رئيس الدولة ش���معون بيريس في 

الحياة السياسية.

وأض���اف: إن الكالم عن توحيد اليس���ار برز منذ فترة 

طويلة، وكل من يريد إس���قاط نتنياهو كان يعلق أمله 

على توحيد اليس���ار وعودة إيه���ود أولمرت إلى الحياة 

السياس���ية. لكن مع تقديم قوائم المرش���حين انتهت 

التأويالت، فاليس���ار بق���ي منقس���مًا، وأولمرت ظل في 

منزله. في هذه األثناء طرح زعماء معس���كر اليسار اسم 

ش���معون بيريس، ودعته تسيبي ليفني إلى االستقالة 

من منصبه وتولي زعامة كتلة اليس���ار. واعترفت ليفني 

بأنها اجتمعت مع بيريس ف���ي األيام األخيرة وأخبرته 

نيتها توحيد اليس���ار من أجل إس���قاط نتنياهو، وهذا 

ما فعلت���ه يحيموفيتش وكذلك يائي���ر لبيد. ولقد عزز 

ذل���ك مخاوف ح���زب الليكود من أن يفع���ل بيريس كل 

م���ا في اس���تطاعته كي يمنع���ه من تألي���ف الحكومة 

المقبل���ة، فبعد أن ت���وج بيرس محمود عباس ش���ريكًا 

في المفاوض���ات، وانتقد سياس���ة الحكومة المنتهية 

واليتها، ها هو يواص���ل محاوالته إلثارة الفتن والبلبلة 

والتدخل.

بقلم: عيدان النداو )*(

سؤال اس���تهاللي: ما هو الشيء المش���ترك بين كل من 

تسيبي ليفني وعمير بيرتس؟!

كالهما سياس���يان فاش���الن حطما المعارضة البرلمانية 

في إسرائيل.

كالهما مجرما حرب صدرت ضدهما أوامر اعتقال. 

كالهما تحوال إلى عنوان ل� »معسكر السالم«. 

جميع األجوبة صحيحة.

ف���ي الحقيق���ة ل���م أك���ن اعت���زم  الكتابة ع���ن معركة 

االنتخابات، فرأي���ي حولها لم يتغير منذ ثالث س���نوات. 

ما زلت أتأمل بدهش���ة وذهول كيف تقوم خيرة األدمغة 

التحليلية بتس���ريح وفرق شعرها في الثقب األسود الذي 

ابتلع السياسة اإلسرائيلية، والذي يعرف بكنيته »المركز 

السياسي«. 

ومؤك���د أنني لم أنو الكتابة عن »الحركة«، أي التجمد في 

المكان، بقيادة تسيبي ليفني وعمير بيرتس. وأقسم لكم 

أن السياسيين ال يثيرون اهتمامي بالمطلق، وباألخص في 

فترة االنتخابات.  ولكن حين ظهرت الحملة الدعائية لهذا 

الحزب القائلة: »خط أصفر: خطر. خط أزرق س���ماوي: أمل« 

)مقدمة كمادة للتفكير من جانب الحركة(، قلت لنفس���ي: 

كف���ى.. أليس هناك حدود لمدى التنكيل بنا؟ هذا اإلعالن 

احتوى س���ت كلمات فقط... وألوان مخيف���ة.. فإلى أي حد 

يمكننا أن نتحم���ل؟! كذلك لفت انتباهي اإلعالن الدعائي 

القائل »تس���يبي ليفني = س���الم«، حتى أنهم لن يكلفوا 

أنفسهم عناء إدخال فعل لهذه الجملة.. فهل تعني أنها 

- ليفني- س���تجلب الس���الم؟ أم تكره السالم؟ أم أنها برج 

سالم؟!

باختص���ار، وبعد ان أزلت عن ثيابي كل هذه »القاذورات« 

التي ألقتها عل���ي »الحركة«، تفرغت لعم���ل ما توصي به 

اإلعالن���ات الدعائية: التفكير.. جلس���ت وفكرت وإليكم ما 

توصلت إليه: 

بضع حقائق عن ليفني

)وقليل عن بيرتس( ربما نسيتموها..

أواًل، الم���رة األخيرة الت���ي كان فيها ليفني وبيرتس في 

س���دة الحكم لم تك���ن منذ وقت بعيد. فق���د تولت ليفني 

منصب وزيرة الخارجية ف���ي الفترة بين أيار 2006 وحتى 

آذار 2009، فيما أش���غل بيرتس منص���ب وزير الدفاع بين 

أيار 2006 وحزيران 2007. 

وقد تس���بب كالهما خالل هذه الفت���رة القصيرة، وتحت 

قيادة )رئيس الحكومة( إيهود أولمرت، بقتل قرابة 2000 

مواطن بريء في عمليتين عس���كريتين شنتهما إسرائيل، 

وانتهتا بهزيمة سياسية ماحقة. ففي حرب لبنان الثانية 

قتلت إس���رائيل حوالي 1200 مواطن في لبنان، وفي عملية 

»الرص���اص المصبوب« قتلت إس���رائيل قرابة 800 مواطن 

في قطاع غزة. وكل االدعاءات بش���أن »الدفاع عن النفس« 

ل���م تكن لتبرر هذه الجرائم، كم���ا أنها حتى وفق المنطق 

االس���تراتيجي الضي���ق لم تؤد س���وى إلى تعزي���ز القوة 

العس���كرية لكل من »ح���زب الله« وحرك���ة »حماس«. ولقد 

كانت حكومة أولم���رت الحكومة األكثر دموية وإجراما في 

تاريخ إس���رائيل، وبما يفوق بكثير دموية وإجرام حكومة 

نتنياهو الحالية، وكان ليفني وبيرتس ضالعين مباش���رة 

في المصادقة على العمليات العس���كرية الوحشية التي 

قادتها حكومة نتنياهو. 

ثانًي���ا، على ه���ذه األرضية صدرت بحقهم���ا )أي ليفني 

وبيرت���س( أوام���ر اعتق���ال ف���ي بريطانيا كمش���تبهين 

بارتكاب جرائم حرب )ألغي األمر ضد ليفني عقب ضغوط 

دبلوماسية(. في إسرائيل فقط يمكن لهذين السياسيين 

تسيبي ليفني واليسار اإلسرائيلي الوهمي!

ألي حوار مع حركة »حم���اس«، وإدارة مفاوضات ال نهائية 

مع الس���لطة الفلس���طينية غايتها الوحيدة التفاوض من 

أجل التفاوض. 

خامًس���ا، ل���م تتمثل ليفن���ي أبدا، وهي »السياس���ية 

المحنكة«، حقيقة أن »حم���اس« صعدت إلى الحكم عبر 

صناديق االقتراع. وعش���ية عملية »الرصاص المصبوب« 

صرحت وزي���رة الخارجية )ليفني( بأنه ال بد من تقويض 

وإنهاء س���لطة »حماس«. وه���ذا النه���ج المهيمن في 

السياس���ة اإلسرائيلية هو الذي أملى طابع تلك العملية 

العس���كرية )قص���ف وتدمير المق���ار الحكومية والبنى 

التحتية المدنية في قط���اع غزة( وهو الذي ضمن أيضا 

فشل هذه العملية.  تشعر ليفني باالشمئزاز من مجرد 

فك���رة أن تضطر إلى تبادل الحديث بصورة مباش���رة مع 

ممثل���ي حركة »حم���اس« لدرجة أنها كانت مس���تعدة 

للتس���ليم بعدم فك أسر الجندي غلعاد شاليت )صرحت 

بأنه »ال يمك���ن دائما إعادة الجميع إل���ى البيت«(. وبعد 

انته���اء عملي���ة »عمود الس���حاب« التف���ت ليفني على 

نتنياهو من اليمين وهاجمته إزاء توصله إلى تفاهمات 

مع حركة »حماس«، فهي ت���رى أن الحديث مع »حماس« 

كفر بالمبدأ.   

قبل بضع س���نوات كان هناك سياس���يون إسرائيليون 

من التيار المركزي يقسمون بالقول »ال يجوز التحدث مع 

حماس« وق���د كان ذلك بمثابة تذكرة دخول إلى اإلجماع 

القوم���ي، عل���ى وزن أو على غرار الزمة »ال يجوز تقس���يم 

الق���دس«!، غير أن المنطقة ش���هدت في ه���ذه  األثناء 

عدة تط���ورات أفضت إلى تصدع الكثي���ر من المحرمات 

والمق���والت الصارم���ة، وأن���ا ال أتحدث هنا ع���ن مواقف 

اليسار اإلسرائيلي. فأش���خاص من أمثال شاؤول موفاز، 

يحيئي���ل زوهر )رئي���س بلدية » نتيف���وت« الليكودي(، 

الجنرال احتياط ش���لومو غازيت، بل وحت���ى الحائز على 

جائزة نوبل ورجل اليمين المخلص البروفسور يسرائيل 

أومان، يتحدثون اآلن بش���كل مباش���ر وغير مباش���ر عن 

ضرورة الش���روع بإج���راء محادثات مباش���رة م���ع حركة 

»حم���اس«.  ليس هن���اك بالطبع من يوهم نفس���ه بأنه 

يمكن التوقيع على اتفاق سالم مع »حماس«، ومن ضمن 

ذلك في المستقبل القريب )أو في أي وقت كان..(، غير أن 

الفهم البراغماتي بات قائما هنا:  اتفاقيات لوقف إطالق 

النار، فتح وتنظي���م المعابر، وكذلك يجب أن تحل جميع 

الخالفات األخرى مع »حماس«. 

يبدو أن هذا الفهم األس���اس قفز عن تسيبي ليفني، 

مثلم���ا قفز أيضا عن خالد مش���عل، لكن���ه لم يقفز عن 

أحمد الجعبري، الذي كان ش���ريكا ممكنا في تس���ويات 

براغماتي���ة، ولهذا الس���بب بال���ذات قامت إس���رائيل 

باغتيال���ه.  ليفن���ي، تماما مث���ل زعماء إس���رائيل في 

الثمانيني���ات والذين رفضوا بش���دة فك���رة التفاوض 

مع منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية، تخ���وض الحرب 

الدبلوماسية القديمة، حرب األمس، على ظهور وأكتاف 

ضحايا العنف من الجانبين، ومع ذلك فإنها ال تخجل من 

التحدث عن »تسوية سياسية«.

سادًس���ا، رفض ليفن���ي ال يقتصر على ال���كالم فقط، بل 

ويشمل األفعال أيضا، ليس مقابل »حماس« وحسب، وإنما 

أيضا مقابل السلطة الفلسطينية، الشريك الظاهري الذي 

ال تكف ليفني عن كيل المديح له. 

هذا الموضوع لم يحظ بأي نقاش عام في إسرائيل، على 

الرغم من أنه يكش���ف الجوهر الحقيقي ألميرة معس���كر 

السالم اإلسرائيلي.  

وقبل فت���رة وجيزة نال���ت ليفني إطراء م���ن مصدر غير 

متوقع، من رئيس هيئة »مجلس األمن القومي« ومستشار  

األم���ن القومي الس���ابق عوزي أراد، الذي ص���رح قائال حين 

تطرق إلى س���لوك ومواقف ليفني في أثن���اء المفاوضات 

مع الفلس���طينيين في مؤتمر أنابوليس: »تسيبي ليفني 

تمس���كت بإصرار وبصورة الفتة ج���دا بالمصالح المركزية 

والمبادئ القومية )اإلس���رائيلية(«.. هذا الكالم ينبغي  له 

أن يس���مع في آذان جميع أعضاء اليسار كصفارة تحذير، 

حين يكيل شخص مثل أراد المديح لليفني.. 

وإليكم القصة بإيجاز شديد: 

ه���ل تذك���رون وثائ���ق »الجزي���رة«؟ في كان���ون الثاني 

2011 اهت���ز العالم كله عقب كش���ف وثائق وبروتوكوالت 

المفاوضات التي أجرتها حكومة أولمرت مع الفلسطينيين 

خالل العام 2008.  كانت تس���يبي ليفني تتولى رئاس���ة 

الطاق���م اإلس���رائيلي المف���اوض، يقابله���ا م���ن الجانب 

الفلس���طيني أحم���د قريع )أبو ع���الء(. وق���د أظهر فحوى 

الوثائق الجانب اإلسرائيلي كرافض متعنت، وكان لليفني 

ضلع مركزي ف���ي تفويت تلك الفرص���ة التاريخية، فهي 

التي رفضت ب���ازدراء وعنجهية محاولة أبو العالء التباحث 

في تقسيم القدس.  

وقد قمت وقتئذ بتلخيص ما كش���فت عنه وثائق محطة 

»الجزيرة« على النحو اآلتي: 

إن زعيمة »األغلبية العقالنية« في البرلمان اإلس���رائيلي 

تكش���فت كصقر يميني متش���دد.. ليفني ترفض نهائيا 

أي حديث عن تس���وية أو حل وسط في الحيز الضخم الذي 

أعطي التسمية الوهمية »شرقي القدس«. 

ولقد خانت ليفني- عبر مس���اهمتها ف���ي زيادة تصلب 

الموقف اإلس���رائيلي ورفضه���ا ألفضل اقت���راح يطرحه 

الفلس���طينيون على مائدة المفاوضات - التفويض الذي 

حصلت عليه من ناخبيها، وباألخص من عشرات اآلالف من 

ناخبي اليسار الذين تركوا حزبي العمل وميرتس وانضموا 

إلى حزب »كاديما«: تفويض صنع السالم . 

ربم���ا لم يك���ن هذا االقتراح س���يلقى قبوال في الش���ارع 

الفلسطيني، ولكن ليفني لم تدفنه لهذا السبب )لو كانت 

زعيم���ة حقيقية لكانت قد س���عت إلى صياغ���ة اتفاق له 

فرصة في القبول لدى الشعبين(. 

مع ذلك، فقد نجحت ليفني في صنع س���يرة سياس���ية 

واعدة لنفس���ها، ولو كنت م���كان صائب عريقات لكنت قد 

تفحص���ت إمكانية أن يكون مصدر تس���ريب الوثائق في 

مكتب ليفني ذاتها. لقد ساعد كشف الوثائق في وضعها 

في مركز زعيمة »متزنة ومس���ؤولة« ال تساوم  على مليمتر 

واحد في مواضيع األمن.. شعب إسرائيل يحبها أكثر اآلن، 

وس���وف يكافئها في االنتخابات القادمة. شعب إسرائيل 

يحب مكافأة من يهدر حياته.  

لقد كانت هذه السطور األخيرة بمثابة نبوءة قاتمة، وها 

هي تحق���ق اآلن أمام أبصارنا، إذ م���ن المرتقب أن تحصد 

ليفني في انتخابات 22 كانون الثاني الجاري ثمار رفضها 

السياس���ي، وكل ذلك تحت الش���عار الخادع »السعي إلى 

تس���وية س���لمية«. ويمكن القول إننا لن نرى أبدا اقتراحا 

بعيد األثر وسخيا مثل اقتراح الفلسطينيين في محادثات 

العام 2008.

إن تفويت هذه الفرص���ة التاريخية- الذي يماثل رفض 

غولدا مئير عرض الس���الم الذي قدمه الرئيس الس���ادات 

وتجاهل أريئيل شارون مبادرة السالم العربية- لم تحاسب 

عليه ليفني من أحد.  على العكس، فإن معس���كر الس���الم 

اإلسرائيلي يكيل لها آيات الثناء والتبجيل. ربما كان ذلك 

هو المقصود بتعبير »اليسار الوهمي«.  

وثمة وثيقة دبلوماس���ية أخرى سربت في كانون الثاني 

2007، وكش���فت بأن ليفني ال تؤمن بإم���كان التوصل إلى 

تس���وية دائمة مع الرئيس محمود عب���اس )أبو مازن(. من 

جهتها نفت ليفن���ي بطبيعة الحال، لكن كل أفعالها منذ 

ذلك الوقت أثبتت أن ه���ذا التقدير دقيق كل الدقة.  فما 

كان يرش���دها ليس السعي الصادق للسالم، وإنما السعي 

لخلق انطباع بأنها تس���عى إلنجازات سياس���ية.  لقد كان 

اله���دف دائما إطالة أمد المفوضات والتس���ويف إلى ما ال 

نهاية، مع الفرملة دائما في الوقت المناسب، قبل التوقيع 

على أي تنازل.  لهذا الس���بب أيضا تنجح ليفني في كسب 

تأييد اليس���ار القدي���م، كونها تعتبر الوريث���ة الروحية 

لدبلوماس���يي حزب »العمل« من أبا إيبان وحتى ش���معون 

بيريس.

س���ابًعا، ربما كانت ليفني تمثل يسارا اجتماعيا ال يسارا 

سياس���يا؟! هذا أيضا بعيد كل البعد ع���ن الدقة. فليفني 

ال تتحم���س للتحدث عن مواضي���ع اقتصادية واجتماعية 

)ه���ل يذكر أحد تصريح���ا واحدا لها في فت���رة االحتجاج 

االجتماع���ي؟!(، لكنها حي���ن تحدثت أخيرا، كش���فت عن 

وجه ني���و- ليبرالي نموذجي، ليس متطرفا كوجه نتنياهو 

وليبرم���ان، لكن���ه بالتأكيد نس���خة مطابق���ة لنخبة المال 

االس���رائيلية، وباختص���ار، إنها جزء من المش���كلة وليس 

ا من الحل.  فهي- ليفني- تؤيد حدا أدنى من التدخل  جزًء

الحكومي في الس���وق، وخفض ع���بء الضرائب وتقليص 

اإلنفاق الحكومي. 

ولعل من المفيد هنا أن ننعش أيضا ذاكرة القارئ عمير 

بيرتس عب���ر التذكير بأن ليفني اش���غلت منصب المدير 

العام لس���لطة الش���ركات الحكومية في حكومة نتنياهو 

األولى، في أع���وام 1996- 1999، وهي التي قادت سلس���لة 

عمليات الخصخصة الواسعة لش���ركات القطاع الحكومي، 

وهي التي س���كت أيض���ا مقولة »يج���ب خصخصة كل ما 

يتحرك«.

م���ن هنا يمكن أن نوجز بالق���ول: إن أية صلة بين أفعال 

ليفني وبين اليسار هي صلة عابرة ومن باب الصدفة ليس 

إال!

ولكن لماذا يرى قطاع واسع من جمهور أنصار اليسار في 

ليفني زعيمة له؟  

الجواب المقتضب: الجمهور »أهبل« ولذلك فإنه سيدفع 

الثمن.  

لقد بنت  ليفني لنفس���ها سمعة وسيرة سياسية كاملة 

من خالل مناكف���ات ال نهاية لها م���ع نتنياهو، اتهامات 

وتوبيخات وانتقادات تدور حول الالشيء.  فحين أمسكت 

بزم���ام دفة الحكم نف���ذت ليفني تماما ما كان س���ينفذه 

نتنياهو بدال منها، وكل ما تبقى ال يعدو كونه سيكولوجيا 

وسوسيولوجيا.. 

أم���ا جمهور اليس���ار فهو ي���رى ليفني لحم���ا من لحمه، 

أشكنازية- يهودية، علمانية، اشتراكية، قومية، باختصار 

من فئة »األحوساليم« )األشكناز األصليون(.  

لعله ليس عبثا أن توصف ليفني بلقب »األمل األبيض«- 

ه���ذا الوصف الذي يثير االش���مئزاز، بال���ذات ألنه وصف 

دقيق لها!

_________________________
)*( أستاذ يساري في جامعة »بن غوريون«- بئر السبع. ترجمة: س. ع 

اللذي���ن تحوم فوق رأس���يهما هذه الش���بهات الخطيرة، 

إقامة وتزعم حزب سياسي، وخوض االنتخابات تحت شعار  

أنهما سيجلبان السالم. 

ا، أهدر عمير بيرتس، بقراره البائس تسلم حقيبة 
ً
ثالث

الدفاع في حكومة أولمرت، رصيدا شعبيا هائال منحه إياه  

جمهور عريض، وكم كانت فظيعة خيبة أمل النش���طاء 

االجتماعيين الذين يع���ود الفضل لهم في فوز بيرتس 

بزعام���ة حزب »العمل« في نهاي���ة العام 2005، وحصول 

الح���زب على 19 مقعدا في انتخاب���ات  العام 2006.  لقد 

شكل ذلك خيانة سياس���ية منقطعة النظير. وقد سارع 

وزير الدفاع الجديد )بيرتس( إلى ترجمة رؤية الس���الم 

المتق���دة في أضلعه على األرض، عب���ر مصادقته، خالل 

س���نة واحدة من واليته، على توس���يع أربع مستوطنات 

والتوقيع على قرار بإقامة مستوطنة جديدة، وذلك بعد 

عقد كامل من توقف إس���رائيل عن إقامة مس���توطنات 

جديدة. 

رابًعا، رؤية السالم التي تدعيها ليفني ليست أقل إثارة 

للس���خط. فهي تقوم على مبدأين صارمين: الرفض التام 

مصادر مقربة من رئيس الحكومة:

الكالم عن توحيد معسكر الوسط- اليسار 
يساعد نتنياهو على تعزيز تحالفه مع اليمين!

ليفني.. في مواجهة يمين صلب.                          )أ.ف.ب(
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دخ���ل الصراع اإلس���رائيلي - الفلس���طيني إل���ى المعركة 

االنتخابية في إسرائيل، وخاصة في ساحة اليمين، من خالل 

إطالق دعوات لفرض القانون اإلسرائيلي على الضفة الغربية 

وضمها إلى إس���رائيل، ودعوات أخرى لترحيل الفلسطينيين 

عن الضفة. 

وتظه���ر اس���تطالعات الرأي الع���ام األخي���رة تصاعد دعم 

األح���زاب اليميني���ة المتطرف���ة وصعود نجم ح���زب »البيت 

اليهودي« بقيادة نفتالي بينيت في مقابل تراخي ش���عبية 

»الليكود- بيتنا«،  فيما يرى العديد من المراقبين أن األول قد 

يشكل عمليا مفاجأة االنتخابات القادمة، حيث أشار استطالع 

لصحيف���ة هآرتس )قبل أقل من أس���بوع( إلى أن حزب بينيت 

مستمر في الصعود حيث حصل على 14 مقعدا، وهو كما يبدو 

بحسب الصحيفة في طريقه إلى أن يكون ثاني أكبر حزب في 

الكنيست القادم. 

وعملًيا تشير نتائج االس���تطالعات إلى ثبات قوة »معسكر 

اليمي���ن« في مقابل »الحراك داخله«، حيث تش���هد الخريطة 

السياس���ية اليمينية ظاهرة مهمة ه���ي »النزوح من اليمين 

إلى اليمين األكثر تطرفا«. 

وما زالت االس���تطالعات تعطي معسكر اليمين 67 مقعدا، 

لك���ن توزيعة المقاع���د داخله آخ���ذة في التغير، إذ خس���ر 

»الليكود- بيتنا« 5 مقاعد من قوته خالل ش���هر كانون األول 

فقط.

ويعزو بعض المراقبين »صعود« قوة »البيت اليهودي« إلى 

ش���خصية زعيمه الش���اب نفتالي بينيت  )من مواليد 1972( 

الذي »نجح« في الدمج بين القي���م اليهودية والقومية وبين 

النجاح المهني في مج���ال التكنولوجيا الرفيعة، وفي جذب 

المصوتين الشباب لصفوف حزبه.  

وبينيت ه���و إحدى »قصص نج���اح« ش���باب الهايتك في 

إسرائيل، فقد كان من مؤسسي شركة cyota )1999( لتأمين 

المعلومات والتي تم بيعها العام 2005 بمبلغ 145 مليون دوالر 

لشركة RSA األميركية، أما على الصعيد السياسي فقد كانت 

بداياته مع حزب الليكود الذي انضم إليه العام 2006، وشغل 

العام 2007 منصب رئيس حملة بنيامين نتنياهو النتخابات 

الليكود الداخلية، وقد عارض بينيت تجميد االستيطان، وفي 

العام 2010  ش���غل منصب زعيم مجلس »مستوطنات يهودا 

والسامرة« كما كان من مؤسسي حركة »إسرائيل لي«.   

وفي ظ���ل »حالة التنقل« م���ن اليمين إل���ى اليمين األكثر 

تطرف���ا، تتزايد حدة ووتيرة المعركة االنتخابية بين قائمتي 

»الليكود- بيتنا« و«البيت اليهودي«. 

وفيما تمتنع قائمة »الليكود بيتنا«، بقيادة رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، عن التطرق إلى حل الصراع 

اإلسرائيلي - الفلس���طيني في برنامجها السياسي، وتصرح 

قيادتها بأن حال كهذا غير وارد في حس���اباتها،  فإن »البيت 

اليه���ودي« يعتبر من خالل برنامجه السياس���ي أن الحل هو 

بفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية. 

وف���ي ظل عدم وجود »معادلة« أو طرح ل���� »الليكود- بيتنا«، 

من أجل التعامل مع القضية الفلس���طينية، تتعالى أصوات 

في الليكود تقّدم طروحات »شخصية« للتعامل مع القضية. 

فق����د نقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن زعيم الجناح 

المتط����رف في حزب الليكود، موش����يه فايغلي����ن، قوله إنه 

»باإلم����كان إعط����اء كل عائلة عربي����ة في يهودا والس����امرة 

)الضفة الغربي����ة( نصف مليون دوالر من أجل تش����جيعها 

على الهجرة«. 

وزعم أنه توجد استطالعات تظهر أن 80% من الفلسطينيين 

من قط���اع غزة و65% من الفلس���طينيين في الضفة يريدون 

الهجرة، وأن الدول األوروبية ستكون مستعدة الستقبالهم.

وج���اءت أق���وال فايغلين خ���الل اجتماع ب���ادرت إلى عقده 

حركة »نس���اء باألخضر« االستيطانية المتطرفة وتحت عنوان 

»فرض السيادة اإلس���رائيلية على يهودا والسامرة«، وشارك 

فيه إلى جانب فايغلين كل من وزير اإلعالم يولي إدلشتاين، 

ورئي���س التحال���ف الحكومي في الكنيس���ت زئي���ف إلكين، 

وعضو الكنيست ياريف ليفين، وجميعهم ينتمون إلى حزب 

الليك���ود ويحتلون أماكن تعتبر مضمون���ة في قائمة الحزب 

لالنتخابات العامة.

وقال���ت الصحيف���ة إن إدلش���تاين عبر عن تأيي���ده لفرض 

السيادة اإلس���رائيلية على الضفة بصورة تدريجية، معتبرا 

أن »عدم فرض السيادة يعني اس���تمرار الوضع القائم الذي 

يعزز خطاب المجتمع الدولي الذي يطالب بالعودة إلى خطوط 

العام 1967«. 

م���ن جانبه قال ليفين إنه على الرغم من أن احتماالت فرض 

السيادة اإلس���رائيلية على الضفة ليس���ت كبيرة لكن يجب 

الس���عي إلى فرض الس���يادة على كل الضفة الغربية وليس 

على الكتل االستيطانية فقط. 

وقال إلكين إنه ينبغي فرض الس���يادة اإلس���رائيلية على 

المناطق التي تقع فيها الكتل االس���تيطانية وبعد ذلك ضم 

الضفة كلها إلى إسرائيل.

وعقب قياديون في ح���زب الليكود بالقول إن »هذه األقوال 

المتطرف���ة جيدة انتخابيا بالنس���بة لنتنياهو، وهي تخدمه 

في الص���راع على أص���وات اليمين التي تس���ربت إلى البيت 

اليهودي، ألن ال أحد س���وف يضم الضفة وهذا تصريح جيد 

لالنتخابات فقط، ولذلك فإن نتنياه���و ال يعتزم التنكر علنا 

لهذه األقوال المتطرفة«.    

برنامج »البيت اليهودي«:
دولة يهودية وسيادة إسرائيلية على الضفة

ف���ي مقاب���ل حال���ة »التجاهل« الت���ي تتعامل به���ا قائمة 

»الليكود- بيتنا« مع المس���ألة الفلس���طينية، فقد نشر حزب 

»البيت اليهودي« اليميني المتطرف برنامجه السياس���ي في 

موقعه االلكتروني، وتطرقت بنوده السياس���ية إلى القضايا 

التالية:

يعتب���ر »البي���ت اليه���ودي« أن »دولة إس���رائيل هي دولة 

يهودية، دول���ة اليهود، وذات نظام ديمقراطي. وس���نعمل 

عل���ى تعزيز الصبغ���ة اليهودية للدولة، وس���نحارب ضد كل 

من يعمل على تحويل إس���رائيل إلى ’دولة جميع مواطنيها’. 

ورغم ذلك س���نؤيد الحق���وق الكاملة لألقليات ف���ي الدولة، 

وبضمنها األقلية العربية«. 

ويعتبر »البيت اليهودي« أن االستيطان يجب أن يكون في 

جميع أنحاء البالد. 

وجاء في البرنامج السياس���ي للحزب أن »إس���رائيل أصبحت 

دولة تل أبيب. وهذا خطأ تاريخي ينبغي تصحيحه. وس���وف 

نعمل من أجل دفع االس���تيطان في جمي���ع أنحاء البالد: في 

النقب ويه���ودا والغور والعربة والس���امرة والجليل وهضبة 

الجوالن. وذلك بواسطة تحسين المواصالت وتشجيع األطراف 

ومنح أفضلية قومية لهذا االستيطان«.

ويطالب »البيت اليهودي« بالحفاظ على ما أسماه ب� »أراضي 

األمة«، معتبرا أن »دولة إس���رائيل تفق���د أراضي في الجليل 

والنقب. والبناء غير القانوني المكثف من جانب البدو تسبب 

بفقدان أراض وسلطة القانون والسيادة الفعلية للدولة على 

البالد. وس���نعمل على تطبي���ق القانون والنظ���ام في النقب 

والجليل، ومعالجة أساس���ية للبناء غير القانوني واالس���تيالء 

على أراض بش���كل غير قانوني وتعزيز االستيطان اليهودي 

في المكان« في إش���ارة إلى مصادرة أراض���ي العرب من أجل 

إقامة بلدات يهودية. 

ويعتبر »البيت اليهودي« أن »دولة إس���رائيل ليست دولة 

المواطني���ن الذين يعيش���ون فيها فقط، وإنم���ا دولة يهود 

العالم أيضا. وس���عي الدولة من أجل تعزيز العالقة مع يهود 

العالم تراجع في العقود األخيرة. وباس���تثناء برامج معدودة، 

فإننا ال نتحمل المسؤولية عن يهود العالم«.

وفيم���ا يتعلق بالصراع، وضع »البيت اليهودي« حال بموجب 

رؤية زعيمه، نفتالي بينيت. 

ويص���رح »البيت اليه���ودي« بما يلي: »نح���ن نعارض دولة 

فلس���طينية من أي نوع تقام غربي نه���ر األردن. وكان هناك 

في ’س���وق األفكار’ اإلسرائيلية حتى اليوم حالن فقط: إقامة 

دولة فلس���طينية في غالبية مناطق يهودا والسامرة، أو ضم 

كامل ليهودا والس���امرة مع مليوني عربي فيها. وبرأينا، فإن 

هذين الحلي���ن غير قابلين للتطبيق، ويش���كل كالهما خطرا 

على مستقبل دولة إس���رائيل. والقيادة الفلسطينية ال تريد 

يهودا والسامرة وإنما كل دولة إسرائيل، ولذلك فإنه ال يوجد 

حل كامل في جيلنا«.  

ويعتبر »البيت اليهودي« أنه »حان الوقت لطرح حل عقالني 

يخدم مصالح دولة إس���رائيل. وهذا البرنام���ج، الموجود في 

عملي���ة بلورته في ه���ذه األيام، ال يدعي أنه س���يحل جميع 

القضايا ’مرة واحدة وإلى األبد’ ألن حال كهذا ليس موجودا. 

»ه���ذه المب���ادرة، المتواضعة ج���دا في أهدافه���ا، تمنح 

إس���رائيل ث���الث أفضليات: االس���تيالء على الكن���وز الهامة 

بالنس���بة لنا، وتعزيز مكانتنا الدولية بواسطة تحييد كامل 

لزعم ’األبارتهايد’، وإنشاء ش���روط ميدانية مستقرة وقابلة 

للوجود لعشرات السنين في المستقبل. 

»وتستند الخطة إلى مواقف عدد من قادة الحكومة، الوزراء 

كحلون وكاتس وإدلشتاين )من حزب الليكود الحاكم(، الذين 

يدعون إل���ى ضم مناطق معين���ة في يهودا والس���امرة إلى 

إسرائيل، وتصوغ مضمونا محددا لدعوتهم هذه«. 

ويطرح »البيت اليهودي« ما يس���ميه »خطة النقاط الس���بع 

إلدارة الصراع اإلسرائيلي - العربي في يهودا والسامرة«:

»فرض الس���يادة اإلسرائيلية على المناطق اإلسرائيلية في 

يهودا والسامرة، المناطق ’ج’، بشكل أحادي الجانب. والعالم 

لن يعترف بس���يادتنا هناك مثلما ال يعترف بس���يادتنا في 

حائ���ط المبكى وفي أحياء )مس���توطنات( رام���وت وغيلو في 

القدس وهضبة الجوالن. )لكن( العالم س���يعتاد على ذلك مع 

مرور السنين.

»منح المواطنة الكاملة لخمس���ين ألف عربي يعيش���ون في 

المناطق اإلس���رائيلية التي يتم ضمها. وهكذا يتم س���حب 

البس���اط بالكامل من تحت مزاعم األبارتهايد. ففي المناطق 

’ج’ يعي���ش 350 ألف يه���ودي وفقط 50 أل���ف عربي. وهم 

سيتحولون إلى مواطنين إسرائيليين كاملين. وبموجب هذه 

المبادرة لن يتم طرد أي عربي وأي يهودي من بيته.

»حكم ذات���ي كامل مع تواص���ل بواس���طة المواصالت في 

المناطق التي تسيطر عليها الس���لطة الفلسطينية: بإمكان 

العرب���ي أن يص���ل من أية نقط���ة إلى أية نقط���ة في يهودا 

والس���امرة من دون حواجز وجنود )إسرائيليين(. ومثلما نحن 

ال نحب الوقوف في ازدحامات الس���ير الطويلة، هكذا العرب 

أيضا. وإنش���اء تواصل ليس باألمر البس���يط، لك���ن باإلمكان 

تحقيق ذلك باس���تثمار مئات ماليين الشيكالت لمرة واحدة. 

ونش���دد عل���ى أنه ليس المقصود إنش���اء ش���بكات ش���وارع 

منفصلة، وإنما فتح العقبات في نقاط هامة. ويس���افر العرب 

واليهود في ش���بكة الشوارع نفس���ها اليوم، وهكذا يجب أن 

يس���تمر الوضع. سنحس���ن حياة العرب ونزيل عنا الضغوط 

الدولية واإلنسانية غير الضرورية.

»لن يدخل أي الجئ فلسطيني من الدول العربية إلى يهودا 

والس���امرة، وذلك خالفا لمفهوم الدولة الفلس���طينية الذي 

يسمح باس���تيعاب ماليين الالجئين الفلس���طينيين الذين 

سيدخلونها من جميع الدول العربية. واألمر المؤسف هو أن 

نتنياهو أيضا وافق في خطاب بار إيالن على فكرة استيعاب 

الجئين فلس���طينيين في مناطق الدولة الفلس���طينية. هذا 

خطأ فادح سيؤدي إلى كارثة ديمغرافية ال يمكن تصحيحها.

»مظلة أمنية إس���رائيلية كاملة عل���ى جميع مناطق يهودا 

والسامرة. والش���رط لنجاح الخطة كلها هو الهدوء الميداني. 

ويت���م تحقيق اله���دوء فق���ط ألن الجيش اإلس���رائيلي هو 

الحاكم األعلى في مناطق يهودا والسامرة. وإذا خرج الجيش 

اإلس���رائيلي، ستدخل حماس. هكذا حدث في غزة مع حماس 

وفي جنوب لبنان مع حزب الله.  

»تثبيت الفصل بين غزة ويهودا والس���امرة. وخالفا لفكرة 

’المعبر اآلمن’ فإنه لن يتم الربط بين غزة ويهودا والسامرة. 

وربط كهذا س���ينقل جميع مصائب غزة إلى يهودا والسامرة 

الهادئ���ة. ويتم ضم غزة تدريجيا إلى مصر. وهذا األمر أصبح 

يحدث. يحظر علينا تحمل المسؤولية على غزة.

»استثمار اقتصادي مكثف من أجل التعايش بين إسرائيل 

والع���رب: بناء جس���ور وتحس���ين البنى التحتي���ة والمناطق 

الصناعية المش���تركة. فالس���الم ينمو من أسفل وعن طريق 

الس���كان واألفراد والحي���اة اليومية. وبدال م���ن قضاء الوقت 

عبثا في كوكتيالت دبلوماس���ية في أوس���لو وجنيف وكامب 

ديفيد، يجب إحداث تحسن حقيقي على األرض ولدى األفراد 

الحقيقيين«.

وخلص البرنامج السياس���ي لحزب »البي���ت اليهودي« إلى 

الق���ول: »ينبغ���ي االعت���راف: ال يوجد حب كبي���ر بين العرب 

واليهود في يهودا والس���امرة. لكن كال الجانبين توصال إلى 

اعتراف بأن الجانب اآلخ���ر ال يعتزم االنتحار. ولذلك، بدال من 

االس���تمرار في إهدار الوقت والموارد والدماء بواسطة حلول 

تق���ود إلى اإلحباط والعنف، من األفضل التركيز على خطوات 

حقيقية لتحسين استقرار الوضع«.

الصراع بين الليكود واليمين المتطرف يعيد إلى الواجهة
دعوات ضم الضفة الغربية وترحيل الفلسطينيين!

كتب برهوم جرايسي:

تش���تد المنافس���ة بين معاهد اس���تطالعات ال���رأي العام 

اإلس���رائيلية كلما اقترب موعد االنتخاب���ات البرلمانية، بعد 

أس���بوعين، وكل واح���د من المعاه���د الكبرى يعم���ل لصالح 

وسيلة إعالم إسرائيلية كبرى، إال أن كثرة هذه االستطالعات، 

والتباين في نتائجها، يفتحان السؤال مجددا حول مدى قدرة 

هذه االستطالعات على تنبؤ ما هو أقرب للنتيجة الحقيقية.

وق���د أظهر تقرير، نش���ر مؤخرا، أن نس���بة الخط���أ في آخر 

اس���تطالعات نش���رت قبيل انتخابات العامين 2006 و2009، 

كانت ما بين 15% الى 16%، رغم أن نسبة الخطأ التي تحددها 

معاهد االس���تطالعات هي 5ر4% على األكثر، وهناك أس���باب 

لهذا الحجم من الخطأ، وبش���كل خاص الضع���ف في اختيار 

الش���ريحة النموذجية، ولك���ن من جهة أخرى، ف���إن مؤثرات 

سياس���ية تلعب دورا في استطالعات الرأي في خضم الحملة 

االنتخابية.

فق���د نش���رت صحيف���ة »هآرت���س« تقريرا بح���ث في آخر 

استطالعات نش���رت قبيل االنتخابات البرلمانية في العامين 

2006 و2009، وبحس���ب القان���ون اإلس���رائيلي ف���إن الموعد 

األخير المس���موح به لنشر نتائج اس���تطالع للرأي في وسائل 

اإلعالم هو مس���اء يوم الخميس األخير قب���ل يوم االنتخابات 

في القنوات التلفزيونية، بينما في الصحف اإلسرائيلية فإن 

الموعد األخير هو ي���وم الجمعة األخير قبل االنتخابات، التي 

تج���ري عادة يوم الثالثاء لكونه نص���ف يوم عمل تجاري في 

الغالبية الساحقة من المدن والبلدات اإلسرائيلية.

وظهر م���ن هذا البح���ث أن الغالبية الس���احقة من معاهد 

االس���تطالعات أخطأت في آخر استطالعاتها بنحو 18 الى 20 

مقع���دا في توزي���ع المقاعد على األح���زاب، وهناك معهد أو 

أكثر أخطأ بنحو 22 و24 مقعدا، فمثال كان في انتخابات العام 

2009 تضخيم كبير لحزب »إس���رائيل بيتنا« بزعامة أفيغدور 

ليبرمان، ومنحته اس���تطالعات الرأي ما بين 18 الى 20 مقعدا، 

ولكنه في نهاية المطاف حصل على 15 مقعدا.

كذل���ك فإن أيا من اس���تطالعات الرأي لم ينج���ح في توقع 

نتيجة حزب »كاديما« الذي حص���ل على عدد المقاعد األكبر، 

28 مقعدا، وتوقعت له اس���تطالعات ال���رأي ما بين 22 الى 24 

مقعدا، والنماذج كثيرة.

تباين النتائج في الحملة الدائرة
من يتابع سلس���لة اس���تطالعات الرأي في مختلف وسائل 

اإلعالم يلمس تباينا ليس سهال في النتائج، وحينما نتحدث 

ع���ن برلمان من 120 مقعدا، فإن كل مقعد لهذا الطرف أو ذاك 

س���يكون له وزن في تحديد مس���تقبل عمر أي حكومة، ولكن 

في نفس الوقت فإنه أمام كثرة هذه التباينات س���يكون من 

الصعب التحرر من استنتاج أن السياسة تعلب دورا في هذه 

االس���تطالعات، التي تجريها معاهد تجارية، فنرى وس���ائل 

إع���الم ذات ميول يميني���ة، ومنها ما نعتبره ناطقا بلس���ان 

بنيامي���ن نتنياهو ش���خصيا ومن ثم حزب���ه »الليكود«، مثل 

صحيفة »يسرائيل هيوم«، تكون فيها النتائج مع ميل واضح 

لمعسكر اليمين المتشدد، يوسع الفجوة بينه وبين مختلف 

األح���زاب التي هي خ���ارج االئتالف، كذلك، ن���رى صحفا ذات 

ميول »للوس���ط« تلجم اس���تطالعاتها قوة اليمين المتشدد، 

وغالب���ا ما تعكس ص���ورة للبرلمان المس���تقبلي تحافظ على 

الوضع القائم.

والهدف من هذا هو توظيف استطالعات الرأي لخدمة تيار 

ما، واختالق انطباعات تخدم الحمالت االنتخابية، وهذه ظاهرة 

ال تنحصر فقط في االنتخابات، بل إن اس���تطالعات الرأي في 

إسرائيل باتت وسيلة لتجنيد الرأي العام وراء قضية معينة، 

آخره���ا قبل ش���هرين، إبان الع���دوان على غ���زة، فقد كثرت 

اس���تطالعات الرأي، التي توضح تأييدا جارفا للعدوان، ولكن 

كل صحيفة ذات توجه ما كانت تنش���ر اس���تطالعات تتعلق 

في مسألة توس���يع العدوان الى اجتياح بري، وكانت النتائج 

تتف���اوت، لتتق���ارب مع توجه���ات كل واحدة م���ن الصحف 

ووسائل اإلعالم.

أما السبب الثاني الذي يجعل استطالعات الرأي أضعف من 

أن تكون األكثر دقة ف���ي توقعاتها، فهو يعود الى الضعف 

في تحديد شريحة نموذجية لالستطالعات، مالئمة للتوزيعة 

الس���كانية، وهن���اك ثالثة مواط���ن ضعف، أوله���ا جمهور 

األصوليين اليهود، الذين يعيش���ون ف���ي مجتمعات مغلقة 

ومنغلقة، ونهج التصويت فيها يكون بموجب تيارات دينية، 

وكل تيار يصب لصالح من يمثله مباش���رة، وهذا جمهور في 

تزايد مستمر، وال تستطيع استطالعات الرأي أن تحدد حجمه 

واتجاهاته، ولهذا نرى دائما أن الئحتي األصوليين تحصالن 

دائما على ع���دد مقاعد، أكثر من تلك الت���ي تتوقعها لهما 

استطالعات الرأي.

وثانيا، أحي���اء ومجتمعات الفقر اإلس���رائيلية، التي يكون 

جزء جدي من التصويت فيها من خالل ما يس���مى ب� »مقاولي 

أص���وات«، أي يصوتون كمجموعات تخضع نفس���ها لمقاولي 

األص���وات. وهؤالء المقاولون يحصلون على أموال »س���وداء«، 

كمصطل���ح آخر للرش���اوى، أو أنهم يحصلون عل���ى وعود من 

أصحاب المس���ؤوليات، ويكون بقدرة المقاولين تجنيد أعداد 

كبيرة من المصوتين، خاصة لألحزاب الكبيرة.

وموط���ن الضعف الثالث ه���و جمهور الفلس���طينيين في 

إس���رائيل، وبش���كل خاص ف���ي منطق���ة الجن���وب، صحراء 

النقب، فاس���تطالعات ال���رأي التي تجريها وس���ائل اإلعالم 

اإلسرائيلية تتعامل مع شريحة من العرب تعد بضع عشرات 

م���ن المصوتين، وهذه ال يمكن أن تكون ش���ريحة نموذجية، 

لذلك فإن االنطب���اع العام هو أن اس���تطالعات الرأي العبرية 

تتبع اسلوب التقدير لقوة الفلس���طينيين، ولهذا نرى هذه 

االس���تطالعات تتنبأ بالحفاظ على الوض���ع القائم في الدورة 

البرلمانية الحالية.

كذل���ك، وحتى عندما تكون اس���تطالعات ال���رأي مخصصة 

للعرب فهي تعتمد االتص���االت بالهواتف األرضية، وهناك 

قطاعات واسعة، خاصة في بلدات الجنوب، تعتمد االتصاالت 

الخليوي���ة، الت���ي لم تالئم اس���تطالعات الرأي نفس���ها لها 

بع���د، وبذلك تبقى قطاعات واس���عة من الع���رب خارج دائرة 

االستطالعات.

إلى جانب كل هذا، فإن الش���ريحة النموذجية ال تأخذ بعين 

االعتب���ار التباين الكبير في نس���ب التصويت بين القطاعات 

المختلفة، فمثال يش���كل الفلس���طينيون في إسرائيل نسبة 

5ر14% من إجمالي الناخبين، ولكن نس���بة المش���اركة دائما 

اقل من نسبة المشاركة بين اليهود، وإذا اعتمدنا على نسب 

التصويت في االنتخابات الس���ابقة في العق���د األخير، فإنه 

في الحالة القائمة، س���تهبط نسبة المش���اركين العرب في 

االنتخابات الى %12.

كذلك والى جانب ما سبق، فإن هذه الشرائح االستطالعية، 

ال تأخذ بعين االعتبار، مثال، أن نس���بة المشاركين في منطقة 

تل أبيب الكبرى، أقرب الى نسبتها بين العرب، وفي المقابل، 

فإن نس���بة المش���اركين ف���ي التصويت بين المس���توطنين 

واألصوليين )الحريديم( هي أعلى بكثير من النس���بة العامة، 

فمثال، في انتخابات 2009، ش���ارك 65% من ذوي حق االقتراع 

اليهود في التصويت، إال أن نس���بة المش���اركة في تل أبيب 

بال���كاد تعدت 52% بينم���ا في مس���توطنات الضفة الغربية 

تراوح���ت نس���بة المش���اركة ما بي���ن 85% وحت���ى 92% في 

المس���توطنات الصغي���رة، ولدى »الحريديم« تكون النس���بة 

عالية جدا وأكثر من %85. 

ولهذا، فإن كل ما ينش���ر من استطالعات رأي في إسرائيل، 

حتى ي���وم االنتخابات، س���تكون أقرب للتقدي���رات، رغم أن 

النتيج���ة بعنوانه���ا الكبير قد ُحس���مت من���ذ اآلن، وهي أن 

االئتالف اليميني المتش���دد القائم اليوم، سيواصل حكمه، 

ولكن لتفاصيل النتيجة النهائية س���تكون أهمية كبيرة في 

قراءة مستقبل هذا االئتالف الحاكم، وشكل حكومة بنيامين 

نتنياهو الثالثة، ومدى قدرتها على التماسك بالقدر القائم 

في الدورة البرلمانية المنتهية.

وه���ذا يعني أنه س���يكون هناك فرق بي���ن حكومة ترتكز 

على ائتالف من 65 مقعدا من أصل 120 مقعدا، وبين حكومة 

ترتك���ز على 70 مقعدا. كذلك، فإنه كلما تراجعت قوة الحزب 

الحاكم، وارتفعت قوة األحزاب الصغيرة والوس���طى من حيث 

حجمها، فإن هذا سيزيد من القالقل داخل الحكومة.

ارتباك نتنياهو
وعلى األغلب هناك أساس للتقارير التي تنشرها الصحف 

اإلس���رائيلية، وتدعي وجود حالة ارتباك ف���ي حزب الليكود 

المتحالف مع »إس���رائيل بيتنا«، ألن قوة الالئحة المش���تركة 

تتقلص في اس���تطالعات الرأي، وتحصل على ما بين 35 الى 

37 مقع���دا بدال من 42 مقع���دا للحزبين حالي���ا، في حين أن 

الشريك األكبر المفترض لحكومة نتنياهو، وهو تكتل أحزاب 

المس���توطنين »البيت اليهودي«، من المتوقع له أن يضاعف 

قوت���ه الحالية ليحص���ل على 12 مقعدا وأكث���ر، وفي المقابل 

فإن األحزاب األخرى التي هي خارج االئتالف، وتضع نفس���ها 

في خانة »الوس���ط«، أعلنت عن رفضها المشاركة في حكومة 

بنيامين نتنياهو، ونقصد بهذا أساًسا حزب »العمل« بزعامة 

شيلي يحيموفيتش، و»الحركة« بزعامة تسيبي ليفني، وربما 

ينضم إليهما حزب »يوجد مستقبل« بزعامة يائير لبيد.

وفي ح���ال أبقت هذه األحزاب على وعوده���ا، فإن نتنياهو 

مقبل على حكومة برئاسته أكثر تشددا وتطرفا من الحكومة 

الحالية، وسيكون عليه مواجهة العالم بها.

يضاف ال���ى هذا تعقي���د جديد ظهر في مطلع األس���بوع 

الج���اري، وهو إعالن أفيغ���دور ليبرمان عن أن الش���راكة بين 

حزبه »إس���رائيل بيتنا« و»الليكود« بزعامة بنيامين نتنياهو 

ستنفض في اليوم التالي لالنتخابات البرلمانية، وإذا صدقت 

اس���تطالعات الرأي، في ما يخص الالئحة المشتركة بينهما، 

فإن الحزبين س���يجدان نفس���يهما ف���ي كتلتين أضعف من 

الوض���ع القائم اليوم، ما يعني أن مناورة نتنياهو في التوجه 

النتخاب���ات برلمانية قد تك���ون ضربة مرتدة، بع���د أن أفقد 

نفسه ائتالفا غير مسبوق في درجة تماسكه منذ 25 عاما.

ضعف استطالعات الرأي العام اإلسرائيلية يبعدها عن توقع النتيجة النهائية لالنتخابات!
*بحث أثبت أن نسبة الخطأ في استطالعات الرأي العام تصل إلى 16% وهي أربعة أضعاف النسبة المعلنة *ثالثة مواطن ضعف لدى الشريحة المستطلعة: 

»الحريديم« وأحياء الفقر والعرب *االستطالعات تنجح في توقع التوجه العام لكنها تفشل في توقع نتائج األحزاب التي تحدد مستقبل الحكومة المقبلة*

االستطالعات االسرائيلية تفشل في التنبؤ بسّر الصناديق.                          )رويترز(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

انخفاض بأكثر من %9 
في بيع السيارات الجديدة

كانت س���وق الس���يارات، في العام المنتهي- 2012، مؤش���را 

إضافيا الى حالة التباطؤ االقتصادي التي تش���هدها الس���وق 

اإلس���رائيلية، إذ تبي���ن أن بيع الس���يارات الجديدة قد س���جل 

انخفاضا حادا بنسبة 3ر9% مقارنة مع العام األسبق 2011. 

ويظهر من المعطيات أنه جرى خالل العام المنصرم بيع 205 

آالف س���يارة مقابل نحو 226 ألف س���يارة في العام 2011، الى 

ذلك فقد جرت تحوالت في س���وق الس���يارات، من حيث موطن 

االستيراد.

وبحسب تقرير قطاع الس���يارات، فقد واصلت شركة يونداي 

احتالل المرتبة األولى في بيع الس���يارات، وذلك للعام الثالث 

على التوالي، ببيعها 31525 سيارة، مسجلة هبوطا بنسبة %5، 

وفي المقابل فقد قفزت شركة فورد الى المكان الثاني، بدال من 

الم���كان الثامن في العام 2011، بع���د أن باعت أكثر من 20 ألف 

سيارة، مسجلة زيادة بنسبة 83% عن العام 2011.

وحلت في المرتبة الثالثة ش���ركة تويوتا التي باعت 20 ألف 

س���يارة بزيادة بنسبة 1%، تلتها ش���ركة كايا، التي باعت أكثر 

بقليل من 19 ألف سيارة، بزيادة بنسبة 23%، ثم شركة سكودا 

التي باعت أكثر من 11 ألف س���يارة، بزيادة بنسبة 22%، وللعام 

الثال���ث على التوالي، تواجه ش���ركة م���ازدا تراجعا، وحلت في 

المرتبة السادسة ببيعها 11 ألف سيارة، بانخفاض بنسبة %48 

عن الع���ام 2011، وهذا بعد أن كانت مازدا ق���د احتلت المرتبة 

االولى في بيع الس���يارات على مدى 12 عاما، منذ أواخر سنوات 

التسعين والحقا.

وس���جلت شركة فولكس���فاجن األلمانية تراجعا بنسبة %16، 

وباعت أقل بقليل من 10 آالف سيارة، وأقل منها بقليل لشركة 

نيس���ان التي حلت ثامن���ة، بينما تراجعت مبيعات س���وزوكي 

بنس���بة 22% ببيعها 9540 س���يارة، ثم شركة شيفروليت التي 

تراجعت بنسبة 43% وباعت أقل بقليل من 8 آالف سيارة.

ويالحظ أيضا، أن الس���يارات باهظة الثمن مثل مرس���يدس 

وغيرها س���جلت هي األخ���رى تراجعا. ويقول خب���راء في قطاع 

الس���يارات إن الع���ام الماضي كان عام عدم وض���وح في كل ما 

يتعلق بقطاع الس���يارات، وهذا على خلفية عمل لجنة تحقيق 

حكومي���ة خاصة لتفحص س���وق قطاع الس���يارات، ومس���ألة 

الضرائب فيه���ا، إضافة الى خوف جمهور المس���تهلكين من 

أزمة اقتصادية، جعلتهم يعيدون حساباتهم في مسألة شراء 

السيارات الجديدة.

ويق���ول خبير ف���ي قطاع الس���يارات إنه م���ن المتوقع للعام 

الجدي���د، تصفير فائض الس���يارات في المخ���ازن خالل ثالثة 

أش���هر، وهذا ما س���يؤدي الى جم���ود في اإلع���الن عن حمالت 

تخفيضات في بيع السيارات، منعا لزيادة الخسائر في القطاع، 

ف���ي حين توقعت مصادر أخرى أن يش���هد النصف الثاني من 

العام الجاري قفزة أكبر في اس���تيراد السيارات، بعد أن تتضح 

صورة األوضاع االقتصادية.

إقالة مدير مكتب اإلحصاء 
عبر البريد االلكتروني

ث���ارت ضجة في إس���رائيل في األيام األخيرة بع���د أن تبّين أن 

دي���وان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ب���ادر الى فصل مدير 

عام مكتب اإلحصاء المركزي البروفس���ور ش���لومو يتسحاقي عبر 

البري���د االلكتروني، بعد أن تولى منصب���ه على مدى 11 عاما. وقد 

نس���بت مصادر في مكتب اإلحصاء ووسائل اإلعالم هذا التصرف 

الى االنتقادات الكثيرة التي وجهها يتسحاقي إلى نهج حكومة 

نتنياهو، وبشكل خاص إلى السياسة االقتصادية.

ووصفت الصحف اإلس���رائيلية البروفسور يتسحاقي بأنه أكبر 

خبير إحصائيات إس���رائيلي، وفي األسابيع األخيرة انتقد وزارة 

المالية لكونه���ا ال تنقل المعلومات في الوق���ت الصحيح والكم 

المطلوب الى مكتب اإلحصاء، واعتبر أن سياس���ة الحكومة تجاه 

صناديق التقاعد العامة هي سياس���ة سرقة شاملة لمخصصات 

التقاع���د، لكثرة الخصخصة ف���ي هذا المجال، وط���رح صناديق 

التقاعد للتداول في األسواق المالية.

وعلى أثر الضجة التي ثارت في اعقاب الفصل من العمل، بادر 

نتنياهو الى إجراء اتصال هاتفي بالبروفس���ور يتسحاقي وقدم 

له االعتذار على شكل الفصل، إال أن الفصل بقي قائما. 

والحقا قالت أوس���اط في محيط نتنياهو إن يتس���حاقي أنهى 

عمله قب���ل عام ونصف العام، وجرى تمدي���د عمله خمس مرات، 

وكان واضح���ا أن اليوم األخير من الع���ام المنصرم هو يوم عمله 

األخي���ر، إال أن جه���ات أخرى رفضت هذا االدع���اء وقالت إنه على 

الرغم من ذلك فإن أي موظف، وخاصة مسؤول بهذا المستوى، ال 

يتم تبليغه بهذه الطريقة، األمر الذي استدركه نتنياهو وسعى 

لتصحيحه.

أزمة في صادرات الماس 
وسوق المشروبات الكحولية

أظهر تقريران نش���را في األيام األخيرة حالة تراجع في صادرات 

الماس وس���وق المش���روبات الكحولية، إذ تبين م���ن التقرير األول 

أن صادرات الماس المصنع بلغ���ت في العام المنصرم 56ر5 مليار 

دوالر، مقابل 2ر7 مليار دوالر في العام 2011، ما يعني تراجعا قارب 

���ع بلغت في العام 
ّ
23%، في حي���ن أن صادرات الماس غير المصن

الماضي 8ر2 مليار دوالر، مقاب���ل 5ر3 مليار دوالر، ما يعني تراجعا 

بنسبة 20% عن العام 2011. وكانت الصادرات في النصف األول من 

العام الماضي قد تراجعت بنس���بة 50%، إال أنها تحسنت بقدر ما 

في النصف الثاني من العام 2012.

في المقابل، قال تقرير ثان إن االس���تهالك الفردي في إسرائيل 

للمشروبات الكحولية قد تراجع بنسبة 5%، وقد برز تراجع مشروب 

الفودكا الذي ارتفع اس���تهالكه في العقدين األخيرين مع موجات 

الهجرة من دول االتحاد الس���وفياتي الس���ابق، حيث تراجع بيعه 

بنس���بة 6% مقابل ارتفاع مبيعات الويسكي على نحو خاص بأكثر 

من %22.

أعلنت وزارة الس���ياحة اإلس���رائيلية أن العام 2012 المنصرم سجل ذروة 

جديدة في عدد الس���ياح الى إس���رائيل، بدخول 5ر3 مليون س���ائح، أكثر 

تقريبا بنحو 100 ألف س���ائح عن العامين األسبقين 2011 و2010، وهذا على 

الرغم من تراجع أعداد الس���ياح في أيام العدوان على قطاع غزة في ش���هر 

تشرين الثاني الماضي.

وبحسب التقارير التي وردت في األيام الماضية فإن السياحة بشكل عام 

أدخلت الى االقتصاد اإلسرائيلي ما ال يقل عن 6ر9 مليار دوالر. 

وقالت التقارير ذاتها إن عدد الس���ياح الذين مكثوا في إس���رائيل أكثر 

من 24 س���اعة في العام المنصرم بلغ 9ر2 مليون سائح، وهذا يعني ارتفاعا 

بنسبة 2% عما كان في العام قبل الماضي 2011.

وعلى مس���توى الدول التي وصل منها السياح، واصلت الواليات المتحدة 

األميركي���ة احت���الل رأس القائمة، بوص���ول 610 آالف س���ائح منها، وهم 

يش���كلون 18% من إجمالي الس���ياح، وعلى الرغم من ذلك فإن عدد السياح 

من الواليات المتحدة كان أقل بنس���بة 4% عن عدد السياح في العام 2011، 

في حين أن السياحة من روسيا سجلت ارتفاعا حادا بنسبة 20% مقارنة مع 

عددهم في العام 2011، ليصل عددهم في العام الماضي إلى نحو 590 ألف 

سائح، وهم يشكلون حوالي 5ر15% من إجمالي السياح.

وتل���ي الوالي���ات المتحدة وروس���يا، فرنس���ا التي وصل منه���ا 261 ألف 

س���ائح، وهذا بحد ذاته يشكل تراجًعا بنس���بة 3% مقارنة مع عدد السياح 

الفرنسيين في العام 2011، كما وصل من المملكة البريطانية المتحدة 165 

ألف سائح، ومن ألمانيا 159 ألف سائح.

وق���ال تقرير وزارة الس���ياحة إن 5ر2 مليون س���ائح وصلوا الى إس���رائيل 

بالرحالت الجوية، وهذا ارتفاع بنس���بة 1% مقارنة مع العام 2011، في حين 

وص���ل 406 آالف س���ائح عبر المعابر البرية، وباألس���اس عب���ر معبر طابا مع 

صحراء سيناء المصرية، وبلغ عدد السياح الذين وصلوا عبر البحر 235 ألف 

سائح، وهذا مطابق لعددهم في العام 2011.

ويتضح من التقرير أيضا االزدياد الحاد في عدد السياح ليوم واحد، إذ بلغ 

عددهم في العام 2012 نحو 625 ألف سائح، ما يعني زيادة بنسبة 15% عما 

كان عليه في العام 2011، وهذه ظاهرة لم تكن إس���رائيل تراها في سنوات 

ماضي���ة، وهي تتنامى من عام الى آخر، ولكن كما يبدو ال يوجد ارتياح كبير 

من هذه الظاهرة، ألنها ال تدر أمواال كثيرة على االقتصاد اإلسرائيلي، إذ أن 

قسما كبيرا من هؤالء السياح يقيم في الجوار، وخاصة في صحراء سيناء.

وبحس���ب تقديرات إس���رائيلية، فإن معدل صرف السائح ليوم واحد من 

دون مبيت في إسرائيل يتراوح ما بين 70 دوالرا إلى 150 دوالرا كحد أقصى، 

وهذا يشمل السفر وشراء الطعام الخفيف.

ويقول تقرير وزارة الس���ياحة إنه في أيام الع���دوان على قطاع غزة، في 

تش���رين الثان���ي الماضي، انخفض عدد مبيت الس���ياح ف���ي الفنادق في 

إس���رائيل بنس���بة 9%، مقارنة مع نفس الش���هر من الع���ام 2011، إذ ألغت 

الكثير من شركات الس���ياحة رحالتها الى إسرائيل، وهذه الحال استمرت 

أليام قليلة بعد العدوان.

ولكن كما يبدو فإن التراجع األكبر كان في الس���ياحة االقتصادية، وهذا 

ما ينعكس في التراجع الحاد بنس���بة 19% ف���ي المبيت في فنادق مدينة 

تل أبيب، التي تعتبر وجهة الس���ياحة االقتصادية األساسية، وكذا األمر 

بالنس���بة لمدينة هرتس���ليا المجاورة لتل أبيب، التي تراجع فيها المبيت 

بنسبة %24.

ويق���ول التقرير إن الس���ياحة األجنبية الداخلة الى إس���رائيل دّرت على 

االقتص���اد اإلس���رائيلي نحو 6ر4 ملي���ار دوالر، بما في ذل���ك المداخيل من 

ش���ركات الطي���ران، وهذا يعني زيادة بنس���بة 8% عن مداخيل الس���ياحة 

األجنبي���ة في العام 2011، في حين أن الس���ياحة الداخلية حققت مداخيل 

بقيمة 8ر2 مليار دوالر، كما دخل لالقتصاد نحو 2ر2 مليار دوالر من السياحة 

اإلس���رائيلية الى الخارج، وبالمجمل فإن قطاع الس���ياحة على أنواعه ادخل 

الى االقتص���اد نحو 6ر9 مليار دوالر، وهذا يعني زيادة بنس���بة 4% مقارنة 

مع العام 2011.

ويس���تدل من تقارير وزارة الس���ياحة التراجع الحاد في نسبة السياحة 

اليهودية، وهذا ال يعني تراجعها بل االرتفاع الحاد في السياحة الدينية 

المس���يحية، ففي س���نوات األلفين األولى، ونظرا للتوت���ر األمني الحاصل، 

بلغت نسبة الس���ياحة اليهودية الى إس���رائيل 60% من إجمالي السياح، 

الذين بلغ معدل عددهم الس���نوي في تلك المرحلة 8ر1 س���ائح، إال أنه في 

العام الماضي- 2012، بلغ عدد السياح المسيحيين 58% مقابل 23% سياح 

يهود، والباقي سياح من أديان أخرى، أو أنهم لم يعلنوا عن ديانتهم.

ويظهر أيضا أن 62% من س���ياح العام الماضي وصلوا الى إسرائيل ألول 

مرة في حياتهم، بينما 38% من السياح زاروا إسرائيل أكثر من مرة، وأعلن 

29% من الس���ياح أن زيارتهم الى إس���رائيل هي به���دف الحجيج الديني، 

و24% للس���ياحة والتج���وال، و9% للنقاه���ة، و20% لزيارة األق���ارب، و%12 

ألهداف اقتصادية وتجارية.

وأمضى 75% من السياح لياليهم في الفنادق، و16% أمضوها لدى أقارب 

ل للش���باب أو في أديرة مس���يحية، أو أنهم استأجروا 
ُ
ز

ُ
وأصدقاء، و9% في ن

بيوتا.

وكان���ت القدس وجهة غالبية الس���ياح، إذ أن 77% منهم زاروا المدينة، 

و56% زاروا تل أبيب، و51% زاروا منطقة البحر الميت، وزار بحيرة طبريا نحو 

44%، وزار مدين���ة الناصرة 35%، وهي هدف الس���ياح الحجاج الى األماكن 

الدينية المسيحية.

5ر3 مليون سائح دخلوا إلى إسرائيل خالل 2012
* السياحة تسجل زيادة بنسبة 3% مقارنة مع العام 2011 * المداخيل العامة من السياحة األجنبية والداخلية

والخارجية تدر على االقتصاد اإلسرائيلي 6ر9 مليار دوالر وهي زيادة بنسبة 4% عن العام قبل الماضي *

قرر بنك إس����رائيل المرك����زي أن يبدأ العام الجديد بنس����بة فائدة هي 

األقل منذ أكثر من عامي����ن- 75ر1%، وذلك بعد أن أجرى تخفيضا اضافيا 

عليها في مطلع الشهر الجاري بنسبة 25ر0%، وهذا على ضوء التباطؤ في 

وتي����رة النمو، في حين أن بنك إس����رائيل كان قد توقع قبل أكثر من عام 

أن ال تهب����ط الفائدة البنكية في نهاية العام 2012 المنتهي عن 3%، إال 

أن استمرار األزمات االقتصادية في العالم، وخاصة في الدول المتطورة، 

وانعكاسها المباشر على االقتصاد اإلسرائيلي، اضطر البنك إلى أن يعود 

الى سياس����ة الفائدة البنكي����ة، التي اتبعها ابتداء م����ن النصف الثاني 

من الع����ام 2008 وحتى نهاية العام 2010، وه����ي تخفيض الفائدة الى 

مستويات متدنية في محاولة للمساهمة في تحريك عجلة االقتصاد.

وقال البنك في بيانه لتفسير قراره بتخفيض الفائدة البنكية إن النمو 

االقتصادي في العام الجديد 2013 س����يكون بنس����بة 8ر2%، بدال من %3 

وفق تقديرات سابقة، وتوقع البنك أيضا أنه في حال بدأ استخراج الغاز 

من أحد الحقول في البحر األبيض المتوس����ط في منتصف العام الجاري، 

فإن نسبة النمو قد تصل الى 8ر3%، ولكن هذه الزيادة لن تكون ملموسة 

في األسواق، بل في مداخيل الخزينة العامة من الضرائب.

ويؤكد البن����ك أن معطيات الواقع االقتصادي تش����ير الى أن االقتصاد 

اإلسرائيلي مس����تمر في حالة التباطؤ في النمو، وخاصة بسبب استمرار 

التراج����ع في الصادرات، على ضوء تراجع الطلب في األس����واق األوروبية، 

وأيضا ف����ي الواليات المتح����دة األميركي����ة، بفعل األزم����ة االقتصادية 

المستمرة في عدة دول متطورة.

ويقول البنك إن العدوان على قطاع غزة في شهر تشرين الثاني ساهم 

هو أيضا في لجم وتيرة النمو، بنس����بة 3ر0% في الربع الرابع واألخير من 

العام المنصرم.

ال����ى ذلك، فقد لف����ت البنك النظر الى تراجع قيم����ة صرف الدوالر أمام 

الش����يكل، على ض����وء الخالف ح����ول الميزاني����ة في الوالي����ات المتحدة 

األميركية، وألمح محافظ بنك إس����رائيل المركزي، ستانلي فيشر، الى أنه 

قد يعود الى عملية ش����راء الدوالرات، من أجل رفع قيمته أمام الش����يكل، 

لئال يضرب تراجع سعره عائدات الصادرات اإلسرائيلية. 

التباطؤ حاصل
ويقول المحلل االقتصادي ايتان أفريئيل، في مقال له في صحيفة »ذي 

ماركر« االقتصادية، إن بنك إس����رائيل المركزي بقيادة المحافظ ستانلي 

فيش����ر، قرر أن ال يأخذ بالحس����بان االحتياجات االنتخابية لحزب الليكود 

ووزير المالية يوفال ش����تاينيتس، ورئي����س الحكومة بنيامين نتنياهو، 

ولهذا فإن����ه خالفا للتصريح����ات التفاؤلية التي يطلقها ش����تاينيتس 

ويدع����ي فيه����ا أن النمو االقتصادي س����ُيحدث قفزة في الع����ام الجديد 

2013، أعلن فيش����ر أن ارتفاع النمو الذي يتحدث عنه ش����تاينيتس نابع 

من بدء اس����تخراج الغاز من أحد الحقول في البحر المتوس����ط، بينما على 

أرض الواقع، فإن النمو االقتصادي الحقيقي والواقعي المرتبط بمستوى 

المعيشة يشهد حالة تباطؤ، ولهذا قرر فيشر تخفيض الفائدة البنكية 

بنس����بة 25ر0% لترسو عند مستوى 75ر1%، وهذا بهدف تشجيع الحركة 

االقتصادية على مستويات مختلفة.

ويتابع أفريئيل كاتبا: إن بنك إسرائيل المركزي يتحدث عمليا عن نمو 

اقتصادي في العام الجديد 2013، بنس����بة 8ر2%، وهذا أقل من النس����بة 

المتوقعة الس����ابقة 3%، وهذه النس����بة تعني أكثر بنسبة 1% من نسبة 

التكاثر السكاني، وهي تعتبر نسبة نمو منخفضة جدا، وحينما يرفعون 

نسبة النمو الى 8ر3% بس����بب بدء استخراج الغاز فإن هذا لن يؤثر على 

المستوى المعيشي.

ورغم ذل����ك، فإن أفريئيل يدعو الى عدم االس����تخفاف بالغاز، حيث أن 

استخراجه سيمنع ارتفاع اس����عار الكهرباء، وحتى أسعار خدمات أخرى 

تعتم����د على الوق����ود، ولكن باس����تثناء هذا القطاع، ف����إن كل القطاعات 

األخرى في االقتصاد تش����هد حالة تباط����ؤ اقتصادي، وهذا ما يتضح من 

كل تقارير التضخم المالي الش����هرية، فالصادرات واالستيراد يشهدان 

تباطؤا، وكذا بالنس����بة للس����ياحة والس����وق الداخلية الت����ي تضررت من 

»عملية عمود الس����حاب« على قطاع غزة، وهذا كله يحدث في إس����رائيل 

بسبب التباطؤ الحاد في نمو االقتصاد العالمي.

إضافة الى هذا، يقول أفريئيل، فإن البطالة مستمرة في االزدياد، ففي 

هذه المرحلة وصلت الى 7%، ومن ش����أنها أن ترتف����ع في العام الجديد 

بنك إسرائيل يخفض الفائدة البنكية كي يتدارك التباطؤ االقتصادي!
* بنك إسرائيل ينتقد سياسة الحكومة تجاه الميزانية العامة ويدعو إلى رفع الضرائب لمواجهة العجز*

ال����ى معدل 1ر7%، ولكن النس����بة الحقيقية هي أعلى من هذه النس����بة، 

ألن المعطيات الرس����مية ال تأخ����ذ بعين االعتب����ار أن آالف االكاديميين 

والمهنيي����ن ال يعمل����ون في وظائف تتناس����ب مع مؤهالته����م، كما أن 

عش����رات اآلالف يعملون ف����ي وظائف جزئية اضطرارا نظ����را لعدم وجود 

وظائف كاملة لهم.

ويش����ير أفريئيل الى أن محافظ بنك إسرائيل قلق من جديد من ارتفاع 

قيمة الش����يكل أمام الدوالر، وهذا بسبب قيام مستثمرين أجانب بشراء 

الش����يكل، بس����بب الفائدة العالية نس����بيا ومقارنة مع الفائدة في دول 

العالم، ولهذا لم يكن مستغربا أن يلمح فيشر الى نيته العودة الى شراء 

الدوالرات، كما فعل هذا قبل أكثر من اربع س����نوات ونصف الس����نة، كي 

يعيد صرف الدوالر أمام الش����يكل الى المستوى المطلوب، وأن ال يقل عن 

مستوى 8ر3 شيكل للدوالر.

ويرى بنك إس����رائيل، أن تخفيض الفائدة البنكية من ش����أنه أن يقلل 

من جدوى االستثمار في الشيكل، ما يجعل مستثمري العمالت األجنبية 

يشترون الدوالرات من جديد.

أما بالنسبة للتضخم المالي فيرى أفريئيل كسائر المحللين أنه ال يوجد 

في إس����رائيل تضخم مالي، وهذا انعكاس لحالة التباطؤ، وكما يبدو فقد 

استسلم بنك إس����رائيل لهذا الواقع، ولذا فإنه يتوقع ان يكون التضخم 

ف����ي العام الجديد 2013 في حدود 8ر1%، وهي نس����بة قريبة إلى نس����بة 

التضخم في العام المنتهي 2012.

ويقول أفريئيل إن محافظ بنك إسرائيل قرر عدم المواجهة مع الحكومة 

الحالي����ة، على الرغم م����ن أن العجز في الميزانية تج����اوز بنحو 9 مليارات 

ش����يكل )4ر2 مليار دوالر( الحد األقصى الذي حددته الحكومة، وأصال من 

غير الممكن مواجهته خاصة قبل شهر من االنتخابات البرلمانية.

ويتوقع أفريئيل أن مواجهة كهذه ستقع بين بنك إسرائيل والحكومة 

الجديدة التي ستفرزها االنتخابات المقبلة. 

جدل حول الضرائب
ولم ينتظر محافظ بنك إس����رائيل س����تانلي فيش����ر انتهاء االنتخابات 

اإلس����رائيلية ليكش����ف ضمنا في أحاديث عدة، منها م����ن على منصات 

مؤتم����رات في األيام األخيرة، عن ضرورة إج����راء تقليصات في الميزانية 

العامة م����ن جهة، ورفع الضرائب م����ن جهة أخرى، وفي المقابل س����ارع 

وزي����ر المالية الحالي يوفال ش����تاينيتس لإلعالن عن أن����ه لن يكون رفع 

ضرائب آخر، غير ذلك الذي تقرر س����لفا، ولكن حس����ب مصادر حزبية فإن 

ش����تاينيتس، ورغم كون����ه يعمل بموجب رغبات رئي����س حكومته، قد ال 

يبقى في منصبه.

وقال فيش����ر، أمام اللجنة المالية في الكنيس����ت اإلسرائيلي: »إننا في 

العقد األخير كنا في طليعة نمو الدول المتطورة، ويجب االس����تمرار في 

هذا، ولكننا في هذه المرحلة نقترب الى نسبة تشغيل شبه كاملة وفي 

نف����س الوقت لدينا عجز يصل الى 4% من الناتج العام، وإذا ما دخلنا الى 

حالة ركود اقتصادي، فإن العجز قد يرتفع الى 6% وحتى 7%، وستواجه 

الحكومة صعوبة في التمويل«.

وف����ي خطاب له أمام المؤتمر الس����نوي لبنك إس����رائيل المركزي، حذر 

فيش����ر من أن المشكلة في ميزانية العام الجديد 2013 قد تكون خفيفة 

مقابل ما قد يكون في العام المقبل- 2014. وقال إن العجز في العام 2014 

قد يصل الى 22 مليار شيكل، ما يعادل حاليا 8ر5 مليار دوالر، وقد يرتفع 

اكث����ر في الع����ام 2015 الى 6ر6 مليار دوالر. وقال: إنني ال اش����عر بارتياح 

بعجز بنس����بة 4% في الميزانية، ألن هذا يفتح الطريق أمام نس����ب عجز 

أكبر مستقبال.

ودعا فيشر الحكومة الى أن تحافظ على نسبة عجز متدنية في ميزانية 

الع����ام الجديد، وتحدث بوضوح عن ضرورة رفع الضرائب، وحتى ايضا عن 

إعادة النظر في شكل الصرف الحكومي، والتراجع عن مخططات صرف.

وقال فيشر، منتقدا سياسة الحكومة االقتصادية، إن الحكومة وحينما 

حددت ش����كل وحجم الصرف، لم تأخذ في الحس����بان وبشكل كاف حجم 

مداخي����ل الخزين����ة من الضرائب، وه����ذا ما يجعل العجز ف����ي الميزانية 

العامة، حتى لعدة سنوات قريبة أعلى من الممكن لالقتصاد اإلسرائيلي.

وأض����اف أنه من أجل ح����ل هذه القضية، يجب عل����ى الحكومة أن تربط 

الص����رف بحجم المداخيل، بمعن����ى أن كل تغيير ف����ي المداخيل، يجب 

أن يقابله تغيير في ش����كل وحجم الصرف، وه����ذا اقتراح يعترض عليه 

مجلس االقتصاد األعلى الذي يرأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وعّب����ر عن هذه المعارضة الوزير ش����تاينيتس، الذي قال في مقابلة مع 

إذاع����ة الجيش اإلس����رائيلي: »إننا في هذه المرحلة يب����دو أننا فرضنا ما 

يكفي من الضرائب، ولهذا لن يتم فرض ضرائب جديدة ذات أهمية في 

السنة الجديدة«.

وم����ن الجدير ذكره، أن نتنياهو يرفض من حي����ث المبدأ رفع الضرائب 

بش����كل جدي على الش����ركات، وعلى كب����ار أصحاب رأس الم����ال، رغم أن 

الضرائب قد تراجعت بصورة جدية في العقدين األخيرين عن الشركات، 

واضطر قبل نحو خمس����ة أش����هر إل����ى التراجع عن مخط����ط يقضي برفع 

ضريبة الدخل على جميع الش����رائح، لتقتصر فق����ط على أصحاب الدخل 

العال����ي، وهذا مقاب����ل أن ال يرفع الضرائب على الش����ركات، بزعم أن رفع 

الضرائب على الشركات سينعكس سلبا على النمو االقتصادي من وجهة 

نظر نتنياهو.

عاطلون عن العمل في أحد مكاتب التشغيل- توقعات بارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل خالل العام الحالي بسبب التباطؤ االقتصادي.
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تغطية خاصـــة

ترجمة وإعداد: سعيد عياش

تعريف
ننقل هن���ا ملخصا لمقال مط���ول للكاتب الصحافي اإلس���رائيلي 

نداف شرغاي، المتخصص في شؤون القدس واالستيطان اليهودي 

في األراضي الفلس���طينية المحتلة، يستعرض فيه بشكل مسهب 

خلفية ومكونات وأهداف المخطط االس���تيطاني التوسعي الخطير، 

المع���روف باس���م مخطط E1، الهادف إلى توس���يع كتل���ة »معاليه 

أدوميم« االس���تيطانية )إلى الش���رق من القدس الشرقية المحتلة( 

وربطه���ا بالق���دس في نط���اق تنفيذ مش���روع »الق���دس »الكبرى« 

اإلس���رائيلي، وقطع التواصل الجغرافي بين ش���مال الضفة الغربية 

وجنوبه���ا، وع���زل الق���دس العربية ع���ن محيطه���ا، تمهيدا لضم 

هذه الكتلة االس���تيطانية الكبرى إلى إس���رائيل وبس���ط السيادة 

اإلسرائيلية عليها. 

ويبين شرغاي في مقاله هذا )كتبه في أيار 2009( الذي قام معهد 

األبحاث والدراسات اإلسرائيلي اليميني »المركز المقدسي لشؤون 

الجمهور والدولة« بإعادة نش���ره حديثا على موقعه االلكتروني، ما 

يصفه ب� »األهمية اإلس���تراتيجية« لهذه الخطة التي عاد الحديث 

عنها في إس���رائيل إلى الواجهة مؤخ���را، و«المخاطر التي يمكن أن 

تنج���م عن عدم تنفيذه���ا«، على الرغم مما تثي���ره الخطة من جدل 

ومعارض���ة ش���ديدة في الس���احة الدولية، حتى م���ن جانب اإلدارة 

األميركي���ة الحالية، نظًرا إلى ما تنطوي عليه من »قتل تام« ونهائي 

لحل الدولتين. 

خلفية
تمتد مساحة موقع خطة البناء )االستيطانية( المسماة E1 على قرابة 12 ألف 

دونم، غالبيتها »أراضي دولة«، ش���مالي وغربي الطريق )الشارع( الواصل بين 

القدس ومستوطنة »معاليه أدوميم« )شرقا(. 

مهندسو هذه الخطة، التي ولدت في دوائر التخطيط التابعة لوزارة اإلسكان 

اإلس���رائيلية، أرادوا بواسطتها ربط مس���توطنة معاليه أدوميم- التي أقيمت 

قبل حوالي 25 عاما ويقطنها حاليا قرابة 36 ألف مس���توطن- بمرتفعات جبل 

سكوبس الواقع داخل حدود نفوذ البلدية اإلسرائيلية في القدس.  وقد أيدت 

جميع الحكومات اإلس���رائيلية، منذ عهد إسحق رابين وحتى اآلن، هذه الخطة 

)التي تنص في جوهرها على تش���ييد 3500 وحدة س���كنية ومنطقة تجارية 

وأخ���رى فندقية( انطالقا من إدراك وجوب التطل���ع نحو إيجاد تواصل عمراني 

إسرائيلي بين »معاليه أدوميم« والقدس.  ويشكل هذا الفهم جزءا من الرؤية 

)اإلسرائيلية- الصهيونية( للقدس والمس���توطنات اليهودية المحيطة بها 

كحيز متروبوليني واحد يدعى »القدس الكبرى«. 

ويعارض المجتمع الدولي عموما خطة E1، التي يقول الفلس���طينيون بأنها 

تهدف إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية، ومنع الترابط الس���يادي والعمراني 

الفلس���طيني بين شمالي الضفة وجنوبها.  وتسعى إسرائيل من خالل تنفيذ 

الخطة إلى خلق تواصل بين غربي القدس وش���رقها )معاليه أدوميم ومداخل 

البحر الميت( وذلك كجزء من »حزام أمني اس���تيطاني يهودي حول القدس«، 

يمنع إمكانية قيام حزام عمراني فلسطيني يطوق القدس من الجهة الشرقية، 

وعودة القدس إلى مكانة »مدينة أطراف« )أي الوضع الذي كانت عليه عش���ية 

حرب حزيران  1967(، بش���كل يحول دون إمكانية تطور وتمدد المدينة شرقا. 

كما تس���عى إسرائيل، من خالل الخطة ذاتها، إلى تأمين طريق القدس- أريحا 

الرئيس من أية تهديدات أو توس���عات ديمغرافية فلسطينية، هذا الطريق 

)الش���ارع( الذي تعزو إليه إس���رائيل أهمية أمنية- عسكرية إستراتيجية من 

الدرجة األولى في حال اندالع حرب أو إحياء الجبهة الشرقية مجددًا. 

ويسود في إس���رائيل إجماع تام تقريبا فيما يتعلق بربط »معاليه أدوميم« 

بالقدس بواس���طة خطة E1، وضرورة بس���ط  السيادة اإلس���رائيلية على هذه 

المنطقة مستقبال كجزء من الحدود الدائمة لدولة إسرائيل. 

نظرية »القدس الكبرى«
شيدت إسرائيل حول القدس، بهدف تكريس مكانتها ك� »عاصمة موحدة« 

لها وتعزيز مناعتها، سلسلة من األحياء والمستوطنات اليهودية على أطراف 

وضواح���ي المدين���ة، وأقيمت من ضم���ن ذلك )في العام 1982( مس���توطنات 

معالي���ه أدومي���م )من الش���رق( وغفعات زئيف )م���ن الش���مال( وإفرات )من 

الجنوب(، وقد تحولت هذه المس���توطنات الثالث إل���ى »مدن أطراف« محيطة 

بالمدينة، كذلك أقامت في العام 1990 مستوطنة )مدينة( بيتار، إلى الجنوب 

الشرقي.  وقد أقيمت حول هذه المستوطنات )المسماة »مدن تابعة« للقدس( 

عشرات المستوطنات الصغيرة.  

ومن���ذ ذلك الوقت اعتبرت إس���رائيل أن هذه الكتلة االس���تيطانية - المدن 

التابعة والمس���توطنات الصغيرة المحيطة بها – هي جزء ال يتجزأ مما أسمته 

»القدس الكبرى« وعرفتها رس���ميا ك� »حيز متروبولين���ي واحد«. ووفقا لرؤية 

الحكومات اإلس���رائيلية المتعاقب���ة منذئذ، فإن هذه الكتلة االس���تيطانية، 

كحال الكتل االس���تيطانية الكبرى التي  أقيمت ف���ي مناطق الضفة الغربية 

عل���ى مقربة نس���بيا من ح���دود »الخط األخضر«، س���تبقى ضمن ح���دود دولة 

إس���رائيل وسيادتها وس���يتم ضمها إليها في نطاق أية تسوية دائمة، يتم 

التوصل إليها مع الفلس���طينيين.   وقد وجه الرئي���س األميركي جورج بوش 

، في العام 2004، رس���الة بهذه الفحوى إلى رئيس الحكومة اإلس���رائيلية في 

ذلك الوقت أريئيل ش���ارون، أعل���ن فيها أن الواليات المتحدة س���تأخذ بنظر 

االعتبار في أية تس���وية دائمة إسرائيلية- فلس���طينية، الواقع الديمغرافي 

الذي نش���أ في المنطقة )على األرض( منذ ح���رب حزيران 1967، وأنه ليس من 

المتوقع أو المنتظر أن تنسحب إسرائيل انسحابا  كامال من كل أراضي الضفة 

الغربية.  من جهته رأى رئيس الحكومة شارون في رسالة الرئيس بوش إنجازا 

إس���رائيليا نابعا من قرار حكومته )حكومة ش���ارون- 2005( المتعلق بتنفيذ 

خطة االنفصال األحادي الجانب عن قطاع غزة. 

إلى ذلك فقد رس���مت إسرائيل مسار جدار الفصل بناء على مبدأ ضم الكتل 

االس���تيطانية إلى حدود دولة إس���رائيل وس���يادتها، بحيث تضم إلى غربي 

الجدار غوش عتصيون، إف���رات، معاليه أدوميم، غفعات زئيف، أريئيل، بيتار 

عيليت، موديعين عيليت، ألفي منشيه، كارني شومرون وكدوميم. 

فيما يتعلق بموضوع مس���ار ج���دار الفصل قدمت العديد من االلتماس���ات 

المعترض���ة على المس���ار، إال أن المحكمة اإلس���رائيلية العلي���ا، التي رفضت 

معظمها، سلمت بدورها أيضا بمبدأ ضم الكتل االستيطانية إلى إسرائيل. 

إقامة مستوطنة )مدينة( 
معاليه أدوميم

أقيمت مستوطنة معاليه أدوميم بموجب قرار اتخذته الحكومة اإلسرائيلية 

في العام 1977، مع أن مراس���م وضع حجر األساس لألحياء السكنية األولى في 

المس���توطنة جرت بعد مرور سنتين على اتخاذ القرار. وفي العام 1982 دخلت 

طالئع المس���توطنين إلى األحياء السكنية الجديدة... في العام 1991 اعترفت 

الدولة اإلس���رائيلية بمعالي���ه أدوميم ك� »مدينة«، وكان���ت بذلك أول مدينة 

إسرائيلية تقام في أراضي الضفة الغربية بعد حرب العام 1967.

ويزي���د تعداد اإلس���رائيليين القاطنين حاليا في »معالي���ه أدوميم« ) التي 

ش���يدت فيها في السنوات األخيرة العديد من األحياء السكنية الجديدة( عن 

40 ألف مستوطن، وتقع المس���توطنة على بعد سبعة كيلومترات إلى الشرق 

من الحدود البلدية الرسمية للقدس، على طريق القدس - أريحا، وتجاورها من 

الجهة الش���مالية مستوطنات بسغات زئيف، التلة الفرنسية ورامات أشكول.  

وتطل األطراف الغربية للمستوطنة على جبل الزيتون وجبل سكوبس والطور، 

فيما تطل أطرافها الشرقية على بادية الضفة الغربية. ويمتد النفوذ اإلداري- 

البلدي لمس���توطنة معاليه أدوميم على ما مس���احته 65 ألف دونم تش���مل 

مناطق س���كنية وصناعية وحرجية ومناطق أخ���رى. ومن ضمن األهداف التي 

وضعت في نطاق الخطة الهيكلية لمس���توطنة معاليه أدوميم، تعبئة حوالي 

15 ألف وحدة س���كنية ورفع عدد س���كان المس���توطنة- المدينة إلى 70 ألف 

نسمة بحلول العام 2020. 

E1 خطة
في العام 1991 وقع وزير الدفاع في حكومة إسحق شامير، موشيه آرنس، على 

أمر يقضي بنقل جزء من المنطقة المس���ماة E1 إلى س���لطة المجلس المحلي 

لمس���توطنة معاليه أدوميم.  وفي كانون الثان���ي 1994 قررت اللجنة الفرعية 

لالستيطان في مجلس التخطيط )اإلسرائيلي( األعلى في الضفة الغربية إيداع 

خطة جديدة توس���ع الخطة )الخريطة( الهيكلية لمستوطنة )مدينة( معاليه 

أدوميم.  هذه الخطة ش���كلت من الناحية العملية أساسا للخطة المستقبلية 

التي س���ميت E1، والتي تشمل مس���احة تصل إلى حوالي 12 ألف دونم.  وقد 

أوع���ز رئيس الحكومة في ذلك الوقت، إس���حق رابين، إلى وزير اإلس���كان في 

حكومته )1994- 1995( بنيامين بن إليعازار بالش���روع في التخطيط إلقامة حي 

اس���تيطاني جديد في المنطقة ذاتها، وش���رع منذ ذلك الحي���ن بدفع وإقرار 

إج���راءات التخطيط والتنظيم لمخطط E1، إال أن هذه اإلجراءات لم تس���تكمل 

نهائيا، وذلك بسبب معيقات سياسية. 

ووفق���ا للمخطط الذي أقر ف���ي حينه فإن الحي االس���تيطاني الجديد، الذي 

أعطيت خطته تس���مية عبرية »مفاسيرت أدوميم«، سيتكون من 3500 وحدة 

اس���تيطانية تتوزع على ثالثة أحياء س���كنية، باإلضافة إلى خطط إلقامة مقر 

قيادة لواء »يهودا والسامرة« التابع للشرطة اإلسرائيلية، في نفس المنطقة، 

ومجموعة من الفنادق والمواقع السياحية والصناعية والتجارية. 

وتمتد حدود المخطط الكامل لتصل من الجهة الجنوبية الشرقية إلى تخوم 

بلدتي العيزرية وأبو ديس، ومضارب عش���يرة »ع���رب الجهالين«، ومن الجهة 

الغربية، حتى تخوم قرية العيس���وية والمنحدرات الش���رقية لجبل سكوبس 

وقريتي عناتا والزعيم، وش���ماال حت���ى تخوم قرية حزما، كما تمتد مس���احة 

المخطط لتش���مل التالل الواقعة بين  معاليه أدوميم والقدس، والتي تشرف 

على الطرق والش���وارع الرئيس���ة في المنطقة.  كذلك تنص الخطة على إنشاء 

مراكز صناعية وتجارية توفر خدمات لمختلف الفئات الس���كانية في منطقة 

الق���دس و«آالف أماكن العمل لأليدي العاملة اإلس���رائيلية والفلس���طينية«، 

إضافة إلى إقامة حديقة كبيرة تمتد على آالف الدونمات. 

في العام 2002 أقيمت داخل منطقة الخطة قاعدة )معس���كر( لقوات شرطة 

»ح���رس الح���دود«، فيما ب���دأت في الع���ام 2004، في أثناء تول���ي زعيم حزب 

»المفدال« األسبق )الجنرال المتقاعد( آفي إيتام منصب وزير اإلسكان، أعمال 

إنش���اءات البنى التحتية على األرض، والتي ش���ملت شق ش���بكة طرق تؤدي 

إلى األحياء الس���كنية االستيطانية المخطط إقامتها في نطاق الخطة ذاتها، 

وفي آذار 2006 ش���رعت إس���رائيل في بناء المقر الجديد لشرطة لواء »يهودا 

والسامرة« فوق أراض مساحتها 14 دونما في قلب منطقة E1، أما مساحة مبنى 

المقر ذاته )والذي أنجز بناؤه منذ عدة سنوات( فتبلغ حوالي 5400 متر مربع.

ويش���مل مس���ار جدار الفصل في منطقة »غالف الق���دس« منطقة E1، فيما 

أجل رئيس الحكومة اإلس���رائيلية الس���ابق إيهود أولمرت الشروع في تنفيذ 

خط���ط البناء، الس���كني والخدماتي، المنص���وص عليها ف���ي المخطط ذاته، 

والتي ما زالت معطلة حتى اآلن.  وقد أقر أولمرت صراحة في مقابلة نش���رتها 

صحيفة »جيروزاليم بوست«  في أيلول 2005، بأن إسرائيل التزمت أمام اإلدارة 

األميركية بعدم البناء بين مس���توطنة »معاليه أدوميم« وبين مدينة القدس، 

مع ذلك أكد أولمرت بأن ذلك ال يعني إسدال الستار على الخطة.

 E1 معاليه أدوميم ومنطقة
في قلب اإلجماع اإلسرائيلي

خالل نقاش جرى في الكنيس���ت )البرلمان( اإلسرائيلي في 1994/10/5 صرح 

رئس الحكومة إس���حق رابين بأن »القدس الموحدة سوف تشمل أيضا معاليه 

أدوميم وغفعات زئيف، كعاصمة إلسرائيل وتحت سيادتها..«.

وقبل ذلك بس���تة أشهر )في نيسان 1994( كان رابين قد سلم بنفسه وثائق 

ضم منطقة E1، إلى رئيس بلدية »معاليه أدوميم« بني كسريئيل.  

بعد اغتيال رابين، وفي 13 آذار 1996، عاد رئيس الحكومة ش���معون بيريس 

وأكد على موقف  الحكومة ومؤداه أن إس���رائيل س���تطالب ببس���ط سيادتها 

على مس���توطنة »معاليه أدوميم« في إطار اتفاقيات التسوية الدائمة.  وفي 

مطلع نيس���ان 2005 ص���رح رئيس الحكومة أريئيل ش���ارون بأن »E1 هي خطة 

عمرها عشر سنوات، وهناك نية لالس���تمرار فيها«.  كذلك صرح وزير الدفاع 

 ،E1 في حكومة ش���ارون، ش���اؤول موفاز، ف���ي أثناء جولة قام به���ا في منطقة

بأنه يس���اند الخطة الرامية إلى إنش���اء تواصل يهودي بين القدس و«معاليه 

أدوميم«.

وكان���ت بلدية »معاليه أدوميم« قد وزعت ش���ريطا دعائي���ا مصورا يتضمن 

تصريحات لشخصيات سياسية إس���رائيلية مركزية تؤكد على االلتزام بضم 

كتلة »معاليه أدوميم« وتوسيعها وربطها بالقدس عبر تنفيذ مخطط منطقة 

E1 االستيطاني التوسعي، وهذه بعض األمثلة: 

أريئيل شارون: »س���نواصل البناء في معاليه أدوميم التي ستبقى جزءا من 

دولة إسرائيل إلى األبد.. أتوقع مستقبال باهرا وعظيما لمعاليه أدوميم«. 

إيهود باراك: »ال بد من تجس���يد س���يادتنا على ممر منطقة E1.  بدون وجود 

استعداد إلنشاء تواصل يربط جبل سكوبس بمعاليه أدوميم، ستكون معاليه 

أدوميم في خطر.  إذا لم نتخذ فورا قرارا سياسيا بفرض وتكريس وقائع عملية 

على األرض، فإننا قد نفقد معاله أدوميم«.  

إيه���ود أولمرت: »أرى في مخيلتي، كواقع قريب وليس كش���يء بعيد، كامل 

الطريق الممتد م���ن معاليه أدوميم وحتى القدس وم���ن القدس إلى معاليه 

أدومي���م، كامتداد عمراني متص���ل ال يتوقف. هناك أمور خارج نطاق أي جدل 

أو خالف، فكامل منطقة غالف القدس س���تبقى إلى األبد جزءا من القدس ومن 

دولة إسرائيل، ومعاليه أدوميم هي جزء من هذه المنطقة«. 

بنيامين نتنياهو: »نريد إنشاء امتداد القدس الكبرى من الغرب إلى الشرق، 

والفلس���طينيون يريدون إنش���اء امتداد بناء من الش���مال إلى الجنوب، سوف 

يتغلب في النهاية أحد الطرفين.. هم لن يتنازلوا.. يسعون إلى خنق القدس 

من جهة، وفصلها عن معاليه أدوميم من جهة أخرى.  ينبغي علينا أن نتغلب 

.»E1 )عليهم عبر بناء وتنفيذ )خطة

س���يلفان ش���الوم )ليكود- وزير خارجية س���ابق(: »إن رب���ط معاليه أدوميم 

بالقدس على المدى البعيد أمر حتمي ال مناص منه«. 

عضو الكنيست تساحي هنغبي )كاديما(: »لن يجرؤ أي رئيس حكومة، أو أي 

حكوم���ة، على التطاول على معاليه أدومي���م أو المس بها، هذه المدينة التي 

تش���كل خط الدفاع عن الق���دس.. لقد اجتازت معالي���ه أدوميم نقطة العودة 

والتراجع.  ليس هناك ما يدعو إلى القلق«. 

رئيس الكنيس���ت رؤوفي���ن ريفلين: »خطة E1 هي غاي���ة ومهمة لن نتخلى 

عنها أبدا.  لو كان إس���حق رابين على قيد الحياة، لكان قد أمر بش���كل ال يقبل 

 .»E1 التأويل بتنفيذ خطة

على أرض الواقع.. 
الفلسطينيون يبنون

لم تش���يد إس���رائيل حتى اآلن حي E1، باس���تثناء بناء مركز الشرطة، وشق 

بعض الطرق والش���وارع.  ويظه���ر جليا في منطقة الخطة اتجاه نحو اتس���اع 

وتمدد رقعة البناء الفلس���طيني غير القانوني، خاصة من جهة حي »الزعيم« 

في اتجاه الجنوب الش���رقي للمنطقة، ومن جهة بلدة عناتا في الشمال.  هذا 

في حين تبدي الس���لطات اإلس���رائيلية تهاونا في تطبي���ق قوانين التنظيم 

والبناء التي تس���ري على »مناطق ج« القريبة من القدس، سواء بسبب ضغوط 

دولية، أو ضغوط تمارس���ها حركات اليسار )اإلس���رائيلية(.  ووفقا لتقديرات 

جهات أمنية إسرائيلية فقد تقلص مدخل الممر بين القدس ومعاليه أدوميم 

من ع���رض 2 كم تقريبا، والذي كان فارغا من أي بن���اء قبل حوالي 15 عاما، إلى  

كيلومتر واحد حاليا. 

وتح���ذر الجهات األمنية ذاتها من أنه إذا لم تقم إس���رائيل بخطوات جادة 

لوضع حد لظاهرة س���يطرة الفلس���طينيين على هذه األراضي، فسوف ينشأ 

خطر حقيقي باستحالة إمكانية تنفيذ خطة E1 مستقبال، وال سيما في الجهة 

الشمالية الغربية للمنطقة. 

ويالحظ أن الفلس���طينيين يسعون إلى ربط إحياء القدس الشرقية ببعضها 

وربطها باألحياء والبلدات القريبة الواقعة في أراضي الضفة الغربية . 

من الواضح أن تنفيذ خطة E1، سوف يؤدي عمليا إلى إنشاء امتداد )تواصل( 

عمراني إس���رائيلي- يهودي بين القدس ومعاليه أدوميم، وإلى إقامة منطقة 

عازلة بين التجمعات الس���كانية الفلس���طينية الواقعة في ش���مالي الضفة 

الغربية وجنوبها، مما سيحول في الظاهر دون إمكانية إقامة دولة فلسطينية 

متصل���ة ومترابط���ة جغرافيا. في المقاب���ل إذا انتقلت منطق���ة E1 إلى أيدي 

الفلس���طينيين، و/ أو إذا تصاع���دت وتيرة البناء الفلس���طيني في المنطقة، 

فإن ذلك س���يمكن الفلس���طينيين من تحقيق خطتهم القديمة لربط منطقة 

»غالف القدس« العربي من الشرق بواسطة التواصل العمراني، وشماال من قرى 

وبلدات الرام وحزما وعناتا، وحتى العيزرية وأبو ديس جنوبا، على مداخل بيت 

لحم، مما يعني الفصل بين القدس ومعاليه أدوميم، وعودة القدس إلى مكانة 

»مدين���ة أطراف«  من النواح���ي االقتصادية واألمنية والتخطيطية، ونش���وء 

امتداد عمراني فلس���طيني يتيح قيام دولة فلس���طينية عل���ى كامل أراضي 

الضفة الغربية تقريبا، ومن هنا فإن تنفيذ خطة البناء في منطقة E1 سيكون 

الفيصل بين قيام امتداد )عمراني( يهودي من الغرب إلى الشرق، وبين قيام 

امتداد فلس���طيني من الشمال إلى الجنوب، وعليه فإن التلكؤ في تنفيذ خطة 

البناء في المنطقة يقرب أجل الحسم لصالح التواصل الفلسطيني بين شمالي 

الضفة وجنوبها. 

شارع »نسيج الحياة«
في تشرين األول 2007 صادرت إسرائيل 1100 دونم من أراض تابعة ألربع 

قرى  فلس����طينية وذلك لغرض شق »نسيج الحياة« الفلسطيني.  وقد كانت 

غالبية ه����ذه األراضي المصادرة »أراضي دولة« والباق����ي )225 دونما( أراض 

بملكية خاصة.  والهدف من ش����ق هذا الشارع هو إتاحة قيام تواصل مروري 

بين منطقتي رام الله وبيت لحم.. وبالفعل فقد اس����تثمرت إس����رائيل قرابة 

300 مليون ش����يكل في شق مقطع واحد من هذا  الشارع، الذي يمر بمحاذاة 

قرية حزما، ويلتف على عناتا من الجهة الش����رقية وصوال إلى حاجز الزعيم، 

جنوبا.  

ويمر هذا الش���ارع عبر نفق تحت ش���ارع القدس- معالي���ه أدوميم.  غير أن 

تنفيذ ش���ق المقط���ع الثاني من الش���ارع، ما زال معطال بس���بب ع���دم توفر 

الميزانيات المطلوبة كما يبدو.  ومن المقرر أن يتجه هذا المقطع إلى الجنوب 

الش���رقي، حتى المدخل )الحاجز العس���كري( المؤدي إلى بل���دة العيزرية من 

الجهة الشمالية. 

وتقترح بعض الحركات اليسارية اإلسرائيلية إعطاء منطقة E1 للفلسطينيين 

وأن تقوم إس���رائيل بربط القدس بمس���توطنة معاليه أدوميم عبر نفق تحت 

سطح أراضي المنطقة ذاتها. 

عموما، هناك جهات سياس���ية إسرائيلية مختلفة ال تستبعد إمكان تنفيذ 

خط���ة البن���اء في منطقة E1 في نطاق »صفقة« أو تس���وية تن���ص على إعادة 

تقس���يم مدينة القدس، وذلك بروح التفاهمات الت���ي تم التوصل إليها في 

الماضي، في إطار وثيقة بيلين- أبو مازن في أواسط التسعينيات، ومقترحات 

الرئيس بيل كلينتون خالل محادثات قمة كامب ديفيد 2000. 

غي���ر أن من الصعب فهم كيف يمكن لخطة من هذا القبيل أن تس���اهم في 

أم���ن ومناعة القدس، حين تتحول أحياء عربية أخرى في ش���رقي القدس إلى 

عازل بين معاليه أدوميم والقدس، مع وجود ممر ضيق فقط بينهما. 

استنتاجات
إن تنفيذ خطة E1 هو مصلحة إسرائيلية حيوية. 

إن من شأن التلكؤ في تنفيذ الخطة أن يشكل خطرا على تجسيدها مستقبال 

وذلك بسبب البناء الفلسطيني غير القانوني الزاحف نحو المنطقة، وغزو البدو 

ومضاربهم ألراضيها. 

عدم تنفيذ الخطة س���يؤدي على األرجح إلى قيام امتداد )تواصل( عمراني 

فلس���طيني من الجهة الش���رقية، يفصل بين معاليه أدوميم والقدس، وربما 

يعيد القدس مس���تقبال إلى مكانة »مدينة أطراف« مقيدة اقتصاديا وعمرانيا 

وأمنيا. 

ينبغي على إسرائيل أن تبّين وتش���رح لإلدارة األميركية مدى حيوية خطة 

E1 بالنس���بة إليها )أي إسرائيل(، وأن تصر على تنفيذها بمعزل عن التسوية 

الدائمة، وذلك بناء على رسالة الرئيس بوش إلى شارون من العام 2004. 

إذا ما قامت دولة فلسطينية، فإن الرابطة الفلسطينية المرورية )المواصالت( 

بين ش���مالي الضفة الغربية وجنوبها يمكن أن تتم بواس���طة »ش���ارع نسيج 

الحياة« بعد استكماله. 

مفكـرة »المشهد«

موقف اليمين اإلسرائيلي بشأن »األهمية اإلستراتيجية« لخطة E1 االستيطانية التوسعية!

محاوالت احتاللية دائمة لخنق القدس بالمستوطنات.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

توقع تقرير نش����رته صحيفة »هآرتس«، يوم 

األربعاء الماضي، أن تؤدي وفاة الحاخام أبراهام 

يعق����وب فريدمان، المع����روف بكنيته »األدمور 

من ساديغورا« )»أدمور« تعني: سيدنا ومعلمنا 

وحاخامن����ا(، إلى نهاية »مجلس كب����ار التوراة«، 

وهو القيادة الروحية لحزب »أغودات يسرائيل«، 

الذي سيطر على السياسة في الشارع الحريدي 

مئة ع����ام. فبعد وفاة معظم الحاخامين األعضاء 

في ه����ذا المجل����س وع����دم تعيي����ن حاخامين 

مكانهم، بقيت المجموعات الحريدية منقسمة 

ومتصارع����ة مع بعضها. كذل����ك فإن الوضع في 

الش����ق الثاني واألكبر من الحريديم، أي »مجلس 

كبار الت����وراة« لدى ح����زب »ديغل يس����رائيل« 

الليتواني، ليس بحال أفضل وتسود الصراعات 

داخل����ه أيضا. ويش����ار إلى أن هذي����ن الحزبين 

يش����كالن كتلة »يهدوت هت����وراة«، التي تمثل 

الحريديم األشكناز في الكنيست.

وكان األدم���ور من س���اديغورا زعيما لجماعة 

الحريديم الورعين المتزمتة دينيا بشكل كبير 

عرف باسم »حسيدية ساديغورا«، 
ُ
جدا، التي ت

وتنتمي إليه���ا مئات العائالت في إس���رائيل 

وأوروبا. وقد تم تأس���يس هذه »الحس���يدية« 

)أي جماعة الورعين( قبل 170 عاما. وعلى الرغم 

من أن هذه »الحس���يدية« ليست كبيرة وهناك 

مجموع���ات مش���ابهة لها وأكبر منه���ا بكثير، 

إال أن »حس���يدية س���اديغورا« حظي���ت دائما 

بمكانة هامة ومركزية بين القيادة الحريدية، 

وبضمن ذلك في السياسة الحريدية منذ قيام 

إسرائيل.

وتول���ى األدم���ور من س���اديغورا منصبه في 

الع���ام 1979 ف���ي أعقاب وفاة وال���ده، الحاخام 

مردخاي ش���الوم يوس���ف، الذي كان مقره في 

ش���مال مدينة تل أبي���ب، وكان يعرف بكنيته 

»األدمور من تل أبيب«. وبعد تولي االبن الزعامة 

الروحية لهذه الجماعة نقل مقرها إلى مدينة 

بني براك الحريدية في وس���ط إسرائيل، بينما 

ال يزال المعه���د الديني لهذه »الحس���يدية« 

قائما ويعمل في ش���مال تل أبيب حتى اليوم. 

ويس���كن أتب���اع »حس���يدية س���اديغورا« في 

الق���دس ومس���توطنتي »موديعي���ن عيليت« 

و«بيتار عيليت« ومدينتي أسدود وإلعاد، وفي 

لندن وأنتفيربين في بلجيكا.

وكان األدمور من ساديغورا عضوا في »مجلس 

كبار التوراة« لحزب »أغودات يس���رائيل« خالل 

عش���رات الس���نين الماضي���ة. وخالف���ا لزعماء 

حريديي���ن آخري���ن، كان ه���ذا األدم���ور مقربا 

من أوس���اط اليمين. ودرج قادة المس���توطنين 

عل���ى زيارته في بيت���ه، وهو اآلخ���ر كان يزور 

الشارع  باس���تمرار، ونش���ط في  المستوطنات 

الحريدي، وبش���كل غير مألوف، ضد اتفاقيات 

أوسلو وضد خطة االنفصال عن غزة.

وكتب األدمور من س���اديغورا، عشية تنفيذ 

خطة االنفصال عن غ���زة وبحث كتلة »يهدوت 

هت���وراة« إمكانية االنضم���ام لحكومة أريئيل 

ش���ارون، أنه »يحظر دعم هذه الحكومة، حتى 

ل���و كلف األمر منع زيادة ميزانيات مؤسس���ات 

التوراة مثلما يه���ددون«. واعتبر أنه »ال نملك 

أي حق بس���لب وطرد اليهود م���ن أي مكان في 

أرض إسرائيل«.

ورغم مواقف األدم���ور اليمينية إال أنه تمتع 

بش���عبية، وتأثير أيضا، في الشارع السياسي 

الحري���دي. وق���ال عضو الكنيس���ت م���ن كتلة 

»يهدوت هت���وراة«، مئير بوروش، ل� »هآرتس« 

إن���ه »عل���ى الرغم م���ن أن األدم���ور كان زعيما 

حريديا، كونه سليل عائلة روجين التي تتميز 

بالنبل الخاص بها، إال أنه كان حاخاما بالنس���بة 

ألي يه���ودي. فقد تألم بس���بب أية مش���كلة 

يواجهه���ا أي يه���ودي. وقد تأل���م كثيرا من 

موضوع االنفصال ع���ن غزة. وبرأيي فإنه مرض 

ج���راء هذا األمر. وكان متألما لدرجة أنه لم يعد 

إلى ذاته منذئذ«. ونعى »الطاقم من أجل إنقاذ 

الشعب والبالد« رحيل »كبير المحاربين من أجل 

إنقاذ أرض إسرائيل«. 

أزمة قيادة في الشارع الحريدي
لم يب���ق من أعض���اء »مجلس كب���ار التوراة« 

لحزب »أغودات يس���رائيل« بع���د وفاة األدمور 

من س���اديغورا، س���وى اثنان، هما األدمور من 

غور واألدم���ور من عرليفي. وقبل عدة ش���هور 

توفي األدمور من فيجنيتس، الحاخام موشيه 

يهوش���ع هغار، ال���ذي كان رئي���س المجلس. 

وقبل س���نتين ونصف الس���نة توفى األدمور 

من بوس���طن. وخالل الس���نوات األخيرة توفوا 

األدمور من مودجيتس واألدمور من أكس���ندر. 

ولم يتم تعيين أي أح���د مكانهم في »مجلس 

كبار التوراة«.

وعمليا، فإنه منذ العام 1988 لم يتم تعيين 

أعضاء جدد في المجل���س، وورثة األدمورات ال 

يت���م تعيينه���م أوتوماتيكيا م���كان آبائهم. 

وبإمكان العضوين الباقيي���ن على قيد الحياة 

ف���ي »مجلس كب���ار الت���وراة« أن يعّينا أعضاء 

جددا، أو أن تعين أعضاء جددا هيئة موس���عة 

من مندوبي »أغودات يسرائيل«، وهذه الهيئة 

تعرف باس���م »الكنيس���ة الكب���رى«، لكن هذه 

الهيئة لم تعد تنشط في هذه األثناء.

وقال���ت »هآرتس« إن األدمور من س���اديغورا 

توفى قبل ثالثة أسابيع من االنتخابات العامة 

في إس���رائيل، وهذه فترة تتمي���ز أصال بأزمة 

قيادية ف���ي الش���ارع الحريدي. وقب���ل وفاته 

بأسبوعين سارع األدمور إلى الدعوة لدعم كتلة 

اس���تخدام هذه  »يهدوت هت���وراة«، ويتوقع 

الدعوة م���ع اقتراب ي���وم االنتخابات ووصفها 

بأنها وصيته. 

وأضاف���ت الصحيف���ة أنه عل���ى خلفية وفاة 

الحاصلة  الحاخامين، واالحتكاكات  العديد من 

بي���ن حاخامين آخري���ن، تم نس���يان »مجلس 

كبار التوراة«، وهو القيادة الروحية الرس���مية 

لح���زب »أغودات يس���رائيل« منذ الع���ام 1912 

بهدف انتخاب ممثلي���ن حريديم وإقرار الخط 

السياس���ي. وهذا المجلس ه���و نموذج تقلده 

أح���زاب حريدية أخرى، وه���ي »ديغل هتوراة« 

وشاس و«أغودات يس���رائيل في أميركا«. وفي 

هذه األثن���اء يتش���اور أعضاء الكنيس���ت من 

حزب »أغودات يسرائيل« مع أدمورات يتبعون 

له���م وآخرين. وه���ذا األمر ي���ؤدي إلى غياب 

وحدة السلوك السياس���ي الذي كان قائما منذ 

تأسيس إس���رائيل بفضل نشاط »مجلس كبار 

التوراة« في الماضي.

وقال الحاخام شموئيل أفيشاي شتوكهامر، 

الذي كان سكرتيرا للمجلس حتى العام 1989، 

إن »مجلس كبار التوراة« كان يجتمع في أوقات 

متقارب���ة »ولم يج���رؤ أي عضو كنيس���ت على 

التصويت من دون ق���رار واضح«. لكن المجلس 

توقف عن العمل منذ عشر سنين. وفي المقابل 

هناك أدمورات ضالعون في الحياة السياسية 

ويدع���ون أتباعه���م إلى التجند ف���ي المعركة 

االنتخابي���ة. رغم ذلك فإن���ه لم تعد هناك في 

الش���ارع الحريدي قي���ادة رس���مية وجماعية. 

ونشأت في الس���نوات األخيرة داخل »أغودات 

يس���رائيل« صراعات وخالفات داخلية شديدة 

ولم يعد بإم���كان القي���ادة الروحي���ة الباقية 

تس���ويتها، فيما دخ���ل إلى الف���راغ الحاصل 

سياسيون ونشطاء حزبيون من الحريديم.

وقالت الصحيفة إنه خالل العام األخير سعى 

ناشط معروف في الشارع الحريدي لدى جميع 

األدمورات في إس���رائيل، بتكليف من حاخامه، 

من أجل تأس���يس هيئة جديدة لتعبئة الفراغ 

الحاصل. لكنه فشل في مهمته، وقال لألدمور 

ال���ذي أرس���له إن كل واحد من نظرائ���ه أراد أن 

يعرف من س���يترأس الهيئ���ة الجديدة، وعلى 

هذه الخلفية فشلت المبادرة. 

وأك���دت الصحيفة أنه ال يوج���د احتمال في 

تأس���يس »مجلس كبار ت���وراة« جدي���د، وأنه 

على ما يب���دو ال يوجد عدد كاف من الحاخامين 

الذين يؤيدون ذلك، ألن »السياس���ة الحريدية 

منقس���مة وتخوض صراعات ش���ديدة ويوجد 

تناقض مصالح. وكل واحد من أعضاء الكنيست 

م���ن يهدوت هت���وراة يمثل جماع���ة حريدية 

مختلفة عن األخرى، وبعضها يخوض صراعات 

مري���رة م���ع جماعات أخ���رى. ويواص���ل أعضاء 

الحاخامين،  استش���ارة  الحريديم  الكنيس���ت 

لكنهم يفعلون ذلك بشكل شخصي ومنفصل 

عن زمالئهم من الكتلة نفس���ها. وهذه الكتلة 

لم تعد ملتزمة برأي التوراة وإنما بعدة آراء من 

التوراة« أي أن���ه لم يعد هناك رأي واحد يوجه 

السياسيين الحريديم.

وكان األدمور من ساديغورا شاهدا على هذا 

التطور قبل وفاته. إذ رغم معارضته ومعارضة 

أدمورات آخرين، إال أن كتلة »يهدوت هتوراة« 

في الكنيس���ت أيدت حكومة شارون من خارج 

التحالف. وقد جند عضو الكنيس���ت في حينه، 

ونائب وزير الصحة الحالي، يعقوب ليتسمان، 

أعضاء الكنيس���ت من »يهدوت هتوراة« لدعم 

شارون وحكومته.

انقسام محتمل
ف���ي م���وازاة »مجلس كب���ار الت���وراة« لحزب 

»أغودات يس���رائيل«، كان ينشط »مجلس كبار 

التوراة« لحزب »ديغل يس���رائيل« الذي يمثل 

الحريدي���م الليتوانيي���ن، من���ذ الع���ام 1989. 

وخالفا لمجلس »أغدودات يس���رائيل« الذي لم 

يعد قائما تقريبا، فإن مجلس »ديغل هتوراة« 

نشط وعاصف أيضا. وفي الصيف الماضي تم 

تعيي���ن حاخامين ومدراء »ييش���يفوت« )جمع 

»ييش���يفاه« أي معه���د ديني يه���ودي( في 

عضوية مجلس »ديغل هتوراة« مكان حاخامين 

ليتوانيين توفوا. لكن »هآرتس« أكدت أن هذه 

الهيئ���ة تواجه ه���ي األخرى انقس���اما داخليا 

كبيرا. 

فق���د أعل���ن عض���و »مجلس كب���ار الت���وراة« 

الليتوان���ي، الحاخ���ام ش���موئيل أويرباخ، عن 

مقاطعت���ه الجتم���اع المجل���س األخي���ر، وأنه 

ينف���ي صالحيات رئي���س المجل���س، الحاخام 

أهارون لييف ش���طاينمان، بأن يقود الجمهور 

أتباع  الليتوان���ي لوحده. ويه���دد  الحري���دي 

أويرباخ بدفع قائمة جديدة والتصويت لها في 

يوم االنتخابات، ف���ي 22 كانون الثاني الجاري، 

لتكون منافس���ة لكتلة »يه���دوت هتوراة«، ما 

يعن���ي حدوث انقس���ام في الش���ارع الحريدي 

األشكنازي.  

تفاقم أزمة القيادة الموحدة
في الشارع الحريدي!

صدرت في األس���بوعين األخيرين عدة تقارير 

اجتماعية - اقتصادية في إسرائيل أشارت إلى 

اتس���اع الفقر وزيادة عدد األطفال الفقراء، دون 

سن 17 عاما. 

وتبين م���ن تقرير صادر عن »مجلس س���المة 

الطفل« أن عدد األطفال الفقراء تجاوز ألول مرة 

خط ال� 900 ألف، وأن 8ر65% من األطفال العرب 

هم فقراء. 

وف���ي م���وازاة ذلك اتس���عت الفج���وات بين 

األطفال في وس���ط إس���رائيل وبين األطفال في 

منطقتي القدس وشمال إس���رائيل، كما أكدت 

المعطيات على اتس���اع الفج���وات بين األطفال 

اليهود والعرب. كذلك أشار التقرير إلى ارتفاع 

حاالت التنكيل باألطفال. 

ودل تقرير »مجلس سالمة الطفل« للعام 2011، 

الذي قدم���ه رئيس المجلس، الدكتور إس���حق 

كيدم���ان، إلى الرئيس اإلس���رائيلي، ش���معون 

بيري���س، قبل أس���بوعين تقريبا، عل���ى أن أكثر 

من ثلث األطفال في إس���رائيل يتم تعريفهم 

كفق���راء. وبلغ ع���دد هؤالء األطف���ال قرابة 905 

آالف ويشكلون نس���بة 6ر35% من األطفال في 

إس���رائيل. وكان عدد األطفال الفقراء في العام 

2010 قراب���ة 889500. وارتف���ع ع���دد األطفال 

الفقراء بين الس���نوات 2001 و2011 بنسبة %48. 

وه���ؤالء ه���م األطفال ال���ذي توج���د معلومات 

حولهم لدى خدمات الرفاه االجتماعي. 

وأك���د التقري���ر أن ارتف���اع نس���ب الفقر في 

الع���ام 2011 يعكس ارتفاع���ا طرديا في حاالت 

الفقر بي���ن األطفال خالل العق���د الماضي كله. 

وارتفعت نس���بة األطفال الفقراء خالل العقود 

الثالثة األخيرة أربعة أضعاف ونصف الضعف، 

م���ن 1ر8% في العام 1980 إلى 6ر35% في العام 

2011. وطرأ ارتفاع بنس���بة تزي���د عن 60% على 

األطفال الفقراء منذ العام 1998. 

وفيما يتعلق بالفجوات بين المناطق، أظهرت 

المعطي���ات أن نس���بة الفقر بي���ن األطفال في 

منطق���ة القدس بلغ���ت 3ر57%، وف���ي منطقة 

الش���مال بلغت 3ر54%، وهي نس���بة مضاعفة 

قياس���ا بمنطقة تل أبيب، التي بلغت النس���بة 

فيها 3ر24%، وفي منطقة الوس���ط، التي بلغت 

فيها 9ر19%. لكن الفجوات الكبرى، حسبما أكد 

التقري���ر، كانت بين العرب حيث بلغت نس���بة 

األطفال الفق���راء 8ر65%، واليهود حيث بلغت 

2ر24%. وتبين أن نس���بة األطفال العرب الفقراء 

ارتفعت من 8ر56% في العام 2002 إلى 8ر%65 

في العام 2011. 

وس���جل العام 2011 ارتفاعا في عدد التقارير 

حول حاالت االعتداءات الجس���دية والجنس���ية 

ض���د األطفال، وبلغ���ت 49426 حال���ة. وارتفعت 

ح���االت التنكيل باألطفال بين الس���نوات 1995 

ح���االت  ع���دد  كان  إذا   ،%294 بنس���بة   2011  -

التنكيل واالعت���داء على األطفال 16815 قبل 15 

عاما. كذلك ارتفع ع���دد الملفات الجنائية ضد 

القاصرين م���ن 6370 في العام 1998 إلى 7905 

في العام 2011. كما ارتفع عدد ملفات التحقيق 

المتعلقة بالعنف ضد األطفال داخل العائلة.

100 ألف طفل يفتقرون 
إلى مكانة قانونية

أف���اد التقرير بأن القدس ه���ي المدينة التي 

يعي���ش فيه���ا أكبر ع���دد من األطفال قياس���ا 

بالم���دن األخرى، وبلغ عدد األطف���ال فيها 313 

ألف���ا، وتليها بفارق كبير مدينتا تل أبيب وبني 

ب���راك. وتتقدم هذه المدن الث���الث في قائمة 

المدن الت���ي ولد فيها أكبر ع���دد من األطفال. 

وفي العام 2011 ولد 166296 طفال في إسرائيل، 

76% منهم يهود. 

وسلط تقرير »مجلس س���المة الطفل« الضوء 

على قضية األطفال الذين يفتقرون إلى مكانة 

قانونية. وتواجد في ش���هر آذار الماضي قرابة 

156 ألف طفل بدون جنسية، وهذه زيادة بنسبة 

25% منذ العام 2001. وفي الشهر نفسه تواجد 

ف���ي إس���رائيل 92891 طفال م���ن دون أن تكون 

لديهم أية مكان���ة قانونية، 3ر89% منهم هم 

في مكانة »سائحين« وانتهت مدة تأشيرتهم. 

ولفت التقرير إلى أن هذا العدد يش���مل أطفاال 

مهاجري���ن لم يتم ترتي���ب مكانتهم، وأطفال 

عم���ال أجان���ب، وأطف���اال وصلوا إلى إس���رائيل 

لوحدهم وأطفال طالبي اللجوء في إسرائيل.

في العام 2011 عاش في إس���رائيل 1058644 

عائلة لديها أطفال. ولثلث هذه العائالت يوجد 

طف���ل واحد، وفي ثلث آخر يوجد طفالن. وارتفع 

متوس���ط األطفال في العائالت بش���كل طفيف 

بين الس���نوات 2004 – 2011 وأصب���ح 4ر2 طفل. 

ويوجد ل���دى 7ر82% من العائ���الت حتى ثالثة 

أطفال. ولدى 3ر17% من العائالت يوجد 4 أطفال 

أو أكثر. وهناك 6ر8% األطفال الذين يعيش���ون 

في عائ���الت أحادية الوالدين، بينما كانت هذه 

تقارير جديدة

ــدد األطــفــال الــفــقــراء فــي إســرائــيــل ازداد ع
العــام 1998! تزيــد علــى 60% منــذ  بنســبة 

القاصرين األوالد  من   %50  *  %65 من  أكثر  إلى  العرب  الفقراء  األطفال  نسبة  *ارتفاع 

لعائالتهم* االقتصادية  الضائقة  بسبب  العمل  إلى  يضطرون  المحتاجة  العائالت  في 

النس���بة 8ر6% في العام 1995. وأش���ار التقرير 

إلى اس���تمرار االنخفاض في تس���ليم األطفال 

اإلسرائيليين للتبني في إسرائيل، من 215 حالة 

في العام 1995 إلى 86 حالة في العام 2011.   

وأش���ار التقرير إلى أن���ه في مج���ال التربية 

والتعلي���م، ومن���ذ العام الدراس���ي 1980-1979 

تواص���ل انخف���اض ع���دد التالميذ ف���ي جهاز 

التعليم الحكومي من 2ر74% إلى 1ر52% اليوم. 

وف���ي المقاب���ل ارتفع عدد التالمي���ذ في جهاز 

التعلي���م الديني اليه���ودي م���ن 8ر25% إلى 

9ر47%. كذلك يتعل���م حاليا 49313 تلميذا في 

مدارس ابتدائية خاصة معفية من شروط وزارة 

التربية والتعليم، وغالبيتها مدارس للحريديم.

ووفقا للمعطيات، فإنه تراجع الش���عور العام 

اإليجاب���ي ل���دى التالميذ تجاه المدرس���ة كلما 

تقدموا في الس���ن. وتبين أيضا أن���ه كلما كان 

الصف الدراس���ي أعلى، تتراجع عالقات النزاهة 

واالحت���رام بي���ن التالميذ والمعلمي���ن. كما أن 

ثالثة أرب���اع التالميذ قال���وا إن المراحيض في 

المدارس غير نظيفة و/ أو غير مناسبة وتحتاج 

إل���ى الترمي���م. وأظه���ر التقرير وج���ود فجوة 

كبيرة في التس���رب من الدراسة بين التجمعات 

الس���كانية المختلفة وأن نسبة تسرب التالميذ 

العرب أعلى منها لدى التالميذ اليهود، وخاصة 

ف���ي القرى العربية البدوية ف���ي النقب. كما أن 

نسبة تسرب التالميذ الحريديم أعلى منها لدى 

التالميذ اليهود العلمانيين.  

وأفاد التقرير ب���أن انخفاضا حاصال في جنوح 

أبناء الشبيبة، وأن نسبة الملفات الجنائية ضد 

القاصري���ن انخفضت م���ن 2ر47 ملف لكل ألف 

قاصر في العام 2000 إلى 8ر33 ملف لكل ألف 

قاصر في العام 2011. وخالفا لالعتقاد الس���ائد، 

قال التقرير إنه طرأ انخفاض على نسبة التالميذ 

الذين يتناولون الخمور، والسبب الرئيس لذلك 

يعود إلى منح صالحيات أكثر للشرطة بالقبض 

على ه���ؤالء التالميذ ومصادرة زجاجات الكحول 

منهم. كذلك انخفضت نس���بة التالميذ الذين 

يتعاطون المخ���درات من نوع ماريحوانا وغراس 

وحش���يش. وأشار معطى آخر إلى انخفاض عدد 

ح���وادث الطرق التي يصاب فيه���ا أطفال دون 

س���ن 17 عاما. ورغم ذلك ق���ال التقرير إن واحًدا 

من بين كل أربعة أطفال تقريبا، وصل إلى غرفة 

الطوارئ خالل العام 2011، وبلغ عددهم 588 ألفا 

تقريب. 

وفيما يتعلق بأوقات الفراغ، أفاد التقرير بأنه 

في 6ر82% من البيوت في إسرائيل يوجد جهاز 

كمبيوت���ر، وفي 42% يوجد أكثر من جهاز. وقال 

1ر63% م���ن أبناء س���ن 12 - 14 عاًما، و8ر52% من 

أبناء س���ن 15 - 17 إنهم يستخدمون الشبكات 

االجتماعي���ة في االنترنت ف���ي أوقات متقاربة. 

وقال 70% من أبناء الشبيبة إنهم يفعلون ذلك 

من أجل الحف���اظ على العالقات مع أصدقائهم. 

كذل���ك فإن غالبية األطفال تش���اهد أفالما على 

موقع »يوتيوب« وتنش���ر صورها ف���ي المواقع 

االجتماعية، وق���ال 80% من األطفال إن لديهم 

حس���ابا في الش���بكة االجتماعية »فيس���بوك«. 

وقال 12% إن���ه لحق أذى بهم جراء اس���تخدام 

»فيس���بوك«. وق���ال 21% م���ن األطف���ال الذين 

يستخدمون »فيس���بوك« إنهم شاهدوا شريط 

تس���جيل أو صورة يظهر فيه���ا أصدقاؤهم أو 

معلموهم في وضع مهين. 

وقال 43 ألفا من األطفال إنهم مارسوا الرياضة 

في إطار فرق خالل العام 2011، غالبيتهم ذكور، 

و6 آالف من اإلناث. 

وبل���غ عدد األطف���ال في إس���رائيل 2576900 

في العام 2011 وش���كلوا 9ر32% من مجمل عدد 

الس���كان، بينما كانت هذه النسبة 8ر33% في 

الع���ام 2000. ووفقا للتقرير، الذي ينش���ر هذه 

الس���نة للمرة ال� 21، فإنه منذ العام 1970 وحتى 

الع���ام 2011، ارتفع عدد األطفال في إس���رائيل 

ثالث���ة أضعاف، وأنه في جميع س���نين األعمار 

للش���ريحة العمرية بي���ن 0 - 17 عاما يزيد عدد 

الذكور على عدد اإلناث.

 

50% من القاصرين في العائالت 
المحتاجة يضطرون إلى العمل

تيت« )عطاء( التقرير البديل 
َ
عرضت منظمة »ل

ع���ن الفقر، الذي تصدره س���نويا، وأظهر تقرير 

هذا العام صورة مأس���اوية وبائس���ة للفقر في 

إس���رائيل، س���ببها سياس���ة حكومة بنيامين 

نتنياهو االقتصادية، التي زادت الفقراء فقرا. 

وأكد التقرير أن 50% من األوالد القاصرين في 

العائالت المحتاجة يضطرون إلى العمل بسبب 

الضائق���ة االقتصادية لعائالته���م. ويدل هذا 

المعطى على زيادة هذه النس���بة ب� 163%، بعد 

أن كانت 19% في العام 2011 الماضي. 

وق���ال التقري���ر إن ه���ؤالء األوالد القاصرين 

يضط���رون إلى الخ���روج إلى العمل والتس���ول 

وقض���اء يومهم بكامله م���ن دون طعام. كذلك 

ف���إن العائالت المحتاجة تضطر إلى التنازل عن 

عالج���ات طبية وتمتنع عن ش���راء أدوية تحتاج 

إليها بسبب ضائقتها المالية.

وق���ال مدير ع���ام منظم���ة »لتي���ت«، عيران 

فينت���روف، إن »الوضع الصعب ل���ألوالد الفقراء 

واألحوال التي تمنعهم م���ن الخروج من دائرة 

الفقر، تضمن لنا جيال آخر من الفقر والعوز. وإذا 

أردنا أن نبقى كمجتمع ستين سنة أخرى، فإنه 

يحظر علينا التعامل م���ع الفقر على أنه نتيجة 

ظ���روف وإنما يتعين علين���ا أن ندرك أن حجمه 

وخطورته وعمقه هو نتيجة مباش���رة لسياسة 

تقرب إسرائيل من دول العالم الثالث وتبعدها 

عن العالم الغربي المتطور«.

وأفاد التقرير بأن ولدا واحدا من بين خمس���ة 

أوالد يتس���رب من المدرس���ة من أجل أن يعمل 

ومس���اعدة عائلته. كذلك أظهر التقرير حدوث 

ارتف���اع حاد ف���ي عدد العائالت الت���ي قالت إن 

أوالدها يتسولون، وقد ارتفعت نسبتها من %3 

ف���ي العام 2011 إلى 10% من العائالت في العام 

2012 الحالي. ورغ���م الحديث عن نمو اقتصادي 

في إسرائيل إال أن 54% من العائالت المحتاجة 

وثل���ث الجمه���ور الواس���ع أكدوا عل���ى تراجع 

أوضاعهم االقتصادية خالل العام األخير. وقال 

70% منهم إن السبب األساس لهذا التراجع في 

مس���توى معيش���تهم نابع من اإلنفاق المنزلي 

وغ���الء المعيش���ة بينما قال 9% إن الس���بب هو 

فصلهم من العمل و5% قالوا إن الس���بب يعود 

إلى اتساع عائالتهم.

وتبين من التقرير أن متوس���ط أجور العائالت 

المحتاجة هو 3390 شيكال شهريا، أي ما يعادل 

ثلث معدل األجور في إس���رائيل. ووفقا للتقرير 

فإن 19% يكس���بون 2000 شيكل شهريا أو أقل، 

و50% يكس���بون م���ا بين 2000 - 4000 ش���يكل 

شهريا. وقال 31% إنهم ال يحصلون على شروط 

اجتماعية أبدا من خالل عملهم.

وج���اء ف���ي التقري���ر أن 95% م���ن العائ���الت 

المحتاجة التي تحصل على دعم حكومي تضطر 

إل���ى التنازل ع���ن خدمات ضروري���ة ومنتجات 

أساس���ية، ونصف الجمهور الواسع يضطر هذا 

العام إلى ش���راء منتجات غذائية أقل من العام 

الماضي بس���بب تراجع وضعه االقتصادي. ومن 

أجل مواجهة هذا الوض���ع المتردي اضطر %15 

م���ن الجمهور إل���ى العمل س���اعات إضافية أو 

تغيير م���كان عملهم وزيادة الدخل، وقال %18 

إنهم حصلوا على قروض من البنوك، بينما قال 

39% إن الضرب���ات االقتصادية وغالء األس���عار 

خالل الع���ام الحال���ي اضطرهما إل���ى تقليص 

أنشطة اإلثراء ألوالدهم إلى الحد األدنى.

وفي مجال الصحة ق���ال 63% من المحتاجين 

إلى ع���الج أو أدوية بصورة دائم���ة إنه لم يعد 

بوس���عهم تس���ديد أثمانها. كذل���ك تبين من 

التقرير أن 56% م���ن األوالد، و52% من األهالي 

المحتاجين، ليسوا مؤمنين بتأمين صحي مكمل 

ف���ي صناديق المرضى. وق���ال 62% من األهالي 

المحتاجين إنه لم يعد بوس���عهم تسديد ثمن 

األدوية والخدمات الصحية ألوالدهم. وقال %29 

إنهم يتنازلون عن ش���راء أدوية من أجل تأمين 

الطعام لعائالتهم.

وأضاف التقري���ر أن 65% من الذين يحصلون 

على دعم الجمعيات الخيرية، و6% من الجمهور 

الواس���ع، يعانون م���ن انعدام األم���ن الغذائي. 

وقال 67% من الذين يتلق���ون دعم الجمعيات 

إن���ه حدث خالل العام الحالي أن بقوا يوما كامال 

من دون طعام بسبب ضائقتهم االقتصادية.

طفل إسرائيلي فقير يبحث عن القوت في حاوية قمامة!
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تغطيــة خاصـــة

بقلم: سليم سالمة

ال تزال مس���ألة إج���راءات التفتي���ش المهينة 

والمذلة التي يتعرض لها العرب الفلس���طينيون 

مواطنو دولة إس���رائيل في رحالتهم الجوية عبر 

شركات النقل الجوي اإلسرائيلية، سواء في داخل 

البالد أو خارجها، تنتظر قرار محكمة العدل العليا 

اإلس���رائيلية الت���ي تواصل النظر ف���ي االلتماس 

المق���دم إليها ح���ول الموضوع، من���ذ أكثر من 5 

س���نوات، دون تعلي���ق آمال كبيرة ب���أن المحكمة 

يمك���ن أن تضع ح���دا نهائي���ا لهذه السياس���ة 

»األمني���ة« المعتم���دة ف���ي نقاط النق���ل الجوي 

المدني اإلس���رائيلي، ارتكازا إلى قاعدة أساسية 

ه���ة مؤداها: »العرب )المس���افرون جوا، هنا(  موجِّ

هم خطر أمني«!

 جنديا!
َ

نت
ُ

اسمك يثير الشبهات، ولو ك
ويتبي���ن اآلن أن تطبي���ق ه���ذه »السياس���ة« ال 

يقتصر على الحاالت »الواضحة« التي »تكش���ف« 

فيه���ا األوراق الثبوتية، صراح���ة، هوية االنتماء 

الِعرقي / القومي للش���خص/ المواطن المس���افر، 

بل يتعداها، أيضا، إلى الح���االت التي ُيحتمل أن 

يكون االسم فيها مؤشرا، ولو تلميحا وإيحاء، على 

انتماء عرقي / قومي محدد بعينه: عربي، حتى لو 

كان صاحب االسم المثير للشبهة مواطنا يهوديا، 

جندي���ا نظاميا في الجيش اإلس���رائيلي ورياضيا 

متميزا لم يكن س���فره جّوا إال في س���بيل تمثيل 

دولة إسرائيل، رسميا، ورفع اسمها بين األمم!

هذا، عل���ى األق���ل، ما كش���فت عن���ه »القصة« 

الت���ي نش���رت تفاصيله���ا صحيف���ة »هآرتس« 

اإلس���رائيلية في مطلع العام الجديد )2013/1/1( 

والت���ي تحك���ي تفاصيل تعّرض جن���دي يهودي 

يدعى »أس���اف عبودي« إلى سلسلة من اإلجراءات 

ة، مقرونة بمعاملة فظة 
ّ
»األمنية« المهينة والُمذل

واس���تعالئية، »ال لسبب سوى اس���م العائلة«، كما 

أكد الجندي ووالده للصحيفة. 

وقد تبينت تفاصيل هذه القضية من حيثيات 

الدع���وى الجزائية التي تق���دم بها الجندي ضد 

شركة الطيران اإلس���رائيلية »إل � عال« وطالبها 

فيها باعتذار رس���مي وبدف���ع تعويضات مالية 

جراء م���ا تعرض له م���ن تفتيش���ات وإجراءات 

»أمنية« في مطار بروكس���ل )بلجيكا( في طريق 

عودته إلى البالد، في منتصف تش���رين الثاني 

األخير، بعد أن مثّ�ل دولة إس���رائيل في منافسة 

دولية لركوب الخيل. ويق���ول الجندي إن ضباط 

األمن العاملين في ش���ركة »إل ع���ال« عزلوه عن 

بقية المسافرين، تعاملوا معه بفظاظة شديدة 

وأجروا تفتيش���ا ُمهينا في حقائب���ه.  وجاء في 

الدعوى أن الجندي »أوضح لممثلي الش���ركة أنه 

جندي نظامي في الجيش اإلس���رائيلي ورياضي 

متميز وأن الهدف من زيارته إلى بروكس���ل هو 

تمثيل دولة إس���رائيل في مسابقة دولية وأنه 

زود ممثلي الشركة بجميع التفاصيل التي تثبت 

أقواله هذه. لكن موظفي أمن الش���ركة تجاهلوا 

ذلك كل���ه وتعاملوا معه بفظاظة ش���ديدة، ثم 

اقتادوه إلى منطقة معزولة في مطار بروكس���ل، 

وهن���اك ُمنع من اس���تخدام الحمام���ات، كأنما 

ه���و معتقل خطي���ر أو متهم بارت���كاب جريمة 

خطيرة.... وهناك، ف���ي المنطقة المعزولة، وجد 

نفسه مع مسافَرين آخرين كانا يتحدثان باللغة 

العربية«.

وبعد سلس���لة التفتيش والتحقيق، »قبل موعد 

إقالع الطائرة بدقائق معدودة، اقتيد الجندي إلى 

الطائرة برفقة رجال األمن، بينما كان المس���افرون 

اآلخ���رون يحتلون مقاعدهم، جميعا. ولدى وصوله 

إلى البالد، اكتش���ف عبودي أن حقائبه قد فتحت 

وتم تفتيش���ها بغياب���ه وأن أغراض���ا معينة قد 

اختفت منها«. 

ويؤك���د كتاب الدعوى أن���ه »كان بإمكان ممثلي 

الشركة تجنب هذه الممارسات الخطيرة بسهولة. 

فلو حرصوا على إجراء بعض التدقيقات المسبقة 

الس���هلة، لكانوا اكتش���فوا بس���هولة أن أمامهم 

جنديا نظاميا في الجيش«!

وقال والد الجندي إن رج���ال األمن لم يوضحوا 

البنه سبب اشتباههم به، »لكنه سئل مرات عدة 

عن اس���م عائلت���ه فأوضح لهم أن���ه يهودي من 

أصل عراقي.... فاالس���م عبودي يبدو غريبا بعض 

الش���يء. وعلى أية حال، ال ُيعق���ل تبرير أي مس 

بحقوق اإلنس���ان وأي اعت���داء عليها بالضرورات 

األمنية«!

المحكمة تـنفي وجود التمييز!
قصة هذا الجندي اليه���ودي وما تعرض له من 

تعامل »أمني« مهين ومؤذ تكشف عمق المعاناة 

التي يواجهها المواطنون العرب الذين يضطرون 

إلى تلقي خدمات ش���ركات الطيران اإلسرائيلية، 

سواء في داخل البالد أو خارجها، يعتبرها البعض 

»طريق آالم« تدفع العديد منهم إلى تجنب السفر 

عل���ى متن رحالت هذه الش���ركات! وهي »قصص« 

تتناقلها وس���ائل اإلعالم المختلفة، منذ عشرات 

السنين وال تزال. 

وقد تزامن ما تعرض له الجندي عبودي مع القرار 

الذي اتخذته المحكمة المركزية في الناصرة )يوم 

2012/12/10( ورفضت فيه قب���ول دعوى تمثيلية 

)جماعية( تقدم به���ا ثالثة من المواطنين العرب 

الذين تعرض���وا لمعاملة »أمني���ة« فظة ومهينة 

وطالب���وا فيها »جه���از األمن العام« )الش���اباك(، 

س���لطة المطارات اإلسرائيلية وش���ركات الطيران 

اإلس���رائيلية الثالث )إل عال، يس���َرأير وأركياع( 

بدفع تعويض مالي بقيمة مئة ألف ش���يكل لكل 

مواطن عربي تعرض لمثل هذه المعاملة. 

وق���ررت القاضية نحاما مونت���س رفض الدعوى 

 قرارها 
ً
حتى من دون س���ماع أي���ة بينات، مب���ررة

بالقول إنه »ليس من صالحية المحكمة المركزية 

االط���الع عل���ى ماهية إج���راءات الفح���ص األمني 

لكونها س���رّية، وهذا من صالحية قضاة المحكمة 

العليا فقط«!

ورغ���م قرارها هذا وع���دم اس���تماعها إلى أية 

بينات، ارتأت القاضية المذك���ورة »التأكيد«، في 

حيثي���ات قرارها، على أن »التدقي���ق في الحاالت 

العينية ال يق���ود إلى الجزم وإقرار حقيقة تعرض 

مواطني إس���رائيل العرب إلى تمييز س���لبي في 

إج���راءات الفح���ص األمن���ي«!!! مضيف���ة أن »نحو 

مليون ونص���ف المليون مواطن عربي يعيش���ون 

في إسرائيل، وعليه فمن الواضح � وحتى من دون 

التدقي���ق في إجراءات الفح���ص األمني � أنهم ال 

يتعرضون جميعا لتمييز سلبي، ذلك بأن تصريحا 

جازم���ا كهذا ال يمكن أن يعبر عن الواقع الحقيقي 

في الميدان«!!! وإنه »من البّين أنه ال يجوز االعتماد 

على تقارير صحافية إلثبات االدعاء بشأن التمييز، 

كما يفعل المدعون«!!!

وذهبت ه���ذه القاضي���ة إلى حد اعتب���ار تلكؤ 

وإحجام المحكمة العليا عن إصدار قرارها بش���أن 

الموض���وع حتى اآلن، رغم مض���ي أكثر من خمس 

س���نوات على تقديم االلتماس، »عل���ى الرغم من 

اطالعهم عل���ى ماهية إج���راءات الفحص األمني 

السرية«، من األسباب التي تدعم موقفها هذا!

ول���م تلتف���ت القاضي���ة إلى م���ا أك���ده، مثال، 

البروفس���ور يورام روبين، عميد كلية الحقوق في 

»كلي���ة اإلدارة«، من أن إج���راءات الفحص األمني، 

التي تجرى بتوجيه من جهاز »الشاباك«، »تشمل، 

عند الحديث عن مس���افرين عرب أو مسلمين، بمن 

فيهم مواطنو إس���رائيل، عزلهم عن المس���افرين 

اآلخري���ن وإج���راء تفتي���ش ج���ذري وعميق على 

أجس���ادهم وف���ي أمتعته���م. »ويع���رف كل من 

تعرض له���ذه اإلجراءات أنها مهين���ة، تمييزية 

وتمس بحق العرب مواطني إس���رائيل الدستوري 

األساس بشأن كرامة اإلنسان«.

ة وال حسم!
ّ
المحكمة العليا .... إشارات دال

هذا الموقف الجازم الذي يس���جله البروفس���ور 

روبين )»هآرتس« – 2012/2/20( هو الذي يش���كل 

مركز الثقل في االلتماس ال���ذي قدمته »جمعية 

حق���وق المواطن ف���ي إس���رائيل« إل���ى »محكمة 

العدل العليا اإلسرائيلية« في أيار 2007، وعززته 

بنم���اذج عديدة تفضح منطلقات هذه السياس���ة 

وتطبيقاتها العملية. 

ويطال���ب االلتم���اس، الموج���ه ض���د »س���لطة 

المطارات«،  جهاز األمن العام )الش���اباك( ووزارة 

المواص���الت اإلس���رائيلية، بأن تص���در المحكمة 

العليا أمرا يقضي ب�«التوقف عن استخدام القومية 

العربي���ة معيارا لدى إجراء الفحوصات األمنية في 

المط���ارات«، إذ »يتعرض المس���افرون العرب في 

المط���ارات إلى معاملة مختلفة، تمييزية ومهينة 

تتجسد في إخضاعهم لفحوصات مميزة ومشددة 

تتج���اوز كثيرا الفحوصات األمني���ة العادية التي 

يخضع لها المس���افرون اليهود. وكل هذا بسبب 

كون المسافر عربيا، ال غير، وبدون توفر أي اشتباه 

عيني بحقه«.

ويطال���ب االلتم���اس ب���أن يتم تحدي���د نوعية 

الفحوص���ات األمنية ومس���تواها بص���ورة موحدة 

تنس���حب على جميع المواطنين المس���افرين في 

المط���ارات، يه���ودا وعرب���ا على حد س���واء، وفقا 

لمعايي���ر متس���اوية وموضوعي���ة«، بم���ا يضمن 

إلغاء القاعدة األساس���ية التي تنطلق منها هذه 

السياسة وترتكز عليها والتي تتمثل في »النظر 

إلى المواطنين العرب، بمجملهم، باعتبارهم خطرا 

أمنيا«!

وفي المقابل، ادعت »سلطة المطارات«، في ردها 

على االلتماس، بأن »تطبيق معايير متساوية على 

جميع المسافرين س���يرفع حجم التكلفة المالية 

لهذه الفحوصات«)!!( وبأنه���ا »تعمل على إدخال 

تعديالت في أس���اليب تنفيذ ه���ذه الفحوصات 

بحي���ث يصب���ح المس بالمس���افرين الع���رب أقل 

ملموس���ية«!! وه���و م���ا رفضته »جمعي���ة حقوق 

المواطن« مؤكدة أن »مس���ألة إهانة المس���افرين 

وتنميطه���م ال يمكن معالجتها بوصفها مس���ألة 

ميزاني���ة فحس���ب«، مضيفة أنه »م���ن دون إلغاء 

معي���ار القومي���ة، لن تج���دي أي���ة تعديالت في 

أس���اليب إجراء الفحوصات نفعا جديا ولن تقضي 

على مشكلة التمييز واإلهانة«.

والواقع، أن جملة م���ن »التعديالت« قد أدخلت، 

فعليا، على أش���كال وطرق إجراء هذه الفحوصات 

»األمنية« في المطارات، لكنها لم تحل المش���كلة 

األساس���ية بل يواصل المواطنون العرب التعرض 

للمعامالت المس���يئة والمهينة ذاتها، إلى درجة 

التأخي���ر الكبير أحيانا وتحملهم تبعات خس���ارة 

الرحلة الجوية التي كانوا ينوون السفر ضمنها. 

وكانت جلس���ة المداوالت األخيرة التي عقدتها 

المحكم���ة العليا في إطار النظر في هذا االلتماس 

قد عق���دت يوم 2012/5/22، وال يزال الحس���م فيه 

غير منظور في المدى القريب. وفي تلك الجلسة، 

قرر قض���اة المحكمة العليا من���ح الدولة )المدعى 

عليهم( مهل���ة إضافية أخرى إلدخ���ال تعديالت 

أخ���رى ف���ي منظوم���ة الفحوص���ات األمني���ة في 

المط���ارات، على الرغم من وث���وق هيئة المحكمة 

)رئيسة المحكمة السابقة، دوريت بينيش، نائب 

رئيس المحكمة السابق، القاضي اليعازر ريفلين، 

والقاضية مري���ام ناؤور( بأن هذه »التعديالت« لن 

تصيب العصب األس���اس في القضية ولن تشمل 

تنفيذ المطلب الجوهري: إلغاء بند القومية كأحد 

المعايير األساس���ية في إجراء الفحوصات األمنية 

هذه. 

لكن قرار المحكمة العليا الصادر في ختام تلك 

الجلس���ة تضمن إش���ارة بالغة الداللة إلى خطورة 

الحالة السائدة في المطارات بالنسبة للمواطنين 

الع���رب، من جه���ة، وإلى عجز ه���ذه المحكمة عن 

اتخاذ القرار الحازم المناسب واالستجابة للتحدي 

الجوه���ري ال���ذي يضع���ه االلتم���اس أمامها، من 

الجه���ة األخرى. فقد قال���ت المحكمة، في قرارها: 

»من المشكوك فيه، من وجهة نظرنا، أن يكون من 

بالتأسيس  الخطورة  اس���تخدام مقياس  الشرعي 

على مميزات عامة، ش���املة وجارفة، اس���تنادا إلى 

انتماء المس���افر إل���ى مجموعة س���كانية محددة 

كمميز وحيد«.

وكانت س���بقت هذه اإلش���ارة الواضحة، إشارة 

أخرى صدرت عن رئيسة المحكمة العليا السابقة، 

بيني���ش، التي قالت في معرض جلس���ة عقدتها 

المحكمة حول الموض���وع في آذار 2011: »ُيفترض 

بالدول���ة أنها تدرك أنه ال يجوز تصنيف مجموعة 

سكانية كاملة بوصفها خطرا أمنيا«! 

وبالرغم ع����ن هذا، ال تزال المحكم����ة العليا تناور 

بحث����ا عن »مخ����ارج« تتمثل في »تعدي����الت« هنا أو 

هناك، وه����و ما يول����د االنطباع )الق����وي!( بأن هذه 

المحكمة لن تجرؤ على التوصل إلى القرار الجوهري 

المناس����ب والمطلوب في هذه المسألة. ومما يعزز 

ه����ذا االنطباع، أيض����ا، أن اثنين م����ن أعضاء هيئة 

المحكم����ة الت����ي نظرت ف����ي االلتم����اس حتى اآلن 

أنهيا مهام منصبيهما )رئيس����ة المحكمة بينيش 

ونائبه����ا ريفلي����ن(، بعد أن اس����تمعا إل����ى جميع 

الطعون والحيثيات، من دون أن تصل المحكمة إلى 

نقط����ة  إصدار قرار حكمها في االلتماس. وأكثر من 

هذا: إن القانون اإلس����رائيلي يسمح للقاضي الذي 

ينه����ي مهام منصبه بإتمام ما لم ينجزه من أحكام 

قضائية في غضون ثالثة أش����هر م����ن يوم إنهائه 

مه����ام منصبه. لكن بينيش أنه����ت مهام منصبها 

في 2012/2/28، بينم����ا أنهى ريفلين مهام منصبه 

ف����ي 2012/5/28، ما يعني أن أيا منهما لن يش����ارك 

في كتابة قرار الحكم ف����ي هذا االلتماس، وبالتالي 

س����يحتاج صدور هذا القرار إل����ى وقت طويل آخر، ال 

يستطيع أحد التكهن متى ينتهي!

تعامل شركات الطيران اإلسرائيلية مع المواطنين العرب باعتبارهم 

ت هيئة المحكمة قبل أن تصدر قرارها في االلتماس!
ّ
»خطرا أمنيا«: انحل

*أكثر من 7 سنوات من المداوالت القضائية حول »الفحوصات األمنية« المهينة والمسيئة بحق المواطنين العرب في المطارات انقضت 

والمحكمة ال تزال تبحث عن »تعديالت«!!* اليهودي، أيضا، يتعرض لهذه »الفحوصات« إْن كان اسمه مثيرا للشبهة، حتى لو كان جنديا نظاميا!*

بقلم: حين مسغاف )*(

نش���ر في يوم الفاتح من كانون الثاني الحالي 

خب���ر في عدة مواقع إخبارية إس���رائيلية تحدث 

عن لق���اء على وجبة إفط���ار جمع بي���ن »الطفلة 

الفلسطينية التي ش���تمت جنودًا إسرائيليين« 

وبي���ن رئي���س الحكوم���ة التركية رج���ب طيب 

أردوغان.  

س���وف أوض���ح بإيجاز لم���ن فاتت���ه تفاصيل 

الحكاي���ة أن األمر يتعلق بالطفلة الفلس���طينية 

عهد التميم���ي )13 عاما( ابنة ناريمان وبس���ام 

تميم���ي من قرية »النبي صال���ح« قضاء رام الله.  

وقد نش���رت حكاية »عهد« ف���ي مواقع التواصل 

االجتماعي قبل بضعة أس���ابيع، بعدما التقطت 

لها ص���ور في المظاهرة األس���بوعية في القرية 

بينما كانت في »مواجهة« مع جنود إسرائيليين 

حاول���وا قمع المتظاهرين، حيث نش���رت صورها 

على نطاق واس���ع لتتحول إلى بطلة فلس���طين، 

من وجهة نظر بعض المتصفحين، والى تهديد 

أمني وخطر على وجود دولة إسرائيل، من  وجهة 

نظر آخرين.  

ويمكن القول، بعد تأمل مئات التعليقات التي 

نشرت حول الخبر، وبعد تنقيتها من العنصرية 

والتعصب القومي وروح الش���ر والكراهية التي 

احتوتها معظ���م هذه التعليقات، ب���أن االدعاء 

المركزي الذي أثير فيها يعتبر صحيحا، وفحواه: 

ال مكان لألطف���ال في الصراع���ات القومية التي 

يخوضها »الكبار«. 

ولكن على الرغم م���ن صحة هذا االدعاء القائل 

بأن األطفال ليس���وا أدوات ف���ي لعبة الصراعات 

والحروب وأنه���م يجب أن يبق���وا بعيدا عن كل 

ذلك، وبعيدا ع���ن األضواء والسياس���ة، إال أنني 

سررت لكون هذه الصبية الصغيرة نالت احتراما 

وتقدي���را عاليي���ن وحظيت بلحظات م���ن الراحة 

والسكينة عقب لقائها مع رئيس حكومة أجنبي 

في عاصمة بعيدة. 

ال أري���د أن أكرس هذه الزاوي���ة لحكاية عائلة 

معينة أو طفلة واحدة، ذلك ألن هناك من أمثالها 

كثي���رات وكثي���رون، ترتبط حياته���م بالحروب 

والنزاع���ات والمعاناة والصدمات، بصورة يومية. 

غي���ر أن ه���ذه القص���ة يمكن أن تش���كل نقطة 

البداي���ة لنقاش قصير حول موضوع األطفال في 

هذا الواقع.  

لق���د س���بق أن كتبت ف���ي ه���ذه الزاوية عن 

المظاه���رة األولى التي ش���اركت فيها في قرية 

»النب���ي صالح«، قبل حوالي عامي���ن، والتي جرح 

خالله���ا ش���قيق ذات الطفلة )عه���د(، من دون 

أن يك���ون ف���ي ص���دام أو مواجهة م���ع الجنود 

اإلس���رائيليين، لكن أحدًا لم ينش���ر صورا له في 

الش���بكات االجتماعية.. فبينما كان يتمشى مع 

ع���دد من أترابه في الش���ارع الرئيس في القرية 

أصيب ش���قيق »عهد تميمي« برصاصة معدنية 

أطلقها جنود إس���رائيليون، اس���تقرت في بطنه 

وتس���ببت بتلف خطير في الكبد والكليتين، مما 

تطلب خضوعه للعالج فترة طويلة. 

والس���ؤال هن���ا: ما ه���و الخيار المت���اح لطفل 

أو طفل���ة ولدا ف���ي قرية فلس���طينية يقتحمها 

ويس���يطر عليها الجيش اإلسرائيلي أسبوعا وراء 

أسبوع؟!

ما هو الخيار المتبقي ألطفال يقبع والدهم في 

سجن إس���رائيلي منذ سنوات كمعتقل سياسي 

متهم ب� »تنظيم مظاهرات«؟

ما ه���و الخيار المتاح أيضا لم���ن يبقيه والداه 

في البيت ويمنعانه من الخروج... فجنود الجيش 

األكثر أخالقية في العالم سوف يقتحمون بيته 

تحت جنح الظالم..  

أحد المعلقين على الخبر، والذي س���مى نفسه 

ب���� »يهودي فخ���ور«، كتب ف���ي تعليقه: »كيف 

يمكن ألهل أن يرس���لوا أطفاله���م إلى مظاهرة 

عنيفة؟!  يجب أن يس���جن هؤالء األهل وأن يحال 

األطفال على التبني«.  فهل هذا ش���يء معقول! 

وهل يمك���ن لألهل أصال أن يبعدوا أطفالهم عن 

العنف؟!  لست واثقا أبدًا من ذلك، وال سيما حين 

يدور الحديث عن أهل فلسطينيين. 

لع���ل في القصة التي نس���ردها هنا ما يبرهن 

على ذلك.  

ففي مطل���ع الع���ام 2011، ج���رت مظاهرة في 

مدين���ة الخليل المثخنة بالنزاعات والعنف، وقد 

قمت بتصوير تل���ك المظاهرة والتقطت الصورة 

من مس���افة بعيدة، من شارع »الشهداء« المغلق 

في وجه الس���كان الفلس���طينيين بأمر من قوات 

االحتالل. ويظه���ر في الص���ورة )المرفقة بهذا 

الكالم( أحد األزقة المؤدية من الشارع الذي وقعت 

فيه مظاهرة عنيفة سارت في اتجاه أحياء البلدة 

القديم���ة )القصب���ة( في الخليل،  م���رورا بالجزء 

الجديد العصري من المدينة الخاضع للس���يطرة 

الفلس���طينية )وال���ذي لم تح���ل االتفاقات دون 

اقتحامه المتكرر من جانب الجيش اإلس���رائيلي 

وسط اس���تخدام العنف والقوة(.  حاول الجنود 

اإلس���رائيليون قمع المظاه���رة الصاخبة وقاموا 

خالل ذل���ك بالتوغل داخل المنطق���ة الخاضعة 

وابال  الفلس���طينية، وراحوا يطلقون  للس���يطرة 

م���ن قناب���ل الغاز المس���يل للدم���وع والعيارات 

المطاطي���ة، من فوق أس���طح المن���ازل، مثيرين 

الرعب والفزع في صفوف السكان اآلمنين الذين 

لم تكن غالبيتهم مشاركة في المظاهرة.  أثناء 

فراري م���ع اآلخرين، توقفت ونظ���رت على الوراء 

وص���ورت غلى عجل النس���اء واألطفال والش���بان 

الهاربين خوفا.. الشيء الذي ال يمكن مشاهدته 

في هذه الصورة هو الصراخ ورائحة الغاز المدمع 

والفزع، بيد أنه يمكن الشعور بشيء مما احتوته 

الصورة، حين يشاهد الناظر أحد الرجال يمسك 

بقوة بطفليه المرعوبين ويرفعهما بيديه محاوال 

إبعادهما بسرعة من منطقة الخطر.

هذه الص���ورة التي التقطتها بعدس���تي في 

الخليل، والتي نش���رتها في حينه على صفحتي 

في الفيس���بوك، وحظيت بعش���رات التعليقات 

المفعمة بالصدمة والذهول، تبرهن كحال قصة 

الطفل���ة »عهد«، إلى أي حد تبدو الخليل، أو قرية 

»النب���ي صالح«، بعيدتين عن صالون وحاس���وب 

اإلنس���ان اإلس���رائيلي- اليهودي العادي، والذي 

يعقب بتعلي���ق ينم عن عصبي���ة وتعصب في 

مواقع األخبار.  فكروا قليال إلى أي حد من السهل 

عل���ى مثل هؤالء اآلباء )اليهود( أن يجلس���وا في 

بيوتهم اآلمنة وأن يلهجوا بألسنتهم متهمين 

اآلباء الفلسطينيين بانعدام الشعور بالمسؤولية 

وبتعريض حياة أبنائهم للخطر؟! ترى، أي بالدة 

هي هذه التي تجعل اإلس���رائيليين ال يدركون 

بأن الواقع في الخليل و«النبي صالح« وفي أماكن 

أخرى )من الضفة الغربية( ما زال بعيدا كل البعد 

عما هم مستعدون لالعتراف واإلقرار به. 

إحدى المعقبات، والتي سمت نفسها »أوريت« 

من تل أبيب، كتبت بأن أطفالها ش���اهدوا صورة 

الطفلة من »النبي صالح« وس���ألوها: لماذا يصرخ 

العرب ط���وال الوقت، ولماذا هم غاضبون دائما؟! 

وقالت بأنه كان يجب عليها أن تش���رح لهم بأن 

ذلك سببه كونهم عربا ليس إال. 

ال داع���ي بالطبع لإلس���هاب ف���ي الحديث عن 

أش���ياء بديهية ومعروفة، مع ذلك فإن معقبين 

أقل عنصري���ة لم ينجحوا في فه���م انه ال خيار 

لآلباء وألبنائهم تحت احت���الل وقمع.  فهم في 

كل األحوال جزء من الواقع، وهم في كل األحوال 

يعيش���ون في خطر، س���واء أكان هؤالء األطفال 

يلهون في الش���ارع أو كانوا ينامون في أسرتهم 

غير اآلمنة في بيوته���م.  ليس هناك أي أمن أو 

أمان، حين يكون هناك من يسيطر على حياتك، 

وحين يكون هناك جنود مدججون باألسلحة من 

أخمص الق���دم وحتى الرأس، يس���تطيعون في 

أية لحظة اقتحام بيت���ك، وزج أهلك وذويك في 

الس���جن لفت���رة طويلة، دون أي س���بب حقيقي، 

أو إط���الق الن���ار وكل أنواع الذخائ���ر على حيزك 

الخاص. 

األطف���ال يجب أن ال يكونوا ج���زءا من صراعات 

»الكب���ار«، وال أن يجرح���وا أو يستنش���قوا الغ���از 

المس���يل للدموع، أو  أن يعرضوا حياتهم للخطر 

في أثن���اء لهوهم في باحة بيتهم.. أجل، كذلك 

يجب أن ال يكون���وا »رم���زا«، وأن ال يصرخوا على 

الجنود وأن ال يتناولوا اإلفطار على موائد رؤس���اء 

حكومات.  ولكن، هل يمكنهم أن يصمتوا؟! هل 

ثمة من خيار أمامهم أو أمام آبائهم؟!

رب قائ���ل يقول إن هن���اك في أماك���ن أخرى 

م���ن العالم أطفاال في خطر، وربما يعيش���ون في 

واقع أش���د قس���وة وخطورة مما وصفت هنا. هذا 

صحي���ح، ومع ذل���ك ه���ذا ال ينفي مس���ؤوليتنا 

كإسرائيليين  وكمواطنين في أن نحتج أوال ضد 

المظالم الت���ي نتحمل وزرها، هذه المظالم التي 

ال تبدي غالبيتنا، كم���ا يتضح بصورة قاطعة من 

التعليقات، استعدادًا لالعتراف بها.  

ربما كان السبب يكمن في حقيقة أننا وأبناءنا 

وأقاربن���ا، بمن ذل���ك الجندي ال���ذي يطلق النار 

اآلن في »النبي صال���ح« أو الخليل ويروع األطفال 

ويجرحهم ويبقيهم في صدمة طوال حياتهم، 

مسؤولون عن ذلك . 

إن هذه الطفلة الت���ي صرخت على الجنود في 

»النبي صالح« لم تصرخ ألنها عربية، وإنما ألنها 

ال تس���تطيع السكوت حتى وهي في سن الثالثة 

عشرة.

_______________

)*( طالـــب دكتـــوراه فـــي جامعة تل أبيب ونشـــيط ضد 

االحتالل. ترجمة خاصة.

هل يمكن إسكات األطفال الفلسطينيين أو إبعادهم عن مسرح العنف والصراع؟!

شارع »الشهداء« في الخليل- مشاهد ترهيب الفلسطينيين وأطفالهم تتكّرر كل يوم!
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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«

تحدثن���ا عن موضوع طالبي اللجوء مع س���يغال 

روزن، مركزة النش���اطات الجماهيرية في »مركز 

مس���اعدة العمال األجانب«، وذل���ك لالطالع على 

أوض���اع طالب���ي اللجوء م���ن الناحي���ة القانونية 

وتعامل السلطات اإلسرائيلية معهم.

 )*( س: ما هو عدد طالبي اللجوء في إسرائيل؟

روزن: بموج���ب المعطيات التي أعلنتها الدولة 

والتي نراها صحيحة، يوجد في البالد حوالي 50 

ا من إريتريا، وأقل من 10 
ً
أل���ف طالب لجوء، 35 ألف

آالف من الس���ودان، والباقون م���ن دول متفرقة. 

أعداد الذين ينجحون في الدخول قلت كثيرا بعد 

إقامة الجدار األمني مع مصر، في أول السنة كان 

يفلح ف���ي الدخول بين 1000 حت���ى 2000 طالب 

لجوء، لك���ن ينجح اليوم في الدخ���ول حوالي 50 

شخصا شهريا.

)*( س: مت���ى ب���دأت هذه الموجة واكتش���ف 

الالجئون أن إس���رائيل يمكنه���ا أن تكون مالذا 

لهم؟

روزن: ب���دأ هذا في العام 2006، وقد هرب طالبو 

اللجوء األوائل من السودانيين بعد المظاهرة في 

حديقة مصطف���ى محمود في القاهرة، حيث قام 

المصريون بقتل عدد منهم وهرب قس���م منهم 

إلى إس���رائيل ألنه ظن أنهم لن يواجه أمرا أسوأ 

مما واجهه. مكث الس���ودانيون األوائل أكثر من 

س���نة ونصف السنة في السجن ولم يكن واضحا 

أنهم سيقومون بإطالق سراحهم، وقد عملنا على 

هذا األمر بصعوبة إلطالق س���راحهم، بعدها لم 

يكن هناك متس���ع لمن أتوا بعد ذلك في السجن 

وأطلق س���راحهم، وقام ه���ؤالء بالبحث عن عمل 

ونجح���وا في ذلك، وهم بدورهم أبلغوا عائالتهم 

عن جدوى قيامهم بالمجئ إلى هنا. 

)*( س: كيف تقومون بمساعدتهم؟

روزن: نعم���ل م���ع طالب���ي اللج���وء وكذلك مع 

مهاجري العمل ونحاول أن نمنع تش���غيلهم في 

ش���روط عبودية. ونهتم بالقضاي���ا التي تخص 

مكانتهم القانونية وقضايا اعتقالهم وطردهم.

)*( س: إل���ى أي م���دى أفلحتم ف���ي إنقاذهم؟ 

وكيف يتوجهون إليكم؟

روزن: نجحنا مع بعض المجموعات لكن فش���لنا 

مع أخرى، فمث���ال مكثت في البالد مجموعة تضم 

1500 شخص من طالبي اللجوء من جنوب السودان 

طردتهم الدول���ة جميعا. وهم ال يتوجهون إلينا 

بل يقوم متطوعونا بالبحث عنهم داخل السجون، 

عملنا هو ميداني في داخل السجون.

)*( س: ما هو عدد طالبي اللجوء الذين يقبعون 

في السجن اآلن؟

روزن: يوجد اآلن حوالي 3000 س���جين، وهناك 

2000 مكان فارغ جرى تخصيصها لسجن الجئين 

آخرين.

)*( س: وكي���ف يتم القب���ض عليهم؟ وما هي 

التهم التي توجه إليهم؟

روزن: هناك أمر إداري شرع في 24 تشرين األول 

2012 يتيح سجن أي شخص يعرفونه ك�«متسلل« 

اش���تبه بتورطه في أية مخالف���ة جنائية وتكون 

حج���ة العتقال���ه بموجب قانون »التس���لل« الذي 

شرع هذه الس���نة، ويلزم هذا األمر بإجراء فحص 

للخلفية التي اس���تندت اليها التهمة لكن هذا 

األمر ال ينفذ على أرض الواقع، فقد اعتقلت بعض 

النس���اء من طالبي اللجوء حين توجهن لتقديم 

شكوى إلى الش���رطة ضد أزواجهن لكنهن قمن 

بطلب إلغاء الش���كوى ربما خوف���ا من أزواجهن، ال 

يمكن الجزم، واعتقل عدد من طالبي اللجوء بسبب 

امتالكهم جهاز أيفون بعد أن رآهم شرطي وهو 

بحوزته���م وطالبهم بعرض إيصال ش���رائه ولم 

يتوف���ر اإليصال، اعتقلوهم بس���بب ذلك وحتى 

بدون أي ش���كوى عن س���رقتهم له أو أن أحدهم 

أبلغ عن رؤيته لهم وهم يسرقون األيفون، يكفي 

أنهم يمتلكونه بدون إيصال حتى يس���جنوهم، 

وق���د اعتقل به���ذه الطريقة أش���خاص امتلكوا 

دراجات هوائية ولم يمتلكوا إيصاال لها، واعتقل 

آخرون بعد ش���كاوى بأنهم ش���اركوا في ش���جار. 

ويعتقل العش���رات ش���هريا بهذه الطريقة منذ 

شهر تشرين األول 2012 ومن دون سبب.

)*( س: ما هو المصير الذي ينتظرهم؟ 

روزن: طالبو اللجوء م���ن نيجيريا وكينيا وباقي 

دول إفريقيا ما عدا إريتريا والس���ودان يطردون 

فورا. لكن اإلريتريين والس���ودانيين بعد تطبيق 

قانون »التس���لل« من حزيران 2012 يمكثون في 

السجن بدون إطالق س���راحهم، فالقانون يسمح 

باعتقال اإلريتريين مدة 3 سنوات ضمن اعتقال 

إداري بدون توجيه أية تهمة لهم أو تقديمهم 

إلى المحاكمة، وهو يسمح باعتقال السودانيين 

لم���دة غير مح���دودة. هذا القان���ون مؤقت لمدة 

3 س���نوات وقمنا كمنظمات حقوقي���ة بتقديم 

التم���اس ض���ده مطالبين بإلغائ���ه، لكن محكمة 

العدل العلي���ا حتى اليوم لم تق���م بتحديد أية 

جلس���ة لمناقش���ة طلبنا الذي قدمن���اه قبل عدة 

أشهر.

4 آالف الجئ إريتري 
اختفوا في صحراء سيناء!

)*( س: م���ا هي أهم المعطي���ات التي يتحدث 

عنها تقريركم الذي أصدرتموه عن أوضاع طالبي 

اللجوء في مخيمات التعذيب في صحراء سيناء؟

روزن: قمن���ا بإع���داد التقري���ر بالعربي���ة حتى 

نوجهه إلى الش���عب المصري ألن���ه يتحدث عن 

المعاناة والقس���وة التي يواجهونها في سيناء، 

ووف���ق تقديراتن���ا ف���إن 20% م���ن اإلريتريين 

احتج���زوا ف���ي مخيم���ات التعذيب ف���ي صحراء 

س���يناء، أي حوالي 7000 ش���خص سجنوا هناك 

ويمكثون اليوم في إسرائيل، وهناك معطى هام 

يجب ذكره ونش���ر في الع���ام 2012 ضمن تقرير 

مركز EEPA التابع لجامعة »تلبورغ« وهو أنه في 

الس���نوات الخمس األخيرة اختفى 4000 إريتري 

ف���ي الصحراء، ال يمكن الج���زم أن جميعهم مات 

في مخيمات التعذيب لكن من المؤكد أن قس���ما 

منهم مات هناك، وأن قسًما آخر مات جراء إطالق 

نار علي���ه من قبل المصريين، ويمكن أن قس���ًما 

مات من العطش خالل الطريق. من جهة إسرائيل 

ال تستطيع طرد اإلريتريين والسودانيين فتقوم 

بسجنهم.

)*( م���ا هو عدد طلبات اللجوء التي اعترفت بها 

إسرائيل؟

 روزن: ال تقوم إس���رائيل بفحص طلبات اللجوء 

الخاصة بهم. وقد اعترفت فقط ب� 150 طلب لجوء 

حتى اليوم، وتعرفهم ك� »متس���للي عمل«، علًما 

أن نسبة االعتراف بطالبي اللجوء اإلريتريين في 

العالم تصل إلى %87 .

مركزة النشاطات الجماهيرية في »مركز مساعدة العمال األجانب«:

إسرائيل تحتجز حالًيا 3 آالف طالب لجوء 
كتبت هبة زعبي:وأعدت ألفي مكان في السجن الحتجاز غيرهم!

يعاني طالبو اللجوء األفارقة من ممارس���ات قمعية تتبعها 

إس���رائيل ف���ي حقهم وصلت إل���ى ذروتها في الع���ام 2012. 

وأصبح وجودهم في جنوب مدينة تل أبيب وخاصة في محيط 

محطتها المركزية أحد المعالم التي تميز قس���وة المش���اكل 

الت���ي تعان���ي منها ه���ذه المنطقة من المدين���ة، وتصدرت 

قضاياهم ومشاكل وجودهم وس���ائل اإلعالم بسهولة وذلك 

بس���بب التحريض العنصري الذي يوجه ضدهم وإش���باعهم 

بس���يل من التهم والتس���بب في خلق مش���اكل تنسب لهم 

بس���بب وجودهم فقط تص���در من جهات يميني���ة ويمينية 

متطرفة خالل مظاهرات متكررة تق���ام ضد وجودهم، وباتت 

تستغل في الحملة االنتخابية الحالية وخاصة من قبل الوزير 

إيلي يش���اي )ش���اس( الذي صرح بصورة علنية أنه س���يجعل 

حياتهم جحيما لدفعهم إلى العودة من حيث أتوا. 

وتفاخر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل أسبوع بإنجازه 

للجدار الحدودي مع مصر وال���ذي قلل من فرص دخولهم إلى 

البالد بشكل كبير. 

وش���رعت ضدهم العديد من القوانين حتى تصعب الحياة 

عليهم في إسرائيل وتمكن من سجنهم بسهولة. 

نح���ن أمام واق���ع مؤلم ومعق���د لفئات مجتمعي���ة منبوذة 

خاط���رت ف���ي حياته���ا للدخول إل���ى البالد بع���د أن واجهت 

معس���كرات التعذيب في س���يناء لطلب اللجوء في إسرائيل، 

وتراكم���ت أعداده���م في الب���الد للتنافس عل���ى أمكنة عمل 

ش���غلها فلس���طينيون من الداخل ومن الضفة، ويعملون في 

ظروف دنيا ويتعرضون للظلم من قبل المش���غلين. وبش���كل 

مقصود ال تقوم إس���رائيل بتقديم الحلول للمساعدة في حل 

هذا الوضع لدفعهم للرحيل. 

وقد تحدثنا مع الناش���طة روتم إيالن ع���ن عدة جوانب في 

قضي���ة الالجئين األفارقة، وعن وضع العم���ال األجانب الذين 

نشطت من أجل قضاياهم وأسست لذلك منظمة باسم »أوالد 

إسرائيليون«.

 )*( س: لم���اذا أطلق���ت اس���م »أوالد إس���رائيليون«، وما هو 

المقصود من هذا االسم؟

إيالن: قصدت باالس���م »أوالد إس���رائيليون« أنه حتى تصبح 

إس���رائيليا ال ينبغي أن تكون يهوديا، بنظرنا كل طفل ولد في 

إسرائيل هو إس���رائيلي وال يوجد عالقة للدين في األمر، وعلى 

مدار سنوات أنجبت العديد من العامالت األجنبيات ممن عملن 

ف���ي مجال التمريض أطفاال، ومباش���رة بعد إنجابهن س���حبت 

منهن تأش���يرة العمل اس���تنادا إلى أمر إداري خاص بالعاملة 

األجنبية الحامل، وهذا الوضع ال يمكن ايجاده س���وى هنا وهو 

غير موجود في أية دولة غربي���ة، أصبح بذلك مكوث العامالت 

في البالد غير قانوني، لذا أقمنا هذه المنظمة العام 2009 حين 

حاولوا للم���رة األولى طرد هؤالء األطف���ال وكان عددهم 1200 

طفل، وطالبنا بأن ينالوا مكانة قانونية في دولة إسرائيل.

)*( س: ما هو عدد العمال األجانب في البالد؟ ومن المستفيد 

من إحضارهم؟

إيالن: هن���اك مجموعت���ان كبيرتان من العم���ال في البالد، 

األولى هي العمال األجانب الذين يأتون مع تأش���يرة عمل من 

قبل وزارة الداخلية، أي أن من يأتي بهم هو إيلي يش���اي وهو 

ال���ذي يتحدث عن الطرد وكل ما إلى ذلك، وهو بنفس���ه الذي 

يس���تصدر هذه التأشيرات، ونشر أخيًرا أنه خالل هذه السنة 

أعطيت 80 ألف تأش���يرة عمل لعمال أجانب، يستقدمونهم 

للعمل على مساعدة المس���نين، أعمال البناء والزراعة. ويوجد 

لدين���ا 200 ألف عامل أجنبي، 100 ألف قانوني و100 ألف غير 

قانوني، من يحضرهم إلى هنا هي ش���ركات قوى عاملة تربح 

من هذه العملية أمواال طائلة، لدينا تجارة رابحة مزدهرة على 

أكتافهم تس���تفيد منها الدولة وكافة المقربين من شركات 

القوى العاملة، فالوزير شلومو بنيزري من شاس سجن لتلقيه 

الرش���وى حتى يحضر عماال أجانب، نحن أمام مجال عمل فاسد 

يدر الكثير من األموال.

)*( س: لماذا الع���دد األكبر من طالبي اللجوء هو من إريتريا 

وتليها السودان؟ وما هي المفارقة في ذلك؟

إيالن: يس���يطر على إريتريا نظام حك���م ديكتاتوري قاس 

ج���دا، يفرض على الس���كان قضاء الخدمة العس���كرية لفترة 

غير مح���دودة يمكن أن تصل لمدى الحي���اة، وبحالة رفضهم 

االنخ���راط ف���ي الخدمة يس���جنون ويتم تعذيبه���م. إريتريا 

دولة مخيف���ة وأغلب دول العالم ال تقي���م  معها أية عالقات 

دبلوماس���ية بس���بب سياس���تها الديكتاتوري���ة وقمعه���ا 

لس���كانها. لكن إس���رائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي 

تقيم معها عالقات دبلوماسية ولديها سفارة هناك، وكشف 

مؤخرا أنه يوجد إلس���رائيل معس���كران في إريتريا، وأنه حين 

مرض ديكتاتور هذه الدولة عولج في إس���رائيل، واستضاف 

الكنيس���ت السفير اإلريتري بترحيب كبير وصرح هناك أنه ال 

يوجد بينهم أي الجئ. وهناك ش���هادات غير مؤكدة تستند 

إلى تقرير أمنس���تي أن إس���رائيل تقوم ببيع السالح إلى دول 

إفريقي���ة وهي موجودة في مرتبة عالية جدا في بيع الس���الح 

إل���ى إفريقيا وخاصة إلى المناطق التي تنش���ب فيها حروب، 

وهذا أمر مرفوض في نظري. 

)*( س: ماذا كان مصي���ر الالجئين الذين أعيدوا إلى جنوب 

السودان؟ وهل طالبوا بالبقاء في إسرائيل؟

إيالن: دولة جنوب الس���ودان والتي أعل���ن عنها حديثا من 

أفقر الدول في العالم، 50% من سكانها موجودون تحت خطر 

المجاعة في مستوى إنساني كما عرفتها األمم المتحدة، وأقل 

م���ن 50% يمكنهم الحصول على مياه نظيفة، وفقط 25% من 

الس���كان يمكنهم تلقي الخدمات الصحي���ة والطبية، وهناك 

اخت���ارت إس���رائيل أن تعيد وتط���رد العائالت الس���ودانية، 

وأغلبيتها كانت مع أوالد ش���كلت نسبتهم النصف، وقد مات 

10 أطف���ال من الذين قمنا بطردهم. هؤالء لم يطلبوا المواطنة 

اإلس���رائيلية والبقاء في إسرائيل، فأغلبهم رغبت في العودة 

لدولته���ا، وأرادت المك���وث لفترة تنتعش خالله���ا دولتها 

الجديدة وتكون آمن���ة وتعود مع أوالدها، ولم تمنحها الدولة 

ه���ذه الفرصة وقام���ت بطردها ومن ضمنها حاالت إنس���انية 

صعب���ة، فلق���د طردوا أطف���اال كان���وا ضحايا لعن���ف والدهم 

وأرسلوهم إلى مكان ال يمكن حمايتهم به.

)*( س: من بقي من طالبي اللجوء؟ ولماذا أبقتهم إس���رائيل 

ولم تعدهم الى بالدهم؟

إيالن: بق���ي األفارقة من إريتريا والس���ودانيين من دارفور 

وجب���ال نوبة، فمن الناحية العملي���ة ال يمكن طردهم بموجب 

المعاهدة الدولية لحقوق الالجئين التي تحظر إعادتهم إلى 

مكان س���يواجهون فيه خطرا على حياته���م. هناك معلومة 

ملفت���ة للنظر في خصوص هذه المعاهدة والتي وقعت العام 

1951، وهي أن إسرائيل كانت الدولة التي أصرت على إعالنها 

وتوقيعها بس���بب األحداث التي وقعت ف���ي الحرب العالمية 

الثانية، وهي تلزم الدول أن تس���تقبل أش���خاصا طالبي لجوء 

موجودين ف���ي خطر يهدد حياتهم في حال���ة عودتهم إلى 

بالدهم، وال شك في أنها مفارقة مؤلمة.

)*( س: لم���اذا تدعي إس���رائيل أنهم مهاج���رو عمل وليس 

طالبي لجوء؟ وكيف تثبتون أن هذا االدعاء غير صحيح؟

إي���الن: جميع من وصل منهم عاش ف���ي مخيمات التعذيب 

في س���يناء حيث يتعرض الرجال والنس���اء منهم إلى تعذيب 

جسدي، وال يحررونهم إال عندما يحصلون على مبلغ مالي مقابل 

ذلك، وتتعرض النس���اء إلى االغتصاب، ونشر قبل فترة قليلة 

عن 30 امرأة تعرضن لالغتصاب وهن حاليا يقبعن في السجن. 

منظم���ة »أطباء م���ن أجل حقوق اإلنس���ان« لديه���ا صور حول 

عالمات العنف على أجس���ادهم. يأتون إلى هنا من وضع قاس، 

وهم ليس���وا مهاجري عمل كما يتهمهم ويهاجمهم الكثير 

عبر اإلعالم، فما يتعرضون له من تعذيب خالل مجيئهم والذي 

يعرفونه مسبقا ال يقبله شخص عادي، فأن تكهرب أجسادهم 

وأن تطفأ عليها أعقاب الس���جائر ويسكب عليها الماء الساخن 

أمور ال يتحملها إنسان عادي، بل يوجد هنا شخص خائف على 

حياته بعد أن هرب من الموت في بالده. 

)*( س: م���ا هو مص���در القوانين التي ش���رعت لقمع طالبي 

اللجوء؟

إي���الن: القوانين التي س���نت لتصعب حي���اة طالبي اللجوء 

والعمال األجانب هي في األصل قوانين من أجل الفلسطينيين، 

حتى قانون »التس���لل« هو صيغة محّدثة وجديدة لقانون من 

سنوات الخمسين ش���رع من أجل منع دخول فلسطينيين إلى 

إس���رائيل، وقاموا بتجديد صياغته���ا في صورة مجددة حتى 

تالئم العمال األجانب وطالبي اللجوء.

طالبو اللجوء عملوا في إنشاء 
الجدار الحدودي مع مصر!

)*( س: هل يس���تغل المشغلون قانون »التسلل« الستعباد 

طالبي اللجوء؟

إيالن: يكفي أن يقوم المش���غل باإلدع���اء أن »طالب اللجوء« 

قام بس���رقته حتى يس���جن فورا، وهذا األمر يزيد من سلطة 

المش���غلين عليهم وقمعهم لهم. هل تدري���ن من قام ببناء 

الجدار على الحدود؟ طالبو اللجوء أنفس���هم، واشتكى العديد 

منه���م أنهم ل���م يتلقوا أجرتهم. هم يس���جنون أش���خاصا 

لس���نوات طويلة ألتفه األس���باب وبدون محاكم���ة، فقد صرح 

يش���اي إعالميا أنه س���يالحقهم حتى يملوا ويرجعوا من أين 

أتوا، إلى إريتريا الدولة الديكتاتورية، أو إلى دولة الس���ودان 

حت���ى يواجهوا حك���م اإلعدام الذي ينتظرهم هناك بس���بب 

مجيئهم إلى إسرائيل.

)*( س: أي���ن يتركز طالبو اللجوء األفارق���ة ومهاجرو العمل 

في إسرائيل؟ وكيف يؤثر وجودهم على المحيط من حولهم؟

إي���الن: المجموعة األكب���ر من مهاجري العم���ل، وخاصة من 

العامالت الالت���ي أنجبن وفقدن تصريح العمل بس���بب ذلك، 

تقطن منذ س���نوات في جن���وب تل أبيب، وهن���اك مجموعة 

أخرى في حيف���ا، ومجموعة ثالثة في القدس. أما طالبو اللجوء 

فإنه���م متفرقون ف���ي ايالت، وع���راد، ومجموع���ة كبيرة في 

جن���وب تل أبيب. منطقة جنوب ت���ل أبيب مهملة دائما ويتم 

التعام���ل معها بصورة تمييزية من قبل الس���لطات والبلدية 

قبل س���نوات عديدة من قدوم طالبي اللجوء، فقد أقاموا فيها 

المحطة المركزية التي تس���بب التلوث ف���ي جنوب المدينة، 

وبموجب نتائج بعض األبحاث يس���تثمرون في جهاز التعليم 

ميزاني���ة أقل من ش���مال المدينة، وبدون ش���ك ف���إن إحضار 

مجموعة مس���تضعفة كطالبي اللجوء للسكن في مكان مهمل 

هو ليس باألمر البس���يط، فالدولة ال تس���تطيع طردهم لكنها 

في نفس الوقت ال تس���هل عليهم إيجاد مص���در رزق مالئم 

والذين يحصلون عليه بصعوبة كبيرة، لذا نجد المئات منهم 

يعيش���ون في الحدائق والشوارع، وتضطر أعداد كبيرة منهم 

الستئجار شقة معا. 

)*( س: كي���ف ينعكس ه���ذا الوضع عل���ى حياتهم؟ وهل 

يسبب وجودهم حالة فوضى أو حاالت انحراف نحو اإلجرام؟

إي���الن: لألس���ف هناك جه���ات يميني���ة متطرف���ة كعضو 

الكنيست ميخائيل بن آري تقوم بإثارة التحريض والعنصرية 

ضده���م، كما تفعل في الخليل، وق���د وجدت هنا وضعا مثاليا 

لها، فال يوجد أسهل من تشجيع العنصرية ضد الغرباء والذين 

يلقون عليهم مس���ؤولية تفاقم الوض���ع. األزمة هناك صعبة 

جدا، ويقيمون مظاهرات متكررة ضدهم. لكن المتهم هنا هي 

الدولة وهي المسؤولة عن تفاقم الوضع، والذي من المؤكد أنه 

س���يدفع بعضهم إلى أن يرتكب مخالفات جنائية حين يعجز 

ع���ن إيجاد لقمة العي���ش، لكن وفق معطيات الش���رطة توجد 

نس���بة إجرام بينهم أقل من باقي فئات المجتمع اإلسرائيلي. 

وقع���ت قبل أس���بوع حادثة اغتص���اب مؤلمة ارتكبها ش���اب 

إريتري بحق مس���نة عمرها 83 عاما، واس���تغلت كحجة إلقامة 

تظاهرة تحريض ضدهم، لكن ال ينقص المجتمع اإلس���رائيلي 

مغتصب���ون فلماذا ال يقيمون مظاه���رة حين تحدث مثل هذه 

األحداث؟. وتتميز هذه المظاهرات دائما بالعنف والعنصرية.

)*( س: كيف تس���تغل قضيتهم وإش���كالية وجودهم في 

االنتخابات الحالية؟

إيالن: لدينا هنا دعاية انتخابية يمينية كالسيكية تستند 

إل���ى »الكراهية ضد الغرباء«، واليمينيون يس���تغلونها جيدا 

ف���ي أجندتهم االنتخابي���ة ويقومون باتهامهم كمس���ببين 

لكافة المش���اكل الموجودة. وجميع ممثلي اليمين في العالم 

يس���تغلون »كراهي���ة الغرب���اء« ويضعونها عل���ى أجندتهم 

االنتخابية، وهم يتنافس���ون فيما بينهم على من يوجه لهم 

التهم األقس���ى، حتى أن اإلعالم يتعاون معهم ويس���تخدم 

مثال مصطلح »متس���للين«. وه���م يس���تغلون قضيتهم في 

المعرك���ة االنتخابي���ة الحالية فأغلب الجمه���ور ال يرغب في 

اس���تمرار وجودهم في الدولة. لكن يمكن اإلش���ارة الى الدور 

اإليجابي الذي يلعبه كل م���ن النائب دوف حنين من الجبهة 

وحزب ميرتس منذ سنوات للمطالبة بإيجاد حلول للقضية .

)*( س: هل يتلقون أية مس���اعدة م���ن الدولة؟ وهل تقدم 

لهم الخدمات الصحية والطبية؟

إي���الن: ال يتلقون خدم���ات صحية، وفقط م���ا تقدمه عيادة 

»أطب���اء من أج���ل حقوق اإلنس���ان«. يمكنهم تلق���ي خدمات 

غرف الخدمات الطارئة، لكنهم بعد ذلك يعجزون عن س���داد 

الفواتير التي تتضاعف بسبب ذلك لمبالغ كبيرة. 

)*( س: كيف يؤثر وجود طالبي اللجوء والعمال األجانب على 

فرص العمل المتاحة للفلسطينيين في إسرائيل؟

إيالن: من المؤكد أن هذا يمس بهم، ففي كثير من األحيان 

يتنافسون على نفس األعمال، فالعمال األجانب أحضروا للبالد 

بع���د االنتفاضة واالغالقات على الضف���ة وعملوا مكان العمال 

الفلسطينيين في مجالي البناء والزراعة، والمشغلون يفضلون 

العمال األجانب وطالبي اللجوء ألنهم يش���غلونهم في ظروف 

عمل صعبة ويقومون باس���تغاللهم ودفع أج���ر أقل من الحد 

األدنى بكثير وال يوجد أي إشراف على عملهم. وهم في كثير 

من الحاالت يأخذون أعماال كان يعمل بها عرب من إس���رائيل 

كالعمل في المطاعم وغس���ل األطباق والتنظيف، لكن بشكل 

عام فإن م���ا يحدث هو طريقة مريحة للدولة حتى ال تش���غل 

عرب���ا وخاصة في مج���ال الزراعة. وخالل أح���د إضرابات نقابة 

المزارعي���ن ومطالبتها بإحضار 3000 عام���ل تايلندي جديد، 

توجت لها منظمة »معا« وأبلغتها عن وجود 1000 امرأة عربية 

مس���تعدة للعمل معها لكن مع تلقي أجر الحد األدنى وتوفير 

الشروط المالئمة، لكنها لم توافق على قبولهن للعمل. 

القوانين العنصرية التي تم سنها ضد طالبي اللجوء األفارقة 
مستمدة من قوانين سنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين!

روتم إيالن.

سيغال روزين.
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