العنـصـريـة اإلسـرائيليـة بـيـن تقـديـس
مقـابـر الـيهـود وجثثهم وحبس
جثامين «األغيار» وتدنيس مقابرهم!

تحقيق صحافي« :سلطة تأهيل
السجناء» تنفق عشرات ماليين الشواكل
ُ
سنويًا تفيـد  6بالمئة فقط من السجناء!

صــــفـــــحـــ ( )2ـــــــة

صــــفـــــحـــ ( )4ـــــــة

ملحق أسبوعي يوزع الكترونيًا يصدر عن
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كلمة في البـدايـة

الـ«أوكيوبارتهايـد» ..فـي تشخيـص
نظـام الـالمسـاواة بين النهر والبحر!
بقلم :أنطوان شلحت

يقر الميزانية العامة ..غالء ّ
الكنيست اإلسرائيلي ّ
حاد وارتفاع مصطنع لقيمة الشيكل!
جلسة إقرار الموازنة اإلسرائيلية العامة للعامين الجاري  2021والمقبل .2022

كتب برهوم جرايسي:
نجحت الحكومة اإلس���رائيلية ،ف���ي نهاية األس���بوع الماضي ،في
إقرار الموازنة العامة للعامين الج���اري  2021والمقبل  ،2022وهذا من
المفت���رض أن ينقلها إلى حلبة النش���اط العادي ل���كل حكومة ،ما قد
يف���رض عليها مجددا واقع الخالفات بين أط���راف الحكومة ،وما يعيد
طرح السؤال حول مصيرها ومدى صمودها .في المقابل ،فإن االقتصاد
الذي يبث مؤشرات «إيجابية» بشأن النمو االقتصادي ،وتقليص العجز،
ب���ات في أوج موجة غالء جديدة ،حتى وصفتها الصحافة االقتصادية
بـ»تس���ونامي غالء» .بموازاة ذلك ،فإن قيمة الش���يكل ارتفعت بشكل
ح���اد أمام العمالت العالمية ،وأولها الدوالر واليورو ،ولكن حس���ب كل
الخبراء ف���إن هذا ارتفاع غي���ر مفهوم ،ألنه لم يرفع قيمة الش���يكل
الشرائية ،وهذا ما تثبته موجة الغالء التي احتدت في األشهر الثالثة
األخيرة.
وقد كسر االئتالف الحاكم الرهانات التي ظهرت في وسائل اإلعالم،
وأيضا من خالل كتل اليمين االستيطاني المعارضة ،التي راهنت كما
يبدو على س���لخ نائبين أو أكثر من االئتالف ،كي يتم كس���ر أغلبيته
الهشة ،التي ترتكز على  61نائبا من أصل  120نائبا.
المرة األولى منذ شهر آذار من العام  ،2018التي ّ
وهذه ّ
يصوت فيها
الكنيس���ت على موازنة عامة ،إذ كان التصويت األخير مبكرا لميزانية
العام  ،2019بقيادة حكومة بنيامين نتنياهو ،الذي سارع حينها إلقرار
الميزانية ،تحسبا ألي نزاعات داخلية في حكومته في تلك المرحلة.
وألول م���رة منذ العام  ،1949يم���ر عام كامل ،الع���ام  ،2020من دون
ميزانية مقررة في الكنيس���ت ،بل تم���ت إدارة ميزانية العام الماضي
على أس���اس ميزاني���ة  ،2019وكان الكنيس���ت قد ّ
ص���وت على زيادة
ميزانية بقيمة تتجاوز  120مليار ش���يكل لميزاني���ة  2020لمواجهة
جائحة كورونا ،وقسم منها صرف في العام الجاري.
وفي خطابه من على منصة الكنيست ،قال رئيس الحكومة ،نفتالي
بينيت ،إن الكنيس���ت لم يقر ميزانية جديدة منذ العام  2018وحتى
اليوم ،بسبب حسابات شخص واحد ،في إشارة إلى بنيامين نتنياهو.
واجتي���از حاجز الموازنة العامة يعط���ي كل حكومة ،خاصة الضيقة
من حيث القاعدة البرلمانية ،متنفس���ا للعمل الجاري ،إذ أن عدم إقرار
الموازن���ة العامة في التاريخ المحدد ،بموج���ب القانون المؤقت الذي
قامت على أساسه هذه الحكومة ،سيعني حل الحكومة فورا ،والتوجه
إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
واألسابيع الالحقة ستوضح أكثر مدى تماسك هذا االئتالف ،ومدى
قدرت���ه على الصم���ود أكثر في المواجه���ة البرلماني���ة .ففي تاريخ
الحكومات اإلس���رائيلية نادرة هي الحاالت التي صمدت فيها حكومة
ترتك���ز على  61نائبا لفترة طويل���ة .والحكومة التي كانت ترتكز على
أغلبي���ة كهذه ،كانت تنجح الحقا في ضم كتل���ة برلمانية إضافية ،أو
تستفيد من انشقاقات في كتل المعارضة ،ولكن ليس هذا هو الحال،
حتى اآلن ،في التوزيع���ة البرلمانية القائمة ،إذ يبدو التمترس داخل
الكتل البرلمانية قويا.
وتحم���ل الموازن���ة العام���ة ف���ي طياتها سلس���لة م���ن اإلجراءات
االقتصادية التي ستزيد من كلفة المعيشة ،تحت يافطات متعددة،
س���تترجم عمليا في السوق على شكل غالء ورفع أسعار ،مثل إجراءات
منس���وبة للحفاظ على البيئ���ة ،ومكافحة تلوث المناخ ،س���تؤدي إلى
رفع أسعار أواني طعام بالس���تيكية تستعمل لمرة واحدة ،وإجراءات
من ش���أنها أن ترفع أس���عار الكهرباء .كما س���تكون هن���اك إجراءات
تحت يافطة الحفاظ على س�ل�امة الجمه���ور ،مثل زيادة الضريبة على
المشروبات الخفيفة ،من عصائر ومشروبات غازية .وكل هذا سينضم
إل���ى موجة الغالء التي بدأت من صيف الع���ام الماضي  ،2020ولكنها
باتت اليوم تسجل وتيرة أعلى ،ما جعل التضخم المالي ألول ّ
مرة منذ
العام  ،2013يرتفع في األش���هر التسعة األولى من هذا العام بنسبة
 ،%2.5وق���د ينتهي التضخم في العام الجاري عند الحد األقصى الذي
تجيزه السياسة االقتصادية ،وهو .%3

«تسونامي غالء»
«تسونامي غالء» -هذا هو العنوان الذي ظهر في سلسلة تقارير
صحافي���ة اقتصادية إس���رائيلية في األيام األخي���رة .وتتفاقم
مش���كلة الغ�ل�اء القائم���ة ،ألن الحديث يجري أساس���ا عن ارتفاع

(إ.ب.أ)

أسعار المواد والبضائع االس���تهالكية األساسية ،وخاصة المواد
الغذائية .وقالت تقارير ،ومنها تقارير في صحيفتي «ذي ماركر»
و»كالكاليس���ت» ،إن الس���وق اإلس���رائيلية ُمقبلة على موجة غالء
إضافية في أس���عار المواد الغذائية ،تت���راوح بين  %3في ّ
الحد
األدنى وحتى  ،%12حس���ب ما ّ
صرح به مس���ؤولون كبار في كبرى
شبكات التسوق اإلسرائيلية.
ويدعي قادة شبكات التس���وق أن ارتفاع األسعار يعود إلى سلسلة
عوامل ،أولها ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا ،وفي دول المنشأ ،مثل
الحبوب على أنواعها والزيوت والسكر ،إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل
البح���ري ،بفعل قيود جائحة كورونا ،ولكن أيضا في األش���هر األخيرة،
بس���بب القفزات العالية في أسعار النفط والوقود عالميا .يضاف إلى
هذا أن شبكات التس���وق قلصت بدرجة كبيرة جدا حمالت التخفيض
التنافس���ية التي كانت دائرة في السنوات األخيرة ،ما سيساهم اآلن
في رفع الكلفة بالنسبة للمستهلك.
وكم���ا يظهر من تقرير لصحيفة «ذي مارك���ر» ،فإن هذا الغالء وهذا
العبء الثقي���ل خاصة على الش���رائح الفقيرة والضعيف���ة ،لم يمنع
ش���بكات التسوق من تس���جيل أرباح بنس���ب عالية .فقد أعلنت كبرى
شبكات التس���وق« -شوبرسال» -عن ارتفاع حجم أرباحها الصافية في
النصف األول من العام الجاري بنسبة  ،%24وبلغ  211مليون شيكل ،وهو
ما يعادل حوالي  67مليون دوالر .كما أن ش���بكة التسوق اإلسرائيلية
«فيكتوري» سجلت أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري ،ارتفاعا
بنس���بة  ،%10وقارب ربحها الصافي في تل���ك الفترة قرابة  13مليون
شيكل ،وهو ما يعادل  4.12مليون دوالر.

ارتفاع قيمة الشيكل
القضي���ة األكبر التي يواجهه���ا االقتصاد اإلس���رائيلي في األيام
األخيرة ،هي ارتفاع قيمة الشيكل أمام كل العمالت العالمية ،وأولها
الدوالر واليورو ،وقد عاد س���عر صرف الدوالر إلى المس���توى الذي كان
عليه قبل  25عاما .إال أن ارتفاع قيمة الش���يكل ال يعني ارتفاع قيمته
الش���رائية ،وهذا ما تثبته موجة الغالء ،ويعدد المحللون سلس���لة من
األسباب التي تساهم في االرتفاع المستمر في سعر الدوالر واليورو،
وهو ما من شأنه أن يتسبب بخسائر في مردود الصادرات اإلسرائيلية
بالعملة المحلية ،الشيكل.
ففي حين أن المستوردين يستفيدون من ارتفاع قيمة الشيكل ،وال
ّ
المصدرين يعلنون أزمة
يترجمون هذا في لجم ارتفاع األس���عار ،فإن
ّ
جدية لديه���م ،ألن المردود المالي بالش���يكل لبضائعهم التي تباع
للعال���م بات أقل بكثير ،في حين أن كلفة اإلنتاج في ارتفاع مس���تمر،
وتقول تقارير إن بعض المصانع أغلقت خطوط إنتاج عديدة ،بس���بب
عدم الج���دوى االقتصادية ،ما يعني تلقائي���ا ،فصل عاملين من هذه
المصانع.
في المقابل ،يقول محللون ،وأيضا محافظ بنك إس���رائيل المركزي،
أمير يارون ،إن ما يشهده االقتصاد اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة ،هو
ارتفاع حاد في صادرات الخدم���ات وليس البضائع ،والقصد هنا أكثر
خدمات التقنية العالية ،والخدمات المشابهة.
ويعدد المحلل االقتصادي في صحيفة «ذي ماركر» ،إيتان أفريئيل،
سلسلة أسباب الرتفاع قيمة الشيكل ،منها مسألة صادرات الخدمات،
ولكن ف���ي ذات الوق���ت تدفق المس���تثمرين على األس���واق المالية
اإلس���رائيلية .وحس���ب مكتب اإلحص���اء المركزي اإلس���رائيلي ،فإن
االس���تثمارات األجنبية في إسرائيل ارتفعت من  17.4مليار دوالر في
الع���ام  ،2019إل���ى  24.3مليار دوالر في الع���ام الماضي  ،2020في أوج
االغالقات واألزمة االقتصادية ،ومن المتوقع أن تتجاوز االس���تثمارات
الخارجية في إس���رائيل في العام الحال���ي حاجز  30مليار دوالر ،وهذا
تس���بب بدفق كمية ضخمة من العمالت األجنبية ،ما س���اهم في رفع
قيمة الشيكل بشكل حاد.
ويرى محللون أن بنك إس���رائيل المركزي عال���ق في دوامة في هذه
المرحل���ة ،فمن ناحية هناك غ�ل�اء وحالة تضخم مالي لم تش���هدها
إس���رائيل منذ  8سنوات ،ما يلزم برفع الفائدة البنكية األساس ،التي
ترسو منذ أكثر من عام ونصف العام عند نسبة  .%0.1ولكن من ناحية
أخرى ،فإن ارتفاع قيمة الش���يكل أمام العمالت األجنبية يمنع البنك
من رفع الفائدة البنكية ،على األقل في المدى المنظور.
وق���ال محافظ بنك إس���رائيل أمير يارون ،في مؤتم���ر صحافي ُعقد

في األس���بوع الماضي« :إننا لن نعمل على تغيي���ر االتجاهات بعيدة
المدى .ونحن نحاول اس���تيعاب حقيقة أن االقتصاد اإلسرائيلي بات
يتجه أكثر نحو تصدير الخدمات بدال من تصدير البضائع» .وبحس���ب
قوله ،فإن شراء البنك عمالت أجنبية بمبلغ  30مليار دوالر «كان هدفا
تم وضعه في وضعية اس���تثنائية ،في فترة قيود كورونا ،ولكن هذا
الهدف لن يكون س���قفا أو عائقا يمنع خطوات مستقبلية» .كما أشار
إلى التدفق االس���تثماري الكبير الذي يساهم في رفع قيمة الشيكل،
وأدعى أن «االقتصاد في حالة جيدة».
وش���دد يارون على أن���ه إذا كانت هناك حاجة لمزي���د من التدخل،
فس���يتم تنفيذه أيضا .وق���ال «لن نكون غير مبالي���ن بالتغيرات في
العملة التي ال تتطابق مع البيانات األساسية في االقتصاد».
ّ
المصدرين للتدخل في سعر الصرف ،قال يارون
وفي سياق ضغوط
«إن لجنة تحديد الفائدة في بنك إس���رائيل تنظر في اعتبارات أوسع
بكثير من اعتبارات المصدرين وحدهم».
وادعى بحث صادر عن قس���م األبحاث في بنك إس���رائيل المركزي،
وصدر في األسبوع الماضي ،أن انخفاض أسعار الصرف أمام الشيكل،
س���اهمت في لجم ارتفاع األس���عار بنس���بة  ،%24بمعنى أنه لو بقيت
قيمة الشيكل عند مستواها الس���ابق وفي حدود  3.6شيكل للدوالر،
فإن ارتفاع األسعار سيكون أعلى مما هو عليه اآلن بنسبة .%24

تراجع العجز والبطالة وارتفاع النمو
ه���ذه األوض���اع االقتصادي���ة تأتي ف���ي الوقت الذي يس���جل فيه
االقتصاد اإلسرائيلي مؤش���رات يتم وصفها بـ»اإليجابية» ،فمنذ نحو
ش���هر تتحدث المؤسس���ات المالية اإلس���رائيلية الرس���مية ،ومعها
صندوق النق���د الدولي ،والبنك الدولي ،ع���ن أن النمو االقتصادي في
إس���رائيل سيس���جل ذروة هذا العام ،وقد يتجاوز نس���بة  ،%7بعد أن
كان في العام الماضي  2020قد س���جل انكماشا بنسبة  ،%2.2كما من
المتوق���ع أن يرتفع النم���و في العام المقبل  ،2022بنس���بة تصل إلى
.%5.5
واستنادا إلى أن نسبة التكاثر السكاني في إسرائيل هي في حدود
 ،%2فإن نسبة نمو في العام الجاري بـ ،%7على األقل ،ستقلص العجز
الحاص���ل في العام الجاري ،وتعيد االقتصاد اإلس���رائيلي إلى مس���ار
النمو ،وهو ما سيتعزز في العام المقبل ،إذا لم تحدث مفاجآت جديدة.
في المقابل ،أقدمت وزارة المالية اإلس���رائيلية في األسبوع الماضي
على خفض تقديراتها للعج���ز في الموازنة العامة إلى حوالي ،%5.3
ب���دال من عجز كان متوقعا في مطلع العام الجاري وحتى منتصفه ،في
حدود  ،%6.7وعلى أساس نسبة العجز العالية هذه تم إعداد ميزانية
العام الجاري.
ولكن كل نس���ب النمو هذه ،التي يج���ري الحديث عنها ال تصل إلى
الش���ارع ،والجمهور لن يلمسها ،كما ظهر من موجة الغالء المتفاقمة.
كذل���ك فإن البطالة ما تزال مرتفعة ،مقارنة مع ما كانت عليه عش���ية
ان���دالع جائح���ة كورونا .فق���د أعلن أعل���ن مكتب اإلحص���اء المركزي
اإلسرائيلي ،األسبوع الماضي ،أن البطالة حتى منتصف شهر تشرين
األول الماضي ،هبطت إلى نسبة  ،%7.1بما يشمل البطالة الناجمة عن
جائحة كورون���ا ،فيما البطالة العادية هبطت هي األخرى إلى نس���بة
 ،%5.1وه���ي ما تزال أعلى من البطال���ة التي كانت حتى اندالع جائحة
كورونا في آذار  ،2020إذ كانت نسبة البطالة .%3.4
إال أن هذا االنخفاض الذي ُيعد حادا من جهة الحكومة ومؤسساتها،
من  %7.9في أيلول ،إلى  %7.1في منتصف تشرين األول ،ناجم أساسا
عن خروج ما ال يقل عن  30ألف عامل وعاملة من سجالت البطالة ،وهؤالء
كانوا يستحقون مخصصات بطالة اس���تثنائية بفعل جائحة كورونا،
ّ
المعدل ،وس���تتوقف المخصصات االس���تثنائية مع
بموجب القانون
نهاية العام الجاري ،على الرغم من أن بعض القطاعات ما تزال تعاني
من قيود كورونا ،وبش���كل خاص قطاع السياحة والفندقة ،وذلك على
ضوء توقف السياحة القادمة.
وم���ن خلف هذه النس���ب المئوية الجافة ،فإن أكث���ر من  305آالف
ّ
ش���خص ما زالوا معطلين عن العمل وفق الس���جالت الرسمية ،التي ال
تحس���ب أولئ���ك المحرومين أصال م���ن فرص العمل ط���وال حياتهم،
وبشكل خاص عشرات آالف النس���اء العربيات ،الالتي لم ينخرطن في
سوق العمل طوال حياتهن ولذا فإنهن ال يدخلن في إحصاءات القوة
العاملة وحسابات نسب البطالة.

ّ
صك كل من دانييل بار -طال وعميرام رفيف،
في سياق كتاب جديد لهما صدر في إسرائيل
مؤخرًا بعنوان «المنطق���ة ُ
المريحة لمجتمع في
ص���راع» ( ،)2021مصطلحًا جدي���دًا في تعريف
ّ
نظام الالمس���اواة الذي رأيا أنه صار إلى تشكل
بين اليهود اإلسرائيليين والفلسطينيين ،على
امتداد األراضي الواقعة بين نهر األردن والبحر
األبيض المتوسط ،وهو «أوكيوبارتهايد» الذي
يوال���ف بي���ن مصطلحي االحت�ل�ال Occupied
والفصل العنصري .Apartheid
ّ
ّ
نفس���اني-
وأخصائي
وبار -ط���ال هو باح���ث
ّ
ّ
سياسي ،س���بق له أن أشغل منصب
اجتماعي-
رئي���س «الش���ركة العالمي���ة لعل���م النف���س
السياس���ي» ،ووظيف���ة محاضر ف���ي جامعة تل
ّ
أخصائي نفس���اني
أبيب ،وعمي���رام رفيف هو
ّ
عالجي وتربوي ومحاضر ف���ي جامعة تل أبيب.
ولكليهما العديد من المس���اهمات الملفتة في
تبي���ان األس���اس النفس���اني -االجتماعي الذي
يقف عليه الصراع اإلس���رائيلي -الفلس���طيني،
وفي تحليل العوامل والمنظومات والسيرورات
النفس���انية ّالضالعة في هذا الصراع ،وال سيما
تلك التي تؤثر بصورة بالغة على إدراك الواقع
من ط���رف المجتم���ع اليهودي بق���در ما تؤثر
ّ
الجماعي لهذا المجتمع .وس���بق
على الس���لوك
أن توقفن���ا عند تلك المس���اهمات في أكثر من
مناسبة.
ووفقًا لما ورد في الكتاب المذكور ّ
يرسخ هذا
النظام حالة متطرفة من الالمس���اواة ويس���لب
ّ
الحريات ،ولذا فهو ال يس���تحق بتاتًا أن يوصف
ّ
بأنه نظام ديمقراطي .وقد تسبب كذلك بوجود
خمس فئ���ات من الس���كان من حي���ث المكانة
السوس���يو -اقتصادية في البقع���ة الجغرافية
نفس���ها الخاضعة لس���يطرته .ويقف في رأس
هرم هذه الفئات ،المس���توطنون اإلسرائيليون
في األراضي المحتلة منذ  1967الذين يحصلون
على حقوق فائض���ة وعلى امتي���ازات مادية ال
ُ ّ
السكان اليهود داخل
يحصل عليها حتى معظم
الخ���ط األخضر ،وهي بمثابة حل���م بعيد المنال
بالنسبة إليهم .ويشكل المواطنون اليهود في
إسرائيل الفئة الثانية ،فيما يشكل المواطنون
العرب في أراضي  1948الفئة الثالثة .ويؤكد بار-
طال ورفيف أن أفراد هذه الفئة األخيرة يعانون
من انع���دام المس���اواة ومن تمييز ُممأس���س
وحت���ى قانوني بصفتهم أقلي���ة قومية وأيضًا
لكونهم جزءًا من الشعب الفلسطيني .وانعدام
المس���اواة بالنس���بة إلى المواطنين العرب في
إسرائيل قائم ،بحس���ب ما يؤكد المؤلفان ،منذ
إقامة دولة إس���رائيل في الع���ام  1948حيث ّ
تم
ُ
في البداية إخضاعهم إلى ُحكم عس���كري ألغي
فق���ط في الع���ام  1966وص���ودرت منهم أراض
كثيرة .ويضيف المؤلف���ان :صحيح أن األوضاع
االقتصادي���ة للمواطنين العرب في إس���رائيل
تحس���نت كثيرًا بمرور الوقت ،كما أن س���يرورة
اندماجهم ف���ي المجتمع اإلس���رائيلي قطعت
ش���وطًا بعيدًا ،إال إنهم بالرغ���م من ذلك ما زالوا
حتى اآلن خاضعين إلى التمييز لألس���وأ بصورة
ُممأسس���ة في كل ما يتعلق برصد الميزانيات
ّ
ّ
والتطور ،وهم يحظ���ون بفرص أقل ،ويصارعون
ً
تميي���زًا ثقافيًا .فضال عن ذل���ك كله ،جرى في
األعوام األخيرة ّ
سن عدد غير قليل من القوانين
التمييزي���ة الموجهة ض���د المواطنين العرب
فقط على غ���رار «قانون النكب���ة» و»قانون لجان
القبول» و»قان���ون المواطنة» و»قانون القومية».
كذلك تحظى سياس���ة التميي���ز واإلقصاء هذه
بدع���م كبير م���ن معظم قادة األح���زاب والقوى
السياسية في المجتمع اليهودي وال سيما التي
في يمين الخارطة الحزبية.
أما الفئة الرابعة فهي السكان الفلسطينيون
في القدس الش���رقية الذين حصلوا على مكانة
س���كان دائمي���ن بعد ض���م مدينته���م إلى ما
يسمى بـ»السيادة اإلسرائيلية» في إثر احتالل
العام  ،1967وهي مكان���ة ُيفترض أن تجعلهم
مس���تحقين للخدمات والحقوق التي من نصيب
عموم السكان في إسرائيل باستثناء التصويت
للكنيس���ت ولكنه���م يعان���ون م���ن التميي���ز
ُ
الممأس���س واإلهم���ال .والفئة الخامس���ة هي

الفلس���طينيون في األراضي المحتلة منذ 1967
باستثناء القدس الش���رقية الذين ال يتمتعون
بأي ح���ق من حق���وق اإلنس���ان أو المواطن ،في
الوقت الذي يعيش في األراضي نفس���ها على
بعد ع���دة كيلومترات وأحيانًا عل���ى بعد مئات
األمتار مس���توطنون ينتسبون إلى الفئة األولى
ّ
لمجرد كونهم يهودًا.
ينض���اف ه���ذا التش���خيص إل���ى عدي���د
التش���خيصات والت���ي م���ن ش���أنها أن تخدم
الكف���اح الع���ام من أج���ل تحقي���ق العدالة في
فلسطين ،والتوصل إلى تسوية مقبولة لقضية
الفلسطينيين.
وبغي���ة النمذج���ة على هذه التش���خيصات،
نش���ير على س���بيل المث���ال إلى أنه ف���ي أثناء
ج���والت االنتخاب���ات األخيرة التي ش���هدتها
إس���رائيل خالل األعوام  2021- 2019الحظ أستاذ
الجغرافي���ا وتخطيط المدن اإلس���رائيلي أورن
يفتحئيل أن الحمالت االنتخابية بدت بصفتها
هروبًا كبيرًا من القضية المركزية بالنس���بة إلى
مستقبل إسرائيل ،وهي األبارتهايد اآلخذ ،في
ّ
بالتكون بين اليهود والفلس���طينيين،
قراءته،
مؤك���دًا أن التعامي والصمت الحاليين يفاقمان
المش���كلة فقط ،وأن ّرد المعس���كر الذي وصفه
بأن���ه ديمقراط���ي يجب أن يكون بل���ورة جبهة
واس���عة ضد نية «كتل���ة األبارتهايد» (المؤلفة
م���ن أحزاب اليمي���ن وقواه) الرامي���ة إلى إقامة

نظام كولونيالي بين نهر األردن والبحر األبيض
المتوس���ط .وكت���ب يفتحئي���ل أن اليهود هم
أصحاب مواطنة كاملة «في كل مكان في البلد»،
بينما ينقسم المواطنون العرب والفلسطينيون
إلى فئات أدنى :مواطنون (من الدرجة الثانية)
في إسرائيل ،سكان القدس الشرقية ،رعايا في
الضفة الغربي���ة وفي قطاع غزة .ولدى المقارنة
بالوضع الذي كان سائدًا في الماضي في جنوب
أفريقي���ا ،ف���إن اليهود هم «البي���ض» ،والعرب
ّ
«الملون���ون» ،بينما
من مواطني إس���رائيل هم
الفلسطينيون في المناطق هم «السود» .ومئات
المس���توطنات ربطت بصورة مدني���ة المناطق
(المحتل���ة) بإس���رائيل ّ
وحول���ت االحت�ل�ال إلى
ّ
أبارتهايد .وهذا الوضع ع���ززه «قانون القومية
(س ّ
اإلس���رائيلي» ُ
���ن في تم���وز  ،)2018وقانون
ش���رعنة البؤر االس���تيطانية غي���ر القانونية،
اللذان يرسخان السيطرة اإلسرائيلية القانونية
بي���ن نه���ر األردن والبحر ،كما عززته سياس���ة
اقتصادية ّ
توجه معظم موارد البلد إلى السكان
اليهود .وبرأيه ف���إن كل الحديث عن «احتالل»
هناك (ف���ي أراض���ي  )1967و»ديمقراطية» هنا
(داخل الخط األخضر) ،وعن «يمين في مواجهة
يس���ار» أفلس ألنه فق���د أي عالقة ل���ه بالواقع،
ويج���ب اس���تبدال المصطلح���ات الت���ي ّ
تحرك
النض���ال .ومصطل���ح «أبارتهاي���د» ُيعتبر لدى
كثير من الجماهير بمثابة ش���تيمة ،لكن يجب
وحشي ُيعتبر
سياسي
لواقع
كوصف
النظر إليه
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خطرة في القانون الدولي.
جريمة ِ
م���ا ينبغ���ي أن يهمن���ا ف���ي مث���ل ه���ذه
التشخيصات هو:
ً
أوال ،أنه���ا تؤك���د وجود وضع غي���ر اعتيادي
ناجم باألساس عن ممارسات إسرائيل والحركة
الصهيونية؛
ثاني���ًا ،أنها توض���ح أن فلس���طين حاليًا هي
بمنزلة فضاء واح���د خاضع إلى درجات مختلفة
من سلب األرض والالمس���اواة ومصادرة الكيان
الوطني وأس���اليب س���يطرة مختلفة للس���لطة
اإلس���رائيلية الحاكمة نفسها .وبالتالي لم يعد
ّ ّ
لتصور حل لقضية فلسطين يشمل
هناك مجال
فقط جزءًا من الشعب الفلسطيني في األراضي
ً
ً
المحتلة منذ  ،1967بل يتطلب األمر حال شامال.
من ناحية أخرى هذا الكتاب أيضًا أن المجتمع
ٌ
س���تنقع حتى إش���عار
اليهودي ،في معظمهُ ،م
آخر في ما يصفه بأنه «منطقة مريحة» بالنسبة
إل���ى كل ما يتعلق بالصراع مع الفلس���طينيين،
وتغلب على مواقفه حيال هذا الصراع س���متان
رئيس���يتان هم���ا اإلقصاء واإلن���كار ،وال تنتابه
أدنى مش���اعر ذنب أو خجل إزاء ما كان وال يزال
ّ
يتم اقترافه من جرائم وآثام.
ووفقًا للكتاب ،ش���هدت إسرائيل في األعوام
األخيرة تدهورًا في كل مس���توياتها ،وبالرغم
من ذلك فإن أعداد المحتجين على هذا التدهور
لم تتجاوز عش���رات اآلالف الذين استقطبتهم
التظاه���رات ض���د فس���اد رئي���س الحكوم���ة
الس���ابق بنيامي���ن نتنياهو ،في حي���ن بقيت
غالبي���ة اإلس���رائيليين متمس���كة بمفاهيمها
االجتماعي���ة -السياس���ية -االقتصادي���ة التي
ّ
صنمية .وهذا ما
تكاد تس���تحيل إلى مفاهيم
ً
أظهرته مثال نتائ���ج آخر جولة انتخابات والتي
ذهب���ت فيه���ا أكثرية األص���وات إل���ى أحزاب
الليك���ود و»يمينا» (نفتالي بينت) و»إس���رائيل
بيتنا» (أفيغدور ليبرمان) و»أزرق أبيض» (بيني
غانتس) و»أمل جديد» (جدعون س���اعر) وأحزاب
اليهود المتش���ددين دينيًا (الحريديم) ،األمر
ال���ذي يقرأ فيه المؤلفان أن���ه تعبير عن تأييد
اس���تمرار االحتالل في أراضي  ،1967واستمرار
الصراع القومي ،ودع���م االقتصاد النيوليبرالي،
وتوسيع الفجوات االجتماعية ،والعنصرية إزاء
المواطني���ن الع���رب ،وتقلي���ص الديمقراطية،
ّ
العرقي���ة ،وترس���يخ التربية
وتعزي���ز النزع���ة
الفاس���قة غير المنطوية على االنفتاح والنقد،
ّ
والمس بالرفاهي���ة .كما أن في هذه النتائج ما
ُيثب���ت انعدام الفجوة بين القيادة وبين أغلبية
الجمهور.
ّ
ويع���دد الكتاب األس���باب الت���ي ّ
تؤجج هذا
ّ
االس���تنقاع .وفي مقدمها أنه نتيج���ة التعود
على العيش في وضعية صراع ُينظر إليها بأنها
جزء ال يتجزأ من تاريخ اليهود على ّ
مر العصور.
ُ
ُيضاف إلى ذلك أنه بتأثي���ر صيرورة ما تعرف
بـ»عملية التس���وية» التي بدأت في تسعينيات
القرن الفائتّ ،
تكرس في أوساط اإلسرائيليين
حك���م منح���رف وانتقائي ومختل يلق���ي أوزار
المس���ؤولية عن جذور الصراع واس���تمراره وعن
ّ
منع الوصول لحل له عل���ى كاهل الخصم فقط.
وهذا الحكم يتمحور ،بصورة حصرية وإطالقية،
من ح���ول «عن���ف» الخصم وح���ده ويحول ،في
ُ
العمق ،دون أي تعاطف وجداني حياله ودون أي
اعتبار لحاجاته .وهكذا تشكل النظرة السلبية
إلى الفلس���طيني ،ب���رأي المؤلفي���ن ،واحدًا من
ّ
التق���دم إلى األمام في أي
العوام���ل التي تمنع
«عملية سالم» معه.
المؤلف ْين
غير أن الس���بب األه���م في ُع���رف
ِ
يبق���ى كامنًا ف���ي أن جزءًا كبيرًا م���ن الجمهور
اإلس���رائيلي بات مقتنعًا ،مثله مث���ل زعمائه،
بأنه يمكن العيش مع الصراع في الوقت الحالي
وكذل���ك في المس���تقبل القري���ب والبعيد .وما
ّ
يوط���د هذه القناع���ة أن ذلك الج���زء األكبر من
الجمهور اإلسرائيلي وكذلك زعمائه يعتقدون
أن إس���رائيل ال تدفع ثمنًا باهظًا جراء استمرار
االحتالل ف���ي أراض���ي  1967وديمومة الصراع،
وبناء على ذلك يج���ري تكييف النفس مع هذا
الواقع ومواصلة الحي���اة وكأنه ال وجود الحتالل
وقم���ع والن���أي بالنفس عن أي مش���اعر ذنب أو
خجل!
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          (ش���ينخوا)

شرطة االحتالل تقمع احتجاجًا على تجريف المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة يوم  29تشرين األول الماضي.

العنـصـريـ��ة اإلس��ـرائيليـة بـيـ��ن تقـديـ��س مقـابـ��ر الـيهـود
وجثثه��م وحب��س جثامي��ن «األغي��ار» وتدني��س مقابرهم!
كتب خلدون البرغوثي:
انتشر على مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو
لس���يدة مقدس���ية تتمس���ك بقبر ابنها الراحل عالء
فيما كان عناصر من الش���رطة اإلس���رائيلية يحاولون
إبعاده���ا بالقوة عن القبر ،وفي خلفي���ة الصور جرافة
إس���رائيلية تعمل في أرض المقبرة اليوسفية ،شرق
المس���جد األقصى ف���ي مدينة القدس ضمن س���عي
سلطات االحتالل لتنفيذ مشروع «الحديقة التوراتية»
الذي يهدف إلى تحويل محيط المس���جد األقصى إلى
متنزهات تخدم الراوية الصهيونية الدينية بش���أن
الهيكل بشكل خاص والقدس بشكل عام.
هذه ليست المرة األولى التي تنتهك فيها إسرائيل
حرمة المقابر غير اليهودية في أنحاء البالد .فمؤسسة
«ذاكرات» (زوخروت) التي تعنى بـ»جلب معرفة النكبة
ّ
اليهودي ف���ي إس���رائيل» ،باعتبار أن
إلى الجمه���ور
ّ
«معرفة النكبة هي ش���رط حتمي لالعتراف بمسؤولية
اليه���ود عن حصته���م ف���ي النكبة الفلس���طينية»،
أشارت إلى «ممارسة إسرائيل ومؤسساتها المختلفة
ومواطنيها جرائ���م الهدم والتدنيس واالنتهاك ّ
ضد
ّ
المهجرة بأش���كال
المقابر الفلس���طينية في البلدات
ّ
تقشعر لها األبدان».
متعددة
ويش���ير عمر الغباري ،المس���ؤول عن «مركز الجوالت
ومش���روع العودة» في «ذاكرات» ،إلى أن اس���تهداف
ّ
اس���تراتيجي يصبو
ه���ذه المقابر يأتي ضمن «تدمير
إل���ى محو ما هو أبع���د مما تراه العي���ن المجردة ،محو
الفلس���طينية من ّ
ّ
ّ
الحي���ز .تطهير المنظر من
الهوية
ّ
ِس���ماته الفلسطينية واإلس���راع في تهويده من أجل
صياغة صورة جديدة ّ
للحيز تطبع مع الزمن في أذهان
ووعي الجمهور لتربيته وإقناعه بيهودية المكان».
ويس���رد الغباري عدة أمثلة على طم���س آثار مقابر
فلس���طينية في عدة ق���رى مدمرة ،فمنه���ا ما تحول
إلى مراع ألبقار المس���توطنين (مقابر كفر س���بت في
الجليل ويالو وسمس���م) ،وتم تحطي���م القبور في بئر
ّ
وطبرية ،وتحولت مقبرة جمزو مسرحًا
الس���بع وقالونيا
ّ
ّ
النارية والمركبات الجبلية ،كما تم شق طرق
للدراجات
على أجزاء من مقابر دير ياس���ين وطيرة حيفا والشيخ
ّ
المس���يحية في البروة
مراد في يافا .واختفت المقبرة
ّ
تحت إس���طبالت مس���توطنة أحيهود ،ومقبرة صميل
ف���ي تل أبيب اختفت تحت موقف للس���يارات .واحتل
ّ
المس���يحية في معلول ومنع الوصول
الجيش المقبرة
إليها ،وأقيمت س���احة ألعاب ل�ل�أوالد اليهود في تل
أبي���ب فوق عظ���ام الموتى الفلس���طينيين في مقبرة
سلمة.
وفي القدس أطلق اس���م «حديقة االس���تقالل» على
الحدائق العامة التي أقامته���ا على مقبرة مأمن الله،
وغيرها الكثير من األمثلة.

االهتمام الشديد بمقابر اليهود
بالمقاب���ل تتداعى إس���رائيل رس���ميا ،والمنظمات

المدافع���ة عنها ،لتضخيم أي ح���دث في أنحاء العالم
يتضم���ن اعتداء عل���ى يهودي أو انته���اكا لمقبرة أو
لكني���س أو مؤسس���ة أو منظم���ة أو مصلح���ة تجارية
يهودي���ة ،وتبرز اتهام���ات بمعاداة الس���امية وربط
ذلك بإس���رائيل بشكل مباشر أو غير مباشر .بل ذهبت
إس���رائيل أبعد من ذلك ،وبحسب موقع وزارة الشؤون
الدينية اإلسرائيلية العام  2019أقيمت لجنة حكومية
تهدف إلى رعاية المقابر اليهودية في الش���تات عبر
«صيان���ة وترميم ومن���ع هدم المقاب���ر اليهودية في
أنحاء العالم».
وفي مس���وغات القرار تقول وزارة الش���ؤون الدينية
اإلس���رائيلية إن «حكومة إسرائيل تنظر بأهمية كبرى
إلى احترام الميت والحفاظ على التاريخ اليهودي في
الش���تات ،لذلك وافقت الحكوم���ة على إقامة لجنة من
عدة وزارات لمعالجة قضية المقابر في الشتات».
وتض���م اللجنة إضاف���ة لممثلين عن وزارة الش���ؤون
الدينية ،ممثلين عن س���كرتاريا الحكومة ،والمديرين
العامي���ن ل���وزارات الخارجي���ة والش���تات والتع���اون
اإلقليمية ،ورئيس الهستدروت الصهيونية العالمية،
ورئيس الوكالة اليهودية.
ه���ذا االهتم���ام الش���ديد ف���ي تعام���ل إس���رائيل
بقدس���ية مع جثة أو رف���ات اليه���ودي حيثما كانت،
وتس���عى الس���ترجاعها لدفنه���ا حس���ب الطق���وس
الدينية اليهودية ،يقابل���ه تعامل معاكس مع جثث
الفلس���طينيين والعرب من منف���ذي عمليات ،او جثث
أس���رى توفوا في س���جونها ،بطريق���ة تنتهك حرمة
الموتى أوال والقانون الدولي اإلنساني أيضا .إذ تنص
القاعدة  115في القانون الدولي اإلنساني العرفي على
أن ُ«ت َ
عام���ل جثث الموتى بطريقة تتس���م باالحترام،
ُ
ُ
وتحترم قبورهم وتصان بشكل مالئم».
وتش���ير منظمة الصليب األحمر الدولية إلى أنه «تم
تقنين واج���ب معاملة جثث الموتى بطريقة تتس���م
باالحت���رام ،للم���رة األولى ،في اتفاقي���ة جنيف للعام
 .»1929وتعتب���ر ه���ذه القاعدة إحدى قواع���د القانون
الدول���ي العرفي المنطبق���ة في النزاعات المس���لحة
الدولية وغير الدولية.
كما تش���ير منظمة الصليب األحم���ر الدولية إلى أن
«الكثي���ر من ّ
كتيب���ات الدليل العس���كري تنص على
وجوب معاملة جثث الموتى بطريقة تتسم باالحترام».
وحس���ب المادة ( )130من اتفاقي���ة جنيف الرابعة
) (1949فإنه «على الس���لطات الحاجزة أن تتحقق من أن
المعتقلين الذين يتوفون في أثناء االعتقال يدفنون
باحترام ،وإذا أمكن طبقًا لشعائر دينهم ،وأن مقابرهم
تحترم ،وتصان بش���كل مناسب ،وتميز بطريقة تمكن
من االستدالل عليها دائمًا».

مخيم جنين 2002
يخص نص لمنظمة الصليب األحمر إسرائيل بالذكر
عبر اإلشارة إلى أن المحكمة العليا في إسرائيل أيدت
في العام  2002وجوب التزام إسرائيل بقوانين الحرب

ّ
قضية جنين (رفات
فيم���ا يتعلق بجثث الموتى ،ف���ي
الموتى).
وحسب خبر منشور في الموقع االلكتروني لصحيفة
«يديع���وت أحرون���وت» بتاريخ  4نيس���ان  ،2002فقد
رف���ض قضاة المحكم���ة العليا التماس���ا قدمه أعضاء
كنيست عرب ومنظمات حقوقية يطالبون فيه بإصدار
تعليمات للجيش تمنعه من إخالء جثث الفلسطينيين
من مخي���م جنين لدفنها في مقب���رة قتلى العدو في
غور األردن .وجاء رفض المحكمة االلتماس بعد توصل
أطراف القضية إلى تفاهم يتم بموجبه تسليم جثث
الفلسطينيين الذين قتلوا خالل عملية اقتحام مخيم
جنين ألهلهم ،لدفنهم حس���ب الطقوس اإلس�ل�امية
وعل���ى وج���ه الس���رعة وع���دم تش���ييعهم «بش���كل
تحريضي» وإال فسيقدم الجيش على دفنهم.
وبناء على هذه االتفاق ج���اء في نص قرار المحكمة
الذي صاغ���ة القاضيان أه���ارون باراك وثي���ودور أور
والقاضي���ة دوريت بينيش «إن هذا التفاهم مناس���ب
ج���دا ويحترم األحياء واألموات» ،كذلك أش���ار القضاة
إل���ى أنه «وأيض���ا في فت���رات القتال يج���ب االلتزام
بقوانين الحرب».
لكن هذا القرار بقي محصورا في قضية مخيم جنين
فق���ط ،ولم يطبق على الجثث المحتجزة منذ عش���رات
الس���نوات في «مقابر األرقام» ،كما ال تلتزم السلطات
اإلس���رائيلية بتطبيقه حاليا مع جثث الفلسطينيين
الذين تقتلهم خ�ل�ال تنفيذهم عمليات ضد أهداف
إس���رائيلية ،أو بدع���وى تنفيذهم عملي���ات ،أو ممن
يتوف���ون ف���ي الس���جون اإلس���رائيلية من األس���رى
الفلسطينيين.

جثث فلسطينيين مفقودة!
ذك���رت صحيفة «يديع���وت أحرون���وت» بتاريخ 28
حزيران  2020أن وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس
«أص���در تعليماته للجيش لتكثي���ف الجهود من أجل
العثور على عش���رات جث���ث ’المخربين’ المحتجزة في
إس���رائيل والمجهول���ة مواقعها ،في ظ���ل األنباء في
الش���هرين األخيرين عن تقدم ف���ي المفاوضات حول
صفقة لتبادل األسرى مع حركة حماس».
وحس���ب الصحيفة فإن الحديث يتعلق «بعش���رات
جث���ث ’المخربين’ الذين ع���زز الجيش جهوده للعثور
عليها في فترة تولي موش���يه يعل���ون وزارة الدفاع،
لكن هذه الجهود تراجعت إلى حد تجميدها .ويهدف
اإلج���راء إلى أن تكون هناك بطاقة مس���اومة في وجه
حم���اس في حال���ة التوص���ل لصفقة فعلي���ة لتبادل
إسرائيليين أس���يرين لدى حماس هما أفرا منغيستو
وهشام السيد ،وجثتي قتيلين من الجيش هما أورون
شاؤول وهدار غولدين».
وكان���ت صحيف���ة «معاريف» ذكرت الع���ام  2014أن
تعامل إس���رائيل مع مقابر األرقام التي تحتجز فيها
الجثث فيه الكثير من اإلهمال.
وذكرت الصحيفة أن «هناك من يطالب بحرق الجثث،

ويدع���و آخرون إل���ى ضرورة تس���ليمها ،لك���ن الدولة
تحتفظ بها كورقة مس���اومة في قبور خاصة غير أنها
فشلت في العناية بها».
وحس���ب التقرير هناك س���ت مقابر تنظ���م أمورها
تسعة أوامر عس���كرية ،لكن ثالثة تقارير كشفت عن
إهمال في عمليات الدفن وفي صيانة المقابر.

نفتالي بينيت وسع عمليات
احتجاز جثث الفلسطينيين
بع���د ح���رب  2014على قط���اع غزة ،ق���ررت الحكومة
اإلس���رائيلية منع إع���ادة جثث منف���ذي العمليات أو
المقاتلين المنتمين لحركة حماس فقط ،باعتبار أنها
هي التي تحتجز إسرائيليين أو جثث إسرائيليين ،لكن
نفتالي بينيت وخالل توليه وزارة الدفاع قرر في شهر
تش���رين الثاني  2019منع إعادة أي جثة لفلس���طيني
بغض النظر عن االنتماء السياس���ي لصاحبها .ونقلت
القناة الس���ابعة العبري���ة عن بينيت قول���ه إن القرار
يس���ري على الجثث المحتجزة أو الجثث التي س���يتم
احتجازها مس���تقبال وسواء نفذ القتيل عملية فعال أو
كان س���ينفذ عملية لكنه قتل قبل ذلك ،بغض النظر
عن انتمائه السياسي.
س���بق ذلك جدل قضائي في إسرائيل حول صالحية
الحكوم���ة اإلس���رائيلية ف���ي احتجاز جث���ث منفذي
العمليات ،ففي  14كان���ون األول  2017ذكرت صحيفة
«هآرتس» أن المحكم���ة العليا قررت منع الحكومة من
احتجاز جث���ث منفذي العملي���ات ،باعتبار أنه ال يحق
لدولة إس���رائيل احتج���از الجثث ألغراض المس���اومة
عليها ،لع���دم وجود قانون محدد وواضح يس���مح لها
بفع���ل ذلك .وقرر القاضيان يورام دنتس���يغر وجورج
ق���را  -بخالف موق���ف زميلهما القاض���ي نيل هندل-
أنه وفي حال رغبة إس���رائيل بالقي���ام بذلك (باحتجاز
الجث���ث) بإمكانها س���ن قانون يتوافق م���ع المعايير
القانونية اإلس���رائيلية ومع القانون الدولي .فيما رأي
القاضي هندل أن القانون اإلسرائيلي يتيح للحكومة
صالحية احتج���از الجثث ،وربط وجه���ة نظره بالوضع
األمن���ي في إس���رائيل .وقررت المحكم���ة آنذاك منح
الحكومة س���تة شهور لس���ن قانون خاص بذلك ،وفي
حال عدم س���ن قانون تصبح إس���رائيل ملزمة بإعادة
جثث الفلسطينيين لعائالتها.
الحقا أق���رت المحكمة اإلس���رائيلية العلي���ا بتاريخ
 9أيل���ول  2019ج���واز احتج���از إس���رائيل جثامي���ن
الفلس���طينيين من منفذي العملي���ات بغالبية أربعة
قضاة مقابل ثالثة ،ومنحت المحكمة للقائد العسكري
«صالحية احتج���از جثامين الفلس���طينيين ودفنهم
مؤقتا ألغ���راض اس���تعمالهم كأوراق تف���اوض وفقا
للمادة  )3( 133من قانون الطوارئ».
احتجاز جثامين أسرى وموقوفين
بعد أن أمضى األسير داود طلعت الخطيب ( 45عاما)
من بيت لحم نحو  19عاما في الس���جون اإلس���رائيلية،

وقبل ثالثة شهور من موعد اإلفراج عنه ،توفي بجلطة
في السجن ،وبدال من تس���ليم جثته ،قررت السلطات
اإلسرائيلية االستمرار في اعتقال الجثة ،وبعد خمسة
شهور على وفاته ،أي بعد الموعد المحدد لإلفراج عنه
بشهرين ،قررت تسليم الجثة لعائلته.
وفي حالة نصار ماجد طقاطقة ( 31عاما) الذي توفي
بتاريخ  16تم���وز  2019خالل فترة توقيفه وفي مرحلة
التحقيق في س���جن الرملة ،أي أنه لم يكن محكوما وال
مدانا بأية تهمة عند وفاته ،قررت س���لطات االحتالل
احتجاز جثمانه حتى اليوم.
وحس���ب نادي األس���ير الفلس���طيني فإن السلطات
اإلس���رائيلية ال تزال تحتجز جثث سبعة أسرى توفوا
في الس���جون ،من بينهم أنيس دولة المحتجزة جثته
منذ الع���ام  1980وعزيز عويس���ات من���ذ العام 2018
وفارس بارود وبسام الس���ايح في العام  2019وسعدي
الغرابلي وكمال أبو وعر في العام .2020
وفي الس���ادس من آب  2021ذكرت صحيفة «القدس
العرب���ي» أنها أث���ارت مرارا موض���وع احتجاز جثامين
الش���هداء الفلس���طينيين م���ع المتحدث الرس���مي
لألمي���ن العام لألم���م المتحدة أنطوني���و غوتيريش،
وبعد صمته ومبعوثه الخاص لألراضي الفلس���طينية
المحتلة ،بعث نائب المتحدث الرس���مي ،برس���الة جاء
فيه���ا« :ردًا على س���ؤالك ح���ول الجثث الت���ي ال تزال
رهن االحتجاز اإلس���رائيلي ،يمكنن���ا أن نقول ما يلي:
يعرب األمين العام مرارًا وتكرارًا عن قلقه العميق إزاء
استمرار الممارسة اإلسرائيلية باحتجاز جثث القتلى
الفلس���طينيين ،ويدعو إس���رائيل إلى إع���ادة الجثث
المحتجزة إلى عائالتهم ،بما يتماش���ى مع التزاماتها
بموجب القانون الدولي اإلنساني».

ال احترام لغير اليهودي
عن���د تناول وجه���ات نظر رجال الدي���ن اليهود في
قضية موت اليه���ود وغير اليهود (األغيار) يبرز أيضًا
نوع من الخالف على طبيعة الكلمة التي تستخدم في
وصف وف���اة اليهودي وغير اليهودي ،ففي الس���ياق
العبري يتم اس���تخدام كلمة «נפטר» (تلفظ ِ«نفتار»)
في وص���ف وفاة اليهودي ،وتعني أن���ه انقطع أو رفع
عنه واجب تنفيذ الوصايا الدينية .وبحس���ب صحيفة
«يس���رائيل هيوم» ي���رى بعض الحاخام���ات أن هذه
الكلم���ة حصرية في اليهود ،رغم ع���دم ورودها بهذا
الش���كل الخاص في النص���وص الديني���ة اليهودية،
«مت») في
فيما تس���تخدم كلمة م���ات «מת» (وتلفظ ِ
وصف وفاة غير اليهودي وعن���د نفوق الحيوان ،فيما
يرى آخرون إمكانية استخدام الكلمتين في السياقين
اليهودي وغير اليهودي .لكن الدارج في اللغة العبرية
بم���ا فيها الصحافي���ة تخصيص كلم���ة لوصف وفاة
اليهود ،ال تستخدم في وصف وفاة غيرهم .والمالحظ
أن مراس���ل «يسرائيل هيوم» أساف غوالن تناول هذه
القضية تحت عنوان بارز نصه :هل يمكن قول «نفتار»
لغير اليهودي أو للحيوان؟
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كـيـ��ف يـتـ��م بـنـ��اء الـمـيـزانـيـ��ة الـعـامـة إلس��ـرائـيـل؟
كتب وليد ّ
حباس:
بعد ثالثة أعوام بدون ميزانية عامة لدولة إس���رائيل،
قام الكنيست بالتصويت على قانون الميزانية للعامين
 2022-2021في جلس���ات ماراثونية استمرت ثالثة أيام
وانتهت فجر يوم الجمعة  5تش���رين الثاني  .2021وإن
عدم المصادقة على قانون الميزانية كان س���يعني أن
الدولة ستستمر في أزمتها الداخلية لفترة أخرى ،وأن
الحكومة الحالية ستس���قط وتبدأ بالتحضير النتخابات
جدي���دة .ميزانية الع���ام  2022التي تم���ت المصادقة
عليها بش���كل نهائي وصل���ت إلى حوال���ي  453مليار
ش���يكل ،سيذهب منها حوالي  70مليارا لوزارة التربية
والتعلي���م و 12ملي���ارا للتعليم العال���ي ،باإلضافة إلى
حوال���ي  45مليارا لوزارة الصح���ة و 60مليارا لألمن .وقد
مر قانون الميزانية فجر يوم الجمعة بعد أن وافق عليه
 59عضو كنيست مقابل  53معارضين .وقبل يومين من
ذلك ،تمت المصادقة أيض���ًا على قانون ميزانية العام
الحالي  )1( .2021وبذلك يكون االئتالف الحكومي بزعامة
نفتال���ي بينيت ويائير لبيد ق���ام بتحقيق نصر جديد،
والحص���ول عل���ى ضمانة صلبة بعدم تف���كك الحكومة
الحالية على األقل خالل العام القادم.
وتعتب���ر الميزانية من أه���م وأعقد الق���رارات التي
تتخذه���ا الحكومات اإلس���رائيلية ،والت���ي تكون لها
تبعات مباشرة وفورية على استمرارها أو تفككها.
في هذه المقالة نس���تعرض ماهية قانون الميزانية
العامة ،وكي���ف تتم صياغة ميزاني���ة الدولة ،وما هي
التجاذبات التي ترافق األمر.

ً
أوال :ما هي ميزانية الدولة
ميزانية الدول���ة /الحكومة هي عب���ارة عن تقديرات
للمصروفات والمدخوالت لعام واحد فقط ،يبدأ من شهر
كانون الثاني ويستمر حتى شهر كانون األول .وبشكل
عام ،تتوزع مصروفات الحكومة على عدة قطاعات أهمها:
التعليم ،واألمن ،والصح���ة ،ومخصصات الحكومة التي
تشمل التأمين الوطني والبطالة والشيخوخة ،وتمويل
مصروف���ات الدولة مث���ل رواتب الموظفين والش���رطة
والمش���تريات الحكومية ،باإلضافة إلى البنية التحتية
ف���ي الدولة ،وتمويالت تقدمها الدولة إلى الش���ركات،
وأخيرا ميزانية خاصة بكل وزارة في إس���رائيل )2( .وفي
المقابل على الدولة أن تش���ير إل���ى المصادر التي من
خاللها س���يتم تمويل هذه المصروفات والتي بالعادة
تكون عب���ارة عن ضرائب مباش���رة وغير مباش���رة على
أنواعها .من هنا ،فإن قرار رفع أو تقليل الضريبة أو سن
التقاعد ،على س���بيل المثال ،ستكون له تبعات مباشرة
على مدخ���والت الدولة ،بالتالي عل���ى مصروفاتها .في
حال كانت المصروفات أعلى من المدخوالت ،على قانون
الميزانية أن يشير إلى مصادر التمويل اإلضافية التي
س���تغطي العجز المتوقع .عادة يتم تمويل العجز من
خالل قروض تحصل عليها وزارة المالية .وفي كل عام،
وبالتحديد في ش���هر تش���رين الثاني ،تتم المصادقة
في الكنيس���ت وبالقراءات الثالث على قانون الميزانية
للعام القادم.
ثانيًا :كيف يتم تشكيل ميزانية الدولة
عند وضع ميزانية الحكومة ،هناك ثالثة أسئلة صعبة
يمكن القول إن مجمل النقاش���ات داخل الحكومة تدور
حولها ،وهي :كيف يتم تحديد حجم الميزانية؟ كيف
يت���م توزيع الميزاني���ة بين الوزارات؟ من أين س���يتم
تمويل الميزانية؟
ويت���م إقرار ميزانية الحكومة داخل الكنيس���ت على
ش���كل قانون على أن تغطي الميزانية فترة عام كامل
تبدأ مع بداية السنة (أي في شهر كانون الثاني) .لكن
عملية التحضير للميزانية تبدأ قبل ذلك وتستمر مدة
عام .مثال ،عند تحضير ميزانية العام  ،2022تمر عملية
صياغة الميزانية بالمراحل التالية:
فترة التحضير :وتس���تمر من ش���هر كان���ون الثاني
 2021وحتى شهر حزيران  .2021في هذه الفترة ،تقوم
ال���وزارات المختلف���ة بالتحضي���ر لميزانيتها الخاصة،
وتقدير مصروفاتها للعام القادم.
طرح مش���روع الميزانية داخل الحكومة :وتمتد هذه
الفت���رة ما بين حزيران حتى آب .وتش���مل هذه الفترة
نقاشات ما بين وزارة المالية والوزارات المختلفة بحيث
يتم اقتطاع أجزاء م���ن وزارة معينة ومنحها إلى وزارة
أخرى .هذه المرحلة تعتب���ر األهم ،وتهيمن على هذه
العملية لجنة الميزانية داخل وزارة المالية والتي تبرز
باعتبارها الجسم األهم والذي يحدد ليس فقط مصير
الميزانية وانما أيضا حصص كل وزارة.
تحضير مشروع الميزانية قبل عرضه على الكنيست:

الميزانية في إسرائيل :عقدة االئتالفات الحكومية.

وهي فترة تمتد ما بين آب وحتى تشرين األول.
التصوي���ت داخل الكنيس���ت بث�ل�اث ق���راءات .ويتم
التصويت عادة في شهر تش���رين الثاني وهو ما حصل
قبل أيام في أثن���اء المصادقة على ميزانية العام .2022
وتعتبر هذه المرحلة أساس���ية في تحديد عمر الحكومة
اإلسرائيلية التي قدمت مشروع الميزانية .في حال فشل
الكنيست في المصادقة على الميزانية في شهر تشرين
الثاني ،فإن القانون يس���مح للحكوم���ة بإجراء تعديالت
ورفع المشروع للتصويت مجددا حتى مدة أقصاها ثالثة
شهور من بداية العام المالي .وفي حال تعذر األمر ،يتم
ّ
حل الكنيس���ت والذهاب إلى انتخابات جديدة لتشكيل
حكومة تكون قادرة على سن قانون الميزانية.
حس���ب القانون ،ف���إن الفش���ل ف���ي المصادقة على
الميزانية س���يؤدي إلى انتخابات جدي���دة .ولكن على
الحكوم���ة الجديدة أن تق���دم ميزانيتها وتحصل على
الموافقة النهائية للكنيس���ت في م���دة ال تتجاوز 145
يوما من تش���كيل الحكومة .هذا مثال م���ا حصل عندما
أفش���ل بنيامين نتنياه���و قانون الميزاني���ة في العام
الس���ابق ،وقررت إس���رائيل الذهاب إلى انتخابات .بعد
تش���كيل حكومة بيني���ت /لبيد في بداي���ة حزيران من
هذا الع���ام ،كان أمام بينيت م���دة  145يوما فقط لحث
الكنيس���ت على المصادقة على ميزانية العام القادم،
وأال كانت إسرائيل ستذهب إلى انتخابات جديدة.

ثالثًا :من هو الطرف المسؤول عن صياغة الميزانية؟
تعتب���ر وزارة المالي���ة من الوزارات الس���يادية ،فهي
المس���ؤولة عن تحدي���د الميزانية بش���كلها النهائي.
وداخل وزارة مالية ،هناك دائرة تدعى دائرة الميزانية
والتي تعتبر دولة داخل الدولة .رئيس دائرة الميزانية
في الفترة الس���ابقة كان ش���اؤول مريدور ،وهو ابن دان
مري���دور ،الليكودي المع���روف .هذا يعن���ى أن وقوف
أفيغدور ليبرمان (رئيس حزب «إس���رائيل بيتنا») على
رأس وزارة المالي���ة قد ال يكون ل���ه تأثير جذري .بل إن
األنظ���ار عادة م���ا تتجه إل���ى رئيس قس���م الميزانية
وطاقمه المهني المختص .وعليه ،قام ليبرمان بتبديل
ش���اؤول مري���دور قبل حوالي ش���هرين ،ووض���ع مكانه
يوغي���ف غردوس وال���ذي قد يكون أقرب إل���ى ليبرمان

        (إ.ب.أ)

وأكثر استعدادا إلنجاح عمل االئتالف الحكومي الحالي
مقارن���ة بمريدور اب���ن أحد أعمدة ح���زب الليكود الذي
خرج للمعارضة .وبش���كل عام ،يت���رأس غردوس طاقما
كبي���را من المختصين .وكل مختص يكون مس���ؤوال عن
قط���اع معين أو عن وزارة معينة ،مثل التربية والتعليم،
األمن ،الس���لطات المحلي���ة ،الطاقة ،الصح���ة وغيرها.
هؤالء المختصون يراقبون عن كثب عمل الوزارات التي
يتابعون عملها ،ويعرفون بالتحديد ما هي الميزانيات
الت���ي تحتاجها كل وزارة ،ولديهم س���لطات واس���عة
لالطالع على ملفاتها الداخلية وحركاتها المالية.
مث�ل�ا ،الموظ���ف المخت���ص بالتعليم داخ���ل دائرة
الميزاني���ة يلتقي بش���كل حثي���ث مع وزي���ر التعليم
ووكيله ،ويعلم بش���كل مفصل كيف تتم إدارة ميزانية
وزارة التعلي���م .وفي فترة التحضي���ر للميزانية ،والتي
كما أسلفنا تمتد من كانون الثاني حتى حزيران ،يقوم
المختص المس���ؤول عن التعليم بوضع ميزانية لوزارة
التعلي���م .ثم يجل���س هذا المختص م���ع وزير التعليم
ووكيله ويمرون على كل تفاصي���ل الميزانية بحيث أن
وزير التعليم يواف���ق أو يرفض ،أو يعيد توزيع األموال
التي يقترحها المختص من وزارة المالية .على المختص
في شؤون التعليم والمنتدب من وزارة المالية أن يصل
إل���ى اتفاق مع وزير التعليم نفس���ه حتى يتم الوصول
إلى صيغة نهائي���ة لميزانية وزارة التعليم .وهذا يتم
مع كافة الوزارات في إس���رائيل .لكن في معظم الحاالت
ال يتم الوص���ول إلى اتفاق .مثال ،ق���د تصطدم مهنية
المختص المنتدب م���ن وزارة المالية مع طموحات وزير
التعليم وأجندته الحزبية ووع���وده االنتخابية .وعليه،
تتم صياغة نقاط الخالف ورفعها إلى جلس���ة الحكومة
في الفترة التي تمتد ما بين حزيران حتى آب .في هذه
الجلسات الحكومية ،قد يستطيع وزير التعليم أن يصر
عل���ى مواقفه ويطالب بأم���وال إضافية على العكس من
توصي���ات المخت���ص المنتدب م���ن وزارة المالية ،لكن
األمر س���يكون على حساب وزارة أخرى .وعليه ،في أثناء
جلس���ات الحكومة ف���ي تلك الفترة ،يت���م الوصول إلى
تس���ويات ومساومات قد تهدد اس���تقرار الحكومة ألن
تحقيق أحد الوزراء لمطالبه المالية ستكون على حساب
وزارة أخ���رى .هذا يعني أن عملي���ة صياغة الميزانية ال

صـدر حــديــثــ ًا عــن

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «

»

قـرارات المحكمـة العليـا اإلسرائيلية
بشأن األراضي الفلسطينية المحتلة
()1967
ســوســن زهـــر

تعتبر عملية مهنية بش���كل مطلق ،وإنما هي خاضعة
لتجاذب���ات وتفاهمات سياس���ية ،وتنازالت في مجاالت
مقابل مكاسب في مجاالت أخرى.
ع���ادة ،ال تكون هذه العملية المعق���دة واضحة تمام
الوض���وح للوزراء ،خصوص���ا أولئك الذي���ن يصلون إلى
في َف َ
منصب الوزير ألول مرة ُ
اجأون بأنهم ال يملكون اليد
العلي���ا في تحديد ميزانية وزارتهم .وعادة ما يس���خط
هؤالء الوزراء على ذلك الش���خص المهني الذي يجلس
في وزارة المالية ويحدد مصير باقي وزارات الدولة .هذا
يعني أن هناك طاقما من المختصين ،تتراوح أعمارهم
ما بي���ن  45-30عاما ،وه���م الذين يح���ددون ميزانيات
الوزارات في إسرائيل وبالتالي يحددون مصيرها بشكل
ق���د يعني أن الوزير المس���ؤول عن الوزارة س���يكون له
مجال مناورة محدود نس���بيا .لكن ف���ي المقابل ،عندما
يتم الوصول إلى طريق مس���دود من قب���ل المختصين
في وزارة المالية ،يتدخل المس���توى السياسي .فمثال،
في تموز من هذا العام كانت وزارة الدفاع اإلس���رائيلية
بزعامة بين���ي غانتس تطالب بميزانيات كبيرة جدا .أما
المختص بش���ؤون األم���ن والمنتدب م���ن وزارة المالية
فكان يرف���ض رفضا قاطعا من���ح وزارة الدفاع كل هذه
المبال���غ الطائلة .وعندما وصل األط���راف المتخاصمون
إلى جلس���ة الحكومة ،دخل وزير الدف���اع غانتس ووزير
المالية ليبرمان إلى غرف���ة مغلقة ،وطلبا من طواقمهما
المختصة الخروج ،وتم الوصول إلى اتفاق سري يحتكم
إل���ى حس���ابات سياس���ية وائتالفي���ة ،ضاربين بعرض
الحائط كل توصي���ات المختصين الذين يعملون داخل
دائ���رة الميزانية .هذا المثال ال���ذي حصل بالفعل قبل
ش���هرين ،قد ال يك���ون قابال للتكرار ف���ي كل مرة ،ومن
قبل كل الوزراء ،لكنه إش���ارة إل���ى أن الوزير قد ال يكون
في جمي���ع الحاالت هو الحلقة األضع���ف في أثناء بناء
الميزانية.

أخيرًا :الميزانية تعتبر المحطة
األصعب من عمر االئتالفات الحكومية
لطالما كانت عملي����ة المصادقة على ميزانية الحكومة/
الدول����ة اإلس����رائيلية محطة سياس����ية هام����ة .إن عدم
الوصول إلى ميزانية س����يعني أن عل����ى الدولة والوزارات

المختلفة أن تس����تمر بالعمل وفق ما ه����و موجود لديها
م����ن العام الس����ابق .هذا يعني أن الدول����ة لن تتمكن من
المصادقة على مشاريع جديدة ،ولن يكون هناك استقرار
في االقتصاد وبالتالي س����تدخل الدولة في أزمة .هذا ما
حصل في الس����نوات الثالث األخيرة .لكن في الحكومتين
األخيرتي����ن ،أي حكومة نتنياهو -غانتس في العام 2020
وحكومة بيني����ت -لبيد الحالية ،فإن الحكومة كانت تقوم
على اتفاق مناوبة بحيث يتم اس����تبدال رئيس الحكومة
االئتالفي����ة بعد مرور عامين على عمر الحكومة .وحس����ب
القانون ،ف����إن رئيس الحكوم����ة األول (أي نفتالي بينيت
ف����ي حالة الحكومة الحالية) س����تكون له الي����د العليا في
تحديد مصير التناوب .والس����بب ه����و أن رئيس الحكومة
األول ضمن اتفاق التناوب عليه أن يقر الميزانية الخاصة
بفترة رئي����س الحكومة الثاني (أي يائي����ر لبيد في حالة
الحكوم����ة الحالية) .وبكلم����ات أخرى ،إذا أفش����ل بينيت
مشروع الميزانية العامة للعامين  ،2024-2023أي ميزانية
العامين اللذين من المفترض أن يحكم خاللهما خليفته
لبيد ،فإن الكنيس����ت سينحل ،وس����تتفكك الحكومة ولن
يس����تطيع لبيد الوصول إل����ى منصب رئي����س الحكومة.
وبالتال����ي ،يمكن القول إنه على الرغ����م من فرحة اإلنجاز
التي أبدته����ا الحكومة الحالية عندما صادق الكنيس����ت
على ميزانية العام القادم بعد تعثر دام ثالث س����نوات،
إال إن االمتحان الحقيقي أمام الحكومة سيكون في العام
القادم ،أي في ش����هر تش����رين الثاني من الع����ام ،2022
عند إقرار ميزانية الس����نوات التي سيحكم خاللها لبيد.
وهذا بالطبع ما لم تطرأ مس����تجدات أخرى قد تنهي عمل
الحكومة الحالية ،قبل الوصول إلى ذلك التاريخ الحاسم.

(هــوامــش)
1 .1أري���ك بن���در ،بأغلبي���ة  59عضو كنيس���ت :تمت
المصادق���ة على قان���ون ميزانية الع���ام ،2022
معاريف 5 ،تش���رين الثان���ي  .2021أنظر الرابط
التال���يhttps://www.maariv.co.il/news/ :
politics/Article-875386
2 .2الكنيس���ت ،ميزانية الدول���ة .2021 ،أنظر الرابط
التاليhttps://bit.ly/3bG7T9f :
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 ..في نزل إعادة تأهيل لمدانين بجرائم عنف أسري.

تحقـيـق صحـافـي« :سلـطـة ُتـأهيـل السجنـاء» تنفق عـشـرات
مـاليـيـن الـشـواكـل سنـويـًا تفيـد  6بالمئة فقط من السجناء!
كتب سليم سالمة:
ُ َّ
كآلية ّ
«النظام ،بمجملهّ ،
لدر األموال وهذه األموال ال ت َوظف
مبني
ٍ
ُ َ
ف���ي خدمة أهدافه���ا المعلنة ،التي في مركزها تحس���ين ظروف
الس���جناء .الغالبية الساحقة من الس���جناء الذين يتم تسريحهم
ال يحصلون على أي مس���اعدة مما يستحقونه بموجب القانون ...ال
دعم ،ال ميزانيات وال توجيه من جانب األش���خاص الذين ال وظيفة
لهم س���وى القيام بهذا ،بالضبط ....من يملك المال يمكنه ش���راء
حريته بصورة أس���رع» -ه���ذا هو ملخص الئح���ة االتهام الخطيرة
التي ُيشهرها تحقيق صحافي نشره موقع «مركز شومريم» مؤخرًا
ضد «س���لطة إعادة تأهيل الس���جناء» في إس���رائيل ،قصوراتها
وإخفاقاتها ،وما يترتب على ذلك من أثمان إنس���انية ،اقتصادية
واجتماعية فادحة وبعيدة األثر.
«مركز شومريم» ُ
(الح ّراس) هو ،كما يعرف نفسه« ،مركز لإلعالم
والديمقراطية؛ جس���م إعالمي غير سياس���ي غايته تعزيز أسس
الديمقراطية في إسرائيل من خالل المشاريع اإلعالمية والتعاون
مع وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية األخرى» .أما «سلطة إعادة تأهيل
َ
السجناء» (اسمها الرسميُ ،
ستخدم في موقعها الرسمي وفي
الم
ّ
حكومي
راس�ل�اتها ،هو «س���لطة تأهيل األس���رى») فهي جسم
ُم
ِ
يحظ���ى باس���تقاللية إدارية ،لكن���ه يخضع لمراقب���ة وزير العمل
والرفاه االجتماعي ،وتبلغ ميزانيته (الحكومية) أكثر من  60مليون
ش���يكل .وهي تعمل بموجب قانونين اثنين بوجه أساس ،أولهما
هو «قانون س���لطة تأهيل الس���جين» وثانيهما «قانون التسريح
المشروط من السجن» الذي يشترط اإلفراج المشروط عن السجين
بمش���اركته ـ خالل فترة االشتراط (الفترة االحترازية) ـ في برنامج
ّ
ّ
تأهيلي ،خاضع للمراقبة.
عالجي،

إمكانيات أقل ـ فترة سجن َ
أطول
في أعقاب البحث الذي أجراه الكنيس���ت قبل نحو عقد من الزمن
ح���ول موضوع «إع���ادة تأهيل الس���جناء» ،أصدر «مرك���ز األبحاث
والمعلومات» التابع للكنيست ،في تموز  ،2011تقريرًا تحت عنوان
«معطيات في موضوع إعادة تأهيل األس���رى» كانت التالية إحدى
الخالصات المركزية التي توصل إليها التقرير وأكدها« :عدم قدرة
سلطة تأهيل األس���رى على إعداد برامج تأهيلية لجميع السجناء
تم���س بالمس���اواة ،بصورة حادة :ذل���ك أن الدول���ة ال توفر ظروفًا
متساوية لجميع السجناء في كل ما يتعلق بإعادة تأهيل السجناء
وبتس���ريحهم المبكر (أي ،قبل انقضاء فترة المحكومية الكاملة).
فالس���جناء الذين ال تستطيع سلطة تأهيل األس���رى إعداد برامج
تأهيلي���ة لهم بينم���ا لديهم اإلمكانيات المالية الكافية لش���راء
برام���ج تأهيلية خاصة يس���تطيعون المثول أمام «لجنة تس���ريح

السجناء» ،ثم الفوز باإلفراج المبكر ،بينما السجناء الذين ال تتوفر
لديهم اإلمكانيات المادية لذلك ،ال يستطيعون المثول أمام لجنة
تسريح السجناء ويبقون في السجن فترة أطول حتى إتمام فترات
محكومياتهم كاملة».
رغم مرور أكثر من عش���ر س���نوات على هذا التقرير وما ورد فيه
خالصات خطير ٍة
م���ن عرض للواقع التعيس في هذا المج���ال ومن
ٍ
للغاي���ة ،إال أن الوضع ال يزال على حال���ه في هذا المجال .ال بل جاء
تقرير مراقب الدولة الس���نوي األخير ،الذي صدر في أيار من العام
الجاري ،ليؤكد حقيقة استمرار هذا الوضع نظرًا ألن «سلطة تأهيل
الس���جناء تجد صعوب���ة بالغة في تنفيذ خط���ط العمل ،حتى من
سنوات سابقة خلت ،إلى جانب الصعوبة البالغة أيضًا في الوصول
إلى جميع الس���جناء بغية فحص ما إذا كان في اإلمكان بناء برامج
تأهيلية لهم».
ه���ذه الحقائق يؤكدها أيضًا س���جناء تم اإلف���راج عنهم مؤخرًا
أدل���وا بآرائه���م ضم���ن التحقي���ق الصحاف���ي .يق���ول أحدهم:
«األش���خاص الذين أعرفهم أنا والذين اس���تطاعوا الخروج بفضل
برامج تأهيلية خاصة هم أش���خاص محظوظون نجحوا في ش���راء
حريته���م بالمال ...فم���ن يمتل���ك اإلمكانيات المادي���ة الكافية
يس���تطيع الخروج من الس���جن في إفراج مبكر ،بينما يضطر من ال
يمتل���ك مثل هذه اإلمكانيات إلى البقاء في الس���جن وقضاء فترة
محكوميت���ه كاملة» .ولكن ،حتى البرنام���ج التأهيلي الذي تضعه
«س���لطة إعادة تأهيل السجناء» لفترة ما بعد التسريح «هو برنامج
قاصر وال يلبي االحتياجات األساسية التي تضمن للسجين إعادة
التأهيل الحقيقية» ،كما يقول الس���جين ذاته ،موضحًا« :يقتصر
هذا البرنامج على مجموعة صغيرة تعقد لقاءات قليلة ،مرة واحدة
كل فترة من الزمن ...وإذا كانت س���لطة تأهيل الس���جناء ال تعرف
كيفية إعادة تأهيل السجناء والبرامج المالئمة لذلك والتي تلبي
هذه الحاجة ،فليس ثمة مبرر لوجودها ،على اإلطالق».
يلفت س���جين س���ابق آخر ،يق���ود مجموعة انتظم���ت للمطالبة
بـتحس���ين ظروف الس���جناء وتدي���ر صفحة على موق���ع التواصل
االجتماعي «فيس���بوك» تحت عنوان «احتجاجات الس���جناء» ،إلى
المعطيات الواردة في تقرير مراقب الدولة الصادر في أيار ،2021
والتي تفيد بأن مجموع عدد الس���جناء في الس���جون اإلسرائيلية
(حتى موعد إعداد التقرير إياه) بلغ  14234سجينًا ،من بينهم164 :
ً
«متس���لال» (أي :من الالجئين األفارقة في إسرائيل) 9357 ،سجينًا
جنائيًا و 4713سجينًا «أمنيًا» /سياسيًا ،من بينهم  2974محكومون
و 1739معتقلون لم ُي َّ
قدموا إل���ى محاكمات و /أو لم تصدر أحكام
بحقهم.
ويضيف أن س���بعين بالمئة من السجناء الذين يتم تسريحهم
ّ
تأهيلي؛ وهي نسبة مرتفعة
في إسرائيل ال يخضعون ألي برنامج

ج���دًا له���ا الكثير من األبع���اد والنتائ���ج الخطيرة التي س���نأتي
عليها الحقًا هنا ،س���واء على الصعيد اإلنس���اني أو االجتماعي أو
االقتصادي .ومن بي���ن الـثالثين بالمئة الذي���ن يخضعون لبرامج
تأهيلية مختلفة ،فعلية كانت أم إس���مية فقط ،عش���رون بالمئة
فق���ط (أي  6بالمئة فقط) هم الذين يحصل���ون على هذه البرامج
من خالل «س���لطة تأهيل السجناء»؛ ثم يتس���اءل« :ما الغرابة ،إذًا،
في أن نس���بة السجناء الذين يعودون إلى السجن بعد تسريحهم
تزيد عن  40بالمئة؟»!

ُ ٌ
ٌ
ومكلف
الباب إلى الحرية المبكرة ضيق جدًا
يعلم كل سجين إس���رائيلي يقضي محكومية بالسجن الفعلي
أن مش���اركته في نش���اطات تأهيلية في داخل السجن من شأنها
مس���اعدة عندما تحين اللحظة التي يستطيع
أن تكون له وسيلة
ِ
ُ
فيها التوجه إلى «لجنة تس���ريح الس���جناء» لطلب خصم ثلث مدة
محكوميت���ه واإلفراج عنه بع���د قضاء ّ
ثلثي ه���ذه المدة .ذلك أن
المشاركة في تلك النش���اطات في داخل السجن هي شرط مسبق
مركزي للتس���ريح المبكر .يقول أحد الس���جناء الس���ابقين ،ضمن
ُ
تحقيق «شومريم»« :شاركت في مجموعة عالجية كان من المخطط
لها عقد عش���رة لق���اءات ،لكن أس���بابًا تقنية خاصة بالمرش���دة
المس���ؤولة عن المجموعة أدت إلى فض هذه المجموعة بعد اللقاء
الثامن وعدم اس���تكمال جميع اللقاءات المقررة سلفًا» .ويضيف:
ُ
«منذ لحظة عدم استكمال جميع اللقاءات ،أصبحت في تعريفهم
سجينًا لم ّ
يمر بعملية إعادة تأهيل في داخل السجن ،بغض النظر
عن حقيقة اعترافي بالمخالفة ومش���اركتي في اللقاءات بإرادتي
ُ
الحرة» .فطبقًا للمعايير الرس���مية التي تعتمدها «س���لطة إعادة
تأهيل األس���رى»« ،حقيقة أنني لم أستكمل جميع اللقاءات التي
ٌ َ
تش���ملها الدورة العالجية ،أعت َبر س���جينًا غير متأهل في السجن،
األم���ر الذي يعني ع���دم اس���تحقاقي االنضمام إل���ى برنامجهم
ّ
التأهيلي».
تنبغي اإلشارة هنا إلى حقيقة أن االنضمام إلى برنامج تأهيلي
ضمن «س���لطة تأهيل السجناء» يش���كل ،في أحيان كثيرة ،بارقة
األمل الوحيدة في أن يحظى الس���جين بحريت���ه المبكرة ،أي قبل
موعد انتهاء فترة محكوميتهُ .يعرض مثل هذا البرنامج أمام «لجنة
ّ
والمقومات األساسية
تس���ريح السجناء» ويش���كل أحد االعتبارات
في قرارها النهائي بش���أن قدرة الس���جين على الخروج المبكر من
الس���جن والعودة إلى أحض���ان المجتمع ليبدأ مس���يرة إعادة بناء
حياته من جديد .أما الذين ال ينجحون في اجتياز هذه العقبة نحو
فتح الباب واالنطالق إلى الحرية من جديد ،فيضطرون مرغمين إلى
ّ
اللجوء إلى برامج تأهيلية خاصة ّ
تعدها وتنفذها شركات تجارية
ً
خاصة ،بدال من «س���لطة تأهيل الس���جناء» الحكومية التي تعمل

صـدر عــن
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «

»

مــعــنــى إســرائــيــل
ْ
رابكن
يعقوب مِ .

تـرجـمـة وتقديم:
حــســن خــضــر

بميزانيات حكومية ،األمر الذي يكلفهم مبالغ طائلة ،نسبيًا ،تصل
إلى آالف الشواكل للبرنامج الواحد .وهذا خيار ال يستطيع التفكير
ب���ه ثم إخراجه إلى حيز التنفيذ ،بطبيعة الحال ،س���وى الس���جناء
المقتدرين ماليًا والذين يعادلون في المجمل ما نس���بته  6بالمئة
فقط من مجموع الس���جناء اإلس���رائيليين المحكومي���ن ،أي بضع
مئات قليلة فقط ،بينما يبقى الج���زء األكبر منهم خارج إطار هذا
المسار ،برغم اس���تحقاقهم المثول أمام «لجنة تسريح السجناء»،
لكن الس���بب هو عدم قبولهم واستيعابهم في البرامج التأهيلية
التي تنظمها ،ويفترض أن تنظمها« ،س���لطة تأهيل الس���جناء».
وهؤالء األخيرون يش���كلون ـ حس���ب تقرير مراقب الدولة الشامل
من أيار األخير ـ أكثر من  70بالمئة من الس���جناء اإلسرائيليين ،إذ
ال يتم تسريحهم من السجون إال بعد انتهاء فترات محكوميتهم
بالكامل.
يع���ود هؤالء الس���جناء ،الذين يش���كلون  70بالمئة من مجموع
الس���جناء اإلسرائيليين ،إلى المجتمع إذًا بدون مشاركتهم في أي
دورات أو أطر عالجية تأهيلية في داخل السجن وبدون حصولهم
على أي مرافقة تأهيلية في خارج السجن ،بعد مغادرتهم أسواره.
وفي هذا الس���ياق ،تفي���د المعطيات الواردة ف���ي تقرير مراقب
الدولة المذكور بأن عدد الس���جناء الذين فازوا باإلفراج المبكر ،من
خالل «لجنة تس���ريح الس���جناء» ،في العام  2020بلغ  752س���جينًا
(مقابل 888 :سجينًا في العام  1425 ،2019سجينًا في العام ،2018
 1351سجينًا في العام  2017و 1643سجينًا في العام  ،)2016بينما
أف���رج عن  4419س���جينًا بعد أن أنهوا فت���رات محكوميتهم كاملة
(مقابل  5229سجينًا في العام  5744 ،2019سجينًا في العام ،2018
 4876سجينًا في العام  2017و 5036سجينًا في العام .)2016
ّ
ّ
لكن هذه المس���ألة ،بحس���ب ما ينوه تحقيق «شومريم» ،تحتم
النظ���ر إليها ومعالجتها في س���ياق اجتماع���ي ـ جماهيري عام:
صحيح أن الس���جناء ليس���وا «مالئكة» بالطبع ،وإنم���ا هم ُمدانون
بق���رارات قضائية وثمة بينه���م مجرمون حقيقي���ون وخطيرون
أيضًا ،إال أن وضعهم خلف القضبان ٌ
بعيد جدًا عن أن يكون نهاية
المط���اف ،ب���ل إن مهمة إع���ادة تأهيلهم ودعمه���م لتمكينهم
من العودة واالنخ���راط مجددًا في المجتمع وأنش���طته المختلفة
ينبغ���ي أن تكون مهمة المجتمع بأس���ره والجمه���ور عامة .فمن
الواضح تمامًا ّأن ف���ي ذلك ،بالطبع ،فائدة للمجتمع كله ،للجمهور
بأكمل���ه وللدولة أيض���ًا ـ أن يعود هؤالء األش���خاص ،على اختالف
ش���خصياتهم ،توجهاته���م ومس���توياتهم ،إل���ى المجتمع وقد
حصل���وا على العالجات الالزمة والمناس���بة ،نالوا التأهيل المالئم
وأصبح���وا أكث���ر قدرة عل���ى االنخراط ف���ي حي���اة المجتمع كقوة
ً
فاعلة ُومنتجة ،أقل ميال واس���تعدادًا الرت���كاب مخالفات قانونية
في المس���تقبل ،وهو ما س���يقلل أيضًا من نسبة معاودة الجريمة،

األمر الذي سيس���اهم ف���ي تحصين المجتمع وجعل���ه أكثر أمانًا.
كذلك على المس���توى االقتصادي ،تش���كل إعادة تأهيل السجناء
مصلح���ة اجتماعية عامة من الدرجة األول���ى ،بالنظر خصوصًا إلى
م���ا تفرضه الجريمة المتكررة من تكالي���ف باهظة على الميزانية
العامة للدولة ،ثم على المجتمع وأفراده بالتالي ،سواء في تمويل
الش���رطة أو النيابة العامة أو المحاكم ،ثم السجون ،وهي تكاليف
تفوق تكاليف إعادة التأهيل بكثير جدًا.
فبينما تبلغ التكلفة السنوية لسجن كل سجين ـ حسب معطيات
تقرير مراقب الدولة المشار إليه آنفًا ـ مئتين وستة وعشرين ألفًا
ً
ومئتين وسبعين شيكال ،بما فيها تكلفة طواقم «سلطة السجون»،
ال تزيد التكلفة الس���نوية لبرنامج إعادة التأهيل للسجين الواحد
ضمن «سلطة تأهيل الس���جناء» عن ثمانية وعشرين ألف شيكل،
بينما تبلغ التكلفة الس���نوية لعالج الس���جين َ
المفرج عنه في أطر
مجتمعية ستة آالف وستمئة شيكل والتكلفة السنوية لمعالجة
ُُ
ُُ
سجين َ
مفرج عنه في إطار نزل خاص ،بما فيها تكلفة طاقم النزل،
خمسة وثالثين ألفًا ومئتين وثالثة شواكل.
غي���ر أن العنصر ّ
األهم في الوضع كما هو عليه اليوم ،والذي يفوق
ً
الجانب االقتصادي المباش���ر أهمية بكثير ،هو واقع األثر التدميري
المترتب على ّ
ش���ح برامج تأهيل السجناء ،من جهة ،ومن جهة أخرى
إغالق ب���اب االنخراط فيها ـ عن���د توفرها ـ أمام األغلبية الس���احقة
منهم؛ هذا األثر المتمثل في حقيقة أن نحو  40بالمئة من الس���جناء
الم َ
ُ
فرج عنهم يعودون إلى الس���جون في غضون مدة أقصاها خمس
س���نوات ،جراء ارتكابهم مخالفات أخرى متكررة .وحس���بما يستفاد
من تقرير مراقب الدولة األخير ،من أيار الماضي ،فإن نسبة السجناء
الذي���ن يعودون إلى الس���جن في غض���ون خمس س���نوات من يوم
اإلفراج عنهم تتوزع عل���ى النحو التالي 23.5 :بالمئة ممن قضوا في
الس���جن بين  5و 10س���نوات 42.5 ،بالمئة ممن قضوا في السجن بين
 3و 5سنوات 49.5 ،بالمئة ممن قضوا في السجن بين سنتين وثالث
سنوات و 51بالمئة ممن قضوا في السجن بين سنة واحدة وسنتين.
أما معدل نسبة السجناء الذين يعودون إلى السجن من بين من قضوا
ّ
واثني عشر شهرًا فهو  42بالمئة.
فيه بين شهر واحد
ف���ي المداوالت التي جرت في مكت���ب المدير العام لوزارة األمن
الداخلي حول ه���ذا الموضوع في الع���ام ُ ،2015وضعت تقديرات
أش���ارت إلى أن تقليص عدد السجناء الذين يعودون إلى السجن،
وف���ق ما هو ُم َّبين أعاله ،ولو بنس���بة واحد بالمئة فقط ،من ش���أنه
أن يؤدي إلى توفير ما يزيد عن  90مليون ش���يكل في الس���نة من
الميزانية العامة التي ُت َ
صرف على الس���جناء في إس���رائيل .وهي
حقيقة ن���وه تقرير مراقب الدولة المذكور إل���ى «تقصير وإهمال
كبيري���ن في مج���رد االنتباه إليه���ا وفي محاولة العم���ل من أجل
معالجتها».
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بـحـث جـديـد :إسـرائـيـل فـي أسـفـل قـائـمـة الـدول األوروبـيـة
ّ
التي تصر على انتسابها إليها في كل ما يخص تمويل الثقافة!
كتب هشام نفاع:
نش���ر معه���د األبح���اث والمعلوم���ات التاب���ع
للكنيست معطيات حول مقدار الصرف الحكومي
عل���ى مجاالت قطاع الثقافة في إس���رائيل ،واضعًا
إياه���ا أمام مقارنة مع ال���دول األوروبية .فكما هو
معروف ،تختار إس���رائيل الرسمية االنتساب في
ش���تى المجاالت ال���ى أوروبا وليس إل���ى محيطها
الجغرافي ،الش���رق األوس���ط .فتراها تشارك في
مسابقات الرياضة والفنون وغيرها في نطاق تلك
األوروبية منها.
ولق���د وجد البحث ،بموجب المعطيات وتحليلها،
أن���ه ف���ي الع���ام  ،2020بل���غ اإلنف���اق الحكومي
اإلس���رائيلي على الثقاف���ة والترفي���ه والرياضة
ّ
 9.53مليار ش���يكل .وهو ما شكل حوالي  %3.9من
النات���ج المحلي اإلجمالي ،وذل���ك بانخفاض قدره
 %24.3مقارنة بالعام  .2019وبموجب التسويغات
ْ
فحسب،
الرسمية ،وليس فيما يخص هذا المجال
يجري ربط هذا االنخف���اض في التمويل والصرف
على األغل���ب بتفش���ي وب���اء كورون���ا وتأثيراته
ّ
العدي���دة على تقل���ص وأحيانا إيقاف نش���اطات
الثقافة والترفيه والرياض���ة ،في فترات مختلفة
على مدار العام.
وللمقارنة ،يضيف المعهد ،ففي العام  2019بلغ
اإلنفاق العام في هذه القضايا  66.8مليار شيكل،
أي  %4.7م���ن النات���ج المحلي اإلجمال���ي ،بزيادة
قدرها  %4.1مقارنة بالعام السابق (.)2018
ولكن بنظرة أوس���ع ،دون عالق���ة بكورونا ،هناك
تراج���ع في حصة اإلنفاق الحكوم���ي على الثقافة
والترفي���ه والرياضة كنس���بة مئوية م���ن الناتج
المحل���ي اإلجمالي في إس���رائيل ،في الس���نوات
الخمس عش���رة الماضية ،بمس���تويات  %5.5من
الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2006و %7.5من
الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2007إلى %7.4
من الناتج المحل���ي اإلجمالي في العام ( 2019قبل
كورون���ا)  -وهذا بانخفاض إجمالي يعادل نس���بة
مئوية واحدة بين األعوام  2007و .2019
ّ
ين���وه البحث إلى أنه فيم���ا يتعلق باإلنفاق على
الثقاف���ة والترفيه والرياضة ،يج���ب التمييز بين
العوامل المش���اركة في تمويل اإلنفاق  -األس���ر،
والس���لطات المحلي���ة ،والمؤسس���ات الحكومية
والقطري���ة ،والمؤسس���ات غي���ر الهادف���ة للربح
(جمعي���ات مختلف���ة) .وبما أن البيان���ات الخاصة
بس���نة واحدة تتأثر بمعطيات حس���ابات مختلفة
وبتغيي���رات عرضية ،تتم اإلش���ارة إلى متوس���ط
نس���بة التمويل في مجموعات مدتها  8س���نوات
وكذلك تقديم بيانات العام  2020بشكل منفصل.
هذا العام لوح���ظ ّ
تغير في اتجاه بيانات الصرف،
إذ كانت هناك زيادة في نس���بة تمويل َ
األسر من
اإلنفاق العام على الثقافة والترفيه والرياضة ،إلى
جانب انخفاض في نسبة تمويل الحكومة والحكم
المحلي.
تجدر اإلش���ارة إلى أنه في العام  ،2020انخفض
إنفاق األس���رة على الثقافة والترفي���ه والرياضة
نتيج���ة إغ�ل�اق أو تقييد أنش���طة المؤسس���ات
الثقافية والرياضية أثناء تفشي فيروس كورونا،
في حين أن ميزانية وزارة الثقافة والرياضة بقيت
ثابتة مقارنة بالسنوات السابقة.

التراجع لم يبدأ بسبب «كورونا»
بـل مـنـذ سـنـوات طـويـلـة
ً
يظه���ر تحليل أكثر تفصيال لالتجاهات الخاصة
بالصرف أن معظم االنخفاض في تمويل الحكومة
والحك���م المحلي ح���دث في أواخر التس���عينيات
وأوائل العقد األول من القرن الحادي والعش���رين.
أي أن التبري���رات المتعلقة بكورونا غير ذات صلة
بل قد تخلق انطباعات خاطئة حد التضليل .وحتى
في الفحوص���ات األخيرة الواردة ف���ي هذا البحث
وأبحاث س���بقته ،لم تص���ل نس���بة التمويل إلى
المستويات التي كانت عليها قبل االنخفاض.
اش���تمل اإلنفاق العام على ثالث���ة مجاالت هي
الثقافة والترفيه والرياض���ة ،وفق الطريقة التي
يحسبها المكتب المركزي لإلحصاء .ويشير البحث
إلى أنه جرى هنا تن���اول المجال األول في اإلنفاق
الحكومي ،وهو اإلنفاق عل���ى مجال الثقافة فقط،
وذلك وفقًا لبيان���ات ميزانية اإلدارة الثقافية في
وزارة الثقافة والرياضة ،كم���ا تظهر في ميزانية
وزارة الثقافة والرياضة.
هنا يتم تناول ميزاني���ة اإلدارة الثقافية للعام
 2019وميزاني���ة اإلدارة المقترح���ة لألعوام -2021
( 2022البح���ث جرى قبل إق���رار الميزانية العامة،
األس���بوع الماضي) وميزانية الدولة الحتساب حد

الثقافة في ظل «كورونا» :أعباء مضاعفة.

اإلنفاق في هذه السنوات واحتساب حجم ميزانية
اإلدارة الثقافية من إجمالي الميزانية لحسابها.
يوضح البحث أنه في العام  2019ش���كلت ميزانية
اإلدارة الثقافية حوالي  %0.27من إجمالي ميزانية
الدولة ،ووفقًا لمقت���رح الميزانية للعام 2022-2021
فإن النس���بة هي  ،%0.24بانخفاض قدره  3نس���ب
ّ
وينوه إل���ى أن هناك ميزاني���ات إضافية
مئوي���ة.
موجه���ة للثقافة ،لكنه���ا غير مدرج���ة في مجال
عم���ل اإلدارة الثقافية كبنود في ميزانية التعليم،
وبالتال���ي فإن وزن إجمالي اإلنف���اق الحكومي على
الثقافة من إجمالي الميزانية يكون أعلى.
بموج���ب معطيات كان نش���رها المكتب المركزي
لإلحص���اء ،بلغ اإلنف���اق عل���ى الثقاف���ة والترفيه
والرياضة  61.4مليار شيكل في العام  .2018توزيعة
ّ
ه���ذه الميزاني���ة توفر صورة ألولويات السياس���ة
الثقافية ،حيث أن الحصة الكبرى للرياضة .األرقام
كان���ت كالتالي :بل���غ اإلنفاق الج���اري على األلعاب
الرياضية ،والذي يش���مل أيضًا النوادي الرياضية،
%17.6؛ األنش���طة االجتماعي���ة والثقافية %16.1؛
اإلذاعة والتلفزيون %8.9؛ حدائق الحيوان والنبات
%8.5؛ الكمبيوت���ر واإلنترن���ت %6.3؛ «المقام���رة
القانوني���ة» (لوتو وم���ا ش���ابه) %6.2؛ بينما كانت
حصة األدب والمطبوعات .%6
فيما يتعلق بمقارنة إس���رائيل مع دول أوروبية،
ّ
التطرق إلى بيان���ات ح���ول وزن اإلنفاق العام
ت���م
(بما ف���ي ذل���ك الحكوم���ة المركزية ،والس���لطات
المحلية ،ومؤسس���ة التأمي���ن الوطني ،والمنظمات
غير الهادف���ة للربح) من النات���ج المحلي اإلجمالي
في إس���رائيل والدول األوروبية في العام  .2019من
ّ
يتبين أن
تحليل بيانات المكتب المركزي لإلحصاء
إجمالي الصرف على الثقاف���ة العام  2019كان 5.5
مليار شيكل .وشكلت  %0.39من الناتج المحلي ،ما
يعادل  1408مليارات شيكل.
بالمقاب���ل ،تظهر البيانات أن حصة اإلنفاق العام
على الثقافة في الناتج المحلي اإلجمالي تتراوح من
 %1في إلى  %1.1وهناك تباين بين الدول األوروبية.
وفقًا لحس���اب أجراه معهد األبح���اث والمعلومات
التابع للكنيس���ت ،كانت حص���ة اإلنفاق العام على
الثقافة في إس���رائيل في الناتج المحلي اإلجمالي

             (ص���ورة تعبيرية)

( )%0.39أقل من النس���بة القائمة في معظم دول
االتحاد األوروبي ال���ـ  .11كانت ميزانية الثقافة في
االتحاد األوروبي في العام  27( 2019دولة باستثناء
بريطانيا التي انس���حبت ضمن البريكسيت) %0.5
من مجمل الميزانية.
ّ
البح���ث يوضح كي���ف أن الغالبي���ة العظمى من
دول االتح���اد األوروبي قد اس���تثمرت في الثقافة
أكث���ر من إس���رائيل  -على رأس الجدول أس���تونيا
وبلغاري���ا وأيس���لندا (حيث بلغ اإلنف���اق العام في
الع���ام  )%1.1 2019؛ تليها التفيا (واحد في المئة)؛
فرنس���ا وكرواتيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والنرويج
( 0.7ف���ي المئة)؛ جمهورية التش���يك والدنمارك
وس���لوفينيا وس���لوفاكيا ( 0.6في المئة)؛ بلجيكا
ولوكسمبورغ والنمس���ا وفنلندا والسويد ( 0.5في
المئة)؛ بلغاريا وألمانيا وإسبانيا وهولندا ورومانيا
وسويسرا ( 0.4في المئة) .فقط بعدهم ،في الثلث
الس���فلي من الجدول ،تظهر إس���رائيل بإنفاق عام
بنس���بة  %0.39على الثقافة .وتليها فقط إيطاليا
والبرتغال وإيرلندا وقبرص واليونان.
وكان���ت أظه���رت دراس���ة مماثلة أجراه���ا مركز
األبحاث والمعلومات التابع الكنيس���ت فيما يتعلق
ببيان���ات العام  2011أن نصي���ب اإلنفاق العام على
الثقافة في إس���رائيل بلغ حوالي  ،%0.45بينما بلغ
متوسط الصرف فيالدول األوروبية حوالي .%0.6

أي مـيـزانـيـة ،كـمـًا ونـوعـًا
يجري تخصيصها للثقافة العربية؟
ّ
التطرق إليه ،وهو توزيع
هناك جانب م���ن المهم
ميزاني���ات الثقاف���ة على المجتمع���ات المختلفة.
البح���ث أعاله ل���م يتناول ه���ذه المس���ألة لكنها
ّ
المس���جل
ت���زداد أهمية مع اإلش���ارة الى التراجع
في تمويل الثقافة عموم���ًا .فقد أظهرت معطيات
رس���مية نش���رت العام  ،2015أي ضمن الفترة التي
يكشف بحث معهد الكنيست عن تراجع ميزانيات
الثقافة خالله���ا ،أن ميزاني���ة الثقافة المخصصة
للمجتمع العربي الفلس���طيني في إسرائيل كانت
تع���ادل  %3.2فق���ط م���ن مجم���ل ميزاني���ة وزارة
الثقافة والرياضة علمًا ّ
أن نسبة المواطنين العرب
الفلسطينيين في إسرائيل هي حوالي  .%20ووفقًا

لمعطيات ذلك العام ،فمن أصل  700مليون شيكل
كان يخصص للثقافة العربية نحو  14مليون شيكل
مقارنة 7 :شواكل لكل مواطن
في الس���نة .وبأرقام
ِ
عربي مقابل  80شيكال للمواطن اليهودي.
ه���ذا الح���ال كان اس���تمرارًا لتاري���خ طويل من
التمييز :وفق���ًا لمعطيات تناولت الس���نوات التي
سبقت  ،2015كانت نسبة ما ِّ
تخصصه وزارة الثقافة
والرياضة لمجمل مش���اريع الفلس���طينيين العرب
ّ
ّ
ميزانية هذه
الثقافية  %3فقط من
ونش���اطاتهم
ِ
ْ
ّ
الوزارة .هذه المعطي���ات وردت في دعوى قضائي ٍة
ّ
ّ
ّ
العربية»
قدمتها «لجنة رؤساء الس���لطات المحل ّية
ّ
و «مركز مساواة» ضد الحكومة في  3حزيران .2012
ِّ
ّ
ات للعرب
تق���دم وزارة الثقاف���ة
وطالبا بأن
ميزاني ٍ
َ
الفلسطينيين بما يماثل نسبتهم من المواطنين،
ّ
ّ
ّ
ّ
المحل ّ
الخاص باألقل ّيات،
والدول���ي
ي
وفق���ًا للقانون
ّ
سات األدب والس���ينما والمسرح
وبما يش���مل مؤس ِ
والرقص والغاليري���ات والمتاحف ومدارس الفنون
ّ
ّ
العربية.
ومؤسسات بحث الثقافة
والمكتبات
ّ
ّ
ميزاني���ة وزارة الثقافة اإلس���رائيلية للعام 2011
ّ
ّ
العامة  551مليون
الميزانية
كانت كالتالي :كان���ت
َّ
ش���يكلّ ،أما ّ
حصة العرب منه���ا فكانت أقل بقليل
ْ
من  18مليون ش���يكل فق���ط ( .)%3وبينما حصلت
ّ
ّ
اليهودية على  47مليون
مؤسس���ات الموس���يقى
ّ َ
ِّ
ّ
سات ترعى الموسيقى العربية
شيكل ،خصص لمؤس ٍ
 470أل���ف ش���يكل ْ
(أي  %1فقط) .وم���ن أصل 81.4
ّ
مخصصة للمسارح ،هناك  2.4مليون
مليون شيكل
ّ
ّ
ْ
شيكل فقط مخصصة للمسارح العربية (أي .)%2.9
ْ
ّ
ّ
حصلت ّ
عربية وحيدة على
سينمائية
مؤسسة
وقد
ْ
ّ
 169ألف شيكل من أصل  38مليونًا خصصت إلنتاج
ْ
األفالم ْ
(أي ما نسبته  %0.04فقط) .وفي حين َم ّولت
ّ
وزارة الثقافة مؤسسات رقص ورقص معاصر بمبلغ
 29مليون ش���يكلّ ،
حص َة الع���رب صفرّ .
فإن ّ
ومولت
جماهيرية ومش���اريعَ
ّ
ّ
مؤسس���ات ثقاف���ة
الوزارة
ّ
مسرحية قيد اإلنش���اء بمبلغ  9.4مليون شيكل ،أما
ْ
ّ
ّ
وخصصت حوال���ي  14مليون
حصة الع���رب فصفر.
ْ
ّ
ّ
وخصصت 4.5
العبري ،وصفرًا للعرب.
شيكل لألدب
ماليين شيكل لـ»الحضارة والتراث »،وصفرًا للعرب.
ّ ْ
ّ
َ
وبصفر
الفن بمبلغ  9ماليين شيكل،
مدارس
ومولت
ٍ
ّ ً
ْ
للعرب .ورصدت ميزانية بمبلغ  37.7مليون شيكل

رام الله  ـ  الماصيون  -عمارة ابن خلدون  -ص .ب1959 :
هاتف00970 – 2 – 2966201 :
فاكس00970 - 2 – 2966205 :

«مدار» :مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي ،تأسس عام   .2000يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة
أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

البريد اإللكتروني لـ «مدار»:
madar@madarcenter.org
موقع «مدار» اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org

ّ
تخصص
للمتاح���ف ،وصفرًا للعرب .كذل���ك ،كانت
ّ
ّ
ثقافية
لمؤسسات
وزارة الثقافة  40مليون ش���يكل
ّ
ّ
ّ
يهودية حصرًا ،وهي مغلقة أمام مؤسسات عربية.
لقد نقلت صحف إسرائيلية في األيام األخيرة ما
وصفته بـ «بش���رى سارة لعالم الثقافة» ،وذلك بعد
أن تم في ختام مناقشات ميزانية الحكومة االتفاق
على زيادة ميزانية وزارة الثقافة والرياضة بمقدار
نصف ملي���ار ش���يكل .أي أن الميزاني���ة الجديدة
س���تكون مليارين ونصف المليار ش���يكل بدال من
ملياري ش���يكل .وقد كانت ميزاني���ة الثقافة حتى
اآلن مليار شيكل وستحصل على  200مليون شيكل
إضافي .كما تم االتفاق على مواصلة االتصاالت بين
وزارتي المالية والثقافة «في المس���تقبل القريب»
لغ���رض بحث المزي���د من «المس���اعدة في مجاالت
الثقافة والرياضة ذات الصلة التي تأثرت بكورونا».
سيترجم
هناك أسئلة لم تتضح بعد عن حجم ما
ِ
ح���ق المواطنين الفلس���طينيين الع���رب في هذه
الميزانية المزيدة .وهو س���ؤال لي���س كميًا فقط،
أي أنه ال يتعلق بالرقم الذي يش���ير إلى الميزانية
ّ
العيني���ة المخصص���ة للثقاف���ة العربي���ة ،وإنم���ا
العناوي���ن واألهداف التي س���تذهب إليها .وهذا
س���ؤال ّ
تطرق إليه في مقال أخي���ر له ،رئيس لجنة
متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل ،د .شرف
حس���ان ،حين طرحه في س���ياق ميزانيات التعليم
للمجتم���ع العرب���ي .فكت���ب« :إلى أين س���تذهب
الميزاني���ات ف���ي النهاي���ة؟ هناك أمور ليس���ت
واضح���ة .مثال هل س���يتم تمويل حركات ش���بيبة
إشكالية سياسيًا بالنسبة لجماهيرنا من ميزانيات
هذه الخطة؟ هل س���تصرف الميزانيات كما صرف
جزء م���ن ميزانيات التعليم الالمنهجي بش���كل ال
يخدم احتياجات وأولويات مجتمعنا؟ هل ستصل
إلى الفئات الفقيرة في مجتمعنا؟ هل ستس���تثمر
في بناء بنى تحتية تنظيمية دائمة؟ هل س���يتم
تدعي���م وتطوي���ر العم���ل المهني في الس���لطات
المحلي���ة والمدارس وبناء ق���درات داخل مجتمعنا
كما طالبنا أم أنها س���تذهب الى أطراف خارجية؟».
يمكن إعادة طرح هذا السؤال نفسه بشأن الثقافة.
أي ثقافة تريدها المؤسس���ة الحاكمة للمواطنين
الفلسطينيين؟!

المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

