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إرث زئيفي/ 
إرث الصهيونية! 

 بقلم: أنطـوان شلحـت

تش���هد إسرائيل منذ أكثر من أسبوع “ضجة إعالمية” تفجّرت في إثر 

قيام قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية ببث تحقيق اشتمل على شبهات 

قوية حول ارتكاب وزير الس���ياحة اإلس���رائيلي الس���ابق اللواء احتياط 

رحبع���ام زئيفي )ال���ذي قتل على أيدي نش���طاء من الجبهة الش���عبية 

لتحرير فلس���طين في تش���رين األول 2001( جرائم جنس���ية بحق نساء 

عملن تحت إمرت�ه إبان خدمته العسكرية في قيادة الجيش اإلسرائيلي، 

وح���ول ضلوعه ف���ي مخالفات جنائية أخرى، وفي قتل أس���رى حرب قبل 

عشرات األعوام.

وف���ي خضم ذلك تعال���ت أصوات قليل���ة طالبت بتجمي���د الفعاليات 

المقام���ة لتخليد ذكراه، في مقابل أص���وات كثيرة رأت أن أعمال زئيفي 

ى شبهات كهذه.
ّ
رها حت

ّ
وإرثه “أبلغ” من أن تعك

وكان زئيف���ي إلى حين مقتله أح���د أبرز رموز اليمي���ن المتطرف في 

إس���رائيل، ودعا باستمرار إلى ترحيل الفلس���طينيين عن وطنهم، ولذا 

لع عليه لقب “داعية الترانسفير”. 
ُ
خ

وفي إس���رائيل كان وما ي���زال هناك ميل عام إلى الترويج بأن س���بب 

معاودة الحديث عن الترانس���فير من طرف ساس���ة منتخبين في اآلونة 

األخيرة يعود إلى ما ُيسمى »االنزياح نحو اليمين« الذي شهده المجتمع 

اإلس���رائيلي منذ اندالع االنتفاضة الفلس���طينية الثانية س���نة 2000 

وما تس���ببت به مترتباتها من »ض���رورة عودة الصهيوني���ة إلى ذاتها 

وأصولها« كما لو أنها غادرتهم�ا.

 أشار استطالع للرأي العام أجري سنة 2002 ضمن »مشروع األمن 
اً

فمثال

القومي والرأي العام اإلسرائيلي« في »مركز يافه لألبحاث االستراتيجية« 

ا من »معهد أبحاث األمن القومي«(،  ا جزءاً
اً
في جامعة تل أبيب )أصبح الحق

ا تكمن ضمن أشياء أخرى في ازدياد تأييد 
اً
إلى أن مؤشرات االنزياح يمين

اإلس���رائيليين لمشاريع حلول الترانسفير ضد الفلسطينيين، سواء في 

الضفة الغربية وقطاع غزة أو داخل تخوم »الخط األخضر«، حيث أبدى 46 

ا لتطبيق الترانسفير ضد الفلسطينيين في الضفة  بالمئة منهم تأييداً

والقط���اع، وأبدى 31 بالمئة تأييدهم لتطبيقه ضد الفلس���طينيين في 

إسرائيل. 

غير أن األستاذ الجامعي اإلسرائيلي آشير أري�ان أكد في حينه، أن هذا 

ا كل  النمط من التفكير لدى اإلسرائيليين إزاء الفلسطينيين ليس جديداً

الجدة، فقد سبقه استطالع آخر للرأي العام أجري سنة 1991 من الفصيلة 

نفس���ها وأظهر أن نسبة تأييد الترانس���فير ضد الفلسطينيين ليست 

ا، حيث أّيد 38 بالمئة من اإلس���رائيليين تطبيق الترانسفير  أدنى كثيراً

ضد الفلس���طينيين في الضف���ة والقطاع، وأّي���د 24 بالمئة تطبيقه ضد 

الفلسطينيين في إسرائيل. ولفت إلى أن سبب ذلك راجع، في جانب ما، 

إلى أن فكرة الترانس���فير متأصلة في تفكي���ر الحركة الصهيونية، كما 

في ممارساتها الميدانية.

كذلك يورد الذين يعزون معاودة طرح فكرة الترانس���فير إلى الوقائع 

التي تل���ت االنتفاضة الفلس���طينية الثانية، أن من مؤش���رات االنزياح 

ا برنامج الترانس���فير 
اً
ا دخول الحزب اإلس���رائيلي الذي يتبنى علن

اً
يمين

بزعامة الوزير المقتول رحبعام زئيفي كطرف فاعل في االئتالف الحاكم 

الذي تزعمه أريئيل شارون سنة 2001، ما أضفى شرعية علنية على هذا 

الموضوع. 

غير أّن زئيفي نفس���ه سبق له أن أكد أنه استقى فكرة الترانسفير من 

اآلباء المؤسسين للحركة الصهيونية. 

ففي واحد من مقاالته الكثيرة في هذا الش���أن، وهو بعنوان »الترحيل 

من أجل الس���الم« والذي نش���ره في صحيفة »هآرتس« في 17 آب 1988، 

كتب زئيفي ما يلي:

“صحيح أنني أؤيد الترانس���فير بحق عرب الضفة الغربية وقطاع غزة 

إلى الدول العربية، لكنني ال أملك حق ابتكار هذه الفكرة، ألنني أخذتها 

من أس���اتذة الحركة الصهيونية وقادتها، مثل دافيد بن غوريون الذي 

قال من جملة أمور أخرى: إن أي تش���كيك م���ن جانبنا في ضرورة ترحيل 

كهذا، وأي شك عندنا في إمكان تحقيقه، وأي ترّدد من قبلنا في صوابه، 

قد يجعلنا نخسر فرصة تاريخية )“مذكرات دافيد بن غوريون”، المجلد 

الرابع، ص 299(. كما أنني تعلمت هذا من بيرل كتسنلسون وآرثر روبين 

ويوسف فايتس وموشيه شاريت وآخرين”.

وقبل أقوال زئيفي هذه بأكثر من ثمانية أعوام ألمح الوزير اإلسرائيلي 

األسبق والخبير العسكري اإلستراتيجي أهارون ياريف إلى وجود “خطة 

جاه���زة” في األدراج اإلس���رائيلية الحكومية لترحي���ل 700 - 800 ألف 

عربي، حين “تنشأ األوضاع الموضوعية لذلك”. 

���ا قال ياريف ف���ي محاضرة ألقاها ف���ي “الجامعة العبرية” في  وحرفياً

الق���دس، في 22 أيار 1980 ما يلي: “هناك آراء تدعو إلى اس���تغالل حالة 

الح���رب من أجل ترحيل ما بي���ن 700 و800 ألف عربي... ولم تتردد هذه 

ا أعدت الوسائل الالزمة 
اً

اآلراء على ألس���نة المسؤولين فحسب، وإنما أيض

في سبيل تنفيذها”!

وإذا كان اعتراف زئيفي السالف بأّن فكرة الترانسفير ليست من بنات 

أفكاره غير بليغ بما فيه الكفاية إلثبات عمق تغلغل الفكرة ورس���وخها 

في منبت رؤوس حكام إس���رائيل الصهاينة، ف���إّن إثبات ذلك يمكن أن 

نستقطره من نتاجات الوعي الجديد بحقيقة هذا األمر، والذي يكتسب 

ا من المناطق في أوس���اط عدد أكب���ر من المؤرخين  ���ا بعد يوم مزيداً يوماً

والباحثين اليهود.

ولئ���ن كان هذا الكالم يري���د النفاذ إلى أش���ياء مح���ّددة فإنه يريد، 

أكثر ش���يء، توكيد خالصة فحواها أّن التربة اإلسرائيلية على صعيدي 

المس���ؤولين السياسيين والرأي العام الش���عبي سواء بسواء، لديها من 

الجهوزي���ة ما يكفي لتقبل فكرة الترانس���فير وعدم مضادتها، وإن من 

الناحية األخالقية على األقل.

عند هذا الحد يكفي أن نس���تعيد، مرة أخرى، ما قاله زئيفي نفسه في 

هذا المضمار ضمن مقاله السالف ذكره:

“]... [ لق���د زعموا أّن هذه الفكرة )الترانس���فير( غير أخالقية، وبرأيي أنه 

ليست هناك فكرة أكثر أخالقية منها، ألنها تحول دون وقوع الحروب وتمنح 

شعب إسرائيل الحياة. وإذا كانت هذه الفكرة غير أخالقية فإّن الصهيونية 

كلها وتجس���يدها خالل أكثر م���ن مئة عام هما غير أخالقيين. إّن مش���روع 

االس���تيطان في أرض إسرائيل وحرب االس���تقالل )1948( حافالن بعمليات 

ا ولم يعد كذلك اآلن؟”. ترحيل العرب من قراهم. فهل كان هذا أخالقياً

نتنياهو يترأس اجتماعا حكوميا في الجوالن، اول من امس.                                  )أ.ف.ب(

نتنياهو: أي حديث اآلن عن مبادرة سياسية مع الفلسطينيين ال طائل منه!
* الجيش اإلسرائيلي يعلن اكتشاف نفق هجومي من قطاع غزة إلى األراضي اإلسرائيلية وهدمه *

أعلن الجيش اإلس���رائيلي أمس، االثنين، أنه اكتشف قبل عشرة أيام »نفقا 

هجوميا« يمتد من داخل قطاع غزة إلى األراضي اإلسرائيلية. 

وقال الجيش إنه منذ اكتش���اف النفق عملت آليات هندسية عسكرية على 

استكش���افه وهدمه من كال جانبيه. وتحدثت أنباء في األيام الماضية عن أن 

آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في قطاع غزة. 

ونقلت وس���ائل إعالم إسرائيلية عن مصدر رفيع في جهاز األمن اإلسرائيلي 

قوله إن النفق اكتش���ف في منطقة تقع بين الش���ريط الحدودي ومعسكرات 

للجيش اإلسرائيلي وبلدات إسرائيلية، وكان يبعد مسافة تتراوح ما بين مئات 

األمتار إلى كيلومتر عن كيبوتس »حوليت«. ولم يتمكن الجيش اإلس���رائيلي 

بعد من تحديد مس���ار النفق بش���كل دقيق، لكن أفيد أنه يبدأ في الضواحي 

الجنوبية لمدينة غزة. 

وبحس���ب الجيش اإلس���رائيلي تم حفر النفق على عمق كبي���ر، ووصل هذا 

العمق في األراضي اإلسرائيلية إلى 30 مترا. وزار رئيس أركان الجيش، غادي 

آيزنكوت، موقع النفق يوم الجمعة قبل الماضي. 

وعق���ب رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، على اكتش���اف النفق 

بالقول “حققت دولة إس���رائيل في األيام األخي���رة اختراقا عالميا في القدرة على 

اكتش���اف األنفاق. أهنئ رئيس األركان والجيش والش���اباك ورجال االستخبارات 

وخبراء التكنولوجيا بمناس���بة تحقيق هذا االختراق النوع���ي. والحكومة تصرف 

أمواال طائلة من أجل إحباط تهدي���د األنفاق. هذه جهود متواصلة ال تنتهي بين 

ليلة وضحاها ونحن نبذل جهودا على هذا الصعيد وسنواصل القيام بذلك بشكل 

يتحلى بالمثابرة والحزم. وس���ترد إسرائيل بقوة على أي محاولة تقوم بها حماس 

لالعتداء على جنودنا ومواطنينا. وإنني متأكد من أن حماس تدرك ذلك جيدا”. 

من جانبه، قال وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه يعلون، إنه “ليست لدينا 

أوهام حي���ال نوايا حماس. ومنذ الفترة التي س���بقت حمل���ة الجرف الصامد 

وخاللها وبعدها، خصصنا جهودا كثيرة، تكنولوجية واس���تخبارية وعمالنية، 

من أجل اكتش���اف أنفاق في قطاع غزة. واكتش���فنا على مدار هذه السنوات 

أنفاقا كثيرة، ونواصل تركيز جهود كبيرة من أجل ذلك”. 

وتطرق نتنياهو خالل لقائه مع المراس���لين السياس���يين لوس���ائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية، أمس، إلى مواضيع أخرى، بينها الهبة الش���عبية الفلسطينية، 

واعتبر أن بين أس���باب اندالعها “أقوال كاذبة ومتصاعدة في وس���ائل اإلعالم 

العربية عش���ية األعياد” اليهودية في نهاية أيلول الماضي “وكأننا نسعى 

إلى تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل )الحرم القدسي(، والمس باألقصى 

وبناء الهيكل. وهذا الكذب انتش���ر وأدى إلى تفجر موجة العنف هذه. وبعد 

ذلك جرت تغذيته بكذبة أخرى مفادها أنه يتم إعدام أوالد”.  

وقال نتنياهو إن الخطر اآلن هو أن تنفجر األوضاع مجددا. وتشير تقديرات 

جهاز األمن اإلس���رائيلي إلى أن الهبة الفلسطينية قد تتصاعد مجددا بسبب 

الس���ماح للمس���توطنين والمتطرفين اإلس���رائيليين باقتحام الحرم القدسي 

خالل عيد الفصح اليهودي في نهاية األسبوع الحالي. 

من ناحية أخرى قال نتنياهو “اليوم من الصعب جدا البدء بمفاوضات ألن أبو 

مازن يتحدث عن استعداده للمفاوضات ولكنه يتهرب منها بصورة منهجية. 

ولذلك فإن الحديث عن مبادرة سياس���ية يبدو ال طائل منه”.  وأضاف أنه في 

المقابل توسع إسرائيل عالقاتها السرية مع دول عربية. 

وحول تس���ليم مص���ر جزيرتي تي���ران وصنافير إلى الس���عودية، قال 

نتنياه���و “إنن���ي أؤمن أنه بواس���طة العالقات اإلقليمية ه���ذه باإلمكان 

إحراز تقدم في المحور الفلس���طيني أيضا، ولكن سيكون األمر صعبا جدا 

بترتيب معاكس”. 

وتطرق نتنياهو إلى المحادثات اإلسرائيلية – التركية حول المصالحة بين 

الجانبين، فقال إن هذه المحادثات تتقدم. وحول مطلب رفع الحصار عن غزة، 

الذي طرحته تركيا كأحد ش���روط تسوية الخالفات مع إسرائيل، قال نتنياهو 

“إننا نحافظ على سياس���تنا األمنية فيما يتعلق بقطاع غزة وهي لن تتغير”. 

وأضاف أن إسرائيل طرحت أيضا مطالب من تركيا، في إشارة إلى مطلب إغالق 

مكت���ب حماس في تركيا، وقال إنه “إذا تم االتفاق على هذا األمر فإني أعتقد 

أن بإمكاننا اإلعالن عن استئناف العالقات”.

وفي رده على س���ؤال حول الجندي اإلس���رائيلي إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب 

الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل، الشهر الماضي، وقدمت ضده الئحة 

اتهام بالقتل غير العمد أمس، قال نتنياهو “أقترح أن ننتظر نتائج المحكمة”. 

وتع���رض نتنياه���و النتقادات ح���ول هذه القضية بس���بب ع���دم إطالقه 

تصريحات تدين الجندي، كالتي أطلقها يعلون وآيزنكوت وتعرضا من جرائها 

لحملة تحريض ضدهما من جانب اليمين المتطرف. وكان نتنياهو هاتف والد 

الجندي وحاول طمأنته.  

كتب بالل ضـاهر:

من المق���رر أن تجري الي���وم، الثالثاء، تظاه���رة كبيرة ب���ادر إليها اليمين 

اإلس���رائيلي من أجل التضامن مع الجندي الذي قتل الشاب الفلسطيني عبد 

الفتاح الش���ريف فيما كان جريحا ومم���ددا على األرض وعاجزا عن الحركة، في 

تل الرميدة في الخليل الشهر الماضي. 

وأثبت تشريح جثمان الشريف أن هذه الرصاصة التي أطلقت على رأسه من 

مسافة قريبة، كانت قاتلة وهي التي أدت إلى استشهاده.

وما حدث في إس���رائيل ح���ول هذه القضية هو أمر غي���ر مألوف. فقد أطلق 

وزير الدفاع، موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، تصريحات 

تكاد تدين الجندي، برغم أن هذه ليست المرة األولى التي يجري فيها إعدام 

جريح فلسطيني وال يشكل خطرا على أحد. 

وكانت النيابة العسكرية أبلغت الجندي القاتل غداة جريمة إعدام الشريف 

بأنه مشتبه بالقتل العمد، لكن بعد مرور أيام قليلة أعلنت النيابة العسكرية 

نفسها أنه مشتبه بالقتل غير العمد، والئحة االتهام تضمنت هذه التهمة. 

حول هذه القضية ودالالتها، أجرى »المشهد اإلسرائيلي« مقابلة خاصة مع 

المحاضر في الجامعة المفتوحة اإلس���رائيلية والباحث المتخصص في مثلث 

العالقات الجيش – المجتمع – السياسة، البروفسور ياغيل ليفي. 

)*( »المشهد اإلسرائيلي«:  هل خالف الجندي التعليمات العسكرية عندما 

أطلق النار على شخص جريح، ممدد على األرض وعاجز عن الحركة؟

ليف���ي: »وفقا لفهمي لألمور فإن هذا الح���دث يتناقض مع تعليمات إطالق 

النار، ألنه كان هنا إطالق نار موجه نحو إنسان لم يكن، على ما يبدو، قادرا على 

إلحاق أي أذى بالجنود، وإنما كان ينبغي معالجته«.

)*( وقعت أحداث مش���ابهة، خالل األش���هر الماضية، وكان أحدها في يافا 

عندما أطلق شرطي النار على فلسطيني جريح بعد تنفيذه عملية طعن وقتله. 

لماذا الضجة الحاصلة اآلن؟

ليفي: »الضجة الحاصلة حول إطالق الجندي النار في الخليل س����ببها األول أنه 

ق لكانت الضجة أقل بكثير. 
ّ
تم تصوير الحدث وتوثيقه. ولو أنه لم يصّور ولم يوث

األم����ر الثاني هو أنه صدر رد فعل فوري من قي����ادة الجيش، بعد أن صرح قائده 

ف����ي خطاب علني أن تعليمات إطالق النار يج����ب أن تكون موزونة وملجومة وأنه 

ال ينبغي قتل من ليس قادرا على المس بالجنود اإلس����رائيليين. وقد اس����تخدم 

تعبيرا معينا وهو عدم إفراغ ذخيرة بندقية في جسد صبية تحمل مقصا. وألنه 

كان هنا خرق لسياسة مباشرة يبثها رئيس األركان إلى المستويات األدنى، فإن 

رد فعل الجيش كان شديدا جدا. وبالنسبة لجهات يمينية، حدث هنا تغيير في 

قواعد اللعبة. وما كان يتم غض الطرف عنه في الماضي، أصبح فجأة أمرا محظورا 

ويعتزم الجيش تطبيق القانون وقواعد الطاعة العسكرية حياله«.

)*( ف���ي أعقاب تصريحات يعلون وآيزنكوت ضد أداء الجندي، ش���ن اليمين 

حمل���ة ضدهما ما زالت جارية حتى اليوم. هل تعتق���د أن حملة اليمين هذه 

تذبح بقرة إسرائيلية مقدسة، هي الجيش؟

ليفي: »لقد تم ذبح الجيش كبقرة مقدس���ة منذ زمن طويل. وال ينبغي النظر 

إل���ى الجيش كبقرة مقدس���ة وإنما إل���ى المضامين التي يتعام���ل بها. ففي 

الماضي كانت المؤسس���ة السياسية ال تتعامل مع هذه المضامين العسكرية 

وتتركه���ا للجيش. وأنا أوافق على أمري���ن: األول هو أن النقاش حول تعليمات 

إطالق النار بات نقاشا سياسيا وعاصفا أكثر بكثير مما كان في الماضي. وألنه 

بحس���ب ادعاءات قوى مختلفة في اليمين وفي اليمي���ن الديني أن تعليمات 

إطالق النار الحالية تش���كل خطرا على الجنود، كونها تفرض على الجنود قدرا 

معينا من ضبط النفس، رغم أنه ال يوجد لذلك أس���اس في الواقع. األمر الثاني 

الذي نراه كتغيير مقارنة بالماضي، هو هذا التجند العلني من جانب أجزاء من 

الجمهور اإلسرائيلي، مثل التظاهرة في تل أبيب، لمصلحة جندي يقوم الجهاز 

القضائي العسكري بمحاكمته. بينما في الماضي، كانت تحدث احتجاجات ضد 

الجهاز القضائي العسكري لكنها لم تصل إلى حد مظاهرة تأييد ودعم كالتي 

نش���هدها اآلن. وهذا األمر يعكس تغييرا عميقا لألجواء العامة، مقابل إدراك 

مجموعات، وباألساس مجموعات في اليمين، بشكل أكبر أن الجيش يستند على 

المتطوعي���ن لخدمته، وخاصة الوحدات القتالية، بحيث أن من يخدم فيه يجب 

أن يحصل على معاملة خاصة من الدولة. وهذا التحول مألوف في جيش يتحول 

من تجنيد إلزامي عام إلى تجنيد إلزامي انتقائي. وباس���م هذه النظرة وباسم 

األجواء العامة التي ترى بالجيش نوعا من التطوع الذي يستوجب تعامال خاصا 

من الدولة، نرى حمالت شعبية غير مسبوقة في دعمها لهذا الجندي«.

)*( هل ترى أنه يوجد هنا صدام بين الجيش والصهيونية الدينية؟

ليفي: »أرى أنه توجد توترات بين الجيش والصهيونية الدينية، وتوجد هنا، 

باألساس، عملية نمو لجيشين )إسرائيليين(. والجيش الذي يتطور في الضفة 

الغربية منذ عدة س���نوات هو جيش مختلف عن الجيش الرسمي، بمعنى أنه 

صهيوني أكثر ويتم تفعيله بواسطة روح وشيفرة قومية أكبر، وهو متأثر من 

حاخامي الضفة الغربية ومن المس���توطنين، وهو متداخل مع المستوطنين. 

والمستوطنون يشاركون فيه في إطار فرقهم المحلية إلى جانب مشاركتهم 

الرس���مية فيه. ونش���أ هنا توتر بين هيئة األركان العامة للجيش التي لديها 

منطق مختلف وأوامر ومحفزات مختلفة، وبين الجيش الذي يعمل في الضفة 

وهدفه األول هو الدفاع عن المستوطنين. وهذا الجيش يعمل بموجب مبادئ 

ليس���ت بالضرورة تتالءم مع الجيش الرسمي. وهذا نوع من الصدام، ونراه في 

اآلونة األخيرة، وهو صدام بنيوي أكثر من كونه أيديولوجيا«.

)*( هل تعتقد أن الضغوط التي يمارس���ها اليمي���ن تؤثر على قرار النيابة 

العس���كرية، التي أعلنت في البداية أنها ستوجه تهمة القتل العمد للجندي 

وبعد ذلك أعلنت أنها ستوجه تهمة القتل غير العمد؟ 

ليفي: »أريد أن أؤمن أنها ال تؤثر وأنه توجد هنا اعتبارات قانونية«. 

)*( ما هي االستنتاجات التي تستخلصها من كل هذه القضية؟

ليفي: »لقد قلت االستنتاجين المركزيين، وهما ظهور جيش آخر في الضفة 

الغربية هو ليس الجيش الرس���مي، والحملة الش���عبية الت���ي تطالب الدولة، 

بصورة غير مسبوقة، بأنماط جديدة من الدفاع عن الجنود«. 

مقابلة خاصة مع الباحث المتخصص في العالقة بين الجيش والمجتمع والسياسة

»المشهد اإلسرائيلي«: في السنوات األخير  البروفسور ياغيل ليفي لـ
نشأ جيش إسرائيلي آخر في الضفة يختلف عن الجيش الرسمي!

تقرير تلخيصّي لعمل الكنيست

الـ 20 في سنته األولى

معظم اليهود األميركيين ال يشعرون 

بالراحة تجاه إسرائيل والصهيونية
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مخطط جديد للمجلس اإلقليمي “مطيه بنيامين”:

 77 ألف مستوطن 
في منطقة “معاليه مخماش” 

حتى العام 2040
كش���فت منظمة “ي���ش دين” )يوجد قان���ون( لحقوق اإلنس���ان أن المخطط 

الهيكلي لمس���توطنة »مخماش مزراح«، الذي بادرت إليه ش���ركة أمانا ويدفع 

نح���و تنفيذه المجلس اإلقليم���ي مطيه بنيامين ومديرية االس���تيطان بدعم 

من وزير الدفاع اإلس���رائيلي، يسعى إلى تحويل منطقة المستوطنات معاليه 

مخم���اش، ريمونيم، پس���اچوت وكوخاڤ يائير، الواقعة ش���رقي رام الله، إلى 

»ضاحية س���كنية ذات ممّيزات ريفية وشبه مدينية يسكنها 77 ألف نسمة« 

حتى العام 2040. 

وأضافت أنه في إطار هذا المخطط تسعى الدولة لشرعنة البؤرة االستيطانية 

غير القانونية متسبيه داني.

وجاء في بيان خاص صادر عن “يش دين” األسبوع الماضي:

يهدف المخطط الذي بادرت إليه أمانا في التسعينات ومّر بعدة تغييرات، 

إل���ى خلق تواصل مديني من الجهة الش���رقية لش���ارع 60، عل���ى طريق ألون. 

وق���د أقّر مجلس التنظيم األعلى لإلدارة المدنية قبل عدة أش���هر التقّدم في 

المخطط الهيكلي الذي تعكف عليه مديرية االستيطان، ويشتمل على خطة 

ٍف لمس���توطنات المنطقة، وإقامة ما يقارب 2500 وحدة سكنية 
ّ
لتوسيٍع مكث

ا. المخطط مكّون من عدة مراحل، سيتّم فيها  جديدة على مس���احة 790 دونماً

بناء مئات الوحدات السكنية في كل واحدة من مستوطنات المنطقة. 

يسكن اليوم في المستوطنات األربع وفي البؤرة االستيطانية متسبيه داني، 

حس���ب معطيات مكتب اإلحصاء المركزي، نحو 6000 مستوطن. ويبلغ إجمالي 

عدد سكان المجلس اإلقليمي مطيه بنيامين الذي تتبع له هذه المستوطنات 

وغيرها، حوالي 55 ألف مس���توطن. بمعنى، أن المخطط يقّدر زيادة بأكثر من 

70 ألف مس���توطن في المستوطنات األربع والبؤرة المذكورة أعاله، في غضون 

ا. أما بالنس���بة لمعاليه مخماش، فالتقدير حس���ب المخطط هو  أقل من 25 عاماً

أن يصل عدد سكانها إلى 7000 مستوطن في العام 2040. ويقّدر المخطط أن 

الزيادة السكانية السنوية في التجمع االستيطاني الجديد ستكون أعلى من 

الزيادة الحالية في بعض هذه المس���توطنات وأعلى من المعدل السنوي في 

ا. مستوطنات الضفة الغربية عموماً

وقّدمت مديرية االس���تيطان المخطط إلى مجل���س التنظيم األعلى الذي أقّر 

أسس المخطط في جلسته المنعقدة في تشرين األول 2015. وذكر المبادرون 

للمخطط في الجلسة أّن إمكانيات توّسع المستوطنات محدودة بسبب النقص 

ش���ير إلى عدم 
ُ
ف���ي األراضي »التابعة لملكي���ة الدولة أو لملكية يهود«. كما أ

ا لتوس���يع كوخ���اڤ يائير، ريمونيم وپس���اچوت، ولذا  وج���ود إمكانية تقريباً

فاالقتراح المطروح هو تحويل المخطط الهيكلي لمعاليه مخماش إلى مخطط 

إقليمي، ألن المس���توطنة والبؤرة االستيطانية المحاذية لها )متسبيه داني( 

فيها »عرض كبير نسبيا من أراضي الدولة”.

ا قّدمته »يش  في تشرين الثاني األخير رفضت محكمة العدل العليا التماساً

دين« في العام 2009 باس���م رئيس مجلس القرية الفلس���طينية دير دبوان، 

نشئ على أراٍض عامة للقرية. وقد رفضت المحكمة االلتماس 
ُ
ا هدم مبنى أ طالباً

بعد أن بدأت الدولة التقّدم في شرعنة البؤرة االستيطانية »متسبيه داني”.

مات 
ّ
من ناحية أخرى قالت “يش دين” إنه إزاء التحريض المتواصل ضد منظ

حقوق اإلنس���ان في إس���رائيل، والذي يحرف األنظار عن االنتهاكات اليومية 

لحقوق اإلنس���ان، تدعو إل���ى العودة للحديث عن القضايا األساس���ية. وتقّدم 

ص المخالفات التي تّم ارتكابها بحق 
ّ
مة »يش دين« اليوم، وباألرقام، ملخ

ّ
منظ

فلسطينيين على خلفية أيديولوجية خالل العام 2015، وذلك وفق المعلومات 

ات.
ّ
مة خالل معالجتها الجارية للملف

ّ
التي جمعتها المنظ

قت »يش دين« 135 مخالفة بحق فلسطينيين 
ّ
وأضافت أنه في العام 2015 وث

على خلفية أيديولوجية، منها 58 حادثة عنف و39 حادثة انتهاك لممتلكات. 

وم���ن أصل الحوادث التي تّم ارتكابه���ا، وقعت 27 حادثة داخل حدود البيوت 

أو البلدات الفلس���طينية، ومنها 6 حوادث إضرام نار أو محاولة إلضرام نار في 

بيوت مأهولة بسكانها الفلسطينيين.

مركز عدالة: فقط 6ر4% من الوحدات 
السكنّية التي سّوقتها دائرة أراضي إسرائيل

 في 2015 كانت مخصصة للبلدات العربّية!
أصدر مركز عدالة القانوني لحقوق الفلس���طينيين في إسرائيل تقرير يوم 

األرض السنوّي والذي يرصد فيه المناقصات الحكومّية التي أصدرتها دائرة 

ا فيه استمرار 
اً
أراضي إس���رائيل ووزارة البناء واإلس���كان في العام 2015، مبين

وتصعيد السياس���ات العنصرّية التي تنتهجها السلطات اإلسرائيلّية والتي 

تس���بب بش���كٍل مباش���ٍر في تفاقم أزمة األرض والمس���كن في القرى والمدن 

الفلسطينّية داخل إسرائيل.

د أن األغلبّية الساحقة 
ّ
وجاء في التقرير أّن فحص المناقصات الحكومّية يؤك

خصص 
ُ
من مناقصات تس���ويق األراضي ومساعي تخفيض أس���عار البيوت، ت

بذل أي جهود لحل 
ُ
انّية اليهودّية أو المختلطة، بينم���ا ال ت

ّ
للتجّمعات الس���ك

أزمة المس���كن ف���ي 136 قرية ومدينة عربّية يعيش فيه���ا 91% من المجتمع 

الفلسطيني داخل إسرائيل. 

وتشير المعلومات التي نشرها مركز عدالة في تقريره إلى أن 6ر4% فقط من 

الوحدات السكنّية التي سّوقتها دائرة أراضي إسرائيل في العام 2015، كانت 

انها نحو 20% من مواطني الدولة. 
ّ
ل سك

ّ
مخصصة للبلدات العربّية التي يش���ك

فبينما سّوقت 38095 وحدة سكنّية في التجّمعات اليهودّية والمختلطة، لم 

تسّوق إال 1835 وحدة سكنّية في البلدات العربّية. أما الوحدات السكنّية التي 

تم تسويقها ضمن برنامج “السعر للساكن” – وهو برنامج من شأنه تخفيض 

أس���عار البيوت – فلم تكن حّصة البلدات العربّية منها إال 5ر2% فقط. وبينما 

س���ّوق هذا البرنامج 27539 وحدة س���كنّية للتجمعات اليهودّية والمختلطة، 

س���ّوق 729 وحدة فقط للبلدات العربّية. كما يش���ير التقري���ر إلى أن البلدات 

العربّي���ة حصلت على 2 من 20 مناقصة فقط إلقامة مناطق صناعّية، و5 من 42 

مناقصة فقط إلقامة مناطق تجارّية.

ويتطّرق تقرير عدالة إلى البل���دات القروّية في قائمة “األفضلّية القومّية” 

ا يتراوح بين نسبة 20% و 70% من ميزانّية  ا حكومّياً وهي مناطق تستحق دعماً

تطوي���ر المباني الجديدة في البل���دات المدرجة في القائمة. وبينما ال تحتوي 

القائمة على أكثر من 30 قرية عربّية من أصل 558 بلدة قروّية مس���تحقة )أي 

نس���بة 5% فقط، وهي كلها مصنفة بالحد األدنى من استحقاق الدعم(، فعلى 

أرض الواق���ع ال تحص���ل كل البلدات في القائمة على ه���ذا الدعم. ففي العام 

2015 حصل���ت 363 بلدة قروية على هذا الدعم، منها 3 قرى عربّية فقط – أي 

بنسبة 8ر%0.

وأكد تقرير عدالة أن أزمة المسكن في القرى والمدن العربّية ليست تحصيل 

حاصل اإلخفاقات الموضعّية أو اإلهمال غير المتعّمد من قبل سلطات الدولة، 

ى 
ّ
إنما هي نتيجة سياس���ة موّجهة ومنهجّية ترى، منذ قيام إس���رائيل وحت

���ا، يتناقض جوهرّيا مع   ومعادياً
اً

ا دخيال الي���وم، في المجتمع العرب���ّي مجتمعاً

أيديولوجي���ا تهويد األرض الصهيونّية. وعليه، فإن حلول أزمة المس���كن في 

المجتمع الفلس���طيني داخل إسرائيل ال يمكنها أن تكون عادلة أو ناجعة من 

 الش���عب الفلسطينّي، ومن خالل 
ّ

دون إصالح الغبن التاريخّي المس���تمر بحق

مواجهة شاملة وعميقة لهذا الغبن التاريخّي على كل المستويات التاريخّية 

المذكورة.

حصـاد »المشهد«

مس اليهود الذين هاجروا من جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق 
ُ
نحو خ

إلى إس���رائيل خالل سنوات التس���عين األولى هاجروا منها إلى دول مختلفة 

ف���ي أنحاء العالم � هذا ما بّينته الحلقة األولى من سلس���لة تقارير تلفزيونية 

أعدتها القناة العاش���رة في التلفزيون اإلس���رائيلي وبدأت ببثها مس���اء يوم 

األحد األخير، أول من أمس، تحت عنوان “إسرائيليون مع وقف التنفيذ”. 

وتضمنت الحلقة األولى من هذه السلس���لة لق���اءات مع يهود روس هاجروا 

من إس���رائيل إلى كندا يؤكدون خاللها: “لم نشعر يومًا بأننا جزء من المجتمع 

اإلسرائيلي أو ننتمي إليه، برغم مرور 22 عامًا على تواجدنا بين ظهرانيه، منذ 

هجرتنا إلى إسرائيل”.

وكان أكثر من مليون إنسان قد هاجروا إلى إسرائيل من جمهوريات االتحاد 

السوفييتي الس���ابق في إحدى أكبر عمليات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، 

وذلك في بدايات انهيار االتحاد السوفييتي وفي أعقابه وإعادة تقسيمه إلى 

دول قومية مختلفة في سنوات التسعين األولى من القرن الماضي.   

وقالت إحدى اليهوديات الروس���يات التي هاجرت من إس���رائيل إلى كندا: 

كنت في السادسة من عمري حين وصلت إلى إسرائيل. ورغم أنني حاولت، بكل 

قوتي، االندماج في المجتمع اإلس���رائيلي، إال أنني بقيت على الدوام “الطالبة 

”! وأضافت: “حينم���ا غادرنا جمهوريات 
ّ
مة الروس���ية

ّ
الروس���ّية”، ث���م “المعل

االتحاد السوفييتي السابق كان يحدونا أمل كبير بأننا نتوجه ونأتي إلى دولة 

يهودية للجميع، لك���ن خيبة أمل عميقة أصابتنا حيال عدم اس���تيعابنا في 

المجتمع اإلسرائيلي على قدم االحترام والمساواة”!  

وبين���ت الحلقة األولى من سلس���لة التقاري���ر التلفزيونية ه���ذه أن مئات 

العائ���الت م���ن المهاجرين الروس، وخاص���ة من األزواج الش���ابة، هاجرت من 

إسرائيل خالل السنوات األخيرة، بعدما خدم أفرادها في الجيش اإلسرائيلي، 

عملوا في مجاالت مختلفة وتزوجوا وأنش���أوا عائالت “لكننا بقينا نش���عر بأننا 

غير منتمين إلى المجتمع اإلسرائيلي حقا وبأننا لسنا جزءا طبيعيا منه”! 

وفي المعطيات الرسمية، أن 15% من مجموع المهاجرين الروس إلى إسرائيل 

ضمن موجة الهج���رة المذكورة قد غادروها مهاجري���ن إلى دول مختلفة في 

أنحاء العالم. 

ورسم رونين بروفمان، مؤلف كتاب عن الهجرة الروسية إلى إسرائيل بعنوان 

“المليون الذي غّير وجه الشرق األوسط”، مالمح عامة للروس الذين هاجروا من 

إس���رائيل فقال: “النازلون )الصفة التي تطلق على اليه���ود الذين يغادرون 

إس���رائيل ويهاج���رون منها( ه���م في س���ن 30 عاما، بالمتوس���ط، متعلمون 

ومثقفون ال يجدون لهم مكانا في إس���رائيل”! وأضاف: “ثمة لإلس���رائيليين 

القدام���ى ما يش���دهم إلى هن���ا ويبقيهم في الب���الد، وهو ما لي���س متوفرا 

للمهاجرين الروس”. 

عّد
ُ
تحقيق: “حركة جماهيرية ت

الشارع الروسي لالنتخابات”!
على صعيد آخر، كش���ف تحقيق صحافي نش���ر في أحد المواقع العبرية في 

إسرائيل مطلع الشهر الجاري عن “حركة جماهيرية” تأسست بعيد االنتخابات 

األخيرة للكنيس���ت اإلس���رائيلي )في 17 آذار 2015( تنشط في “إعداد الشارع 

الروسي )في داخل إسرائيل( لالنتخابات البرلمانية القادمة”!

وقال التحقيق إن هذه الحركة، التي تطلق على نفسها اسم “توراة إسرائيل 

الروس���ية”، تجمع تبرعات مالية كبي���رة “غامضة” من خ���ارج البالد، من دول 

مختلفة، تنظم نش���اطات ميدانية واس���عة وتعرض “أجندة سياسية تخدم 

حزب إسرائيل بيتنا، بزعامة أفيغدور ليبرمان”!

وتنطلق نش���اطات ه���ذه الحرك���ة وأهدافها، وفق ما كش���ف تحقيق موقع 

“محادثة محلية” )س���يحاه مكوميت( العبري، من “وثيقة تأسيسية” ورد في 

إحدى فقراتها النص التالي: “الش���يفرة الوراثي���ة )الجينّية( ليهود االتحاد 

السوفييتي الس���ابق فريدة من نوعها وتختلف عن الشيفرة الوراثية لجميع 

اإلس���رائيليين اآلخرين”! وتضيف: “دولة إسرائيل، في األصل واألساس، هي 

ذه يهود روسيا. فقد كان الصهيونيون الروس 
ّ
مش���روع وضعه، بادر إليه ونف

س���باقين في وضع وتحدي���د أه���داف الصهيونية، قبل أن يع���رض ثيودور 

هرتسل فكرته بشأن دولة اليهود على العالم، بكثير”!

ويشير التحقيق إلى أن انطالق هذه الحركة جاء فور ظهور نتائج االنتخابات 

األخيرة للكنيس���ت اإلس���رائيلي والتي تمخضت عن تراج���ع حاد جدا في قوة 

حزب “إس���رائيل بيتنا” بزعامة ليبرمان )وهو الحزب األساس بين المهاجرين 

الروس(، إذ خس���ر 7 مقاعد برلمانية فهبط من 13 مقعدا في الكنيس���ت ال� 19 

إلى 6 مقاعد في الكنيس���ت ال� 20. وأوضح التحقيق أن خمس���ة فقط من بين 

المقاعد التي فاز بها هذا الحزب في االنتخابات األخيرة كان مصدرها أصوات 

المهاجرين الروس، وهي تعادل نحو 150 ألف صوت، بينما بلغ العدد اإلجمالي 

ألصحاب حق االقتراع من بين هؤالء نحو 750 ألف ناخب! وهو ما ش���كل صدمة 

كبرى بالنسبة لهذا الحزب وقياداته، وعلى رأسها بالطبع ليبرمان نفسه.  

وفي أعقاب ذلك، قرر ليبرمان “العودة إلى الجذور” )الروس���ية( التي شكلت 

المصدر األس���اس )والوحيد تقريبا( لقوته السياس���ية من���ذ بدايات طريقه، 

وذلك على الرغم من أن النصف فقط من عدد أعضاء الكنيست الذين فاز بهم 

حزبه في االنتخابات األخيرة هم من المهاجرين الروس. 

ويعي���د التحقيق التذكير بأن حزب “إس���رائيل بيتنا” ال يزال، رغم تراجعه 

الح���اد، القوة السياس���ية المهيمنة بي���ن المهاجرين الروس في إس���رائيل، 

“لكنه���ا هيمنة في خطر”، خاصة وأن ه���ذا الحزب يفتقر إلى جيل جديد من 

القيادات السياسية وهو مرهون، بالكامل تقريبا، بشخص ليبرمان نفسه.   

وحيال ذلك، ظهرت في “الش���ارع الروس���ي” في إس���رائيل ه���ذه “الحركة 

الجماهيرية” الجديدة، بعد ثالثة أش���هر من ظهور نتائج االنتخابات األخيرة 

للكنيست اإلسرائيلي: حركة “توراة إسرائيل الروسية”. 

وقد أنشأت هذه الحركة موقعا لها على شبكة االنترنت “مقربًا جدا من حزب 

إسرائيل بيتنا ومن أفيغدور ليبرمان شخصيا”، كما أقامت لها “معهد أبحاث” 

يشوبه الكثير من الغموض وتحوم حوله عالمات سؤال كثيرة، لكنهما )الموقع 

والمعهد( يوف���ران أماكن وفرص عمل كثيرة ألش���خاص مقربين من ليبرمان 

ومرتبطين به، بينما يل���ف الغموض مصادر دخلهما وتمويلهما “التي تأتي، 

ف���ي جلها، من تبرع���ات خفية من خارج البالد”! وتقوم ه���ذه الحركة بتنظيم 

نشاطات جماهيرية مختلفة، تشمل مظاهرات واعتصامات ومؤتمرات يشارك 

فيها “الجمهور الروس���ي” الذي يلتقي، خالل هذه النشاطات وعلى هامشها، 

مع رؤس���اء أحزاب سياس���ية )يهودي���ة( مختلفة ممثلة في الكنيس���ت، في 

مقدمتها بالطبع حزب “إسرائيل بيتنا”. 

وترفع هذه الحركة ش���عارا مركزيا هو الذي يش���كل الرس���الة المركزية من 

طرفه���ا وهي: أن “الجمهور الروس���ي بحاجة إلى قائد قوي يس���تطيع إنقاذه 

وتخليصه من أزماته وحل مشاكله”! 

وعلى الرغم من تأكيد معّد التحقيق أن »ليس ثمة طريقة يمكن من خاللها 

إثبات حقيقة أن الحركة تتلقى تعليمات مباش���رة من ليبرمان ش���خصيا«، إال 

أنه يضيف القول إن »جميع الرموز واإلش���ارات، العالقات الش���خصية، توقيت 

انط���الق هذه الحركة، المكان���ة التي يتمتع بها ممثلو حزب إس���رائيل بيتنا 

في الحركة وفي مجمل نش���اطاتها وكذلك الرسائل التي تبثها هذه الحركة � 

جميعها، بدون اس���تثناء، تقدم خدمة سياسية واضحة لشخص واحد بعينة 

هو: وزير الخارجية الس���ابق، المستوطن في مس���توطنة »نوكديم« � أفيغدور 

ليبرمان«!

الهدف المعلن: “رفع الوعي بقضايا
الجمهور الروسي”!

وينق���ل التحقيق عن مؤسس���ي ه���ذه الحركة ورؤس���ائها قولهم إن هدف 

الحركة المركزي هو “تش���كيل جس���م إس���رائيلي عام يعمل عل���ى رفع وعي 

المجتمع اإلس���رائيلي بقضايا تهم جمهور متحدثي الروسية في إسرائيل”، 

لكن “نش���اطات الحركة في الميدان تثبت أن التصريحات شيء والواقع شيء 

آخ���ر”، كما يؤكد التحقيق، ذلك أن ماهي���ة “التوراه” )النظرية( التي تتبناها 

هذه الحركة، كما يمكن االستدالل عليها من وثائقها التأسيسية، نشاطاتها 

الميداني���ة وتصريحاتها العامة، يمكن إيجازه���ا بعنصرين اثنين مركزيين، 

كم���ا يحددهما التحقيق الصحاف���ي: األول � أن اليهود ال���روس )المهاجرون 

م���ن جمهوريات االتحاد الس���وفييتي الس���ابق إلى إس���رائيل( “هم اليهود 

الحقيقي���ون، الِعرق األرقى، األفض���ل واألكثر ذكاء وحكم���ة”. والثاني � رغم 

تفوقهم، يتعرضون في إسرائيل لإلهانة واالضطهاد!

دان من ش���عور بالغبن 
ّ
وتبن���ي الحركة على أن “هذي���ن العنصرين وما يول

الجماعي، ثم الش���عور بالوحدة، يفترض أن يؤديا إلى نشوء حراك احتجاجي 

جماع���ي يمثل نحو مليون إنس���ان”، رغم أن الهدف الحقيقي الذي تس���عى 

الحركة إلى تحقيقه ليس “تجنيد الجماهير الروسية في نشاطات احتجاجية 

شعبية وإخراجها إلى الش���وارع، وإنما تكريس وتعميق الفهم بمدى الحاجة 

الماس���ة إلى وجود قائد قوي يمكنه العمل باس���م هذه الجماهير الروس���ية، 

نيابة عنها ومن أجلها”. 

عالقة جنائية سابقة
ويوض���ح التحقيق أن س���تة أش���خاص يعمل���ون بأجر هم الذي���ن يقودون 

حركة “توراة إس���رائيل الروسية” هذه ويترأسهم ش���خص يدعى ألكسندر 

غولدنش���طاين، كان في الس���ابق مالك موقع “إيزروس” )اختصار “إسرائيل � 

روس���يا”( ومحرره قبل أن يباع هذا الموقع لمجموع���ة “يديعوت لالتصاالت” 

)المملوكة لصحيفة “يديعوت أحرونوت” اإلسرائيلية( قبل بضعة أشهر. 

ويضيف التقرير أن غولدنش���طاين هذا، وموقع���ه المذكور أيضا، كانا جزءا 

من القضية الجنائية التي تورط فيها حزب “إسرائيل بيتنا” وكشف النقاب 

عنها قبل أشهر قليلة. 

ونقل التحقيق عن صحيفة “ذي ماركر” أن الشرطة اإلسرائيلية تحقق 

في شبهات جنائية تحوم حول تورط شخص يدعى ميخائيل بلكوف، كان 

مستش����ارا إعالميا ألفيغدور ليبرمان، في جرائم غسيل وتبييض أموال. 

تل في ظروف 
ُ
وبينما اختفت آثار بلكوف هذا، وتثار ش����كوك ف����ي أنه ق

غامضة في أوكراينا، فقد تم إلقاء القبض على غولدنشطاين ووضع رهن 

االعتقال حيث جرى التحقيق معه بشبهة التورط في الفضيحة الجنائية 

المشار إليها.

ويس����جل التحقيق أن العالقة بين موقع “إيزروس” وحزب “إس����رائيل 

بيتن����ا” تتج����اوز الش����بهات الجنائية، بكثي����ر. فالموقع مع����روف، بين 

رواده وجمهور واس����ع جدا، بأنه يش����كل بوقًا صريحا لهذا الحزب، يروج 

مواقفه السياس����ية ويس����ّوق أجنداته بصورة واضحة ومباشرة، من خالل 

تعاطف����ه الجلي مع أعضاء الكنيس����ت من هذا الح����زب وممثليه اآلخرين 

ومنحه����م “منصة ح����ّرة”. ويؤدي ه����ذا الموقع مهمته ه����ذه من خالل 

انتهاج����ه “طريقتين اثنتين: األولى � توليد الش����عور الدائم بالضحوية 

بين الجمهور الروس����ي في إسرائيل، والثانية � إظهار مدى حرص أعضاء 

الكنيس����ت من هذا الحزب وممثليه في الس����لطات المحلية على متابعة 

مشاكل هذا الجمهور ومعالجتها”!

أما التجديد الذي يالحظه التقرير في س���ياق عمل حركة “توراة إس���رائيل 

الروسية” فيتمثل في “االنتقال من الكالم اإلنشائي على شبكة االنترنت )كما 

فع���ل الموقع المذكور( إلى العمل الميداني المباش���ر”، وهو ما يمثل “ظاهرة 

جديدة في أوس���اط متحدثي الروسية في إس���رائيل، إذ من المعروف أنهم ال 

يتميزون بالنشاط الميداني في ساحات المجتمع المدني”! 

محاوالت تمويهية
منذ انط���الق حركة “ت���وراة إس���رائيل الروس���ية”، في ش���هر حزيران من 

العام الماض���ي، يجتهد القيمون عليها لتموي���ه هويتها وحقيقة انتمائها 

وارتباطاته���ا، ويبذلون مح���اوالت عديدة في هذا اإلطار وله���ذا الغرض. وقد 

كانت أبرز هذه المحاوالت، مبادرتهم إلى االجتماع مع رؤس���اء وقيادات جميع 

األحزاب اإلس���رائيلية )اليهودية( “بغية عرض مش���كالت الجمهور الروسي 

أمامهم ومطالبتهم بالعمل من أجل حلها”. 

وإلى جانب ذلك، تنظم الحركة ندوات ومؤتمرات جماهيرية عامة يش���ارك 

فيها متحدثون من قطاعات أخرى، غير الجمهور الروسي، رغم كون هذا األخير 

هو “المصدر األساس والعنوان الرئيس لهذه النشاطات”. 

وإلى جانب هذه النش���اطات، تدير هذه الحركة “معهد دراس���ات إسرائيل 

الروس���ية” الذي يجري وينش���ر أبحاثا ح���ول أوضاع المهاجري���ن الروس في 

إس���رائيل، تولت إجراءها كلها، حتى اآلن، د. إيالن���ه براديتس � يالوف، التي 

عملت في الس���ابق صحافية لفترة قصيرة في القناة التلفزيونية الروس���ية 

في إسرائيل )RTVI( ثم مستشارة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لشؤون 

المهاجرين الروس بين العامين 2011 و 2012. 

سلسلة تقارير تلفزيونية بعنوان »إسرائيليون مع وقف التنفيذ«:

15 بالمئة من اليهود الذين قدموا من جمهوريات االتحاد السوفييتي 
السابق إلى إسرائيل غادروها وهاجروا إلى دول العالم المختلفة!
*»لم نشعر يومًا بأننا جزء من المجتمع اإلسرائيلي أو ننتمي إليه رغم مرور 22 عامًا على تواجدنا بين ظهرانيه منذ هجرتنا إلى إسرائيل«* »حركة جماهيرية 

تعّد الشارع الروسي لالنتخابات اإلسرائيلية القادمة« لمصلحة حزب »إسرائيل بيتنا« وتؤكد في وثيقتها التأسيسية: »الشيفرة الوراثية لليهود الروس فريدة

 من نوعها وتختلف عن الشيفرة الوراثية لإلسرائيليين اآلخرين جميعهم« و»دولة إسرائيل هي في األصل واألساس مشروع اليهود الروس«!*

اليهود الروس: الهبوط إلى الواقع االسرائيلي.
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اشتد مؤخرا النزاع المس���لح بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورنو  

كاراب���اخ، وهو جيب ف���ي أذربيجان تس���كنه أغلبية س���احقة من األرمن، 

ويطال���ب باالنفصال واالنضمام إلى أرمينيا. وال يزال هذا النزاع دائرا منذ 

انهيار االتحاد السوفييتي السابق قبل 24 عاما. ورغم البعد الجغرافي بين 

منطقة هذا النزاع وإس���رائيل، إال أن األخيرة طرف فيه بشكل معين، كما 

أنها تعتبر أن لها مصلحة في استمراره.

وترتبط إسرائيل وأذربيجان بعالقات متينة جدا، بدأت بعد فترة قصيرة 

من إعالن أذربيجان عن استقاللها في العام 1991. وبمرور السنين تحسنت 

ه���ذه العالقات، لدرجة أن الرئيس األذربيجان���ي، إلهام علييف، يصفها 

بأنه���ا “تحالف إس���تراتيجي”. وكان���ت وقائق ويكيليكس قد كش���فت 

اقتباس���ا على لس���ان علييف في برقية أرسلت من السفارة األميركية في 

باكو، وقال فيه���ا إن “العالقات المتبادلة بين أذربيجان وإس���رائيل هي 

أشبه بجبل جليدي، تسعة أعشاره موجودة تحت سطح البحر”. 

وكش���ف النقاب، خالل األس���بوع الماضي، عن جانب من هذه العالقات 

الحميمة، بعد أن نش���رت صحيفة “واش���نطن بوس���ت” األميركية صورة 

لطائ���رة بدون طي���ار من ط���راز “هاروب” م���ن إنتاج الصناع���ات الجوية 

اإلس���رائيلية. وتتميز هذه الطائرة بأنه���ا “انتحارية” وموجهة عن بعد 

وتتفجر على هدفها. 

ووفق���ا لتقارير نش���رت ف���ي الصحافة اإلس���رائيلية، في األس���بوعين 

الماضيي���ن، ف���إن إس���رائيل تدع���م أذربيجان ف���ي حربها ض���د أرمينيا 

واالنفصاليين ف���ي ناغورنو كاراباخ. وهذا الموقف اإلس���رائيلي نابع من 

مصالح متعددة ومتبادلة في العالقات اإلسرائيلية – األذرية. 

فقد تحولت أذربيجان في الس���نوات األخيرة إلى مزودة النفط الرئيسة 

إلسرائيل، وذلك من خالل أنبوب يمر عبر جورجيا وتركيا. وتأمل أذربيجان، 

وال يخفي ذلك مس���ؤولون في العاصمة باكو، بأن تس���تخدم إسرائيل في 

المس���تقبل أنبوب النفط المذكور من أج���ل أن تضخ الغاز الطبيعي الذي 

تستخرجه من البحر المتوسط.

األم���ر الثاني ه���و أن أذربيجان تش���ترى كميات كبيرة من الس���الح من 

إسرائيل، وهي ثاني أكبر مستورد للسالح اإلسرائيلي بين دول آسيا بعد 

الهند. وتش���تري أذربيجان من إسرائيل طائرات من دون طيار ومنظومات 

دفاع جوي. وال توجد مصلحة إلسرائيل في حل النزاع في ناغورنو كاراباخ 

كي ال تفقد زبون���ا غنيا لصناعاتها العس���كرية وتحافظ على عالقات مع 

أذربيجان، حس���بما أكد الصحافي أنشيل بيبر في صحيفة “هآرتس” قبل 

أسبوعين. وتشير التقديرات إلى أن أذربيجان اشترت سالحا من إسرائيل 

بمليارات الدوالرات.

وم���ن أجل صيانة ه���ذه العالقات تجري زيارات متبادل���ة ولقاءات على 

مستوى وزراء بين الدولتين. والتقى الرئيس اإلسرائيلي السابق، شمعون 

بيريس، مع علييف في العام 2012، كما أن وزيري دفاع إس���رائيليين على 

األقل زارا باكو، هما بنيامين بن إليعازر وموشيه يعلون.  

وزار يعلون باكو قبل عام ونصف العام، للمش���اركة في معرض للس���الح 

وكان فيه جناح إس���رائيلي. والتقى يعلون خالل ه���ذه الزيارة مع نظيره 

األذري ووزي���ر الخارجية والرئي���س علييف. ورافق يعل���ون رئيس دائرة 

المس���اعدات األمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، شيماعيا أفيالي، األمر 

الذي يدل، وفقا للمحلل األمني في صحيفة “معاريف”، يوس���ي ميلمان، 

كتب برهوم جرايسي:

أنهى البرلمان اإلس���رائيلي )الكنيست( في نهاية آذار دورته الشتوية، 

وهي الثانية المتممة لعام برلماني أول، لحكومة بنيامين نتنياهو. وخالفا 

ة، 61 نائبا من أصل 120 
ّ

للتوقعات، فإن االئتالف الحاكم، ذا األغلبية الهش

نائبا، نجح في اجتياز الدورة من دون أزمات تذكر؛ وذلك لس���ببين مركزين: 

ب معالجة مش���اريع القواني���ن الخالفية داخل 
ّ
أولهم���ا، أن االئتالف تجن

االئتالف. وثانيهما أن المعارضة البرلمانية ليست موحدة، وهي مقّسمة 

لثالثة معس���كرات، وحتى ربما أربعة معسكرات، يناور بينها االئتالف في 

كل عمليات التصويت البرلمانية.

في األس���بوع األخير للكنيس���ت، تلقى االئتالف جرس إنذار من نائبين 

م���ن حزب “الليكود” رفضا المش���اركة في عملي���ات التصويت المختلفة، 

ومن بينها مش���روع قانون يجيز اقصاء نائب عن كامل الوالية البرلمانية، 

وهو قانون يس���تهدف النواب العرب. وقد احتج النائبان أبراهام نغوس���ا 

)من أصل أثيوبي(، وداني بيطان وكالهما من حزب “الليكود”، على تراجع 

حكومتهما ع���ن التزامها باس���تقدام أثيوبيين من المجموعة المس���مى 

“الفالش���مورا”، وهم من أص���ول يهودية، ولكنهم تنّص���روا وهم أقارب 

لعائالت يهودية موجودة في إسرائيل.

ومن���ع هذا “التم���رد” المحدود من وصول األغلبي���ة لقانون االقصاء الى 

61 نائب���ا، وه���و العدد الذي قال عنه المستش���ار القانون���ي للحكومة إنه 

ل أن يكون، كون القانون تعديال لقانون أساس. وقررت كتلة الليكود 
ّ

مفض

معاقبة النائبين بحرمانهما من تقديم مواضيع للبحث ومش���اريع قوانين 

في ال���دورة الصيفية المقبلة. وهذه الحادث���ة العابرة، هي نموذج لما قد 

يواجهه االئتالف الحقا في مطبات سياس���ية واقتصادية مختلفة، خاصة 

إذا كان فيها مكاسب حزبية لواحدة أو أكثر من الكتل البرلمانية المشاركة 

في االئتالف.

���ب الدخول في 
ّ
وه���ذا ما يعرف���ه االئتالف، ولهذا فإن���ه حتى اآلن تجن

مش���اريع قوانين وق���رارات ال اجماع حوله���ا في االئت���الف، وتعد قضايا 

ا في العدد الس���ابق قد استعرضنا 
ّ
خالفية، تهدد تماس���ك االئتالف. وكن

أب���رز هذه القواني���ن، ومن أهمها م���ا يطمح له بنيامي���ن نتنياهو وحزبه 

الليكود، وتحالف المس���توطنين “البيت اليه���ودي”، وكتلتا المتدينين 

المتزمتي���ن )الحريديم( “ش���اس” و”يهدوت هت���وراة”، وهي تلك التي 

تقوض صالحيات المحكمة العليا، وبشكل خاص سحب صالحياتها بنقض 

قوانين وق���رارات يقرها الكنيس���ت. ويعترض على ه���ذا حزب “كوالنو” 

بزعامة وزير المالية موشيه كحلون.

ول���م يطرح االئتالف هذه القوانين، رغم أنها مش���مولة ضمن اتفاقيات 

االئت���الف بين الليكود والكتل المؤيدة، بس���بب اعتراض “كوالنو”، إال أنه 

في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا، الذي نقض بندا مركزيا في اتفاقية 

احت���كار حقول الغاز التي تس���يطر عليها إس���رائيل ف���ي البحر االبيض 

المتوس���ط، يوم 27 آذار الماضي، ش���ن وزراء ونواب ف���ي االئتالف هجوما 

هم نتنياهو ذاته ووزيرة العدل أييليت 
ّ
كاس���حا على المحكمة العليا، وبز

ش���كيد، وخلق هذا الهجوم جدال واس���عا في الحلبة اإلسرائيلية. وقد عّبر 

كحلون ع���ن معارضته للهجوم على المحكمة العليا، ما يؤكد أكثر الخالف 

المركزي في هذه النقطة، التي أدرجها نتنياهو ضمن برنامجه االنتخابي.

ونضيف الى هذا، الخالف العقائدي حول ما يسمى ب� “قانون القومية”، 

أو “قان���ون إس���رائيل دولة الش���عب اليهودي”، وقواني���ن دينية تتعلق 

باإلكراه الديني وس���طوة المتدينين على الكثير من نواحي الحياة. ولكن 

ب هذه القوانين الخالفية، بل أيضا بادر وزير 
ّ
لي���س فقط أن االئتالف تجن

المالي���ة كحلون الى إزالة م���ا كان ُيعد لغما في طري���ق عمل االئتالف، إذ 

أعلن أنه لن يق���ود الى أزمة في االئتالف الحاك���م، على خلفية معارضته 

الع���داد ميزانية مزدوجة للعامين المقبلين، وأنه سيس���جل تحفظه، وفي 

ذات الوقت أن يعرقل ما يسعى له نتنياهو.

معارضة مفككة
في الحساب الجاف نقول إن االئتالف الحكم يرتكز على 61 نائبا من أصل 

120، بمعنى 61 نائبا مقابل 59 نائبا، وفي ظروف عادية ما كانت أي حكومة 

س���تصمد طويال، خاصة في وضعية تركيبة الكنيس���ت في كل واحدة من 

الواليات البرلمانية منذ الع���ام 1996 والحقا، بمعنى حينما بدت التركيبة 

مشرذمة، تغيب عنها الكتل الضخمة.

لكن على أرض الوقع، فإن المعارضة ال يوجد ما يّوحدها، بل هي متناحرة. 

وأولها الكتلة األبرز في هذا المجال، “يسرائيل بيتينو”، بزعامة أفيغدور 

ليبرمان، فهذه الكتلة كان من المفترض أن تكون ضمن االئتالف الحاكم، 

وتضمن له اس���تقرارا لوالية برلمانية. إال ليبرمان اعترض على االتفاقيات 

الت���ي أبرمها حزب “الليكود” مع كتلت���ي “الحريديم”، كونها نقضت كل 

القرارات والقوانين التي أقرت في الحكومة السابقة، وهدفت إلى تقليص 

ميزانيات مؤسسات “الحريديم”.

ثم راح ليبرمان يصّعد خطابه ضد الحكومة في مسارين: األول حول أداء 

بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين، إذ  يطالب بضربات اشد على الضفة 

والقطاع وضد فلسطينيي 48. وثانيا، ضد أحزاب “الحريديم” والميزانيات 

التي يحصلون عليها، وبذلك يخاطب ليبرمان جمهورا من اليمين المتشدد 

يعتبر “الحريديم” كمن يبتزون الموازنة العامة ويعتاشون على النفقات. 

ويري���د ليبرمان من هذا، ضمان جمهور مصوتي���ن جدد له في االنتخابات 

المقبلة، بعد أن خسر الكثير من قوته البرلمانية في االنتخابات األخيرة.

إال أن ليبرم���ان وكتلت���ه يتصرفان كنواب احتي���اط لالئتالف الحاكم، إذ 

أنها يدعمان إما بالتصويت المباش���ر أو بالخروج من قاعة الكنيست، لدى 

التصويت على كافة القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع.

أما كتلة “يوجد مستقبل” بزعامة وزير المالية السابق يائير لبيد، فإنها 

قلما تتجند للتصويت بش���كل جماعي ضد الحكومة، باس���تثناء الموازنة 

العامة، وبع���ض القوانين، ومن بينها القواني���ن المتعلقة فقط بالجانب 

الديمقراطي، الذي س���يطال الشارع اليهودي، مثل سلسلة القوانين التي 

ته���دف الى محاصرة الجمعيات الحقوقية، ولك���ن هذه الكتلة بغالبيتها 

تنضم لكافة القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين وحدهم.

وحال وضعية المعارضة اش���تدت أيضا على ض���وء نهج حزب “العمل” 

الذي يقود كتلة “المعس���كر الصهيوني”، خاصة بعد تبني ما أسماه “حال 

مرحليا” للضفة المحتلة، يجعلها مجموعة كانتونات محاصرة، ومنقطعة 

عن بعضها. اضافة الى أن رئيس حزب “العمل” يتسحاق هيرتسوغ صّعد 

خطابه اليميني، خاصة في األشهر الستة األخيرة.

ونضيف الى عوامل ضعف المعارضة القائمة عامال جديدا، وهو شبهات 

الفس���اد التي تحوم حول هيرتس���وغ ذاته، وفي صلبها تلقي أموال غير 

مش���روعة لتمويل حملته االنتخابية، بما فيها حملة حزبه، إذ أن عددا من 

منافسيه على رئاس���ة الحزب، استلوا سيوفهم، وباتوا يطالبونه، بتعابير 

مخفف���ة، بالجلوس جانبا، ما يوحي بخلق حالة من البلبلة في قيادة الحزب، 

وانشغالها في شؤونها الداخلية، ما يضعفها أكثر في الشارع.

وما يجمع “المعسكر الصهيوني” و”يوجد مستقبل” أيضا، هو انضمام 

الكتلتي���ن الى هجوم أحزاب اليمين على نواب القائمة المش���تركة، التي 

تمثل فلسطينيي الداخل. في حين طال هجوم حزب “العمل” أيضا، حزب 

“ميرتس” اليس���اري الصهيوني، الذي بقي الكتلة الصهيونية الوحيدة، 

الت���ي يتطابق نهج تصويتها مع القائمة المش���تركة في جميع القوانين 

ذات الصبغة السياسية والعنصرية والمناهضة للديمقراطية.

بناء على هذا المش���هد القائم، فإن االئتالف الحاكم مس���تفيد من هذا 

التناح���ر في المعارضة، وأيضا التواطؤ معه في الكثير من القوانين، ذات 

الصيغة العنصرية والمناهضة لحل الصراع، وايضا في قضايا اقتصادية، 

مثل مسألة احتكار الحقول التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر االبيض 

المتوس���ط، فكتلتا “يس���رائيل بيتينو” و”يوجد مستقبل”، متفقتان مع 

الخط الذي يقوده نتنياهو، بتوسيع نطاق االحتكار واالمتيازات للشركات 

الضخمة المحتكرة.

وخالل الدورة الش���توية، اصط���دم االئتالف ثالث م���رات بواقع اغلبيته 

���ة، األولى كانت باس���قاط قانون يعنى بأحد جوان���ب حقوق المرأة، 
ّ

الهش

وكان قانون���ا بمبادرة أحد النواب مدعوما م���ن الحكومة، ولم يعبر القراءة 

التمهيدية. والثاني كان قانونا س���قط بتعادل األصوات بالقراءة األولى، 

ويرفع من مكان���ة المحاكم العس���كرية أمام المحاك���م المدنية. والحالة 

الثالثة كانت ف���ي قانون اقصاء النواب، ولكن ه���ذا القانون صودق عليه 

بالقراءة األولى، ولكن بأغلبية دون 61 نائبا، كما ورد سابقا هنا.

تماسك االئتالف واحتماالت توسيعه
في القاموس السياس����ي اإلس����رائيلي الحالي، ف����إن حزب “كوالنو” 

بزعامة وزير المالية موش����يه كحلون، ُيعد ضمن ما يسمى “الوسط”، 

أو في أحس����ن األحوال ُيع����د “يمينا معت����دال”، وراح بعض المحللين 

اإلس����رائيليين ال����ى حد الق����ول إن كحل����ون قد يكون س����ّدا في وجه 

القوانين المتعارضة مع الديمقراطية، مثل تقويض حركة الجمعيات 

الحقوقي����ة، وضرب صالحي����ات الجهاز القضائ����ي، وخاصة المحكمة 

العليا. ولكن على أرض الواقع، وباس����تثناء االعتراض على ضرب جهاز 

المحاك����م ومكانته����ا، فإن كتلة “كوالنو” مش����اركة كلي����ا في جميع 

القواني����ن العنصرية والمناهضة لح����ل الصراع، بما في ذلك كل نهج 

االستيطان واالحتالل. 

وهذا يعني أن االئتالف القائم يرتكز كله على اليمين المتش���دد، وهذا 

يعزز أكثر من تماس���كه، وحتى اآلن ال تظه���ر تصدعات في االئتالف من 

ش���أنها أن تقود الى حله، إال إذا نشأ مستقبال ما هو غير منظور حتى اآلن، 

أو إذا قرر طرف ما في االئتالف فتح الملفات الخالفية.

في الشهر األخير ظهرت معلومات تدل على محاوالت لتوسيع االئتالف 

القائم. وأوله���ا كان تصريح أفيغدور ليبرمان، بأنه تلقى توجها من زعيم 

حزب “شاس” آرييه درعي، باالنضمام الى االئتالف، وكان واضحا من لهجة 

ليبرمان االس���تخفاف بالطلب، وكما يبدو لحس���ابات ليبرمان المستقبلية، 

وعزمه على اس���ترداد بعض قوته البرلماني���ة التي فقدها في االنتخابات 

األخيرة. 

والحق���ا قال وزي���ر المالية كحلون إن���ه في األس���ابيع األخيرة جرت 

اتص���االت بين حزبي “الليك���ود” و”العمل”، لض���م األخير مع تحالفه 

“المعس���كر الصهيوني”، الى االئتالف القائم، إال أنه وحسب كحلون، 

فإن اإلعالن عن وجود ش���بهات بالفس���اد ضد هيرتس���وغ أوقف هذه 

االتص���االت، التي بلغت الى حد كتابة مس���ودة اتف���اق. وبغض النظر 

عن مدى دقة المعلومات، التي لم ينفها أي ش���خص من الحزبين، فإن 

البرنامج الجديد الذي تبناه حزب “العمل”، بشأن الضفة الفلسطينية 

المحتلة، من ش���أنه أن يفتح األبواب أمام تحالفه في أي ائتالف، ومع 

أشد األحزاب يمينية.

لك���ن مع ص���دور تصريح كحل���ون صدرت أص���وات في ح���زب “العمل” 

و”المعس���كر الصهيون���ي”، تعل���ن معارضته���ا لالنضمام ال���ى ائتالف 

نتنياهو، ونخص بالذكر، تس���يبي ليفني، زعيمة حزب “الحركة” الشريك 

في “المعسكر الصهيوني”، والنائب القوي في حزب “العمل” إيتان كابل. 

وباإلم���كان الق���ول، إن احتمال توس���يع االئتالف من خالل “المعس���كر 

الصهيون���ي”، باتت معدومة أكثر من ذي قبل، على ضوء الش���بهات ضد 

هيرتسوغ، واألهم أن حزب “العمل” سيتجه نحو انتخابات داخلية لرئاسة 

وهيئات الحزب، سيتحدد تاريخها في جلسة المجلس المركزي للحزب في 

منتصف أيار المقبل. 

واالحتمال شبه الوحيد القائم لتوسيع االئتالف، هو ضم كتلة “يسرائيل 

بيتينو”، فهذه الخطوة تبقى أقل “كلفة” لالئتالف، ولكن حتى اآلن يبدو 

أن ليبرمان متمسك بموقفه بشأن عدم االنضمام.

الكنيست أنهى دورته الشتوية دون أزمة في ائتالف حكومة نتنياهو الهش!
*االئتالف يبدو متماسكا مقابل معارضة متناقضة متناحرة في ما بينها *االئتالف يناور بين ثالثة وحتى أربعة معسكرات في المعارضة تزيد الفجوة 

بين االئتالف والمعارضة في عمليات التصويت *منافسو هيرتسوغ يعدون له محكمة ميدانية قبل بدء التحقيق في شبهات فساد*

ما هي المصالح التي تحكم العالقات الحميمة بين إسرائيل وأذربيجان؟
*الرئيس األذربيجاني يصف هذه العالقات بأنها »تحالف إستراتيجي«* تحليالت أمنية: إسرائيل ترى في أذربيجان سوقا مهمة  لبيع السالح*

على أن إسرائيل ترى في أذربيجان سوقا هامة لبيع السالح. 

ويب���دو أن لهذه العالقات أهمية خاصة. فقد ذكرت نش���رة “إنتلجنس 

أو الين” الفرنس���ية، قبل ستة أش���هر، أن الصناعات الجوية اإلسرائيلية 

تس���عى إلى بيع أذربيجان قمرا اصطناعيا ألغراض التجس���س بمبلغ 150 

مليون دوالر، وهذا ال يش���مل تكلفة إطالقه ومحطة أرضية. ووفقا للنشرة 

الفرنس���ية، فإن هناك ثالث ش���ركات أخرى، أميركية وفرنسية ويابانية، 

تب���دي اهتمام���ا بصفقة كه���ذه. وتم���ارس الواليات المتح���دة ضغوطا 

على علييف من أجل إبرام الصفقة مع الش���ركة األميركية، لكن النش���رة 

الفرنس���ية قالت إن ثمة أفضلي���ة للصناعات الجوية اإلس���رائيلية على 

منافس���اتها، ألنها األولى الت���ي قدمت عرضا للقم���ر االصطناعي وأيضا 

بسبب العالقات الوطيدة مع إسرائيل.   

إضافة إلى ذلك، فإن النشرة الفرنسية أفادت أيضا بأن أذربيجان تفضل 

أحواض بناء الس���فن في حيفا على منافس فرنس���ي لبناء 12 زورقا لصالح 

خفر السواحل األذري. وتبلغ قيمة هذه الصفقة ربع مليار دوالر.   

وهن���اك عامل آخر في العالقات األذرية - اإلس���رائيلية يتعلق بتدهور 

العالقات اإلس���رائيلية – التركية، إذ ينظ���ر األذريون إلى تركيا على أنها 

“أمة شقيقة” وال تقيم عالقات مع أرمينيا. وامتناع إسرائيل عن االعتراف 

بإب���ادة األرمن على أيدي األتراك إبان الح���رب العالمية األولى، يعود بين 

أسباب أخرى إلى عالقاتها اإلستراتيجية مع أذربيجان.   

وأحد أهم المصالح اإلس���رائيلية في هذه العالقة هو أن أذربيجان هي 

جارة وخصم في الوقت نفس���ه إليران، وتشكل بالنس���بة إلسرائيل “بابا 

خلفيا” إلى إيران، علما أن أغلبية األذريين ينتمون إلى المذهب الشيعي. 

وتوج���د ألذربيجان حدود طويلة مع إيران، إضافة إلى حدودها مع روس���يا 

وأرمينيا وجورجيا. 

وكتب ميلمان أنه “بموجب تقارير نشرت في وسائل إعالم أجنبية، فإنه 

تعمل في أذربيجان محطة كبيرة للموس���اد، وتستغل الحدود المشتركة 

مع إيران من أجل مراقبة مجرى األمور في الجمهورية اإلس���المية”. وكان 

متحدث���ون إيراني���ون قد اتهموا أذربيجان بأنها تس���مح لالس���تخبارات 

اإلس���رائيلية بتنفيذ عمليات تجسس، بما في ذلك تنصت ومراقبة. وقبل 

أكثر من عام قالت وس���ائل إعالم إيرانية إن طائرة من دون طيار من صنع 

إسرائيلي كانت في مهمة تصوير ومراقبة في األجواء اإليرانية وسقطت 

في األراضي اإليراني���ة. لكن الحكومة اإلس���رائيلية تلتزم الصمت حيال 

هذه التقارير وال تعقب عليها.  

وأضاف ميلمان أن السفير اإلس���رائيلي في باكو، أرتور النك، التقى مع 

الس���فيرة األميركية في باكو، آن درس، في العام 2007. وخالل هذا اللقاء 

أطلع الن���ك نظيرته األميركية عل���ى لقاء بين علييف ووزي���رة الخارجية 

اإلس���رائيلية في حينه، تسيبي ليفني، على هامش المنتدى االقتصادي 

العالم���ي في دافوس في سويس���را. وقال النك إنه يوجد بين إس���رائيل 

واذربيج���ان اتفاق تعاون أمني، وإن مستش���ار عليي���ف، الذي وصل إلى 

إس���رائيل حينذاك لغرض العالج الطبي، استغل الزيارة وأجرى محادثات 

أمني���ة مع نائب وزير الدفاع اإلس���رائيلي في حينه، إفرايم س���نيه، ومع 

مندوب عن الموساد.

وكش���فت أجهزة األمن األذرية، ف���ي العام 2009، خطة لالس���تخبارات 

اإليراني���ة بالتعاون مع حزب الل���ه اللبناني تهدف إل���ى تنفيذ عمليات 

مس���لحة ضد السفارة اإلسرائيلية ومؤسس���ات يهودية في باكو، بحسب 

ميلمان. وأش���ار هذا المحلل اإلسرائيلي إلى أن هذه الخطة كانت جزءا من 

مجهود بذلته إيران وحزب الله في أنحاء العالم يرمي إلى الرد على مقتل 

القيادي العسكري في حزب الله، عماد مغنية. وكانت إسرائيل قد اغتالت 

مغنية في دمش���ق، في العام 2008، بواس���طة تفجير في سيارته. ووفقا 

لألنباء التي ترددت حينذاك فإن الموس���اد نفذ عملية االغتيال بالتعاون 

مع وكالة االستخبارات المركزية األميركية )سي.أي.إيه(.  

ولم تخ���رج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ، بع���د أن تم إحباطها على أثر 

معلومات نقلها الموس���اد إلى االس���تخبارات األذرية. وتمكن قس���م من 

العمالء اإليرانيي���ن من الفرار والعودة إلى إيران، لكن تم اعتقال قس���م 

منهم. وأش���ار ميلمان إلى أن التحقيقات مع المعتقلين كانت مش���تركة 

وأجراها ضباط في الموساد واالستخبارات األذرية.  

نتنياهو مع الرئيس االذربيجاني الهام علييف على  هامش مؤتمر دافوس مطلع العام الحالي.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

في غربــة الوطن
تحرير: روضة كناعنة وإيزيس نصير

صدر عن »مدار«

ترجمة: سالفة حجاوي

ارتفاع مداخيل الضرائب 
عن سقفها بنسبة %6

س���جلت مداخيل الضرائ���ب في الربع األول من الع���ام الجاري 6ر72 

ملي���ار دوالر، وهو ما يعادل وفق س���عر الصرف الحالي )8ر3 ش���يكل 

للدوالر(، حوالي 1ر19 مليار دوالر. وهذا أكثر بنسبة 1ر5%، مقارنة عما 

كان في نفس الفترة من العام الماضي- 2015. وقد أدت هذه الجباية 

إل���ى فائض في خزينة الضرائب بقيمة 5ر1 مليار ش���يكل، ما يعادل 

395 مليون دوالر.

وكان���ت وزارة المالي���ة ق���د رفعت في األس���ابيع القليل���ة األخيرة 

تقديراتها إلجمال���ي مداخيل الضرائب للعام الج���اري، بحوالي 155 

مليون دوالر، بعد أن كانت التقديرات األولى تقل بقليل عن 73 مليار 

دوالر. إال أن مص���ادر مس���ؤولة في وزارة المالية قالت لوس���ائل إعالم 

محلية، إن االرتفاع في الربع األول من العام الجاري يدل على أن جباية 

الضرائب س���تواصل ارتفاعها في العام الجاري وبنسبة متوقعة %6. 

وبناء عليه فإن وزارة المالية سترفع تقديراتها أكثر الحقا.   

وفي س���ياق جباية الضرائب، قال تقرير جديد لسلطة الضرائب إن 

الحجم اإلجمالي لضرائب العقارات س���جل في الع���ام الماضي 2015 

ارتفاعا بنس���بة 33%، وبلغ حجمه���ا اإلجمالي حوالي 8ر4 مليار دوالر، 

بزي���ادة حوالي 19ر1 مليار دوالر عم���ا كان في العام 2014. ويعود هذا 

حس���ب التقرير إلى ارتفاع ح���اد في اإلقبال على البي���وت الجديدة. 

وبلغت نس���بة ضرائب العقارات 7ر6% من إجمالي الضرائب العام في 

 .2015

90 ألف سيارة جديدة 
خالل ثالثة أشهر

سجلت مبيعات الس���يارات الجديدة في األشهر الثالثة األولى من 

العام الجاري ذروة غير مسبوقة في تاريخ بيع السيارات في إسرائيل، 

إذ تم بيع 90 ألف سيارة جديدة، بزيادة بنسبة 10% عن نفس الفترة 

من العام الماضي- 2015. وهذا يعني أن بيع الس���يارات كان بمعدل 

360 ألف س���يارة في العام الكامل، في حي���ن أنه في العام الماضي 

2015 تم بيع ما يزيد عن 255 ألف س���يارة، وهذا كان في حينه ذروة 

غير مسبوقة. ولكن وتيرة البيع خالل السنة تشهد صعودا وهبوطا، 

وبيع السيارات الجديدة يسجل أعلى نسبه في الربعين األول واألخير 

من كل عام.

وحس���ب القائمة الدورية، التي نش���رها وكالء بيع السيارات، فقد 

واصلت ش���ركة يونداي ف���ي احتالل المرتبة األول���ى ببيعها 13130 

سيارة خالل 3 أشهر، وتليها كايا- 11 ألف سيارة، ثم تويويا- 10 آالف 

سيارة، وسكودا- 7150 سيارة، ومازدا- 6400 سيارة، وميتسوبيشي- 

4500 سيارة، ونيسان- 4200 سيارة، ورينو- 2900 سيارة، وسوزوكي- 

2850 سيارة، وسيات- 2750 سيارة.

وحسب تقرير اقتصادي، فإن خزينة الدولة من الضرائب ستسجل 

زي���ادة ملحوظة ه���ذا العام من االرتف���اع الحاد في بيع الس���يارات، 

ففي العام الماضي س���جلت مداخيل الضرائب من بيع السيارات 10 

مليارات شيكل، وهو ما يعادل 6ر2 مليار دوالر.

كحلون يستقدم ست 
شركات بناء عالمية

أقر الطاقم الوزاري المقلص لش���ؤون الس���كن، الذي يرأس���ه وزير 

المالية موش���يه كحلون، مش���روع قرار يقضي باس���تقدام حتى ست 

ش���ركات بناء عالمية، بموج���ب اقتراح مقدم من كحلون، والش���خص 

الثاني في حزبه “كوالنو” وزير البناء واإلسكان يوآف غاالنت.

وبموج���ب الق���رار، فإن على كل واحدة من الش���ركات التي س���يتم 

الس���ماح لها بالمشاركة في عطاءات مش���اريع بناء، أن تشغل لديها 

حتى ألف عامل. وحس���ب ما نش���ر، فإن الهدف من ه���ذا االجراء هو 

اتس���اع مجال المنافس���ة في العطاءات لتخفيض األسعار، وأيضا من 

أجل اس���تحضار تقنيات حديثة، من ش���أنها أن تقلص كلفة العمل، 

وهذا أحد المآخذ على ش���ركات البناء اإلسرائيلية، التي يقال إنها ما 

تزال متخلفة كثيرا، في السباق التكنولوجي العالمي.

وبحسب إحصائيات جديدة، فإنه يعمل في قطاع البناء اإلسرائيلي 

حالي���ا 223 ألف عامل، 175 ألفا من بينهم هم من حاملي الجنس���ية 

اإلس���رائيلية، وحس���ب تقدي���رات س���ابقة ف���إن غالبية ه���ؤالء من 

فلس���طينيي 48. كذلك هن���اك 41 ألف عامل فلس���طيني من الضفة 

المحتلة، و7 آالف عامل أجنبي يعملون فعال في قطاع البناء، من أصل 

20 ألف عامل يجوز لش���ركات البناء استقدامهم، وهذا يعد أقل عدد 

في العقدين األخيرين، إذ في س���نوات س���ابقة بلغ���ت أعداد العمال 

األجان���ب حتى 70 ألف���ا، خاصة في الفترة الت���ي كان االحتالل يمنع 

دخول العمال من الضفة. 

انخفاض بنسبة 21% في
 مبيت السياح األجانب

قالت تقارير اقتصادية إن معطيات الس���ياحة إلى إسرائيل تزيد من 

القلق، على ضوء االنخفاض الحاد في عدد ليالي مبيت الس���ياح األجانب 

بنس���بة 21% في شهر شباط الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام 

2014. وبحس���ب تقرير التح���اد الفنادق، فإن عدد ليالي مبيت الس���ياح 

األجانب في الفنادق في ش���هر شباط الماضي سجل ارتفاعا بنسبة %4، 

مقارنة مع نفس الش���هر من العام الماضي- 2015. إال أن العام الماضي 

ال ُيعد مقياس���ا، ألنه كان تحت تأثير العدوان على قطاع غزة، في صيف 

العام 2014، إذ امتدت آثار العدوان إلى قطاع الس���ياحة إلى العام 2015، 

وزاد عليه في األش���هر الثالثة األخير من الع���ام الماضي اندالع الهّبة 

الفلسطينية.

غير أن ما “أنقذ” الفنادق اإلس���رائيلية، وفق تعبي���ر التقرير، كانت 

الس���ياحة الداخلية، إذ س���جل المبيت في الفنادق ارتفاعا بنسبة %8، 

مقارنة مع ذات الش���هر من العام 2015. ورغم ذل���ك فإن هذا بقي أقل 

بنسبة 5% عما كان في نفس الشهر من العام 2014.

خفضت وزارة المالية اإلس���رائيلية في تقريرها الصادر في األيام األخيرة، 

تقديراته���ا للنمو االقتصادي في الع���ام الجاري، إلى نس���بة 8ر2%، بدال من 

نس���بة 2ر3% في تقديرات س���ابقة. وذلك في حين ق���ال تقرير آخر إن معدل 

أس���عار المواد الغذائية في السوق اإلس���رائيلية ما زال أعلى بنسبة 10% من 

المع���دل القائم في دول منظمة OECD. وقد فاجأ التضخم المالي في ش���هر 

آذار الماضي، إذ ألول مّرة يس���جل تراجعا وكان بنسبة 2ر0%، ليكون التضخم 

قد تراجع في الربع األول من العام الجاري بنس���بة 1%. وقالت وزارة المالية إن 

التضخم اإلجمالي للعام الجاري سيبقى “سلبيا” للعام الثالث على التوالي.

ويق���ول التقرير ال���دوري لوزارة المالية إن النمو االقتصادي سيس���جل هذا 

الع���ام ارتفاعا بنس���بة 8ر2%، بعد أن كانت التقديرات الس���ابقة تتحدث عن 

9ر2%، وقب���ل هذا في س���ياق العام 2015، كان يجري الحديث عن نمو بنس���بة 

2ر3%، وقب���ل عامين جرى الحديث عن نمو اقتص���ادي في العام الحالي يفوق 

5ر3%. إال أن كل تقارير العام الماضي وحتى اآلن تواصل تخفيض توقعاتها 

الرتفاع النمو بشكل دائم برغم المستوى المتدني للبطالة، والزيادة في جباية 

مداخيل الضرائب.

وكان النمو قد س���جل ف���ي العام الماضي، وفق حس���ابات نهائية في وزارة 

المالي���ة ومكت���ب اإلحصاء المركزي، ارتفاعا بنس���بة 5ر2%. ويع���د هذا النمو 

األدنى منذ العام 2010، إذ أن النمو س���جل في العام 2009 نسبة 3ر1%، بفعل 

انعكاس األزمة االقتصادية العالمية على االقتصاد اإلس���رائيلي، وسبق هذا 

نمو تراوح سنويا ما بين 8ر4% وحتى 3ر5% من العام 2004 وحتى العام 2008. 

كما أن النمو سجل في العام 2010 نسبة 5ر5%، وفي 2011 نسبة 5%، وفي 2012 

انخف���ض إلى 9ر2%، ثم ارتفع في العام 2013 إلى 13ر3%، وفي العام 2014 بلغ 

النمو 6ر%2. 

وتطابق تقدي���رات وزارة المالية عن العام الجاري تقديرات بنك إس���رائيل 

المرك���زي، إال أن وزارة المالي���ة تتوقع ارتفاع النمو في العام المقبل بنس���بة 

3%، مقاب���ل 1ر3% في توقعات بنك إس���رائيل. أما منظمة التعاون بين الدول 

المتط���ورة OECD، فإن تقديراتها تش���ير إل���ى ارتفاع النمو ف���ي االقتصاد 

اإلس���رائيلي بنس���بة 2ر3% في العام الجاري وفق تقديرات نشرتها في شهر 

تش���رين الثاني الماضي. إال أن تقديرات OECD، كغيرها من األطر العالمية، 

نابعة من التقارير اإلس���رائيلية الرس���مية، مع تعديالت طفيفة، ما يعني أن 

منظمة OECD قد تخفض هي أيضا تقديراتها للنمو اإلسرائيلي في تقريرها 

المقبل. وسبقها بذلك في نهاية األسبوع الماضي صندوق النقد الدولي، الذي 

خفض تقديرات النمو في االقتصاد اإلس���رائيلي للعام الجاري، الى المستوى 

الذي اعلنته وزارة المالية وبنك إسرائيل- 8ر%2.

ويقول التقرير إن “األحداث األمنية واالجتماعية التي تواجهها إس���رائيل 

في األش���هر األخيرة، قد أوقفت التراجع المستمر في حجم الصرف الحكومي، 

وانخفض العبء الضريبي”. ورغم ذلك، فإنه ال يتوقع أن تؤثر هذه التغييرات 

عل���ى الموازنة العامة للعام الجاري، ألن التقديرات التي بنيت على أساس���ها 

ميزانية 2016، جرى طرحها في ش���هر أيلول من الع���ام الماضي، وهي قريبة 

ج���دا من تقديرات الوزارة الجديدة. وأبقت الوزارة على توقعات عجز مالي في 

الموازنة بنسبة 8ر2% من حجم الناتج العام، وهو أقل من التقديرات السابقة- 

9ر%2.

وتتوقع وزارة المالية أن يسجل االستهالك الفردي في العام الجاري ارتفاعا 

بنسبة 4ر3%، بعد أن س���جل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 9ر4%. في حين 

سيس���جل الصرف العام ارتفاعا بنس���بة 2ر3%، وهي نس���بة شبيهة بارتفاع 

العام الماضي، بنسبة 1ر%3.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، فإن وزارة المالية تتوقع أن تراوح نسبة البطالة 

عند نسبتها في العام الماضي- 3ر5%، على أن تهبط في العام المقبل، 2017، 

إلى نس���بة 1ر5%. ولكن الوزارة تنبه إلى ارتفاع نس���بة الجمهورين اللذين ال 

ينخرطان بالقدر الكافي في سوق العمل، وهما جمهور المتدينين المتزمتين 

“الحريديم”، والجمهور العربي، وباألس���اس النساء العربيات. ويقول التقرير 

إن هذا االرتفاع س���يخلق مصاع���ب أمام قطاع التقني���ات العالية. إال أنه على 

أرض الواقع، فإن ه���ذا القطاع يضع حواجز كثيرة أمام انخراط العرب خريجي 

الجامعات والكليات، وحس���ب تقارير فإن حوال���ي 70% من خريجي التقنيات 

العالية العرب إما أنهم ال يعملون في مجال اختصاصهم، أو أن الوظائف التي 

تولوها أقل من مستوى مؤهالتهم األكاديمية.  

التضخم السلبي
وتتوق���ع وزارة المالي���ة في تقريره���ا المذكور أن يس���جل التضخم المالي 

اإلجمال���ي في العام الجاري تراجعا بنس���بة 3ر0%، ليكون ه���ذا العام الثالث 

على التوالي الذي يس���جل فيه التضخم تراجعا، أو ما يسمى “تضخما سلبيا”.  

وكان التضخ���م المالي، في العام الماضي 2015، قد تراجع بنس���بة 1%. وهذا 

العام الثاني على التوالي الذي يس���جل فيه التضخ���م تراجعا. ويقول تقرير 

المالي���ة إن 4ر0% من أصل تراجع التضخم، ناجم عن انخفاض أس���عار الوقود، 

التي ساهمت في انخفاض أسعار منتوجات اخرى. وفي العام الماضي- 2014، 

تراجع التضخم بنس���بة 2ر0%، وكان أول تضخم “س���لبي” ش���هده االقتصاد 

اإلس���رائيلي في العام 2003 بنس���بة 9ر1%، وكان نتيجة حالة ركود اقتصادي 

ش���ديد. وفي العام 2006، تراجع التضخم ثانية بنسبة 1ر0%، ولكن كان ذلك 

مؤشر انتعاش.

وفي س���ياق متصل، سجل التضخم المالي في ش���هر آذار الماضي مفاجأة 

بتس���جيله ألول مّرة تراجعا، وكان التراجع بنس���بة 2ر0%، ليكون التضخم قد 

تراجع في األش���هر الثالثة األولى من العام الجاري )الربع األول( بنس���بة %1. 

فعادة يسجل التضخم في شهر آذار من كل عام ارتفاعا، مع بدء موسم الربيع 

على صعيدي الخضراوات والفواكه، واأللبس���ة واألحذي���ة، إال أن ما حصل في 

الش���هر الماضي، بموجب ما أعلنه مكتب اإلحصاء المركزي في نهاية األسبوع 

الماض���ي، قد قلب التقلي���د القائم، بفعل تراجع اس���عار الكثير من الخدمات 

والس���لع، وأبرزها اس���تمرار انخفاض أس���عار الوقود، وانخفاض أسعار المواد 

الغذائية.

ومع تراجع التضخم في آذار يكون التضخم قد تراجع للش���هر الخامس على 

التوالي، وهو الش���هر الس���ابع الذي يتراجع فيه التضخم في األش���هر ال� 12 

األخيرة، التي تراجع التضخم اإلجمالي فيها بنسبة 7ر%0.   

أسعار المواد الغذائية
ويقول تقرير آخر لوزارة المالية إن أس���عار الم���واد الغذائية انخفضت في 

الس���وق اإلس���رائيلية في العامين الماضيين 2014 و2015، في حين أن أسعار 

المواد الغذائية في دول منظمة OECD ارتفعت في الفترة ذاتها بنسبة %4، 

وهذا ما قلص الفجوة في األس���عار بين الجانبين، من 16% في العام 2011 إلى 

نسبة 10% في العام 2015.

وفي تقديرات وزارة المالية يتبين أن أس���عار األغذية ستواصل انخفاضها 

أيض���ا في العام الج���اري، في أعقاب الق���رار بزيادة كميات اس���تيراد المواد 

الغذائي���ة، المعفية من الجمارك، لزيادة المنافس���ة في األس���واق. ورغم هذا 

االنخفاض، فإن الجمهور في إسرائيل ما زال يشعر باألسعار المرتفعة للمواد 

الغذائية، وفق ما جاء في التقرير، ألنها ما تزال أعلى بنس���بة 10% عن أسعار 

OECD، وهذه النس���ب تأخذ بعين االعتبار مس���تويات المداخيل واألجور في 

كل واحدة من الدول. 

وقالت الوزارة إنه في العام المقبل 2017 س���تدخل إلى حيز التنفيذ سلسلة 

إجراءات أخ���رى للتخفيض الجمركي على المواد الغذائي���ة، وزيادة الكميات 

المستوردة، مقابل تعويض المزارعين. ويش���مل هذا زيادة كميات استيراد 

البيض، األمر الذي أثار غضب أصحاب مزارع الدجاج، فشرعوا في األيام االخيرة 

بسلسلة نشاطات احتجاجية، لكون هذا سيؤدي إلى تخفيض األسعار، ما يضر 

بمدخوالتهم.

ويق���ول التقرير إن خفض أس���عار المواد الغذائية ل���م يصل بعد إلى قطاع 

اللحوم، إذ أن أس���عار اللح���وم الطازجة واصلت ارتفاعه���ا. فبعد أن انخفضت 

األسعار في العام 2014 بنسبة 5%، فقد سجلت في العام الماضي 2015 ارتفاعا 

بنسبة %11. 

وفي حين تعزو جهات إس���رائيلية رسمية ارتفاع أسعار اللحوم إلى احتكار 

سوق اللحوم على يد شركتي “تنوفا” وعائلة ذباح العربية من قرية دير االسد 

)الجليل(، إال أن هناك عوامل أخرى تس���اهم في ارتفاع أس���عار اللحوم بنسب 

عالية جدا، وأولها شروط “الحالل” وفق الشريعة اليهودية، التي ترفع أسعار 

اللحوم بما بين 20% وحتى 30%، وباألساس في ما يخص الشروط التي تفرض 

على أسعار اللحوم المجمدة المستوردة في موطنها. 

وزارة المالية اإلسرائيلية تخفض توقعات النمو للعامين الجاري والمقبل
*التوقعات الجديدة للنمو 8ر2% وقبل عام كانت النسبة 2ر3% *الوزارة تتوقع تضخما “سلبيا” للعام الثالث على التوالي *تضخم آذار يفاجئ 

ويسجل ألول مّرة تراجعا *انخفاض أسعار المواد الغذائية في العامين الماضيين بنسبة 4%  لكن تبقى أعلى من معدل األسعار في دول OECD بنسبة %10*

قال التقرير الس���نوي لبنك إس���رائيل المركزي، الصادر في االيام األخيرة، 

وال���ذي يلخص فيه النش���اط االقتصادي من كل نواحيه ف���ي العام 2015، إن 

مس���توى المعيش���ة س���جل ارتفاعا بوتيرة بطيئة جدا، وهي أق���ل من وتيرة 

االرتفاع ف���ي الدول المتطورة األعضاء في منظم���ة OECD، ما زاد الفجوة في 

مس���توى المعيش���ة عن معدل الدول المتطورة. وبرغم هذا فإن رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو يعتبر التقرير إيجابيا، و”إنجازا” لحكوماته األخيرة.

ويقول التقرير إنه في العامي���ن األخيرين حقق الناتج العام للفرد، بمعنى 

مس���توى المعيشة، ارتفاعا بطيئا، أش���د بطئا من وتيرة النمو في غالبية دول 

منظمة OECD، بعد أن س���جل النمو في الس���نوات األولى لألزمة االقتصادية 

العالمي���ة، 2008- 2011، ارتفاع���ا أعلى من الدول المتط���ورة. وعلى ضوء النمو 

المنخفض في العامين األخيرين، بمعدل 5ر2%، فإن الفجوة بين معدل الناتج 

للفرد في إس���رائيل، ومعدل الناتج في منظم���ة OECD، تقلصت من 25% في 

العام 2006، إلى 15% في العام 2013، ولكنها عادت وارتفعت إلى نس���بة %17 

في العام 2015.

واألسباب األساس���ية لالنقالب في وتيرة النمو العالية هي تراجع النمو في 

غالبي���ة الدول المتطورة، خاص���ة تلك التي كانت في قل���ب العاصفة- األزمة 

االقتصادية، بين العامين 2008 و2011. بينما اآلن عادت تلك الدول إلى مسار 

نم���و اقتصادي أعلى مما كان إبان أوج األزمة، ف���ي حين أن وتيرة االرتفاع في 

جمت في العامي���ن األخيرين. وما حافظ على اس���تمرار ارتفاع 
ُ
إس���رائيل قد ل

النمو، ولو بوتيرة بطيئة، كان اس���تمرار ارتفاع االستهالك الفردي، خاصة في 

ظل الفائدة البنكية المنخفضة، وزيادة المال لدى الس���كان، وساهم في هذه 

الزيادة انخفاض أس���عار الوقود والطاقة خالل العام الماضي 2015، ما ساهم 

في انخفاض أس���عار السلع، وزاد االس���تهالك. ويضم بنك إسرائيل إلى هذه 

العوامل أيضا ما وصفه بحصانة س���وق العمل اإلس���رائيلية واس���تمرار نسبة 

البطالة المنخفضة- في حدود 3ر%5. 

ويقول التقرير إن الس���بب المركزي للنمو المنخفض هو النشاط االقتصادي 

العالمي الذي يراوح مكانه، منذ األزمة االقتصادية التي نشبت بقوة في العام 

2008، وبقدر ما أيضا لجم مصاريف الحكومة في العامين 2013 و2014. 

ويشير التقرير إلى أن النمو االقتصادي كان في العام الماضي 2015 منخفضا 

أكثر من العامين اللذين س���بقاه، بسبب استمرار عدة عوامل اقتصادية، ومن 

أبرزها لجم وتيرة ارتفاع الصادرات العامة، إذ أن الصادرات الصناعية س���جلت 

العام الماضي انخفاضا بنس���بة 1ر1%. واالرتفاع الطفيف في الصادرات ناجم 

عن ارتفاع محدود في صادرات الخدمات. وتشكل صادرات الصناعة ما نسبته 

60% من اجمالي الصادرات، وحس���ب التقرير فإن ص���ادرات الصناعة ما تزال 

على حجمها منذ العام 2012، وحتى نهاية العام 2015. 

التحديات المقبلة
وتق���ول محافظة بنك إس���رائيل المركزي���ة، كارنيت فل���وغ، إن التحديات 

المس���تقبلية للنمو االقتصادي متعلقة بعدة عوام���ل عالمية وأيضا محلية. 

وبحس���ب تقديرات محللي���ن لالقتصاد العالم���ي، فإن النش���اط االقتصادي 

العالمي س���يبقى لعدة س���نوات يتحرك بوتيرة بطيئة، وبناء عليه فإن حجم 

التجارة الدولية سيرتفع هو أيضا بوتيرة بطيئة، ما سينعكس بطبيعة الحال 

على الصادرات اإلسرائيلية، وبالتالي على النمو االقتصادي.

ومحليا، حس���ب فلوغ، فإن زيادة الشريحة الس���كانية التي ال تشارك بنسبة 

عالية في سوق العمل، تساهم هي أيضا في تباطؤ النمو االقتصادي. وتقصد 

بذلك فلوغ جمهور المتدينين المتزمتين “الحريديم”، الذين ال ينخرطون في 

س���وق العمل إراديا، لدوافع دينية، إذ أن نسبة انخراط الرجال من بينهم في 

سوق العمل في حدود 40%. والجمهور الثاني هو النساء العربيات المحرومات 

عملي���ا من فرص العمل، وتبلغ نس���بة انخراطهن في س���وق العمل في حدود 

.%32

ودع���ت فلوغ الحكوم���ة إلى اتخاذ سلس���لة من االجراءات لتش���جيع هذين 

الجمهورين على االنخراط في س���وق العمل. إال أن فلوغ لم تطرح في تقريرها 

األس���باب الموضوعية التي تجعل نس���ب انخراط النس���اء العربيات في سوق 

العمل أضعف من ش���رائح أخرى بين الجمهور، وبشكل خاص عدم فتح مناطق 

وأماكن عمل في البلدات العربية.

“تفاؤل” نتنياهو
في تعقيبه على تقرير بنك إس���رائيل المركزي، قال رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو “إن نس���بة التوظيف في االقتصاد اإلس���رائيلي هي كاملة ووصلت 

نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وهذه هي أخبار سارة. ونتيجة 

لذلك تزايدت األجور بش���كل ملموس في القطاعات المختلفة. وارتفعت أجور 

أفراد الش���رطة بنس���بة %30 إلى 50% مقارنة بأجرهم األساس. كما تزايدت 

أجور جميع المواطنين اإلس���رائيليين، وهذا هو أمر مهم. نرى أيضا انخفاضا 

محدودا في مؤش���ر الالمساواة، وما يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به في 

هذا السياق ولكن بشكل عام هذه هي أخبار سارة”.

وتاب���ع نتنياهو قائال إن “مفتاح المس���تقبل منوط بالنمو. يجب أن ندرك ما 

ال���ذي نريد تحقيقه في الميزانيات والخدمات وتحس���ين البنى التحتية، كل 

هذه األمور المهمة بالنسبة للمواطن تحتاج للنمو”. 

واعتب���ر نتنياهو في تعقيب���ه أن التوقيع على اتفاقية التج���ارة الحّرة مع 

الصين من شأنه أن يساهم في النمو االقتصادي، إذ حسب قوله فإن في تلك 

االتفاقية احتماالت كبيرة لزيادة الصادرات اإلسرائيلية إلى الصين. وقال إنه 

تجري محادثات مع اليابان حول اتفاقية تصنف إسرائيل كشريكة تجارة ذات 

أفضلية، بموازاة عمل الحكومة اإلسرائيلية ككل على فتح المزيد من األسواق 

اآلسيوية أمام البضائع اإلسرائيلية، حسب قوله.

ويقول نتنياهو “إن أحد األسباب لعدم قيام االقتصاد اإلسرائيلي باستنفاد 

قدراته بش���كل كامل هو البيروقراطية الزائدة، التي تؤدي إلى تزايد األسعار 

بالنس���بة للمواطن. والحكومة س���تتخذ سلس���لة من القرارات التي ستبسط 

األنظمة كثيرا”.

التقرير السنوي لبنك إسرائيل: 

النمو المنخفض ناجم عن تأثيرات خارجية ومحلية
*التقرير يلخص النشاط االقتصادي للعام 2015 *الصادرات الصناعية لم تشهد أي زيادة منذ العام 2012 

*مستوى المعيشة يرتفع ببطء وبوتيرة تزيد الفجوة مع معدل دول  OECD*نتنياهو يقرأ التقرير بتفاؤل*
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تغطيـــة خــاصـــــــة

أجرت جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل تلخيصا لعمل الكنيست ال� 

20 في س���نته األولى، حتى انتهاء دورته الش���توية للعام الجاري 2016، 

ونش���رت نتائجه في تقرير خاص أصدرته في نهاية آذار األخير عنوانه 

األبرز هو: تش���ريعات ومبادرات تش���ريعية غير ديمقراطية عديدة تثير 

قلق���ا عميقا وجديا في ما يتصل بمس���ألة “الديمقراطية اإلس���رائيلية” 

ومستقبلها. 

ويوضح التقرير أن هذا المنحى ليس جديدًا ولم يظهر في الكنيس���ت 

الحالي )ال� 20( بالذات، بل هو مس���تمر منذ بضع سنوات ويالزم الكنيست 

ف���ي دوراته األخيرة، غير أن الجديد ف���ي األمر هو التفاقم الحاد والخطير 

الذي تش���هده هذه الظاهرة، وخاصة خالل الس���نة األخي���رة، في الدورة 

الشتوية األخيرة. 

ويؤكد تقرير جمعية حقوق المواط���ن أن انتهاك “منتخبي الجمهور” 

المس���تمر للمنظومة الديمقراطية وقيمها، والذي ي���ؤدي إلى إضعافها 

وتآكله���ا، يمّس بصورة ح���ادة بموقف الجمهور الواس���ع حي���ال القيم 

الديمقراطية، حقوق اإلنسان وحقوق األقليات، ناهيك عن الموقف حيال 

الس���لطات المركزية المختلفة، وهو ما يؤدي في نهاية األمر إلى إضعاف 

البنى واآلليات الديمقراطية المعمول بها في الدولة.  

وتق���ول المحامية ديبي غيلد � حايو، المس���ؤولة عن دفع السياس���ات 

والتش���ريعات ف���ي جمعية حقوق المواط���ن، والتي أش���رفت على إعداد 

التقرير وكتابته: “نحن نش���هد سيرورة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى 

ه���دم المنظومة كلها وتدميره���ا. وحتى إذا لم تنج���ح جميع المبادرات 

ها قانونا 
ُ
التشريعية ولم تبلغ المحطة التش���ريعية األخيرة التي تضيف

إلى سجل القوانين اإلس���رائيلي في نهاية المطاف، فإن ثمة ضررًا جديًا 

يترت���ب عليها ويتحقق على صعيد م���ا يمكن وصفه بالردع في المجتمع 

اإلس���رائيلي وهو ما يتمثل في ضرر جس���يم لألقلي���ة العربية، للمحكمة 

العليا، للنيابة العامة لمنظمات حقوق اإلنس���ان، لوس���ائل اإلعالم، للحياة 

األكاديمية ومؤسساتها وللفنانين والمبدعين”. 

وتضي���ف: “الدفاع عن الدولة وعن أمن مواطنيه���ا، والذي يمثل الحجة 

الظاهرية لهذه المبادرات التش���ريعية، يجب أن يتم بصورة تناس���بية، 

مناسبة والئقة بحيث ال يتم تقييد حقوق أساسية أو سلبها إال في حاالت 

استثنائية جدا، كما ينص عليه القانون القائم”.  

حصُن الديمقراطية ـ 
مصدر الخطر عليها!

وتثير قلق���ا خاصا في هذا الس���ياق، كما يؤكد تقري���ر جمعية حقوق 

المواط���ن، حقيق���ة أن الحلبة المركزي���ة التي يجري فيه���ا وعليها هذا 

التعدي الف���ظ والخطير عل���ى المنظومة الديمقراطي���ة وقيمها والمّس 

بقواع���د اللعب���ة الديمقراطي���ة هي حلبة الكنيس���ت � برلمان الش���عب 

بيه، الذي يفترض أن يش���كل قل���ب النظام الديمقراطي، رمز 
َ
وبيت منتخ

الديمقراطية اإلس���رائيلية وحصنها المني���ع. فالتصريحات والتصرفات 

التي تصدر عن مس���ؤولين رفيعين في القيادة السياس���ية اإلسرائيلية، 

وخاصة منهم األعضاء في الكنيس���ت، لها إسقاطات وانعكاسات بعيدة 

األثر على مجمل الجمهور في إس���رائيل، على آرائه ومواقفه في ما يتصل 

بموضوعات ديمقراطي���ة مركزية، مثل حقوق اإلنس���ان، حقوق األقليات 

السياسية، االجتماعية واإلثنية وغيرها.  

فخالل السنوات األخيرة، بما في ذلك في دورة الكنيست األخيرة، تواجه 

قواعد اللعبة الديمقراطية األساس���ية تحدي���ًا خطيرا، كثيرا ما يصل إلى 

أقصى حد ممكن. المقومات األساس���ية للمنظوم���ة الديمقراطية � فصل 

الس���لطات، احترام الس���لطات المختلفة ووظائفها، بما في ذلك منظمات 

المجتمع المدني، المحافظة على حقوق اإلنسان وحمايتها، بما فيها الحق 

في المس���اواة، الحق في حرية التعبير واالحتج���اج، كبح طغيان األغلبية، 

استخدام الوسائل المترتبة على مفهوم “الديمقراطية الدفاعية” � هذه، 

جميعها، تخضع لتفسيرات مغرضة ومغاِلطة، ثم إلى تقويض منهجي.      

وتش���مل الممارس���ات غي���ر الديمقراطي���ة والمعادي���ة للديمقراطية 

تش���ريعات ومبادرات تشريعية عديدة ترمي إلى إسكات اآلراء المختلفة 

والنقد الجماهيري والطعن في ش���رعية الخصوم السياس���يين، األقليات 

)عل���ى اختالفه���ا( ومنظمات حقوق اإلنس���ان، بما ينط���وي على محاصرة 

أصحاب المواقف والتوجهات السياسية المختلفة عن مواقف وتوجهات 

األغلبية السياسية و”غير المقبولة” عليها، فضال عن المس الحاد والخطير 

بالحقوق المدنية والسياس���ية للمواطنين بوجه عام، وللذين ينتمون إلى 

األقليات بوجه خاص، ناهيك عن تصوير مجموعات األقليات في المجتمع 

اإلس���رائيلي وكأنها عدو للدولة، ما يوفر ش���رعية للمس بها وبحقوقها، 

السياسية والمدنية. 

وتختلف أش���كال تمظهر هذه المبادرات وانعكاس���اتها وتتنوع، وهي 

تش���مل: مقترحات قوانين تمّس بحقوق اإلنسان األساسية التي تشكل 

أركان النظ���ام الديمقراطي ودعاماته األساس���ية، وف���ي مقدمتها حرية 

التعبير واالحتجاج السياسي والمس���اواة أمام القانون; الهجوم الكالمي 

الفظ والمباش���ر على أعضاء الكنيس���ت ممن يمثلون رأي األقلية في هذه 

المرحلة، محاولة المس بالنش���اط الشرعي والقانوني والحيوي الذي تقوم 

به منظم���ات حقوق اإلنس���ان والتغيير المجتمع���ي ومحاولة الطعن في 

ش���رعيتها ونزعها عنها، إل���ى جانب محاولة المس بالحي���اة األكاديمية 

ومؤسساتها وبفضاء العمل واإلبداع الفني والثقافي الحر.  

وتكم���ن خط���ورة هذا كل���ه في ما يس���ببه من ض���رر لمب���ادئ النظام 

الديمقراطي األساسية في إس���رائيل: المّس المستمر والمتراكم بحرية 

ال���رأي، حرية التعبير واالحتجاج، بكرامة اإلنس���ان وحقه في المس���اواة، 

بحرية االنتظام والتنظيم، بفرص التعددية وبشرعية وجود آراء ومواقف 

مختلفة، إلى جانب تعميق استبداد األغلبية حيال األقليات االجتماعية، 

السياسية والقومية في البالد، بما يترتب على هذا من مس خطير بحقوق 

هذه األقليات كلها، فرادى ومجموعات. 

ومما ال شك فيه أن هذه الممارسات والتطورات إنما تحصل على خلفية 

واق���ع سياس���ي � اجتماعي محدد، لي���س جديدا هو اآلخ���ر، لكنه متوتر 

ج���دا على الدوام وق���اٍس جدا في بعض األحيان. وم���ع ذلك، ترى جمعية 

حقوق المواطن أن االس���تخدام المتكرر لشعار “الديمقراطية الدفاعية” 

كلم���ا كانت هنالك نية للمس بحقوق إح���دى مجموعات األقلية )العرقية 

أو االجتماعية أو السياس���ية( هو اس���تخدام مغرض وتضليلي وال يمكنه 

إس���باغ أية ش���رعية قانونية على هذه الممارس���ات، بل كل ما يمكن أن 

يترتب عليه هو تدمير النظام الديمقراطي ومنظوماته األساس���ية كلها. 

ذل���ك أن الدفاع عن الدولة، حمايتها وحماية أمن مواطنيها، يجب أن يتم 

بصورة تناس���بية، مناسبة والئقة تحفظ حقوق المواطن األساسية، وسط 

االلتزام الصارم بالقيود والضوابط كما حددها القانون اإلسرائيلي نفسه. 

اقتراحات ومبادرات تشريعية
غير ديمقراطية في الكنيست الـ 20

يسجل تقرير جمعية حقوق المواطن ثبتا توثيقيا مفصال بالمقترحات 

والمبادرات التش���ريعية التي ش���هدها الكنيس���ت ال� 20 خ���الل دورته 

الش���توية، أي خالل الس���نة األولى من عمره، يوزعها تحت أربعة عناوين/ 

تصنيفات هي التالية: 

تش���ريعات هادفة إلى محاص���رة منظمات حقوق اإلنس���ان وتنظيمات 

أخرى;

تش���ريعات هادفة إلى المس بمكان���ة أو بحقوق األقلي���ة العربية في 

إسرائيل;

مشاريع قوانين هادفة إلى تقييد صالحيات محكمة العدل العليا;

مبادرات تمّس بحرية التعبير وبالتعددية. 
1. تش���ريعات تهدف إلى محاصرة منظمات حقوق اإلنسان وتنظيمات 

مدنية أخرى
 
ُ
أ � مش���روع قانون واجب الكشف )الش���فافية( على كل من يتلقى دعما

من كيان سياسي أجنبي )تعديل( )تعزيز الشفافية على من يتلقى دعمًا 

تمويله األساس من تبرعات كيانات سياسية أجنبية(، لسنة 2015.

مش���روع القانون، المسمى “قانون الوس���م” أو “قانون الجمعيات”، هو 

مش���روع قانون حكومي يرمي إلى فرض جملة من الواجبات اإللزامية على 

 تمويلها من “كيان سياس���ي أجنبي” )دول أجنبية، 
ّ

جمعيات تتلقى جل

االتحاد األوروبي، األمم المتحدة، صناديق حكومية وما ش���ابه(. وس���يتم 

إلزام الجمعيات التي يس���ري عليها هذا القانون بالتصريح عن ذلك و/ أو 

اإلشارة إليه في أية منشورات تصدر عنها، في أي بحث تجريه مع ممثلي 

جمهور ومع منتخبي جمهور وغير ذلك، أيضا.  

وتق���ول جمعية حقوق المواطن إن مش���روع القانون هذا غير الئق وغير 

ديمقراطي وينطوي على مس بحقوق أساس���ية وإن هدفه الحقيقي ليس 

تعزيز الش���فافية، كم���ا ُيّدعى، وإنما مالحقة جمعيات محددة سياس���يا 

ودمغها بوصمة عار. 

وتضيف أن ال حاجة لمش���روع القانون، أص���ال، ألن القانون القائم يلزم 

الجمعيات بالش���فافية الكافية، وخاصة في م���ا يتعلق بمصادر تمويلها 

م���ن دول أجنبية. وعالوة على هذا، فإن مش���روع القانون ال يتطرق، البتة، 

إلى التبرعات من مصادر خاصة وهي التي تشكل مصدر التمويل الرئيس 

للجمعيات المحسوبة على اليسار السياسي وعلى منظمات حقوق اإلنسان. 

وأية محاولة لوصم هذه المنظمات وكأنها تنشط بإيعاز من دول أجنبية 

وفي خدمتها هي محاولة مغرضة وتضليلية وتشكل حلقة إضافية أخرى 

في مسلسل تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني والتحريض عليها.

 ويشار إلى أن مشروع القانون هذا، الذي ورد ذكره ضمن االتفاق االئتالفي 

بي���ن كتلتي “الليكود” و”البيت اليهودي” في الكنيس���ت ال� 20، أقر في 

الكنيس���ت الحالي بالقراءة األولى يوم 9 ش���باط 2016 وينتظر مناقشته 

في لجنة القانون، الدستور والقضاء البرلمانية إلعداده للقراءتين الثانية 

والثالثة. وفي أعقاب تصريح رئي���س الحكومة، بنيامين نتنياهو، ُحذف 

من نص مش���روع القانون البند الذي يلزم ممثلي هذه الجمعيات بتعليق 

بطاقات تعريف خاصة توضح انتماءهم إلى تلك الجمعيات. 

وإلى جانب مش���روع القانون الحكومي المذكور، عالج الكنيست مشاريع 

قانون خاصة أخرى مماثلة، شملت:

مش���روع قانون الجمعيات الخارجية، لس���نة 2015، ال���ذي قدمه أعضاء 

الكنيست يانون مغال، بتسلئيل سموتريتش، مردخاي يوغيف ونيسان 

سلوميانسكي )جميعهم من “البيت اليهودي”(.

مشروع قانون الوكالء الخارجيين، لس���نة 2015، قدمه أعضاء الكنيست 

من حزب “إسرائيل بيتنا”.

مش���روع قانون واجب الكش���ف على من يتلقى دعما من كيان سياسي 

أجنب���ي )تعديل � قواعد الش���فافية(، لس���نة 2015، ال���ذي قدمه أعضاء 

الكنيس���ت بتس���لئيل س���موتريتش )البيت اليهودي(، دافيد أمس���اِلم 

)ليكود(، روب���رت إيالتوف )إس���رائيل بيتنا( ومناحي���م إليعازر موزيس 

)يهدوت هتوراه(.   

اقتراح���ات القان���ون الخاصة هذه حظي���ت بمباركة الحكوم���ة وأقرها 

الكنيس���ت بالقراءة األولى ثم ت���م إلحاقها بمش���روع القانون الحكومي 

المذكور. 

ب � مش���روع قانون لإلعالن عن منظمة “لنكس���ر الصم���ت” تنظيمًا غير 

قانوني.

في شهر كانون الثاني 2016، نشر في وسائل اإلعالم أن عضو الكنيست 

م )البيت اليهودي( وأعضاء كنيست آخرين يعتزمون تقديم 
ّ
ش���ولي معل

مش���روع قانون لإلعالن عن منظمة “لنكسر الصمت” تنظيمًا غير قانوني، 

ما يعني إخراجها خارج القانون. 

ولم يتم تقديم مشروع القانون هذا، حتى اآلن. 

ج � مش���روع قان���ون تمويل األحزاب )تعديل � تعريف جس���م ناش���ط 

انتخابيًا(، لسنة 2016. 

قدمه عضو الكنيس���ت ي���وآف كيش )ليكود( وأعضاء كنيس���ت آخرون. 

ويرمي مشروع القانون إلى محاصرة أجسام ومنظمات غير حزبية مختلفة 

ومحاصرة نش���اطها الرامي إلى التأثير على نتائج االنتخابات البرلمانية 

في إسرائيل.

ويقضي مش���روع القانون بإعادة تعريف “الجس���م الناش���ط انتخابيًا” 

بغي���ة إخضاع���ه لقانون تمويل األح���زاب وما فيه من قي���ود وتقييدات، 

بحيث يش���مل هذا التعريف، أيضا، أي جسم أو تنظيم )من خالل اعتباره 

“ج���زءا من كتلة برلماني���ة أو مرتبطا بها”( إذا كان “م���ن بين المتبرعين 

له أو العاملين فيه ش���خص قدم تبرعا لمرش���ح ف���ي انتخابات تمهيدية 

)برايمي���رز(... أو لحزب ما أو لجس���م ما تربطه عالقة م���ا بكتلة برلمانية أو 

بقائم���ة انتخابية للكنيس���ت، على أن يكون مبل���غ التبرع أكثر من نصف 

مبلغ الحد األعلى المسموح بتقديمه تبرعًا لحزب أو لمرشح خالل السنتين 

األخيرتين اللتين تس���بقان موعد االنتخابات أو لش���خص كان مرشحا من 

قبل حزب للكنيس���ت أو أش���غل وظيفة إدارية في الحزب خالل السنتين 

السابقتين لموعد االنتخابات”.   

وينص مشروع القانون، أيضا، على إعادة تعريف “متبرع” بأنه “شخص 

أو شركات مملوكة له تبرع/ تبرعت بمبالغ مالية أو ما يعادلها تصل حتى 

ألف شيكل جديد” وتعريف العاملين من طرفه بأنهم “كل شخص يعمل 

في هذا الجسم، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، سواء بأجر أو تطوعا”. 

ومعنى هذا أن مشروع القانون يتعمد وضع تعريفات واسعة جدا غايتها 

إقامة رابط بين الجس���م غير الحزبي وبين الحزب / الكتلة البرلمانية بغية 

تقييد نش���اط مثل هذه األجس���ام والمنظمات بصورة جدية، األمر الذي 

تعتبره جمعية حقوق المواطن مس���ًا فظا بحرية التعبير وحرية التنظيم 

وبالحرية السياسية األساسية التي يفترض أن يتمتع بها مواطنو الدولة 

للتأثير على االنتخابات في إسرائيل تأثيرا جديا وذا أهمية.

أقرت اللجنة الوزارية لش���ؤون التشريع مشروع القانون هذا يوم 20 آذار 

2016 وحّولته للقراءة األولى، على أن يتم تنسيق الموقف االئتالفي حوله 

الحقا لدعمه في التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.  

2. تش���ريعات تهدف إلى المّس بمكانة األقلية العربية في إس���رائيل 
وبحقوقها

أ � مشروع قانون أساس: إسرائيل � دولة قومية للشعب اليهودي

مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست آفي ديختر )ليكود(. 

تقرير تلخيصّي لعمل الكنيست الـ 20 في سنته األولى:

جمعية حقوق المواطن: تشريعات ومبادرات تشريعية غير ديمقراطية عديدة تشكل خطًرا على »الديمقراطية اإلسرائيلية«

وقد تم تعديل نص مش���روع القانون على خلفية االنتقادات المختلفة 

���ب الديمقراطي في 
ّ
الت���ي تعرض لها، وخاص���ة ما يتعلق بإخضاع المرك

ب اليهودي، إذ ينص مش���روع القانون المعدل 
ّ
تعري���ف الدولة إلى المرك

)الحالي( على أن الدولة هي “يهودية وديمقراطية”.  

ومع ذلك، أبقى النص المعدل لمش���روع القان���ون على تأكيد وتفضيل 

المميزات اليهودية في طاب���ع الدولة وتعريفها على تلك الديمقراطية، 

م���ا يعني أن النص الجديد )المعدل(، أيضا، ينطوي على مس حاد بحقوق 

اإلنس���ان المختلفة لمواطني الدولة عام���ة، على ضوء ما يكرس من دونية 

“الطابع الديمقراطي” مقابل تفضيل “الطابع اليهودي”. 

كما يتضمن مش���روع القان���ون أيضا نصوصا وأحكام���ا تمييزية كثيرة 

تفتح األبواب على وس���عها إلجراءات وممارسات عديدة وواسعة جوهرها 

التمييز العنصري ضد المواطنين العرب في شتى مجاالت الحياة. 

مش���روع القانون هذا مثبت في االتفاقيات االئتالفي���ة المعقودة بين 

كتل���ة “الليكود” والكتل األخرى في االئت���الف الحكومي الحالي، وخاصة 

“كلنا” )موشيه كحلون(، “يهدوت هتوراه”، “شاس” و”البيت اليهودي”. 

ويذكر أن اقتراحات قوانين أخرى مماثلة كانت قدمت إلى الكنيست في 

دورات سابقة وفي الدورة الحالية أيضا، ومنها:

مشروع قانون أساس: إسرائيل � الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي 

قدمته كتلة “إسرائيل بيتنا”.

مشروع قانون أس���اس: الدولة القومية للش���عب اليهودي، قدمه عضو 

الكنيس���ت )الس���ابق( يانون مغال )البيت اليهودي(، وه���و مطابق تماما 

للمشروع الذي قدمته كتلة “إسرائيل بيتنا”. 

مش���روع قانون أس���اس: دولة إس���رائيل، الذي قدمه عضو الكنيس���ت 

بنيامين زئيف بيغن )ليكود(. 

جميع مشاريع القوانين هذه أقرت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع 

وتم تحويلها إلى لجنة وزارية خاصة للبحث والبت بشأنها، بالتنسيق مع 

الكتل االئتالفية المختلفة. 

ب � مشاريع قانون لعزل وإقصاء أعضاء كنيست

ش���هدت دورة الكنيس���ت األخيرة تقديم جملة من اقتراحات القوانين 

الرامية إلى تس���هيل عملية عزل وإقصاء أعضاء كنيس���ت. ورغم أن هذه 

االقتراحات مكتوبة بصياغات “حيادية” في الظاهر، إال أن الواضح والثابت 

أنها موجهة ضد أعضاء الكنيست العرب، بشكل أساس وحصري.

وتعتبر جمعية حقوق المواطن أن عزل / إقصاء / تعليق عضوية أعضاء 

الكنيس���ت إجراءات غير ديمقراطية تمّس بصورة ح���ادة بحق االنتخاب 

والترش���ح، الذي يمثل واحدًا من الحقوق األساس الدستورية في النظام 

الديمقراطي. ويجس���د هذا الحق، أوال وقبل أي ش���يء آخ���ر، حق المواطن 

الفرد في التعبير عن آرائه ومواقفه بطريقة حرة، كجزء من حرية التعبير 

المكفول���ة له قانونيا، ثم حق���ه في التنظيم من أج���ل ترويج هذه اآلراء 

ودفعها.  

 
َ
وإلى جانب ذلك، يشكل إبعاد عضو الكنيست، أو تعليق عضويته، مسا

بتعددي���ة اآلراء وتنوعها في مجتمع ديمقراطي وق���د يؤدي إلى إقصاء 

ونبذ مجموعات س���كانية بأكملها، سواء من حيث عرض آرائها ومواقفها، 

أو من حيث قدرتها على المشاركة في العملية الديمقراطية. 

ونظرا إلى أن الحديث يجري عن مس بحق أس���اس، بما له من إس���قاطات 

بعيدة األثر على النظام الديمقراطي نفس���ه وعلى حقوق اإلنسان الفرد، 

فم���ن الضروري أن يتم اللجوء إلى هذا اإلجراء الحاد جدا )اإلقصاء / العزل 

/ تعليق العضوية( بصورة اس���تثنائية ج���دا وفي الحاالت األكثر وضوحا 

وتطرفا فقط. 

مشروع قانون أساس: الكنيست )تعديل � واجب البينة إلثبات مساندة 

كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل(.

قدم مشروع القانون هذا أعضاء الكنيست روبرت إيالتوف وأورلي ليفي 

� أبوكس���يس وحمد عمار )إسرائيل بيتنا( ويانون مغال )البيت اليهودي( 

وهو يهدف إلى توس���يع دائرة العلل والمس���وغات القانونية لعزل عضو 

كنيس���ت من عضويته، بحيث يصبح في اإلمكان محاس���بته )ثم إقصاؤه( 

بجري���رة تفوهات وتصريحات أيضا، وليس بجريرة أعمال فعلية فقط كما 

ه���ي الحال حتى اآلن. وينقل مش���روع القانون “ع���بء اإلثبات” إلى عضو 

الكنيس���ت “المتهم” نفس���ه إلثبات براءته وعدم تأييده ودعمه أعماال 

مسلحة ضد دولة إسرائيل. 

لم يحظ مشروع القانون بدعم األغلبية الالزمة في اللجنة الوزارية لشؤون 

التشريع، ثم تم تقديمه من قبل كتلة “إسرائيل بيتنا” مرة أخرى. 

مشروع قانون أساس: الكنيست )تعديل � إلغاء صالحية المحكمة العليا 

في التدخل في قرارات لجنة االنتخابات المركزية بشأن إجازة مرشح/ ين 

أو قائمة مرشحين أو شطبه/ا(.

مش���روع قانون قدمته كتلة “إس���رائيل بيتنا” ينص عل���ى منح لجنة 

االنتخاب���ات المركزي���ة الصالحية المطلق���ة، الحصري���ة والنهائية، في 

م���ا يتعلق بإجازة و/ أو ش���طب مرش���حين أو قوائم مرش���حين النتخابات 

الكنيس���ت. ويلغي مش���روع القانون صالحية المحكم���ة العليا )محكمة 

الع���دل العليا( المعمول بها حتى اليوم بش���أن التدخل في قرارات لجنة 

االنتخاب���ات المركزية في ه���ذا الصدد، إذ يلغي صالحي���ة المحكمة في 

ممارسة أية رقابة قضائية على تلك القرارات أو تغييرها، كما حصل أكثر 

من مرة حتى اآلن.  

بحثت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع القانون هذا في جلستها 

يوم 22 تشرين الثاني الماضي )2015( وقررت تحويل مشروع القانون إلى 

إدارة االئتالف الحكومي للنظر فيه وتحديد موقفها منه. ولم يصدر قرار 

إدارة االئتالف الحكومي بعد. 

 3. مشروع قانون أساس: الكنيست )إبعاد أعضاء كنيست( 
هو مش���روع القانون الذي بادر إليه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 

ويرمي إلى تخويل أغلبية أعضاء الكنيست صالحية إبعاد أعضاء كنيست 

آخرين. 

وت���رى جمعية حق���وق المواط���ن أن تخويل أعضاء كنيس���ت، منتمين 

سياس���يا ومحكومين بمصالح سياس���ية � حزبية، صالحي���ة إبعاد أعضاء 

كنيس���ت آخرين هو إج���راء غير ديمقراطي س���يؤدي إل���ى إبعاد خصوم 

سياس���يين من الحلبة السياس���ية ومن س���احة العمل السياسي، وذلك 

بصورة ش���رعية وقانونية! وهو ما يعني منح األغلبية السياسية صالحية 

االس���تبداد واس���تغالل قوتها السياس���ية بصورة س���يئة وس���لبية ضد 

خصومها السياسيين. 

وفي هذا السياق، ينبغي االنتباه إلى أن هذا اإلجراء يحمل في دولة مثل 

دولة إسرائيل، حيث ثمة أقلية سياسية عربية ثابتة وأقليات اجتماعية 

مختلفة، أخطارا جس���يمة على الحي���اة الديمقراطية إذ يعرض مجموعات 

س���كانية كاملة لإلقصاء من الحياة السياس���ية العامة ف���ال يبقى لها أي 

تمثيل حقيقي. 

أقر الكنيست مشروع القانون هذا بالقراءة األولى وتم تحويله إلى لجنة 

القانون، الدستور والقضاء البرلمانية إلعداده للقراءتين الثانية والثالثة. 

3. تش���ريعات ته���دف إلى الم���ّس بمكانة المحكم���ة العليا وتقليص 
صالحياتها

1. مشروع قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته )تعديل � نافذية قانون 

تجاوزي(

قدم في الكنيس���ت ال� 20 مش���روعا قانون في هذا الش���أن ينصان على 

تمكين الكنيست من إعادة سن قوانين تمس بحقوق اإلنسان التي ينص 

عليها ويضمنها قانون أس���اس: كرامة اإلنسان وحريته بأغلبية 61 عضو 

كنيست، على أن يتم تحديد فترة سريان قانون كهذا لمدة أقصاها أربع 

سنوات.

 يرمي مش���روع القانون إلى تمكين الكنيس���ت من إعادة سن قانون إذا 

ما قامت المحكمة العليا بإلغائه باعتباره غير دستوري نظرا لتناقضه مع 

نصوص وأحكام قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته. 

ال يزال مشروعا القانون قيد البحث، حتى اآلن. 

مشروع قانون أسس القضاء )تعديل � مبادئ القضاء العبري(

قدم في الكنيس���ت ال� 20 مش���روعا قانون بهذا الشأن يرميان إلى منح 

القضاء العبري )الش���ريعة اليهودية( مكانة مفضل���ة في جهاز القضاء 

اإلسرائيلي.

وتؤكد جمعية حقوق المواطن أن إخضاع االعتبارات القضائية لمنظومة 

قضائية غير متس���اوية  )الشريعة اليهودية( سيؤدي إلى المس بحقوق 

اإلنسان األساسية وبمبدأ المساواة. 

ال يزال مشروعا القانون قيد البحث، حتى اآلن. 

4. مبادرات تشريعية تمس 
بحرية التعبير وبالتعددية

أ � مشاريع قانون حول مسألة المقاطعة ضد إسرائيل

تفرض مشاريع القانون هذه “ثمنًا” على تفوهات وتصريحات سياسية 

مشروعة وتمس بالنقاش السياسي العام، وخاصة في القضايا الملتهبة 

واألكثر خالفية في المجتمع اإلسرائيلي. 

وينطوي هذا على مس خطير بحقوق دس���تورية أساسية، في مقدمتها 

الح���ق في حري���ة التعبي���ر والكرامة والمس���اواة. فإذا ما ت���م إقرار هذه 

القوانين، فسيش���كل هذا عامال رادعا يمنع التعبير عن موقف سياس���ي 

ش���رعي يدعو إلى المقاطعة أو يؤديها، ول���ذا فهي قوانين لكم األفواه ال 

غاية لها سوى منع وإسكات أي نقد سياسي قانوني وشرعي.   

مش���روع قانون تمويل األحزاب )تعديل � إلغاء التمويل ألي حزب يدعو 

إلى مقاطعة دولة إسرائيل(، لسنة 2015، قدمته كتلة “إسرائيل بيتنا”.

مش���روع قانون الدخول إلى إسرائيل )تعديل � عدم منح تأشيرة دخول 

لمن يدعو إلى مقاطعة إسرائيل(.

مش���روع قانون منع التعبير عن تأييد النظام الن���ازي أو التعاطف معه 

)تعديالت تش���ريعية(، لس���نة 2015، قدمه عضو الكنيست ميكي ليفي 

)يوجد مستقبل(. 

مش���روع قانون أس���س الميزانية )تعديل(، لس���نة 2016، بشأن تمويل 

نش���اطات ثقافي���ة، وهو ما تطل���ق عليه وزي���رة الثقافة، مي���ري ريغف، 

عن���وان “قانون الوالء ف���ي الثقافة”، بحيث يمن���ح وزارة الثقافة صالحية 

حرم���ان مؤسس���ات وهيئات ثقافي���ة مختلفة من أي���ة مخصصات مالية 

حكومية، وفق معايير غير مهنية، بل سياس���ية: إنكار هوية إس���رائيل 

كدولة يهودي���ة وديمقراطية، تحقير رموز الدول���ة، إحياء ذكرى النكبة 

الفلس���طينية وغيرها.  وتؤكد جمعية حقوق المواطن أن مشروع القانون 

هذا غير دس���توري ألنه يمنح وزيرة الثقاف���ة وموظفي وزارتها صالحية 

التدخ���ل في مضامين اإلنتاج الثقافي � الفني وهو ما يش���كل تدخال فظا 

ومرفوض���ا في حرية التعبي���ر الفني. وفي أعقاب توج���ه الجمعية أصدر 

المستشار القانوني للحكومة رأيا استشاريا أكد فيه أنه يحظر على وزيرة 

الثقاف���ة التدخل في مضامين اإلنتاج الثقاف���ي الفني. وعلى ضوء ذلك، 

تم تعديل مش���روع القانون بحيث يتسنى حرمان المؤسسة الثقافية من 

المخصصات بأثر رجعي فقط. لكن الجمعية تؤكد أن النص المعدل أيضا 

غير دستوري ويمس بحرية التعبير واإلنتاج الفني. 

وزيرة العدل اإلسرائيلية إييلت شكيد في مداخلة في الكنيست ضد منظمات حقوق االنسان.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

الجيش اإلسرائيلي يدعي السيطرة 
على الهبة الفلسطينية ويستعد 

الحتمال تصعيدها!

يدعي الجيش اإلس���رائيلي أنه تمكن من الس���يطرة على الهبة الش���عبية 

الفلس���طينية الحالية، وذلك في ظ���ل تراجع عدد العملي���ات التي ينفذها 

فلس���طينيون في الضف���ة الغربية والقدس الش���رقية وداخل الخط األخضر 

أيضا. من الجهة األخرى، يعترف الجيش بأن الهبة الفلسطينية قد تتصاعد 

مرة أخرى بس���بب نية مستوطنين ونش���طاء اليمين المتطرف اقتحام الحرم 

القدسي خالل عيد الفصح اليهودي، بحلول نهاية األسبوع الحالي.

وكانت الهبة الحالية اندلعت في مطلع تش���رين األول الماضي، وش���ملت 

سلس���لة عمليات طعن ودهس وإطالق نار، إلى جانب مواجهات بين الش���بان 

الفلسطينيين وقوات الجيش اإلسرائيلي، وتخلل ذلك إلقاء زجاجات حارقة. 

والالفت أن الغالبية العظمى من العمليات استهدفت جنودا أو مستوطنين. 

كم���ا أن ق���وات األمن اإلس���رائيلية أطلقت الن���ار على فلس���طينيين وقتلت 

بعضه���م وأصابت آخرين بجروح بادعاء االش���تباه بأنهم كانوا ينوون تنفيذ 

عملية، من دون إثبات وجود نية كهذه.

إال أن األمر األبرز في الهبة الحالية هم منفذو العمليات، إذ أن قس���ما كبيرا 

منهم ش���بان ال تتجاوز أعمارهم العش���رين عاما، وأحيانا هم فتية وفتيات 

قاص���رون وبعضه���م أطفال في س���ن 12 عاما. كذلك فإن قس���ما من منفذي 

العملي���ات جاؤوا من عائالت ميس���ورة الحال. كما أن غالبيتهم الس���احقة ال 

ينتمون إلى أي تنظيم وال توجد أية جهة توجه العمليات. 

وبالنس���بة للجيش اإلس���رائيلي والش���اباك كان منف���ذو العمليات بهذه 

المواصفات بمثابة لغز محير. وش���عر اإلس���رائيليون أنهم فقدوا عامال هاما 

يمكنهم من منع عملية، وهو العامل االستخباري، إذ يصعب معرفة الفتى أو 

الشاب الذي يخطط لعملية بسالح بسيط كسكين. 

لكن ضباطا إسرائيليين يدعون اآلن أن الجيش والشاباك تمكنا من السيطرة 

على الهبة ومنع عمليات، بحس���ب تقرير نشره موقع »والال« االلكتروني، يوم 

الخميس الماضي. ومن خالل محاولة أجهزة األمن اإلس���رائيلية رس���م مسار 

تنق���ل منفذي العملي���ات والمواقع الت���ي وقعت فيها قال ه���ؤالء الضباط 

»نجحن���ا في بناء خريطة تحتوي على مراكز العمليات، وأن نفهم أن 50% من 

االحتماالت هي أن تقع عمليات مستقبلية في مواقع معينة. وأعددنا ردا بما 

يتالءم مع ذلك«. وكان الهدف من خريطة كهذه هو إحباط عملية أو الوصول 

إلى موقعها بأسرع وقت في حال تم تنفيذها.  

ووفقا له���ذه الخريطة، فإن 25 عملية وقعت في البؤرة االس���تيطانية في 

مدينة الخليل، 12 عملية وقعت في الكتلة االس���تيطانية »غوش عتصيون«، 

14 عملي���ة جنوبي مدينة نابلس وعند مفترق قريب من مس���توطنة »تبواح«، 

و14 عملية في المناطق المحيطة بمدينة رام الله. 

فذت في الضف���ة الغربية 55 عملية إطالق نار، 
ُ
وبل���غ عدد العمليات التي ن

85 عملية طع���ن، 30 عملية دهس. وهذه المعطيات التي نش���رها الجيش 

اإلسرائيلي ال تشمل العمليات التي وقعت في القدس الشرقية أو العمليات 

داخل الخط األخضر. 

إضاف���ة إلى رس���م ه���ذه الخريطة، حقق ضب���اط من الجيش اإلس���رائيلي 

مع منفذي عمليات يقبعون في الس���جون اإلس���رائيلية، ف���ي محاولة لفهم 

دوافعهم. وقال ضابط كبير في قيادة الجبهة الوس���طى للجيش اإلسرائيلي 

إن أح���د منفذي العمليات الذي حق���ق معه قال له إنه نفذ العملية في موقع 

نفذ العمليات، ويوجد هناك يهود«. ووفقا لهذا الضابط 
ُ
معين »ألنه هناك ت

فإن ظاهرة التقليد، أي أن ش���ابا يقلد ش���ابا آخر نفذ عملية قبله، برزت خالل 

هذه التحقيقات.

وبحس���ب ادعاء ضباط الجيش والشاباك، فإن انخفاض عدد العمليات خالل 

األس���ابيع الثالثة الماضية كان بس���بب ما وصفوه ب�«خريطة الحرارة«، وهي 

خريطة تم وضع إشارات فيها على بيوت منفذي عمليات محتملين. وبحسب 

هذه الخريطة جرى وضع إشارات على 30 بيتا في الخليل، 17 بيتا في قلنديا 

وكفر عقب، 12 بيتا في قرية سعير، 10 في نابلس و10 في قباطيا. 

وتابع الضباط أنه تمت ممارسة ضغوط على العائالت التي وضعت إشارات 

على بيوتها في »خريطة الحرارة« وعلى منطقة س���كناها. وبحس���ب الضباط 

فإنه تم تصنيف النش���طاء والعمليات إلى عدة مجموعات: عمليات وأنشطة 

بتش���جيع من تنظيم فلس���طيني وف���ي مقدمة التنظيم���ات حركة حماس، 

»إرهاب شعبي« شمل زجاجات حارقة، إلقاء حجارة ومواجهات، وعمليات طعن 

كتقليد لعمليات سابقة.  

ووفقا للضابط من قيادة الجبهة الوس���طى، فإن الش���اباك والجيش تمكنا 

من »حياك���ة بدالت« تمت مالءمتها لمراكز الهب���ة وظواهر تطورت ميدانيا. 

وأحد االس���تنتاجات المركزية أش���ار إلى أن استش���هاد أحد المشاركين في 

المواجه���ات يؤدي إلى تصعيد األجواء والتش���جيع عل���ى مواجهات عنيفة 

أخرى. ولذلك، بحسب ادعاء الضابط، جرى إصدار تعليمات للقوات الميدانية 

بتقليص إطالق النار خالل المظاهرات الفلسطينية قدر اإلمكان. 

من الجهة األخرى، وثق الجيش المظاهرات والمواجهات بتس���جيل مصور، 

بهدف التعرف على النشطاء المركزيين فيها، وبعد ذلك اعتقالهم، إضافة 

إلى استخدام المستعربين الذين يتسللون بين المتظاهرين الفلسطينيين.  

كذلك اس���تخدم الجيش والش���اباك أس���اليب أخرى، بينها اقتحام بيوت 

مشتبه بهم فلس���طينيين بالمش���اركة في مظاهرات ومواجهات، وتهديد 

أفراد عائالتهم وجيرانهم. كما ش���ملت هذه األس���اليب إلغاء تصاريح عمل 

في إس���رائيل بحوزة أفراد العائلة. ويدعي الضباط اإلس���رائيليون بأن هدم 

بي���وت منفذي عمليات هو عق���اب رادع. إلى جانب ذل���ك كان قوات الجيش 

اإلس���رائيلي تدخل إلى المدارس وتجري تفتيش���ا في حقائب التالميذ بحثا 

عن س���كاكين، وبع���د ذلك يقوم ضابط بتهديد التالميذ بعقاب ش���ديد في 

حال حاولوا تنفيذ عمليات طعن أو المش���اركة ف���ي مواجهات. وقال التقرير 

إن القوات اإلس���رائيلية اعتقلت شبانا فلس���طينيين من بيوتهم فيما كانوا 

نائمين، بادعاء أنهم حرضوا على تنفيذ عمليات من خالل ش���بكات التواصل 

االجتماعي في االنترن���ت، أو عبروا عن نيتهم بتنفيذ عمليات، وبعض هؤالء 

المعتقلين لم يعلن عن اعتقالهم حتى اليوم. 

من جهة أخرى، وصف ضابط إس���رائيلي كبير في قيادة الجبهة الوس���طى 

في لقاء مع صحافيين، يوم األربعاء الماضي، تراجع العمليات الفلس���طينية 

في الضفة خالل األسابيع األخيرة بأنه »هدوء غير مستقر«، وأن قوات الجيش 

اإلس���رائيلي تس���تعد »لتصعيد كبير في فترة األعياد« في إش���ارة إلى عيد 

الفصح اليهودي وشهر رمضان المبارك.

وقال الضابط نفس���ه إن قوات األمن اإلس���رائيلية ال ت���زال تتلقى إنذارات 

ح���ول النية بتنفي���ذ عمليات من جانب فلس���طينيين أف���راد أو بتوجيه من 

منظمات فلس���طينية. وأضاف أنه منذ بداية الهبة الفلسطينية الحالية في 

مطلع تش���رين األول الماضي وحتى نهاية آذار الفائت، كش���ف الشاباك عن 

57 خلية، وفي عش���ر حاالت منها كان ينوي فلس���طينيون أسر مستوطنين 

أو جنود، وفي أربع حاالت أخرى جرى اكتش���اف مختبرات لصنع مواد متفجرة 

وأحزمة ناسفة.

وأض���اف الضابط أنه “نرى اس���تمرار اإلنذارات من وج���ود منفذي عمليات 

أفراد يستعدون الندالع الوضع مرة أخرى”، وأشار إلى أنه على خلفية األجواء 

المشحونة وفي سياق االستعدادات لتصعيد محتمل “سيتم تعزيز منطقة 

يهودا والس���امرة )أي الضفة الغربية( ب����21 كتيبة إضافية خالل عيد الفصح 

ويوم االس���تقالل وشهر رمضان. والتخوف هو من حملة التحريض حول جبل 

الهيكل )الحرم القدس���ي( والقدس والتي س���تعود على نفسها مثلما كان 

الوضع في بداية الهبة الحالية”.

سيطرت »لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية« )إيباك(، طوال العقود 

الخمس���ة الماضية، على النشاط السياس���ي لليهود األميركيين في الواليات 

المتحدة، بمواقفها المؤيدة بالكامل إلسرائيل وسياسات حكوماتها، خصوصا 

فيما يتعلق بالصراع اإلس���رائيلي – الفلسطيني. لكن في موازاة استمرار هذا 

الصراع وتعميق االحتالل واالستيطان وتفاقم القمع للفلسطينيين وانتهاك 

حقوقهم، في ظل ترسخ حكم اليمين في إسرائيل، بدأت صورة إسرائيل بنظر 

األميركيين وخصوصا بين اليهود األميركيين س���لبية قياس���ا بما كانت عليه 

في الماضي. واس���تدعى هذا التغيير تأسيس لوبي يهودي – أميركي جديد 

باسم »جي ستريت«، يدعي بأنه يمثل معظم اليهود األميركيين الذين يصل 

عددهم إلى ستة ماليين.

ويعتب���ر لوبي »جي س���تريت« في إس���رائيل منظمة يس���ارية، من الناحية 

السياس���ية والموق���ف من الص���راع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني، ألنه يؤيد 

ح���ل الدولتين، ويدعو إس���رائيل إلى التوصل إلى اتفاقيات س���الم مع الدول 

العربية، واالنس���حاب من المناطق المحتلة ع���ام 1967. كذلك عبر هذا اللوبي 

عن معارضته لمواقف رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، حيال 

االتفاق الن���ووي بين الدول الكبرى وإيران، مثلما عبر عن اس���تيائه من األزمة 

التي أثارها نتنياهو مع الرئيس األميركي، باراك أوباما، حول الصراع واالتفاق 

النووي. 

لذلك، تلتقي مواقف »جي س���تريت« مع مواقف اليس���ار اإلس���رائيلي. لكن 

هذا اللوبي يوجه انتقادات إلى قس���م من اليسار اإلسرائيلي، الذي يدعو إلى 

مقاطعة إس���رائيل واتخاذ خط���وات ضدها من أجل دفعه���ا إلى التوصل إلى 

اتفاق س���الم مع الفلس���طينيين وتطبيق حل الدولتين. وق���د عبرت عن هذه 

االنتقادات مديرة »جي س���تريت« في إسرائيل، ياعيل باتير، في مقابلة معها 

نشرتها صحيفة »ذي ماركر« يوم الجمعة الماضي.

وقال���ت باتير إنه »صحي���ح أن هناك مجهودا يتم بذله ع���ن وعي من جانب 

جهات في اليس���ار اإلس���رائيلي بالتوجه إلى قوى خارجية. وهم يش���جعون 

ممارس���ات لمقاطعة إس���رائيل. أنا ال أؤيد ذلك، وينبغ���ي أن نتذكر أنه ليس 

جميع حركات السالم، وبالطبع ليس كل اليسار اإلسرائيلي جزء من ذلك. )لكن( 

األهم من ذلك هو وجود حملة منظمة ومتزامنة وممولة من أجل نزع ش���رعية 

اليسار ومن يرفع راية السالم ويدفعها إلى األمام«. 

وأضافت أن هناك ادعاء بأن اليسار اإلسرائيلي يذهب أبعد مما ينبغي فيما 

يتعلق بالسالم مع الفلس���طينيين ومعارضة اليمين اإلسرائيلي الحاكم، لكن 

»في مجتمع ديمقراطي، يس���مح بحرية التعبير عن الرأي، هذا ال يبرر تشويه 

صورة معس���كر كامل«. ورأت باتير أنه »ما من شك في أن معسكر السالم )في 

إس���رائيل( فش���ل، ورايات كثيرة يحاول رفعها ال ترفرف. والسبب األول لذلك 

ه���و انعدام القدرة على طرح رؤية إس���رائيلية تدمج م���ا بين األمن على كافة 

األصعدة، الش���خصية واالقتصادية واالجتماعية والتش���غيلية، وبين القيم 

اليهودي���ة الصهيونية. والنقط���ة الثانية هي الميل لالستس���الم، فعندما 

يهاجمونك ينبغي معرف���ة كيفية الدفاع عن النفس، وع���دم التنازل عندما 

يأخذون منك الراية«.

واعتبرت باتير أن حملة اليمين ضد اليس���ار في إس���رائيل، بما في ذلك ضد 

المنظم���ات الحقوقية اإلس���رائيلية، »حملة عبقرية. وه���ذا مثال مألوف على 

كيفي���ة تحديد هدف ومن ثّم يش���نون هجوما متعدد األذرع، من خالل س���ن 

قوانين وحملة ش���عبية ومعاهد أبحاث، ويحققون نجاحا. بدأ هذا قبل ستة أو 

سبعة أعوام. وقلت حينها: كل االحترام. فالقدرة على وصم التمويل الحكومي 

األجنبي، الذي في نهايته وصل إلى وصف )المنظمات الحقوقية( بأنها ’عمالء 

أجانب’ و’مدسوسون’، هي خطوة ذكية من جانب اليمين«. 

واعترفت باتير أن »الرد على ادعاء ’العمالء األجانب’ هو أمر معقد. وال توجد إجابة 

بس���يطة عليه. يحب البدء بش���رح مبادئ الديمقراطية، والقول إن إسرائيل ليست 

دولة طبيعية، وإنها تخوض صراعا وتسيطر عسكريا على مناطق ليست سيادية... 

والتحدي هو بناء اليسار من جديد، ليكون جذابا أكثر بنظر الجمهور«.

وشددت على أن الحملة ضد المنظمات الحقوقية ليست مبررة. »لقد قامت الدولة 

بتموي���ل جه���ات خارجية. وهناك ع���دد ال نهائي من المش���اريع التربوية والبنى 

التحتية واالنتخابات والمستوطنات، وكلها ممولة من الخارج أيضا. وهذا أمر شرعي 

أن وزارات خارجية دول ديمقراطية في العالم كله مهتمة بدفع قيم الديمقراطية 

وأمور مرتبطة بالصراع. وهذا جزء من أجندتهم، وال غضاضة في ذلك«. 

180 ألف عضو في »جي ستريت«
بع���د أن عّي���ن نتنياه���و، بصفته وزي���را للخارجي���ة أيضا، رئي���س مجلس 

المس���توطنات الس���ابق، داني دايان، قنصال إلس���رائيل ف���ي نيويورك، في 

ب “جي س���تريت” بأن 
ّ
أعقاب رف���ض البرازيل اس���تقباله س���فيرا لديها، عق

“حكومة إسرائيل تقوم مرة أخرى بتعيين سياسي لشخص مرتبط بالمشروع 

االستيطاني في وظيفة دبلوماسية رفيعة، وتبعث بذلك برسالة إشكالية إلى 

يه���ود الواليات المتح���دة، الذين ال يتماثلون مع هذه الرس���الة”. ورد اللوبي 

بذل���ك عل���ى أقوال أدلى به���ا دايان لقن���اة تلفزيونية إس���رائيلية بأن “جي 

س���تريت منظمة معادية إلسرائيل وليس���ت يهودية”. ورغم أن دايان اعتذر 

عن تصريحه هذا إال أنه لم يتراجع عن قوله إن “دعم مندوبين في الكونغرس 

أو مجلس الشيوخ للذين يوجهون اتهامات إلسرائيل هو أمر ال يعبر عن تأييد 

إلسرائيل”. 

واعتبرت باتير أن وصف من س���يتولى منصب قنصل إسرائيل في نيويورك 

أعضاء الكونغرس هؤالء بأنهم ليسوا مؤيدين إلسرائيل قول بائس. 

وأضافت أنه “لمصلحة إسرائيل يجب أن يفهم اليمين اإلسرائيلي أنه يوجد 

فرق بين محبة إسرائيل وبين توجيه االنتقاد إلى حكومة إسرائيل. والمشكلة 

هي أنه ليس مس���تعدا لتقبل هذا الفرق، وهذا يلحق ضررا. كما أن هذا يبعد 

عن���ا أصدقاء ويس���هم في تحويل إس���رائيل إلى دولة منب���وذة أكثر. ويهود 

الواليات المتحدة يدركون هذا األمر بش���كل متزايد. وعلى سبيل المثال، فإنه 

في السنوات األخيرة تتم دعوة فلسطينيين أيضا وكذلك منظمات سالم إلى 

مؤتمرات إيباك. وهذا مؤشر على أنهم يدركون وجود أهمية لمنح منبر لهذه 

األصوات والتحدث معها”. 

وقال���ت باتي���ر إن الس���لطات اإلس���رائيلية ال تغلق األبواب ف���ي وجه “جي 

س���تريت”، ف�”الجميع ي���درك أننا أكبر منظمة طالبي���ة يهودية في الواليات 

المتحدة، وال يمكن أال يعملوا معنا أو يكونوا مرتبطين بنا. فلدينا عش���رة آالف 

طالب ينشطون في أكثر من س���بعين حرما جامعيا”. وأشارت إلى أن ميزانية 

اللوبي هي “ثمانية ماليين دوالر في الس���نة. ه���ذه ميزانية صغيرة، ولدينا 

س���تون موظفا. مقرنا في واش���نطن العاصمة، وهناك سبعة فروع في مناطق 

توجد فيها تجمعات يهودية كبيرة”. 

وأضافت أن “جي ستريت” ليست منظمة يتم فيها دفع بدل عضوية “ولذلك 

فإن الطريقة التي نحدد بواس���طتها ع���دد األعضاء هي وفقا لعدد المتبرعين 

وعدد الموقعين على العرائض وعدد الذين يش���اركون في النشاطات. ونقدر 

حالي���ا أن عدد األعض���اء هو 180 ألف ش���خص. وزيادة حجمنا خ���الل األعوام 

الثمانية منذ تأس���يس المنظمة يدل على نجاح. وف���ي الفترة الحالية ندخل 

إلى دورة انتخابية )للرئاس���ة األميركية( وس���وف نزيد قوتنا في الكونغرس 

بشكل ملموس”.  

وتوقعت باتير أنه في أعقاب االنتخابات س���يكون هناك أكثر من 100 عضو 

كونغرس تلقوا دعما من “جي س���تريت”، وهذا يش���مل دعما ماليا لحمالتهم 

االنتخابي���ة، وجميعه���م من الح���زب الديمقراط���ي، “أي أننا س���نزيد قوتنا 

السياس���ية كثيرا داخل الحزب الديمقراطي. وجاء سياس���يون قدماء كثيرون 

إلين���ا بمبادرتهم وطلبوا دعمن���ا”. وأوضحت أن دعم “جي س���تريت” المالي 

يتراوح بين آالف الدوالرات ومئات آالف الدوالرات. و”المرشح لمجلس الشيوخ 

يتلقى مبالغ أكبر من المرش���ح لمجلس الن���واب. كذلك توجد أهمية للمنطقة 

التي تجري المنافسة فيها ومدى قوة المنافسة”.

وأش���ارت باتير إلى الفرق بين “إيباك” و”جي ستريت”، وقالت “نحن نمثل 

أفكارا مختلفة. إيباك يمثل حكومة إسرائيل، ونحن نمثل ما نعتقد أنه أفضل 

إلس���رائيل واألفكار التي يحملها معظم يه���ود الواليات المتحدة، ويمكن أن 

تكون هناك حاالت تكون فيها هذه األفكار غير متوافقة مع سياس���ة حكومة 

إسرائيل”.  

قطيعة بين اليهود األميركيين ويهود إسرائيل
الخالفات الكبرى بين الجمهور اليهودي األميركي وحكومة إس���رائيل، وفقا 

لباتير، “تدور ح���ول إنهاء الصراع، دفع فكرة الدولتي���ن والميل إلى تفضيل 

الحل الدبلوماس���ي دائما. فاليهود األميركيون هم مجتمع تسود فيه األفكار 

الليبرالية – الديمقراطية، النابعة من عالم قيم يهودية تتحدث عن تصحيح 

العالم والعدالة االجتماعية والمساواة، هذه هي روحهم”.  

وتحدث���ت باتير ع���ن “قطيعة” بين يه���ود أميركا واليهود في إس���رائيل، 

ألن الجمهور اليهودي في إس���رائيل يتجه نح���و اليمين، وخاصة خالل الهبة 

الش���عبية الفلس���طينية الحالية. “صحيح أنه توجد هنا توجهات معاكس���ة 

تمام���ا، لكن إس���رائيل ما زال���ت تحظى بتأيي���د كبير في الوالي���ات المتحدة 

بس���بب قصة شعور بالتشابه. فكلتا الدولتين هما دولتا مهاجرين، وكلتاهما 

ديمقراطيت���ان، وهناك أيض���ا العالقة اليهودية – المس���يحية ذات العالقة 

بأجزاء كبيرة بين السكان األميركيين، وشكلت دائما ارتباطا باألرض المقدسة 

والتوراة وشعب الكتاب. وهذه األمور صانت هذا النسيج دائما. وتوجد مصالح 

مش���تركة طبعا، بأن يسود االستقرار في الشرق األوس���ط. العالقة متينة من 

هذه الناحية، لكن األمور تتغير. فالواليات المتحدة باتت أقل اهتماما بالشرق 

األوسط، وتراجعت حاجتها إلى النفط، والطبيعة السكانية تتغير، فاألقليات 

تصب���ح أغلبية، وهذه مجموعات تتعاطف مع النضال الفلس���طيني، أي مع من 

يعتبر ضحية”. 

ولفتت باتير إلى تراجع العالقة بين اليهود األميركيين وإسرائيل: “يعيش 

في الواليات المتحدة س���تة ماليين يهودي. ولم تعد إس���رائيل عنصرا هاما 

في حياة قس���م منهم، والفجوة آخذة باالتس���اع، خاصة لدى الش���بان. لكن ال 

تزال إس���رائيل مهمة لدى معظمهم وخصوصا الكبار في السن. فهي بيتهم 

القومي وهي الدولة الملجأ. وهناك الفنتازيا بأن إس���رائيل تجس���د مش���روع 

السيادة اليهودية”.

وش���ددت باتير على أن���ه تجري تحوالت بين اليهود األميركيين، “إس���رائيل 

تحولت إلى ش���يء أقل راحة، وديمقراطيتها لم تعد قوية كثيرا وهناك عالمات 

اس���تفهام حيال الدي���ن والدولة ومن هو اليهودي، أي بمن تعترف إس���رائيل 

بيهوديت���ه وتوافق على تقبل حاخاماته وطقوس���ه وطريقة إجراء ممارس���اته 

اليهودية. وبالطبع هناك موضوع االحت���الل. وكلما أصبح هذا األمر مريحا أقل، 

يس���ألون أنفسهم ما إذا كانت إس���رائيل بحاجة إلى أن تكون عامال مركزيا في 

التربية اليهودية األميركية. وتوجد فجوة بين األجيال ويتحدثون كثيرا عنها 

ويدركونها أكثر هنا أيضا، ويتزايد انعدام االرتياح تجاه إسرائيل لدى الشبان. 

وألسفي، فإن هذا مندمج مع انعدام االرتياح حيال الصهيونية. ومعظم الشبان 

يعزلون أنفسهم عن هذا األمر ويفضلون أال يتعاملوا معه، بينما القسم الذي ما 

زال يريد أن يكون ملتزما يجد في جي ستريت بيتا ألن هذا يسمح له بأن يكون 

جزءا من التغيير، ويس���هم بأن تكون إس���رائيل مكانا يعتزون به. وهذا الوضع 

يعني عمليا كسر ديناميكية سادت سنوات طويلة ومفادها أن دور األميركيين 

أن يدعموننا من دون طرح أسئلة ومن دون صدامات، ودورنا هو تلقي شيكاتهم 

والدفاع عن إسرائيل. لم يعد هذا قائما”. 

وأضافت أن ش���بانا يهودا أميركيين في سن 19 عاما “يقولون لي إن لديهم 

مش���كلة مع الصهيوني���ة”، وذلك في الوقت الذي تدعي فيه إس���رائيل أنها 

“الدول���ة القومية لليهود”. وتابع���ت باتير أنه “عندما تح���دث نتنياهو عن 

الدولتي���ن، وعندما ذهب إلى مفاوضات سياس���ية، وعندما أيد تس���وية حول 

حائ���ط المبكى، أيدناه في هذه األمور. )لك���ن( يوجد عدم توافق حول االتفاق 

مع إيران والمس���توطنات. وعلينا أن نتذكر أن قسما من اإلسرائيليين انتخب 

يائير لبيد وموش���يه كحلون والمعسكر الصهيوني، كما أنه ليس الجميع في 

الليكود يفكرون بش���كل متطابق. على س���بيل المثال، سمعنا من جهاز األمن 

أن ثمة أفضليات في االتفاق مع إيران. وجي س���تريت مرتبط باإلجماع األمني 

والش���عبي في إس���رائيل. وهذا ال ينعكس في حكومة إسرائيل بسبب طريقة 

الحكم االئتالفية”.  

وتطرقت باتير إلى االنتقادات التي تعرض لها رئيس حزب “البيت اليهودي” 

اليميني المتطرف ووزي���ر التربية والتعليم اإلس���رائيلي، نفتالي بينيت، في 

أعق���اب لقائه م���ع يهود من التي���ار اإلصالحي خالل زيارة للوالي���ات المتحدة. 

وقال���ت إن بينيت يدرك أهمية لقاء كهذا ألنه جاء من خلفية أميركية، “لكنه ال 

يدرك أهمية موضوع الدولتين بالنسبة لهم. وعلى إسرائيل أن تقرر مصيرها. 

وجي س���تريت منظمة أميركية تنشط داخل المؤسس���ة السياسية األميركية. 

وال توجد هنا مس���ألة فرض رأيهم أو المناورة في السياس���ة اإلسرائيلية، لكن 

اليهود األميركيين يقولون ألنفسهم “نحن نهتم بإسرائيل ونحبها، ومن أجل 

أن تكون إس���رائيل آمنة يتعين عليها التوصل إلى تسوية مع جيرانها. ودورنا 

هو مساعدتها في ذلك، بواسطة دور الواليات المتحدة كوسيطة ومانحة”. 

وحول األزمة في العالقات بين نتنياهو وأوباما، لفتت باتير إلى أنه “أفترض 

أن هيالري كلينتون تفكر بداخله���ا بأنه إذا كان نتنياهو قد تآمر على أوباما 

)ف���ي موضوع االتفاق النووي اإليراني وخاصة الخطاب في الكونغرس من دون 

التنسيق مع اإلدارة األميركية( فإنه ال سبب يمنعه من التآمر عليها كرئيسة 

أميركية. ورغم أن األزمة مع أوباما لم تمنع مرش���حين أميركيين من اإلعالن عن 

دعمهم إلسرائيل وأمنها، لكن األمور )ضد إسرائيل( تتراكم وهذا يشمل عدم 

الموافقة على رزمة المس���اعدات الس���خية التي تقترحها الواليات المتحدة. 

وهذا مرتبط ب���أن الواليات المتحدة تتجه نحو التقوقع. فاألميركيون يريدون 

أن ي���روا الواليات المتحدة ضالعة أقل في الحروب وف���ي التبرع بأموال طائلة 

للتحالفات العسكرية، وهذا ما يتحدث عنه أيضا دونالد ترامب”. 

يشار إلى أن باتير كانت تعمل في “مركز بيريس للسالم” قبل أن تعمل في 

“جي س���تريت”. وفي ردها على س���ؤال حول المنصب الجديد الذي تطمح له، 

قالت “س���أكون مسرورة بالعمل في وزارة الخارجية في أحد األيام. وحلمي هو 

أن أكون سفيرة إسرائيل في فلسطين”. 

كما يش���ار إلى أن باتير س���بق أن كتبت ورقة بعنوان “المفهوم اإلسرائيلي 

لع���دم وجود ش���ريك في عملي���ة الس���الم )نظرة ف���ي العقلية السياس���ية 

اإلس���رائيلية(”، صدرت ترجمة عربية لها عن المركز الفلس���طيني للدراسات 

اإلسرائيلية- مدار ضمن سلسلة “أوراق إسرائيلية” )العدد رقم 57(.

مديرة »جي ستريت« في إسرائيل:

معظم اليهود األميركيين ال يشعرون بالراحة تجاه إسرائيل والصهيونية

»جي ستريت« في والية فيالدلفيا األميركية تدعو إلى “حل الدولتين” تظاهرة لـ
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تقاريــر خــاصـــــــة

إذا كان الص���رف اإلجمال���ي على آلة الحرب اإلس���رائيلية، بما فيه���ا كلفة االحتالل 

واالس���تيطان ومختلف األجهزة “األمنية”، أشبه بمتاهة ال حصر دقيق لها ويبقى أقل 

مما ينشر للجمهور، فإن حجم هذا الصرف ليس وحده “سريا”، بل هناك أيضا الصرف 

الكل���ي على كل ما يتعلق بالش���ؤون الدينية اليهودية، بما ف���ي ذلك كلفة االقتصاد، 

وس���يبقى أبعد من تحديده بش���كل دقيق، برغم أن التقديرات تق���ول إن الميزانيات 

المباشرة والتسهيالت الضريبية تصل إلى ما يعادل 3ر2 مليار دوالر سنويا.

ونش���رت المجلة الشهرية لصحيفة “ذي ماركر” االقتصادية اليومية مؤخرا تحقيقا 

حول هذا الملف بالتعاون مع جمعية “يس���رائيل حوفش���يت” )إس���رائيل حرة(، التي 

تعنى بالحريات الدينية. 

ويأت���ي التحقيق في محاولة للوصول إلى أقرب ما يمك���ن للصرف الكلي على الدين 

اليهودي، من ميزانيات مباش���رة، وتس���هيالت ضريبية، وكلفة لالقتصاد بشكل عام. 

وه���ذا البند األخير س���يكون من الصعب حص���ره، فمثال انخراط عش���رات آالف الرجال 

“الحريديم” في المعاهد الدينية طيلة حياتهم، وامتناعهم عن االنخراط في العمل، 

والعي���ش على المخصصات االجتماعية، هذا بحد ذاته مكلف لالقتصاد، من حيث عدم 

االنتاجية، وتكوين عشرات آالف األسر التي تعيش بفقر إرادي. ويضاف الى هذا، شبه 

شل الحركة العامة والحركة التجارية والمواصالت العامة في أيام السبت، الذي يكلف 

االقتصاد االسرائيلي ويساهم في تقليص وتيرة نموه سنويا، بموجب أبحاث سابقة.

ما دفع إلى هذا التحقيق، بحسب معديه، هو االتفاقيات المتعلقة بالقطاع الديني، 

الت���ي أبرمت بين الكتل التي تش���كل الحكومة الحالية، وخاص���ة الدينية منها، إذ أن 

“االبتزاز” حس���ب تعبير التحقي���ق، كان تقريبا في جميع ال���وزارات، وبكل الطرق، ألن 

كل واحد من البنود في ميزانيات كهذه، س���يصب ف���ي نهاية المطاف لدى الجمهور 

الديني، وبالتالي األحزاب التي تمثله.

وم���ن أج���ل الوصول إلى ما ه���و أقرب إل���ى الحقيقة، فقد تم فح���ص كل واحدة من 

الجمعي���ات ذات الطاب���ع الديني التي تتقاضى دعما، أحيان���ا يكون من أكثر من جهة 

حكومي���ة؛ إلى جان���ب التدقيق في الميزانيات المباش���رة التي تتلقاها المؤسس���ات 

الدينية الرس���مية، والمدارس الدينية الخاصة للتيارات الدينية. وحسب التقديرات، 

فإن حج���م هذه الميزانيات إلى جانب التس���هيالت الضريبية، تص���ل إلى 7ر8 مليار 

شيكل، وهو ما يعادل 3ر2 مليار دوالر سنويا.

ويقول مدير عام جمعية “يسرائيل حوفشيت”، ميكي غيتسين: لقد سعينا لمعرفة 

الصرف الكلي على الش���ؤون الدينية وما يتبع لهذا الصرف، ووضعه في خانة واحدة، 

ك���ي يكون بقدرة المواط���ن معرفة حجم الصرف بالش���فافية الموج���ودة في جوانب 

الصرف األخرى في الموازنة العامة.

ويق���ول التقرير إن حجم الصرف الس���نوي على الش���ؤون الدينية م���ن كل جوانبها 

لي���س ثابتا، فهناك ميزانيات ش���به ثابتة وترتفع مع ارتفاع حج���م الميزانية العام، 

والقصد تلك التي تصرف على المؤسس���ات الدينية الرسمية، مثل الحاخامية العليا، 

أو المجالس الدينية المنتش���رة في جميع المدن والبلدات الكبيرة؛ بينما الصرف على 

الجمعيات التي تعمل في الشؤون الدينية هو األكثر تقلبا، وهذا كما يبدو مرتبط أكثر 

بشكل االئتالف الحاكم، وموقع األحزاب الدينية منه.

كما يتضح أن الصرف على ه���ذه الجمعيات يأتي من عدة وزارات، وأحيانا يكون من 

الصعب حصر ما تحصل عليه الجمعية الواحدة. ويقول غيتس���ين إنه من المستهجن 

أن الحكوم���ة تمّول جمعيات تختص بالعمل بين الجمهور العلماني لحثه على االقبال 

عل���ى الدين والتدي���ن، إن كان هذا من خالل جمعيات ومراك���ز دينية تعمل في جذب 

الجمه���ور للتدين، أو من خالل فرض حاخامي���ن على الجمهور العلماني ليفرضوا عليه 

امالءاتهم الدينية، وغالبا فإن القصد هنا متعلق بعملية عقود الزواج.  

والصرف األكبر، حس���ب اس���تعراض التحقيق، هو على  المعاه���د الدينية، وحمالت 

التدي���ن، وأيض���ا المجال���س الدينية الرس���مية في الم���دن والبلدات الكب���رى، وعلى 

المؤسسات التي تفرض الحالل اليهودي. 

وفي ما يلي عرض لبعض جوانب الصرف المركزي.

المعاهد الدينية
حس���ب مس���ح التقرير، فإن مجموع ما حصلت علي���ه المعاهد الديني���ة اليهودية، 

ومراكز أخرى تقود حمالت للتدين، بلغ في العام الماضي 2015، مليار ش���يكل، وهو ما 

يعادل 260 مليون دوالر، وهذا يش���مل التيارين الدينيين األكبرين: الديني المتزمت 

)الحريديم( والديني الصهيوني. والقس���م األكبر من هذه المعاهد، تس���مى معاهد 

لتعليم التوراة، والطلبة عادة هم ممن تجاوزوا المرحلة المدرس���ية، وأيضا المتقدمون 

في العمر، وه���ؤالء يحصلون على مخصصات اجتماعية خاصة بهم لضمان الدخل، من 

الموازنة العامة، وتقدر الميزانية التي يحصلون عليها سنويا حوالي 27 مليون دوالر. 

وهذا الصرف ال يشمل شبكات التعليم الخاصة، التابعة للتيارات الدينية المختلفة، 

فمثال ش���بكة التعليم التابعة لحركة “شاس” لليهود المتدينين المتزمتين، حصلت 

في العام الماضي على 519 مليون شيكل، وهو ما يعادل 136 مليون دوالر. 

ويدور منذ س���نوات طويلة، جدل حول ميزانيات ش���بكات تعليم “الحريديم”، التي 

تدفع لهم بش���كل اس���تثنائي، ألنها ال تلتزم بالمنهاج التعليمي الرسمي، وال تدّرس 

مواضيع أساس���ية، مثل الرياضيات والعلوم، وتصل نس���بة التمويل للمدارس إلى ما 

عد قانونيا “مدارس معترفا بها ولكها ليست رسمية”.
ُ
يقارب 100%. وهي ت

وللمقارنة، فهذا التعريف القانوني “مدارس معترف بها ولكنها ليس���ت رس���مية” 

يس���ري أيضا على 43 مدرس���ة في المجتمع العربي تابعة لكنائس، وغالبيتها قائمة 

عد دينية من حيث المنهاج الدراسي وتلتزم 
ّ
منذ ما قبل النكبة. ورغم أنها مدارس ال ت

بالمنهاج الرسمي، إال أن تمويلها الفعلي ال يتعدى 50%، وهي تواجه أزمة اقتصادية 

خانقة في السنوات األخيرة.

كذلك من بين األطر التي تحص���ل على ميزانيات من وزارة التعليم، جمعيات تعمل 

على نش���ر “الثقافة الدينية اليهودية”، وبلغ���ت ميزانيات الدعم التي حصلت عليها 

في العام الماضي ما يعادل 37 مليون دوالر.

المجالس الدينية
الص���رف الكلي على المجالس الديني���ة بقي غير دقيق، فالمجال���س الدينية تقام 

في كافة المدن، والبلدات الكبي���رة، وتقدم خدمات دينية لطالبيها، مثل عقود الزواج 

واالشراف على تطبيق الشريعة في مختلف المجاالت وغيرها. وصعوبة حصر الميزانية 

الكلي���ة نابعة م���ن أن موارد التمويل من ث���الث جهات، الحكوم���ة والمجالس البلدية 

والقروية، وأيضا الرس���وم التي يدفعها متلقو الخدم���ات؛ ولكن مما ورد، فإن الحكومة 

تدفع تمويال مباشرا للمجالس الدينية في مختلف المدن والبلدات الكبرى، 295 مليون 

شيكل، وهو ما يقارب 77 مليون دوالر. في حين تبلغ مساهمات البلديات في المجالس 

الدينية حوالي 450 مليون شيكل، وهو ما يعادل 118 مليون دوالر.

ويعمل ف���ي المجالس الدينية، ما يق���ارب 2250 موظفا. ويصل مع���دل الراتب غير 

الصافي للموظف الواحد إلى 2700 دوالر، ولكن هناك مسؤولون كبار في مجالس دينية 

لمدن كبرى، يصل راتبهم الشهري غير الصافي إلى حوالي 7 آالف دوالر.

كذلك يعمل 105 حاخامين مس���ؤولين عن مدن أو تجمع بلدات، ويتراوح الراتب غير 

الصافي لكل واحد منهم من 5 آالف وحتى 9 آالف دوالر، وحس���ب تقارير عديدة تظهر 

تباع���ا، فإن ه���ؤالء يحصلون على مداخي���ل غير مصّرح بها من الجمه���ور الذي يتلقى 

خدماتهم، مثل حاخام يجري طقس الزواج، إذ يحصل على مبلغ مباشر من أهل العرس، 

وهذا المبلغ يرتفع بحسب رتبة ومكانة الحاخام. ونذكر هنا على سبيل المثال، الحاخام 

األكبر األسبق لليهود األشكناز يونا ميتسغر، الذي وجهت له تهم فساد مالي بماليين 

الدوالرات، من رشاوى واخفاء مبالغ طائلة عن سلطات الضرائب. 

الصرف على الطعام الحالل
وفي ما يتعلق بالصرف على الحالل، يش���ير التقري���ر إلى البحث الذي صدر قبل نحو 

ثالثة أش���هر، واستعرضناه موس���عا في عدد سابق من “المش���هد اإلسرائيلي”، ومما 

جاء في���ه أن مداخيل الحاخامية العليا، وحدها، من اصدار ش���هادات الحالل بالمعدل 

الس���نوي، للسنوات األخيرة 8ر2 مليار شيكل، وهو ما يعادل 730 ماليين دوالر، بمعنى 

أن هذا ال يش���مل مداخيل مؤسس���ة “الحريديم”، كما س���نرى أن ه���ذا ليس الصرف 

االجمالي على ضمان “الحالل اليهودي”. 

ويظهر من البحث، أن 2ر1 مليار ش���يكل من أصل هذا المبلغ )310 ماليين دوالر( هي كلفة 

مس���الخ الطيور، و439 مليون ش���يكل )115 ماليين دوالر( من مس���الخ المواشي، و322 مليون 

شيكل )85 مليون دوالر( من استيراد األبقار، و209 ماليين شيكل )55 مليون دوالر( من قطاع 

الفنادق، و116 مليون شيكل من المطاعم، وقرابة 90 مليون شيكل من مرافق متعددة.

وكانت سلس���لة من األبحاث على مر الس���نين قد أكدت أن ش���روط إصدار شهادات 

الحالل، وما يتبعها من صرف المرافق االقتصادية على مختلف مستوياتها بعد إصدار 

هذه الشهادات، يرفع أس���عار المواد الغذائية بما بين 22% إلى 30% وأعالها اللحوم، 

فحتى اللحوم غير الخاضعة للحالل اليهودي يتأثر سعرها من سعر اللحوم العام. كما 

أن تكاليف الحالل ال تقتصر بطبيعة الحال على األغذية المستوردة، فإن كانت الكلفة 

ترفع أس���عار اللحوم المجّمدة المستوردة بنس���بة تصل إلى 30%، فإنها ترفع أسعار 

اللحوم الطازجة في إسرائيل بما بين 15% إلى %20.

ويقول مس���توردون للحوم إن اس���تيراد اللحوم من أميركا الالتينية، يستوجب إرسال ما 

بين 10 إلى 14 رجل دين يهوديا إلى كل مس���لخ سيتم االستيراد منه، وكلفة كل رجل دين 

كهذا، تتراوح ما بين 6 آالف إلى 7 آالف دوالر ش���هريا، إضافة إلى تكاليف أخرى، ما يعني 

كلفة شهرية تصل إلى 100 ألف دوالر، من أجل استيراد 500 طن من اللحوم المجّمدة.

تسهيالت ضريبية
ويقول التقرير إن س���لطة الضرائب ال تف���رض أنظمتها وال تجبي ضرائب من العاملين في 

الديانة اليهودية. وحسب تقرير سابق لمراقب الدولة، فإن الكثير من الحاخامين والرابانيم 

والكوهانيم )تس���ميات لمراتب متعددة في الحاخامية اليهودية(، ال يقدمون تقارير حول 

مداخيلهم الحقيقية من الخدمات الت���ي يقدمونها لليهود. وأكثر من هذا، فمراقب الدولة 

كان كشف في تقريره السنوي للعام 2014، أن سلطة الضرائب قبلت ب� 20 مليون شيكل فقط 

)26ر5 مليون دوالر( عن مدخول ب� 666 مليون شيكل )175 مليون دوالر(  ألحد الحاخامين على 

مر سنوا، تّهرب فيها من دفع الضرائب، وأبرمت معه سلطة الضرائب صفقة.

كذلك يقول التقرير إن الس���لطات ال تفرض ضرائب على العاملين في قطاع تطبيق 

الحالل وفق الش���ريعة اليهودية، إضافة إل���ى أن كل الجمعيات التي تعمل في قطاع 

الخدمات الدينية ال تجبي ضرائب، وحس���ب التقدير فإن هذا خسارة لخزينة الضرائب 

بنحو 410 ماليين شيكل، وهو ما يعادل 108 ماليين دوالر سنويا. 

جميع الوزارات  والمؤسسات
ويع���دد التقرير مجاالت صرف مختلفة على قطاع الدي���ن اليهودي من خالل جميع 

الوزارات، عدا عن بنود إضافية دخلت إلى الموازنة العامة في هذا العام، مثل تخصيص 

8 ماليين دوالر إلقامة مؤسس���ات دينية، عدا ما هو مقرر من قبل، وتخصيص 5 ماليين 

دوالر إلقامة ضريح ألحد الحاخامين وتمويل زيارة سنوية له، إضافة إلى 250 ألف دوالر 

إلحياء ذكرى حاخامين سابقين.  ومن البنود الالفتة تخصيص ميزانية 670 ألف دوالر 

سنويا لالستشارة في مجال زيادة الخصوبة )النسل( بحسب الشريعة، من خالل معهد 

“الخصوبة والطب بموجب الشريعة اليهودية”.

وم���ن أب���رز الجمعيات الدينية الت���ي تتلقى ميزانية حكومي���ة، جمعية متخصصة 

بتعمي���ق الهوية الدينية اليهودية بين ط���الب الجامعات، وتقاضت الجمعية في كل 

ع���ام 5ر1 مليون دوالر. كما أن جمعية أخ���رى تهتم بنقل كتب توراة قديمة من العالم 

إلى إسرائيل تلقت هذا العام حوالي 130 ألف دوالر.   

وتتلقى الوكالة اليهودية )الصهيونية( سنويا ماليين الدوالرات، من أجل تحويلها 

إلى أطر دينية مختلفة، مثل 85ر6 مليون دوالر سنويا من أجل تحويلها لمعهد تأهيل 

حاخامين ورابانيم مؤهلين للتهويد، و300 ألف دوالر من أجل تعميق الهوية الدينية 

اليهودية لدى الجنود المّسرحين، أي الذين أنهوا خدمتهم اإللزامية.

تحقيق جديد: صرف مليارات على شؤون الدين اليهودي في إسرائيل وتشتت الميزانيات يصعب حصرها!
* الميزانية التقديرية التــي تصــرف مبـــاشــــرة على الشــؤون الدينية اليهوديــة تصل إلــى 7ر8 مليار شـيكل )3ر2 مليــار دوالر(  *

* كلفة االقتصاد ككل من تسهيالت ضريبية وعدم انخراط عشرات اآلالف في سوق العمل ارتفعت بنسبة عالية دون تحديـد *

استنكر سياس���يون إسرائيليون، خصوصا من أحزاب الوسط - اليسار، دعوة 

عضو الكنيس���ت، بتس���لئيل س���موتريتش، من »البيت اليهودي«، في بداية 

شهر نيسان الحالي، إلى الفصل بين النساء العربيات واليهوديات في أقسام 

الوالدة في المستشفيات.

لك���ن هذه االس���تنكارات، خصوصا من جانب أقطاب الحكومة اإلس���رائيلية 

اليميني���ة المتطرف���ة، ال تتالءم مع حمالت التحريض الت���ي يقومون بها ضد 

الفلس���طينيين، ف���ي كال جانبي الخ���ط األخضر، يوميا تقريب���ا، من أجل حقن 

وتغذية الرأي العام اإلسرائيلي باألفكار العنصرية المتطرفة. 

وأظهر استطالع للرأي العام في إسرائيل، نشرته اإلذاعة العامة اإلسرائيلية 

يوم 8 نيس���ان الجاري، أن 41% من اليهود في إس���رائيل يؤيدون الفصل بين 

العرب واليهود في المستش���فيات. وأيد فص���ال كهذا 3% فقط من العرب، ما 

يدل مرة أخرى على تغلغل األفكار العنصرية بشكل واسع بين اليهود.  

وترتفع نس���بة المؤيدي���ن للفصل بين الع���رب واليهود بش���كل كبير في 

صفوف المتدينين اليهود وتصل إلى 72%، بينما عارض هذا الفصل 72% من 

العلمانيين و62% من المتدينين المحافظين، وفقا لالستطالع. 

وكان س���موتريتش قد كتب في حس���ابه على موقع “تويت���ر” أن “زوجتي 

ليست عنصرية أبدا، لكن بعد الوالدة تريد أن ترتاح وال تريد الحفالت الحاشدة 

المعتادة لدى عائالت الوالدات العربيات”.

وأضاف أنه “طبيعي أال ترغب زوجتي باالس���تلقاء ق���رب واحدة أنجبت للتو 

طفال ربما س���يرغب بقتل طفلها بعد عشرين عاما... العرب هم أعدائي ولذلك 

ال يسرني أن أكون برفقتهم”. 

وغالبا ما ينشر سموتريتش ويتفوه بعبارات عنصرية ومؤيدة لإلرهاب اليهودي، 

واعتبر مؤخرا أن جريمة حرق عائلة دوابشة من قرية دوما “ليست إرهابا”.

الفصل قائم ومنذ سنين طويلة
شرت في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن أقوال سموتريتش 

ُ
أظهرت تقارير ن

لم تأت من فراغ، وأن الفصل بين اليهود والعرب في كثير من المستش���فيات 

اإلس���رائيلية حاصل فعال ومنذ سنوات طويلة، كما تبين أنه على الرغم من أن 

وزارة الصحة أعلنت معارضتها للفصل منذ سنوات، إال أنها لم تفعل شيئا ألن 

الفصل ما زال قائما حتى اليوم. 

ويغ���ض األطب���اء وإدارات المستش���فيات الط���رف عن هذا الفص���ل، برغم 

أن المستش���فيات تكس���ب آالف الش���واكل مقاب���ل كل ام���رأة وال���دة، إال أن 

المستش���فيات تنظر إلى هذا الفصل بين العربيات واليهوديات بأنه جزء من 

شروط الراحة للوالدات اليهوديات.  

وذكرت اإلذاعة العامة اإلس���رائيلية أن ه���ذا الفصل بين الوالدات العربيات 

واليهوديات حاصل في مستش���فيات مثل »هداس���ا« بفرعيها في عين كارم 

والعيسوية في القدس، وفي مستشفى »إيخيلوف« في تل أبيب ومستشفى 

»ِمئير« في كفار سابا، سواء بطلب من الوالدات أو بشكل أوتوماتيكي.

ونفت جميع المستشفيات وجود سياسة فصل كهذه لديها، لكنها اعترفت 

بأنه في حال طلبت والدات ذلك فإن المستشفى يستجيب لهن. 

يش���ار إلى أن هذا الفصل ممنوع وفقا للقانون ألنه يعكس عنصرية صرفة 

وتميي���زا بين المرضى من جانب المستش���فى، لكن صحيفة “هآرتس” أكدت 

أن “من يعرف المؤسسة الصحية من الداخل يعرف أن هذه الظاهرة موجودة 

في مستش���فيات عديدة منذ فترة طويلة، وتب���دأ أحيانا منذ حضور الوالدات 

إلى المستشفيات”.  

ويخدم مستش���فى “هداس���ا” في العيسوية الس���كان الفلسطينيين في 

شمال القدس الشرقية والسكان اليهود الحريديم في المنطقة.

ونقل���ت الصحيف���ة ع���ن ممرضة قابل���ة عملت في قس���م ال���والدة في هذا 

المستشفى قولها إنه “يدخل ’العامل الديمغرافي’، إذا تحدثنا بلغة نظيفة، 

ف���ي غرف الوالدة ه���ذه. وعندما ب���دأوا بتعليمي األنظمة، ف���ي بداية عملي، 

أوضحوا لي أنه بعد أن تنجب امرأة علّي أن أتصل بقسم الوالدة وهناك يسألون 

’ناطقة )بالعربية( أم ليست ناطقة؟’ وبناء على ذلك يوزعونهن على الغرف”. 

وأضافت القابلة نفس����ها أنه “يوجد نوعان من الغرف في قسم الوالدة: غرف لست 

والدات مع غرفة مراحيض واحدة، وغرف مريحة لوالدتين أو ثالث. وواضح أن الوالدات 

العربيات يتم تجميعهن في الغرف األقل راحة، من دون عالقة بوقت الوالدة”.

وأشارت القابلة إلى أن التمييز ضد الوالدات العربيات في المستشفى متأصل. 

وقالت “توجد في قس���م الوالدة في هداس���ا هار هتس���وفيم )العيسوية( 

أرب���ع غرف ضيق���ة ومكتظة وثالث غرف أخرى رحبة وإحداه���ا، الغرفة رقم 6، 

تعتبر األفخم وهي مطلة على البلدة القديمة. وفي بداية تأهيلي للعمل جرى 

التوضيح أنه ال يتم إدخال عربيات إلى الغرفة رقم 6”.

وأضافت أنه “في أحد أيامي األولى في العمل وصلت امرأة عربية على وشك 

الوالدة وأدخلتها إلى الغرفة الش���اغرة، رقم 6، وعلى الفور جاءت عدة قابالت 

وقلن لي إن هذه غرفة ليست للعربيات وإنما لليهوديات فقط”. 

وقالت القابلة نفس���ها إنه “سمعت أكثر من مرة واحدة قابالت يقلن بعد أن 

ولدت امرأة فلسطينية: ’ُولد مخرب آخر’”.     

وسياسة الفصل هذه متبعة ضد المواطنات العربيات في إسرائيل أيضا. 

وتطرقت منظمة “أطباء لحقوق اإلنس���ان” إلى هذا التمييز في العام 2013 بعد 

نش���ر تعليقات في ش���بكات التواصل االجتماعي تطلب فيها نس���اء يهوديات 

“توصيات” حول مستشفيات تمارس الفصل بين اليهوديات وغير اليهوديات.  

ش���رت في العقد الماض���ي تقارير حول هذه الظاهرة، لك���ن من أجل االطالع 
ُ
ون

على حجم ه���ذه الظاهرة، اتصلت مندوبات من “أطباء لحقوق اإلنس���ان” هاتفيا 

بمستش���فيات وعرضن أنفسهن كنس���اء يقتربن من موعد اإلنجاب واستوضحن 

إمكانيات الفصل. 

وجرت هذه االتصاالت مع مستش���فيات “س���وروكا” في بئر السبع و”مئير” 

في كفر سابا و”كرمل” في حيفا و”هيلل يافيه” في الخضيرة. ووفقا للمنظمة 

فإن اإلجابات كانت متطابقة في جميع هذه المستش���فيات، ومؤداها أنه يتم 

بذل جهد في األقس���ام للفصل بي���ن الوالدات من خلفي���ات مختلفة، كما أن 

االنطباع هو أن طلبات الفصل هذه ليست استثنائية وتعتبر شرعية.  

تمييز ضد الوالدات األثيوبيات أيضا
تكشف جراء العاصفة التي أثارتها أقوال سموتريتش جانب آخر من الفصل 

على خلف عنصرية بين الوالدات في المستش���فيات اإلس���رائيلية، وتبين أن 

هذا الفصل يس���ري على الوالدات من اليهود الفالش���ا، الذين اس���تجلبتهم 

إسرائيل من أثيوبيا. 

وقال���ت مديرة قس���م ال���والدة في مستش���فى »هداس���ا« في العيس���وية، 

البروفسور دروريت هوخنر، األسبوع الماضي، إنها كانت تأخذ بالحسبان طلب 

نساء يهوديات أال يرقدن في غرفة واحدة مع والدات أثيوبيات.  

وفي إثر هذا التصريح، قالت عضو الكنيس���ت السابقة بنينا تامنو – شاطا، 

وهي من أصول أثيوبية، لموقع »والال« االلكتروني، إنها مرت بتجربة شخصية 

في هذا الس���ياق، وإنه »عندما أنجبت في المرة األولى س���ار كل ش���يء على ما 

يرام، لكن الحدث وقع عندما أنجبت في المرة الثانية«.  

وأوضحت أنه »كنت األولى ف���ي غرفة االنتظار للوالدات، وكانت هناك غرفة 

فاخ���رة توجد فيها والدتان فق���ط. وجاءت بعدي امرأة، وبعد س���اعة لم تكن 

هناك. وبعد ذلك جاءت امرأة أخرى وتبخرت. لم أطرح أس���ئلة، لكن السبب كان 

واضحا لي. فبعد أن خرجت كلتا المرأتين استنتجت السبب«. 

ورأت تامنو – ش���اطا أن س���بب خروج الوالدتين من الغرف���ة وعدم رغبتهما 

بالبقاء برفقتها مرتبط بقضية إلقاء وجبات الدم التي تبرع بها إس���رائيليون 

من أصول أثيوبية لالش���تباه بأنها قد تكون مصابة بجرثومة HIV التي تسبب 

فصل النساء العربيات واليهوديات في أقسام الوالدة في المستشفيات- ظاهرة قديمة!
*الحكومات اإلسرائيلية امتنعت عن معالجة ظاهرة الفصل هذه التي تشمل أيضا نساء يهوديات من أصول أثيوبية*

مرض اإليدز.

وقالت إنه “كان واضحا لي أن هذا ما دفعهن إلى المغادرة، وهذه انعكاسات 

لجهاز صحة يسمح لنفسه بأال يقبل دما من امرأة مثلي”.  

وعقبت على أقوال رئيس���ة قس���م الوالدات بالقول إنه���ا “تقول من دون أن 

ترمش إنها س���محت بفصل بين نس���اء متنوعات. إننا في حالة تآكل أخالقي 

وقيمي في دولة إسرائيل. ولو حدث هذا لليهود في أوروبا لوقفنا جميعا على 

األقدام. بإمكاني أن أواجه عنصري���ة في مجتمع مغلق، لكن عندما أضطر إلى 

س���ماع امرأة تمثل جهاز الصحة تقول م���ا قالته، تبقى لي أن أقول فقط بأننا 

فقدنا صوابنا، ونحن موجودون في مكان سيء للغاية”. 

قاض إسرائيلي: أقوال سموتريتش ليست عنصرية
ش���رت في الصحافة اإلس���رائيلية عدة مقاالت قال كاتبوها، اليس���اريون 

ُ
ن

والليبراليون واليمينيون، إن سموتريتش عبر عن رأي الكثير من اإلسرائيليين، 

وأكد ذل���ك االس���تطالع أعاله وممارس���ات مستش���فيات وامتن���اع الحكومة 

اإلس���رائيلية، ممثلة بوزارة الصحة، عن معالجة ظاهرة الفصل بين العربيات 

واليهوديات في المستشفيات.

وتلقى س���موتريتش دعما م���ن قاضي المحكمة المركزي���ة المتقاعد، أوري 

شتروزمان، الذي تولى منصب رئيس لجنة االنتخابات لمؤسسات حزب الليكود 

وعضو اللجنة اإلدارية في »معهد اإلستراتيجية الصهيونية« اليميني.

وقال شتروزمان في مقابلة أجرتها معه صحيفة الصهيونية الدينية “عوالم 

كت���ان” )عالم صغير( ونش���رتها أول من أمس، األحد، إن أقوال س���موتريتش 

“ليس���ت عنصرية. وبسبب اعتبارات سياسية، وباألس���اس بسبب نفاق، نحن 

نتجاهل وجود حرب بيننا وبين العربي بكامله. ونحن في حرب ش���ديدة مع ما 

يسمى ’الس���لطة الفلسطينية’، كما أن عرب إس���رائيل يصرحون بأنهم أبناء 

عائلة وقومية أولئك الذين يقطنون في الضفة الغربية”. 

وأضاف شتروزمان أن “هذه المجموعة السكانية موجودة في حالة تناقض 

مصالح بنيوية، ولذلك فإنه مفهوم تماما أن تقول نس���اء يهوديات إنه ليس 

مريحا لهن أن يرقدن إلى جانب عربيات يخوض شعبهن حربا معنا”.

وتابع أنه “قرأت إجابة السيدة س���موتريتش، التي قالت إن معارفها قتلوا 

عل���ى أيدي مخربين ع���رب. أال يمكن فهمه���ا مع تاريخ كه���ذا؟ وإذا ما قالت 

يهودي���ة بعد أن لم ييأس العرب من محاوالتهم إللقائنا من هنا أنها ال تريد 

أن ترقد في المستش���فى إلى جانب عربية، فهذه عنصرية؟. إذا حل الس���الم 

ونري���د الفصل، فهذه س���تكون عنصرية. وبرأيي أنه عندما يأتي الس���الم لن 

يكون وضع كهذا”.  

وقال شتروزمان إنه وزوجته رقدا إلى جانب عرب ولم ينزعجا من ذلك. وتابع 

“لقد التقينا بممرضين وبأطباء عرب في المستشفى وكانوا ناجعين ومؤدبين، 

وأكثر من اليهود أحيانا”.

وعبر ه���ذا القاضي عن معارضته لمنح العرب مس���اواة، خاصة فيما يتعلق 

بقرارات حول إس���رائيل ومس���تقبلها، برغم أن األقلية العربية في إس���رائيل 

ملتزمة بواجباتها، مثل دفع الضرائب واحترام القانون. 

وق���ال إن “الع���رب لن يكونوا ش���ركاء في ق���رارات مصيرية لش���عب ودولة 

إس���رائيل. ال يعقل أن يكون لعضو كنيس���ت عربي الحق ف���ي التصويت على 

ميزانية األم���ن. وال يعقل أن يحارب ابني في رام الله، وعضو كنيس���ت عربي 

يح���دد ميزانيته األمني���ة. وليس صدفة أنه ال يوجد تمثي���ل عربي في لجنة 

الخارجية واألمن )في الكنيس���ت(، وعندما دخلها عضو كنيست عربي شكلوا 

لجنة فرعية لمناقشة األمور السرية”. 

واعتبر ش���تروزمان أنه “طالما أن دولة إس���رائيل ال تعيش في أمان، ينبغي 

منح أفضلية لليهود في المسائل الوجودية مثل جمع الشتات واالستيطان”.  

هوس الجدران اإلسرائيلي يصل لغرف الوالدة.
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أصدرت الحكومة اإلسرائيلية، في ش���هر آذار األخير، تقريرا رسميا بعنوان 

“مقايي���س جودة الحي���اة، العيش والمناع���ة القومي���ة 2013 – 2014” وفيه 

معطيات رس���مية عن مجاالت حياتية مختلفة في البالد تحاول، كلها، تقديم 

إجابة على الس���ؤال المركزي التالي: كيف هي الحياة في إسرائيل، حقا؟ وهو 

التقرير األول من نوعه وفي شموليته الذي يصدر في إسرائيل منذ إقامتها. 

ويعرض التقرير صورة واسعة وتفصيلية حول وضع االقتصاد في إسرائيل، 

المجتم���ع والبيئة، بالنظ���ر إلى مختل���ف المجاالت الحياتية المش���مولة في 

مقاييس “جودة الحياة” والتي تؤثر عليها تأثيرا فعليا. 

وقد تولى معالجة وإعداد اس���تنتاجات هذا التقري���ر أكثر من 200 مختص 

وخبير من ال���وزارات الحكومي���ة المختلفة، البنك المركزي )بنك إس���رائيل(، 

مؤسس���ة “التأمين القومي”، م���ن الباحثين األكاديميي���ن والموظفين الكبار 

في القطاع العام، تحت إش���راف مكتب اإلحصاء المركزي الرسمي اإلسرائيلي، 

المجلس الوطني لالقتصاد ووزارة البيئة، بمرافقة مهنية وثيقة من “منظمة 

التع���اون والتنمي���ة االقتصادية” )OECD( ، الش���ريكة األساس���ية في هذا 

التقرير الذي يصدر، خصيصا، لمناسبة “يوم الصحة العالمي”. 

وفي أوائل شهر نيسان الجاري )7 منه تحديدا( نشر مكتب اإلحصاء المركزي 

اإلس����رائيلي بعض المعطيات التي وردت في ه����ذا التقرير، األول من نوعه كما 

أش����رنا. ومن هذه المعطيات، التي نشرت، ترتسم صورة قاتمة جدا عن األوضاع 

الصحي����ة التي يعيش����ها الفلس����طينيون المواطن����ون في إس����رائيل، إذ تؤكد 

المعطيات الرس����مية وجود فجوات عميقة بين أوض����اع هؤالء الصحية واألوضاع 

الصحية بين المواطنين اليهود بشكل خاص وفي إسرائيل بوجه عام.   

ويش���كل مجال الصحة واح���دًا من أصل 11 مجاال حياتيا تش���ملها مقاييس 

“جودة الحي���اة” وهو يش���مل، بدوره، مقايي���س موضوعي���ة وذاتية تغطي 

المواضيع التالية: الصحة الجس���دية والصحة النفسية، وضع الجهاز الصحي 

العام، مع���دالت اإلصابة باألم���راض، الوفيات ومأمول الحي���اة )معدل الحياة 

المتوقع(، وسط مقارنتها مع المعطيات في دول منظمة OECD، بالمتوسط. 

وقد أش���ار مكتب اإلحصاء المرك���زي، على هامش ه���ذه المعطيات، إلى أن 

المسح سوف يشمل في المستقبل، وابتداء من السنة القادمة، مقاييس أخرى 

جديدة تتطرق إلى اإلصابة بأمراض شائعة )مثل السرطان، بأنواعه المختلفة، 

والسكري، بشكل خاص(، مس���توى الثقة الجماهيرية بالجهاز الصحي العام، 

نمط الحياة الصحي ومعدالت األش���خاص الذين يمارسون النشاط الجسماني 

ويحافظون عل���ى اللياقة البدينة الالئقة.  أما أب���رز المعطيات التي تضمنها 

التقرير ونشرها مكتب اإلحصاء المركزي فتشمل: 

وفيات األطفال
ش���هدت الفترة بين العامي���ن 2000 و 2014 حدوث انخف���اض متواصل في 

معدالت وفيات األطفال في إس���رائيل، غي���ر أن الفجوة ما بين معدالت وفيات 

األطفال في الوس���ط العربي ومعدالتها في الوس���ط اليهودي بقيت مرتفعة 

عند 5ر2 � 8ر2 طفل عربي مقابل طفل يهودي واحد. وفي العام 2014، بلغ معدل 

وفيات األطفال حتى س���ن سنة واحدة 6 أطفال عرب من كل ألف والدة سليمة 

مقابل 2ر2 طفال يهودي، بينما انخفضت هذه النس���بة خالل العقد األخير من 

1ر8 إلى 6 أطفال عرب )26%( مقابل 2ر2 طفل يهودي )%29(.  

في ل���واء الجنوب )النقب(، بلغت نس���بة وفي���ات األطفال ف���ي الفترة بين 

العامين 2011 و2013 نحو 6ر5 طفل، وهي النسبة األعلى من بين جميع األلوية 

في إس���رائيل، حيث بلغت في ل���واء تل أبيب 3ر2 وفي ل���واء المركز 5ر2 وفي 

لواء “يهودا والس���امرة” )المس���توطنون في الضفة الغربية( 5ر2. وبالمقارنة 

مع المعدالت الدولية )للعام 2013(، احتلت إس���رائيل المرتبة ال� 13 بين دول 

منظمة  OECD من حيث معدالت وفيات األطفال.

مأمول الحياة
 OECD احتلت إس���رائيل في العام 2013 المرتبة الس���ابعة بين دول منظمة

من حيث معدل مأمول الحياة، بمعدل متوسط بلغ 1ر82 سنة، وهو أعلى ب� 6ر1 

سنة من المعدل المتوسط في دول منظمة OECD )5ر80 سنة(. 

في الفترة ما بين العامين 2000 و 2014، س���جل مأمول الحياة في إس���رائيل 

ارتفاعا ملحوظا: ب� 6ر3 س���نة بين الرجال وب� 2ر3 س���نة بين النساء )من 7ر76 

إل���ى 3ر80 بين الرج���ال ومن 9ر80 إلى 1ر84 بين النس���اء(. أما بين المواطنين 

العرب، فكان مأمول الحياة أقل منه بين اليهود، بين الرجال وبين النساء على 

حد سواء. ال بل تعمق الفارق بين الرجال العرب والرجال اليهود خالل السنوات 

األخي���رة وهو يبلغ 3ر4 س���نة لصالح الرج���ال اليهود. أما الفارق بين النس���اء 

اليهوديات والنساء العربيات فيبلغ 3ر3 سنة لصالح النساء اليهوديات. 

ويبل���غ الفارق في مأمول الحي���اة بين الرجال اليهود والنس���اء اليهوديات 

4ر3 سنة لصالح النس���اء اليهوديات، بينما يبلغ الفارق بين النساء العربيات 

والرجال العرب 3ر4 سنة لصالح النساء العربيات. 

وف���ي العام 2013، بلغ مأمول الحياة بين الرجال في إس���رائيل 3ر80 س���نة، 

وهي إحدى النسب األعلى بين دول منظمة OECD � الثالثة، سوية مع إيطاليا، 

بينما تحتل النساء اإلسرائيليات مرتبة أدنى من حيث مأمول الحياة � المرتبة 

الحادية عشرة بمعدل 9ر83 سنة، سوية مع لوكسمبورغ. 

الوضع الصحي العام
خالل العام 2013، وصف 80% من الس���كان في إس���رائيل وضعهم الصحي 

الع���ام بأنه “جيد جدا” أو “جيد”. أما نس���بة هؤالء )الذي���ن وصفوا وضعهم 

الصح���ي بأنه “جيد جدا” أو “جيد”( بي���ن المواطنين العرب فكانت أقل منها 

بين اليهود، من الرجال والنس���اء على حد س���واء: 73% من المواطنين العرب 

قال���وا إن وضعهم الصحي “جيد جدا” أو “جي���د”، مقابل 82% من المواطنين 

اليهود. 

وأفادت المعطيات الرسمية بأن وصف الوضع الصحي العام بأنه “جيد جدا” 

أو “جي���د” ينخفض ويتراجع مع التقدم في الس���ن: فنح���و 100% تقريبا من 

مجمل المواطنين في إسرائيل في سن 20 � 44 عاما في العام 2013، من الرجال 

والنساء، قالوا إن وضعهم الصحي “جيد جدا” أو “جيد”، بينما انخفضت هذه 

النسبة إلى 45% فقط بين المواطنين في سن 65 عاما وما فوق. 

ولوحظ أن نسبة الرجال الذين وصفوا حالتهم الصحية بأنها “جيدة جدا” أو 

“جيدة” كانت أعلى من نسبتها بين النساء � 52% من الرجال مقابل 40% فقط 

من النس���اء. وتصف النساء في سن 65 عاما وما فوق حالتهن الصحية، إجماال، 

بأنها أسوأ من الحالة الصحية بين الرجال في الفئة العمرية ذاتها.

وفي المقارنة مع المعطيات الدولية للعام 2013، يتضح أن إس���رائيل تحتل 

المرتب���ة ال� 8 بين دول منظمة OECD م���ن حيث الوضع الصحي العام، إذ قال 

80% من المواطنين في إس���رائيل إن وضعهم الصحي “جيد جدا” أو “جيد”، 

بينما بلغ المعدل العام في دول هذه المنظمة 2ر%69. 

زيادة الوزن والسمنة الزائدة
أكثر من ُربع الطالب في المدارس اإلس���رائيلية حتى الصف التاس���ع )%27( 

كان���وا يعانون من زيادة الوزن أو من الس���منة الزائدة في العام 2012. أما بين 

الطالب في الصف األول فبلغت نسبة هؤالء 21%، مقابل 30% من طالب الصف 

السابع. وهي النسب ذاتها التي سجلت في الفترة الواقعة بين العامين 2011 

و 2013 أيضا. 

وق���د لوحظ أن نس���بة الطالب الذين يعانون من الوزن الزائد أو من الس���منة 

الزائ���دة ترتفع من الص���ف األول حتى الصف الخامس، حيث تس���تقر حتى 

الصف الس���ادس ثم تعود إلى االنخفاض في الصف التاسع. وقد بقيت نسبة 

الطالب الذين يعانون من الوزن الزائد أو من الس���منة الزائدة على حالها خالل 

السنوات األخيرة، إذ بلغت في العام 2014 نحو 9% من طالب الصف األول ونحو 

13% من طالب الصف السابع. 

أما بين الطالب الع���رب البدو وبين الطالب الحريديم، في صفوف األول وفي 

صفوف السابع على حد س���واء، فإن نسبة الذين يعانون من الوزن الزائد ومن 

السمنة الزائدة بينهم هي أقل بصورة ملحوظة عما هي بين الطالب عامة في 

إس���رائيل في المرحلة نفسها: في العام 2104، بلغت نسبة الطالب الحريديم 

في الص���ف األول الذين يعانون من الوزن الزائد أو من الس���منة الزائدة %14، 

مقاب���ل 11% بين الط���الب العرب الب���دو. وارتفعت هذه النس���بة بين الطالب 

الحريدي���م في الصف الس���ابع إل���ى 24% كما ارتفعت بين الط���الب البدو في 

المرحلة نفسها إلى %25. 

وف���ي المعدل العام في إس���رائيل، يعاني 21% من ط���الب صفوف األول من 

الوزن الزائد أو من السمنة الزائدة بينما تبلغ النسبة بين طالب صفوف السابع 

 .%30

وأكدت المعطيات الرس���مية أن معدالت الس���منة الزائ���دة بين المواطنين 

العرب هي أعلى منها بين المواطنين اليهود، وخاصة بين الطالب في صفوف 

السابع االبتدائي. 

وتبلغ نسبة الطالب العرب في الصف السابع الذين يعانون من الوزن الزائد 

أو من الس���منة الزائدة نحو 39%، مقابل 30% في المعدل اإلس���رائيلي العام. 

أما بين الطالب العرب في الصف األول فتبلغ نسبة هؤالء 24%، مقابل 21% في 

المعدل اإلسرائيلي العام. 

وتؤكد المعطيات أيضا أن االرتفاع في نسبة الطالب الذين يعانون من الوزن 

الزائد أو من الس���منة الزائدة بين الصف األول والصف الس���ابع هو أعلى وأبرز 

بين الطالب العرب عما هو بين الطالب اليهود في المرحلة ذاتها.   

االكتئاب
خالل العام 2013، صرح 34% من أبناء الش���بيبة في سن 20 سنة وما فوق في 

إس���رائيل بأنهم يش���عرون باالكتئاب في أحيان متقاربة أو من حين إلى آخر، 

بينما صرح 9% منهم بأنهم يشعرون باالكتئاب في فترات متقاربة جدا. ومن 

بين هؤالء، قال 49% من الش���بان العرب إنهم يشعرون باالكتئاب من حين إلى 

آخ���ر أو في فترات متقاربة، مقابل 30% من الش���بان اليهود. أما بين النس���اء 

فكانت النسبة 40%، مقابل 27% بين الرجال.

وأشارت المعطيات الرسمية إلى أن الشعور باالكتئاب يزداد مع التقدم في 

الس���ن: 32% من أبناء 20 � 44 عاما، 35% من أبناء 45 � 64 عاما و 38% من أبناء 

65 عاما وما فوق. 

وقد س���جل هبوط في نس���بة الذين كانوا يعانون من الشعور باالكتئاب في 

الع���ام 2010، إذ انخفضت نس���بتهم العامة إل���ى 26%، مقابل 38% في العام 

2003 و 34% في العام 2007، بينما عادت هذه النس���بة إلى االرتفاع في العام 

2013 لتستقر على ما كانت عليه في العام 2007 )%34(. 

التدخين
تس���تند المعطيات عن التدخي���ن إلى اإلفادات الش���خصية الفردية، وهي 

تبين أن 2ر16% من أبناء الش���بيبة في س���ن 21 عاما وما فوق في إسرائيل قالوا 

إنهم دخن���وا في العام 2013 س���يجارة واحدة على األقل ف���ي اليوم. وتقول 

المعطيات إنه يمكن مالحظة حصول تراجع وهبوط في نس���بة المدخنين من 

أبناء الجنس���ين وأن نسبة المدخنين )الرجال والنساء( في إسرائيل عامة هي 

أقل من نسبتهم المتوسطة في دول منظمة OECD: 2ر16% مقابل 7ر%19. 

وتبين المعطيات أن نس���بة الرجال المدخنين هي أعلى من نس���بة النس���اء 

المدخن���ات، ف���ي جميع المراحل العمري���ة، حيث بلغ الفارق ف���ي العام 2013 

نحو 11% “لصالح” الرجال، بينما تتقلص هذه النس���بة مع الس���نوات، بشكل 

متواصل، على خلفية إقالع كثيرين من الرجال عن التدخين. 

أما بين المواطنين العرب في إس���رائيل، فتبلغ نسبة المدخنين 4ر35% من 

الرجال و 1ر4% بين النساء، مقابل 1ر19% من الرجال اليهود و 2ر12% من النساء 

اليهوديات. 

تقرير حكومي رسمي صدر في إسرائيل لمناسبة “يوم الصحة العالمي”:

فجوات صحية عميقة في المجتمع العربي - معدالت أعلى في وفيات
األطفال والتدخين والسمنة الزائدة ومعدالت أقل في مأمول الحياة!

أكد »مركز أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة االجتماعية في إسرائيل« 

في تقريره الس���نوي »ص���ورة الوضع االجتماعي في إس���رائيل 2015« الصادر 

مؤخرا، أن معطي���ات األوضاع االقتصادية تنعكس ف���ي نهاية المطاف على 

المستوى الصحي.

وأش���ار المركز إلى أن المستوى الصحي للسكان في إسرائيل يعكس جودة 

الحياة، وعلى نحو أكثر ش���مولية يعكس الفروقات االجتماعية العامة، جودة 

التغذية، جودة البيئة، جودة المس���كن، درجة الوعي للمخاطر الصحية، جودة 

النقل، طبيعة التشغيل، البعد عن مراكز الخدمات الطبية وما إلى ذلك. وأضاف 

رين رئيسيين مستخدمين في 
ّ

أن الفروقات في جودة الحياة تنعكس في مؤش

جمي���ع أنحاء العالم للداللة على الفجوات في المس���توى الصحي، وهما معّدل 

ع ومتوسط العمر المأمول.
ّ

وفيات الرض

ع في إسرائيل 1ر3 في العام 
ّ

وبحسب معطيات المركز، بلغ معدل وفيات الرض

2013، وق���د دّرجها هذا المعّدل في المرتبة 14 من بين دولOECD  وانخفضت 

النس���بة بش���كل كبير منذ العام 1970، لدى اليهود ول���دى العرب. ومع ذلك، 

تزيد نس���بة وفيات األطفال اليوم )2010- 2014( لدى السكان العرب عن نسبة 

الوفيات لدى السكان اليهود ب�6ر2 مرة.

وينطبق األمر كذلك على متوس���ط العمر المأمول عن���د الوالدة، وهو مرتفع 

ا في إسرائيل، لكن مع ذلك، متوسط العمر المأمول لدى الرجال اليهود  نس���بياً

أعلى من متوس���ط عمر الرجال العرب، كما يزيد متوس���ط العمر المأمول لدى 

النساء اليهوديات عن نظيره لدى النساء العربيات.

وتاب���ع التقرير أنه من���ذ انتهاء االنتفاضة الفلس���طينية الثانية، ش���هد 

ا، تفوق معّدالت النمو في أوروبا  االقتصاد اإلس���رائيلي معدالت نمو جيدة جداً

الغربية. فف���ي الفترة ما بين العام 2000 والع���ام 2014، ارتفع الناتج المحلي 

 OECD مة
ّ
اإلجمالي بمعّدل 3ر3% في السنة، مقارنة ب�6ر1% فقط في دول منظ

ع أن ينعكس هذا األمر ف���ي الوضع االقتصادي 
ّ
���ا لذلك كان م���ن المتوق وتبعاً

ا لم يتغّير. لجميع اإلسرائيليين، إال أن متوّسط األجور تقريباً

والمعطيات المتوفرة على المدى األطول، والتي زوّدت بها مؤّسسة التأمين 

ه منذ حوال���ي 25 عاما، خاصة من���ذ انتهاء االنتفاضة 
ّ
الوطني، تش���ير إلى أن

الثاني���ة، لم تصحب النمو في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد زيادة موازية في 

األج���ر الحقيقي. وفي الع���ام 2014 أصبحت الفجوة بينهم���ا أكبر من أي وقت 

مضى.

وأشار التقرير إلى نتائج أخرى، منها:

1. ثم���ار النمو، وبدال من أن تتغلغل نحو األس���فل كما يّدعي قادة الس���وق، 

تتغلغل، على نحو غير طبيعي، نحو األعلى.

لين في “كعكة” الدخل القوم���ي ارتفعت في العقد األخير 
ّ
فحصة المش���غ

)2004-2014( م���ن 14% إلى 17%، وذلك على حس���اب العّمال، الذين انخفضت 

حصتهم من 61% إلى %57.

فين الكبار ارتفع بش���كل ملحوظ، فقد بلغ متوّس���ط تكلفة أجر 
ّ
وأج���ر الموظ

���ر تل أبيب 
ّ

المدي���ر العام في واحدة من الش���ركات ال� 100 المدرجة في مؤش

100، في عام 2014، 01ر5 مليون ش���يكل في الس���نة، أو 417 ألف ش���يكل في 

الشهر. ومتوسط تكلفة األجر السنوية ألصحاب أكبر خمسة مناصب في هذه 

الشركات بلغ 64ر3 مليون شيكل، أو 303 آالف شيكل في الشهر. وتشير هذه 

المبال���غ إلى حدوث انخفاض ما، مقارنة بالع���ام 2013، ولكنها ال تزال خيالية 

بالنسبة للغالبية العظمى من اإلسرائيليين.

وفي العام 2014، كان متوس���ط تكلفة أجور أصحاب أكبر خمسة مناصب في 

الش���ركات المذكورة أعاله أكبر 32 مرة من متوس���ط األجور في السوق )9373 

شيكل للعمال اإلس���رائيليين فقط( وأكبر 70 مرة من الحد األدنى لألجور في 

ذات السنة )4300 شيكل(.

في المقابل، تلقى 3ر31% من األجيرين في الس���وق )في العام 2013( الحد 

  OECDاألدن���ى من األجور، وم���ا دون ذلك. وتلقى 1ر22% أج���را تعتبره منظمة

ا وال يزيد عن ثلثّي متوس���ط األجور في السوق، وهذه النسبة مرتفعة 
اً

منخفض

ا مقارنة بدول تلك المنظمة. جداً

م األجور، كان تمثيل النساء أعلى من 
ّ
وفي المس���تويات المنخفضة في س���ل

ا  تمثيل الرجال: في العام 2013، 5ر32% من عامة النس���اء األجيرات تلقين أجراً

ال يزيد عن الحد األدنى لألجور، مقارنة ب�1ر18% من الرجال األجيرين الرجال.

م األج���ور يمّيز 
ّ
والتمثي���ل الُمف���رط في المس���تويات المنخفضة في س���ل

ا. ففي العام 2014، كان متوس���ط أجرهم أقل ب� 29% من 
اً

األجيري���ن العرب أيض

متوس���ط األجور. في نفس الوقت، زاد متوسط األجور الذي تلقاه األجيرون من 

اليهود الشرقيين عن المعّدل ب� 12%، في حين زاد متوّسط األجور الذي تلقاه 

األجيرون من اليهود الغربيين عن المعّدل ب�%38.

2.  كانت نس���بة غير العاملين في إس���رائيل في شهر تش���رين األول 2015 

ا بين  منخفض���ة، ولكن المع���ّدل القطري يخفي في طياته فج���وات كبيرة جداً

البلدات والفئات الس���كانية. وف���ي التحليل المقارن بي���ن البلدات يتضح أّن 

البل���دات العربية تتصّدر جدول البطالة، وخاص���ة البلدات البدوية في جنوب 

الب���الد. وفي البلدة البدوية األكبر، وهي رهط، بلغت نس���بة طالبي العمل، في 

ش���هر آذار 2015- 4ر31%. وس���ّجلت نس���بة مماثلة في بعض البلدات العربية 

الكبرى في ش���مال البالد- مثل أم الفحم، عرابة، سخنين، طمرة  والمغار. وفي 

غالبية البلدات اليهودية، كانت نسبة البطالة أقل من 5%، بينما سّجلت نسب 

أعلى في بلدات التطوير مثل ديمونا  ويروحام.

3. الطري���ق األمثل نحو مس���تقبل فردي واقتص���ادي- اجتماعي أفضل هو 

���م وااللتح���اق بالتعليم العالي. ولكن، بحس���ب إحصائي���ات 2014، فقط 
ّ
التعل

1ر29% م���ن الفتيان/ الفتيات الذين كان���وا في ربيعهم ال� 17 في العام 2006 

ب���دأوا يدرس���ون حتى العام 2014 في مؤّسس���ة إس���رائيلية للتعليم العالي. 

ونس���بة الشبان والشابات اليهود الملتحقين بالتعليم العالي تساوي ضعفي 

نظرائهم العرب.

وخ���الل الع���ام الدراس���ي 2013- 2014، كان 8ر13% من الش���باب في الفئة 

آخر تقرير لـ »مركز أدفا«:

المستوى الصحي للسكان في إسرائيل يعكس الفجوات في جودة الحياة!
رها الدولة *

ّ
ص الخدمات االجتماعية التي توف

ّ
* سياسات الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة أدت إلى تراجع وتقل

العمرية 20- 29 عاما في إس���رائيل ملتحقين بالجامعات والكليات األكاديمية. 

ا على اإلطالق، ففي البلدات 
اً
غير أن توزيعهم بحس���ب البلدات لم يكن متكافئ

ا بلغت النس���بة 2ر22%، وفي بل���دات التطوير 6ر12% وفي  المتين���ة اقتصادياً

البلدات العربية 4ر%8.

والتفسير األساس���ي للنس���بة المنخفضة للملتحقين بالتعليم العالي هو 

النسبة المنخفضة للشباب/ الش���ابات الذين يحصلون على شهادة البجروت. 

ا من حيث النسب، ففي  ا وتراجعاً واالس���تحقاق لشهادة البجروت ش���هد تقدماً

الع���ام 2013، ارتفعت نس���بة المؤّهلين لنيل ش���هادة بج���روت إلى 4ر%53، 

ولكن في العام 2014 س���ّجل انخفاض طفيف. ونس���بة الملتحقين بالدراسات 

األكاديمية من بين خّريجي المس���ار التعليمي النظري أعلى من نسبتهم من 

بين خّريجي مسار التعليم المهني.

ق بالقضايا االجتماعية، تعّول دولة إس���رائيل 
ّ
وق���ال التقرير إنه فيما يتعل

���ا نحو األعلى بدال من  عل���ى النمو االقتصادي. ولكن ثمار النمو تغلغلت أساساً

ا. والمش���كلة  ا جاداً ال سياس���ياً
ّ
ب تدخ

ّ
األس���فل. ومواجهة ع���دم التكافؤ تتطل

ا بتقلي���ص قدراتها على  تكم���ن ف���ي أّن حكومات إس���رائيل قام���ت تدريجياً

التحّرك، وعلى وجه الخصوص قدراتها المتعلقة بالميزانيات. وأدى ذلك إلى 

رها الدولة، أي خدمات التربية 
ّ
���ص الخدمات االجتماعية التي توف

ّ
تراجع وتقل

والتعليم، الصحة، الرفاه والضمان االجتماعي. واإلنفاق الحكومي الشامل في 

العام 2014 )يش���مل السلطات الحكومية(، والذي بلغ 2ر41% من الناتج المحلي 

اإلجمال���ي، يضع إس���رائيل في نفس الخانة مع دول ش���رق أوروبا والدول ذات 

اإلنفاق الحكومي المنخفض مثل نيوزيلن���دا وكندا )والتي تخّصص تكاليف 

أقل للشؤون األمنية مقارنة بإسرائيل(.

ا نحو  باإلضافة إلى ذلك فإن اهتمامات الحكومات اإلسرائيلية موجهة أساساً

القضايا السياس���ية واألمنية، وعلى رأس���ها الصراع مع الفلسطينيين، والذي 

ينعكس في مواجهات عنيفة تندلع في فترات متقاربة. وحكومات إس���رائيل 

غير متفّرغة لتطوير خطط طويلة األمد لزيادة نس���بة االس���تحقاق لش���هادة 

البجروت، زيادة عدد الطالب الجامعيين أو توس���يع حدود “أمة الستارت- أب” 

خارج “دولة تل أبيب”.
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