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كلمة في البـدايـة

بحث رسمي يؤكد

مخاطر النواقص في 

جهاز الصحة اإلسرائيلي!

مــلــف خــاص:

الدروز و»قانون القومية«

تحرير مزيد من النيات الحقيقية 
الواقفة وراء »قانون القومية«!

بقلم: أنطـوان شلحـت

خصصن���ا الحّيز األكبر م���ن هذا الع���دد للتداعيات 

المترتبة على سّن الكنيست اإلسرائيلي، يوم 19 تموز 

2018، لما يسمى »قانون القومية«. وُيعّرف هذا القانون 

األساس )دس���توري( إس���رائيل بأنها »الدولة القومية 

للش���عب اليه���ودي«، ويمن���ح أفضلية للغ���ة العبرية 

على اللغة العربية، ولالس���تيطان اليهودي، كما يمنح 

حصرية تقري���ر المصير في فلس���طين لليهود فقط، 

ويعتبر القدس الُموّحدة عاصمة أبدية إلسرائيل. 

وتسّبب سّن القانون باستئناف الجدل داخل المجتمع 

اإلس���رائيلي بش���أن الحركة الصهيوني���ة وعقيدتها. 

وب���رزت في خضمه أص���وات كثيرة أب���دت معارضتها 

للقان���ون، إنما من منطلق محّدد فح���واه أنه يتضاد مع 

»أس���س العقيدة الصهيونية«، ب���ل وادعى بعضها أن 

القان���ون يحّولها إلى »عقيدة عنصرية«، بما من ش���أنه 

أن يوحي بوجود قناعة راسخة لديه أنها ليست كذلك. 

وبمرور الوق���ت وتعاظم حجم االحتجاجات ووتيرتها، 

وال س���يما من جانب المجتمعين ال���درزي والعربي في 

الداخل، وجد عدد من رموز حكوم���ة بنيامين نتنياهو 

في نفسه جرأة أكثر لتحرير مزيد من النّيات الحقيقية 

التي تق���ف وراء هذا القانون )كما يمكن استش���فاف 

ذلك من خالل مقال برهوم جرايسي، طالع ص 5(. 

 تل���ك النّي���ات يبقى متعلقًا بسياس���ة 
ّ

وم���ع أن جل

إسرائيل حيال قضية فلسطين، وحيال الفلسطينيين، 

س���واء في مناطق 1967 أو مناطق 1948، أو في الشتات، 

 أهمية منها يبقى مرتبطًا بجوهر العالقة 
ّ

فإن ما ال يقل

القائمة بين سلطات الحكم اإلسرائيلية، وال سيما بين 

الس���لطتين التش���ريعية والقضائية. وفي هذا الشأن 

تحدي���دًا كان كل م���ن وزي���رة العدل ووزير الس���ياحة 

األكثر صراحة. وذهب الثاني إلى حّد القول إن الهدف 

المركزي من القان���ون هو »أن يتيح لقض���اة المحكمة 

اإلس���رائيلية العليا ذوي التوجه���ات اليمينية إمكان 

أن يعبروا عن توجهاتهم في قراراتهم، اس���تنادًا إلى 

القان���ون«، مؤك���دًا أن القانون مهم ألنه ين���زع القناع 

عن وجه قضاة المحكم���ة الحاليين، الذين درجوا حتى 

الي���وم على االختباء م���ن وراء االدع���اء بأنهم مقيدون 

بأح���كام قواني���ن األس���اس القائمة. وه���ّددت األولى 

المحكمة العليا مباش���رة ب�«اندالع حرب« بين س���لطات 

الحك���م المتعددة إذا م���ا أقدمت على إلغ���اء القانون، 

دّمت إليها م���ن بينها 
ُ
تجاوب���ًا مع طلب���ات التم���اس ق

طلب التماس قدم���ه مركز »عدالة«. وش���ّددت على أن 

الكنيست هو السلطة األساس���ية التي تعّرف قوانين 

األساس وتحددها، وعلى قضاة المحكمة العليا تفسير 

القوانين بحسب قوانين األس���اس، وال يحق لهم إلغاء 

هذه القوانين.

وفيما يخت���ّص باحتجاج���ات المجتمع ال���درزي في 

إسرائيل، يشتبك أستاذ العلوم السياسية أمل جّم�ال 

مع أهم الدالالت الكامنة فيها، وخاصة انحباس���ها في 

شرنقة منظومة االمتيازات والتمييز ومنحها الشرعية، 

مؤك���دًا من ضم���ن أمور أخ���رى أنه ال ينبغ���ي بمطالب 

المواطنين ال���دروز أن تعتمد عل���ى هويتهم بل على 

مواطنتهم، ويجب أال تتوقف عن���د حماية االمتيازات 

الجزئية ألنه���ا تحّول مكانتهم بهذا من مواطنين إلى 

رعايا. عدا عن ذلك فإن التساوق مع منظومة االمتيازات 

تتضمن مصادقة مبدئية على سياس���ة »فّرق تس���د« 

التي تعتمدها الحكومة اإلس���رائيلية )طالع مقاله ص 

  .)6

وال يج���وز، في معرض اس���تكناه الني���ات الحقيقية 

الواقفة م���ن وراء »قانون القومي���ة«، التي جرى تحرير 

المزيد منها، عدم االلتفات إلى أن النشوة العارمة التي 

أصابت اليمين اإلسرائيلي من جراء سّن القانون ال تزّين 

له سبيل اإللحاح على تحقيق تلك النّيات فحسب، إنما 

أيضًا تفتح شهيته على ما هو أكثر وأبعد مدى منها. 

 الدليل األوضح على ذلك هو المقال الذي كتبه 
ّ

ولعل

محّرر موقع »ميداه« اليمين���ي اإللكتروني، زيف ماؤور، 

تحت عنوان »قبل خط النهاية: أييلت شاكيد استثمرت 

في تعيين القضاة وأهملت مكافحة الموظفين«! )طالع 

عرضًا وافيًا له ص 3(.

وفيم���ا يثني ه���ذا المقال على النج���اح الباهر الذي 

حققته ش���اكيد ف���ي كل ما يتعلق بتعيي���ن القضاة، 

وبال���ذات في المحكم���ة العليا، فإنه ف���ي الوقت عينه 

يش���ّدد على أن هذه النجاح يش���كل نص���ف المهمة 

المعّول���ة على وج���ود وزير عدل يمين���ّي، وأن النصف 

ل ب�«التخلص من نشطاء اليسار المنتشرين 
ّ
اآلخر يتمث

ف���ي مواقع مختلفة في وزارة العدل« من جهة، وتقليم 

أظافر المستشارين القانونيين في الوزارات المتعددة 

وفي مقدمهم المستش���ار القانوني للحكومة من جهة 

أخرى مكملة. 

كم���ا أنه ال يجوز ع���دم ق���راءة ردات الفعل من طرف 

زعماء االئت���الف والمعارض���ة على حّد س���واء في إثر 

التظاهرة التي نظمها الفلس���طينيون في الداخل في 

مدين���ة تل أبي���ب )طالع عنها في م���كان آخر من هذه 

الصفحة( والتي إن أثبتت ش���يئًا ال يرقى إليه الش���ّك 

فهو وجود إجماع يهودي صهيوني في إسرائيل على 

مبادئ »قانون القومية«، التي قامت الدولة عليها، وهي 

مبادئ االستيطان اإلحاللي والهجرة والهوية القومية.

أثارت مظاهرة الفلسطينيين في إسرائيل ضد »قانون القومية«، والتي 

جرت في تل أبيب مس���اء يوم الس���بت األخي���ر )8/11(، وكما كان متوقعا، 

موجة من ردود الفعل التهجمية والتحريضية من جانب أوس���اط اليمين 

اإلسرائيلي، ممثليه وقادته. 

وكالع���ادة، كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ش���خصيا، أول هؤالء 

جميعا يعطي الضوء األخضر لكل من أراد تشويه صورة المواطنين العرب، 

تزوير إرادتهم والتحريض العنصري األرعن ضدهم.

فبينم���ا كانت المظاهرة في تل أبيب مس���تمرة، خ���رج نتنياهو ليكتب 

على صفحته الش���خصية على موقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك( إنه 

»ال دلي���ل أفضل من هذا )المظاهرة( على حيوي���ة هذا القانون«. وأضاف، 

مش���يرًا إلى صور األعالم الفلس���طينية المرفوعة خالل المظاهرة في تل 

أبيب: »سنواصل رفع العلم اإلس���رائيلي باعتزاز وسنواصل إنشاد هتكفا 

)النشيد الوطني اإلسرائيلي( بفخر كبير«.

وفي صباح اليوم التالي، األحد، وفي مستهل جلسة الحكومة األسبوعية، 

عاد نتنياهو للتحريض على خلفية المظاهرة ورفع األعالم الفلس���طينية 

فيه���ا، فقال: »تلقينا أمس إثباتا قاطعا على رفض وجود دولة إس���رائيل 

وعل���ى ضرورة قانون القومية... فقد ش���اهدنا أمس أعالم م. ت. ف )أعالم 

فلس���طين!( في قل���ب مدينة تل أبيب وس���معنا هتافات »بال���دم بالروح 

نفديك يا فلس���طين«. كثيرون جدا من المشاركين في المظاهرة يريدون 

إلغاء قانون العودة )الذي يضمن المواطنة اإلسرائيلية الفورية والكاملة 

ألي يه���ودي يرغ���ب في الهجرة إليه���ا، من أي بقعة ف���ي العالم(. إنهم 

يريدون إلغاء دولة إس���رائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وتحويلها � 

كما اعترف بعض متحدثيهم أمس � إلى »دولة إسرائيلية � فلسطينية«، 

بينما يقول آخرون »دولة جميع مواطنيها«. لهذا، بالضبط، ش���ّرعنا قانون 

القومية. نحن فخورون بدولتنا، بعلمنا وبنشيدنا الوطني وسنظل مصرين 

على أن تبقى إس���رائيل دولة يهودية وديمقراطي���ة، حقوق الفرد فيها 

مصان���ة بقوانين أخرى«.  وختم نتنياهو قائ���ال: »اآلن، وأكثر من أي وقت 

مضى، يتضح مدى أهمية قانون القومي���ة وضرورته. إنه ضروري لضمان 

مس���تقبل دولة إس���رائيل كدولة قومية للش���عب اليهودي. نحن الذين 

شّرعنا هذا القانون ونحن الذين سنحميه ونحافظ عليه«!  

وف���ي أعقاب نتنياهو، انطلق وزراء آخرون وأعضاء كنيس���ت من اليمين، 

والليك���ود خصوصا، في حملة تهوي���ش وتحريض، كانت في مقدمتهم � 

كالعادة! � وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغف )الليكود( التي قالت، قبل 

بدء جلسة الحكومة األسبوعية، إن »التحام اليسار مع العرب هو ضرب من 

العبث«! وقالت: »أنا واثقة بأن رابين )إس���حاق رابين، رئيس الوزراء األسبق 

تل اغتيااًل في الميدان الذي جرت فيه المظاهرة مس���اء الس���بت 
ُ
ال���ذي ق

فاستبدل اسمه من »ميدان ملوك إس���رائيل« إلى »ميدان رابين«( يتقلب 

رفع أعالم فلس���طين في وسط تل أبيب. 
ُ
في قبره«! وأضافت: »ال ُيعقل أن ت

هذا تحريض«! وتابعت: المش���كلة ليست في »قانون القومية«، وإنما في 

كيف ينظرون إلى دولة إس���رائيل � دولة جميع مواطنيها، وليس���ت دولة 

للشعب اليهودي! وقالت ريغف إن »المشهد أمس كان فظيعًا وخطيرا جدا 

في نظري«، ولهذا أعلنت أنها ستتوجه إلى المستشار القانوني للحكومة 

بشكوى لفحص الموضوع )رفع األعالم الفلسطينية في تل أبيب(. 

وكانت ريغف نفس���ها قد كتب���ت، قبل ذلك، على حس���ابها على موقع 

فيس���بوك، مساء السبت: »لم يكن لدي أدنى ش���ك في أن أعالم فلسطين 

رفع هذا المس���اء في تل أبيب وس���تكون جزءا م���ن الديكور في 
ُ
س���وف ت

مظاهرة اليسار في ميدان رابين. فاليسار والعرب يفضالن األحمر واألسود 

واألخضر عل���ى األزرق واألبيض )لونا العلم اإلس���رائيلي(. هذا هو الفارق 

بين دولة جميع مواطنيها والدولة القومية للش���عب اليهودي وهذا سبب 

آخر لس���ّن قانون القومية«. وأضافت ريغف: »تثبت هذه المظاهرة أن ثمة 

تعاونا بين اليسار والعرب الذين يريدون هنا دولة أخرى � تعاون من أجل 

حكوم���ة أخرى. لكن هذا لن يفيدهم ومن األج���در بهم أن يفهموا: اللغة 

العبرية هي اللغة الرس���مية في دولة إس���رائيل، العل���م األزرق واألبيض 

مع نجمة داود هو العلم الرس���مي، نشيدنا الوطني هو هتكفا وعاصمتنا 

الموحدة األبدية هي القدس«.  

أما وزيرة العدل، أييلت ش���اكيد )من حزب »البيت اليهودي«( فقالت إنه 

الليـكـود والمعارضـة يحرضـون علـى الفـلسطينيين فـي  زعـمـاء 
الداخل عقـب مظاهرتهـم في تـل أبيـب ضـد »قانـون القومـية«!

*»هآرتس«: المعارضة اإلسرائيلية فوتت فرصة مهمة لتوسيع االحتجاج ضد »قانون القومية« *

تظاهرة فلسطينيي الداخل في تل أبيب.

ر هذا المس���اء بدافيد بن غوري���ون، بغولدا مئير، بيغئال 
ّ
»ال يمكن أال نفك

ألون ويس���رائيل غليلي الذين كانوا، ذات مرة، قادة اليس���ار الصهيوني 

الفخ���ور وغير المعت���ذر«! في هجوم واضح على ممثل���ي حركة »ميرتس« 

الذين ش���اركوا في المظاهرة. وأضافت: »م���ن المؤكد أن رؤية أعالم م. ت. 

ف. )أعالم فلس���طين( في ميدان رابين لم يكن جزءا من حلمهم«. وقالت: 

»كان يتعين على اليس���ار الصهيوني تأييد قانون القومية، لكن يبدو أن 

ليس ثمة يسار كهذا بعد«! 

وكتب رئيس الكنيس���ت، يولي إدلش���تاين )الليكود(، على حسابه على 

موقع تويتر: »لقد ثبت هذا المس���اء مرة أخرى أن المعركة التي يخوضها 

أعضاء الكنيس���ت العرب هي ليست ضد قانون القومية، وإنما ضد وجود 

دولة إس���رائيل«! وعبر إدلشتاين عن أس���فه ألن »أعضاء الكنيست العرب 

يجرون الجمه���ور العربي اإلس���رائيلي، مرة أخرى، لتظاه���رة تحريضية 

بشعة«!  

وقال وزير العلوم، أوفير أكونيس )الليكود(، إن »عشرات أعالم م. ت. ف. 

)أعالم فلس���طين( التي اجتاحت المظاهرة في قلب تل أبيب هي البرهان 

القاطع على ضرورة قانون القومية. وإن كان ثمة من ال يزال لديه شك في 

ه���ذا، فقد أتت الصور من تل أبيب هذا المس���اء لتقدم له الدليل القاطع 

والجازم على أن إسرائيل في حاجة إلى قانون القومية«.  

وقال وزير المواصالت، يسرائيل كاتس )الليكود(: أعالم فلسطين ترتفع 

اآلن في ميدان رابين في قلب تل أبيب. أعضاء الكنيست العرب يتظاهرون 

ضد القومية اليهودي���ة ومن أجل القومية العربية الفلس���طينية. ليس 

قانون القومية هو الذي يزعجهم، بل وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية 

وديمقراطية. هم سيواصلون التظاهر ونحن سنواصل البناء وتعزيز دولة 

إسرائيل«!

لكن التشويه والتحريض، عالوة على المقاطعة، لم تقتصر على اليمين 

اإلس���رائيلي فحسب، بل تبناها قادة »الوسط« اإلسرائيلي وممثلوه أيضا، 

إذ لم يش���ارك في المظاهرة س���وى أعضاء الكنيس���ت الس���تة من حركة 

»ميرتس« وعضوّي كنيست اثنين )هما ميكي روزنطال وزهير بهلول( من 

بين أعضاء الكنيست ال� 24 الممثلين لحزب العمل )المعسكر الصهيوني(.  

وكان رئيس حزب العمل و«المعس���كر الصهيوني«، آفي غباي، قد أعلن 

قبل موعد المظاهرة بساعات أنه لن يشارك في مظاهرة المواطنين العرب 

ض���د قانون القومية »ألنهم ال يؤمن���ون بالدولة اليهودية وألّن منظميها 

يؤيدون حق العودة للفلسطينيين«، كما قال!!

وقال غباي، في مقابلة تلفزيونية قبل المظاهرة بس���اعة: »ال أشارك في 

مظاه���رة ينظمها التجم���ع الوطني الديمقراطي والقائمة المش���تركة... 

إنهم ال يؤمنون بالدولة اليهودية. لن نكون في هذه المظاهرة، بالتأكيد، 

وال يعنيني ما تنادي به«!!

وكانت رئيسة المعارضة، تس���يبي ليفني )من »المعسكر الصهيوني« 

أيضا(، قد س���بقت غب���اي في إعالن هذا الموق���ف، إذ قالت في مقابلة مع 

إذاعة الجيش اإلس���رائيلي: »لن أش���ارك في هذه المظاه���رة، ألن بعض 

أعضاء القائمة المشتركة يرفضون فكرة أن إسرائيل هي الدولة القومية 

للشعب اليهودي«.   

أما عضو الكنيست ميكي روزنطال، الوحيد الذي شارك في المظاهرة )إلى 

جانب زهير بهلول(، من بين أعضاء الكنيست عن »المعسكر الصهيوني« 

ال� 24، فقال إن »أكثر من يقلقني هم رفاقي في المعسكر الذين يخشون 

الوقوف مرفوعي الرؤوس في مواجهة حملة التحريض، خوفا من تأذيهم، 

سياس���يا أو جماهيريا. إنني أنضم إلى المظاهرة ليس تأييدا لمنظميها 

وال تضامنا مع جميع أهدافها وش���عاراتها، بل م���ن منطلق إيماني بأن ال 

صهيونية بدون ديمقراطية وال ديمقراطية بدون مساواة«! 

 وعل���ى خلفي���ة مقاطعة حزبّي »المعس���كر الصهيون���ي« و«يش عتيد« 

)»يوجد مستقبل«، بزعامة يائير لبيد( للمظاهرة، كتبت صحيفة »هآرتس« 

افتتاحي���ة خاصة )يوم األحد، 8/12( تحت عنوان »وس���ام ش���رف ووصمة 

ع���ار«، قالت فيها: »كان معيبا موقف قادة حزبي المعارضة األساس���يين، 

يوجد مستقبل والمعس���كر الصهيوني ممن اختاروا مقاطعة المظاهرة. 

م���ن يائير لبيد، صاح���ب التصريحات العنصرية ضد عرب إس���رائيل في 

الماضي، لم يتوقع أحد سلوكا آخر. لكن عندما يتغيب آفي غباي، تسيبي 

لفن���ي ومعظم نواب المعس���كر الصهيوني عن المظاه���رة الجماهيرية 

ضد القانون الذي عارضوه علن���ا، فإنهم ال يؤدون دورهم كحزب معارضة 

مركزي«.

 وأضاف���ت افتتاحية »هآرت���س: »الذين تظاهروا ض���د القانون إياه في 

الميدان إياه قبل أس���بوع واحد من ذلك فق���ط، مع الدروز، وقرروا مقاطعة 

مظاهرة مش���ابهة نظمتها لجن���ة المتابعة العليا للعرب في اس���رائيل، 

فوتوا فرصة هامة لتوس���يع االحتجاج. فال يمكن ألية ذريعة أن تش���وش 

ذلك. المعس���كر الصهيوني يس���تحق وصمة عار على س���لوكه: فليعلم 

الفلس���طينيون مواطنو الدولة وليعلم اإلس���رائيليون محبو المساواة أن 

المعسكر الصهيوني يهرب من تأدية مهامه في لحظة االمتحان«.

حكمت محكمة إسرائيلية في الناصرة مؤخرًا على الشاعرة دارين طاطور 

)36 عامًا( من قرية الرينة بالس���جن خمس���ة أش���هر، بعد أن أدانتها في 

»التحريض على العنف ودعم منظم���ة إرهابية«، من خالل  أي���ار الفائت ب�

قصيدة نش���رتها في مواقع التواصل االجتماعي في تش���رين األول 2015 

بعنوان »قاوم يا ش���عبي، قاومهم«. وكان هذا كافيًا كي تعتقلها الشرطة 

وكي تقول إحدى القاضيات إن »القصيدة ليس���ت قصيدة احتجاج فقط، 

وإنما تدع���و إلى اإلرهاب«، وذلك بعد أن ُعرض���ت أمامها ترجمة مخطوءة 

للقصيدة، كما أكدت غابي الس���كي، محامية الشاعرة )طالع تقريرًا ُمفصاًل 

ص 3(.

ومن المفترض أن تكون طاطور بدأت بتنفيذ عقوبة السجن.  

وكتب����ت عوفرا يش����وعا- اليت في موقع »اللس����عة«، تح����ت عنوان »ال 

توجد محكمة للنتاجات األدبية«! أنه »ال مكان إلدانة أي ش����اعر بس����ب 

نص كتب����ه، حتى إذا كان هذا النص مليئًا بالتصريحات اإلش����كالية«. 

وتصف الكاتبة كي����ف أن »المحاكمة الرنان����ة والعبثية التي تديرها 

دولة إسرائيل ضد الشاعرة دارين طاطور وصلت قبل صدور قرار الحكم 

لمرحلة شهود الدفاع. وجاء أخصائيان أكاديميان من مركز البالد لكي 

يش����رحا للمدعية العام����ة والقاضية في محكمة الصل����ح بالناصرة بأن 

الئحة االتهام التي حرمت طاطور من حريتها منذ تش����رين األول 2015، 

منقطعة عن الواقع من أساسها«.

وكتب البروفس���ور في مجال األدب نيسيم كلدرون في ورقة الرأي التي 

قدمت للمحكمة أنه ال مكان إلدانة أي شاعر بسب نص كتبه، حتى إذا كان 

هذا النص مليئًا بالتصريحات اإلشكالية. 

أما د. يونتان مندل، وهو مختص باللغة العربية وصاحب تجربة كبيرة في 

الترجمة ومن معهد فان لير، فأكد في وثيقة قدمها هو اآلخر للمحكمة أن 

القصيدة التي قرر ش���رطي إسرائيلي أنها تنطوي على »تحريض للعنف« 

هي قصيدة قومية حماس���ية كما هو متبع دون أي نداء لحيازة السالح أو 

سفك الدماء.

وأوضح مندل أن كل الضحايا الذين تحدثت عنهم طاطور في منشوراتها 

هم مدني���ون. وقال: عندما أنظر إلى أس���ماء الضحايا الذين تذكرهم في 

القصي���دة، فالولد الذي أحرق ه���و كما يبدو محمد أب���و خضير، وعلي هو 

 حتى أن صحيفة 
ّ
علي دوابش���ة، وأيضًا هديل كانت حالة استثنائية جدا

»اإلعدام«.  هآرتس وصفت قتلها ب�

والمقصود هديل الهش���لمون التي قتلت ف���ي الخليل برصاص جندي 

، بحسب كل الشهادات، بأنها كانت تنوي القيام بعملية، كما 
ً
اشتبه خطأ

تنّوه الكاتبة.

وأكدت بعض التحليالت أنه في واقع إس���رائيلي يحّرض فيه سياس���ّيو 

اليمين الحاكم بشكل عادي ويومي على الفلسطينيين وعلى العرب عموما، 

فإن الحكم السياسي بالسجن على طاطور بتهمة التحريض، يطرح أسئلة 

عن دور جهاز القضاء والمحاكم حين يختار في عدد غير قليل من الحاالت 

تبني الخطاب السياس���ي المهيمن في سياق القضية الفلسطينية. فكم 

من وزير ونائب وزعيم صهيوني محلي وجماهيري دعا الى قصف مدنيي 

غزة بالطائرة والدبابة؟ وكم من هؤالء برر اإلعدامات الميدانية لمن زعمت 

الش���رطة أو الجيش قيامهم بمحاوالت طعن؟ وكم من أولئك السياسيين 

برر الحصار والقمع والقتل والتجويع واالغتياالت؟ وهذا تحريض، مباش���ر 

أحيانا وغير مباشر أحيانا أخرى، على القتل.

وأكد قس���م من هذه التحليالت أن طاطور س���ّجلت ف���ي متن قصيدتها 

وسياقها موقفا مناصرا لحق الرازحين تحت االحتالل بالرفض والمقاومة، 

لك���ن القض���اء يلعب هنا دورا سياس���يا ومسّيس���ا. وفي حال���ة االحتالل 

اإلس���رائيلي الطويل تنقلب المعايي���ر والمقاييس كلها. فيصبح من حق 

القامع المحتل فارض الواقع بالقوة، أن يحّرض بشكل عادي. أما حين يرتفع 

صوت المقموع المصاَدرة حقوق���ه وحرياته حامال ذلك الحق بالمقاومة أو 

مدافعا عنه، فإن الطريق الى تجريمه تتس���ارع بسالس���ة واندفاع. وهذا 

يحدث ألن الحك���م والمرجعية لي���س الحق والقيمة والش���رعية الدولية 

الشهيرة، بل القوة العنيفة.

تحليـالت: حكـم السجـن ضـد الشاعـرة داريـن طاطـور بتهمـة التحريـض 
يطرح أسئلة عن الدور الُمسّيس لجهاز القضاء والمحاكم في إسرائيل!
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قال تقري���ر جديد لمنظمة »بتس���يلم« اإلس���رائيلية 

لحقوق اإلنس���ان إن مئات الفلس���طينيين محتجزون في 

ة الغربية 
ّ
سجون إسرائيلية داخل إس���رائيل وفي الضف

نس���ب إليهم أية تهمة، ومن دون اطالعهم 
ُ
من دون أن ت

���رة ضّدهم، ومن دون 
ّ
عل���ى األدلة التي ُيزعم أنها متوف

معرفة متى سيتم إطالق سراحهم. 

وأضاف التقرير: تسمي إسرائيل عملية االحتجاز هذه 

»االعتقال اإلدارّي«. وهذه ليس���ت ظاهرة جديدة، فمنذ 

قدم إس���رائيل على االعتقال االداري 
ُ
عش���رات السنين ت

لمئات الفلسطينيين في أي وقت.

وأورد التقري���ر بعض المعطيات بهذا الش���أن. فوفقًا 

إلحصائيات تجريها مصلحة الس���جون االس���رائيلية في 

أي���ار 2018 كان هن���اك 440 معتق���اًل إداري���ًا من بينهم 

امرأتان وثالثة قاصرين. وتمديد االعتقال اإلدارّي مسألة 

روتينية، فمن بي���ن 440 معتقاًل إداريًا جرى احتجاز 126 

معتقاًل لمدة س���تة أش���هر إلى عام واح���د )أي أنه جرى 

( واحتجز 93 
ّ

تمدي���د احتجازهم مرة واحدة على األق���ل

منهم لم���دة تزيد عن عام )أي ج���رى تمديد احتجازهم 

مرتين على األقل(. وفي الع���ام الماضي جرى احتجاز ما 

يعادل 29 فلس���طينيًا رهن االعتقال اإلدارّي كل ش���هر، 

وتّم اإلفراج عن 37 معتقاًل فلسطينّيًا. 

وفي األعوام العش���رة الماضية لم يمّر ش���هر دون أن 

تحتجز إسرائيل على األقل 150 فلسطينيًا رهن االعتقال 

اإلداري.

وأضاف التقرير: 

عتبر صالحّية 
ُ
إن صالحية إصدار أمر باالعتقال اإلداري ت

جارف���ة ومتطرفة. ظاهرّيًا يجري فح���ص أوامر االعتقال 

من ِقبل المحاكم العس���كرية ومحكمة العدل العليا، ومع 

جري س���وى مراجعة قضائّية 
ُ
ذلك فإّن هذه المحاكم ال ت

شكلّية، تنتهي بالموافقة بشكل روتينّي على مثل هذه 

االعتقاالت.

وشمل التقرير إفادات أدلى بها عدد من الفلسطينيين 

لديهم أقارب هم رهن االعتقال اإلداري.

أول هذه اإلفادات كانت لدنيس الحموري )59 عامًا ومن 

ان الرام( التي تحدثت عن اعتقال ابنها، وجاء فيها:
ّ
سك

ابني صالح الحموري، 33 عام���ًا، رهن االعتقال اإلدارّي 

منذ تاريخ 2017/8/23. في البداية اعتقلوه لمدة س���تة 

أش���هر ومن ثم جرى تمديد االعتقال لمدة أربعة أشهر 

إضافية، لكن جرى تمديد اعتقاله مّرة أخرى لفترة ثالثة 

أشهر حتى 2018/9/30.

كان ص���الح يعم���ل باحثًا في مؤسس���ة »الضمير« وهو 

متزّوج من إليسا مواطنة فرنسية ولديهما طفل يبلغ من 

العمر عامين. في أيار 2016 ولدى عودة إليس���ا من زيارة 

لها في فرنس���ا جرى إبعادها من مط���ار بن غوريون بعد 

أن احتجزوه���ا لمّدة ليلة كاملة وهي حامل في ش���هرها 

الّس���ابع. اضطّرت إليسا للعودة إلى فرنسا، وهناك ولدت 

ابنهما حسن ولم تعد إلى البالد منذ ذلك الحين.

 يمّددوا 
ّ

آمل كثي���رًا أن يفرجوا عنه في تاريخ 9/30 وأال

اعتقال���ه مّرة أخرى. هو ال يس���تطيع رؤي���ة ابنه الذي ال 

يفهم مكان وجود والده إذ يبلغ من العمر عامين فقط.

زوجي حس���ن، 63 عامًا، ال يس���تطيع زي���ارة صالح ألنه 

يخشى المرور عبر جهاز األشعة. لقد خضع لجراحة القلب 

المفتوح في الع���ام 2009 وجرى زرع مع���دن في صدره. 

من جهة هو ال يريد أن يتع���رض لإلهانة واالحتجاز في 

طريقه إلى الّس���جن، ومن جهة أخرى يخش���ى أن يسّبب 

جه���از التفتيش باألش���عة األذى له. لكن���ه على األقل 

ن من رؤيته في المحكمة غير أننا لم يكن بمقدورنا 
ّ
تمك

التحدث معه أو االقتراب منه خالل المحاكمة.

أن���ا أزوره مّرة في الش���هر. ويوم الزي���ارة يوم صعب. 

يجب أن أس���تيقظ باكرًا، أذهب في الس���يارة إلى مركز 

الصلي���ب األحمر ف���ي القدس ومن هناك وفي الس���اعة 

جه إلى الّس���جن في حافلة 
ّ
الخامس���ة والنصف صباحًا نت

يتّم تنظيمها من ِقبلهم. تستغرق الرحلة ثالث ساعات 

ذهابًا وإيابًا من القدس إلى س���جن النقب. طوال الطريق 

ر ف���ي دوري كأّم - يجب أن أك���ون قوّية وأظهر روحًا 
ّ
أفك

ايجابّية ألجل ولدي. عادة يرافقني أحد ولدّي. ُيسمح لنا 

بإحضار خمس صور فقط، نحض���ر معنا صورًا البنه لكي 

 أبكي أثناء 
ّ

ي���رى كم كبر. أنا أح���اول أن أكون قوّي���ة وأال

الزيارة كي ال يرى، خاّصة عندما أراه ينظر إلى الصور.

يعلم صالح أّن إبعاد اإلس���رائيليين لزوجته وطفلهما 

هدفه محاولة كسر معنوّياته وإضعافه. هو أيضًا يحاول 

 يقلق وأّن 
ّ

���ه قوّي. أقول له إنه يج���ب أال
ّ
أن ُيظه���ر لي أن

زوجته وابن���ه على ما يرام وأن االعتقال س���وف ينتهي 

قريبًا.

قب���ل ثمانية أش���هر قمت بزيارة حفيدي في فرنس���ا. 

أمس���ك بصور والده وظل يس���ألني متى س���يراه ومتى 

س���يعود والده إلى البيت. إن���ه طفل صغير ومن الصعب 

أن أش���رح له أن وال���ده رهن االعتق���ال. األمر صعب على 

زوجته أيضًا فهي تريد أن تزوره. أّما أنا فأحاول دعمهما 

وتقويتهما.

األمر صعب علّي، صالح ال يستطيع رؤية أبيه وال زوجته 

وال ابن���ه. م���ن الصعب عل���ّي أن أتقّب���ل أن ترّبي زوجته 

طفلهما وحدها. أعاني في صمت. أحاول أن أكون إيجابّية 

أمام الجميع ولكن األمر صعب. وأصعب ما في األمر رؤية 

حفيدي حسن، فهو غير ُمدرك لما يحدث من حوله.

ان قلقيلية(، 
ّ
وأدلت إس���راء أبو شهاب )19 عامًا ومن سك

وهي طالبة محاسبة، ومتزّوجة ولها طفل عمره عام واحد، 

بإفادة أخرى حول اعتقال زوجها، جاء فيها:

 من محمود أبو ش���هاب، 
ُ

ف���ي ي���وم 2016/6/28 تزّوجت

ال���ذي كان يعمل كعامل بناء في منطق���ة قلقيلية قبل 

إرس���اله إلى االعتقال اإلدارّي في يوم 2016/12/20. بعد 

ون. توفيت 
ّ
الزفاف، انتقلنا للعيش م���ع أّمه في قرية عز

تسابق المس���ؤولون اإلسرائيليون، خالل األيام األخيرة، 

 ،P&S للترحيب بقرار ش���ركة تدريج االعتمادات العالمية

لرفع تدريج إسرائيل منA+  إلى -AA، وهذا يعد من أعلى 

ثالث درج���ات اعتماد، تضم كلها 28 دول���ة فقط، وُيعد 

انعكاس���ا لثقة باالقتصاد اإلسرائيلي، وهذا من شأنه أن 

يس���هل القروض، ويخفض الفوائد على ديون الدولة. إال 

أن محللين يحذرون حكومتهم من اإلفراط في الفرحة، ألن 

هذا قرار ينحصر فقط بالقدرة على تس���ديد الديون، وال 

يتطرق إلى األوضاع االقتصادية االجتماعية، التي تشهد 

فيها إس���رائيل معطيات س���لبية جدا، مثل ارتفاع نسب 

الفقر، واتساع الفجوات االجتماعية.

وحس���ب المحللين، فإن قرار P&S جاء بعد سبع سنوات 

على رفع التدريج الس���ابق، وهو ناجم عن نجاح إسرائيل 

في تس���جيل نس���ب نمو اقتصادي عالية نسبيا، مقارنة 

مع الدول المتطورة، وخفض نس���بة الدين العام من حجم 

الناتج العام إلى ما دون %60. 

وكان حج���م الدين العام في إس���رائيل في العام 2002 

بنس���بة 100% م���ن حجم النات���ج العام، وبقي لس���نوات 

قليلة الحقا عاليا، بنس���ب أعلى م���ن 80%، إلى أن وضعت 

حكوم���ة إيهود أولمرت في الع���ام 2006 هدفا لتخفيض 

حجم الدين مقارنة بالناتج العام، إلى نس���بة 60%، حتى 

العام 2015. وشهدت الس���نوات الالحقة تأرجحات بفعل 

األزم���ة االقتصادية العالمية. وبلغت النس���بة في العام 

2009 حوال���ي 73% من حجم الناتج العام، لتبدأ النس���بة 

منذ ذل���ك العام في عملية هبوط تدريجي، إذ هبطت في 

العام 2010 عن حاجز 70%، ثم هبطت ألول مّرة عن حاجز 

60% في العام 2017، وبلغت نسبة الدين 2ر59% من حجم 

الناتج العام.

لكن الدين اس���تمر باالرتفاع من حي���ث حجمه المالي. 

والتراجع في نسبته ناجم عن استمرار النمو االقتصادي 

في االرتفاع في السنوات السبع الماضية، بنسبة تتراوح 

ما بين 8ر2% كأدنى نسبة، وحتى أكثر من 4%. وقد ارتفع 

حجم الدين من 595 مليار ش���يكل في العام 2009، وحتى 

747 مليار ش���يكل في العام الماضي )سعر صرف الدوالر 

في ه���ذه األيام في حدود 68ر3 بالمع���دل(، ما يعني أن 

حجم الدين ارتفع خالل 9 س���نوات بنس���بة 7ر25%، لكن 

النمو االقتصادي ارتفع في ذات الفترة بنسبة 6ر%39.

وقال رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو، في تصريح 

له، إن رفع التدريج »يعزز مكانة إس���رائيل كإحدى الدول 

األقوى ف���ي العالم اقتصادي���ا. هذا ينض���م بالطبع إلى 

المصادقة على التصنيف االئتماني لدولة إسرائيل الذي 

حددته شركة »موديس« قبل عدة أسابيع. وهذا هو دليل 

على السياس���ة االقتصادية المس���ؤولة التي ننتهجها 

هنا ف���ي الحكومة من قبل وزير المالي���ة ورفاقي الوزراء. 

وهذه السياس���ة أدت إل���ى نمو متواصل ف���ي االقتصاد 

اإلسرائيلي«. 

وتابع نتنياهو قائال »أقرأ مقاالت بعض المحللين الذين 

قالوا: »نعم، تم تحقيق نمو متواصل، ولكن هذا لم يحّسن 

أوضاع الطبقات الضعيفة«، وهذا ببس���اطة ليس صحيحا. 

نرى انخفاض مؤش���ر عدم المس���اواة الذي يسمى مؤشر 

جيني عاما بعد عام، وهذا المؤش���ر يتحس���ن باس���تمرار 

خطوة بعد خطوة، ألننا ندمج بين سياس���ة السوق الحرة، 

وبين االنخراط في س���وق العمل. وحين يدخل المواطنون 

في س���وق العمل يتحس���ن وضعهم المادي. إذن، هناك 

سياس���ة صحيحة اقتصاديا واجتماعيا وسنواصل العمل 

على هذين المحورين لصالح المواطنين اإلسرائيليين«.

وقال وزير المالية موشيه كحلون، ناسبا األمر لشخصه، 

إن���ه ف���ي الس���نوات الث���الث األخي���رة حق���ق االقتصاد 

اإلس���رائيلي معطيات هي األفضل ف���ي تاريخه، وهذا ما 

أدى إل���ى ثقة الجهات االقتصادي���ة العالمية باالقتصاد 

اإلس���رائيلي. وادعى أن ثمار النمو االقتصادي وصلت إلى 

الشرائح الفقيرة، وهذا ما يفنده المحللون االقتصاديون.

وقالت محافظة بنك إس���رائيل المركزي، كارنيت فلوغ، 

إن رفع التدريج يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية 

بالسياسة االقتصادية التي تتبعها الحكومة، وبسياسة 

الفائ���دة البنكية التي يتبعها بنك إس���رائيل المركزي. 

وش���ددت على أن هذا ق���رار يعبر عن الثق���ة بنهج بنك 

إسرائيل المركزي، الذي ساهم في دفع النمو االقتصادي، 

وساعد الحكومة على اإليفاء بالتزاماتها المستقبلية. كما 

أن قرارا كهذا يثبت أهمية االس���تمرار في خفض نسبة 

الدين العام من حجم الناتج العام.

سباق لتسجيل النقاط
تق����ول المحللة االقتصادية ميراف أرلوزوروف، في مقال 

لها في صحيفة »ذي ماركر«، إن هذا اإلنجاز الالمع جر وراءه 

حربا بين السياس����يين على تس����جيل النقاط. إال أنه يجب 

قراءة بيان شركة P&S بش����كل جيد، فقد فصلت تبريرات 

قرارها لرف����ع التدريج. ومن أجل أن نحس����م تلك المعركة 

الدائرة، فإن ه����ذا إنجاز ال يتعلق بسياس����ي وحيد، وإنما 

بنه����ج إدارة الميزاني����ة، وإدارة الديون ف����ي كل حكومات 

إس����رائيل الس����ابقة، التي عمل����ت بإصرار على تش����جيع 

النمو، وتقليص حجم الدين الع����ام مقارنة بالناتج العام، 

إل����ى جانب الحفاظ عل����ى إطار الموازنة الس����نوية العامة، 

والحفاظ على نس����بة العجز المالي، وبالتالي خفض نسبة 

الدين العام من الناتج العام. أما أرباح إسرائيل من خفض 

الفائدة المتوقع على ديونها في أعقاب رفع التدريج، فمن 

المتوقع أن تكون هامشية جدا، هذا إذا تم أصال تخفيض 

الفائدة. ورغم ذلك فإن رفع التدريج يبقى مناسبة مفرحة، 

ألنه سيش����جع االس����تثمارات على التدفق، وأيضا سيكون 

تسويق س����ندات الدين العام أسهل. فإس����رائيل دخلت 

عمليا إلى ن����ادي الدول ال� 28 الت����ي تدريجها هو األعلى، 

وهي من الدول التي تمتاز باالس����تقرار المالي، وهذا بحد 

ذاته يش����جع المستثمرين األجانب، إال أن أحدا ال يستطيع 

تقدير حجم االستثمارات التي ستتدفق.  

غالبية الجمهور ال تستفيد
وقال المحلل االقتصادي في صحيفة »ذي ماركر« إيتان 

أفريئيل إن رفع تدريج االعتماد إلس���رائيل هو حقا حدث 

اقتص���ادي إيجابي ومفرح، لكن من المجدي أن نوضح منذ 

اآلن ماذا يعني هذا االرتفاع. فش���ركات التدريج الرائدة 

ف���ي العال���م P&S و«مودي���س« و«فيتش« هي ش���ركات 

تش���غل اقتصاديين، وخبراء تمويل، يعرضون تقييمات 

وتقديرات ووجهات نظر حول أمر واحد فقط: قدرة جهة 

ما على تسديد الديون، أو ما إذا لن يكون بقدرتها تسديد 

واحدة م���ن الدفعات، الت���ي عليها دفعها ف���ي الموعد 

المحدد. وهذه هي مهمتهم الوحيدة.

ويتابع أفريئيل أن تدريج الدولة يعتمد على احتماالت 

ع���دم قدرتها على التس���ديد، ولكن ليس بأي ش���كل من 

األش���كال على تقديرات حول كيفي���ة تحقيق المال في 

تلك الدول���ة، أو حول توزيع الميزاني���ات بين المواطنين 

والدولة. فباإلمكان أن تكون غالبية الس���كان من الفقراء، 

ومحرومي الحق���وق األساس���ية، بينما تدري���ج دولتهم 

يكون عالي���ا. فتدريج االعتماد لدول من الممكن أن يكون 

ممتازا، مثل الوالي���ات المتحدة األميركية، التي درجتها 

AA+، أق���ل بدرجة واحدة من الدرج���ة األعلى AAA، لكن 

في المقابل فإن الالمس���اواة في االقتص���اد ضخمة جدا، 

والفجوات االجتماعية كبيرة جدا. والعكس صحيح أيضا، 

فمن الممك���ن أن يكون تدريج الدول���ة منخفضا، ولكنها 

تتربع على أعلى مس���تويات الرفاه االجتماعي ومس���توى 

المعيشة.

ويضي���ف أفريئي���ل: ما من ش���ك ف���ي أن رف���ع تدريج 

االعتمادات إلس���رائيل ه���و أمر إيجابي إلس���رائيل، فهو 

تعبير ع���ن ثقة باالقتصاد اإلس���رائيلي، ومن ش���أنه أن 

يخفض الفوائ���د البنكية على ديون الدولة، ولو بنس���بة 

هامش���ية. لكن من ناحية ثانية، ف���إن التعبير عن الثقة 

يكش���ف أكثر الفشل األس���اس في المجتمع واالقتصاد 

اإلس���رائيليين، ألن في هذا االقتصاد الجيد لدرجة كبيرة 

فقط قلة يتمتعون من ثم���ار هذا النجاح. وغالبية األمور 

معروفة، فإلس���رائيل مس���تويات فقر عالي���ة مقارنة مع 

الدول الغربية، عل���ى الرغم من أن تدريجها بات أعلى من 

تدري���ج تلك الدول في االعتمادات. كما أن في إس���رائيل 

فج���وات اجتماعية واس���عة جدا. ونتائ���ج التحصيل في 

المدارس هي م���ن أقل المس���تويات مقارنة مع معدالت 

الدول األعضاء في منظم���ة التعاون بين الدول المتطورة 

OECD. ويعاني مواطنو إس���رائيل من غالء معيش���ة ومن 

ارتفاع أسعار البيوت، وهي األعلى مقارنة مع الغرب. كما 

أن مع���دل الرواتب الفعلي منخف���ض، ولكثير من الناس 

ل���ن تكون روات���ب تقاعد في المس���تقبل. ورغم كل هذا، 

 ،P&S فإن ش���ركتي التدريج األخريين قد تتبعان شركة

وترفعان تدريج إسرائيل.

ويق���ول أفريئي���ل إن إس���رائيل عالقة تحت س���يطرة 

مجموع���ة صغيرة م���ن أصحاب المصالح، تأخذ لنفس���ها 

غالبية الثراء العام، وتترك ل� 90% من المواطنين الفتات، 

ولكن هذا التوزيع ال يعني أحدا، من أولئك الذين يضعون 

التدريج.

ويخت���م أفريئيل: من المناس���ب أن نبتس���م في اليوم 

الذي يرفعون فيه تدريج إس���رائيل، لكن هذه مناس���بة 

أيضا لنسأل: كيف يتوزع كل هذا الخير على المواطنين؟ 

ولنس���أل: من الذي يأخذ قس���ما كبيرا من هذه الخيرات، 

من خالل الممارس���ات المتعلقة بظاهرة »عالقة الس���لطة 

م���ع المال«؟. كما علينا أن نس���أل إذا ما كان تركيز الجدل 

السياس���ي في مس���ائل األمن والدين والقومجية، ليس 

من���اورة من أج���ل حرف ال���رأي العام عن هذه المس���ائل 

االقتصادي���ة؟. إن هذه فرصة لنس���أل المرة تل���و المّرة، 

كي���ف علينا أن نفتح نقاش���ا حول ش���كل توزي���ع الناتج 

والثم���ار االقتصادية، كي ال نكتش���ف بعد س���نوات أن 

تدريج إس���رائيل يرتفع مجددا، بينما مستوى المعيشة 

ل���دى غالبية الجمهور في إس���رائيل ما زال مجمدا، يراوح 

مكانه، ويحصل على فتات من الكعكة العامة.  

رصد ميزانيات اجتماعية
ويقول المحلل أدريان بايلوت، في مقال له في صحيفة 

»كالكاليس���ت«، إن قرار ش���ركة P&S ليس مفاجئا، فهذا 

جاء بعد أن نجحت إسرائيل في تخفيض حجم الدين إلى 

م���ا دون 60% من حجم الناتج العام، وه���ذا ألول مرة في 

تاريخ إس���رائيل، التي كان حجم الدي���ن فيها في العام 

2002 يع���ادل 100% م���ن حجم الناتج الع���ام، ووصل إلى 

 ،OECD 6ر59% ف���ي العام الماضي. وم���ن بين جميع دول

فقط النرويج نجحت أيضا في حفض نس���بة الدين العام، 

من حج���م الناتج العام، وبس���رعة كبيرة. وه���ذا أدى في 

النرويج إلى خفض الصرف عل���ى فوائد ديون الدولة من 

8ر4% من حجم الناتج العام، إلى 9ر2% فقط.

ويتاب���ع بايلوت أن الس���ؤال الذي يطرح نفس���ه: كيف 

بإمكان إس���رائيل أن تجعل من هذا الق���رار رافعة لنجاح 

أكب���ر؟. فقط في األس���بوع قب���ل الماض���ي صادقت لجنة 

المالية على طلب مفاجئ من وزارة المالية لزيادة ميزانية 

وزارة الدفاع ب� 6 مليارات شيكل )63ر1 مليار دوالر(. وهذا 

نموذج للص���رف الحكومي الذي يؤدي إل���ى زيادة الدين 

العام، دون أن يس���اهم هذا في زيادة النمو االقتصادي، 

وهذا من شانه أن يسيء إلى نسبة الدين العام من الناتج 

العام.

ويؤك���د بايلوت ض���رورة أن تبادر الحكوم���ة إلى زيادة 

الص���رف ف���ي الميزاني���ات االجتماعية، وبش���كل خاص 

الصرف على البنى التحتية، وعلى مشاريع مثمرة لسنوات 

طويلة. ويقول »إذا ما قارنا هذا الصرف في إس���رائيل مع 

دول متطورة س���نجد أن إس���رائيل دول���ة بخيلة«. ويوجه 

بايلوت إصبع االتهام إلى شخص بنيامين نتنياهو، مبينا 

أن صرف الحكومة على الميزانيات االجتماعية، من العام 

2003 إلى العام 2007، كان بنسبة 5ر43% من حجم الناتج 

العام، وهبطت النسبة حتى العام 2016 إلى %38.

تـقـريـر جـديـد لـمـنـظـمـة »بـتـسـيـلـم«:

فــي األعــوام العشــرة الماضيــة لــم يمــّر شــهر دون أن تحتجــز
إســرائيل علــى األقــل 150 فلســطينيًا رهــن االعتقــال اإلداري!

االعتقاالت الجائرة: ممارسة إسرائيلية مستمرة.

حماتي في شهر كانون الثاني، بعد اعتقال زوجي. كنت 

حاماًل في الشهر الثالث ولهذا قّررت االنتقال للعيش مع 

أهلي في قلقيلية كي ال أبقى وحيدة.

ف���ي 2016/12/20 رافقن���ي زوجي لزي���ارة الطبيب في 

قلقيلي���ة وكنت حينئٍذ حاماًل. ف���ي طريق العودة أخذنا 

ون. عندما وصلنا إل���ى قرية عزبة 
ّ
س���يارات أجرة إلى ع���ز

يب، أوقف الجنود س���يارة األج���رة وأخذوا يفحصون 
ّ
الط

بطاق���ات هوية الركاب، ث���م أنزلوا زوجي من الس���يارة، 

وأمروا السائق بمتابعة السفر. أبقوا زوجي معهم وأما أنا 

فواصلت السفر إلى قرية عزون. بعد يومين أعلمني نادي 

األس���ير الفلسطيني أن السلطات اإلس���رائيلية أصدرت 

ه أمر اعتقال إدارّي لمدة ستة أشهر.  
ّ
بحق

قبل نهاية فترة االعتقال، ج���ّددوا أمر االعتقال لفترة 

س���تة أش���هر أخرى. ثم طلبوا تمديد األمر للمّرة الثانية 

ا بمساعدة محامي نادي 
ّ
لمدة ستة أشهر إضافّية. تمكن

األسير الفلسطيني من تقليص الفترة إلى أربعة أشهر. 

لكن بعد مرور األش���هر األربعة جرى تجديد أمر االعتقال 

للمّرة الثالثة لفترة أربعة أش���هر إضافّية. من المقّرر أن 

تنتهي في يوم 2018/8/22.

ل���م يتهموا زوجي بارتكاب أية جريمة. تّدعي األجهزة 

األمني���ة أن هناك ملفًا س���رّيًا وفقط ضابط »الش���اباك« 

يع���رف بأمر الملف، أّما نحن فلي���س لدينا أّية فكرة عن 

سبب استمرار اعتقاله منذ أكثر من عام ونصف.

جرى اعتقال زوجي ولم تمّر أربعة أش���هر على زواجنا. 

كان مؤلمًا جّدًا بالنس���بة لي أن أنجب ابننا في غيابه. لقد 

مّرت عل���ّي اللحظات الصعبة واللحظات الجميلة من فترة 

الحم���ل وأنا وحدي. لقد آلمني كثيرًا أنه لم يس���تطع أن 

يشاركني سعادتي عندما سمعت أنه تّم قبولي لدراسة 

المحاسبة في الجامعة.

حاول���ت كثيرًا زيارته في الس���جن ولكن���ي لم أتمكن 

من الحصول عل���ى تصريح دخول إال بعد مضي خمس���ة 

أش���هر على اعتقاله. هذا تصريح مح���دود ويصلح لمدة 

شهرين ُيس���مح خاللهما بزيارتين كحّد أقصى. لكن في 

نفس فترة التصريح كان المعتقلون اإلداريون مضربين 

عن الطعام وكان أحد اإلجراءات العقابية ضدهم س���حب 

ن من 
ّ
تصاري���ح الزيارة من أفراد العائل���ة ولذلك لم أتمك

زيارته. بعد ذلك حصلت على تصريح جديد وتمكنت من 

زيارة زوجي للمّرة األولى في يوم 2017/9/17، بعد تسعة 

أشهر من اعتقاله. كانت زيارة مؤلمة. لم يسمحوا لي أن 

أنقل ابننا، جود، إلى الجان���ب اآلخر من الحاجز الزجاجي 

ن والده من احتضانه وتقبيله خاّصة وأنه يراه 
ّ
لكي يتمك

ألّول مرة. 

نت م���ن زيارته مّرة أخرى في تش���رين الثاني 
ّ
ثم تمك

2017، وعندها ُس���مح له بحمل جود. قم���ت بزيارته مّرة 

أخرى ف���ي 2017/12/20، وكانت تلك الزيارة األخيرة. منذ 

ذلك الحي���ن أحاول جاهدة تجديد التصريح بمس���اعدة 

الصليب األحمر، ولكن الموظ���ف هناك أبلغني أنه تقرر 

منع تجديد تصريحي ألسباب أمنّية.

ل���م أره منذ أكث���ر من نصف عام. أنا أم���ّر بفترة صعبة 

ومؤلمة في حياتي. بينما ط���وال هذا الوقت لم يوجهوا 

إليه أّية تهمة.

رفع تدريج االعتماد المالي إلسرائيل:

حكومة نتنياهو تعتبره إنجازا ومحللون يحذرون من اإلفراط في التفاؤل!
* أحد المحللين: هذا التدريج ال يعني شيئًا لرفاهية المواطنين، الذين يعانون من غالء معيشة وفجوات اجتماعية واسعة ونسب فقر كبيرة! *
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انضم إلى هيئة قضاة المحكمة العليا اإلس���رائيلية، 

يوم 9 آب الج���اري )2018(، قاض جديد هو البروفس���ور 

 محل القاضي أوري 
ّ

أليكس ش���طاين )61 عاما( الذي حل

شوَهم الذي خرج إلى التقاعد. 

وكانت »لجنة تعيين القضاة« في إس���رائيل قد قررت، 

في ش���باط األخير، تعيين ش���طاين قاضيا في المحكمة 

العليا، في إثر إصرار من رئيس���ة اللجن���ة، وزيرة العدل 

أييلت ش���اكيد )من حزب »البيت اليهودي«(. وقد أقرت 

اللجنة تعيينه بالرغم من الش���كوى التي قدمتها ضده 

د. أوريت كامير، أس���تاذة القانون، الجندر والثقافة في 

»الجامع���ة العبرية« في القدس مطالب���ة بعدم تعيينه 

لهذا المنصب بدعوى تنكيله بها طوال سنوات عملهما 

معا ف���ي الجامعة المذكورة. وفي أعق���اب رفض اللجنة 

دم التماس إلى المحكمة العليا إللغاء هذا 
ُ
طلب كامير، ق

التعيين، لكن المحكمة رّدت االلتماس. 

وكان عض���و »لجنة تعيين القض���اة«، قاضي المحكمة 

العليا، حنان ملتس���ر، اش���ترط تأييد تعيين ش���طاين 

قاضي���ا في المحكم���ة العليا بعودة ابن���ه )24 عاما( من 

الواليات المتحدة لتأدية الخدمة العسكرية في الجيش 

اإلسرائيلي، وهو ما تعهد به ش���طاين أمام اللجنة، في 

إطار موافقته على عودة عائلته كلها إلى إسرائيل، التي 

هاج���رت منها )العائلة( إلى الواليات المتحدة في العام 

2004، علمًا بأنه كان قد هاجر إلى إس���رائيل، مع عائلته، 

من االتحاد السوفييتي الس���ابق في العام 1973. وعلى 

ه���ذه الخلفية، وصف الصحافي أوري مس���غاف تعيين 

ش���طاين في المحكم���ة العليا اإلس���رائيلية بأنه »قاٍض 

باستيراد شخصي!« )هآرتس � 2018/8/9(! 

من جهته، رأى محرر موقع »ميداه« اليميني اإللكتروني، 

زيف ماؤور، أن انضمام شطاين إلى هيئة قضاة المحكمة 

العلي���ا هو بمثاب���ة »فرصة جيدة الس���تعراض نجاحات 

أييلت ش���اكيد كوزيرة للعدل وإخفاقاتها«، فكتب مقاال 

خاصا )موقع »ميداه« � 2018/8/8( تحت عنوان »قبل خط 

النهاية: شاكيد استثمرت في تعيين القضاة وأهملت 

مكافحة الموظفين«! 

واعتب���ر الكاتب أن »ش���طاين هو مص���در فخر واعتزاز 

لوزيرة العدل ش���اكيد: ف���ي الوظائ���ف المختلفة التي 

أشغلها في األكاديميا، كان شطاين أحد أبرز المحافظين 

في عالم القانون اإلسرائيلي، ولذا فقد أثار تعيينه قلق 

الح���رس القديم حت���ى أن ثمة من ح���اول االفتراء عليه 

وحب���ك المؤامرات ض���ده للحيلول���ة دون تعيينه«! في 

إش���ارة صريحة إلى ما ذكرناه أعاله عن شكوى د. أوريت 

كامير وااللتماس إلى المحكمة العليا. وأش���ار ماؤور إلى 

أن »شطاين هو األخير في سلسلة تعيينات شملت ستة 

قض���اة جدد في المحكمة العلي���ا جرت خالل الفترة منذ 

تولي شاكيد منصب وزيرة العدل«، ولذا فإن »استكمال 

سلس���لة التعيينات هذه يش���كل فرصة جيدة لتحليل 

هذه الفترة، حتى اآلن«!

مهمة وزير العدل اليمينّي وفرصة شاكيد التاريخية!
يبدأ ماؤور »تحليله« هذا بوصف تعيين شاكيد وزيرة 

للعدل في إس���رائيل بأنه »كان تبييتًا / تحصينًا )حركة 

خاصة في لعبة الش���طرنج( استثنائيا وفريدا من نوعه، 

عل���ى خلفية تجربتها القليلة نس���بيا، مما دفع كثيرين 

إل���ى القول إن هذا المنصب أكب���ر منها بكثير«. غير أنه 

س���رعان ما تبين � يضي���ف الكاتب � أن »عرين األس���ود 

في ش���ارع صالح الدين )في الق���دس � مقر وزارة العدل 

اإلس���رائيلية( قد تح���ّول، خالل الس���نوات األخيرة، إلى 

إحدى بؤر االهتمام المركزية بالنسبة لليمين«، ذلك أن 

»االدعاء بش���أن غياب الحوكمة يتجسد، في نهاية األمر، 

في أثقال يعلقها القضاة في أرجل واضعي السياس���ة 

وفي قيود يربطه���ا قانونيو الوزارة حول أيديهم«. ومن 

هنا، فإن »المهمة المركزية الملقاة على كاهل وزير عدل 

يمين���ي جدير هي الصراع عل���ى جبهتين: لجم القضاة 

من جهة، وتنظيف االسطبالت في مكاتب المستشارين 

القانونيين من جهة أخرى«!

ف���ي نظرة إلى ال���وراء، يقول ماؤور، يمك���ن الجزم بأن 

شاكيد اختارت تركيز جهودها في جبهة واحدة فقط 

م���ن الجبهتين المذكورتي���ن، مقابل إهم���ال الثانية. 

ويض���رب على ما يذه���ب إليه في ه���ذا مثلين اثنين: 

األول � تعاُم���ل الوزيرة ش���اكيد مع دين���ا زيلبر، نائبة 

المستشار القانوني للحكومة للشؤون العامة واإلدارية، 

التي »وضعت بين يدي شاكيد كل المبررات التي تدعو 

إلى فصلها م���ن وظيفتها، أو تجريدها من صالحياتها 

على األقل، لكن ش���اكيد لم تفعل ش���يئا، سوى بعض 

المناكف���ات الرمزي���ة«. والثان���ي � امتناع ش���اكيد عن 

»أي احت���كاك« م���ع المستش���ار القانون���ي للحكومة، 

أفيح���اي مندلبليت، »رغم أن الضرورة اس���تدعت ذلك« 

مرارًا، وخاصة »حين س���مح مندلبليت لنفس���ه بعرقلة 

سياس���ة الحكومة« في مسألة قانون التسوية )شرعنة 

المس���توطنات »غير القانونية«(، إضاف���ة إلى صمتها 

)شاكيد( على »الدعم المثير لالس���تغراب« الذي أبداه 

مندلبليت »لألداء الفضائحي« من جانب النيابة العامة 

للدولة ف���ي مس���ألة التحقيقات الجنائي���ة مع رئيس 

الحكومة، بنيامين نتنياهو.     

في المقابل، ركزت ش���اكيد كل جهودها وألقت بكامل 

وزنه���ا الوزاري � كما يقول م���اؤور � على جبهة المحاكم 

والقضاة. وقد تبين الحقا أن قرارها هذا »أصبح حاس���ما 

مع خروج اثنين من قضاة المحكمة العليا إلى التقاعد، ما 

أتاح لشاكيد فرصة تاريخية لم تتوفر لوزير عدل سابق 

في إس���رائيل: تعيين س���تة قضاة جدد ف���ي المحكمة 

ي«. 
ّ
لث عدد قضاتها الكل

ُ
العليا، أي أكثر من ث

ينقل م���اؤور عمن يس���ميهم »مقربين من ش���اكيد« 

قولهم إن خمس���ة من بين القضاة الس���تة الجدد الذين 

أدارت ش���اكيد عملية تعيينهم )بكونها رئيسة »لجنة 

تعيين القضاة«( »لديهم أجن���دة محاِفظة«، بينما كان 

الس���ادس عربيًا )هو القاضي جورج قرا، من مدينة يافا(. 

ويعتقد الكاتب بأن »ثمة لهذا التصريح أساسًا يستند 

إلي���ه«، ويعرض تقييم���ه لكل واحد من ه���ؤالء القضاة 

الخمس���ة، فيرى أن أليكس شطاين »قد أثبت توجهاته 

المحافظ���ة خالل عمل���ه األكاديمي«، بينما يش���ير إلى 

انضمام القاضيين الجديدين عوفر غروسكوف ويوسف 

إل���رون، اللذين ج���رى تعيينهما في فترة ش���اكيد، إلى 

القاضي نوعام س���ولبيرغ )وهو مستوطن من مستوطنة 

»ألون ش���فوت« ف���ي »غوش عتصيون«( »ف���ي قرار حكم 

قضائي محاِفظ جدا، صدر مؤخ���را«. أما القاضية ياعيل 

فلنر، فلم تنش���ر حتى اآلن أي قرار حكم قضائي »يتيح 

موقَ�عتها بص���ورة واضحة على الخط م���ا بين الفاعلية 

ظة، لكنها كانت قد أبدت، خالل عملها 
َ
القضائية والمحاف

األكاديمي، توجها يميل إل���ى الفاعلية القضائية التي 

تنس���جم مع قيم الثورة الدستورية التي نفذها أهارون 

باراك«، رئيس المحكمة العليا س���ابقا. وفي الحديث عن 

هذه القاضي���ة، يتوقف الكاتب عند »قرار حكم قضائي 

بارز بش���كل خ���اص« هو ال���ذي صادقت في���ه المحكمة 

العلي���ا على قرار الحكومة اإلس���رائيلية هدم قرية خان 

األحم���ر وتهجير س���كانها. ويقول إن ه���ذا القرار »لم 

يثر أس���ئلة تتعلق بصالحيات القضاء، لكنه عالج صلب 

الصراع اإلسرائيلي � العربي وجوهره«، معتبرا أن »الخط 

اليميني في ُحكم فيلنر منع���ش. ولم يكن من الممكن 

رؤية مثيل له في المحكمة العليا خالل العقد المنصرم. 

لكن، مع ذلك، ينبغي الحذر من الوقوع في محظور الخلط 

ظ���ة القضائية«، إذ أن 
َ
بي���ن اليمين السياس���ي والمحاف

»تطبيق السياسة اليمينية هو من اختصاص الحكومة، 

صادر في���ه المحكمة 
ُ
ال المحكم���ة. لكن الواق���ع الذي ت

صالحيات الحكومة والكنيس���ت هو واقع مشوه وخطير، 

حتى لو كان يصب في صالح اليمين«! 

القاضي األخير من »الخمس���ة التي عّينتهم ش���اكيد، 

والذي قيل عنه إن���ه محافظ«، هو دافيد مينتس. وهذا، 

أيض���ا، لم ُيصدر بعد أي قرار حكم قضائي في المحكمة 

العليا »يتيح تقييم موقعه، س���واء في مسألة الفاعلية 

القضائية أو في س���ياقات سياس���ية أخرى«، كما يقول 

ماؤور.

باإلضافة إلى ه���ذه التعيينات ف���ي المحكمة العليا، 

ُيفاخر مقربو شاكيد بتعيينات كثيرة أخرى في المحاكم 

األدن���ى أيضا، المحاكم المركزية ومحاكم الصلح خاصة، 

إذ يبل���غ مجموع القضاة الذين جرى تعيينهم في جهاز 

كاتب يمينّي ينتقد وزيرة العدل اإلسرائيلية:

شاكيد حققت نجاحًا باهرًا في تعيينات القضاة لكنها أخفقت في التخلص من »الموظفين اليساريين«!
* »المهمة المركزية الملقاة على كاهل وزير عدل يمينّي جدير هي الصراع على جبهتين: لجم القضاة من جهة، وتنظيف االسطبالت في مكاتب المستشارين
 القانونيين من جهة أخرى«! * أحد اإلهدارات األكبر في والية شاكيد كوزيرة للعدل هو عدم التخلص من نشطاء اليسار المنتشرين في مواقع مختلفة في الوزارة *

شاكيد تدفع بثقافة اليمين إلى مؤسسات القضاء.

القضاء اإلس���رائيلي، بمختلف محاكمه ومس���توياتها، 

خالل الفترة منذ تولي شاكيد منصب وزيرة العدل، 200 

لث عدد القضاة الكلي في 
ُ
قاض وقاضية، يشكلون نحو ث

إسرائيل! 

إلى جانب تعيينات القضاة، يش���ير كاتب المقال إلى 

»خطوة بارزة وهامة جدا اتخذتها ش���اكيد ومن ش���أنها 

رفع مس���توى تأثير القضاة في المحاك���م الدنيا«، وهو 

يقصد بذلك القانون الذي بادرت إليه ش���اكيد وس���نه 

الكنيس���ت اإلسرائيلي قبل نحو أسبوعين والذي يقضي 

بمص���ادرة صالحي���ة المحكم���ة العليا ف���ي النظر في 

التماس���ات يقدمها فلس���طينيون من الضف���ة الغربية 

في قضايا تخ���ص األراضي ونقل ه���ذه الصالحية إلى 

المحكم���ة المركزي���ة في الق���دس بصفته���ا »محكمة 

للش���ؤون اإلدارية«. ويوضح: »المقصود، هنا، جميع تلك 

االلتماس���ات التي أدت إلى عمليات ه���دم ال حاجة لها 

في )مس���توطنات( ميغرون، عمونا ونتيف هأفوت«، ثم 

يضيف: »القانون الجديد سيضع حدا لهذه المهزلة«!  

»اإلهدار األكبر« ـ عدم التخلص من نشطاء اليسار!
زيادة على هذا كله، نجحت شاكيد � كما يقول الكاتب 

� في »لجم تعيين بعض الشخصيات اإلشكالية«، ومنها 

� على س���بيل المثال � قاضية المحكم���ة المركزية في 

القدس، نافا بن آري، والمحامية دانا بريكس���مان، نائبة 

المدعي العام للدولة لشؤون االلتماسات إلى المحكمة 

العلي���ا. ويقول الكاتب إن القاضية بن آري هي »قاضية 

سياسية متماثلة مع اليسار وكانت مرشحة قوية عنه 

للمحكمة العليا«. وقد أعلن���ت بن آري، مؤخرا، اعتزالها 

العم���ل في س���لك القضاء »وهو ما يعن���ي تخليها عن 

الترفع إلى المحكمة العليا«، بينما يقول إن بريكسمان 

� التي سحبت ترشيحها إلى المحكمة المركزية � كانت 

قد عملت س���ابقا في »جمعية حق���وق المواطن« وهي 

»خريج���ة برنامج الحقوقيين التاب���ع للصندوق الجديد 

إلس���رائيل« وكان���ت قد ق���ادت االلتماس »ال���ذي منع 

طرد 400 م���ن المخربين الفلس���طينيين إلى لبنان في 

التسعينيات«!  

لكّن بريكسمان تجسد من جهة أخرى، في نظر الكاتب، 

»ضعف الوزيرة ش���اكيد«، إذ قد ال تصبح قاضية، لكنها 

»تواصل إش���غال منصب رفيع في قسم االلتماسات في 

النياب���ة العامة للدولة«، وهو ما يمث���ل »أحد اإلهدارات 

األكبر ف���ي والية ش���اكيد كوزيرة للع���دل، وهو عجزها 

عن التخلص من نشطاء اليس���ار المنتشرين في مواقع 

مختلفة في وزارة العدل«! 

كانت آخ���ر المحطات القضائية ف���ي قضية المالحقة 

السياسية التي تعرضت لها الشاعرة دارين طاطور )36 

عام���ًا( من قرية الرينة بالقرب م���ن الناصرة، هي الحكم 

عليها بالسجن خمسة أشهر. 

وكانت محكمة صلح إسرائيلية في الناصرة قد أدانتها 

»التحريض على العنف ودعم منظمة  في أيار الفائ���ت ب�

إرهابية«. 

وس���جنت طاطور 97 يومًا س���يتم تخفيضها من فترة 

الحكم المشار إليها.

ونشرت طاطور في تشرين األول 2015 قصيدة بعنوان 

»قاوم ي���ا ش���عبي، قاومهم«، ومنش���ورين عل���ى موقع 

التواص���ل االجتماعي. ف���كان هذا كافيًا ك���ي تعتقلها 

الش���رطة وكي تقول إح���دى القاضي���ات إن »القصيدة 

ليس���ت قصيدة احتجاج فقط، وإنما تدعو إلى اإلرهاب«، 

وذل���ك بعد أن ُعرضت أمامها ترجمة مخطوءة للقصيدة، 

كما أكدت غابي الس���كي، محامية الش���اعرة. وأس���هبت 

المحكمة باالدعاء أن »طاطور تجاوزت بوضوح حدود حرية 

التعبير المش���روعة، وقّوضت القيم االجتماعية الوازنة 

التي تفوق حرية التعبير«. وهنا أش���ارت كالمعتاد إلى 

أمن الدولة.

وعلقت طاطور بالقول: »لم أكن أتوقع العدالة، الدعوى 

سياس���ية منذ البداية، ألنني فلسطينية، وألنها تتعلق 

بحرية التعبير«. وقالت محاميتها إنها تنوي االستئناف 

على الحكم. وأضافت أن »األنظمة المس���تبدة فقط هي 

التي تالحق الشعراء«.

الس���كي قال���ت أيضًا ف���ي تصريحات صحافي���ة: »من 

المخجل محاكمة ش���اعرة على قصيدة كتبتها اعتمادا 

على ترجمة ش���فهية وثقافية غي���ر صحيحة. في حالة 

دارين المؤس���فة، تتح���دث دارين خ���الل القصيدة عن 

عائلة دوابشة وعن آخرين تضرروا من اليهود، والشرطي 

ال���ذي ترجم القصيدة بطريقة غير مهنية أخرج أقوالها 

من سياقها الصحيح«. 

غط���ت الصحاف���ة العبري���ة القضية على المس���توى 

اإلخب���اري التقري���ري، لك���ن غاب���ت تقريب���ًا المعالجات 

الصحافية المعمقة للقضية، لقضية س���جن على خلفية 

كتاب���ة قصيدة، وه���ي وفقا لجميع المقاييس مس���ألة 

ليس���ت اعتيادية )مثاًل تخّيل���وا أن القضية حدثت في 

مكان غير إس���رائيل!(. وهذه التغطية التقريرية أبرزت 

موق���ف الدولة ممثلة بالنيابة العام���ة، فكان »اإلرهاب« 

س���ّيد الموقف ومركز التش���ديد.. ف���ي المقابل ظهرت 

مقاالت ونص���وص احتجاجي���ة قليلة رافض���ة للخطوة، 

وص���درت بمعظمها عن ش���خصيات وجهات من خارج ما 

يسمى »االتجاه السائد« اإلسرائيلي، ما عدا بضع حاالت.

 على أن ما يحق ليهودي
ٌ

»هذا مثال
إسرائيلي فعله ال يحق للعربي«

ب���رز ضمن الصحاف���ة اليومية ما كتبه ف���ي »هآرتس« 

البروفس���ور مردخاي كريمنتس���ر، المحاض���ر في كلية 

الحق���وق في الجامعة العبري���ة، إذ اتهم جهاز المحاكم 

بالتمييز بي���ن العرب واليهود مش���يرًا ال���ى أن الُحكم 

الصادر بحق طاطور ُيعتبر مثااًل على أن ما يحق ليهودي 

إسرائيلي فعله، ال يحق للعربي. فالسلطات اإلسرائيلية، 

وفقًا للكاتب، مزدوج���ة المعايير، وقارن بين الحكم على 

ش���اعرة عربية بس���بب قصيدة بتهم���ة التحريض على 

العنف واإلرهاب، في مقابل الصمت والتس���امح مع كتب 

واحتف���االت التمجيد للمس���توطن باروخ غولدش���تاين 

ونعته بأنه »البطل القومي« وليس بأنه »إرهابي«، بعدما 

قتل 29 مصليًا فلس���طينيًا في عملية قتل جماعية عام 

1994 داخل الحرم اإلبراهيمي، في مدينة الخليل.

هنا لفت الكاتب الى قرار المستشار القانوني السابق 

للحكومة اإلس���رائيلية، يهودا فاينش���تاين، الذي ألغى 

ع���ام 2012 أي اته���ام ضد مؤلفي كت���اب عنوانه »توراة 

المل���ك« يبث أفكارًا عنصرية ضد الع���رب تصل إلى حد 

قتلهم. ومما جاء في الكتاب وفقًا للكاتب »يمكن األخذ 

ع )من غير اليهود( بسبب الخطر 
ّ

بعين االعتبار قتل الُرض

المس���تقبلي الذي قد يش���كلونه إن كانوا سينش���أون 

ق كريمنتسر: »لم 
ّ
ليصبحوا أش���رارًا مثل والديهم«. وعل

تكن وحش���ية هذا التعليق كافية إليص���ال الحاخامين 

إل���ى المحكمة بتهم جنائية، على الرغم من تأثير هؤالء 

الحاخامي���ن عل���ى قطيعهم أكثر بكثير قياس���ًا بتأثير 

ش���اعرة عربية كانت حدود تأثيره���ا في الفضاء العام - 

قبل محاكمتها- مح���دودة جدًا«. ويضيف: »هل المعيار 

نفسه يجري استخدامه مع الحاخامين؟ هل يمكن لنظام 

يدع���ي العدالة أن ينظر إلى طاطور في عينيها ثم يقّرر 

مقاضاتها تاركًا أولئك الحاخامين؟«

���ص األس���تاذ الجامعي بأن���ه: ال بد م���ن القول إن 
ّ
ولخ

ال عدال���ة في األح���كام الصادرة بالمقارن���ة بين اليهود 

والعرب، حيث يتم إرس���ال العرب إلى الس���جون لفترات 

طويلة، وبالمقابل، نادرًا ما ُيرس���ل اليهود إلى السجون، 

على خلفي���ة تهمة التحريض. ويختتم: »يجب أن تكون 

األحكام عادل���ة، وليس���ت متعلقة بالع���رق أو الديانة، 

بغض النظر إن كان ما فعلته طاطور محرضًا على العنف 

واإلرهاب أم ال«.

وبادرت منظمة »زازيم« )حراك(، الناش���طة في قضايا 

خاصة بحقوق اإلنس���ان والمواطن، إلى جمع نحو 3 آالف 

توقيع على عريضة وجهتها إلى وزيرة العدل والمدعي 

الع���اّم والمستش���ار القانوني للحكوم���ة، بعنوان »نداء 

لإلف���راج الفوري عن الش���اعرة دارين طاط���ور« وافتتحه 

بالق���ول: »نطال���ب باإلفراج الف���ورّي عن داري���ن طاطور 

هم الموّجهة إليها«. 
ّ
وإسقاط جميع الت

وسأل واضعو العريضة: »لماذا هذا مهّم؟«، مضيفين: 

»منذ تشرين األّول عام 2015 تقبع الشاعرة دارين طاطور، 

من الرين���ة في الجلي���ل، رهن االعتق���ال عقب قصيدة 

كتبتها. فقد قضت دارين ج���زءًا من فترة اعتقالها في 

الس���جن، وقضت جزءًا آخر في االعتق���ال المنزلي بقيود 

ها 
ّ
صارمة، ف���ي حين ما ت���زال محاكمتها مس���تمّرة. إن

محاكمة اس���تعراضية س���خيفة، غايتها تحويل شاعرة 

ش���اّبة تكتب ما يجول في خاطرها إلى محّرضة خطيرة، 

هم ال يكتف���ون بمحاولة كّم 
ّ
تكمن داخله���ا إرهابّية. إن

األف���واه وتقيي���د حّرية اإلب���داع. إضافة إل���ى ذلك هم 

يوّس���عون حدود تعريف التحريض بشكل هائل، بحيث 

يمكن اعتق���ال أّي فنان/ة أو مواطن/ة في أعقاب تعبيره 

ي ضّد ممارس���ات 
ّ
عن الغض���ب أو توجي���ه النق���د الفن

الحكومة«.

وتتوق���ف المنظم���ة بدورها عن���د مس���ألة الترجمة 

المخطوءة أو المشوهة لما كتبته طاطور، فتقول في نص 

العريضة: »إضافة إلى ذل���ك، ففي قضّية دارين طاطور 

تطفو إلى السطح مسألة الترجمة. مداوالت القضية خالل 

جلسات المحكمة أظهرت كيف تنطوي عملية الترجمة 

القانونية م���ن العربية إل���ى العبرية على تش���ويهات 

هام برّمته إلى ترجمة أجراها 
ّ
خطيرة، حيث يس���تند االت

ظهر الم���داوالت مّرة تلَو 
ُ
ة الش���رطة. وت

ّ
ضابط في محط

أخرى حقيق���ة أّن عملّيات الترجمة ليس���ت كالعملّيات 

ه نتيجة لجهل المجتمع الذي 
ّ
الرياضّية الحس���ابية، وأن

نش���أت فيه الش���اعرة والجهل الناجم ع���ن العنصرية 

ي الترجمة 
ّ
والخ���وف، تختار المحكمة مرارًا وتك���رارًا تبن

ل 
ّ
التي تسعى إلى التجريم وتس���تنج أّن الشاعرة تشك

ها 
ّ
خطرًا على الجمهور. أطلقوا س���راح داري���ن طاطور! إن

ها ليست يهودية.. 
ّ
بريئة. الس���بب الوحيد العتقالها أن

العدي���د من الرجال والنس���اء اليهود نش���روا نقدًا أكثر 

تشّددًا وها ُهم يتجّولون أحرارًا. أخذتم سنتين من حياة 

دارين! أخِرجوها من القفص، أطِلقوا سراَحها!«.

عرائض موقعة بأقالم بارزة معظمها في الخارج
التأثي���ر األه���م للعرائض ربم���ا ظهر حي���ن وقعتها 

شخصيات ثقافية تحمل أسماء عالمية. فقد تم اعتقال 

طاطور لم���دة ثالثة أش���هر، ثم جرى حبس���ها المنزلي 

خ���ارج قريتها، في تل أبيب، لس���تة أش���هر أخرى قبل 

ن من متابعة السجن المنزلي في بيت 
ّ
قرار للمحكمة مك

عائلتها في الرينة. وقّدرت أوس���اط صحافية وحقوقية 

أن الق���رار األخي���ر جاء بع���د أن وقعت 250 ش���خصية، 

بينه���ا أدب���اء معروف���ون، فنانون وش���خصيات ثقافية 

أخ���رى، رس���الة مفتوحة تطال���ب بإطالق س���راح طاطور. 

وكان بين الموقعين: نوعم تشومس���كي، نعومي كالين، 

دايف إيجرز، كلوديا رانكين وعش���رة من الحائزين على 

جائزة »بوليتزر« وبينه���م األديبة المعروفة أليس ووكر 

والصحافية كاترين ش���ولتس. ووصل ع���دد الموقعين 

الحقًا على الرسالة الى أكثر من 7000 شخص.

كذلك، وبع���د مرور عام على اعتق���ال طاطور، وقع 170 

كاتبا وشاعرا على عريضة باللغة العبرية تطالب باإلفراج 

عنها وإلغاء الته���م الموجهة لها. وبين الموقعين على 

العريضة: أبراهام ب. يهوش���وع، طوفيا رفنر، أفيش���اي 

مرغليت، تسيبي غيفع ودافيد غروسمان.

ت منظمة »نادي القلم الدولي« 
ّ
في مرحلة متقدمة تبن

)Pen International( قضي���ة داري���ن طاط���ور كمثال 

للمالحقة التي يتعرض لها كتاب وفنانون ولقمع حرية 

التعبير. فعق���د »نادي القلم الدولي« مؤتمره الس���نوي 

ال�82 في غاليسيا، إسبانيا، بمشاركة أكثر من 150 ممثال 

مما ال يقل عن 63 مركزًا ثقافيا وأدبيا. وعبر المش���اركون 

عن تضامنهم مع طاطور من خالل قراءة شعرها وترجمة 

قصيدتها »ش���اعرة من وراء القضبان« إلى أكثر من عشر 

لغات.

سعة«، وهو موقع عبري 
ّ
وكتب بن نورتون في موقع »الل

غير ربحّي، أن المالحقات السياسية واالعتقاالت وتقييد 

حّرية التعبير هي من أع���راض األزمة التي تعاني منها 

ما زادت السلطات الصهيونية من القمع 
ّ
إس���رائيل، فكل

وصّعدت من حمالت التحريض ضد الفلس���طينيين كلما 

ة الحيلة. ويص���ف الكاتب 
ّ
أحس���ت أكثر بالضع���ف وقل

خلفي���ة القضية ب���أن داري���ن طاطور، فلس���طينية من 

مواطني إسرائيل، اعتقلت بس���بب كتابات شاركت بها 

عبر الش���بكات االجتماعية. وفي ش���هر تش���رين األول 

2015 اقتحمت الش���رطة بيتها بمنتص���ف الليل، كبلت 

يدي الش���اعرة ابنة ال�35 عامًا وأخذته���ا. وقال لها أحد 

المحققين »منظرك يوحي بأنك استشهادية«!. 

ويقول إن قصة طاطور هي واحدة من بين قصص كثيرة. 

فمنذ تش���رين األول 2015 وحتى تم���وز 2016، اعتقلت 

حكومة إس���رائيل حوالي 400 فلسطيني بسبب كتابات 

على الش���بكات االجتماعية، بحس���ب منظمات حقوقية 

محلية. مع ذلك فقد أثارت قضيتها اهتمامًا دوليًا خاصًا 

مع األخذ بعين االعتبار انعكاساتها المخيفة على حقوق 

المواطن للفلس���طينيين في إس���رائيل، الحليفة األقرب 

لحكوم���ة الواليات المتحدة. ونش���رت مجموعة »الصوت 

اليهودي للس���الم«، وهي مجموعة تعم���ل في الواليات 

المتحدة من أجل الع���دل االجتماعي، مقابلة مصورة مع 

طاطور من سجنها المنزلي. 

الحكم بالسجن 5 أشهر على الشاعرة دارين طاطور بتهمة »التحريض«:

»أصوات قليلة ترتفع حين تحاكم السلطة قصيدة بالعربية
وتتسـامـح تمـامـًا مـع التحـريـض المبـاشـر بـالعبـريـة«!
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

تراجع الزيادة في جباية الضرائب
قال تقرير جديد لس���لطة الضرائب ووزارة المالية، صدر 

في األس���بوع الماضي، إن جباية الضرائب في شهر تموز 

الماضي، كانت أعلى بنس���بة هامشية 2ر0%، عما في ذات 

الشهر من العام الماضي، بعد خصم التأثيرات القانونية 

الجديدة، وتعديل التقديرات للعام الجاري. وقال التقرير 

إن كل المؤش���رات تدل على أنه في ه���ذا العام لن يكون 

فائض في جباية الضرائب، بالقدر الذي كان في السنوات 

الخمس الماضية، التي كان فيها المعدل السنوي للفائض 

6%، أعل���ى مما هو مخطط، بينم���ا يجري الحديث حاليا عن 

فائض لهذا العام قد ال يتجاوز نس���بة 5ر2%، ما س���يجمد 

بالضرورة برامج للتخفيض الضريبي.

وكان���ت الجباية في الربع الثاني م���ن العام الجاري أقل 

بنحو 600 مليون شيكل عن الهدف المخطط لهذه الفترة، 

إذ بلغ حجم المداخيل 4ر74 مليار شيكل )أكثر من 20 مليار 

دوالر( في حين أن التخطيط كان جباية 75 مليار ش���يكل. 

ولك���ن اجمالي الجباية في النصف األول من العام الجاري، 

ج���اء مطابقا للتخطيط، مع فائض هامش���ي طفيف، إذ بلغ 

حجم الجباية اإلجمالي حوالي 155 مليار شيكل )قرابة 43 

مليار دوالر(.

وكان���ت الجباية في النصف األول من العام الجاري أعلى 

بنس���بة 6ر4%، مقارنة مع ذات الفت���رة من العام الماضي، 

وزيادة بنس���بة 3%، بعد التعديالت القانونية، وتأثيرات 

أخرى ليس���ت ثابتة. وقالت س���لطة الضرائب في تقريرها 

ال���دوري إن النصف األول من العام الجاري ش���هد ارتفاعا 

بنس���بة 18% في االس���تيراد، مقارنة م���ع ذات الفترة من 

الماض���ي، إذ بل���غ حجم االس���تيراد في النص���ف األول ما 

يالم���س 40 مليار دوالر، زيادة بحوالي 6 مليارات دوالر عما 

كان في ذات الفترة من العام الماضي.

وق���ال التقرير إن جباي���ة الضرائب المباش���رة، بمعنى 

ضريب���ة الدخل وضرائب العقارات، س���جلت في الش���هر 

الماضي ارتفاعا بنس���بة 6ر3%، مقارنة مع ذات الشهر من 

العام الماضي، إال أن الضرائب غير المباش���رة، مثل ضريبة 

القيم���ة المضافة والجم���ارك، تراجعت في ذات الش���هر 

بنس���بة 4ر3%. وبتقدير سلطة الضرائب، فإن التراجع في 

الضرائ���ب غير المباش���رة يعود إلى االرتف���اع الحاد الذي 

شهده شهر تموز 2017 في استيراد السيارات.

كذلك وحس���ب التقرير ذاته، فإن ما ساهم في الفائض 

الطفيف منذ مطلع العام الجاري هو ارتفاع كبير في حجم 

الضرائب التي تس���ترد للمصالح التجارية والش���ركات، إذ 

ارتفع حجمها بنسبة 10% في الشهر الماضي، ومنذ مطلع 

العام الجاري س���جلت ارتفاعا بنسبة 27%، مقارنة مع ذات 

الفترة من العام الماضي.

ارتفاع بنسبة 50% في أعداد
الطالب العرب في علم الحاسوب

ذكر تقرير جديد لمجلس التعليم العالي اإلسرائيلي أن 

عدد الطالب العرب من فلسطينيي الداخل في موضوع علم 

الحاسوب في الجامعات اإلسرائيلية سجل ارتفاعا بنسبة 

50%، مقارنة مع ما كان قبل خمس سنوات. وقد ارتفع عدد 

الطالب العرب في الجامعات اإلس���رائيلية لهذا الموضوع، 

ف���ي العام الجامعي الماضي، إل���ى 1597 طالبا، مقابل 930 

طالبا قبل خمس سنوات.

ويقول التقري���ر إن الطالب العرب قلصوا الفجوة بينهم 

وبين الطالب اليهود. ففي حين أن عددهم ارتفع بنس���بة 

50%، ف���إن عدد اجمالي طالب علم الحاس���وب ارتفع خالل 

خمس سنوات بنسبة 30%. وفي حين كانت نسبة الطالب 

الع���رب م���ن اجمالي دارس���ي علم الحاس���وب قبل خمس 

س���نوات 7ر8%، فإن نس���بتهم في الع���ام الماضي بلغت 

46ر11% من اجمالي طالب هذا الموضوع.

وعلى صعيد الطالبات، تبين أن نسبة الطالبات ككل من 

اجمالي طالب علم الحاسوب بلغت 31%، في حين أن نسبة 

الطالبات العربي���ات من اجمالي الطالب العرب كانت %40، 

ونس���بة الطالبات اليهوديات من اجمالي الطالب اليهود 

.%27

كما أش���ار التقري���ر إلى أن أع���داد الط���الب العرب في 

الجامعات والكلي���ات األكاديمية ارتفعت في الس���نوات 

الس���بع األخيرة بنس���بة 80%، إذ بلغ عدده���م في العام 

الدراسي األخير 46855 طالبا، مقابل 26214 طالبا في العام 

2010. وهذه أعداد ال تش���مل آالف الطالب الذين يدرسون 

في األردن والضفة والدول األوروبية.

وينضم هذا التقرير إلى تقرير س���ابق، استعرضناه في 

عدد المشهد اإلس���رائيلي الصادر يوم 17 تموز الماضي، 

وجاء فيه أن نس���بة الطالب العرب الذين يدرس���ون الطب 

ف���ي المعاهد العليا اإلس���رائيلية بلغ ف���ي العام الماضي 

2ر19% من اجمالي طالب الطب، وهذه نسبة أعلى من نسبة 

العرب الفلس���طينيين في الداخل من اجمالي السكان، من 

دون القدس ومرتفعات الجوالن السورية المحتلة، ولكنها 

تبقى أقل من نس���بة ش���ريحة الجيل، التي هي في حدود 
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إال أن نسبة 2ر19% في الجامعات اإلسرائيلية هي بمثابة 

نسبة من »عالم الخيال« مقارنة مع ما كان في عقود مضت 

وحتى سنوات التس���عين، حينما كانت نسبة طالب الطب 

العرب في المعاهد اإلس���رائيلية تت���راوح ما بين 2%، إلى 

3%. وقد س���اهم بقدر كبير في تلك النس���ب المنخفضة 

القيود الجماعية والش���روط الصعبة، التي تعرقل انخراط 

الطالب العرب في المعاهد اإلسرائيلية العليا بشكل عام، 

وفي المواضي���ع العصرية، ومنها الطب وعلم الحاس���وب 

بشكل خاص. 

ويعود هذا االرتفاع إلى عزوف الطالب اليهود عن دراسة 

موضوع الطب، ليتجهوا نحو الدراسات العصرية، التي تدر 

مداخيل أكثر في س���وق العمل. وف���ي العقدين األخيرين 

ارتفعت بش���كل حاد أعداد الطالب العرب الذين يدرسون 

في الخارج موضوع الطب، وكان العنوان األكبر للعرب لهذا 

الموضوع هو الدول االش���تراكية السابقة. وقد بدأ الطالب 

العرب بالتدفق على الجامعات األردنية، التي تدرس وفق 

المنهاج البريطان���ي. ومن ثم بدأوا بالتدفق على جامعات 

أميركية في دول أوروبا الشرقية. 

يؤك���د بحث جدي���د، أجري في وزارة الصح���ة، على النواقص 

الخطيرة في جهاز الصحة اإلسرائيلي، من عدة جوانب، وأبرزها 

النقص في األس���ّرة والعي���ادات التخصصي���ة، وارتفاع كلفة 

صرف المواطنين على الصحة، ما يدفع ش���رائح فقيرة للتنازل 

عن خدمات وعالجات صحية. وكل هذه المعطيات، التي تصدر 

اآلن رسميا، تؤكد على ما جاء في سلسلة من التقارير العالمية، 

ومنها ما صدر قبل بضعة أشهر.

ويع���دد البحث، الذي كش���فت عن���ه صحيف���ة »ذي ماركر« 

االقتصادية، سلس���لة من المش���اكل الت���ي يواجهها الجهاز 

الصحي اإلسرائيلي، إضافة إلى عدم جاهزية الجهاز لمواجهة 

التحديات المس���تقبلية، وأبرزها ارتفاع نسبة المتقدمين في 

السن بين المواطنين، ما يستدعي إقامة بنى تحتية أكثر مما 

هو قائم، الذي أصال ال يسد االحتياجات. وأيضا الحاجة لزيادة 

ميزانيات الصحة، لتكون قادرة على تلبية احتياجات متقدمي 

السن.

ويق���ول البح���ث إن ميزانيات الصحة تراجع���ت قيمتها في 

الس���نوات القليل���ة األخي���رة، ولم تع���د قادرة عل���ى مالحقة 

ارتفاع كلف���ة األدوية، والت���زود بالقدر الكاف���ي من األجهزة 

التكنولوجي���ة، التي تتطور باس���تمرار، فعلى س���بيل المثال، 

كلفة األدوية لمعالجة مريض بالس���رطان ارتفعت حتى العام 

2016 بثالثة أضعاف، عما كان���ت عليه في العام 2006، من 29 

ألف شيكل إلى 100 ألف شيكل. 
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صدر هذا العام، قد أكد أن الصرف في إس���رائيل على الصحة، 

هو من األدنى من بي���ن الدول ال� 34 األعضاء في OECD. إذ أن 

الصرف عل���ى الصحة بالمعدل للفرد يبل���غ 2822 دوالر، مقابل 

4 آالف دوالرات بالمع���دل ف���ي دول المنظم���ة. كما أن اجمالي 

الص���رف في إس���رائيل على الجه���از الصحي يبل���غ 4ر7% من 

اجمالي الناتج العام، بينما معدل النس���بة في دول OECD بلغ 
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ويؤكد التقري���ر أن الكثير من العالجات والخدمات الصحية، 

تفتقر لها سلة الخدمات الصحية الرسمية، ما يدفع المواطنين 

من ذوي القدرات المالية للج���وء إلى تأمينات صحية إضافية، 

خارج التأمين الصحي العام، من أجل ضمان صرف مس���تقبلي 

أقل على األدوية، وتقصير الدور للعالج في عيادات خاصة. 

وه���ذه الظاهرة، التي بدأت منذ العام 1995، أدت إلى ظاهرة 

»طب لألغنياء وطب للفقراء« في إسرائيل. ألن كلفة التأمينات 

الصحية اإلضافية لدى ش���ركات التأمي���ن عالية، وفيها أيضا 

مستويات، ما يرفع كلفة التأمينات أكثر.

وانعكس���ت كلفة النفق���ات على الصحة في إس���رائيل في 

تقري���ر مركز األبح���اث االجتماعية »أدفا«، قبل بضعة أش���هر، 

الذي استعرض جوانب للفقر المدقع لدى شرائح في المجتمع 

ككل، وبالذات في جانب ش���كل اإلدارة المالية للعائالت األشد 

فقرا، إذ يق���ول التقرير إنه في العام 2013 قال قرابة 39% من 

الفقراء من أبناء 20 عاما وأكثر، إنهم تنازلوا عن وجبات غذائية 

وأدوية، بسبب صعوبات مالية، وهذه النسبة بقيت شبه ثابتة 

في السنوات التالية.

ويفن���د البحث، وفق ما ذكرت���ه »ذي مارك���ر«، مزاعم رئيس 

الحكوم���ة بنيامين نتنياه���و، ووزير ماليته موش���يه كحلون، 

بأن الجهاز الصحي قد شهد تحس���ينات كثيرة في السنوات 

األخيرة، وبضم���ن ذلك تقصير الدور ل���دى األطباء والعالجات 

التخصصية، بحس���ب زعم كحلون. وتقول الصحيفة إن الكثير 

من الجمهور ال يشعرون بما ذكره كحلون. وهذا أيضا ما تؤكده 

وزارة الصح���ة، الت���ي أجرت بحث���ا دقيقا ف���ي تفاصيل جهاز 

الصحة، بهدف وضع خطة تطوير مركزية، إذ حس���ب ما نش���ر 

فإن كل معالجات النواقص من قبل لم تكن وفق مخطط مركزي 

طويل األمد، بل طغت عليها العشوائية. 

النقص في أّسرة المستشفيات
يقول البحث إن النقص في األّسرة، هو أحد القضايا الخطيرة 

التي يواجهها جه���از الصحة، رغم أن ه���ذه قضية مطروحة 

منذ س���نوات طوال، ول���م تتم معالجتها بالق���در الكافي، ولذا 

فهي تس���تفحل أكثر. وكان تقرير لمنظمة التعاون بين الدول 

المتطورة OECD صدر في ربيع العام الجاري، قد عرض النقص 

الخطير في األسّرة واألقسام في المستشفيات اإلسرائيلية. 

ويتضح أن عدد األس���ّرة في المستشفيات أقل بنسبة %33 

من معدل عدد األس���ّرة بالنس���بة لع���دد المواطنين في الدول 

المتطورة. ومعدالت االكتظاظ في المستشفيات في إسرائيل 

ال يمك���ن تحملها، وتصل إل���ى 95%، ولذا تحل إس���رائيل في 

المرتب���ة الثانية، م���ن حيث ارتفاع االكتظاظ، م���ن بين الدول 

ال���� 34 األعضاء في منظمة OECD. ويقول التقرير إنه بس���بب 

االكتظاظ في المستش���فيات، فإن الكثير من المرضى ينامون 

على أس���ّرة في أروقة المستشفيات، ما يرفع من نسبة التلوث 

والعدوى بي���ن المرضى. وفي هذا الجانب تحل إس���رائيل في 

المرتبة ما قبل األخيرة )األسوأ(.

ويتعج���ب معدو تقرير OECD من »الش���روط القاس���ية في 

االكتظ���اظ الكبي���ر ف���ي المستش���فيات اإلس���رائيلية، التي 

تتس���بب في ارتفاع حاد جدا، في موت المرضى بسبب العدوى 

من التلوث«. وحس���ب المعطي���ات، فإنه في إس���رائيل يموت 

س���نويا من تلوث، على األغلب ناجم عن االكتظاظ الشديد في 

المستش���فيات، ما معدله 38 مريضا لكل 100 ألف مواطن، في 

حين أن المعدل الس���نوي في دول OECD ه���و 15 مريضا في 

السنة، في الظروف ذاتها. 

يش���ار هن���ا إل���ى أن أس���اس النق���ص ف���ي ع���دد األس���رة 

والمستش���فيات ككل قائم باألس���اس في الم���دن والمناطق 

البعي���دة ع���ن مركز الب���الد. وي���زداد الوضع س���وءا في جانب 

المستش���فيات والعيادات التخصصية، وفق ما تش���ير له كل 

التقارير اإلسرائيلية. 

ويوصي تقرير OECD الحكومة اإلسرائيلية برصد ميزانيات 

أكبر إلقامة مستش���فيات جديدة، وتمويل مش���اريع لتوسيع 

مستش���فيات قائم���ة، من خالل زي���ادة الدين الع���ام، أو برفع 

بس���يط للضرائب. وبحس���ب محللين فإن هذه التوصية شاذة 

بالنس���بة لخبراء OECD الذين ال يفضلون زي���ادة الميزانيات 

العامة، وزيادة الدين العام، لكن كما يبدو فإن سوء الوضع في 

المستشفيات، بات يتطلب توصية »شاذة« كهذه.

الكلفة ترتفع والميزانيات مجمدة!
تقول »ذي مارك���ر« إن الصورة التي تعرضه���ا وزارة المالية 

بائس���ة للغاية من عدة نواح. فجهاز الصحة اإلس���رائيلي، كما 

باقي الدول، يضطر لمواجهة تغيرات ضخمة جدا، ما يزيد من 

اإلثقال على الجهاز. والتغير المركزي هو ارتفاع نسبة من هم 

في سن الشيخوخة من بين المواطنين. 

وكم���ا هو معروف فإن مع���دل األعمار في إس���رائيل هو من 

األعلى في العالم، وتحتل إس���رائيل المرتب���ة الرابعة من بين 

ال���دول األعضاء ف���ي OECD، ويبلغ معدل أعمار النس���اء أكثر 

بقلي���ل من 84 عاما، والرجال ب���ات يالمس 82 عاما. ولكن هناك 

فجوة كبيرة، بين العرب واليهود، إذ يقل معدل أعمار النس���اء 

العربيات عن معدل أعمار النساء ككل بعامين تقريبا، ما يزيد 

من معدل أعم���ار اليهوديات عن المع���دل العام. في حين أن 

مع���دل أعمار الرجال الع���رب يبتعد بحوالي أربع س���نوات عن 

معدل أعم���ار الرجال اليهود. وهذا االرتف���اع المتواصل يرفع 

أع���داد المواطنين الذين يحتاجون أكث���ر من غيرهم لخدمات 

جهاز الصحة بكل مستوياته، وأيضا لصرف أكثر على األدوية.

ومن التحديات األخرى ارتفاع نس���بة أبناء األجيال الش���ابة 

الذي���ن يمرضون بأمراض مزمنة، وه���ي ظاهرة عالمية، وأيضا 

في الدول المتطورة. ومن مس���ببات األمراض المزمنة السمنة 

الزائدة، ونمط حياة ال يخدم صحة االنسان.

كذل���ك فإن م���ا يثقل أيضا عل���ى جهاز الصحة ه���و التطور 

المس���تمر باألجهزة التكنولوجية، والعالج���ات التكنولوجية 

الحديث���ة، والصرف عليها في ارتفاع مس���تمر، ما يتطلب رفع 

ميزاني���ات دائ���م، بما يالئم ه���ذه االحتياجات، ف���ي حين أن 

ميزانية الصحة عليها أيضا أن تزداد لس���ّد النقص في البنى 

التحتية.

وفحص البحث ميزانيات ش���بكات العيادات ش���به الرسمية 

األرب���ع، ووج���د أن قيمتها تتآكل باس���تمرار، م���ا ُيدخل هذه 

الشبكات في عجز مالي، يهدد مستوى الخدمات التي تقدمها، 

بموج���ب قان���ون الصحة الع���ام. وهذا أمر برز ف���ي بحث وزارة 

الصحة، إذ تبين أن شبكات الصحة تقلل من توجيه مرضى إلى 

عالجات متطورة ذات كلفة عالية، ويحتاج المريض إلى معاناة 

في االنتظار، أو قبل ذلك في انتظار قرار نهائي لتوجيهه إلى 

مثل هذه العالجات.

ويق���ول البحث إن���ه ل���و أن كان االرتفاع الس���نوي لميزانية 

الصحة، وبالتالي ميزانية ش���بكات العيادات، يزداد باستمرار، 

بذات النسب التي ترتفع فيها في الدول المتطورة، لكان العجز 

س���يتقلص. ويجرى التداول باس���تمرار في السنوات األخيرة 

في إمكانية رفع رس���وم الصحة التي يدفعها الجمهور، وتبدأ 

تدريجيا من نس���بة 1ر3% من الراتب غير الصافي، إلى نس���بة 

5%. لكن في حين أن رس���وم الصحة ال تزال كما هي بالنس���بة 

إلى الراتب غير الصافي الذي يقارب 44 ألف ش���يكل )قرابة 12 

ألف دوالر(، فإن ربات المنزل الالتي ال يعملن، وكذا الطالب في 

الجامعات والكليات، مفروض عليهم دفع مخصصات ش���هرية 

تتراوح ما بين 35 إلى 45 دوالرا ش���هريا. وهذه مبالغ ش���هرية 

ال تقوى عليها ش���رائح فقي���رة محرومة من الدخل الش���هري 

المنتظم.

ضربت عاصفة كبيرة إدارة بن���ك مزراحي طفاحوت حينما علم 

في األيام األخيرة أن الس���لطات األميركي���ة تطالبه بدفع غرامة 

مالي���ة بقيمة 342 ملي���ون دوالر، بدال من التوج���ه إلى المحاكم، 

كعقاب له، على فتحه حس���ابات بنكية ألثرياء أميركان )يهود(، 

نجحوا من خالل هذه الحس���ابات بالتهرب الضريبي من السلطات 

األميركية، كما فعل مثله بنكان إسرائيليان آخران، بنك ليئومي، 

ال���ذي دفع غرامة 270 مليون دوالر، وبن���ك هبوعليم، الذي ما زال 

ينتظر التوصل إلى اتفاق مع السلطات األميركية، ولكنه خصص 

ميزانية احتياطية بلغت 365 مليون دوالر حتى اآلن.

ويجري الحديث عن تعديل لقانون الضرائب اإلسرائيلي، تم 

اقراره في العام 2003، بمبادرة وزير المالية في حينه، بنيامين 

نتنياهو؛ وكان س���اريا لمدة خمس س���نوات، ثم جرى تمديده 

في العام 2008 إلى عش���ر س���نوات أخرى. ويمنح المهاجرين 

اليهود إلى إس���رائيل، وحتى اإلسرائيليين الذين هاجروا قبل 

س���نوات وعادوا إلى إسرائيل، إعفاء من دفع الضرائب على كل 

نش���اطهم االقتصادي في الخارج لمدة عشر سنوات، حتى وإن 

كان األم���ر متعلقا ببيع عقارات وأعمال في الخارج، وما ش���ابه. 

وهذا أحد األنظمة التي سنتها إسرائيل في السنوات األخيرة، 

بحثا عما يسمى »الهجرة النوعية«، بمعنى استقدام مهاجرين 

يهود من ذوي االمكانيات المالية والعلمية.

وقد ظهر ذلك القانون في حينه على أنه يهدف إلى تحفيز 

الهجرة إلى إس���رائيل، التي بدأت في تل���ك المرحلة بالتراجع 

بنس���بة ح���ادة، مقارنة م���ع معدالتها التي كان���ت قائمة في 

س���نوات التس���عين من القرن الماضي. وكان هدف الُمش���ّرع 

الُمعلن هو ضمان تأقلم المهاجرين اقتصاديا في إس���رائيل، 

في سنوات هجرتهم األولى، إال أن هذا التعديل جعل كثيرين 

من كب���ار المس���تثمرين من يه���ود العالم يرون بإس���رائيل 

»دفيئ���ة« للتهرب من دفع الضرائب. ومع مرور الس���نين تبين 

أن م���ن وراء المبادرة وقف حيتان م���ال كبار، وبضمنهم أرنون 

ميلتشين، أكبر المستفيدين من هذا القانون.

وأكدت سلس���لة من التقارير الصحافية، وحتى شبه رسمية 

إس���رائيلية، صدرت تباع���ا، على مدى الس���نوات الماضية، أن 

إس���رائيل باتت »دفيئة لمتهربي دف���ع الضرائب« من يهود 

العالم، الذين يستفيدون من قانون االعفاء الضريبي المذكور. 

وتأجج الجدل اإلس���رائيلي حول هذا القانون، الذي ال يستفيد 

منه س���وى بعض األف���راد م���ع عائالتهم، على ض���وء تقارير 

ومطالبات دولية من إسرائيل بوقف العمل بهذا القانون، الذي 

يقف حاجزا أمام تبادل المعلومات المالية لمحاصرة متهربي 

الضرائب في العالم.  

وكانت القضية تفجرت أمام السلطات األميركية في نهايات 

العام 2014، حينما تبين للس���لطات األميركية أن بنك ليئومي 

وبنوكا إس���رائيلية أخرى قد تس���ترت عل���ى متهربي ضرائب 

أميركان، بين العامي���ن 2002 وحتى 2010، ويبدو أن جميعهم 

من األميركان اليهود، بفعل القان���ون إياه. وأول البنوك الذي 

تعرض للمالحقة األميركية، كان البنك الثاني من حيث الحجم، 

بنك ليئومي، الذي توصل إلى اتفاق مع الس���لطات األميركية 

بدفع غرامة بقيمة 270 مليون دوالر، بدال من 400 مليون دوالر، 

طلبتها السلطات األميركية بداية.

وما ت���زال المفاوضات جاري���ة مع البنك اإلس���رائيلي األكبر 

هبوعلي���م، إال أن البن���ك خصص ميزانية بقيم���ة 365 مليون 

دوالر، على مدى الس���نوات الثالث األخي���رة، وقد يرفعها هذا 

الع���ام بمبل���غ إضافي، كي يكون مس���تعدا لدف���ع غرامة يتم 

التوصل إلى اتفاق بشأنها مع السلطات األميركية.

وكانت المفاوضات قد جرت أيضا مع مزراحي طفاحوت، وهو 

بنك صغير نس���بيا مقارنة مع حجم بنكي ليئومي وهبوعليم، 

وقد خصص ميزانية 45 مليون دوالر ال أكثر، الحتمال أن يدفع 

غرامة، إال أنه مطال���ب اآلن بدفع غرامة أكبر بحوالي 8 أضعاف 

من تل���ك التي خصص لها احتياطيا، وال يب���دو أن البنك قادر 

عل���ى دفع غرام���ة بهذا الق���در، إذ من ش���أنها أن توجه ضربة 

قاصمة لقدرات البنك.

ويقول تقري���ر لصحيف���ة »كالكاليس���ت« إن إدارة مزراحي 

طفاحوت عقدت جلس���ة طارئة، اس���تدعت لها كبار المحامين 

في إس���رائيل من ذوي االختصاص بالقضايا المالية العالمية، 

وأيض���ا المدي���ر العام الس���ابق لمجلس اإلدارة، وبعد جلس���ة 

امتدت لس���اعات طوال، تقرر تكليف أح���د المحامين البارزين 

بإبالغ الس���لطات األميركية رس���ميا برفض البن���ك دفع غرامة 

بهذا القدر.

ونقل���ت الصحيفة ع���ن أحد الخب���راء قول���ه إن التفاوت في 

حج���م الغرامات ناجم ع���ن حس���ابات أميركية، ل���كل واحدة 

من الحاالت التي اصطدمت بها بش���أن الته���رب الضريبي، ما 

يعني أنه���ا تطالب البنوك بتعويضها عن خس���ائر تكبدتها 

خزينة الضرائب األميركية. لكن السؤال الذي لم يجد مزراحي 

طفاح���وت الجواب عليه حتى اآلن هو: لم���اذا هو مطالب بدفع 

غرامة أعلى بنس���بة 30% من تلك الت���ي دفعها ليئومي، رغم 

أن ه���ذا األخير اعترف بحجم حس���ابات أميركي���ة أكبر بأربعة 

أضعاف من تلك التي كانت في مزراحي طفاحوت؟.

وحس���ب تقديرات، فإن المفاوضات س���تبدأ م���ن جديد بين 

الس���لطات األميركي���ة وبن���ك مزراح���ي، إال أنه ف���ي كل هذه 

القضايا، لم يظهر أن الحكومة اإلس���رائيلية، أو البنك المركزي 

اإلسرائيلي، قد حاوال التدخل لصالح البنوك اإلسرائيلية.

بحث رسمي يؤكد مخاطر النواقص في جهاز الصحة اإلسرائيلي!
* البحث الذي أعدته وزارة الصحة يفند مزاعم قادة الحكومة بتحسن جهاز الصحة * نقص في األسّرة والعيادات

التخصصية وارتفاع الكلفة على المواطن * استنتاجات البحث تتوافق مع تقارير دولية صدرت مؤخرًا

بسبب حسابات أميركيين للتهّرب الضريبي

السلطات األميركية تطلب تغريم بنك إسرائيلي صغير بـ 342 مليون دوالر!
* الغرامة التي قد تفرضها السلطات على مزراحي طفاحوت، األصغر من بين أكبر خمسة بنوك، من شأنها أن تهدد مستقبل البنك

* بنوك إسرائيلية عملت وفق قانون إسرائيلي جعل من إسرائيل دفيئة لمتهربي الضرائب اليهود في العالم * بنك ليئومي دفع غرامة
 270 مليون دوالر وبنك هبوعليم خصص احتياطيًا بقيمة 365 مليون دوالر الحتمال تغريمه *
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تغطيـة خاصــة: »قانون القومية« والمحكمة اإلسرائيلية العليا

كتب برهوم جرايسي:

كلم���ا توال���ت األي���ام بعد س���ن »قان���ون القومي���ة« في 

الكنيست، تجد رموز حكومة بنيامين نتنياهو نفسها أكثر 

تحررا في المجاهرة بالنوايا الحقيقية التي تقف خلف هذا 

القان���ون. فهم يتوقعون وضع حد لج���داالت وإزالة حواجز 

عدة أمام سياس���ات الحكومة، مثل منع لم ش���مل العائالت 

الفلس���طينية ومن���ح امتي���ازات تفضيلية لم���دن وبلدات 

يهودي���ة، دون ضرورة االلتزام بواجب المس���اواة مع بلدات 

عربية تعيش الظروف ذاتها. كما برزت لهجة التهديدات 

المباشرة للمحكمة العليا، وخاصة من وزيرة العدل أييليت 

ش���اكيد )»البيت اليهودي«( ووزير السياحة ياريف ليفين 

)الليكود(، بشأن نهج المحكمة المستقبلي ومصير عدد من 

االلتماسات التي قدمت إلى المحكمة ضد القانون. 

دمت إلى المحكمة العليا حتى 
ُ
وأبرز االلتماس���ات التي ق

األس���بوع الماضي ه���ي: التماس مركز »عدال���ة« الحقوقي 

الفلسطيني، باسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير 

العربية في إس���رائيل واللجنة القطرية لرؤس���اء السلطات 

المحلية العربية وكتلة »القائمة المشتركة« في الكنيست. 

ويطالب ه���ذا االلتماس المحكمة بإلغ���اء »قانون القومية« 

كلي���ًا؛ التماس كتلة »ميرتس«، إضاف���ة إلى التماس قدمه 

أعضاء كنيست وضباط احتياط من الطائفة العربية الدرزية 

وغيرهم. 

وحسب ما نشر، س���تعقد المحكمة العليا أولى جلساتها 

للنظر ف���ي هذه االلتماس���ات في الش���هر األول من العام 

المقبل 2019. 

ويس���تبعد كثيرون أن تقرر المحكمة العليا إلغاء القانون 

كلي���ا ويقول���ون إنها ق���د توص���ي بتعديله، »في أحس���ن 

األحوال«، مثل أن يتم إدخال مبدأ »المس���اواة« الذي يلقى 

معارضة واسعة في االئتالف الحاكم، أو مبدأ الديمقراطية، 

أو كليهما معا. ويش���دد االئتالف على رفض مبدأ المساواة 

لعدة أس���باب، أولها أنه يلغي عملي���ا تفضيل اليهود، كما 

نص عليه القانون، ولكنه قد يسمح أيضا لشرائح يرفضها 

المتدينون بالمطالبة بالمس���اواة في الحقوق في مواجهة 

المؤسسة، مثل مثليي الجنس أو النساء وغيرهما.

ورغم التوقع���ات بأن المحكمة العليا ل���ن تلغي القانون، 

إال أن وزي���رة العدل ش���اكيد راحت ته���دد المحكمة العليا 

مباشرة ب�«حرب س���لطات« إذا ما أقدمت على إلغاء القانون. 

وقالت شاكيد، في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، »إن 

قضاة المحكمة العليا أش���خاص جديون للغاية ومهنيون. 

والكنيست هو الهيئة التأسيسية، وهو من يسّن القوانين 

األساس���ية. وعلى القضاة أن يفسروا القوانين استنادا إلى 

قوانين األساس. وال أعتقد أنه ستكون أغلبية في المحكمة 

العليا التخاذ قرار يلغي القانون«. وأضافت: »إنني آمل جدا 

أن ال يحص���ل ه���ذا، وإذا ما حصل، فس���ُيحدث هزة أرضية، 

وستقوم حرب بين السلطات«.

وتابعت ش���اكيد قائلة: »ليس في هذا القانون، عينيا، أي 

تبت فيه القيم التي على أساسها 
ُ
شيء يقلب الواقع. لقد ك

قامت الدولة، قيم االس���تيطان والهجرة، الهوية القومية، 

وهي قيم تلق���ى إجماعا«. وقالت إنه »مع الس���نين، أعطت 

المحكم���ة العليا وزنا كبي���را لقيم���ة الديمقراطية ولقيم 

المس���اواة، وأعتقد أن ذلك جرى على حساب القيم القومية 

ف���ي حاالت معينة. ولذا جاء قانون القومية ليوفر للمحكمة 

أدوات قومية أيضا«. 

وقال���ت ش���اكيد: »لقد أخ���ذت المحكمة العليا لنفس���ها 

صالحي���ة إلغاء قوانين عادية، إذا كانت تتعارض مع قانون 

أس���اس. لكن ليس���ت هنالك أية دولة أخرى تدخلت فيها 

المحكمة العليا والغت أجزاء من دستورها«.

وزعمت ش���اكيد أن القانون ال يمس باألقليات، وقالت إنه 

»يجب معالجة مشاكل الدروز« و«عدم تصنيفهم يساريين، 

أو أنهم يسعون للمس بالحكومة«.

وقال وزير السياحة ياريف ليفين، وهو من أبرز المبادرين 

لقانون القومية بصيغته المتشددة، في مقابلة مع صحيفة 

»هآرتس«: »إن القانون وضع حدا لعملية المّس المس���تمر 

بمكانة الدولة كدولة للش���عب اليه���ودي«. وتابع قائال إن 

القانون يهدف إلى اس���تكمال تغيي���ر وجه جهاز القضاء، 

على الرغم من أنه تم تخفيف الكثير من بنود القانون، »ولو 

نظرنا إلى الهس���تيريا الرهيبة التي س���يطرت على اليسار 

اإلسرائيلي بعد إقرار القانون، فسنفهم أن القانون ممتاز«.

وحول االنتقادات التي تأتي من معس���كر اليمين بالذات، 

قال ليفين »صحيح أن القانون ال يتضمن كل ما كنت أريده، 

إال أن في���ه بالتأكيد مق���والت ومقررات هام���ة. فإذا كانت 

هنالك ثمة تحديات أمام قانون العودة أو أمام شكل العلم 

والنشيد الوطني، حتى اآلن، فقد جاء قانون القومية ليحدد 

مبادئ اعتق���د أنها كانت مفهومة تلقائيا، ولكن من الجيد 

أن يتم تدوينها في القانون«.

وأصر ليفين في حديثه للصحيف���ة على عدم إدراج مبدأ 

المس���اواة في القانون، ألن »من شأنه نقض قانون العودة«. 

وق���ال »إن القانون يوفر أدوات قضائية لم تكن متوفرة في 

الماضي، فإذا ل���م يكن بإمكاننا أن نقرر حتى اليوم تقديم 

مس���اعدة عينية لمدينة نتس���يرت عيليت، من أجل تعزيز 

الس���يطرة اليهودية فيها، مثال، فإن هذا القانون سيسمح 

بذل���ك. إنه ال يس���مح بكل ما كنت أري���ده، ولكن ما تضمنه 

القانون يسمح بمنح محفزات وامتيازات للحفاظ على الطابع 

اليهودي«.

يش���ار إلى أن مدينة نتس���يرت عيليت أقيم���ت بمبادرة 

م���ن دافيد بن غوريون في الع���ام 1956، كبلدة صغيرة على 

عش���رات آالف الدونمات التي صودرت م���ن أراضي مدينة 

الناصرة وقراه���ا المجاورة، الرينة والمش���هد وعين ماهل 

وكفركنا. وكان مخطط المؤسس���ة الحاكمة يطمح ألن تبتلع 

نتسيرت عيليت مع السنين المنطقة العربية بأسرها، لكن 

ما حصل هو أن المدينة اليهودي���ة حاصرت الناصرة وكل 

القرى المج���اورة، وخلقت اختناقا س���كانيا، وبدأت عائالت 

عربية تنتقل تدريجيا للسكن في المدينة.

والواقع اليوم أن نتس���يرت عيلي���ت فيها أقل من 45 ألف 

نس���مة وتبلغ نس���بة العرب فيها رس���ميا حوالي 25%. أما 

فعليا، أي م���ع العائالت العربية التي تس���كن فيها فعليا 

لكنها ما تزال مس���جلة ف���ي بلداتها األصلية، فإن نس���بة 

الع���رب في هذه المدينة تصل إلى 30%. ويش���كل العرب 

غالبية الش���ريحة الميس���ورة في المدينة ويملكون غالبية 

البي���وت في األحي���اء المتطورة، أو أحياء الميس���ورين. كما 

يشكل العرب أيضا نس���بة غير قليلة في األحياء القديمة، 

التي تسكنها الشرائح االجتماعية الضعيفة في المدينة. 

وف���ي المقابل، تش���هد المدينة حالة هجرة مس���تمرة من 

األجيال الشابة اليهودية. ولذا تسعى السلطات إلى إقامة 

حي جديد خاص بالمتدينين الحريديم، في محاولة للتغلب 

على هجرة العرب ونسبة تكاثرهم.

ويشار أيضا إلى أن العرب في هذه المدينة باتوا يشكلون 

قوة سياس���ية ممثل���ة بكتلة تحالفية م���ن القوى الوطنية 

في المجلس البلدي، ورئيس���ها د. شكري عواودة هو نائب 

رئيس البلدية. وقد ظهر نموذج نتسيرت عيليت مرارا على 

ألسنة ساسة اليمين المتطرف خالل المداوالت حول قانون 

القومية.   

وتابع ليفين قائال إن القانون يوفر ردا على مس���ألة أخرى 

هي قانون الطوارئ الذي يتم تمديده سنويا، لمنع لم شمل 

العائالت الفلس���طينية التي أحد الوالدين فيها من الضفة 

الغربية أو قطاع غ���زة المحتلين. وقال إنه »من خالل قانون 

القومية، نس���تطيع منع لم ش���مل العائالت الفلس���طينية 

ليس فقط لدواف���ع أمنية، وإنما أيضا بداف���ع الحفاظ على 

طابع الدولة، كدولة قومية للشعب اليهودي«.

وكان رئي���س الحكوم���ة، بنيامين نتنياه���و، قد قال في 

جلس���ة حكومته األس���بوع الماض���ي، إن »قان���ون القومية 

يحّصن قانون الع���ودة )الذي يجيز لليه���ود فقط الهجرة 

لفلس���طين(، بالدرجة األولى. إنه يرفع���ه إلى مرتبة أخرى، 

إذ يضمن ه���ذا القانون بطبيعة الحال حق���ا تلقائيا يمنح 

اليهود، وهم فقط، حق الهجرة إلى إسرائيل والحصول هنا 

على الجنسية اإلسرائيلية. قانون القومية يمنع، على سبيل 

المثال، استغالل بند لم الشمل، الذي تم بموجبه استيعاب 

عشرات اآلالف من الفلس���طينيين في إسرائيل منذ اتفاق 

أوسلو، وهذا القانون يس���اهم في منع دخول فلسطينيين 

إلى إسرائيل بدون مراقبة«، حسب تعبير نتنياهو. 

ويق���ول ليفي���ن إن الهدف المركزي م���ن القانون هو »أن 

يتيح لقضاة المحكم���ة العليا ذوي التوجهات اليمينية أن 

يعبروا عنها في قراراتهم، اس���تنادا إلى القانون«. ويقول: 

»إن ه���ذا القانون مهم ألنه يمزق القن���اع عن وجه القضاة 

الحاليين. فحتى اليوم، كان بإمكانهم أن يتستروا من خلف 

لم تشذ المحكمة العليا اإلسرائيلية، على مدى العقود 

الس���بعة الماضية، عن األس���اس الجوهري للمؤسس���ة 

الحاكم���ة اإلس���رائيلية. وكل االس���تثناءات في قرارات 

اتخذته���ا عل���ى م���ر الس���نين، ال تقترب م���ن أي مس 

بصهيونية الحكم و«يهودية الدولة«. فالمحكمة العليا 

تسعى ألن تحظى قراراتها بشرعية ما أمام دول العالم، 

وخاص���ة األوروبية منها، بوصفها محكمة تعطي وزنا ما 

لحقوق اإلنسان.

إال أن اليمين االس���تيطاني رأى في هذه االستثناءات، 

ورغ���م محدوديتها على مر الس���نين، حج���ر عثرة أمام 

تنفيذ جوان���ب من مخططاته األوس���ع. والتقى هذا مع 

معارض���ة دائمة من األطر الدينية المتزمتة، الحريديم، 

الت���ي رأت أن للمحكم���ة العليا موقفا ثابت���ا، أقرب الى 

مطالب العلمانيين، في مواجهة قوانين اإلكراه الديني، 

إلى جانب موق���ف المحكمة من »ضرورة« فرض التجنيد 

العس���كري االلزامي بشكل متس���او على جميع اليهود، 

بمعنى على الحريديم أيضا.

ل هذا، مع الوقت، قوة سياسية برلمانية ضاغطة 
ّ
وشك

من أجل إحداث تغيير ف���ي طابع هيئة قضاة المحكمة 

العليا، التي كان���ت تضم 13 قاضيا، ثم تم رفع عددهم 

إلى 15 قاضيا في الس���نوات األخيرة. وبدأت التوجهات 

نحو إج���راء تغيير جوه���ري في تركيب���ة لجنة تعيين 

القض���اة، التي تضم ممثلين عن الحكومة والكنيس���ت 

وجه���از القض���اء ونقابة المحامين، بحي���ث يكون الوزن 

األكبر للسياس���يين، ثم نحو ضمان أغلبي���ة في اللجنة 

لمرشحي اليمين االستيطاني. كما شهدنا في السنوات 

األخيرة، أيضا، مس���اعي إللغاء صالحية المحكمة العليا 

ف���ي نقض قوانين أقرها الكنيس���ت. ثم جاء قانون منع 

الفلسطينيين في الضفة من التوجه بالتماسات مباشرة 

إلى المحكمة العليا.

وفي ما يلي محطات بارزة في مس���يرة استهداف هذه 

المحكمة:

*أولى المحطات البارزة لمس���اعي اليمين الرامية إلى 

تغيير تركيبة هيئة القضاة كانت خالل والية نتنياهو 

األولى في رئاس���ة الحكومة بين األعوام 1996- 1999. وقد 

جاءت هذه بع���د 20 عاما من وصول ح���زب الليكود الى 

الحكم للمرة األولى.

*خ���الل فترة حكومة كديما برئاس���ة إيه���ود أولمرت 

)2006- 2009(. رغم أنها كانت حكومة شارك فيها حزب 

العم���ل، ورغم أن حزب كديم���ا كان يظهر وكأنه »يمين 

معتدل«، إال أن تحركا ق���د بدأ منها بمبادرة وزير العدل 

األول فيها، حاييم رامون، لتغيير طريقة انتخاب قضاة 

المحكمة العليا ورئيسها.

فق���د تولى رامون وزارة العدل لعدة أش���هر في العام 

2006، واضطر لالستقالة منها في أعقاب قضية تحّرش 

جنسي. ولكن األش���هر القليلة تلك كانت كافية إلعالن 

نواياه بشأن تغيير طريقة تعيين القضاة، ليكون الوزن 

أكبر للجهاز السياس���ي. ولكن ليس هذا فحسب، بل عّبر 

أيض���ا عن اعتراضه على مدى تدخل المحكمة العليا في 

القوانين التي يقّرها الكنيست.  

وبعد اضطرار رامون إلى االستقالة، تم استقدام أستاذ 

القانون دانييل فريدمان إلشغال منصب وزير العدل في 

حكوم���ة أولمرت. واتضح الحقا أن فريدمان ذاته كان من 

الموجهين لرامون وجاء ليكم���ل المهمة. وهو ما يعني 

أن هذا المش���روع كان أكبر من فكرة ش���خص عضو في 

ت نفس���ها قبل إحداث 
ّ
الحكومة. لكن حكومة أولمرت حل

أي تغيير.

*األي���ام األولى من حكوم���ة نتنياهو قبل الس���ابقة، 

ف���ي ربيع الع���ام 2009. أبدى رئيس���ها نيته في تغيير 

قوانين وأنظم���ة تتعلق بعمل جهاز القضاء، وبش���كل 

خاص تقويض صالحية المحكمة العليا في التدخل في 

القوانين. ورغم تشكيل حكومتين، وهذه الثالثة، إال أن 

مثل هذه القوانين لم تسن بعد، بل جرى تغيير طفيف 

في لجنة تعيين القضاة. ولكن قبل هذا، نجحت حكومة 

نتنياهو قبل الس���ابقة في تغيير طريقة تعيين رئيس 

المحكمة العليا.

*في اتفاقيات االئتالف الحاك���م، التي جرى التوقيع 

عليها في ش���هر أيار من العام 2015، ظهر خالف واضح 

ف���ي كل ما يتعل���ق بالتعام���ل مع جهاز القض���اء. فقد 

اعترضت كتلة »كوالنو« برئاس���ة وزير المالية موش���يه 

كحلون، على بندين في االتفاقية التي وقع عليها حزب 

الليك���ود مع الش���ركاء الثالثة اآلخري���ن: تحالف أحزاب 

اللتان  والكتلت���ان  اليه���ودي«،  »البيت  المس���توطنين 

تمثالن اليهود الحريديم: شاس ويهدوت هتوراة.

وقد نص البندان على: االتفاق على دعم مشروع قانون 

يس���مح للكنيست بإعادة س���ن قانون رفضته المحكمة 

العليا، ما يعن���ي تقليص صالحيات المحكمة العليا في 

نقض قوانين؛ واالتفاق على تغيير تركيبة لجنة تعيين 

القض���اة، بحيث يرتفع وزن السياس���يين فيها- ممثلي 

الحكومة والكنيست- ما يجعل الجهاز القضائي خاضعا 

أكثر للجهاز السياسي.

ورفض حزب »كوالنو«، الذي له 10 مقاعد، إدراج هذين 

البندي���ن في االتفاقية معه وطلب اإلش���ارة بوضوح إلى 

رفض���ه للبندين. وفي حال إق���دام رئيس الحكومة على 

تنفيذ تعهده لألح���زاب الدينية، فس���تفقد الحكومة 

أغلبيتها البرلماني���ة التي ترتكز على 66 نائبا من أصل 

120 نائبا.

*منذ ع���ودة نتنياهو إلى رئاس���ة الحكومة في العام 

2009، بدأ تغيير تدريجي ف���ي تركيبة قضاة المحكمة 

العلي���ا، ليتم تعيين المزيد م���ن القضاة ذوي توجهات 

تنس���جم مع توجهات اليمين االس���تيطاني والمتشدد 

الذي يس���عى إل���ى التقليل م���ن وزن المحكم���ة العليا 

في كل م���ا يتعلق بالهيئة التش���ريعية والسياس���ات 

الحكومي���ة. وكان واضح���ا في تصريح���ات وزيرة العدل 

أييليت شاكيد ووزير السياحة ياريف ليفين، في األيام 

التي أعقبت س���ن »قانون القومية«، أن اليمين قد ضمن 

أغلبية يمينية محافظة في هيئة القضاة تضمن رفض 

االلتماس���ات ضد القان���ون. وكانت الوزيرة ش���اكيد قد 

صرحت في ش���هر شباط الماضي بأنها »أتمت المهمة«، 

في اعقاب آخر التعيينات في المحكمة العليا. 

*ف���ي الدورة الصيفية للكنيس���ت، الت���ي انتهت في 

منتصف تموز الماضي، س���ّن الكنيس���ت نهائيا قانونا 

يمن���ع الفلس���طينيين في الضفة المحتل���ة من التوجه 

مباش���رة بالتماس���ات إل���ى المحكمة العلي���ا، وإنما إلى 

المحكمة المركزية في القدس أواًل.

تظاهرة فلسطينيي الداخل في تل أبيب ضد قانون القومية العنصري.                       )أ.ف.ب(

»قانون القومية« من شأنه أن يقّوض قرارات المحكمة اإلسرائيلية العليا!
* وزيرة العدل تهدد بـ »حرب سلطات« إذا ما ألغت المحكمة العليا »قانون القومية« * الوزير ليفين: »قانون القومية« سيشكل إسنادًا للقضاة ذوي التوجهات اليمينية * نتنياهو: »قانون القومية« 

سيضع حدًا لجدل حول عدة قوانين، من بينها قانون منع لم الشمل * محللون يحذرون من استهداف المحكمة العليا مجددًا، ومن تفاصيل عدة في »قانون القومية« *

االدع���اء بأنهم مقيدون بأحكام قوانين األس���اس القائمة. 

لك���ن هذا ال يعني انه ليس بإم���كان قلة منهم الحكم وفق 

قناعاتهم السياسية، وليس وفق القوانين القائمة«.

محللون يحذرون من استهداف القضاء
المعرك���ة على طاب���ع المحكمة العليا اإلس���رائيلية، رغم 

ت يوم���ا عن القاعدة األس���اس في التوجهات 
ّ
أنها ما ش���ذ

الصهيوني���ة التي تحكم مؤسس���ات الس���لطة على مدار 

الس���نين، ه���ي معرك���ة قائمة من���ذ زمن طوي���ل. لكنها 

احت���دت أكثر مع عودة بنيامي���ن نتنياهو، كزعيم لليمين 

االس���تيطاني، إلى رئاس���ة الحكومة في العام 2009. إال أن 

نتنياهو كان في الحكومتين السابقتين مقيدًا بائتالفين 

لم يس���محا له بتطبيق أجندته. ورغم ذلك، نجحت األغلبية 

اليميني���ة خالل الس���نوات الس���ابقة في تعيي���ن المزيد 

والمزيد م���ن القضاة المحس���وبين على معس���كر اليمين 

المتشدد واالستيطاني.

وقد تب���ّدل الحال لصالح نتنياهو واليمين االس���تيطاني 

ككل في الحكومة الحالية. ففي اتفاقيات االئتالف الحاكم، 

التي تم توقيعها في ش���هر أي���ار العام 2015، ظهر خالف 

واضح ف���ي كل ما يتعلق بالتعامل مع جه���از القضاء. فقد 

اعترض���ت كتل���ة »كوالنو«، برئاس���ة وزير المالية موش���يه 

كحل���ون، على بندين وردا في االتفاقي���ة التي وقعها حزب 

الليكود مع الشركاء الثالثة من تحالف أحزاب المستوطنين، 

وه���م »البيت اليهودي« والكتلتان اللت���ان تمثالن اليهود 

الحريديم، شاس ويهدوت هتوراة، حول دعم مشروع قانون 

يس���مح للكنيست بإعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا، 

ما يعن���ي تقليص صالحي���ات المحكمة العلي���ا في نقض 

قواني���ن، إضافة إلى االتفاق مع ه���ذه األحزاب على تغيير 

تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يرتفع وزن السياسيين 

فيه���ا- ممثل���ي الحكومة والكنيس���ت- ما يجع���ل الجهاز 

القضائي خاضعًا أكثر للجهاز السياسي.

وقد رفض الش���ريك األكبر في الحكوم���ة، حزب »كوالنو«، 

كل ما من شأنه أن ينتقص من مكانة المحكمة العليا، لكن 

هذا الحزب تراجع خالل السنوات الثالث األخيرة عن الكثير 

م���ن تحفظاته في ع���دة أمور، من بينها الس���عي لتقويض 

المحكمة العليا والموقف المتحفظ من »قانون القومية«. 

وقالت صحيفة »هآرتس«، في مقال افتتاحي، إن »تهديد 

ش���اكيد هو جزء من خطوة أوس���ع وأخطر: فشاكيد وليفين 

على حد س���واء يس���عيان لجعل المحكمة ذراعا سياس���ية 

لليمي���ن القومي المتط���رف. وهما ال يخفي���ان النية بأن ال 

ن في المحكمة العليا إال من يفكر مثلهما فقط. وبهذا  ُيعيَّ

الش���كل يمارس الضغط على كل َمن يسعى ليكون قاضيا 

في المحكم���ة العليا كي يص���در قرارت���ه القضائية وفقا 

لتوقعات الوزراء ورغباتهم. من الصعب وصف حجم الضرر 

الذي لحق باس���تقاللية القضاء من جراء هذه الخطوات. من 

م به، أال وهو أنه ال معنى لجهاز 
ّ
الواجب أن نذكر ما هو مسل

القضاء إذا غابت استقالليته«.

وقال���ت الصحيفة إن الوزيرين يك���رران »الكذبة الخالصة 

التي تش���كل أساس دعاية اليمين والتي تقول إنه لم يكن 

في األساس الدستوري ما يكفي لتثبيت طابع الدولة كدولة 

قومية للشعب اليهودي. هذا ليس صحيحا إال بالنسبة لمن 

يعتقد مثلها بأن إسرائيل تعاني من فائض حقوق إنسان 

وفائض مس���اواة. تحت س���تار األكاذيب من طرف شاكيد 

وليفين، ُيطل الرأس البشع لحكومة عنصرية«. 

وق���ال البروفس���ور مردخاي كريمنتس���ر، نائ���ب رئيس 

»المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية«، ف���ي مقال مطول له 

في صحيفة »هآرت���س«، إن وزيرة العدل ش���اكيد تتحدث 

عن إمكانية نش���وب »حرب سلطات« في إسرائيل. لكن حربا 

كهذه قائمة منذ س���نوات، وهذا يظهر أساسا في الهجوم 

المباش���ر على المحكمة العليا من خالل سيل من اقتراحات 

القوانين التي تهدف إلى المس بصالحيات المحكمة العليا 

واس���تقالليتها، كما في تصريحات سياس���يين يهاجمون 

بش���دة قرارات المحكمة العليا ويّدعون بأنها قرارات تخرج 

عن صالحيات المحكمة. ومن بين هؤالء السياسيين أييليت 

شاكيد نفسها.

ويضيف كريمنتس���ر: إن تصريحات شاكيد األخيرة هي 

تهديد مباش���ر للمحكمة، في حال قبلت بااللتماسات التي 

قدمت لها بخص���وص »قانون القومية«، دون أن تلتفت إلى 

ضرورة الحفاظ على اس���تقاللية القضاء. وقال إن الس���عي 

لتعيي���ن قضاة ف���ي المحكم���ة العليا يالئم���ون توجهات 

شاكيد السياس���ية، والتهديدات المستمرة للمحكمة، كل 

هذا ينقض واجب الحفاظ على استقاللية جهاز القضاء.

ويقول كريمنتس���ر إنه في إس���رائيل بالذات، ال مفر من 

االعت���راف بصالحية المحكمة العليا ف���ي التدخل بقوانين 

أساس، بل صالحية إلغائها حتى. 

وعّدد كريمنتسر سلس���لة من القوانين التي تستهدف 

العرب والجمعيات والمراكز والناشطين الحقوقيين والعمال 

األجانب، وقال إن »هذا التراكم من القوانين الظالمة والغبية 

ليس صدفة، لكن األمر يستدعي النظر إلى الصورة الكاملة. 

فإجراءات التش���ريع هذه تس���تهدف تصفي���ة التمايزات 

الضرورية بين الحكم والدولة، بي���ن المجتمع والدولة، بين 

حكم األغلبية وحكم الشعب. وإحدى الخصائص الضرورية 

للديمقراطي���ة هي الفضاءات المس���تقلة التي تنش���ئها 

الدولة إلى جانب السلطة ومقابلها: وسائل االعالم، التعليم، 

الثقاف���ة، التعليم العالي والبحث العلمي، الدين ومنظمات 

المجتمع المدني«.

ويقول المحلل في شؤون القضاء موشيه غورالي، في مقال 

له في صحيفة »كالكاليس���ت«، إن المحكم���ة العليا لم تلغ 

حتى اآلن قانون أساس من شأنه أن يكون جزءا من الدستور، 

كما أن هذا لم يحدث حت���ى اآلن في أي من الدول الغربية، 

ولكن���ه حصل في تركيا والهند. ففي تركيا قررت المحكمة 

الدستورية أن تعدياًل قانونيا ما من شأنه أن يمس بالطابع 

العلماني للنظام. ويس���أل غورالي فيما إذا كانت إس���رائيل 

ستنضم إلى هاتين الدولتين.

ويقول غورالي إن ش���اكيد صدقت حين قالت إن المحكمة 

العليا تس���تطيع التدخ���ل في قانون م���ا إذا كان يتعارض 

م���ع قانون أس���اس، فقط، إال أن هناك ف���ي المحكمة العليا 

اإلس���رائيلية من يعتقد غير ذلك. أحد هؤالء، كان القاضي 

العربي س���ليم جبران الس���ابق الذي خرج إلى التقاعد قبل 

بضعة أشهر، إذ جاء في أحد قراراته »أعتقد بأنه يجب عدم 

منع المحكمة العليا من البحث في قوانين أساس ونقضها، 

بالحذر المطلوب وبموجب معايير مشددة«.

ويطرح تأجي���ل موعد ب���دء النظر في االلتماس���ات التي 

قدم���ت إلى المحكم���ة العليا حتى الش���هر األول من العام 

المقبل، عالمات سؤال حول جدية المحكمة في معالجة هذا 

القانون. فحتى ذلك الوقت، ستكون إسرائيل � وهو ما يبدو 

شبه مؤكد � قد أصبحت في قلب معركة انتخابات برلمانية، 

أو على أبواب اإلع���الن عنها. كما أن تركيبة المحكمة العليا 

بقضاتها ال� 15، قد تشهد حتى ذلك الوقت تغييرا إضافيا، 

يع���زز من وزن قض���اة اليمين واليمي���ن المتطرف، بموجب 

التعيينات الجارية في السنوات األخيرة.

محطات بارزة في سياق استهداف المحكمة اإلسرائيلية العليا



الثالثاء 2018/8/14 الموافق 3 ذو الحجة 1439 العدد 423 السنة السادسة عشرة6

مــلــف خــاص: الــدروز و»قــانــون الــقــومــيــة«

)إ.ب.أ( تظاهرة درزية حاشدة في تل أبيب احتجاجًا على عنصرية قانون القومية، حيث لم تشفع الخدمة في جيش االحتالل للطائفة الدرزية.                 

بقلم: أمل جمـال )*(

تواج����ه منظوم����ة االمتي����ازات اآلخ����ذة بالتطور مع 

تشريع »قانون القومية« اإلسرائيلي الجديد صعوبات 

في إثر تعاملها مع وثيقة االستقالل وتغيير معناها 

التاريخي والسياس����ي. فوثيقة االستقالل، برغم أنها 

عرفت دولة إس����رائيل بأنها دول����ة يهودية، كانت قد 

أبقت متسعًا لوجود مساواة مدنية مستقبلية، ومنحت 

أماًل للمواطنين غي����ر اليهود باالندماج والحصول على 

مس����اواة مدنية كاملة. وبالرغم من أن سياسة الدولة 

من����ذ قيامها وحت����ى اليوم قد أثبتت ب����أن هذا الوعد 

لن يتحق����ق، كان هناك م����ن أصروا عل����ى أن التمييز 

الممأس����س في الدولة س����يختفي مع الوقت. و«قانون 

القومية« الجديد ألغى هذه االمكانية نهائيًا.

لتجس����يد ه����ذه النقط����ة، بإمكانن����ا التمع����ن في 

االحتجاجات الت����ي قادها الدروز في أعقاب تش����ريع 

القانون. 

يمكن القول إن الدروز في إسرائيل آمنوا، من صميم 

قلوبهم، بأن خدمتهم في األذرع األمنية لدولة اليهود 

ستمنحهم مرتبة ال تتلخص بمكان محترم في شرفة 

المتفرجين فقط. وق����د تعامل هؤالء بجدية كبيرة مع 

االدع����اء الرائج في أروقة الدولة بأن الوالء لها والخدمة 

في أذرعه����ا األمنية تمنح مكان����ة خاصة ال عالقة لها 

بالخلفية القومية، الدينية أو الثقافية. هذا التوجه لم 

ينبع فقط من وجهة نظرهم الدينية األرسطوية، التي 

تنص على أن����ه يجب الحكم على الظواهر وفق القدرة 

الكامن����ة فيها على التطور، إنم����ا نبع أيضًا من مصالح 

مادي����ة ودينية. بحس����ب هذا المنط����ق، إذا كان نظام 

حقوق الدول����ة اليهودية يتعامل بص����ورة كريمة مع 

غير اليهود الذين يخدمون في قوات األمن ويمنحهم 

مكانة خاصة فباس����تطاعة الدروز، وهم أقلية صغيرة 

جدًا، أن يش����عروا بأن الدولة تعود، بصورة كامنة، لهم 

أيضًا.

هذا الكمون، الذي يعتمد على الوعد الذي تضمنته 

وثيقة االستقالل حول المس����اواة المدنية المشروطة 

بالوالء واالش����تراك في بناء البالد، ت����م صقله من قبل 

قيادات الدولة المتعاقبة، األمر الذي جعل الجزء األكبر 

من الدروز يتجاهلون اإلسقاطات المباشرة إلقامة دولة 

إسرائيل وسياس����تها تجاه الشعب الفلسطيني الذي 

يعيش في ظل الدولة اليهودية، ويبدون اس����تعدادًا 

للتضحي����ة بحياته����م وحي����اة أعزائهم في س����بيل 

حماية أمنه����ا. الدروز تذوتوا المواطنة اإلس����رائيلية 

وآمن����وا بصدق بأن الدولة، رغم تمييزها بحقهم طوال 

س����نوات، ال تمكنهم فقط من العي����ش بكرامة وبأمن 

وجودي بمس����توى أعلى من ذلك ال����ذي ينعم به بقية 

الدروز في الش����رق األوس����ط، بل س����تطبق كذلك مبدأ 

المساواة المدني لصالحهم في المستقبل. وبواسطة 

جهاز التربية وبمس����اعدة دروز أخي����ار، وعدت الدولة، 

مرارًا وتكرارًا، بأن الدروز س����ينالون المس����اواة التامة 

واالعت����راف الت����ام في مقاب����ل مس����اهمتهم ألمنها 

ووالئه����م لها. والقي����ادة الدينية الدرزي����ة اختلقت، 

من جهتها، ب����راءات دينية كثيرة لمس����اعدة الدولة 

على غ����رس هذا التصور في أذه����ان أبنائها وبناتها. 

لس����وء حظ هؤالء فقد فرض »قان����ون القومية« صحوة 

مبكرة أكثر من المتوقع. فالقانون يقطع الطريق أمام 

إمكانية إثبات بأن تصرف الدروز كان صحيحًا أو مفيدًا 

بنظ����رة تاريخية، وهذا هو الس����بب م����ن وراء تصميم 

الشق التقدمي في القيادة الدرزية على إلغائه.

إن االستراتيجية التي يعتمدها القادة االنتهازيون 

ف����ي الطائف����ة الدرزية الذي����ن يرك����زون النضال على 

صفقة المقايضة بين الوالء األعمى للدولة والمساواة 

المدنية ليس����ت فقط مغلوطة من أساس����ها بل إنها 

تتعاون مع منظومة االمتيازات ومع التمييز وتمنحها 

بذلك ش����رعية. يقود هذا الخط أعضاء كنيس����ت دروز 

ينتمون على األحزاب التي بادرت إلى القانون وصوتت 

لصالحه. اإللحاح على مقابلة رئيس الحكومة والمطالبة 

بتغيي����ر القانون فقط بعد تش����ريعه، رغ����م أن هذه 

القيادة كان����ت على علم بعملية التش����ريع ومضمون 

القان����ون، تش����ير إلى إخف����اق جوهري ف����ي تصرفها 

وتثير ش����كوكًا قوية فيما يتعل����ق بنوايا من يتولون 

النضال ض����د القان����ون بصيغته القائم����ة. وانضمام 

القيادة الدينية وجزء من رؤس����اء الس����لطات المحلية 

لهذه االس����تراتيجية يعكس خط����ًا انتهازيًا بل أكثر 

م����ن ذلك يعكس خطًا مثيرًا للش����فقة. حصر المطالب 

في المستوى الجزئي، األمر الذي يتجسد باالستخدام 

المتكرر للخدمة العس����كرية وال����والء األعمى، يعكس 

اخفاق����ًا قيميًا وسياس����يًا على حد س����واء. فهذه لغة 

تناسب جماعة من المقاتلين المرتزقة وليس مواطني 

دولة يسعون لتحصيل حقوقهم الكاملة والمتساوية 

المشتقة من مواطنتهم.

االغراءات التي يطرحه����ا رئيس الحكومة ومندوبوه 

عل����ى أنواعهم تعبر عن التفكي����ر العنصري المتجذر 

في أذهانهم، وتكش����ف عن توجههم الذي يرى بأن 

الش����راكة مع الدروز تعتمد على وجود أس����ياد وعبيد. 

واالنتهازي����ون في القيادة الدرزي����ة تفاجأوا وصدموا 

حتى من ردة فع����ل الطائفة، ولهذا فق����د هرولوا إلى 

رئيس الحكومة ليبحثوا ع����ن حلول تضمن مكانتهم. 

ه����ذا التصرف يقف م����ن وراء محاولة رئيس الحكومة 

الس����خيفة لتطوير منظومة االمتي����ازات بدل التعامل 

مع المشكلة األساسية لمنظومة الحقوق اإلسرائيلية. 

إج����راء مفاوضات ح����ول تطوير منظوم����ة االمتيازات 

يعك����س المنط����ق المريض لم����ن يق����ودون القانون: 

تعاملهم م����ع الدروز، وباألس����اس االقتراح����ات التي 

طرحوه����ا للتعامل م����ع احتجاج الدروز، يكش����ف عن 

رؤي����ة كولونيالية من أكثر النوعي����ات تحفظًا، فهم ال 

يصممون فقط على أن يكونوا عنصريين دس����توريين 

إنم����ا يعملون كذلك على تكريس هرميات قيمية بين 

الناس بناء على مدى والئهم لنظام التفرقة العنصرية 

الجوهرية. ه����م ال يعبأون حقًا إن قام الدروز بالتوقيع 

على وثيقة تحولهم إلى مرتزقة مرخصين.

التركيز على الخدمة العس����كرية يتناقض بش����كل 

ت����ام مع معنى المواطنة في دول����ة ديمقراطية، حيث 

أن مصدر الحقوق ف����ي الديمقراطية هو المواطنة وال 

يمكن اش����تراط هذه بالواجبات ال سيما عندما ال تحدد 

الواجبات من قب����ل كافة المواطنين بل بعضهم فقط. 

ال يمك����ن أن يخض����ع المواطنون لس����يادة ال تعبر عن 

إرادتهم الحرة كما ال يمكنهم أن يخضعوا لواجبات لم 

يكونوا شركاء في تحديدها. وينطبق هذا كذلك على 

الدروز الذين ال يشاركون في تحديد قيم الدولة وسلم 

أولوياتها رغ����م خدمتهم في األجه����زة األمنية. عدا 

عن ذلك، فإن المواطن����ة الديمقراطية ال تقتصر على 

معناها الرس����مي بل هي جوهرية بأساسها. لهذا فإن 

كون اإلنس����ان مواطنًا يسبق كونه جنديًا أو ضابطًا في 

ق����وات أمن الدولة. وليس من قبيل الصدفة أن الجيش 

في النظام الديمقراطي يخضع للمس����توى السياسي 

الذي من المفترض أن يعبر عن ارادة الشعب. والشعب 

هو كاف����ة المواطنين في الدولة وليس بعضهم فقط. 

لهذا فإن تحويل الخدمة العس����كرية لمصدر الحقوق 

والتركي����ز على ذل����ك من قب����ل من يق����ودون »قانون 

القومية« ال يعكس فق����ط رؤية مغلوطة للديمقراطية 

وللمواطنة الجوهرية في إطارها إنما يشير كذلك إلى 

تصميمه����م على تكريس منظوم����ة امتيازات يتحول 

فيه����ا جزء من المواطنين- الدروز في هذه الحالة- إلى 

متعاونين وحتى مرتزقة في دولة اليهود.

بناء علي����ه يجب أال تعتمد مطالب المواطنين الدروز 

عل����ى هويتهم بل على مواطنته����م، وأال تتوقف عند 

حماي����ة االمتي����ازات الجزئية ألنها تح����ول مكانتهم 

بهذا من مواطنين إلى رعايا. الدروز بالذات، على ضوء 

قيامهم بدورهم في إطار »الصفقة« مع الدولة، عليهم 

أن يق����ودوا النضال م����ن أجل منظومة حقوق ش����املة 

لكافة مواطني الدولة، وهو النضال الذي سيحول دون 

تكرار عمليات تشريع تمييزية، مثل »قانون القومية«، 

في المس����تقبل. هن����اك فرصة تاريخية أم����ام الدروز 

ليؤث����روا على منظوم����ة العالقات بي����ن كافة مواطني 

الدول����ة. وحصر نضالهم في التركي����ز على مكانتهم 

الخاص����ة معناه قبول منظومة االمتي����ازات والموافقة 

الكامل����ة عل����ى تطويره����ا. ه����ذه المنظوم����ة تعكس 

سياسات هوية تمامًا كتلك التي تقف من وراء منطق 

»قان����ون القومية«. له����ذا، فإن موقفًا من ه����ذا النوع 

يخلق تناقضًا منطقيًا يفرغ نضال الدروز من مضمونه 

الجوهري. االهتم����ام بمصالحهم فق����ط يعني أنهم 

يديرون ظهورهم للنض����ال من أجل منظومة حقوقية 

قيمية ومتساوية، األمر الذي قد يمنح مؤيدي »قانون 

القومية« شرعية مبدئية لتفضيل االمتيازات الجزئية 

على حساب المبادئ األساسية المدنية الشاملة.

إن منظوم���ة االمتي���ازات الت���ي تق���وم الحكوم���ة 

اإلس���رائيلية بتكريس���ها في المجاالت المختلفة، بما 

يشمل سياسة التخطيط، التشغيل والرفاه، بإمكانها 

بال���ذات أن تضعضع مكانة الدروز وأن تحول مطالبهم 

إلى مماحك���ة. واالنتهازية الت���ي تنعكس في موقف 

ممثلي الحكومة الدروز والمسرحين من الجهاز األمني 

م���ن بينهم تس���مح للحكوم���ة بتطوير ع���دة أدواتها 

التمييزي���ة وعرض إغراءات مادية تبدو كالهدية التي 

يقدمها السيد لرعاياه الخنوعين بدل أن تكون جزءًا من 

رزمة حقوق أساسية يحصل عليها كل مواطن ومواطنة. 

عدا عن ذلك فإن منظومة االمتيازات تتضمن مصادقة 

مبدئي���ة على سياس���ة »فرق تس���د« الت���ي تعتمدها 

الحكومة. وهذه المصادق���ة، بنظر من يقودون »قانون 

القومية«، ليس فقط م���ن الممكن بل إنها تهدف إلى 

تعمي���ق الفج���وات والتخوفات بين الدروز أنفس���هم 

وبينهم وبين بقية السكان العرب في الدولة. واشتراط 

الحقوق بواجب الوالء والخدمة العس���كرية يقلب مبدأ 

المواطنة الجوهرية رأسًا على عقب.

ه����ذه النق����اط وغيرها الكثي����ر تل����زم كل منتقدي 

القان����ون التنب����ه إلى صياغ����ة النضال ض����د القانون 

بمصطلحات مدنية ش����املة كي ال يتح����ول إلى نضال 

من أجل »صفقة« تس����مح بتطوير منظومة االمتيازات 

في المس����تقبل. ال بد أن يستند النضال المبدئي ضد 

»قانون القومية« إلى مبادئ مدنية شاملة. 

إن معارضة القانون مهمة ليس ألنه يتطرق إلى حق 

تقرير المصير للش���عب اليهودي، كما يحاول نتنياهو 

االدعاء، انما ألن في هذه الدولة التي تعبر عن هذا الحق 

الشرعي في القانون بدأ يتشكل دستور يحول التمييز 

ضد المواطنين العرب، بما يشمل هؤالء الذين يخدمون 

في أذرعها األمنية، إلى مبدأ أساس في الطريقة. وهذا 

التمييز يتحول لمبدأ دس���توري أساس تجاه كل من ال 

ينتمي للش���عب اليهودي كما يعرفه واضعو القانون. 

»قان���ون القومية« هو قان���ون يكرس س���يادة اليهود 

ودوني���ة غير اليه���ود بغض النظر ع���ن تصرفهم. هو 

يحك���م على كل مواطن���ي الدولة غير اليه���ود بمكانة 

رعاي���ا باإلمكان تحمله���م، فقط ال غي���ر. واالتكال على 

الوالء والخدمة العس���كرية لن يغير طابع هذه الطريقة 

المرفوضة بل س���يثبت نجاعتها، وهي بدورها ستعمق 

التمييز واالستهانة وثقافة األس���ياد التي يحاول من 

يقودون القانون تكريسها.

)*( أم����ل جمال بروفس����ور ف����ي العلوم السياس����ية 

ف����ي جامعة تل أبي����ب. هذا المقال عب����ارة عن مقاطع 

اقتطفناها من دراس����ة طويلة بعنوان »قانون القومية 

ومنظوم����ة االمتيازات في إس����رائيل« نش����رها مؤخرًا، 

وذلك بس����بب مالءمتها مع محور الملف الخاص بهذه 

الصفحة.

حول احتجاجات الدروز: 
كون اإلنسان مواطنًا يسبق كونه جنديًا!

شهدت مدينة تل أبيب، مساء السبت 2018/8/4، واحدة من 

أضخم المظاهرات، إذ ش���ارك أكثر من 90 ألف ش���خص، وفق 

تقديرات الشرطة اإلسرائيلية، أو 250 ألفا، بحسب المنظمين، 

ف���ي المظاهرة التي ب���ادر إليها ضباط احتي���اط في الجيش 

اإلس���رائيلي، ضد »قانون القومية« اإلسرائيلي، باإلضافة إلى 

مشاركة واسعة من قوى إسرائيلية معارضة لهذا القانون. 

ف���ي المقابل م���ا يزال رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو 

يرفض أي تعديل ف���ي القانون، واكتفى بوعد قيادات درزية 

بس���ن قانون بش���أن مكانة الدروز في البالد، وأطلق تعهدات 

بتحسين أوضاعهم االقتصادية- االجتماعية. 

وفي هذا الشأن تحديدًا ال بد من اإلشارة إلى أنه بعد 62 عاما 

على فرض قانون التجنيد اإللزامي على الدروز، فإن أوضاعهم 

المعيش���ية، وأوضاع بلداتهم ومدنهم، ال تختلف كثيرًا عما 

هو قائم لدى باقي فلسطينيي الداخل. 

س���يركز هذا التقرير على تلك األوضاع بالتزامن مع انطالق 

االحتجاجات على »قانون القومي���ة« على خلفية انعدام مبدأ 

المساواة منه فقط.

وكانت الرئاسة الروحية للطائفة العربية الدرزية قد أعلنت 

قبل نحو عام رفضها لقانون القومية، بعد أن أقر الكنيس���ت 

مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، في منتصف شهر 

أيار 2017، نظرا لكون القانون يغيب عنه مبدأ المساواة. ومن 

ناحية الرئاس���ة ذاتها نظ���را لغياب أي بن���د يخص الطائفة 

الدرزية، بالرغم من كون ش���بانها يخدم���ون في الجيش. كما 

اعترضت الرئاس���ة على المس بمكانة اللغ���ة العربية، وإلغاء 

كونها لغة رسمية ثانية.

وقد انعكس هذا االعتراض على أداء نائبين من الدروز داخل 

االئتالف، ففي حين استمر الوزير أيوب قرا من حزب الليكود 

في دعمه للقانون، فإن النائبين حمد عمار من حزب »يسرائيل 

بيتينو«، وأكرم حسون من حزب »كوالنو«، أعربا عن اعتراضهما 

على القانون لدى التصوي���ت عليه بالقراءة األولى في نهاية 

نيسان الماضي، وبالقراءة النهائية في 18 تموز الماضي. لكن 

بعد الفحص تبين أن عم���ار كان من بين المبادرين إلى ثالثة 

مش���اريع لقانون القومية، وكان أكرم حس���ون من المبادرين 

لمش���روع قانون رابع كهذا، وكل المشاريع األربعة هي بأشد 

الصياغات اليمينية االستيطانية.

وبينما تصاع���دت حدة االعتراضات لدى الرئاس���ة الروحية 

الدرزية، ومعها ضب���اط احتياط كبار في جيش االحتالل، بعد 

أن أق���ر القانون نهائي���ا، أعرب نتنياهو ع���ن رفضه إجراء أي 

تعدي���ل على القانون، وفي المقابل عرض على الدروز منحهم 

امتيازات، وحتى سن قانون خاص بهم.  

الدروز في إسرائيل
يتراوح عدد أبناء الطائفة الدرزية في إس���رائيل في حدود 

122 أل���ف نس���مة، م���ن أص���ل 58ر1 مليون من فلس���طينيي 

الداخل، حتى نهاية العام 2017. إال أن االحصائيات الرسمية 

اإلسرائيلية تدعي أن عددهم 142 ألفا، بإضافة 20 ألفا من أبناء 

الطائفة الس���وريين في مرتفعات الجدوالن السوري المحتل. 

ونس���بة التكاثر بينهم هبطت منذ مطلع سنوات التسعين، 

من أكثر من 2ر4% إلى حوالي 2ر2% في السنوات األخيرة. وهم 

ينتش���رون في 15 بلدة ومدينة، من بينها 7 بلدات يسكنها 

الدروز بالكامل، و8 بلدات مختلطة مع أبناء سائر الطوائف من 

فلسطينيي 48. 

وفي العام 1956 فرضت الس���لطات اإلسرائيلية، باالتفاق مع 

القيادة الروحية في حينه، الخدمة العس���كرية اإللزامية على 

الشبان الذكور منهم، باستثناء الشبان المتدينين. وقد واجه 

هذا القانون منذ بدايات���ه معارضة في داخل الطائفة. وعلى 

مر الس���نين تم الزج بأعداد كبيرة في الس���جون العس���كرية 

لرفضهم الخدمة، بينما وجد كثيرون مسارات أخرى للتهرب 

من الخدمة العسكرية. 

وتنش���ط في صفوف الطائفة عدة حركات مناهضة للخدمة 

العس���كرية، أقدمها »لجنة المبادرة العربي���ة الدرزية« التي 

تأسست في العام 1970.

وحس���ب تقارير س���ابقة، منها ما عرض في أحد المؤتمرات 

السنوية لمؤتمر هيرتس���ليا، فإن نسبة الشبان الدروز الذين 

يخدمون ف���ي الجيش، ال تتع���دى 48% من إجمالي الش���بان 

الدروز في الش���ريحة العمرية من كل عام، وهي نسبة تشكل 

تراجعا حادا عما كان قائمًا في سنوات مضت.

والخطاب السائد في المؤسسة الحاكمة يدعي أن المساواة 

ف���ي الحقوق يجب أن تكون مش���روطة بما أس���مته الواجبات، 

والقص���د الخدمة العس���كرية أو م���ا يعادلها، لك���ن األوضاع 

االقتصادية االجتماعية لدى أبناء الطائفة الدرزية ال تختلف 

عن باقي أبناء شعبهم الفلس���طيني في الداخل. فقد ُسلبت 

الغالبية الس���احقة من أراضي مناطق نفوذ البلدات الدرزية، 

وعدد من هذه البلدات تش���هد حاالت انفجار سكاني، وبيوت 

كثيرة مهددة بالهدم، بس���بب ما يس���مى »عدم الترخيص«، 

وتبرز الظاهرة بشكل خاص في قريتي دالية الكرمل وعسفيا، 

عل���ى قمة جبل الكرم���ل، وقرية بيت جن ف���ي الجليل األعلى. 

وه���ذه القرى محاصرة بمحميات طبيعية، قررتها الس���لطات 

في الس���نوات الماضية، ما يمنع توسعها في اتجاه األراضي 

التي صودرت منها. 

وف���ي فحص أج���ري لغ���رض ه���ذا التقرير ح���ول األوضاع 

االقتصادي���ة االجتماعية في القرى الدرزية، بموجب التدريج 

االقتصادي االجتماعي الرسمي، الذي يتشكل من 10 درجات، 

تبّين أن كل هذه القرى إما في الدرجة الثالثة، وهي آخر درجة 

من درجات الفقر الثالث )األولى األش���د فق���را(، وبين الدرجة 

الرابعة، وهي أدنى درجة للش���ريحة الوس���طى، بمعنى على 

حافة الفقر. وكان الفحص أساس���ا للقرى التي كلها من أبناء 

الطائف���ة الدرزية، مثل قرية يركا، وه���ي ثاني أكبر قرية من 

بي���ن القرى الدرزية، وفيها أقل من 17 ألف نس���مة، وتقع في 

التدريج الثالث الفقير، ومثلها قرية بيت جن، 12 ألف نسمة، 

في التدريج الثالث، ودالية الكرمل أكبر القرى، التي يس���كن 

فيها أكثر من 17 ألف نسمة، في التدريج الرابع.

وليس���ت هناك معطيات رس���مية حول نس���بة البطالة بين 

الدروز، إال أن الواقع الميداني يؤكد عدم وجود مناطق صناعية 

وأماكن عمل في هذه القرى، باستثناء التجارة وورشات صغيرة، 

وتشكل الخدمة العس���كرية، ما بعد فترة الخدمة اإللزامية من 

ثالث سنوات، قطاع عمل يس���اهم في تقليص نسبة البطالة، 

مقارن���ة مع باقي فلس���طينيي الداخل. وتبرز الخدمة بش���كل 

خاص في س���لطة الس���جون، وفي »حرس الحدود« والش���رطة، 

وأعداد ال يمكن حصرها في الجيش النظامي. وهذا قطاع عمل 

يساهم في رفع المستوى االقتصادي االجتماعي، الذي بالرغم 

من ذلك بقي في أدنى المس���تويات. كذلك فإن نسبة انخراط 

النساء الدرزيات في س���وق العمل ال تختلف عن نسبة انخراط 

باقي النساء العربيات في عمل منظم، وهي في حدود %35.

وهذا أيضا يسري على أوضاع التعليم العالي، فوفق تقارير 

مكتب اإلحصاء المركزي، فإن نس���بة انخراط الدروز في سلك 

التعليم العال���ي من جامعات وكليات، ه���ي في حدود %28، 

وهي نسبة قريبة من نسبة إجمالي فلسطينيي 48، بعد دمج 

من يدرسون في الخارج.   

نتنياهو يسعى لسحب فتيل األزمة
سعى نتنياهو إلى سحب فتيل االعتراض وتهدئة القيادات 

الديني���ة والضباط، من خالل وعود، بينها س���ن قانون خاص. 

وعقد في غضون أقل من أسبوع أربعة لقاءات؛ بداية مع ضباط 

وش���خصيات سياس���ية من أحزاب صهيونية، ثم مع الرئيس 

الروحي الشيخ موفق طريف، ومع رؤساء مجالس قروية درزية. 

واللقاء الرابع دمج قيادات دينية وضباطا وتم تفجيره.

وبع���د اللقاءي���ن األولين أوض���ح نتنياهو رفض���ه لتعديل 

القانون، وقال في واحدة من الجلسات، كما ظهر في بيان صادر 

ع���ن مكتبه: »هناك محاوالت غير متوقفة إللغاء تعريف دولة 

إس���رائيل بأنها الدولة القومية الخاصة بالش���عب اليهودي. 

قمنا بسن قانون القومية من أجل ضمان بقاء إسرائيل كدولة 

قومية خاصة بشعبنا، فهذه هي الغاية من وجود الدولة. هذا 

القان���ون ال ينقص ولو بقليل من الحريات التي يتمتع بها كل 

مواطن، فاله���دف منه هو تحقيق التوازن القانوني المطلوب 

الذي حان الوقت لتحقيقه بهدف ضمان طابع دولة إسرائيل«.

وي���وم األربع���اء، األول من آب الجاري، بع���ث نتنياهو بورقة 

تعه���دات للش���يخ طريف، وقيادات عس���كرية وسياس���ية، 

تضمنت تعهدا بس���ن قانون خاص بال���دروز، وهي كالتالي، 

حسب نص البيان الصادر عن مكتب نتنياهو حرفيا:

1- »إرس���اء مكانة الطائفتين الدرزية والشركس���ية قانونيا. 

س���يثمن القانون مس���اهمة الطائفة الدرزية ف���ي بناء دولة 

إسرائيل وفي تعزيز أمنها وفي تكوين المجتمع اإلسرائيلي 

كمجتم���ع متس���او ومتن���وع. س���يحتوي القان���ون على دعم 

لمؤسس���ات الطائفة الدرزي���ة ومنها المؤسس���ات الدينية 

والتعليمية والثقافية وتعزي���ز البلدات الدرزية بما في ذلك 

توفي���ر حلول إس���كانية وإقامة بلدات جدي���دة وفق الحاجة 

وصون التراث الدرزي وتعليمه. 

2- إرس���اء أحقية أبناء األقليات من جميع األديان والطوائف 

الذين يخدم���ون في صفوف قوات األمن ف���ي تلقي الميزات 

االقتصادية بغية حصولهم على مساواة اجتماعية.

3- س���ن قانون بشأن اعتراف الدولة بمساهمة أولئك الذين 

يش���اركون في الدفاع عن الدولة من جميع األديان والطوائف 

بمن فيهم أبناء الطائفة الدرزية.

وأعلن القائم بأعمال مدير عام رئاس���ة الوزراء عن تش���كيل 

لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء ستعمل، بين أشياء أخرى، 

على المضي قدما في هذا المخطط وعلى اإلشراف عن تنفيذه.

س���تتم بلورة تفاصيل هذا المخطط وصياغته بشكل دقيق 

في غضون 45 يوما في إطار طاقم مشترك للحكومة ولممثلي 

الطائفة الدرزية. وسيتم ذلك بموجب القانون حيث سيخضع 

ه���ذا المخط���ط للمصادق���ة من قب���ل المستش���ار القانوني 

للحكومة. س���يبدأ العمل على س���ن هذا القان���ون فور انعقاد 

الدورة الشتائية للكنيس���ت حيث سينتهي هذا العمل بعد 

45 يوما من يوم بدء تلك الدورة.«

وكان رد الفعل األولي من الرئاس���ة الدينية والسياس���يين، 

ومن غالبية العس���كر، هو قبول مبادرة نتنياهو، إال أنه ظهرت 

خالفات حادة حول هذا الموقف، في اجتماع موس���ع عقد في 

قرية يركا. وعقد نتنياهو اجتماعا مع القيادة الروحية وضباط 

احتياط في مكتبه، وخالل الجلسة بلغ إلى مسمعه أن العميد 

احتي���اط أمل أس���عد، الحاضر ف���ي ذات االجتم���اع، كتب في 

صفحته في شبكة الفيس���بوك، أن »بنيامين نتنياهو رئيس 

حكومة أبارتهايد«، فطلب نتنياهو من أسعد مغادرة الجلسة، 

فوقف كل الحاضرين معه وغادروا الجلسة، وسط توتر شديد.

ليذهبوا إلى »دولة درزية«!
ال بّد من أن نش���ير إلى أن مظاهرة عشرات اآلالف، التي جرت 

في مي���دان رابين في تل أبيب، س���ادتها أجواء إس���رائيلية 

وحتى صهيونية، من نش���يد »هتكف���ا«، الذي مضمونه أصال 

يش���ير إلى »التفوق اليهودي« على اآلخري���ن، إلى كّم هائل 

من األعالم اإلس���رائيلية، فيما ش���دد خطباء من الطائفة على 

رفضهم زج مسألة الخدمة العسكرية في هذا الجدل، بموجب 

قرار الرئاسة الروحية قبل أيام.

وقبل هذا، ل���م تنفع كل محاوالت نتنياهو إللغاء المظاهرة، 

وحس���ب تقاري���ر ف���إن نتنياه���و كان غاضبا، وح���ّرض على 

المظاهرة، بزعم أن قوى يسارية صهيونية تقف من ورائها. 

لك���ن التعقي���ب الرس���مّي األب���رز أورده الصحاف���ي أمنون 

أبراموفيتش في القن���اة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي، إذ 

اقتب���س ممن وصفه بأن���ه »مقرب من نتنياه���و« قوله: »بعد 

أن انطلقن���ا إلى الطري���ق، ممنوع تغيي���ر أي كلمة في قانون 

القومية«. 

وأض���اف هذا المقرب ذات���ه: »نقول لم���ن يعتقد أنه ليس 

مناس���با له هن���ا، توجد جالية درزية كبيرة في س���ورية، وهو 

مدعو إلقامة دولة درزية هناك!«.

مع تصاعد االحتجاجات على »قانون القومية«

الخدمة العسكرية لم تحّسن األوضاع االقتصادية االجتماعية لدى الدروز!
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تقاريــر خــاصـــــــة

قررت طاولة مس���تديرة عقدتها لجنة 

متابع���ة التعليم العربي في إس���رائيل 

والمجلس التربوي التابع لها، بالتعاون مع 

اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطالب 

والتعليم  التربي���ة  الع���رب، ومجموع���ة 

المنبثقة عن مؤتمر القدرات، وبمشاركة 

نواب من القائمة المشتركة وأكاديميين 

وضع  وناش���طين،  وتربويين  مختصي���ن 

إطار لبرنامج عمل متكامل لتعزيز ش���أن 

ومكانة اللغة العربية. 

ويتضمن البرنامج اإلعالن عن عام اللغة 

العربية في المجتمع العربي في الداخل 

بجمي���ع مركباته ومؤسس���اته، وتكثيف 

الجهود وإط���الق حراك ش���عبي لتنفيذ 

توصي���ات كثي���رة وضعت منذ س���نوات 

ولم تنف���ذ، ولرفع الوعي للغ���ة والثقافة 

العربية وزيادة دور كل فرد ومؤسسة في 

الحفاظ عليهما وتطويرهما.

وافتت���ح أعم���ال الطاولة المس���تديرة 

ش���رف حس���ان، رئي���س لجن���ة متابعة 

اس���تعرض  ال���ذي  العرب���ي،  التعلي���م 

الجلس���ات والتحضي���رات له���ا والنقاط 

للعم���ل، وقدم  والمقترحات األساس���ية 

اقت���راح لجنة متابعة التعليم اإلعالن عن 

عام اللغة العربية ليكون عام العمل وأخذ 

المس���ؤولية وزم���ام المبادرة، وليش���مل 

البرنام���ج جمي���ع قطاع���ات المجتمع وال 

يقتصر عل���ى الم���دارس، فالطالب- كما 

اللغة والعربية والهوية  أكد- يكتس���ب 

والثقاف���ة ليس فقط من المدارس بل من 

البيئة االجتماعية بكافة مركباتها. وذكر 

حس���ان أن تحرير وعي المعلم والتأكيد 

على رس���الته هم���ا األس���اس والمفتاح 

للتغيير. 

وكان���ت المداخلة المركزية في الطاولة 

المستديرة للبروفسور محمد أمارة، الذي 

اس���تعرض المخاطر الت���ي تواجه اللغة 

العربي���ة عموم���ا بس���بب العولمة وعدم 

إعط���اء حلول لقضي���ة ازدواجي���ة اللغة 

وظاه���رة »العبرن���ة«، الت���ي وصلت إلى 

بالمكانة  المس  والمنابر، وآخرها  المقابر 

القانونية للغة العربية، من خالل »قانون 

القومية« اإلسرائيلي. 

وق���ال أم���ارة: أعددن���ا في الس���نوات 

السابقة وثائق ودراسات عديدة تضمنت 

توصي���ات جدي���ة، وأدعو إل���ى تنفيذها 

وتحويلها إلى سياسات. فاللغة العربية 

هي من أه���م مركبات الهوي���ة العربية 

الفلسطينية وعلينا صيانتها وتطويرها. 

وأض���اف: علين���ا االنتقال إل���ى المبادرة 

والبح���ث  الصن���دوق  خ���ارج  والتفكي���ر 

عن ش���ركاء جدد في المجتم���ع المدني 

واألكاديمية  االقتصادية  والمؤسس���ات 

والبح���ث عن آف���اق جدي���دة للعمل. كما 

العربية  المحلية  الس���لطات  أمارة  انتقد 

عل���ى التقصي���ر، فالمش���هد اللغوي في 

البل���دات العربية متعلق إل���ى حد كبير 

بالس���لطات المحلية. وتس���اءل: لماذا لم 

توض���ع أنظمة تتعل���ق بلغ���ة الالفتات 

والمراسالت الداخلية باللغة العربية، وما 

إلى ذلك؟. 

واوصت الطاولة المستديرة بما يلي:

العمل بروح التوصيات المتعلقة باللغة 

العربية التي وردت في وثائق ودراسات 

أصدرتها لجنة متابع���ة قضايا التعليم 

والمجلس التربوي العربي ومركز دراسات 

وتلك التي عرضها البروفس���ور أمارة في 

مداخلته.

المشهد  إطالق حمالت شعبية لتغيير 

اللغوي داخ���ل القرى ومدننا العربية، بما 

في ذلك تغيير لغة الالفتات إلى العربية. 

ويمكن أن يكون للحمالت الش���عبية أثر 

أكبر من األنظمة والقوانين المحلية.

بناء برام���ج ثقافية تعزز عش���ق اللغة 

العربية وثقافتنا وهويتنا باألساس بين 

األجيال الشابة.

دعوة اآلب���اء واألمه���ات إلى تخصيص 

وق���ت يومي لق���راءة القص���ص الهادفة 

لألطف���ال بالذات ف���ي مرحل���ة الطفولة 

المبك���رة لما له من أثر إيجابي على تطور 

الطفل وإكس���ابه اللغة العربية السليمة. 

ودعوتهم للمش���اركة م���ع أبنائهم في 

برامج ثقافية لتقري���ب األبناء إلى اللغة 

والثقافة العربية.

دع���وة الم���دارس وكافة المؤسس���ات 

التعليمي���ة والتربوية إل���ى إقامة برامج 

ثقافي���ة تربوية هادف���ة لتعزيز مكانة 

تعليمه���ا  وتقوي���ة  العربي���ة  اللغ���ة 

كمركب أس���اس ف���ي هويتن���ا العربية 

الفلس���طينية. ودع���وة المعلمين العرب 

إلى تطوي���ر قدراتهم واالس���تثمار في 

التأهي���ل في مج���ال تدري���س العربية. 

ويج���ب التعامل مع اللغ���ة العربية ليس 

من زاوي���ة التحصي���ل فقط وانما تناول 

جانب الهوي���ة واالنتم���اء والقيم وهذه 

مسؤولية جميع أفراد الهيئة التدريسية 

وليس���ت محصورة بمدرس���ي العربي���ة. 

ودع���وة الم���دارس إلى إط���الق مبادرات 

وبرامج تربوي���ة لتعزيز الهوية واالنتماء 

)كوظيفة الجذور(. 

 بناء ائتالف واس���ع وتش���جيع الحراك 

الش���عبي لمن���ع الم���س بمكان���ة اللغة 

العربية في مؤسس���ات الدولة والمطالبة 

بحقوقن���ا في هذا المج���ال. وكذلك لرفع 

مكان���ة العربية خارج مؤسس���ات الدولة 

القط���اع االقتص���ادي  وباألس���اس ف���ي 

والمجتمع المدني واألكاديمي وش���بكات 

التواصل االجتماعي.

 الس���لطات المحلي���ة العربي���ة مطالبة 

خالل هذا العام بتشريع قوانين مساعدة 

وتطبيقه���ا ووض���ع أنظمة للمراس���الت 

لتعزيز مكانة اللغة العربية واستعمالها 

ووض���ع برام���ج طويل���ة األمد ف���ي مجال 

الطفولة المبكرة وفي التعليم المنهجي 

والالمنهجي وفي مجال الثقافة والفنون 

لتعزي���ز اللغة والنهوض بالمش���هدين 

اللغ���وي والثقافي في بلداتن���ا العربية. 

كذلك دعوة المرشحين لرئاسة السلطات 

المحلي���ة لعرض واقت���راح برامجهم في 

مجال اللغة والثقافة العربية.

والمؤسس���ات  المدني  المجتمع   دعوة 

الثقافي���ة إلقام���ة برام���ج ثقافية خالل 

ه���ذا العام بمش���اركة الكت���اب واألدباء 

والفنانين والمبدعين المحليين.

 بن���اء ش���راكة مجتمعية واس���عة بين 

المحلية  والس���لطات  المدني  المجتم���ع 

العربية والمؤسسات التربوية والثقافية 

ومجام���ع اللغ���ة العربية لتعزي���ز مكانة 

اللغة العربية وإلح���داث نهضة ثقافية 

في مجتمعنا. ودع���وة الجمعيات وكافة 

المعنيين الجتماع قريب لتطوير برنامج 

العمل وإقامة طواقم عمل لتنفيذه وحث 

إلطالق  والقطرية  المحلي���ة  الجمعي���ات 

برامج خاصة خالل هذا العام. 

التوجه ل���وزارة التربية والتعليم بورقة 

مطال���ب واضح���ة لتعزيز تعلي���م اللغة 

العربي���ة في المدارس العربية كلغة األم 

للطالب. والتأكيد على أهمية اس���تمرار 

الحوار بين مركبات الطاولة المس���تديرة 

ومفتشي اللغة العربية في وزارة التربية 

والتعليم.

س���تبادر لجنة متابعة التعليم العربي 

إل���ى تنظي���م حف���ل تكري���م جماهيري 

للمبادرات التربوية التي يطلقها المربون 

والمربي���ات والم���دارس وكلي���ات إعداد 

المعلمين، للتأكيد على تقدير مجتمعنا 

لكل عمل تربوي يأتي ضمن أهداف هذا 

البرنامج.

التوجه إلى وس���ائل االعالم لتخصيص 

حي���ز للمب���ادرات وللبرامج وتش���جيعها 

والمبادرة بأنفسهم لنشاطات تؤكد على 

مكانة اللغة العربية.

 توجيه تحية للمؤسس���ات األكاديمية 

ومؤسسات المجتمع المدني التي اتخذت 

إجراءات لتعزيز مكانة اللغة العربية.

تجدر اإلش���ارة إل���ى أن ه���ذه الطاولة 

المخاطر  المس���تديرة عقدت في أعقاب 

الجديدة التي تواجه اللغة العربية وكان 

آخرها س���ن »قانون القومية« الذي يلغي 

مكانتها الرسمية. 

العلي���ا  المتابع���ة  لجن���ة  وكان���ت 

لفلسطينيي الداخل قد دعت، في سياق 

برنامجه���ا لمواجهة »قان���ون القومية«، 

لجنة متابع���ة التعليم العرب���ي واتحاد 

لجان أولياء أمور الطالب ومجموعة التربية 

المنبثقة عن مؤتمر الق���درات إلى وضع 

برنامج لتعزيز تعليم اللغة العربية. 

وأعلنت لجن���ة المتابعة العليا عن دعم 

البرنامج الذي أقرته لجنة متابعة التعليم 

المس���تديرة،  الطاولة  إط���ار  العربي في 

كما أكد مكتب اللجنة القطرية لرؤس���اء 

الس���لطات المحلية العربية دعم اللجنة 

وتبنيها لهذا البرنامج.

يكش����ف تقرير جديد أصدره مركز »أدفا � معلومات حول المساواة 

والعدالة االجتماعية في إس����رائيل«، في بداية شهر آب الجاري، عن 

مدى عمق الفجوات بين الس����لطات المحلية المختلفة في إس����رائيل، 

اس����تنادا إلى المعطيات الرس����مية بش����أن المخصص����ات الحكومية 

لهذه الس����لطات، ويؤكد النتيجة المركزية التي تكرسها السياسات 

االقتصادي����ة � االجتماعي����ة الحكومية في واقع الس����لطات المحلية 

المختلفة وس����كانها: اس����تمرار تعمق هذه الفج����وات، برغم الزيادة 

الحاصلة في مخصصات البلدات )السلطات المحلية( الفقيرة، مقابل 

استمرار تفضيل المستوطنات اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية 

على كل ما سواها من سلطات محلية في داخل إسرائيل!  

ينّوه مع����ّدا التقرير، ف����ي مقدمته، إلى حقيقة أن الس����جال العام 

حول موضوعة »الالمس����اواة« )انعدام/ غياب المساواة( في إسرائيل 

يتمح����ور، عادة، حول قضاي����ا األجور، التعليم والثقافة، كما تش����كل 

الميزاني����ة العام����ة للدول����ة أيضا مح����ورًا للبحث والس����جال بمنظور 

المس����اواة والعدالة االجتماعية، بينما ال توضع قضية »الالمس����اواة« 

في ميزانيات السلطات المحلية على طاولة البحث والنقاش العاّمين، 

عادة، بالرغم من أن مس����توى الخدمات التي تقدمها هذه الس����لطات 

للس����كان يش����كل، في حد ذاته، »عامال هاما جدا في تش����كيل حالة 

الالمساواة االجتماعية، تكريسها ومفاقمتها«، كما يؤكدان.

من هنا، يأتي ه����ذا التقرير )الذي صدر تحت عنوان »المس����اهمة 

الحكومي����ة في تمويل ميزانيات الس����لطات المحلي����ة، 1997- 2016( 

بات ميزانيات الس����لطات المحلية 
ّ
ب واحد فقط من مرك

ّ
لمعالجة »مرك

في إسرائيل، وهو: مس����اهمة )حصة( الحكومة في تمويل ميزانيات 

هذه الس����لطات«، ذلك أن الحكومة اإلسرائيلية »تساهم« في تمويل 

جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الس����لطات المحلية للمواطنين. 

وتس����مى هذه المس����اهمة الحكومية »باللغ����ة البيروقراطية« � كما 

ص«، نظرا لكونها »مساهمة حكومية  صَّ
َ
يقول التقرير � »الدخل الُمخ

مخصص����ة لتمويل مصروفات محلية محددة«، مثل: خدمات التعليم، 

الصحة والرفاه االجتماعي، التخطيط والبناء، ش����ق وتعبيد الش����وارع 

وإنارتها، الحدائق البلدية العامة واألمن المحلي.

ثمة لهذه المس����اهمة الحكومية في تمويل الخدمات االجتماعية 

المحلية المختلفة أهمية كبيرة، بل كبيرة جدا، وخاصة في السلطات 

المحلية )البلدات( قليلة الموارد المحلية الذاتية. فبينما تس����تطيع 

الس����لطات المحلية المقتدرة اقتصاديا تمويل خدماتها للمواطنين 

� أو ج����زء كبير منها، على األق����ل � من مصادرها الذاتية، فإن هذا غير 

ممكن وغير متاح للس����لطات المحلية الفقي����رة، التي ال تمتلك موارد 

ذاتية إطالقا أو التي تمتلكها بصورة محدودة جدا.

البلدات العربية و«بلدات التطوير« في أسفل الالئحة
يقوم تقرير »أدفا« الجديد، الذي أعده الباحثان شلومو سفيرسكي 

وإيت����ي كون����ور أطياس، عل����ى مقارنة المعطيات الرس����مية بش����أن 

المخصصات المالية الحكومية ألنواع مختلفة من الس����لطات المحلية 

عل����ى مدى عقدين من الزمن يمتدان من س����نة 1997 إلى س����نة 2016 

)يش����ير معدا التقرير إلى أن اختيار س����نة 1997 ل����م يأت صدفة، إذ 

إنها الس����نة األولى الت����ي تتوفر عنها معطيات تتي����ح التمييز بين 

»مس����توطنات حريدية« و«مس����توطنات غير حريدية«(.  وهو يفحص 

حجم »المساهمة« )المخصصات( الحكومية للسلطات المحلية موزعة 

عل����ى أربع فئات مركزية: الس����لطات المحلية في البل����دات الغنية، أو 

»المس����تقلة« )»منت����دى ال� 15«(، بل����دات التطوير، البل����دات العربية 

والمستوطنات )التي يقسمها التقرير أيضا إلى فئتين: »مستوطنات 

حريدية« و«مستوطنات غير حريدية«(.  

يظهر من هذه المقارنة، أواًل وبصورة أساس����ية، استمرار التفضيل 

الحكومي للمستوطنات اإلس����رائيلية في المناطق المحتلة عامة في 

كل م����ا يتعلق بالمخصص����ات المالية الحكومية، لكن وس����ط تمييز 

داخلي بين هذه نفسها حتى، فكانت »المستوطنات غير الحريدية« 

� كما عّرفها التقرير � صاحبة المتوسط األعلى من الصرف على الفرد 

الواحد من ميزانياتها العادية )7997 شيكل للفرد سنويا، بالمعدل(، 

بينما كانت »المس����توطنات الحريدية« � وفق تعريف التقرير، أيضا 

� )وهي مس����توطنات: بيتار عيليت، موديعي����ن وعمانوئيل( صاحبة 

المتوسط األدنى من الصرف على الفرد الواحد من الميزانية العادية 

)3868 شيكل للفرد س����نويا، بالمعدل(. ويوضح التقرير هنا تمييزه 

بي����ن »مس����توطنات حريدية« و«مس����توطنات غير حريدي����ة« بالقول 

إن األول����ى )الحريدي����ة( هي »نتاج غياب حلول قليل����ة التكلفة ألزمة 

الس����كن بين اليهود الحريديم الذين هم، في غالبيتهم، من الفقراء، 

نس����بيا، بينما الثانية )غير الحريدية( هي، في غالبيتها الس����احقة، 

مس����توطنات »إيديولوجي����ة« لكونها تتبنى الطروحات السياس����ية 

اليمينية وتس����عى إل����ى تكريس الس����يطرة اإلس����رائيلية الدائمة 

عل����ى المناطق الفلس����طينية«. ويضيف: »خالفا للمس����توطنات غير 

الحريدي����ة/ اإليديولوجية، القائمة في قلب المناطق الفلس����طينية، 

ف����إن المس����توطنات الحريدية قائمة بالقرب م����ن »الخط األخضر« وال 

يتوقع أن تشكل عقبة جدية أمام تسوية سياسية مستقبلية«. 

أما في البلدات الغنية / المستقلة )»منتدى ال� 15«(، فكان متوسط 

الص����رف على الفرد الواحد من الميزانية العادية نحو 7834 ش����يكل 

س����نويا؛ تليها »بلدات التطوير« التي بلغ فيها متوسط هذا الصرف 

نحو 7206 ش����واكل س����نويا، ثم البلدات العربية التي بلغ متوس����ط 

الصرف على الفرد الواحد فيها نحو 5700 شيكل سنويا. 

كم����ا حل����ل الباحث����ان، أيض����ا، »المس����اهمة الحكومي����ة« )»الدخل 

ص«( في ميزانيات الس����لطات المحلية، فتبين أنها ارتفعت،  صَّ
َ
الُمخ

طري، من 8 مليارات شيكل بالمجمل في العام 1997 
ُ
على المستوى الق

إلى 5ر18 مليار ش����يكل في العام 2016، وهو ما يعني زيادة بنس����بة 

132%. وم����ع ذلك، بّينت المعطيات الت����ي أوردها الباحثان أن الزيادة 

في ه����ذه الميزانيات توزع����ت بصورة مختلفة، غير متس����اوية، بين 

الفئات األربع المختلفة المذكورة أعاله من السلطات المحلية. 

لكن قبل الخ����وض في دالالت هذه الزيادات وانعكاس����اتها، يجري 

الباحثان فحصا لهذا »الدخل المخصص« بالنس����بة للفرد الواحد، وهو 

ما يس����توجب فحص معدالت الزيادة السكانية في الفئات األربع من 

البلدات/ الس����لطات المحلية، كما وردت أع����اله، أواًل. وفي هذا، بّينت 

المعطيات الرس����مية أن الزيادة األكبر في عدد الس����كان خالل فترة 

الدراس����ة � العقدان من 1997 حتى 2016 � ُس����جلت في المستوطنات 

في الضفة الغربية الفلس����طينية وبلغت نسبتها اإلجمالية %2150!! 

أما لدى التمييز بين »المس����توطنات الحريدية« و«المستوطنات غير 

الحريدية«، فتبين أن نسبة الزيادة السكانية في األولى بلغت %474، 

بينما بلغت ف����ي الثانية 107%. وفيما بلغت الزيادة الس����كانية في 

»بلدات التطوي����ر« 34%، بلغت في »بلدات منت����دى ال� 15« 30% وفي 

البل����دات العربي����ة 66%، في حين كانت نس����بة الزيادة الس����كانية 

على المس����توى القطري العام )في إس����رائيل كلها(، خالل العقدين 

المذكورين، %46. 

وبينما بل����غ »الدخل المخصص« )المس����اهمة الحكومية( للفرد في 

»المس����توطنات غير الحريدية« ف����ي العام 1997 نحو 119ر2 ش����يكل 

س����نويا، كان »الدخل المخصص« للفرد في »المستوطنات الحريدية« 

في العام نفسه نحو 789 شيكل سنويا، أي بفارق كبير جدا. واستمر 

هذا الفارق على حاله حتى العام 2016 أيضا، إذ بلغ »الدخل المخصص« 

للفرد في »المستوطنات غير الحريدية« )في 2016( نحو 3248 شيكل 

س����نويا، مقابل 1486 ش����يكل في »المس����توطنات الحريدية«، وذلك 

بالرغم من الزيادة الس����كانية الكبيرة ج����دا التي حصلت فيها خالل 

العقدي����ن المذكوري����ن بالمقارنة م����ع تلك األولى، كما أش����رنا أعاله 

)474% في المس����توطنات الحريدية، مقابل 107% في المستوطنات 

غي����ر الحريدية(. أما في البلدات العربية، فقد بلغ »الدخل المخصص« 

للفرد، في العام 2016، نحو 2700 ش����يكل سنويا، مقابل 2220 شيكل 

في »بلدات التطوير« و1915 شيكل في بلدات »منتدى ال� 15«. 

ولدى دمج المعطيات عن الميزانيات م����ع المعطيات الديمغرافية 

عن الزيادة السكانية، تظهر صورة الفجوات العميقة بين البلدات من 

الفئات األربع المختلفة. وفي حساب »الدخل المخصص« )المساهمة 

الحكومي����ة( للفرد الواح����د، يتبين أن هذه الميزاني����ات ارتفعت في 

»المس����توطنات الحريدي����ة« بنس����بة 91%، في »المس����توطنات غير 

الحريدية« وفي بلدات »منتدى ال� 15« بنسبة 52% في كل منها، بينما 

ارتفعت في بلدات التطوير بنسبة 25% وفي البلدات العربية بنسبة 
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 لك����ّن الباحثي����ن يؤك����دان هنا أن الزي����ادة في البل����دات العربية � 

وه����ي األعلى، كما تبين المعطيات � تؤكد أن الزيادة المس����تمرة في 

»المساهمة الحكومية« )الدخل المخصص( للفرد الواحد في البلدات 

العربية، في إطار الميزانيات العادية )من 1311 شيكل في العام 1997، 

إلى 1747 ش����يكل في العام 2001، إلى 1822 ش����يكل في العام 2006، 

إلى 2184 شيكل في العام 2012، إلى 2339 شيكل في العام 2013، ثم 

انخفاضها إلى 2327 ش����يكل في العام 2014، ثم ارتفاعها مرة أخرى 

إلى 2586 ش����يكل في العام 2015 وإلى 2722 شيكل في العام 2016( 

»هي زي����ادة تأتي بعد عقود عديدة من التميي����ز والغبن واإلهمال«. 

ب األساس في المساهمة الحكومية 
ّ
واألهّم، كما يضيفان، أن »المرك

للبلدات العربية هو المس����اهمة في تمويل خدمات التعليم، وخاصة 

تموي����ل أجور المعلمين ف����ي المدارس فوق االبتدائي����ة � اإلعدادية 

والثانوية � علمًا بأن أج����ور المعلمين في المدارس االبتدائية ممولة 

من وزارة التربية والتعليم مباش����رة، إضافة إلى تمويل خدمات أخرى 

تتعل����ق بالجه����از التعليمي، مثل الس����فريات وغيره����ا. ولهذا، فإن 

المس����اهمة الحكومية للسلطات المحلية مباش����رة هي أقل من ذلك 

بكثير«!   

حصة األسد للمستوطنات وفجوات عميقة!
تدل المعطي����ات التي يورده����ا التقرير، بصورة واضح����ة، على أن 

المس����توطنات عامة، وتلك المسماة »المس����توطنات غير الحريدية« 

منه����ا خاص����ة، هي الت����ي تحظ����ى بحصة األس����د من »المس����اهمة 

الحكومية« )الدخل المخصص( للسلطات المحلية، على مدى سنوات 

العقدي����ن اللذين يتطرق إليهما البحث، وهو ما يتجس����د خاصة في 

المعطي����ات عن »الصرف على الفرد الواحد« بين األعوام 2006 و2016، 

وذلك بالمقارنة مع الس����لطات المحلية )البل����دات( من جميع الفئات 

الثالث األخرى. 

يختار الباحث����ان »التوقف، بصورة خاصة، وبإيج����از، عند معطيات 

الدخ����ل المخصص لثالث من بين فئات البل����دات األربع التي حددها 

التقرير: المس����توطنات )حريدي����ة وغير حريدية(، بل����دات التطوير 

والبل����دات العربية«. وفي التطرق إلى البلدات العربية، يؤكد الباحثان 

حقيق����ة معاناة هذه البل����دات على مدى عقود طويل����ة متواصلة من 

الغب����ن والتمييز في »المس����اهمة الحكومية«، بف����ارق كبير جدا عن 

البل����دات اليهودية على اختالف تصنيفاتها. ثم يضيفان أن »نقطة 

التحول كانت في النصف األول من التسعينيات، إبان حكومة إسحاق 

رابين، ثم ارتفعت »المس����اهمة الحكومية« للفرد الواحد فيها خالل 

العقدين الالحقين بنسبة 108% وبلغت 2722 شيكل للفرد سنويا«. 

لكن، رغم ذلك، ال تزال البل����دات العربية تقبع في المرتبة األخيرة، 

في أس����فل الس����لم، من حيث مس����توى معيشة الس����كان، من جهة، 

ومن حيث قدرة الس����لطات المحلية عل����ى تقديم الخدمات الضرورية 

لس����كانها بمس����توى الئق وقدرته����ا على إطالق مبادرات ومش����اريع 

تطويري����ة في بلداتها، من جهة أخرى. ويؤكد التقرير هذه الحقيقة 

باالستناد إلى معطيات »المصروفات في الميزانيات العادية« )بدون 

ميزانيات التطوير( ومن خاللها، وهي التي تجسد هذين المعيارين« 

)مستوى المعيشة وقدرة السلطات المحلية(. 

ثم ينتقل الباحثان إلى عرض معطيات رسمية عن »هبات الموازنة« 

)وهي مساعدات خاصة تقدمها الحكومة للسلطات المحلية المختلفة 

ذات الدخ����ل الذاتي المتدني(، إذ تتبين فيها، أيضا، فوارق وفجوات 

كبيرة جدا بين الفئات األربع المذكورة من السلطات المحلية، وتحظى 

المستوطنات »اإليديولوجية« بحصة األسد منها، بفارق كبير جدا عن 

كل البلدات األخ����رى. وفي ضوء هذه المعطيات كلها، يجزم الباحثان 

أن »السطر األخير، في تقريرنا هذا هو: فوارق وفجوات كبيرة وعميقة 

في الميزانيات الحكومية للسلطات المحلية المختلفة«. 

طاولة مستديرة في أعقاب سّن »قانون القومية« اإلسرائيلي

لجنة متابعة التعليم العربي في الداخل
تدعو إلى اإلعالن عن عام اللغة العربية

* اللغة العربية من أهم مركبات الهوية العربية الفلسطينية 
وعلينا صيانتها وتطويرها * المشهد اللغوي في البلدات 

العربية متعلق إلى حد كبير بالسلطات المحلية *

االستيطان اإلسرائيلي: عنف بال ضوابط.

تــقــريــر جــديــد:

السياسة الحكومية اإلسرائيلية في رصد المخصصات للسلطات 
المحلية تواصل تعميق الفجوات بينها وتفضيل المستوطنات!

* ال تزال البلدات العربية تقبع في المرتبة األخيرة، في أسفل السلم، من حيث مستوى معيشة السكان، من جهة، 
ومن حيث قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات الضرورية لسكانها بمستوى الئق وقدرتها على إطالق 

مبادرات ومشاريع تطويرية في بلداتها، من جهة أخرى *
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة 

موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:

http://www.madarcenter.org 

كتب هشام نفاع:

تعود قضّية الزّج بعطلة السبت في قلب السياسة، أو بالعكس، للظهور مجددًا 

 بضعة أشهر في إسرائيل. وفي جميع الحاالت هي عودة لظهورها كعنوان 
ّ

كل

سياسي وبالتالي إعالمي جاٍر، وليس كقضية تشهد تحواًل وتبّداًل. فهي مسألة 

ال تغي���ب بالمرة في العمق، وربما ال تتغّير، من حيث كونها عنصرًا مبلورًا بفعل 

قوة المكمون الديني في بنية السياسة اإلسرائيلية بأكملها. صحيح أن هناك 

انزياحات قليلة تتعلق بموقع ما أو ترتيب ما، ولكن الصورة العامة هي التالية: 

هناك إكراه دينّي باس���م عطلة السبت وفقًا للشريعة اليهودية، ُيمنع بموجبه 

ع���دد من الخدمات األساس���ية التي تمس بحقوق أس���اس، أبرزها على س���بيل 

المثال حظر المواصالت العامة، ما يعني تقييد حرية وحق التحرك لعدد هائل 

من المواطنين ممن ال يملكون بديال آخر.

مؤخ���رًا عادت المس���ألة للظه���ور حي���ن خرجت وزي���رة الثقاف���ة والرياضة 

اإلسرائيلية ميري ريغف بقرار سيعرقل إجراء مباريات الدوري اإلسرائيلي لكرة 

القدم في أيام الس���بت، ضمن قرار أوسع يلزم مختلف منظمات الرياضة بوضع 

ر القيام به في أيام أخرى. 
ّ
نشاطها أيام الس���بت كبديل أخير فقط، حين يتعذ

ويضاف إلى ذلك إعالن وزي���ر الداخلية أرييه درعي حظر التصريح بفتح محال 

تجارية خاصة في خمس مدن كبرى. 

ف���ي الحالتي���ن هناك اس���تخدام للس���لطة ألغ���راض المصلحة السياس���ية 

والشعبوية التي تتناقض مع حريات أساس للناس: حرية العمل وحرية مزاولة 

ما يرونه مناسبًا لهم في يوم يعتبر عطلة رسمية.

ولق���د وقعت الوزيرة ريغف مؤخرًا مرس���ومًا يقضي بوض���ع أنظمة جديدة 

تهدد بس���حب الميزانيات الحكومية من المنظم���ات واالتحادات الرياضية 

الت���ي »تمّيز ضد الرياضيي���ن المتدّينين وال تهتم بمن يحفظون قدس���ية 

الس���بت«. وتلزم منظمات الرياضة المختلفة التي تجري نش���اطات في أيام 

الس���بت بإثبات أنه���ا ال تملك بديال لذلك. م���ا تفعله هذه السياس���ية هو 

وضع أولوي���ة المعتقدات الدينية لبعض الرياضيين ف���وق الحرية المدنية 

العام���ة التي تمكن الراغبين بقضاء يوم الس���بت في ممارس���ة كرة القدم أو 

مشاهدتها، مثال.

أمامن���ا لعب���ة مضللة ومخادع���ة يتم فيه���ا تحويل من يس���عون إلى فرض 

معتقداته���م باإلكراه على غيرهم، إل���ى ضحايا. وهو تكتيك ش���ائع جدا في 

السياس���ة اإلس���رائيلية. فالضحية يهودي إس���رائيلي دائما والجاني/ مصدر 

الخطر/ مصدر التهديد هو فلس���طيني أو عامل أجنبي مؤخرًا. هو آخر. وأما في 

حالة الس���بت الُمش���ار اليها فُيصبح كل من ال يتقّيد بش���عائر السبت الدينية 

خارجًا عن النظام والقانون بل يس���تحق عقابًا رس���ميًا يتمثل في توجيه ضربة 

اقتصادية له.

محاولة كسب نقاط دعم وتأييد لدى شرائح محددة تتسم بالمحافظة
غايات هذه السياسية مشتقة من مسرح لعبها: كسب نقاط دعم وتأييد 

لدى شرائح محددة تتسم بالمحافظة ويسهل التالعب بها ألغراض ال تخدم 

حقوقها ومصالحها بالضرورة. هكذا تصبح ممارس���ة لعبة رياضية تجري 

منذ عقود طويلة في أيام الس���بت، أرضية خصبة لرفع ش���عبية سياس���ية 

معروفة بعدوانّيتها الشديدة لحريات الثقافة، وها هي اآلن ترفع سيوف 

الح���رب على حرّيات الرياضة. وهو أمر أثار اس���تياء ورفض جهات في هذا 

المجال، أبرزهم اللجنة األولمبية اإلس���رائيلية. فقد أرس���ل مديرها غيلي 

لوس���تيغ إلى الوزارة بالغا يعلن فيه رفض هذه األنظمة الجديدة الخاصة 

بيوم السبت. 

ومم���ا جاء ف���ي البالغ: »نحن نخش���ى م���ن أن التعديل الجدي���د ال يتالءم مع 

الس���تاتيكو )الوضع القائم المتفق علي���ه( ويتناقض مع القواعد الدولية التي 

ا 
ّ
يجب علينا االلت���زام بها ضمن المنظمات واالتح���ادات الدولية. لقد طلبت من

اللجنة األولمبية الدولية إبالغ الهيئة التشريعية في إسرائيل بأن كل قرار في 

هذه المسائل يجب أن يتم بواسطة الحوار فقط، وذلك من خالل وضعهم أمامنا 

طلبًا )وعمليًا مطلبًا( بأن ال يتم إنفاذ هذا القانون«.

اللجنة األولمبية اإلس���رائيلية تحذر من أن المرس���وم ال���ذي وضعته الوزيرة 

ريغف يهدد بإبعاد إس���رائيل من المنظمات الدولية. وتقول في تلك الرسالة: 

»في الواقع اإلسرائيلي الراهن، تتم ممارسة ثقافة الرياضة بمعظمها الساحق 

أيام الس���بت. وكل محاولة لمنع النش���اط الرياضي بموجب الفرائض الدينية، 

تتناقض مع المعاهدة األولمبية الدولية. ولذلك فإن كل محاولة لترس���يخ قيم 

في الرياضة اإلسرائيلية ال تتالءم مع قيم الرياضة الدولية، من شأنها استقدام 

عقوبات مثل اإلبعاد، الفصل ونزع االعتراف بالدولة التي تنتهك تلك القيم«.

هن���اك عدد من منظم���ات واتحادات فروع الرياضة الت���ي انضمت إلى رفض 

أنظمة الوزي���رة، ومنها رياضات فرق الكرة على اختالفها، والتنس، والرياضات 

التنافس���ية القتالية والبحرية ورياضات القوى، إذ اعتبرت في موقف مشترك 

أن هذه األنظمة تفتقر للنس���بية والضرر المتوقع الناجم عنها لفروع الرياضة 

ولمنظم���ات الرياضة يفوق الفائدة. هذه األنظم���ة تهدد جميع فروع الرياضة 

رضت 
ُ
 س���يرها ونشاطها بصورة مهنية واقتصادية س���ليمة. وفي حال ف

ّ
بشل

هذه األنظمة لن يكون بمقدور المنظمات اإلس���رائيلية اس���تضافة نش���اطات 

رياضية في البالد، كما نّوهت تلك المنظمات.

صالحية حكومية بفرض نهج حياة على بلدة ما خالفًا لمعتقداتها وخياراتها
عل���ى صعيد مواٍز ومتصل، قام الوزير أرييه درع���ي بحظر عمل محال تجارية 

مختلفة أيام الس���بت في خمس مدن إس���رائيلية كبيرة. وقد بّرر ذلك بش���عار 

»الس���بت قيمة يهودية واجتماعية«. هذا الوزير استغل الصالحية المعطاة له 

وفق���ًا للقانون وبموجبها فإنه مخّول بإجازة أو رف���ض أنظمة تضعها البلديات 

والس���لطات المحلية بخصوص عمل المحال التجارية أيام السبت. أي أنه يمكن 

للحكومة أن تفرض على بلدة ما رغم إرادة غالبية س���كانها، ممثلة بمجلس���ها 

المنتخب من قبلهم، ممارسة نهج حياة مخالف لمعتقداتها وخياراتها. وقرار 

هذا الوزير هو ترجمة دقيقة لهذا اإلكراه.

الوزي���ر اختار فرض هذا الحظر على بلدات معين���ة دون غيرها، يمكن القول 

إنها تتسم بوجود توتر فيها على خلفية سؤال حدود تعميم االلتزام بفرائض 

ديني���ة ف���ي الحيز العام. وق���د طال القرار كل من ريش���ون لتس���يون، حولون، 

غفعتايم، هرتس���ليا وموديعين. وهي بلدات تزداد فيها قوة األحزاب الدينية 

والقوى المحافظة التي تس���عى لش���ل الحياة المدنية واالقتصادية تماما في 

يومها الذي تعتبره مقدس���ًا. وبالمقابل يقول الخصوم غير الملتزمين بفرائض 

الدين: حقكم العيش وفقا لمرادك���م ولكن ليس فرضه علينا. وقد قالت هيئة 

البث العام »كان« أن المدن الخمس تعتزم تقديم التماس إلى المحكمة العليا 

ضد قرار وزارة الداخلية هذا.

الصالحي���ات التي أعطت م���ن يحمل حقيب���ة الداخلية مكان���ة حاكم مطلق 

بي���ده قدرة فرض نهج الحياة الذي يروق له على م���دن وبلدات بأكملها، كانت 

ق���د أقرتها الحكومة الحالية التي يترأس���ها بنيامي���ن نتنياهو قبل نحو عام. 

وتم تكريس ذلك الحقًا من خالل مش���روع تعديل قان���ون يمنح وزير الداخلية 

صالحيات إلغاء ما ُيعرف ب� »قوانين مس���اعدة«، أي أنظم���ة تحددها البلديات 

بخصوص فتح المحالت التجارية في نطاقها. 

تعدي���ل القانون الذي ج���اء من قبل الحكومة ينص عل���ى أن أي قانون محلي 

يمن���ح البق���االت الحق في العمل يوم الس���بت يجب أن يحص���ل على مصادقة 

منح الموافقة فقط في حال رأى الوزير أن المصالح التجارية 
ُ
وزي���ر الداخلية. وت

ضرورية لتلبية احتياجات أساس���ية. الجديد في التعديل أن صالحية تطبيق 

موقف الوزير باتت فورية، بينما في الماضي، كان أمام وزير الداخلية مهلة 60 

يوما الستخدام »فيتو« ضد هذه القوانين البلدية المحلية.

س���تثنى من هذه الصالحي���ة البلديات التي س���بق أن وضعت قوانين 
ُ
ت

كهذه قبل تش���ريع هذا القانون. فبلدية تل أبيب مثال كانت وضعت أنظمة 

كتلك، ودخلت في عملية مقاضاة لكن القانون المساعد الذي سنته البلدية 

قد حصل عل���ى تصديق من المحكمة اإلس���رائيلية العليا. الوزير نفس���ه، 

ب على ذلك بالقول إن »الس���بت مقدس لنا، ولكن ال يمكننا إغالق 
ّ
درعي، عق

الحوانيت في تل أبيب. نحن نريد فقط الحفاظ على الوضع القائم، بعد حكم 

المحكمة العليا في مسألة المحالت في تل أبيب، ال نريد أن يتم فتح محالت 

في جميع أنحاء البالد يوم الس���بت، وأن ال تك���ون هناك تجارة مثل باريس 

ونيويورك ولندن«.

قرار الوزير بخصوص المدن المش���ار اليها أعاله يخالف ما كان »تعهد به« 

في الس���ابق، كما جاء في مقابلة معه أجرتها صحيفة »يديعوت أحرونوت«. 

يومها ادعى أنه »غير معن���ي بالصالحية الممنوحة له بموجب القانون الذي 

يس���مح له بإغالق المحالت التجارية في ي���وم الراحة اليهودي«. لكن هذا لم 

يمنعه طبعا من التهديد باالستقالة وحزبه من الحكومة ما لم يطَرح التشريع 

على الكنيس���ت للتصويت عليه. وزيادة في التمويه أضاف أن اإلعالم »أعطى 

أهمي���ة مفرطة للقان���ون وال يمكنني وال أنوي فرض القان���ون«. اليوم يتضح 

زيف ذلك.

وهكذا فقد أعلنت بلدية القدس العودة إلى فرض غرامات مالية على المتاجر 

الصغيرة التي تبقى مفتوحة أيام الس���بت، بعد تجمي���د ذلك في ظل تقديم 

التماس للمحكمة العليا ضد هذا اإلجراء. ووفقا لموقع »تايمز أوف إس���رائيل« 

تقدمت مجموعة من أصحاب المحالت التجارية يمثلهم يوس���ي حافيليو، وهو 

مرشح سابق لرئاسة البلدية، بالتماس ضد الغرامات المالية في العام الماضي. 

وخالل المداوالت التي ُعقدت في محكمة الشؤون اإلدارية، وافقت البلدية على 

تجميد الغرامات المالية لمدة 60 يوما ووافق حافيليو على سحب التماسه. لكن 

البلدية أوقفت التجميد!

ويقول الموقع المذكور إن مس���ألة تأثير المتديني���ن الحريديم على الحياة 

اليومية في القدس تش���كل نقطة جدل ساخنة في المدينة منذ سنوات، حيث 

يخشى البعض من أن يؤدي هذا التأثير إلى زيادة في إغالق المحالت التجارية 

وأماكن الترفية أيام السبت أو فرض قيود أخرى.

هذان المثاالن لممارسات وزيرين في الحكومة اإلسرائيلية الحالية يعكسان، 

م���ن جهة، محاوالت جدية لفرض نهج حياة متقّيد بفرائض ومعتقدات دينية 

يهودي���ة، ليس في بل���دات ذات غالبية محافظة فقط، بل أيضا حيث يش���كل 

الملتزمون بالفرائض أقلية. ومن جهة أخرى، هناك اس���تخدام فظ وفج ومباشر 

لمس���ائل دينية وحساس���يات دينية ك�«روليتا« مربحة في بورصة السياس���ة، 

بواسطة تجييش وتحشيد ش���رائح يحمل الموروث الديني لديها قيمة عالية، 

فيتم التالعب بمش���اعرها ووعيها لتحقيق مكاسب تبدو دينية للوهلة األولى، 

لكنها في العمق سياسية نفعّية لتعزيز سلطة المبادرين لها، وبانتهازية لم 

يعودوا حتى يحاولون إخفاءها. 

يمكن الق���ول إن خطوات الوزيرين ميري ريغف وأريي���ه درعي، أي الخطوة 

الحكومية الجامعة، بخصوص تقييد الحريات المدنية بذريعة قدس���ية يوم 

العطلة في إسرائيل، لم تبدأ بهذين القرارين تحديدا. فليس فقط أن هناك 

سياقًا عامًا واحدا لذلك، بل إن القضيتين العينيتين: ممارسة الرياضة ضمن 

االتحادات والمنظمات، وفتح المحالت التجارية كالبقاالت يوم الس���بت، سبق 

أن احتلتا مركز النقاش في الس���نوات الث���الث األخيرة، أي في فترة الحكومة 

الراهنة.

الصحافي أوري مس���غاف كان تطّرق حينذاك إل���ى نّية ريغف منع مباريات 

كرة الق���دم يوم العطلة، أي كما وصفها الصحافي »أن ال يتم لعب كرة القدم 

في إس���رائيل، لسبب ديني«. وقد نسب إفشال ذلك في حينه إلى المستشار 

القانوني للحكومة يهودا فاينش���تاين »الذي قرر إنقاذ الرياضة اإلسرائيلية 

من حالة الفوضى. فلوال تدخله في اللحظة االخيرة لكان حدث )ذلك( ألول مرة 

في تاريخ الحاضرة اليهودية والدولة«.

ي���رى كاتب المق���ال أنه قد آن األوان لما وصف���ه »تبديد الصمت والغموض 

حول الس���بت والتعدي على ُحرمت���ه، وكأن الحديث عن ع���ذراء متدينة منذ 

عهد األنبياء وليس عن يوم عطلة أس���بوعية في دول���ة متنورة«. وفي وصف 

تدخل المستش���ار بالقرار المفرح فقد اعتب���ر أن »األمر األقل مدعاة للفرح هو 

االنكش���اف من جديد عل���ى عمق تفكير وأفكار ميري ريغ���ف، وزيرة الثقافة 

والرياضة«.

ل بأن 
ّ
بعد قرار المستش���ار اقترحت الوزيرة ما اعتبرته »الحل الوسط« وتمث

»الفرق التي ال تريد أن تلعب في الس���بت فلن تلعب في السبت، والفرق التي 

تريد فإنها تس���تطيع اللعب. إذا أعلن أكثر من سبعة العبين أنهم ال يريدون 

اللعب في الس���بت، فمن المنطق أن ال يلعب الفريق في الس���بت«. وهنا سخر 

مس���غاف من ذلك وتس���اءل ليبّين »انعدام المنطق« فيه: »م���ا ُحكم المباراة 

بين فريق يريد اللعب وفريق ال يريد؟ ولماذا س���بعة بالذات. ألن الس���بت هو 

اليوم الس���ابع؟ هل الحديث هو عن سبعة العبين من التركيبة التي ستلعب 

والتي تبلغ 11 العبا، أم ضمن الطاقم األوس���ع الذي يشمل 18 � 22 العبا؟... هل 

سيش���ارك جميع الالعبين في العملية؟ وبشكل أكثر دقة: هل مطلوب أغلبية 

يهودية للتصويت أم أن السبعة المحافظين على السبت سيكون من بينهم 

غير اليهود؟«.

بعض القيود على العمل الحيوي في أيام السبت قد تتسبب بخسائر بشرية
بعد تلك الحادثة بس���نة ثارت قضية إجراء الترميمات واألعمال الهندسية 

ف���ي محطة القطار المركزية في تل أبيب، وهن���ا كان الصدام داخل الحكومة 

نفس���ها، بين األحزاب الديني���ة الحريدية وبين وزير المواصالت، يس���رائيل 

هم »يحتّجون 
ّ
كاتس. رؤس���اء األح���زاب الحريدية أعلنوا في بيان مش���ترك أن

بحزن بس���بب تدنيس الس���بت أثناء القيام بأعمال سكة القطار في تل أبيب، 

والتي كان يمكن ممارستها في أيام أخرى دون يوم السبت«.

منتقدو األحزاب الحريدية قالوا في حينه ما معناه: مرة أخرى يوضع العمل 

يوم الس���بت كبديل أخي���ر، هذا مع أنه ف���ي حالة القي���ام بإصالحات خاصة 

بالقطارات، وبس���بب منع حركة القطارات يوم السبت، فإن إجراء تلك األعمال 

 حركة القطارات سيتسع أليام أخرى 
ّ

هذا اليوم س���يكون األفضل. وإال فإن شل

ولن يقتصر على يوم العطلة بدواعي الدين. وقد أش���ارت ش���ركة القطارات، 

مؤك���دة هذا الموقف، إل���ى أن أعمال الترميم والهندس���ة في إحدى محطات 

القطار األكثر ازدحاما في تل أبيب، والتي تم تخطيطها منذ ش���هور س���بقت 

بت إغالق مسار المواصالت الرئيسي المؤدي إلى الجنوب، وبسبب 
ّ
العمل، تطل

ذلك تم اختيار العمل عليها يوم السبت. والشرطة أيضًا ساندت هذا الموقف 

ه بموجب 
ّ
من خالل رس���الة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جاء فيها أن

ق���رار اتخذته لجن���ة مهنية، فإّن هذه األعمال يجب أن تتم يوم الس���بت ألّن 

إجراءها خالل أيام األس���بوع العادية س���يؤدي إلى مصاع���ب كبرى في حركة 

سيارات اإلسعاف واإلطفاء، مما قد يتسبب بخسائر بشرية«.

لقد تم سّن »قانون ساعات العمل والراحة« الذي يحظر تشغيل اليهود يوم 

السبت، عام 1951. عموما، فإن قضية السبت تعكس التناقضات العميقة بين 

المتدّينين والعلمانيين )أو غير المتدينين باألحرى( في المجتَمع اإلسرائيلي. 

فيؤيد معظم األخيرين، على األقل، فتح محالت الترفيه وتشغيل المواصالت 

العامة يوم الس���بت. بالمقابل، يعتقد معظ���م المتدّينين بمختلف التيارات، 

وبتفاوتات معّينة، أّن تدنيس السبت في الحّيز العام يمّس الطابع اليهودي 

للبالد. وفقًا لموقع »المصدر« فإن مس���ألة قدسية يوم السبت وطريقة الحفاظ 

عليها، قد ش���غلت المجتَمع اليهودي منذ فترة االنتداب البريطانّي. في تلك 

خدمت أساس مبدأ الستاتيكو ليوم السبت. 
ُ
الفترة تطّورت عّدة ترتيبات است

فق على تعطيل يوم السبت في جميع المؤسسات 
ّ
في إطار تلك الترتيبات ات

الرس���مية، وقف المواصالت العامة في جميع البلدات، وتعطيل التجارة يوم 

الس���بت، وهذا في اعتماد حرفّي نصّي )أي أصول���ي( إلى الوصية الرابعة في 

التوراة »اذكر يوم السبت لتقدسه«.

بين المشروع السياسي وبين الموروث الديني كمرجعية للحقوق الجماعية
تعّمق النزعات الدينية المختلطة في تش���كيل السياس���ة اإلس���رائيلية، 

يكش���فه المثال التالي، إذ أجرى معهد البحوث األميركية »بيو« في تش���رين 

األول 2014 حتى أيار 2015 اس���تطالعا معمقا في أوس���اط 5 آالف من مواطني 

إس���رائيل. النتائج وفقًا لمقال افتتاحي في صحيفة »هآرتس« كانت مقلقة 

بح���د ذاتها، ولكن خطورتها تتعاظم ألنه بين االس���تطالع ونش���ره تفاقمت 

الشروخ في داخل المجتمع اإلسرائيلي أكثر فأكثر.

فف���ي االنقس���ام الداخل���ي بين اليه���ود في إس���رائيل ع���ّرف نحو نصف 

المس���تطلعين فقط أنفس���هم كعلمانيين، وثالثة من كل عش���رة اشخاص 

اعتب���روا أنفس���هم محافظي���ن، 13 ف���ي المئ���ة كمتديني���ن و9 ف���ي المئة 

ق المق���ال: كلما هبطنا في هذا الس���لم، يف���وق تفضيل 
ّ
كمتش���ددين. وعل

اليهودية على الديمقراطية، باتجاه دولة الهالخا )الشريعة اليهودية(، مما 

يه���دد بتصديع ادعاء قيام دولة يهودية وديمقراطي���ة كدولة واحدة. وإذا 

لم يتم رأب الصدوع، فإن من ش���أن نس���يج الحياة المشتركة في إسرائيل أن 

يتضرر بشكل ال عودة عنه.

ه���ذه النقطة تعيد الجدل إلى مس���بباته األس���اس، والمرتبطة بالعالقة 

التي أقامتها الحركة الصهيونية بين مش���روعها السياسي، الدولة، وبين 

الموروث الديني اليهودي كمرجعية للحقوق الجماعية بش���كل شبه حرفي 

أحيانا، ه���ذا على الرغم من أن الغالبية الكبرى من الصهاينة األوائل عرفوا 

 في مقال آخر: لقد أنش���ئت 
ُ

أنفس���هم كعلمانيين! وكما س���بق أن كتب���ت

دولة لليهود واس���تيطان لليه���ود وهيمنة للعبرية وللرواية األس���طورية 

الديني���ة اليهودية، تلك التي بنى عليها علمانيون وملحدون »طالئعيون« 

م���ن طوائف اليه���ود في أوروبا مش���روَع دولة غريبة غربية في فلس���طين 

ك تاريخ وحاض���ر ومصير اليهود ودفِعهم 
ّ
المش���رقية. فجرى هنا زعَم تمل

نحو ما تقول رواية الدين واألسطورة إنه وطن اليهود الحصري المفقود. أما 

الس���ؤال كيف تصبح أس���اطير الدين هي المرجعية لعلمانّيين، فهو ما لم 

تتم اإلجابة عليه بالمرة.

وزيران إسرائيليان يعيدان الزّج بعطلة السبت في قلب السياسة

»روليتا« مربحة في بورصة السياسة!  وفّج لمسائل دينية وحساسيات دينية كـ
ّ
استخدام فظ

م يفوق تفضيل اليهودية على الديمقراطية باتجاه دولة هالخا«!
ّ
»كلما هبطنا في السل
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