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في أعقاب قرار المحكمة العليا بشأن احتجاز جثامين فلسطينية:

الحكومة اإلسرائيلية تطلب بحث الموضوع مجددًا وتعلن“ :لن نعيد الجثامين”!
*في حال رفض المحكمة العليا بحث الموضوع مرة أخرى ستلجأ الحكومة ـ وفق توصية المحكمة!
ـ إلى تشريع قانون جديد خاص يخولها صالحية احتجاز الجثامين*
تبنى المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون السياس���ية -األمنية
(الكابنيت) ،في جلس���ة خاصة عقدها صباح أمس االثنين ،توصية المستشار
القانون���ي للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،التوجه إل���ى “محكمة العدل العليا”
اإلس���رائيلية بطلب إجراء بحث إضاف���ي ،مجدد ،في مس���ألة احتجاز جثامين
ش���هداء فلس���طينيين “لغرض المس���اومة في المفاوض���ات” ،مؤكدا إصرار
الحكومة اإلس���رائيلية على مواصلة احتجاز تلك الجثامين ومهددا بالمبادرة
إلى تش���ريع قانون جديد يتيح لها ذلك ،رسميا وقانونيا ،من خالل تجاوز قرار
المحكمة العليا األخير الذي منع الحكومة من مواصلة احتجاز الجثامين.
وأكد الوزراء أعضاء المجلس ال���وزاري المصغر ،أمس ،أن “جثامين المخربين
ُ
ل���ن تعاد” وأن “المبادئ ال���واردة في رأي أغلبية قض���اة المحكمة العليا غير
مقبول���ة”! وقرر “الكابنيت” ،في ختام جلس���ته ،التقدم إل���ى المحكمة العليا
بطلب لمناقش���ة الموضوع مرة أخرى ،في إطار “بح���ث إضافي” ،واالمتناع في
ه���ذه المرحلة عن طرح مش���روع قانوني حكومي خاص له���ذا الغرض “ريثما
ُ
تصدر المحكمة العليا جوابها بشأن طلب البحث اإلضافي”.
وفور انتهاء جلس���ة “الكابنيت” ،نش���ر زعيم حزب “البيت اليهودي” ،وزير
التربي���ة والتعليم نفتالي بيني���ت ،تغريدة على حس���ابه الخاص على موقع
“تويتر” ،قال فيه“ :انتهيت ّ
للتو من قراءة صفحات قرار القاضي دانتسيغر
(يورام دانتس���يغر ،قاضي المحكمة العليا اإلس���رائيلية) الـ  60التي ُيصادر
م���ن خاللها صالحية الحكومة في احتجاز جثامين ألغراض المس���اومة ،وذلك
بذريع���ة حقوق المخربين”! وأضاف“ :إنه ق���رار مثير للخجل .ال داعي للتباكي
ّ
والتبرم ،بل علينا ـ حكومة إسرائيل ـ وضع حد لمنحى استيالء المحكمة العليا
ّ
على صالحيات الحكومة .سنقدم ،هذا األسبوع ،مسودة مشروع قانون أساس:
التش���ريع” ،وهو قانون األساس الذي يسعى إلى تقليص صالحيات المحكمة
العليا اإلسرائيلية وإخضاعها لمشيئة الحكومة السياسية.
وكانت المحكمة العليا اإلس���رائيلية قد أصدرت ،يوم الخميس الماضي ،قرار
حكمها الذي يؤكد أنه “ال يجوز لدولة إس���رائيل احتجاز جثامين المخربين ،ألن
ليس ثمة قانون عين���ي وصريح يتيح لها ذلك”! وجاء في قرار المحكمة العليا،
الذي صدر بتأييد قاضيين (يورام دانتس���يغر وج���ورج ّ
قرا) ومعارضة القاضي
الثال���ث (نيل هندل) ،أنه “إذا كانت دولة إس���رائيل معنية بذلك ،فبوس���عها
ّ
س���ن قانون خاص لهذا الغرض ينس���جم مع المعايير القضائية التي تحددها
نصوص القانون اإلسرائيلي وأحكام القانون الدولي” .في المقابل ،رأى القاضي
هندل أن “القانون الحالي يمنح الحكومة صالحية االحتفاظ بالجثامين”!
وأمهلت المحكمة الحكومة اإلسرائيلية فترة ستة أشهر ّ
لسن قانون جديد
كهذا ،مش���ددة على أنه “إذا ل���م يتم ذلك ،خالل الفت���رة المحددة ،فعندئذ
ينبغي إعادة الجثامين إلى العائالت” (الفلسطينية).
وجاء ق���رار المحكمة العليا في خت���ام النظر في طلب التم���اس تقدمت به
إليها عائالت فلسطينية تحتجز السلطات اإلسرائيلية جثامين أبنائها الذين
س���قطوا خالل تنفيذ عمليات ضد أهداف إس���رائيلية ،وذلك في أعقاب قرار
س���ابق اتخذه المجلس الوزاري المصغر اإلس���رائيلي ،في مطلع ش���هر كانون
الثان���ي من العام الجاري ،قض���ى بـ”عدم إعادة جثامي���ن مخربين من حماس
يس���قطون خالل تنفيذ عمليات” وبـ “دفن هذه الجثامين في موقع ُي ّ
عد لهذا
الغرض خصيصا”!
َ
في تلك الجلسة ،بحث “الكابنيت” طرق “استعادة المواطنين اإلسرائيليين
َ َ
المحتجزي���ن في غزة ،أبراهام مانغيس���تو وهش���ام الس���يد ،وكذلك جثتي
الجنديين أورون ش���اؤول وهدار غولدين” اللذين اعتبرتهما إسرائيل ،رسميا،
َ
“مفقودين” ،إثر س���قوطهما خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة
(“الجرف الصامد”) ،في تموز ـ آب  .2014وجاء قراره المذكور ،في نهايتها ،في
“محاول���ة للضغط على عائالت المخربين ،للضغ���ط بالتالي على حماس إلعادة

نتنياهو مترئسًا اجتماع "الكابنيت" أمس.

َ
المواطنين والجثتين”.
وطبق���ا لسياس���ة الحكومة اإلس���رائيلية ه���ذه ،تم دفن س���بعة جثامين
لفلسطينيين في “مقبرة شهداء العدو” في مستوطنة “عميعاد” في الجليل،
َ
محتجزين لدى الش���رطة اإلس���رائيلي ولم يصدر
بينما ال يزال جثمانان آخران
“أمر دفن” لهما بعد.
وكان خالف قد ظهر في جلسة “الكابنيت” السابقة (في كانون الثاني) بين
ّ
موقفي وزي���ر الدفاع ،أفيغدور ليبرمان ،وممثل الجيش اإلس���رائيلي ،الجنرال
نيتس���ان ألون ،رئيس قس���م العمليات .فبينما ع���ارض األول إعادة الجثامين
بدعوى أن سياس���ة احتجاز الجثامين “س���تعزز قوة الردع اإلسرائيلية حيال
فلس���طينيين ينوون تنفيذ عمليات ضد أهداف إس���رائيلية” و”ستؤدي إلى
تقلي���ص عدد ه���ذه العمليات” ،قال الجن���رال ألون إن “الجي���ش يؤيد إعادة
الجثامين إلى العائالت”.
في التماس���ها إلى المحكمة اإلس���رائيلية ،قالت العائالت الفلسطينية إن
ّ
“تمس بحق الشهداء وعائالتهم الدستوري وتشكل
احتجاز جثامين أبنائها
عقابا جماعيا يتعارض مع أحكام القانون الدولي” .وأضافت إنه في حال اللجوء
إل���ى مثل هذا اإلجراء (احتجاز الجثامي���ن) “ينبغي أن يكون ثمة نص قانوني
صريح ّ
يخول الحكوم���ة مثل هذه الصالحية ،وهو ما ال يحققه النص القانوني
الحالي”.
قاضيا األغلبي���ة في قرار المحكمة العليا األخير (من يوم الخميس الماضي)
أك���دا أن القانون الذي تس���تند إلي���ه الحكومة في س���لوكها الحالي (احتجاز
الجثامين) ـ األمر رقم  133من “أنظمة الطوارئ” االنتدابية ـ ال ّ
يخول الحكومة

وصف���ت مص���ادر رفيعة في ائت�ل�اف اليمين الحاكم في إس���رائيل األجواء
الس���ائدة هذه األيام بين األحزاب المكونة لالئت�ل�اف الحكومي وفي داخلها
بأنها «أج���واء تصفيات نهاية الموس���م»! التي تؤش���ر إلى اقت���راب «نقطة
الالعودة» ،المتمثلة في اضطرار الحكومة الحالية وش���خص رئيسها ،بنيامين
نتنياهو ،تحديدا ،إلى تقديم االس���تقالة القس���رية والذه���اب إلى انتخابات
برلماني���ة مبكرة «قد ال يكون أي من الش���ركاء في ه���ذه الحكومة معنيا حقا
بخوضها اآلن» ،كما أكدت المصادر ذاتها.
ومن بين ما يرس���م «أجواء تصفيات نهاية الموس���م» هذه ،تشير المصادر
إياه���ا إلى :األج���واء العامة ف���ي الدولة ـ أج���واء التوتر واإلحب���اط والتخبط؛
المظاهرات الحاش���دة المتكررة لألس���بوع الثالث على التوالي في مدينة تل
أبيب ضد «الفس���اد الس���لطوي»؛ قرب انتهاء التحقيقات الجنائية مع رئيس
الحكومة ،نتنياهو ،في ملفات الرش���وة والفس���اد المختلف���ة والتي «يبدو أن
ال مناص بخلوصها إل���ى تقديم توصيات بتقديم نتنياه���و إلى المحاكمة»؛
ّ
س���تمر ثالث سنوات كاملة منذ
إضافة إلى حقيقة أنه في ش���هر آذار المقبل
االنتخابات البرلمانية األخيرة في إسرائيل (في آذار  ،)2015وهي فترة «أطول
بكثير ،نس���بيا ،من تلك التي صمدت فيها الحكومات اإلس���رائيلية الس���ابقة
خالل العقود األخيرة».
وتؤكد هذه المصادر أن «جميع هذه العوامل ،مجتمعة وكال منها على حدة،
تعي���ق عمل االئتالف الحكومي وأداءه المنس���جم إلى ح���د يجعله غير ممكن
إطالقا».
إلى جانب هذه العوامل ،المركزية ،تش���ير المصادر أيضا إلى حقيقة تورط
رئيس االئتالف الحكومي الحالي ،عضو الكنيس���ت دافي���د بيطان (الليكود)،
في تحقيقات جنائية خطيرة ُي ّ
رجح أنها تس���ير في اتجاه إعداد الئحة اتهام
جنائية ضده في قضايا الرشاوى والغش واالحتيال وخيانة األمانة «مما يجعل
ّ
السوي في منصبه هذا شبه مستحيل».
أداءه
م���ن جهته���ا ،رأت المحلل���ة السياس���ية ـ الحزبية ف���ي موق���ع «واي نت»

عن تكريس “إسرائيل الثالثة”!
بقلم :أنطـوان شلحـت

(أ.ف.ب)

صالحي���ة احتج���از الجثامي���ن “ودفنها في قب���ور مؤقتة ،في انتظ���ار إجراء
مفاوضات حول التبادل ،خالفا لدفنها في قبور دائمة”.
أم���ا قاضي األقلية ،نيل هندل ،ف���رأى أن النص القانوني القائم حاليا يخول
الحكومة احتجاز الجثامين ودفنها “في قبور مؤقتة” ،نظرا ألن دولة إسرائيل
“موجودة ف���ي حالة طوارئ ،بكل ما في الكلمة م���ن معنى ،وحتى من الناحية
القانونية أيضا ،منذ يوم تأسيسها وحتى اليوم”.
وف���ي تعقيبه على ق���رار المحكمة العلي���ا األخير ،أعتبره رئي���س الحكومة،
بنيامين نتنياهو“ ،قرارا إش���كاليا جدا” ،وأعلن أنه سيس���ارع إلى عقد جلسة
خاصة وعاجلة للمجل���س الوزاري المصغر (عقدت أمس) “من أجل إيجاد حلول
قانونية للضغط على حماس” ،ألنه “ممنوع إعطاء حماس جوائز مجانية”.
أما وزيرة العدل ،أييلت ش���اكيد ،فأعلنت ،فور ص���دور قرار المحكمة العليا،
أنها ستبادر إلى طرح “مشروع قانون حكومي يسمح باحتجاز جثامين مخربين
ألغراض المساومة والمفاوضات” .وهو الموقف نفسه الذي أعلنه وزير الدفاع،
ليبرمان ،أيضا.
من جهتها ،اعتب���رت صحيفة “هآرتس” ،ف���ي افتتاحيتها حول الموضوع
(األحد) ،أن قرار المحكمة العليا األخير “يثير الغضب” ألنه “يتشبث بالجانب
القانون���ي الج���اف ،إذ يقول إن احتجاز الجثامين غي���ر ممكن لعدم توفر نص
قانون���ي يتيح ذلك ،ولي���س ألن االحتجاز هو تصرف غي���ر أخالقي” ،خصوصا
وأن قض���اة المحكمة “يدركون جيدا أن الحكومة الحالية ال تتورع عن تش���ريع
أي قان���ون غير أخالقي ،بالتذرع بوجود مخاط���ر أمنية محدقة بالدولة ،بعضها
حقيقي وبعضها اآلخر وهمي”.

تحليالت :مؤشرات إلى بلوغ ائتالف حكومة نتنياهو
«طريقًا مسدودًا» يقود نحو انتخابات مبكرة!
اإلس���رائيلي ،م���وران أزوالي ،أن «بع���ض األحداث التي حصلت هذا األس���بوع
ً
(الماضي) في الحلبة السياس���ية ـ الحزبية اإلس���رائيلية تش���كل دليال قويًا
عل���ى عمق األزمة التي تعصف بهذه الحلبة» .م���ن بين هذه «األحداث» ،مثال،
«االس���تدعاء على عجل» الذي وجهه مكتب رئيس الحكومة نتنياهو ،شخصيا،
هاس���كل (الليكود) ،علما بأنه «م���ن المرجح أن
إلى عضو الكنيس���ت ش���ارين
ِ
الغالبية العظمى من الجمهور في إس���رائيل لم تس���مع بهذا االسم من قبل»!
أما الس���بب وراء هذا «االس���تدعاء العاجل» فهو تخوف رئيس الحكومة من أن
ّ
سيخول وزير الداخلية ،أرييه
هاسكل تعارض مشروع «قانون الحوانيت» الذي
ِ
مساعدة في السلطات البلدية في
درعي (رئيس شاس) ،صالحية إلغاء قوانين
ِ
إسرائيل ،من أجل منع أية أنشطة تجارية فيها في أيام السبت .وقالت أزوالي:
«وهك���ذا ،فإن عضو الكنيس���ت التي كان من المرجح أن نتنياهو ال يس���تطيع
التعرف عليها في الش���ارع حتى قبل أيام تحظى اآلن بلقاء رسمي شخصي مع
رئيس الحكومة بنفسه»!
ّ
وذك���رت أزوالي بالخط���وة غير المس���بوقة التي قام بها نتنياهو األس���بوع
الماض���ي ،إذ حضر م���ن مطار اللد الدول���ي (إثر عودته من زيارة رس���مية إلى
فرنس���ا) إلى الكنيس���ت مباش���رة ،في س���اعة متأخرة من اللي���ل ،في محاولة
«لتجمي���ع أصوات (أعضاء كنيس���ت) تضمن تمرير مش���روع القانون المذكور
بالقراءة األولى» .وقالت« :هكذا يبدو االنهيار»!
هاس���كل ليس���ت الوحيدة بين أعضاء الكنيس���ت من الليكود الذين ال
لكن
ِ
يذعنون إلرادة االئتالف الحكومي وال يلتزمون بها بصورة «طبيعية وتلقائية»،
وخصوص���ا في مس���ألة «قانون الحواني���ت» ،مما دفع الوزي���ر أرييه درعي إلى
التهديد باالستقالة من الحكومة ،ما يعني حلها وحل الكنيست وتبكير موعد
االنتخابات البرلمانية ،إذا لم ّ
يقر الكنيست هذا القانون بصورة نهائية .وهذا
بالرغم من أن «آخر ما يريده درعي اآلن هو خوض انتخابات جديدة للكنيست»،
على ضوء اس���تطالعات الرأي التي تتوقع لحزبه (ش���اس) هبوطا حادا آخر قد
ُيخرجه من الكنيست كليًا ،استمرارًا للهبوط الحاد الذي مني به في االنتخابات

كلمة في البـدايـة

األخيرة (ف���ي آذار  !)2015وفوق هذا ،يخضع درعي نفس���ه ،أيضا ،لتحقيقات
جنائية تدور حول شبهات خطيرة قد تتبلور إلى الئحة اتهام جنائية جديدة
«تضع حدا نهائيا لمسيرته السياسية» ،علما بأنه كان قد أدين ُ
وسجن بتهم
تتعلق باالختالس والرش���اوى في العام  1999ولم يعد إلى الساحة السياسية
إال في العام .2012
غير أن الوضع المتهاوي الذي يعيش���ه االئتالف الحكومي الحالي وعدد من
أب���رز قياداته هو ال���ذي يتيح لدرعي اآلن إطالق تهديده باالس���تقالة ،بعدما
أيقن أن «قانون الحوانيت» لن ّ
يمر بدون مثل هذا التهديد! وحين يلجأ شريك
أس���اس في االئتالف الحاكم إلى «وضع مسدس���ه على الطاولة من أجل تمرير
قان���ون» ،فهو دليل قاطع على أن «ائتالف نتنياهو الحالي قد وصل إلى طريق
مسدود».
وال يقتص���ر األمر هنا على درعي وحده ،إذ أن ش���ركاء أساس���يين آخرين في
ّ
«يشمون رائحة تفككه في األجواء» فيتخذ كل منهم
االئتالف الحكومي الحالي
موقعا مالئما لالنقضاض ،اس���تعدادا النتخابات برلمانية تبدو اآلن أقرب من أي
وقت مضى .هذا هو التفسير األرجح للخطوة التي اتخذها رئيس حزب «كوالنو»،
وزير المالية موشيه كحلون ،األسبوع الماضي ،حين عقد «مؤتمرا صحافيا عاجال»
لإلعالن من خالله عن «خطة التخفيضات الصافية» في بعض الضرائب والرسوم
واألسعار .ذلك أن كحلون «يدرك ،على ما يبدو ،قيمة كل شيكل في هذه الفترة
السياسية ـ الحزبية الحرجة والقابلة لالنفجار في أية لحظة».
واألم���ر ذاته يمك���ن أن يقال ،أيضا ،ع���ن وزيري الليكود يس���رائيل كاتس
(المواصالت) وغلعاد أردان (األمن الداخلي) اللذين يعمدان إلى «عقد مؤتمرات
صحافية احتفالية يوزعان عطايا مختلفة من خاللها» ،أو وزير الدفاع أفيغدور
ليبرمان (إس���رائيل بيتنا) الذي «عاد ،بعد فترة طويل���ة لعب فيها دور البالغ
العاقل ،المسؤول والمعتدل ،ليطلق تصريحات قد تعيده إلى الموقع المحبب
عليه في اللعبة السياسية اإلس���رائيلية» ،وأبرزها التحريض على المواطنين
العرب في منطقة وادي عارة والدعوة إلى مقاطعتهم!

نظرًا إلى أننا نوش���ك أن نطوي عامًا ميالديًا آخر ،ارتأينا أن تكون مواد
هذا العدد من «المشهد اإلسرائيلي» متمحورة أكثر شيء من حول آخر
ّ
ممارسات اليمين اإلسرائيلي الحاكم والمتحكم والتي طبعت بميسمها
وقائع األشهر االثني عش���ر من العام المنقضي .وهي ممارسات تصب
باألساس في تحقيق غاية تكريس «إس���رائيل الثالثة» ،وفقًا لتسمية
الزميلة هنيدة غانم (طالع مقالها ص  )3والتي أمس���ت تتس���م ،وفقما
تش���ير ،بأمرين :األول ،على صعيد بنى األح���زاب ،يتمثل بانتهاء عهد
األحزاب الكبيرة وصعود أحزاب الوس���ط واألح���زاب الصغيرة والتحول
م���ن نظام الحزبين إل���ى نظام التيارات /الكتل الت���ي يغلب عليها اآلن
التيار اليميني  -االستيطاني  -الديني  -الحريدي .والثاني ،على صعيد
ّ
يتجس���د بهيمنة الخطاب اليميني االستيطاني النيوليبرالي
الخطاب،
ُ
الش���عبوي القومجي المش���بع بالمفردات الدينية ،ويأتي ذلك بس���بب
صع���ود تدريجي لق���وة جديدة هي فئ���ة المس���توطنين الكولون في
األراضي المحتلة منذ  1967والذين يشكلون اليوم  10بالمئة من سكان
إس���رائيل ويتمتع���ون بقوة كبيرة ف���ي مواقع اتخاذ القرارات بس���بب
انهيار منظومة الحزبين وصعود منظومة الكتلة /التيار.
ّ
ولئ���ن كانت غانم تركز على المس���اعي المحمومة المبذولة من طرف
هذا اليمين في سبيل التحكم والهيمنة في ما يتعلق بوجهة إسرائيل
ً
المس���تقبلية من خالل حسم موضوعين أساس���ين :أوال ،حسم الصراع
مع الفلس���طينيين ومس���تقبل األراض���ي المحتلة ع���ام  ،1967وثانيًا،
حس���م هوية الدولة وطابعها كدولة “قومية يهودية” ،فإن أحد اآلثار
الضمنية المترتبة على ذلك أيضًا هو ما يس���ميه آخر تقرير صادر عن
“جمعية حقوق المواطن” في إس���رائيل “تقليص ّ
الحيز الديمقراطي”
داخل تخوم “الخط األخضر”.
ويش���ير هذا التقري���ر ،الذي يرص���د “واقع حال حقوق اإلنس���ان في
إس���رائيل ( ”2017طالع مادة موس���عة عنه ص  ،)3إل���ى أن المنحى أو
ّ
ّ
االتج���اه المقل���ق ،الذي ح���ذرت الجمعية من مغبته م���رارًا وتكرارًا في
األع���وام األخي���رة ،وتقصد ت���آكل ّ
الحي���ز الديمقراطي في إس���رائيل،
ّ
هبط في هذا الع���ام إلى َ
درك جديد .وتجلى ه���ذا المنحى في األبعاد
ّ
ّ
ّ
وبشرعية
بالتعددية
العمومي؛ المساس
التالية :إس���كات اآلراء والنقد
وجود تش���كيلة من المواقف واألفكار واآلراء المختلفة؛ نزع الش���رعية
ّ
ّ
ّ
والصحافيين ،واألقليات (المقصود
السياس���يين لليمين،
عن الخصوم
َ
األقلية الفلس���طينية) ومنظمات حقوق اإلنسان ،ووصمهم كـ”خونة”؛
المساس ّ
بحرية التنظيم والتضييق على أصحاب المواقف والنشاطات
ّ
غير المقبولة على األغلبية السياس���ية .كما أن���ه أضيف ُبعد جديد ،إذ
ّ
وصالحيات ونشاط
بمس���اع مقلقة إلنهاك قوى
اتسم العام المنقضي
ٍ
ّ
المؤسسات التي ّ
تعد َ
ّ
“حرس الديمقراطية” وتشكل منظومة التوازنات
والكواب���ح الضرورية للديمقراطية ،وتضمن س���لطة القان���ون ،اإلدارة
ّ
المؤسسات
الس���ليمة ،حماية حقوق اإلنس���ان وانعدام الفس���اد .ومن
المستهدفة التي يش���ير إليها التقرير على نحو خاص ،جهاز القضاء
والمحاك���م ،المستش���ار القانون���ي للحكومة ،مراقب الدولة ،الش���رطة
وغيرها.
ويش���تط كل هذا في الوقت الحالي مع وجود توقعات باحتمال تبكير
موعد االنتخابات اإلس���رائيلية العامة (طال���ع تقريرًا عن آخر التحليالت
ف���ي هذا الخصوص في م���كان آخر من هذه الصفحة) ،باألس���اس على
خلفية التحقيقات الجنائية مع رئيس الحكومة وزعيم اليمين بنيامين
نتنياهو حول شبهات فساد .فقد اختار وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان،
رئيس “إس���رائيل بيتن���ا” ،أن “يفتتح” حملت���ه االنتخابية بالهجوم
العنصري الش���رس على الفلس���طينيين في الداخل وبتجديد برنامجه
الداعي إل���ى ترحيل أهلنا في المثلث الش���مالي تحت ش���عار “تبادل
شن هجومًا ّ
األراضي والس���كان” .كما ّ
حادًا على أعضاء الكنيست العرب
م���ن القائمة المش���تركة ووصفهم بأنه���م مجرمو ح���رب ،وقال إنهم
يجلسون في الكنيست اإلسرائيلي من طريق الخطأ وسوف يعودون إلى
غزة أو رام الله قريبًا .واتهمهم باستغالل حريات إسرائيل المدنية من
أجل تدميرها من الداخل .وسرعان ما أتبع ذلك بإعادة طرح موضوع سن
مشروع القانون الذي يفرض عقوبة اإلعدام على الفلسطينيين منفذي
عمليات المقاومة واعتماده بش���كل حصري داخل الخط األخضر ليشمل
الفلسطينيين في مناطق ( 1948طالع تقريرًا حول ذلك على ص .)7
وبهذا الش���أن رأى أحد األساتذة الجامعيين اإلسرائيليين أن ليبرمان
ال يريد تدمير دولة إس���رائيل ،نظرًا إلى كونه وزير الدفاع الذي يتولى
المس���ؤولية عن أمنها ،لكنه من ناحية أخرى يريد تدمير الديمقراطية
ً
الم ّ
اإلسرائيلية ُ
جوفـة أصال .وهو يتباهى بذلك .كما أنه ومعه كثر غيره
ال يرون أي مش���كلة في إطالق تصريحات منفلت���ة ضد األقلية العربية
وممثليها المنتخبين بصورة ش���رعية ،وضد الديمقراطية التي ّ
تقدس
حق���وق األقلية وتحاول أن تمنع األكثرية من التعامل معها بأس���اليب
اس���تبدادية .ورأى أن أغلبية الجمهور العريض في إسرائيل ال تثيرها
مثل ه���ذه التصرفات ُ
المعيبة ،فه���ي إما موافقة عليه���ا أو أنها غير
مكترث���ة بها مثلما أنها ال تكترث بصرخات «الموت للعرب» التي كثيرًا
ّ
تتكرر في الشوارع والساحات العامة ومالعب كرة القدم.
ما
وكتب هذا األس���تاذ نفسه أيضًا :من الواضح أن قيام ليبرمان بوصف
جميع أعضاء الكنيس���ت من القائمة المشتركة بأنهم مجرمو حرب ينم
عن عدم تمييزه بينهم ،وعن أن العربي في عرفه هو عربي واحد ووحيد.
وأشار الكاتب إلى أن “جريمة” هؤالء الوحيدة هي أنهم يمثلون أقلية
ويعملون في الكنيس���ت في إطار القانون ويؤيدون سياس���ة أقصى ما
يج���وز أن ُيقال فيها أنها ال تتماش���ى مع سياس���ة وزي���ر الدفاع وربما
الحكومة برمتها ،لكنها ال ّ
تعد بأي حال من األحوال مخالفة للقانون.
وربم���ا ينبغ���ي التنويه بإح���دى خالص���ات تقرير «جمعي���ة حقوق
المواطن» والت���ي ورد فيها أن التآكل الزاحف ف���ي ّ
الحيز الديمقراطي
ينجم عنه ّ
ّ
الذاتي���ة” في المجتمع
الردع والش���لل ،وتفعي���ل “الرقابة
ً
اإلسرائيلي .وهذا ما لمس���ناه مثال في جانب من التداعيات التي ثارت
عقب قيام صحيفة يمينية بنش���ر نبأ إس���قاط حزب ميرتس اليساري
كلمة صهيوني من برنامجه ،وتطالعون بتوسع عنها في إطار التغطية
الخاصة لما يح���دث في هذا الحزب في اآلونة األخيرة المنش���ورة على
الصفحة الخامسة.
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تقرير جديد لمنظمة «بتسيلم»:

ّ
إسرائيل تستغل أراضي فلسطينية محتلة لمعالجة نفاياتها بما في ذلك األكثر خطرًا وتلويثًا!
أكد تقرير جديد لمنظمة “بتسيلم” اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان أن جزءًا
َ
كبيرًا م���ن جهاز معالجة النفايات المنتجة ضمن حدود إس���رائيل موجود
ّ
السيادية للدولة ،في أراضي الضفة الغربية.
خارج الحدود
وج���اء ف���ي التقرير أنه عبر اس���تغالل مكانتها كدول���ة احتالل ،وضعت
ّ
أقل ّ
تشددًا في المناطق الصناعية
إس���رائيل تعليمات للحفاظ على البيئة
الواقعة ضمن المس���توطنات المقامة في األراضي المحتلة ،بل هي عرضت
ّ
ّ
ّ
ّ
حكومي.
ضريبية ودعم
اقتصادية  -كامتيازات
في تلك المناطق محفزات
وبسبب هذه السياسة أصبحت إقامة معامل معالجة النفايات في األراضي
ّ
ّ
المحتلة أكثر منفعة من إقامتها في إسرائيل التي داخل الخط األخضر.
ّ
وبي���ن فحص أجرته “بتس���يلم” ّ
ّ
أن في الضفة الغربي���ة ما ال يقل عن 15
ُ
منش���أة تعمل في معالجة النفايات التي ينتج معظمها داخل إس���رائيل.
وتعمل س���ت من هذه المنش���آت على معالج���ة النفايات الخط���رة ،التي
تستوجب معالجة وترتيبات ّ
خاصة نظرًا إلى األخطار الناجمة عنها.
ّ
ويتقصى التقرير خمس منش���آت تعمل داخل أراض���ي الضفة الغربية
ُ
ّ
ومواد خط���رة تنتج في إس���رائيل  -بما في
 أرب���ع منه���ا تعالج نفاي���اتّ
طبية ِّ
ذل���ك نفايات ّ
ملوث���ة ،زيوت ومذيبات مس���تعملة ،معادن ،بطاريات
ّ
ّ
اإللكترونيات؛ ومنش���أة أخرى تعمل
مس���تعملة ومواد ناتجة عن صناعة
على معالجة حمأة المجاري .وتس���تند النتائ���ج التي يعرضها التقرير إلى
ّ
متوفرة حول أنواع النفايات التي ّ
يتم جلبها إلى تلك المنش���آت،
معطيات
ّ
والمخاطر الكامنة التي قد تنجم عن تلك العمليات.
وجاء في التقرير :تتعامل إس���رائيل مع معام���ل معالجة النفايات ،التي
ّ
أقيمت ف���ي الضفة الغربية ،عل���ى أنها جزء من جه���از معالجة النفايات

ّ
ّ
ولكنها في الوقت نفسه ّ
تطبق عليها تعليمات بمعايير
المحلي اإلسرائيلي
ّ
ّ
الس���يادية .فالمصانع
المطبق���ة داخل حدودها
متهاون���ة ،مقارنة بتلك
ّ
للملوثات ،والتي تقع ضمن حدود إس���رائيل تخضع لتش���ريعات
المنتجة
ّ
ّ
متقدمة في مجال منع تلويث الجو ،فيما المصانع التي في المس���توطنات
ُ
ت���كاد تعمل بال قي���ود .وأيضًا ،ال يطلب من هذه المصان���ع تقديم تقارير
كمي���ات النفايات التي ّ
عن ّ
تتم معالجتها فيه���ا ،وال عن األخطار الناجمة
ّ
ع���ن عملها وطرق تفادي تل���ك األخطار  -أو على األق���ل تقليصها .وكانت
“بتس���يلم” قد أرس���لت تطلب معلومات حول هذه األمور من وزارة حماية
ّ
ّ
ّ
المدنية ،ولكنها لم تتلق ّردًا.
البيئة ومن اإلدارة
ُ
وقال التقرير :بأدائها على هذا النحو ،تمس���ك إسرائيل بالعصا من طرفيها،
ّ
ظاهريًا يبدو أنها تق���وم بمعالجة ّ
ّ
كميات أكبر من النفايات ،لكنها في الوقت
ّ
ِّ
والملوثات إلى البيئة الفلس���طينية والس���كان الذين
نفس���ه تنقل األخط���ار
ُ
ُ
يعيش���ون فيها .وفي مؤتمر عقد في جامعة ِأريئيل ،في حزيران  ،2017س���ئل
شوني جولدبرغ ،مدير محافظة القدس من َ
قبل وزارة حماية البيئة  -والمحافظة
ّ
ُ
تشمل معظم أراضي الضفة الغربية  -هل هنالك حاالت تستغل فيها الفوارق
ّ
التش���ريعية لغرض نقل نفايات من إس���رائيل إلى األراض���ي المحتلة ،أجاب:
“نعم .بالتأكيد هنالك نفاي���ات ،وعلى وجه الخصوص نفايات خطرة ونفايات
ّ
ثمينة ،ينقلها اإلسرائيليون إلى الضفة الغربية للتخلص منها”.
ّ
ّ
تتحدث
الدولية في شأن النفايات الخطرة
وأش���ار التقرير إلى أن القواعد
عن نقل نفايات كهذه من أراضي دولة ذات س���يادة إلى أراضي دولة أخرى
ّ
ذات سيادةّ ،
المواد إلى مناطق تقع تحت
لكن األخطر من ذلك نقل مثل هذه
ّ
ّ
االحتاللّ ،
ألن س���كان المناطق المحتل���ة ال يملكون القدرة على رفض قرارات

دول���ة االحتالل ،ويخضعون تمامًا إلرادة هذه الدولة ،وحيث انهم يخضعون
ّ
ّ
عس���كري ،لم ُيسأل الس���كان الفلس���طينيون أبدًا في ذلك ،وبطبيعة
لحكم
الحال لم ّ
يقرروا بأنفسهم استيعاب نفايات خطرة في مناطقهم؛ والموافقة
المس���بقة ليس���ت خيارًا قائمًا بالنس���بة إليهم ،وهم ال يملكون تأثيرًا على
أنواع المصانع التي تقام في المناطق الصناعية التابعة للمس���توطنات ،وال
على التش���ريعات التي ّ
تحدد ّ
ألي تعليمات تخضع هذه المصانع في مجال
ّ ّ
حماية البيئة ،حتى أنهم ال يملكون وس���يلة للوصول إلى معلومات حول ما
يج���ري في تلك المصانع ،واألعطال التي تحدث فيها ،أو اآلثار الخطيرة على
ّ
ّ
مصادر المياه وجودة ّ
وصحة السكان ،الناجمة عن عمل تلك المصانع.
الجو
َ
الدوليّ ،
ّ
وأية
وأكد التقرير أن إسرائيل ملزمة بالعمل وفق أحكام القانون
ّ
عملي���ة نقل نفايات إل���ى أراضي الضفة الغربية هي خ���رق لتلك األحكام
وإخ�ل�ال بالتزامها به���ا .وفقًا لهذه األح���كامُ ،يحظر عل���ى دولة االحتالل
ّ
اس���تخدام المناطق التي تحتلها وموارد أراضيها الحتياجاتها وألغراض
تطوي���ر اقتصاده���ا .عالوة على ذل���ك ،دولة االحتالل مس���ؤولة عن ضمان
ّ
ّ
ّ
ّ
العامة ف���ي المنطقة المحتلة ،وعليها بالتالي أن
العامة والنظافة
الصحة
ّ
ّ
ّ
توفر لسكان المنطقة المحتلة مستوى حياة الئق  -بما في ذلك “المستوى
ّ
الصحة الجسدية والنفسية”.
األعلى الممكن من
ّ
ّ
كما أك���د أن مخاطر التلوي���ث البيئي المحتمل ال تهدد الفلس���طينيين
وحده���م .وخالفًا إلجراءات إس���رائيلية أخرى في الضف���ة الغربية َ
تمارس
ّ
للسكان الفلسطينيين وللمستوطنين ،ال ّ
ّ
يميز
تمييزي منفصل
ضمن أداء
ّ
البيئي بين إنسان وإنسان .ولكن ،خالفًا للمستوطنين – حيث أنهم
الخطر
ّ
مواطنون إس���رائيليون يملكون س���بل الوصول إلى ُصن���اع القرار والتأثير

ً
عليهم ،ومن حيث أن وجودهم ف���ي الضفة الغربية مخالف للقانون أصال،
السيادية مفتوحة أمامهم ّ -
ّ
فإن الضفة الغربية
وجميع مس���احة إسرائيل
ّ
هي بالنسبة إلى السكان الفلسطينيين بيتهم الوحيد.
وختم التقرير:
إن معالج���ة النفايات في أراضي الضفة ليس���ت س���وى لبن���ة أخرى في
ُبنية نظام االحتالل اإلس���رائيلي بسياسته التي يثابر عليها منذ خمسين
ّ
ّ
سنة ،إذ تستغل إسرائيل االراضي الفلسطينية وسكانها سعيًا منها في
تحقيق مصالحها .في إطار هذه السياس���ة تتعامل إس���رائيل مع الضفة
ّ
وخاصة األراضي التي ُص ّنفت في ّات ّ
فاقيات أوس���لو كمنطقة ج
الغربي���ة -
ّ
ُ
ّ
وبقيت تحت س���يطرتها التامة  -على أنه���ا وجدت لخدمة مصالحها فقط
ّ
ّ
السيادية.
وكأنما هي تقع ضمن حدودها
ّ
البيئي
إن المبادئ الدولية لمعالجة النفايات الخطرة تعكس قيم العدل
ومش���اركة الجمهور والش���فافيةّ .إنها قيم ّ
ّ
اإلنس���اني
تجس���د اإلنصاف
ّ
ّ
األساس���ي وتسعى إلى منع اس���تغالل فارق القوة العسكرية والسياسية
ّ
ّ
واالقتصادية في إلقاء الملوثات التي تنتجها الجماعة القوية في س���احة
الجار الضعيف .على ضوء هذه القيم ،من الصعب ّ
تخيل واقع أكثر فظاظة
ّ
ّ
روتيني ،فيما يخص معالجة النفايات
نحو
من الذي تنش���ئه إسرائيل على ٍ
اإلسرائيلية في أراضي الضفة :اس���تنادًا إلى احتياجاتها هي فقط ،وفي
ّ
تجاهل ّ
تام لواجباتها األخالقية والقضائية تجاه الس���كان الفلسطينيين،
ّ
ّ
ضحت إس���رائيل بالضفة الغربي���ة ألجل احتياجاتها ،إذ تس���تغل البيئة
ّ
وتلحق فيها األضرار على حس���اب الس���كان الفلس���طينيين المستبعدين
تمامًا من إجراءات ُصنع القرار.

إعالن ترامب بشأن القدس:

إجماع إسرائيلي على «تاريخية» اإلعالن وتباين اآلراء حول ما بعده!
حظي إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب بشأن االعتراف
بالق���دس كعاصمة إلس���رائيل بإجماع واس���ع في المش���هد
السياس���ي والحزبي اإلس���رائيلي من جهة ،ومن جهة أخرى
حظي ف���ي الوقت ذاته بتباين ما ح���ول الخطوة التالية التي
يجب أن تقوم بها إسرائيل بعد اإلعالن.
واعتب���ر اليمي���ن اإلس���رائيلي إع�ل�ان ترامب ه���ذا تأكيدا
عل���ى نجاح���ه ف���ي إدارة الصراع ف���ي المنطق���ة عموما ومع
الفلس���طينيين خصوص���ا ،وجزءا من انتص���ار إيديولوجيته
وتأكي���دا عل���ى توجهات���ه الت���ي رأت في ترامب “مس���يحا
مخلصا” جديدا إلسرائيل ،ال سيما بعد فترة إدارة باراك أوباما
الس���ابقة .كما اعتبر اليمين أن اعالن ترامب يش���كل رصيدا
سياس���يا وانتخابيا لخدمة بقائه في الحكم لسنوات قادمة.
أم���ا المعارضة اإلس���رائيلية الصهيونية فق���د رحبت بإعالن
ترامب ولكنها حاولت أن تنتزع منه ما يؤكد على توجهاتها
السياسية من جهة ،وما يقوض نشوة االنتصار لدى الحكومة
من جهة ثانية.
وق���د رك���زت المعارضة عل���ى تفاصيل في خط���اب ترامب
اعتب���رت أن الحكومة اإلس���رائيلية تجاهلتها كليا ،ال س���يما
الموافق���ة الضمنية الت���ي أعلنها ترامب ح���ول تأييده لحل
الدولتي���ن ،وهو ما يؤكد توجهها السياس���ي حيال الصراع،
وإعالن ترامب أنه يعترف بالقدس عاصمة إلس���رائيل لكنه ال
يحدد حدوده���ا ُويبقي ذلك خاضعا التفاق الطرفين ،بمعنى
أن ترامب لم يعت���رف بالقدس الموحدة عاصمة إلس���رائيل
وهو ما ّ
يقوض نش���وة اليمي���ن باالنتصار .كما أش���ير داخل
ذلك إلى أن ترامب نفذ نصف القانون الذي س���نه الكونغرس
األميركي عام  1995والذي يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل
وينص على نقل الس���فارة حتى العام  ،1999وقد نفذ ترامب
النص���ف األول من القانون بعد أكثر من عش���رين عاما وبقي
نقل السفارة ،وقد يأخذ ذلك وقتا.

بين االجماع على اإلعالن
والتباين بشأن ما بعده
في مقال كتبه رئيس الدولة اإلس���رائيلية رؤوفين ريفلين
عل���ى الصفحة األول���ى من صحيف���ة «يديع���وت أحرونوت»،
بعنوان «ش���كرًا لك يا س���يادة الرئيس» ،أش���ار ريفلين إلى
تاريخية هذه الخطوة وعدالتها بالنس���بة إلس���رائيل ،حيث
كت���ب «إن االعتراف بالق���دس عاصمة إلس���رائيل ونقل كل
الس���فارات إليها ه���و مفترق ط���رق مهم في حق الش���عب
اليهودي على بالده ومس���ارنا نحو الس�ل�ام -سالم لكل سكان
القدس والمنطقة كلها».
واعتب���ر رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياه���و إعالن ترامب
خط���وة تاريخية قائال «لن تكون هن���اك هدية أجمل وأصدق
بمناسبة مرور  70عاما على إقامة إسرائيل» من هذا االعتراف
بالقدس ،وأكد أن ال سالم من دون االعتراف بالقدس كعاصمة
إلسرائيل.
وقال الكتاب الذين جاؤوا م���ن اليمين إن االعتراف بالواقع
هو الذي سيجلب السالم.
ففي مقال كتبه أمنون لورد جاء أن ترامب عارض سياس���ة
الرؤساء الذين س���بقوا في العقدين الماضيين وامتنعوا عن
ه���ذه الخطوة العتبارات عديدة ،وج���اء ترامب وأكد أن الواقع
يؤكد أن القدس هي عاصمة إلسرائيل ،عالوة على تأكيده على
العالقة التاريخية بين الش���عب اليه���ودي والقدس .وانتقد
ل���ورد موقف بابا الفاتيكان الذي انتق���د االعتراف األميركي،
واعتبر أن موقف البابا الذي اعترف بالدولة الفلسطينية أضر
بعملية الس�ل�ام بينما اعتراف ترامب بالقدس س���وف يدفع
قدمًا بالعملية السلمية.
وقال الكاتب اليميني نداف ش���رغاي الذي يكتب كثيرا عن
القدس ،إن على اليمين أن ال يعطي هذا اإلعالن أهمية كبيرة،
بل يجب االحتفال باإلعالن سريعا والعودة للبناء االستيطاني
في القدس .ويش���ير ش���رغاي إلى أن هذا اإلعالن ال يصل في
أهميت���ه إلى وعد بلفور ،لذلك يقترح أن يش���كل هذا اإلعالن
شرعنة للبناء االستيطاني في القدس حيث أن على الحكومة
اإلسرائيلية تكثيف االستيطان .في المقابل اعتبر شرغاي أن
اعالن ترامب ينهي فكرة تقسيم القدس ،حيث أن االعتراف

باألمر الواقع سيعني في المس���تقبل االعتراف بكل القدس
عاصمة إلس���رائيل ،ولذلك يعتقد ه���ذا الكاتب أن البناء في
القدس هو الخط���وة القادمة التي يجب على الحكومة القيام
بها بعد إعالن ترامب.
واعتبر الكاتب زئيف جابوتنس���كي أن إعالن ترامب يشكل
«خطوة جوهرية لالعتراف الكامل بحق الشعب اليهودي في
السيادة الحصرية على أرض إسرائيل الغربية» .وأكد أن هذا
اليوم جاء «بسبب عدم تنازل إسرائيل عن حقوقها».
وقال رئيس حزب «البيت اليهودي» ووزير التربية والتعليم
نفتالي بيني���ت إن االعتراف بالقدس ه���و خطوة مهمة في
طريق الس�ل�ام .وأضاف« :واضح أن القدس عاصمة إسرائيل،
ي���أت القرآن عل���ى ذكرها حت���ى مرة واح���دة ...القدس
ولم
ِ
الي���وم في وضع مزدهر لم تعرف مثل���ه في تاريخها» .وتابع
أن تحقيق الس�ل�ام ليس ممكنًا م���ن دون االعتراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل« ،واآلن تقوم الواليات المتحدة بوضع حجر
أس���اس إضافي في مس���ار الس�ل�ام ،وعلى المدى البعيد فإن
هذه خطوة مهمة جدًا في طريق الس�ل�ام» .ودعا بينيت سائر
دول العال���م إلى أن تحذو حذو الواليات المتحدة وأن تعترف
بالقدس عاصمة إلسرائيل.
واعتبر وزير المواصالت وش���ؤون االس���تخبارات يس���رائيل
كاتس أن معارضة الفلس���طينيين القرار األميركي «تعكس
عدم اس���تعدادهم لالعتراف بحق الش���عب اليهودي في أن
تكون له دولة ،تمامًا كما عارضوا ذلك قبل  70عامًا».
وذهب بعض الكتاب اإلس���رائيليين وبالذات األكاديميين
منهم إل���ى أن الفلس���طينيين يرتكبون نف���س الخطأ الذي
ارتكبوه في قرار التقس���يم ،وذل���ك عندما رفضوا ذلك القرار
جملة وتفصيال.
فقد كتب البروفيسور إيال زيسر من جامعة تل أبيب مقاال
بعن���وان «الفلس���طينيون يعودون على خط���أ  ،»11/29معتبرا
أن رس���الة إعالن ترامب للفلس���طينيين تتمثل بأن الواليات
المتحدة لن تنتظر الفلسطينيين حتى يقبلوا بالتفاوض مع
إسرائيل ،حيث أرس���ل ترامب رسالة لهم بأن الوقت ال يعمل
لصالحهم.
ً
وفي نفس الموضوع نش���ر ش���لومو أفينيري مقاال بعنوان
«فرصة فلس���طينية ضائع���ة جديدة» ،ذكر في���ه أن الرفض
الفلسطيني العالن ترامب يعتبر فرصة ضائعة أخرى أهدرها
الفلس���طينيون مث���ل الف���رص التاريخية الس���ابقة التي لم
تس���تغلها القيادة الفلس���طينية وبذلك خس���رت كل شيء،
حيث يش���ير الكاتب إلى أنه إلى جانب االحتفال اإلسرائيلي
بإع�ل�ان ترام���ب ،فإن اإلع�ل�ان تضمن مقوالت ال تنس���جم مع
توجهات حكومة نتنياهو ،حيث جاء في اإلعالن أن االعتراف
بالقدس عاصمة إلس���رائيل ونقل الس���فارة ال يحمالن إقرارا
بحدود قائمة داخ���ل المدينة وأن الوالي���ات المتحدة تدعم
حل الدولتين إذا كان هذا الحل مقبوال على الطرفين .ويش���ير
أفيني���ري إل���ى أن المعارضة الفلس���طينية إلع�ل�ان ترامب
تتجاهل هاتين الحقيقتين.
ويواص���ل الكاتب نق���ده للقيادة الفلس���طينية بقوله إنه
كان من المتوق���ع أن يكون رد فعل الفلس���طينيين مختلفا،
ف���كان عل���ى قيادته���م أن تبارك إع�ل�ان ترام���ب ألنه ألول
مرة يذكر ح���ل الدولتين ويبدي تأييده ل���ه .كما كان عليها
مبارك���ة إعالن ترامب ع���ن نقل الس���فارة دون تعيين حدود
القدس حيث كان يمكنها أن ّ
تفسر ذلك كاستعداد أميركي
لتقس���يم القدس .ويضيف أفينيري أن الفلسطينيين كانوا
يس���تطيعون استغالل إعالن ترامب باإلعالن عن تأييدهم أن
تك���ون القدس عاصمة للدولتين وأن يطالبوا بنقل الس���فارة
األميركي���ة للقدس الش���رقية عاصمة الدولة الفلس���طينية.
ويعتبر أن الفلس���طينيين لم يتعامل���وا مع إعالن ترامب كما
هو مقبول في الدبلوماسية ،بحيث عليهم القبول والترحيب
بالجوانب المريحة لهم من اإلعالن ومن ثم معارضة الجوانب
غير المقبولة فيه ،ويعتقد أن الفلس���طينيين فعلوا العكس.
وينته���ي أفيني���ري إل���ى الق���ول إن رد الفعل ه���ذا والذي
ينض���اف إلى تضييع الف���رص التاريخية األخ���رى التي قام
بها الفلس���طينيون ،ال ينبع من غباء أو غي���اب التجربة ،وإنما
تعود جذوره إلى عدم القدرة على العيش مع تسويات ،وهي

فلسطين تنتصر لعاصمتها :مشهد من حوارة.

ما يميز الخطاب السياس���ي العرب���ي عموما ،حيث أن التصاق
العالم العربي بما يؤمن أنه العدل المطلق هو الذي منعه من
قبول قرار التقسيم في العام .1947
وفي مقال كتبته الكاتبة اليسارية تسفيا غرينفيلد أعربت
عن اعتقادها بأن إعالن ترامب ما هو إال هدية منحها الرئيس
األميركي إلى نتنياهو في خض���م التحقيقات والتهم التي
تالحقه وفي ظل تأكل حكمه ،وذلك كتعويض على المس���ار
الصعب الذي ستدخله إسرائيل قريبا برغبتها أو رغمًا عنها،
مس���ار التسوية السياسية الذي س���يؤدي إلى إعالن تنازالت
إسرائيلية .وتعتقد الكاتبة أنه ال ينبغي إعطاء االعالن أهمية
وحجمًا أكبر من ذلك.
ف���ي المقابل ق���ال ليئور ليه���رس ،الباح���ث في معهد
“ميتافي���م” -المعهد اإلس���رائيلي للسياس���ات اإلقليمية
والخارجي���ة -إن إعالن ترامب اش���تمل على أم���ر جديد ،ألن
سياس���ة الواليات المتحدة التقليدي���ة لم تتضمن اعترافًا
رس���ميًا بالقدس عاصمة إلس���رائيل .وطوال سنوات كانت
السياس���ة األميركي���ة تعتبر الق���دس الش���رقية جزءًا من
ُ
األراض���ي التي احتلت ف���ي العام  ،1967كم���ا عارضت ضم
إسرائيل القدس الش���رقية ،وبناء أحياء ومستوطنات على
هذه األرض .كما تحدث الرئيس كلينتون (عام  )2000ووزير
الخارجي���ة كيري (ع���ام  )2016علنًا عن دولتي���ن ،أو عاصمة
مش���تركة في القدس .لكن ترامب ق���ال كالمًا مختلفًا .لكن
الكات���ب أكد أيضًا أن ترامب أوضح ف���ي خطابه أن الواليات
المتح���دة لن تتخ���ذ موقفًا م���ن القضاي���ا الجوهرية ،بما
فيها مسألة حدود الس���يادة اإلسرائيلية في القدس التي
يج���ب على طرفي الن���زاع االتفاق عليها ،وهو بذلك ش���دد
عل���ى أهمية مح���دودة لتصريحه ،وعل���ى التزامه هو أيضًا
بالموقف التقليدي القائل إن مسألة حدود القدس مرتبطة
بمفاوضات إسرائيلية – فلسطينية.
ويعتقد مدير “معهد أبحاث األمن القومي” في جامعة تل
أبيب عاموس يدلين ،رئيس ش���عبة االستخبارات العسكرية
الس���ابق ،أن خط���اب ترام���ب يحمل مع���ه منظوم���ة تفكير

(أ.ف.ب)

جديدة مكان منظومات حكمت عملية التس���وية السياسية
ف���ي ربع القرن األخير .ويؤكد يدلي���ن أن خطاب ترامب أوضح
للفلسطينيين أنه على عكس ما يعتقدون فإن الزمن ال يعمل
لصالحهم ،ألن رفضهم لكل تس���وية يعمل لصالح إسرائيل
في الحصول على مبتغاها.
وه���ذا ما يعتقده أيضًا عوديد عي���ران ،أحد كبار الباحثين
في “معهد أبحاث األمن القومي” المذكور ،الذي كتب يقول
إنه كان يفترض بأقوال ترامب أن ترضي الفلس���طينيين ،إذ
إنه أعلن صراحة أنه في موضوع حدود السيادة اإلسرائيلية
ل���م يتغير الموقف األميركي ،وبش���كل غير مباش���ر قال إن
االعت���راف األميرك���ي بـ “العاصم���ة” اإلس���رائيلية للقدس
ينطب���ق فقط عل���ى ذاك الجزء ف���ي الواقع ال���ذي ال يختلف
عليه الفلسطينيون ومعهم الدول العربية .وأضاف أنه كان
ينبغي لهذه األقوال الت���ي قالها ترامب أن تبرد أيضا ردود
فعل الكثير من اإلس���رائيليين ،في المعسكرات السياسية
المختلفة ،ولكن في إس���رائيل وخارجها على حد سواء ،فإن
المعنى االكثر تواضعا ألقوال ترامب ُدحر .وفي إسرائيل كان
هناك حتى من ش���بهوا تصريحه بتصري���ح بلفور قبل قرن،
بشأن حق الشعب اليهودي بوطن قومي في بالد إسرائيل –
التشبيه الذي فيه وجه ش���به واحد فقط ،برأي الكاتب ،وهو
اعت���راف قوة عظمى رائدة بحق الش���عب اليهودي في وطن
قومي ،والذي ال جديد فيه ،واالعتراف بحق الدولة اليهودية
في تحديد عاصمتها.
وقد انتقد محلل القناة العاش���رة رفي���ف دروكر في مقال
له في “هآرتس” التوجه الس���الف لعاموس يدلين الذي كان
مرشح تحالف “المعس���كر الصهيوني” إلشغال منصب وزير
الدفاع في االنتخابات السابقة .ويقول دروكر إن إدعاء يدلين
بأن الفلس���طينيين يرفضون دائما كل تس���وية غير صحيح،
ال س���يما على ضوء حقيقة أن من يحكم إس���رائيل منذ تسع
سنوات يفعل كل ما يمكن للهروب من التفاوض.
وفي مقال نش���ره الخبير في شؤون اتخاذ القرارات يحزقيل
درور اعتب���ر أن خطاب ترامب هو فرص���ة أمام نتنياهو لفعل

تاريخي من خالل الذهاب في المس���ار ال���ذي حدده الرئيس
األميركي ،وذلك من خالل اإلع�ل�ان عن تأييده لحل الدولتين
في إطار تسوية إقليمية شاملة.

«جنازة لحل الدولتين»
في مقابل الكت���اب من اليمين الذي���ن يعتبرون أن خطاب
ترامب يعكس انسجاما مع توجههم السياسي واإليديولوجي
من الح���ل ،والكتاب م���ن المعارضة الذي���ن يعتبرون خطاب
ترام���ب تأكي���دا على حصرية ح���ل الدولتين ،أش���ار المحلل
السياس���ي غدعون ليفي إلى أن ترامب أس���س عمليا للدولة
الواحدة .ويشير ليفي إلى أن ترامب «أجرى عمليا جنازة لحل
الدولتين ،واآلن يجب البحث عن وريث لهذا الحل ،حيث أعلن
ترام���ب أنه ال يوجد ش���عبان لهما نفس الحق���وق ،بل هناك
ش���عب واحد مع عاصمة ومع كامل الحقوق ويوجد شعب آخر
بدون حقوق ،وهذا الشعب ال يستحق دولة إذا كان ال يستحق
عاصمة في القدس ،وعلى هذا الش���عب أن يعترف بمكانته
وأن يالئم أهدافه للواقع الذي أعلن عنه ترامب» .لذا فإن الحل
سيكون وسيتجه ،برأي ليفي ،إلى حل الدولة الواحدة ،صوت
لكل مواطن ،حي���ث لن يقبل العالم بواقع يكون فيه ش���عب
كامل الحقوق مع دولة وش���عب بال حقوق وبدون دولة .ويختم
ليف���ي مقاله بالقول «عندما يتم بناء الديمقراطية الحقيقية
الوحيدة في الش���رق األوسط يجب دعوة القومجي األميركي،
الذي يفتقد لكل ش���يء من األخالق ،العدالة ،القانون الدولي،
حقوق اإلنس���ان وحقوق األقليات أو الفلس���طينيين ،وإعالنه
كمواطن شرف للدولة الجديدة العادلة».
وفي نفس الس���ياق أش���ار األكاديمي اإلس���رائيلي زئيف
ش���طرنهيل إل���ى أن اعت���راف ترام���ب بالق���دس كعاصمة
إلس���رائيل يجعل القدس بداية صعود فكرة الدولة الواحدة.
وبرأي���ه ،الجميع يع���رف أن البدي���ل عن الدولتي���ن ،التي ال
يريدهما اليمين اإلسرائيلي ،هو دولة ستشكل حتمًا نهاية
الصهيونية ،وس���تدفع عددًا غير قليل من اإلسرائيليين إلى
مغادرة البلد.
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تقرير جديد لجمعية حقوق المواطن عن واقع حقوق اإلنسان في إسرائيل 2017

اتجاه تقليص ّ
الحيز الديمقراطي
َ
في إسرائيل هبط إلى درك جديد!
ّ
*المس المنهجي َ
ّ
بـ”حرس” الديمقراطية يقلص القيود
المفروضة على ّ
قوة السلطة التنفيذية ويزعزع سلطة القانون*
أصدرت جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل
تقريرها الس���نوي حول حقوق اإلنس���ان -واقع
الحال ف���ي عام  ،2017جاء ف���ي مقدمتهّ :
يخيل
ّ
ّ
للمرء أننا في إسرائيل  2017قد ُعدنا في الزمن
ّ
ّ
إلى ال���وراء في كل ما يتعلق بحقوق اإلنس���ان.
ّ ّ
فالقيم التي ظننا أنها أصبحت بمرور الس���نين
ّ
كالحق في المس���اواة ّ
وحرية
مفهومة ضمن���ًا،
ّ ّ
تبين أنه���ا ما زالت تحتاج إلى حماية.
التعبير،
ّ
وحت���ى الخصائ���ص األساس���ية للديمقراطية
ّ
يتهدده���ا الخط���ر ،كس���لطة القان���ون ،فصل
الس���لطاتَ ،ص ْون حقوق اإلنسان وحماية حقوق
ّ
األقلية من دكتاتورية األغلبية.
ّ
وأضاف���ت :المنح���ى أو االتج���اه المقل���ق،
ّ
ال���ذي حذرنا منه مرارًا وتكرارًا في الس���نوات
األخي���رة ،ونقصد :تآكل ّ
الحي���ز الديمقراطي
ف���ي إس���رائيل ،هبط ف���ي هذه الس���نة إلى
ّ
َ
درك جدي���د .تجلى ه���ذا المنحى في األبعاد
ّ
العمومي،
التالي���ة  -إس���كات اآلراء والنق���د
ّ
ّ
ّ
وبش���رعية وجود تشكيلة
بالتعددية
المس
م���ن المواق���ف واألف���كار واآلراء المختلف���ة؛
ّ
السياس���يين،
ن���زع الش���رعية عن الخص���وم
ّ
ّ
الصحافيي���ن ،األقلي���ات ومنظم���ات حق���وق
َ
ّ
ّ
اإلنس���ان ،ووصمهم كـ”خونة”؛ المس بحرية
التنظي���م والتضييق عل���ى أصحاب المواقف
والنش���اطات غي���ر المقبول���ة عل���ى األغلبية
ّ
السياس���ية .غي���ر أنه أضيف ُبع���د جديد ،إذ
ّ
بمساع مقلقة إلنهاك
تميزت السنة الماضية
ٍ
ّ
ّ
المؤسس���ات التي
وصالحيات ونش���اط
قوى
ّ
ّ
تعد َ
“حرس الديمقراطية” وتشكل منظومة
التوازن���ات والكوابح الضرورية للديمقراطية،
وتضم���ن س���لطة القانون ،اإلدارة الس���ليمة،
حماية حق���وق اإلنس���ان وانعدام الفس���اد.
ّ
المؤسس���ات المس���تهدفة ،المحاكم،
وم���ن
المستش���ار القانون���ي للحكوم���ة ،الش���رطة
وغيرها.
ّ
ولقد مرت نح���و ثالثة عقود على إلغاء الرقابة
ّ
ّ
المس���رحيات ،لكننا شهدنا تراجعًا مقلقًا
على
ّ
إلى األيام التي كانت الس���لطة تستطيع فرض
ّ
رقابة على اإلنت���اج الثقافي وإس���كات فنانين
ّ
سياس���ية .إلى يومنا ،ال تزال محكمة
ألس���باب
ّ
ّ
ّ
العدل العلي���ا مضطرة للتدخ���ل وحماية الحق
ّ
األساس���ي في التظاهر واالحتجاج ،إزاء مطالب
باطلة ومخالفة للقانون تضعها الش���رطة أمام
متظاه���رات ومتظاهرين .ويثي���ر القلق أيضًا
الم���س ّ
ّ
بحري���ة التعبير في
انع���كاس منح���ى
ّ
التش���ريعات الخاصة باإلنترن���ت ،إذ تريد منح
الدولة صالحيات حجب مواقع أو إزالة ّ
مواد ذات
مضامين ّ
معينة عن الشبكة.
ّ
ُ
وق���ال التقرير إن تعامل الس���لطة مع األقلية
العربي���ة ّ
تميز في ه���ذه الس���نة بتصريحات
ّ
ّ
تحريضي���ة وطرح مش���اريع قواني���ن تمييزية
ّ
ّ
وعنصريةّ .أما طالبو اللجوء فقد واصلت الحكومة
مراكم���ة الصعوب���ات أمامهم بط���رق مختلفة
وصلت ّ
حد المعاملة القاسية ،بهدف إرغامهم
ّ
على مغادرة الب�ل�اد .واتجاهات العزل واإلقصاء
ّ
ّ
ه���ددت مكانة النس���اء في إس���رائيل وحقهن
ّ
لدحرهن إلى
في المس���اواة والكرامة ،وس���عت
ّ
ّ
هوام���ش ّ
العام .وكجزء من تقليص الحيز
الحيز
ّ
الديمقراطي ط���رأ تآكل على الحري���ة الدينية
ّ
ّ
والتعددية اليهودية.
والتحرر من الدين
ّ
ّ
وتاب���ع :فوق هذا كله يربض ظل االحتالل .في
ّ
يتعمق
هذه السنة ،سنة اليوبيل لالحتالل ،أخذ
ّ
ّ
الضم ،اس���تنادًا إلى
بعملية
اقتران االحت�ل�ال
منظور يرفض بالمطلق المساواة وحقوق اإلنسان
والديمقراطي���ة .م���ن طاولة الحكوم���ة ال َ
يرون،
وبالتالي ال يناقش���ون هناك اآلثار السياس���ية
واألخالقية الخطيرة لمش���روع المستوطنات ،وال
االنته���اكات المنهجية لحقوق اإلنس���ان التي
للفلس���طينيين القابعين منذ خمس���ين س���نة
ّ
عس���كري إسرائيلي .قيادات الدولة،
تحت ُحكم
ليس فقط ال ّ
ّ
قضائيين
يهمه���ا وجود جهازين
َ
(ومنظومت���ي قوانين) في األراض���ي المحتلة،
واحد للفلس���طينيين والثاني لإلس���رائيليين،
ّ
ّ
التوجه
معنية بتعميق وجودهما .هذا
بل ه���ي
ّأدى في الس���نة الماضية إلى فيض من مشاريع
ّ
الضم المباش���ر أو غير
القواني���ن الت���ي تقترح
ّ
ّ
(الحالية) بس���ن “قانون
المباش���ر ،بلغ ذروت���ه
التس���وية” ،برغم اعتراض المستشار القانوني
للحكومة.
ّ
وأش���ار التقرير إلى أن المس بالديمقراطية،
وخصوص���ًا عبر مبادرات وتصريح���ات الحكومة
واالئت�ل�اف الحكومي ،انعكس في مس���تويات
ّ
ٌّ
ّ
ع���دة ،كل منه���ا منف���ردًا ،وباألس���اس كله���ا
ّ
مجتمعة ،تندرج ضمن أداء ّ
مؤسس���اتي منظم،
ّ
يقضم أس���س الديمقراطية إل���ى حد التهديد
بتهاويه���ا .أكث���ر ما يثي���ر القل���ق حقيقة ّ
أن
ّ
المركزية ل���دوس الديمقراطية
إحدى الحلبات
ّ
وقيمه���ا والمس بقواعد اللعب���ة الديمقراطية

ّ
ه���ي البرلمان نفس���ه ،الذي ُيفت���رض أنه رمز
الديمقراطية اإلس���رائيلية ومعق���ل حمايتها.
فأقوال وأفعال مس���ؤوالت ومسؤولين كبار في
ّ
وخاصة أولئك
الجهاز السياس���ي في إسرائيل،
القادمين من الكنيس���ت ،لها آثار بعيدة المدى
على الجمهور اإلس���رائيلي  -تش���كيل مواقفه
ونظرت���ه إل���ى الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان
ّ
وجماعات األقلية السياس���ية أو االجتماعية أو
اإلثنية وغير ذلك.
وعرض التقرير جزءًا من المبادرات ومش���اريع
ُ
القواني���ن التي طرح���ت في الس���نة الماضية
ّ
وتهدد ّ
الحيز الديمقراطي في إسرائيل ،كأمثلة
فق���ط على ً
منحى آخذ ف���ي التفاقم ،وذلك على
النحو التالي:
َ
ّ
بـ”حرس” الديمقراطية :قام أعضاء في
المس
الحكومة ،في الس���نة الماضية ،بخطوات كثيرة
تصورًا يرى ّ
ّ
أن دور العاملين في خدمة
تعك���س
الجمهور  -المستش���ارون القانونيون ،القضاة
وحتى مراقب الدولة  -تمرير سياسات الحكومة،
وليس مراقبتها أو ضبط نشاطها .اشتملت تلك
الخطوات ،فيما اشتملت عليه :مبادرة االئتالف
الحكومي إلى تقليص صالحيات مراقب الدولة؛
تجاهل توصيات المستشار القانوني للحكومة
ومحاولة تقييد صالحياته؛ خطوات حثيثة نحو
مزي���د من التعيينات السياس���ية في الوظائف
ّ
القضائي؛
العامة والشركات الحكومية والجهاز
ّ
محاوالت للتدخل في عمل لجان التعيين .وجميع
هذه الخطوات تالزمت مع قيام رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو وأعض���اء الحكومة واالئتالف
الحكوم���ي بحملة لنزع الش���رعية ع���ن َ
“حرس”
ّ
وشن هجوم غير مسبوق عليهم،
الديمقراطية
عندما انتقدوا سياس���ة الحكومة أو عملوا خالفًا
لم���ا ترتئيه أو حين قاموا بتحقيقات ،بمقتضى
وظيفتهم.
ّ
ّ
وخاصة
المس بالجه���از القضائي،
مح���اوالت
بمكانة المحكمة العليا.
ّ
المس باإلعالم وإسكات النقد.
ّ
التضيي���ق عل���ى منظم���ات حقوق اإلنس���ان
ّ
ّ
التصور المغلوط والخطر الذي
ومنظمات أخرى:
ّ
ي���رى أنّ
منظم���ات حقوق اإلنس���ان تعمل ضدّ
الدولة ويجب بالتالي مكافحتهاّ ،
عبرت عنه في
ّ
هذه السنة  -وبشكل فظ – وزيرة العدل أييلت
ش���اكيد ،حين قالت ّ
ّ
الصهيونية لن تطأطئ
إن
رأسها أمام حقوق اإلنس���ان .وفقًا لهذه ّ
الروح،
زخرت السنة الماضية بالمبادرات والتصريحات
ومشاريع القوانين الس���اعية إلى نزع الشرعية
ع���ن منظم���ات وناش���طين ووصمه���م ،فق���ط
لكونهم ذوي أجندة تختلف عن أجندة األغلبية
السياسية.
ّ
ّ
ّ
المس بمكان���ة وحقوق األقلي���ة العربية في
إس���رائيل :قوانين ومش���اريع قوانين تس���عى
ّ
ّ
الم���س بمكانة وحق���وق األقلي���ة العربية
إلى
ّ
في إس���رائيل وتتعارض مع مبدأ أساس���ي في
ّ
الديمقراطي���ة ،ه���و مب���دأ حماي���ة األقلية من
ّ
دكتاتورية األغلبية .واصلت الكنيست في هذه
الس���نة طرح وتمري���ر مش���اريع قوانين كهذه،
ّ
ّ
القومية” و”قانون المؤذن”.
ومنها “قانون
ّ
ّ
الم���س ّ
ّ
بحرية التعبي���ر وبالتعددي���ة :أقرت
الكنيس���ت تعديل قانون يمن���ع دعاة مقاطعة
ُ
إس���رائيل من الدخول إليها؛ طرح مشروع قانون
يسعى إلى تقييد نشاط منظمات في المدارس
إذا كانت مواقفها ال تنسجم ومواقف الحكومة؛
ّ
ّ
وخاصة م���ن جانب وزيرة
اس���تمرت المحاوالت،
الثقافة ،لسلب ميزانيات من ّ
مؤسسات ثقافية
أو منع إقامة نشاطات بسبب الموقف السياسي
الذي ّ
تعبر عنه؛ وغير ذل���ك .والمنحى الذي برز
ّ
ّ
نحو خاص في الس���نة الماضية هو المس
على ٍ
ّ
بالتعددية اليهودية.
ّ
ّ
المه���م أن نفه���م أنه
وخت���م التقري���ر :من
ّ
حت���ى ل���و كان م���ن المناس���ب تمري���ر مبادرة
كه���ذه أو تلك من المب���ادرات التي ذكرناها ،أو
ّ
ّ
ّ
على األقل مناقش���تها ،وأن���ه حتى إذا لم تصل
جميع المبادرات ومش���اريع القوانين المطروحة
إلى ّ
حي���ز التنفيذ ،فالخطر يكم���ن في إحداث
َ ُ
ّ
ّ
ض���رر تراكمي يط���ال الحي���ز الديمقراطي في
ّ
ّ
تس���ببه هذه المبادرات ككل .إسكات
إسرائيل
ّ
الموجه إلى سياسة الحكومة والتحريض
النقد
ّ
ّ
ّ
على مؤسس���ات ومنظمات وجماعات س���كانية
ّ
ديمقراط���ي ،بل هو
ال يتي���ح المجال لنق���اش
ّ
ّ
يؤج���ج الكراهية .الت���آكل الزاحف ف���ي الحيز
الديمقراطي ينجم عنه ّ
الردع والش���لل وتفعيل
ّ
الذاتية” في المجتمع اإلس���رائيلي،
“الرقاب���ة
وعوضًا ع���ن أن يكون لدين���ا مجتمع يطمح إلى
ّ
إص�ل�اح الخل���ل وحل الخالف���ات ،تتزاي���د أكثر
ّ
التحدث عنه���ا بانفتاح .بالتالي
وأكثر صعوبة
ّ
َ
ّ
الم���س بـ”ح���رس” الديمقراطي���ة يقلص
فإن
ّ
القيود (الكوابح) المفروضة على قوة الس���لطة
التنفيذية ويزعزع سلطة القانون.

«إسرائيل الثالثة»  -التحول نحو الدولة الدينية االستيطانية!
بقلم :د .هنيدة غانم (*)
تش���هد إس���رائيل من���ذ أكث���ر من عق���د ونصف
العقد تصاعدا مس���تمرا ف���ي قوة التي���ار اليميني
واالس���تيطاني الدين���ي ،وينعكس ه���ذا التصاعد
سياس���يا في مس���اعي هذا التيار م���ن أجل التحكم
والهيمنة في وجهة إسرائيل المستقبلية من خالل
حس���م موضوعين أساس���ين :األول هو حسم الصراع
مع الفلسطينيين ومس���تقبل األراضي المحتلة عام
 ،1967والثاني حس���م هوية الدولة وطابعها كدولة
«قومية يهودية».
وتتمثل عملية حسم هذين الموضوعين بمساعي
حكوم���ات بنيامي���ن نتنياهو المتتالي���ة ،إلى فرض
ح���ل من جانب واح���د على األرض يفض���ي إلى ضم
مس���احات واسعة في الضفة الغربية من مناطق “ج”
والمس���توطنات ،ويتم التحضير له من خالل القيام
بعمليات مباش���رة وغير مباشرة لتوس���يع السيادة
اإلسرائيلية على المس���توطنات ودمجها التدريجي
ببنى الدولة المؤسس���اتية والقانونية والتحتية في
مقابل تثبيت مكانة السلطة الفلسطينية بوظيفتها
الحالية ربما مع توس���يع بعض صالحياتها ومناطق
نفوذها واعتبارها تحقيقا لفكرة الـ”دولة الناقصة”،
الت���ي يدع���و لها نتنياه���و ،حيث يضم���ن وجودها
بقاء الفلس���طينيين تحت س���يادة إسرائيلية أمنية
كاملة وانسحاب إس���رائيل من إدارة الحياة اليومية
للتجمعات السكانية الفلس���طينية ،ما يعني فعليا
تحويل الس���لطة إل���ى إدارة مدنية بديلة بمس���مى
“دولة مين���وس”! وفي ذات الوق���ت يتيح هذا األمر
إلسرائيل استمرار السيطرة على المفاتيح األساسية
لألراض���ي المحتل���ة خاص���ة األراضي ف���ي المناطق
المحاذية للمستوطنات وتلك التي تعد إستراتيجية
كمنطقتي األغوار والقدس!
وفيما تج���ري عملية حس���م الصراع أساس���ا أمام
الفلس���طينيين في األراضي المحتل���ة منذ  ،67تتم
عملية حس���م هوي���ة إس���رائيل الداخلي���ة كدولة
يهودي���ة قومية مقابل الفلس���طينيين في الداخل،
وذلك من خ�ل�ال اللجوء إلى التش���ريعات والقوانين
والسياس���ات التأديبية التي تثبت هرمية المواطنة
على أس���اس إثني يض���ع اليهودي ف���ي قمة الهرم
والعربي في أس���فله ،ومن طريق انتهاج سياس���ات
تشجيع االندماج الفردي للعربي على أساس األسرلة
والقبول بهذه الهرمية.

هيمنة تيار فاشي شعبوي
ق���د ال تكون ه���ذه السياس���ات جدي���دة بل هي
تعبير عن روح الدولة اليهودية االس���تعمارية ،التي
س���عت الصهيونية إلى تأسيسها منذ البداية .لكن
جديده���ا يكمن في هيمنة تيار فاش���ي ش���عبوي
ال يلتف���ت كثي���را للضوابط أو الحس���ابات المرتبطة
بالشرعية الدولية في سعيه إلخضاع الفلسطينيين
وتحطيم مش���روعهم الوطني وفرض رؤيته عليهم،
وتقاط���ع هذا مع لحظ���ة فلس���طينية مؤلمة يعاني
فيها الفلسطينيون من حالة هشاشة سياسية ومن
تش���رذم وضعف قيادة وفق���دان للحاضنة العربية
اإلقليمي���ة ،مما يش���كل فرص���ة مواتية إلس���رائيل
لتحقي���ق هدفه���ا ويض���ع الجميع أمام مس���ؤولية
تاريخية كبرى.
وال تعبر النزعة القومجية الفاش���ية والش���عبوية
المتصاعدة ومساعي تصفية القضية الفلسطينية،
عن حالة سياس���ية عابرة ،بل هي تعبير عن سيرورة
تاريخي���ة أدت إل���ى تغي���رات وانزياح���ات بنيوية
ف���ي بني���ة المجتمع اإلس���رائيلي وتش���كيلة نخبه
السياسية ،ومنها:
أوال ،التح���ول التدريجي للمجتمع اإلس���رائيلي من
مجتم���ع مهاجرين اس���تعماري علمان���ي بغالبيته
العظم���ى غ���داة إقامة إس���رائيل إل���ى مجتمع أكثر
تدين���ا ومحافظة حالي���ا .وفيما كان أغل���ب اليهود
اإلسرائيليين يعرفون أنفسهم غداة إقامة إسرائيل
بأنه���م علمانيون ينتمون لتيارات اش���تراكية ،فإن
أقل من  %40م���ن اليهود اليوم يعرفون أنفس���هم
بأنهم علماني���ون ،و %11يصفون أنفس���هم بأنهم
حريدي���ون %24 ،هم متدينون ومتدينون محافظون،
 %23محافظ���ون غير متدينين .كم���ا أن  %18-14من
اليهود في إس���رائيل يعرفون أنفسهم كمتدينين

قوميين وعددهم حوالي  750ألف شخص.
ثانيا ،تحول الش���روخ المجتمعي���ة اإلثنية (يهود
ش���رقيون  -غربي���ون) ،والت���ي هيمنت ف���ي العقود
الخمسة األولى بعد تأسيس إسرائيل على المجتمع
واث���رت على صراعاته الداخلية ،إل���ى التمحور حاليا
اكث���ر حول الص���دع الديني والعلماني ،المتش���ابك
أيضا ببعد أيديولوجي .ويرتبط هذا التحول إلى حد
بعيد باندماج أبناء المهاجرين الشرقيين في النخب
اإلس���رائيلية بعد ان كانت أش���كنازية خالصة ،في
مقابل تش���كل فئات مجتمعية جديدة على رأس���ها
فئة المس���توطنين بع���د احت�ل�ال  ،1967وتحولهم
التدريجي إلى قوة سياس���ية يهيمن عليها التوجه
الديني واليميني االستيطاني .وفي المقابل صعود
مجموعة الحريديين كق���وة مؤثرة بعد أن كانوا فئة
هامش���ية ال صهيونية غداة اقامة إسرائيل ،وتكمن
اهمية هذه الفئة باإلضافة إلى تضخم حجمها حيث
باتوا يش���كلون حوال���ي  %13من اليهود ،بس���يرورة
الـ»صهين���ة» واليمنن���ة التدريجية الت���ي مروا بها،
وتعاظم اندماجهم في المشروع االستيطاني ،حيث
يشكلون اليوم  %30من المستوطنين.
ترافقت هذه التغيرات مع أفول النخب التقليدية
التي أسس���ت وقادت إس���رائيل في مراحلها األولى
وهيمن���ت لعدة عقود عل���ى مفاتيحها وقادها حزب
مباي االش���كنازي ذو التوجه العلماني واالش���تراكي
كما اش���ار إلى ذلك عالم االجتماع ب���اروخ كيمرلنغ
في كتاب���ه نهاية الهيمن���ة االش���كنازية وصعود
نخب بديلة لها تنتمي لفئات كانت هامش���ية مثل
الش���رقيين والمتديني���ن القوميي���ن والمحافظين
الذين يمثلون «دولة إس���رائيل الثالثة» كما ّ
سأبين
أدنـاه.

صعود إسرائيل الثالثة
مرت إس���رائيل بثالث مراحل ترافقت مع انزياحات
بنيوية وتحول منتظم ومثاب���ر وتدريجي في البنى
الداخلي���ة للدول���ة وتركيب���ة النخ���ب والتوجهات
األيديولوجية.
المرحلة األولى ،التي يمكن تس���ميتها «إسرائيل
األولى» وتعود جذورها لفترة الييش���وف ،تمتد من
تأسيس الدولة وحتى العام  ،1977وتميزت بسيطرة
حزب مب���اي العمالي االش���تراكي األش���كنازي على
مفاصل الدولة ووجهته.
المرحل���ة الثاني���ة ،تميزت بانقس���ام المش���هد
السياسي الحزبي الداخلي إلى معسكرين أساسين،
وذل���ك وفق ثنائية يمين  -الليكود ويس���ار -العمل،
وب���دأت مع فوز ح���زب الليكود ع���ام  .1977واعتبرت
هذه الفترة مرحلة صعود قوة «إس���رائيل الثانية»،
التي تضم باإلضاف���ة إلى اليهود الش���رقيين أبناء
مدن التطوير وس���كان األطراف والحريديم والذين
سعى الليكود إلى استقطابهم عبر خطاب اجتماعي
يعبر عن واقعهم ،وذلك إلى جانب خطاب سياس���ي
يمين���ي ليبرالي .وتميزت ه���ذه المرحل���ة بانزياح
الشرقيين نحو اليمين الليكودي كنوع من االحتجاج
على سياس���ات ح���زب العمل التاريخي���ة تجاههم،
ث���م إقامة حزب ش���اس ( )1بعد انفص���ال الحريدية
الس���فارادية عن األش���كنازية بس���بب م���ا اعتبروه
سياسات تهميش���ية واستعالئية ضدهم .وتميزت
هذه المرحلة أيضا بصعود قوة الش���رقيين وبتحول
حزب ش���اس تدريجيا إلى قوة انتخابية حاسمة في
تقرير االئتالفات الحكومية والسياس���ات الداخلية
خاصة.
وتكمن أهمية مرحلة «إسرائيل الثانية» بالتشابك
بين السياسي والطائفي بشكل كبير .إذ بلغت نسبة
الش���رقيين ،في العام  %44 ،1977تقريبا من مجموع
اليهود اإلسرائيليين ،وتجندوا بشكل جماعي لدعم
بديل مباي ،بسبب سياس���اته العنصرية تجاههم.
وش���كل هذا التش���ابك أساس تش���كل حركة شاس
التي اعتمدت الدمج ما بين البعد الطائفي الش���رقي
والمرك���ب الدين���ي لتش���كل حزبا جاذب���ا لكثير من
الشرقيين دون أن تتحول إلى بديل كامل للشرقيين
عن الليكود ،بس���بب بعده���ا الدين���ي واالنفصالي
بالذات .وفيم���ا أدى التزاوج بي���ن اليمين الليكودي
والشرقيين إلى حد بعيد إلى توسيع الليكود لخطابه
االجتماعي كي يسمح باجتذاب الشرقيين إلى جانب
خطاب���ه األيديولوجي اليمين���ي ،فإنه أدى الحقا إلى

تحول تصويت أجزاء كبيرة من الشرقيين لليمين من
تصويت احتجاجي إلى تصويت أيديولوجي يرس���خ
حكم اليمين ويقويه ويأخذ الشرقيين تدريجيا نحو
اليمين ،كما س���يظهر الحقا في صهينة حزب شاس
الذي لم يكن صهيوني���ا وال يمينيا على األقل حتى
منتصف التسعينيات.
لقد أدت مجموعة م���ن العوامل إلى عودة الخطاب
القوم���ي اليمين���ي لليك���ود إل���ى أسس���ه الفكرية
والتش���ديد على فكرة «أرض إس���رائيل الكاملة» مع
انس���حاب من الخطاب «االجتماعي الوظيفي» ،الذي
يهدف باألس���اس إلى اس���تقطاب الش���رقيين ،من
بينه���ا اندالع االنتفاضة األولى واتس���اع المش���روع
االستيطاني في األراضي المحتلة ،ثم انطالق عملية
السالم في مؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقيات أوسلو وما
رافقها من اس���تقطاب داخلي في إس���رائيل انتهى
باغتيال إس���حاق رابين ،وترافق م���ع التحريض على
العرب .
وبدأنا نشهد منذ انتخابات العام  1999بذور صعود
«إس���رائيل الثالثة» ،التي تتميز بأمرين :األول على
صعيد بنى األح���زاب  -انتهاء عصر األحزاب الكبيرة
وصعود أحزاب الوس���ط والصغيرة والتحول من نظام
الحزبين إل���ى نظام التي���ارات /الكت���ل التي يغلب
عليها اآلن التيار اليميني  -االس���تيطاني – الديني
 الحريدي .والثاني على صعيد الخطاب ،هو هيمنةالخطاب اليميني االستيطاني النيوليبرالي الشعبوي
القومج���ي المش���بع بالمف���ردات الديني���ة ،ويأتي
ذلك بس���بب صعود تدريجي لق���وة جديدة هي فئة
المس���توطنين الذين يشكلون اليوم  %10من سكان
إس���رائيل ويتمتعون بقوة كبيرة ف���ي مواقع اتخاذ
القرارات بس���بب انهيار منظوم���ة الحزبين وصعود
منظومة الكتلة /التيار .ونشير هنا إلى أنه فيما شكل
اليمين الشرقي مصدر دعم لليكود في الثمانينيات،
في الوقت الذي كان فيه حضور المستوطنين ضعيفا
عددي���ا ،فإن هذا الوضع بدأ يتغي���ر مع تزايد أعداد
المس���توطنين وتأثيره���م في الليك���ود وصوال إلى
تغلغلهم في الليكود م���ن جهة ووجود حزب يمثل
مصالحهم ممثال بـ»البيت اليهودي» من جهة أخرى
 .فقد كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية عام
 1977حوالي  1300مس���توطن ،وقفز هذا العدد إلى
 150ألف مس���توطن عام  ،1997ثم قفز إلى ما يقارب
 650ألف مستوطن اليوم (.)2

النخب الحاكمة حاليًا
انعكس���ت التغيرات المترتبة عل���ى إزاحة النخب
التقليدية وعلى س���يطرة القوى اليمينية المتدينة
ً
واالس���تيطانية ب���دال منها على مفاتي���ح الحكم في
إسرائيل.
وفي لمحة س���ريعة للنخ���ب الحاكمة اليوم ،يمكن
أن نلح���ظ س���يطرة الق���وى اليميني���ة – الدينية –
االس���تيطانية على السلطة التشريعية (الكنيست)،
منذ ع���ام  2003حتى اليوم ،وتوجد في الكنيس���ت
اليوم أغلبية كهذه ،ممثلة بـ 67عضوا ،فيما ينتمي
 11آخ���رون إلى تيار الوس���ط – يمي���ن (ويمثله حزب
«يوجد مس���تقبل») ،مقابل انكماش الوس���ط – يسار
إلى  34مقعدًا (ميرتس و»المعس���كر الصهيوني»)،
باإلضافة إلى  13مقعدًا للقائمة المشتركة .ويسيطر
اليمين ،بحكم ذلك ،على مقاليد السلطة التنفيذية
(رئاس���ة الحكومة والوزارات) ومفاتيح القرارات ،وهو
من يتحكم بوجهة المجتمع والدولة والمؤسس���ات،
ويفرض الوقائع على األرض ليحسم القضايا الخالفية
ح���ول ح���دود الدول���ة والمواطنة ويهودي���ة الدولة
عبر توس���يع وتعميق االس���تيطان ،وتمرير قوانين
ذات طاب���ع عنص���ري ،وتحديد مواطنة فلس���طينيي
الداخ���ل ،كما يس���عى لضب���ط الثقافة السياس���ية
كثقافة يمينية من خالل التشهير بمنظمات حقوق
والمناهضة لالحت�ل�ال ،واتهامها بالعمل
اإلنس���ان
ِ
لصالح «األعداء» ونزع الشرعية عنها .ومع أن بدايات
صع���ود اليمين تعود إلى «انق�ل�اب» العام  ،1977إال
أنه أحكم الس���يطرة ّ
فعليًا على الس���لطة التنفيذية
من���ذ عام  ،2003وما زال���ت حكوماته تتعاقب عليها
بشكل متواصل منذ أكثر من  14عامًا ،مع اإلشارة إلى
أن بنيامين نتياهو موجود في رئاس���ة الحكومة منذ
 2009بال انقطاع (بائتالف���ات مختلفة كلها يمينية
الطاب���ع) .ويض���اف إل���ى كل ذلك مس���اعي اليمين

االس���تيطاني ،بزعامة وزيرة العدل ،أييلت ش���اكيد،
للسيطرة على الس���لطة القضائية من خالل التحكم
بلجنة تعيين القضاة ،وعلى رأسها المحكمة العليا،
وهو ما أثار توترًا شديدًا بين رئيسة المحكمة العليا
السابقة ،مريم ناؤور ،وشاكيد نفسها.
وينعك���س صع���ود «إس���رائيل الثالث���ة» بقيادة
نتنياه���و ف���ي ثالثة محاور أساس���ية يس���عى إلى
ضبطها وفق مفاهيمه السياسية:
 .1الموقف من االحتالل /االس���تيطان؛ حيث نشهد
محاوالت مستمرة من أجل ترسيخ مكانة المستوطنين
والمس���توطنات ضمن اإلجماع الرسمي ،ويظهر كم
القوانين والتش���ريعات والممارسات مساعي حثيثة
من أجل ضمهم التدريجي إلس���رائيل مقابل مساعي
تثبيت دور الس���لطة الفلسطينية كوسيط لالحتالل
مع السكان الفلسطينيين تقوم بدور اإلدارة المدنية
البديل���ة واعتبار وضعها هذا م���ع بعض التعديالت
واالنس���حابات الصغي���رة كـ»دول���ة ناق���ص» بلغ���ة
نتنياهو تشكل بصيغتها هذه نهاية الصراع .ومع
فوز ترامب وانكشاف وجهته بعد توقيعه االعتراف
بالقدس عاصمة إلس���رائيل واإليعاز بنقل الس���فارة
للق���دس يجد اليمين االس���تيطاني فرص���ة ذهبية
للمضي في تصفية المس���ألة الفلسطينية ومحاولة
حس���م الصراع وفق رؤيته التي تتقاطع مع البطانة
المحيطة بترامب.
 .1العالقة مع الفلسطينيين في إسرائيل :مأسسة
مكانتهم في الدولة على أس���اس كونهم مواطنين
م���ن الدرج���ة الثاني���ة مخضعي���ن لهرمي���ة إثنية
للمواطنة مس���تمدة من «بنية الدول���ة اليهودية»،
وتثبيت التعامل معهم على أس���اس كونهم مصدرا
للخطر س���واء األمني أو الديمغرافي ويجب السيطرة
عليه .ضمن هذا السياق يمكن ترسيخ سلة القوانين
التي تستهدفهم كمش���روع قانون الدولة القومية
اليهودية وقوانين الوالء والنكبة والمواطنة ومنع لم
الش���مل إضافة إلى وضع سياسات حكومية ضدهم
كسياس���ات ه���دم أم الحي���ران إلقامة مس���توطنة
«حيران» وسياس���ات ه���دم البيوت ونزع الش���رعية
عنهم كما انعكس مثال أخيرا في تصريحات ليبرمان
عن وادي عارة وخطط نقلهم للس���لطة الفلسطينية
ونغمة االشمئزاز التي رافقت حديثه.
 .1التوجه نحو إسرائيل يهودية أكثر وديمقراطية
أق���ل :تعرف إس���رائيل ذاتها أنه���ا «دولة يهودية
وديمقراطي���ة» ويعتب���ر الحفاظ على الت���وازن بين
المرك���ب الديمقراطي واليهودي أحد األهداف التي
تس���عى إلى تحقيقه���ا كما تعل���ن .ويحمل صعود
«إس���رائيل الثالثة» تطور ثقافة فاشية تسعى نحو
ترس���يخ البنية القومية اليهودية للدولة والسيطرة
على النخب التي تتحول اليوم إلى نخب استيطانية
متدينة ويمينية وشرقية ،وتتصدر اليوم «إسرائيل
الثالث���ة» ،وتأخذ بيدها العملي���ة نحو تحقيق عرش
المملك���ة الثالث���ة المحلوم بهيكل���ه المأمول ،ليس
كمجرد شعار بل كبرنامج عمل حقيقي.
(*) المديرة العامة للمركز الفلس���طيني للدراسات
اإلسرائيلية -مدار

هوامش:
( )1ش���اس :حزب ش���رقي حري���دي يه���دف للتعبير عن
احتياجات الش���رقيين ككل خاصة المتدينيين ،أقيم عام
 1982عشية االنتخابات البلدية لمدينة القدس ثم خاض
االنتخابات للكنيس���ت عام  .1984الحزب أقيم كاحتجاج
ضد سياسات التهميش والعنصرية من قبل االشكنازية
الحريدية .
( )2للمزي���د أنظ���ر\ي :وئ���ام بلع���وم ،اله���دف :ملي���ون
(المس���توطنون والمس���توطنات ف���ي الضف���ة الغربي���ة
والقدس) /ورقة معلوماتية 2 ،تشرين الثاني  ،2017مركز
مدار على الراب���ط التاليhttps://www.madarcenter. :
/orgتقارير/تقارير-خاصة7300- /الهدف-ملي���ون-
المستوطنون-والمس���توطنات-في-الضفة-الغربية-
والقدس
( )3للمزي���د أنظر/ي :عميت س���يغل« ،رئيس���ة العليا ضد
وزي���رة العدل» ،موقع  ،makoعل���ى الرابط التاليhttp:// :
www.mako.co.il/news-law/legal-q4_2016/
Article-b01e8e095092851004.htm
وأنظر/ي أيضًا :جالي غينات“ ،رئيسة العليا ضد شاكيد:
اقتراحك بش���أن تعيي���ن القضاة كوضع مس���دس على
الطاول���ة” ،على موقع  ,wallaعلى الراب���ط التاليhttp://:
.news.walla.co.il/item/3010175
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
التضخم المالي في األشهر
الـ  11األولى3 -ر%0
س���جل التضخم المالي في ش���هر تش���رين الثان���ي الماضي
انخفاض���ا بنس���بة 3ر ،%0ما رف���ع التضخم في األش���هر الـ 11
األولى بنسبة 3ر ،%0وذات النسبة لألشهر الـ  12األخيرة .وهذا
االنخف���اض دفع إلى خف���ض التوقعات بش���أن التضخم المالي
للعام الجاري ،إل���ى ما بين صفر بالمئة وحتى االرتفاع بنس���بة
3ر ،%0بعد ثالث سنوات من تضخم “سلبي”.
وفي ح���ال تأكدت المعطي���ات ،فإن توقعات بنك إس���رائيل
تكون فش���لت في تحقيق تضخم يت���راوح ما بين 8ر %0إلى %1
في العام الجاري .ويشار إلى أن الهدف الذي وضعته السياسة
االقتصادية المتبعة منذ سنوات ،هو أن يتراوح التضخم سنويا
م���ا بين  %1إلى  ،%3إال أن العام األخير الذي س���جل تضخما في
هذا المجال ،كان العام  ،2013لتتبعه ثالث س���نوات مما يسمى
“التضخم الس���لبي” ،بمعنى تراجع التضخ���م .وحتى منتصف
العام الجاري ،كان يبدو أن تضخم العام الجاري سيكون هو أيضا
سلبيا ،إال أن االرتفاع الحاصل في أشهر آب وحتى تشرين األول،
أعاد وتيرة التضخم إلى االرتفاع.
ويق���ول تقرير مكت���ب االحص���اء ،إن الفروع األب���رز التي
س���اهمت في خفض التضخ���م في الش���هر الماضي ،كانت
أس���عار الخضراوات والفواكه التي تراجعت بنس���بة 3ر،%7
وأس���عار الترفيه بنس���بة  ،%4إلى جانب بدء تراجع أس���عار
الملبوسات في الشهر الماضي ،وهو تراجع من المفترض أن
يكون استمر في الشهر الجاري.
ووتي���رة التضخ���م القائمة س���تبعد ال محال���ة احتماالت رفع
الفائ���دة البنكية ،المس���تقرة منذ أقل من ثالث س���نوات عند
مستوى 1ر ،%0وهي نسبة تالمس الصفر ،إذ قالت آخر تقديرات
لبنك إسرائيل المركزي إن الفائدة ستعاود االرتفاع في النصف
الثان���ي من الع���ام المقبل  ،2018لتنتهي عند مس���توى نصف
بالمئة.
من ناحية أخرى ،أعلنت س���لطة الكهرباء عن تخفيض أسعار
الكهرباء للمس���تهلكين في البيوت بنس���بة 2ر ،%3ابتداء من
مطلع الش���هر المقبل ،كانون الثاني .وجاء القرار بهذا الخفض
بعد أكثر من عامين من ارتفاع األس���عار ،في أعقاب خفض كلفة
االنتاج ،وبش���كل خاص تراجع سعر صرف الدوالر أمام الشيكل،
كذلك إعادة احتس���اب طريقة الرات���ب التقاعدي للعاملين في
شركة الكهرباء.
ويشار إلى أن ش���ركة الكهرباء لديها نوع من االستقاللية ،إذ
أن نسبة عالية جدا من أسهمها تعود إلى العاملين فيها .وفي
كل موسم اإلعالن عن تقرير الرواتب في السوق ،تثار ضجة حول
مستوى الرواتب في ش���ركة الكهرباء ،التي تعد من األعلى في
البالد إضافة إلى أن التش���غيل في الش���ركة مرتبط بقدر كبير
بالعاملين في الش���ركة ،الذين يمنحون أولوي���ة للمقربين ،في
حين الش���ريحة أن األكثر اس���تبعادا من العمل في الشركة هي
المواطنون العرب.

تراجع كبير في شراء
السيارات خالل تشرين الثاني
قال تقرير جديد إن س���وق الس���يارات س���جلت تراجعا كبيرا
في بيع الس���يارات الجديدة ،في ش���هر تش���رين الثاني ،إذ تم
بيع  17ألف س���يارة ،وهذا أقل بنس���بة  %20عم���ا كان في ذات
الش���هر من العام الماضي  .2016وعل���ى الرغم من هذا التراجع،
وبموج���ب تقديرات الملحق االقتص���ادي “مامون” في صحيفة
“يديعوت أحرونوت” ،فإن اجمالي مبيعات الس���يارات في العام
الجاري  ،2017س���يكون أقل بنسبة قليلة جدا ،من العام الماضي
 2016الذي بيع فيه  287ألف س���يارة ،وهو ذروة غير مس���بوقة،
وساهمت سوق السيارات الجديدة في ارتفاع النمو االقتصادي
في الع���ام الماضي ،إذ فاجأ النمو بارتفاعه بنس���بة  ،%4رغم أن
اقصى التوقعات لم تجتز نسبة 5ر.%3
وي���رى محللون أنه إذا جرى اس���تثناء ما تم بيعه في الش���هر
األول م���ن هذا العام ،ال���ذي كان عمليا اس���تمرارا لصفقات بدأ
ابرامه���ا في نهاية العام الماضي ،تجنبا الرتفاع األس���عار ،فإن
االنخفاض في بيع الس���يارات من شهر شباط وحتى أيلول ،كان
بنس���بة 5ر .%7وعاد وارتفع البيع بقليل في شهر تشرين األول،
لينخفض البيع بهذه النسبة الكبيرة في تشرين الثاني.
وأح���د أبرز األس���باب له���ذا التراجع هو تزاي���د القيود من
البنوك على قروض الس���يارات الجديدة ،تجاوبا مع توجهات
البنك المركزي ،ال���ذي عبر عن قلقه من حجم ديون العائالت
المتعاظمة ،وبش���كل خاص بس���بب الق���روض التي تحصل
عليه���ا العائالت .وقد وصلت الق���روض إلى حد ضمان %100
من كلفة الس���يارات ،ما ش���جع الجمهور على ش���راء سيارات
جديدة ،خاصة ذات المح���ركات الصغيرة ،واالقتصادية في
حرق الوقود ،ما يقلل من مصروف الس���يارات على مس���توى
الوقود وأيضا الصيانة.
وق���د أص���درت مراقب���ة البنوك في بن���ك إس���رائيل المركزي
تعليمات للبنوك بإجراء تحليالت أدق لمخاطر قروض السيارات،
تحسبا لنشوء فقاعة قروض سيارات تنعكس سلبا على استرداد
الق���روض من الجمهور .ومن بين ما طلبه البنك المركزي ،اعتماد
 %60من تقدير تخمين س���عر الس���يارة ل���دى بيعها وتقديم
القروض ،لألخذ بالحسبان ِقدم الس���يارة حتى بيعها ،أو تراجع
قيمتها ألسباب كهذه أو تلك.
وحس���ب التقديرات الصادرة قبل أيام ،فإن س���وق السيارات
يدح���رج حوال���ي  40مليار ش���يكل ،أكثر م���ن 3ر 11مليار دوالر،
وهذا ينعكس على أرباح مس���توردي الس���يارات ،إذ قال تقرير
س���ابق للخبير االقتصادي الرئيس���ي في وزارة المالية ،إن أرباح
مستوردي السيارات في السنوات السبع من  2006وحتى ،2013
بلغ���ت  14ملي���ار ش���يكل (88ر 3مليار دوالر وفق معدل س���عر
الصرف الحالي) ،أي بمعدل ملياري شيكل سنويا.

إعـــداد :برهوم جرايسي

محللون :تخفيض الجمارك والضرائب عن السلع لن يؤثر
على األسعار ولن يصل إلى المستهلكين!
*وزير المالية اإلسرائيلي يعلن تخفيض جمارك وضرائب مشتريات على عدد من السلع واألدوات الحياتية بقيمة  800مليون شيكل سنويا
ّ
والمسوقين *العجز في الموازنة أقل من السقف المحدد*
( 227مليون دوالر) *محللون :ثمار التخفيض الجمركي ستبقى لدى المستوردين ،تجار الجملة
أك���د عدد من المحللي���ن االقتصاديين اإلس���رائيليين أن تخفي���ض الجمارك
والضرائب على سلس���لة من الس���لع ،بقرار م���ن وزارة المالية ،ووزيرها موش���يه
كحلون ،لن يصل مباشرة للمستهلك ،الذي قد يستفيد الحقا بتخفيض هامشي.
ويعتقد هؤالء أن المس���توردين سيس���تفيدون أكثر ،ومن ثم المسوقين .ويرى
المحلل���ون أن عل���ى وزارة المالية أن تبحث عن مس���ارات أخ���رى لتخفيض كلفة
المعيشة ،ومن أبرزها تحويل موارد لمحركات النمو االقتصادي.
وكان وزير المالية موش���يه كحلون قد أعلن في األس���بوع الماضي عن تخفيض
الجمارك والضرائب على العديد من البضائع المس���توردة ،بكلفة اجمالية تصل
إلى  800مليون ش���يكل ،وهو ما يعادل  227مليون دوالر ،كجزء من صرف الوزارة
للفائ���ض الضخم في خزينة الضرائب ،الذي من المتوقع أن يصل مع نهاية هذا
العام إلى  20مليار ش���يكل ،ما يعادل 7ر 5ملي���ار دوالر .وهذا فائض يعد زيادة
بنس���بة  %7عما كان متوقعا لمداخيل الضرائ���ب ،إذ كان مخططا لميزانية العام
الجاري  ،2017جباية  286مليار ش���يكل ،وكما يبدو س���يقفز اجمالي الجباية إلى
 306مليارات شيكل.
ويجري الحديث عن تخفيض الجمارك على بعض األدوات الكهربائية المنزلية،
والجم���ارك على ع���دد من األغذية المس���توردة ،ومن بينها ما تس���مى “نقارش
الصباح” ،اضافة إلى سلع أخرى .كما أن الموازنة العامة للعام المقبل ،كانت اصال
تش���مل بنودا للتخفيض الضريبي ،من بينها تخفيض ضريبة الشركات بنسبة
 ،%1لتصبح  ،%24كما سيتم تعديل درجات ضريبة الدخل بالذات لمن يتقاضون
من  10آالف إلى  20ألف شيكل ،غير صاف ،ما يعادل  2820إلى  5640دوالر.
ويدور جدل في الحلبتين السياس���ية واالقتصادية اإلس���رائيلية منذ بضعة
اش���هر ،حول ش���كل صرف الفائض في الموازنة العامة بما يع���ادل مليار دوالر،
ال���ذي يلتقي مع الفائض الضخم في خزينة الضرائ���ب .وكانت منظمة التعاون
االقتصادي بين الدول المتطورة  ،OECDدعت إس���رائيل إلى استغالل الفائض
في الموازن���ة العامة ،على الميزاني���ات االجتماعية ،وخاص���ة التعليم والصحة
والرفاه ،وليس على تسديد الدين العام ،لما في ذلك من دفع للنمو االقتصادي،
ال���ذي توقعت المنظمة أن يس���جل هذا العام ارتفاعا بنس���بة 1ر ،%3وفي العام
التالي 5ر.%3
ويقول المحلل سامي بيرتس إن وزير المالية موشيه كحلون هو سياسي ذكي
وصاحب تجربة ،ولكن في كل ما يتعلق بالسياس���ة االقتصادية ،فإنه يتمس���ك
بالمبدأ األبس���ط للفهم :كم من المال بقي لنا في الجيب .وهو اكتش���ف سحرية
تخفيض كلفة المعيشة ،حينما تولى منصب وزارة االتصاالت بين العامين 2009
و ،2013فحينها عمل على تخفيض أسعار وكلفة االتصاالت الخليوية .ومنذ ذلك
الحي���ن يحاول تكرار ذل���ك النجاح في وزارة المالية ،م���ن خالل حمالت تخفيض
أسعار.
ويتابع بيرتس كاتبا أن كحلون عمل على تخفيض الجمارك على س���لع األطفال
ّ
الرضع ،وأيضا على األحذية وأجهزة الهواتف الخليوية ،وعمل على تقديم دعم
اضاف���ي للحضانات ،وللعائالت التي يعمل الوالدان فيها .وس���عى إلى تخفيض
أس���عار البيوت ،وكلف���ة أراضي البناء .واآلن قرر تخفي���ض جمارك وضرائب على
الس���لع بكلفة اجمالية تصل إلى  800مليون ش���يكل .ومن الصعب قول كلمات
س���يئة عن وزير المالية ،في الوقت الذي يقرر في���ه تخفيض الجمارك وضرائب

المش���تريات على بضائ���ع الكترونية ترفيهي���ة ،وأدوات ومع���دات كهربائية،
وعلى األلبس���ة واألحذي���ة .إال أن بيرتس يرى أن هذا قد يهدئ المس���تهلكين،
ولكن المس���تهلكين قد ال يش���عرون به���ذه التخفيضات ،ألنه���ا قد تبقى لدى
المس���توردين .وحقا أن وزارة المالية ق���ررت أن يكون التخفيض لعام واحد ،كي
يتم فحص ما إذا اس���تفاد المس���تهلكون من هذه التخفيض���ات ،وفي حال لم
يشعر المس���تهلكون بالتخفيض فإن الجمارك س���تعود إلى مستواها السابق،
وهذا من شأنه أن يكون سوطا ناجعا على المستوردين.
ويق���ول بيرتس إن كحلون يعمل في األش���هر األخيرة على تحس���ين صورته
السياس���ية ،من خالل تخفيض كلفة الحياة ،إال أن لتخفيض كلفة الحياة وسائل
ومس���ارات أخرى ،وليس بالطريق األس���هل ،وهي تخفيض الضرائب ،مثل اجراء
اصالح���ات لتخفي���ف البيروقراطية المفروض���ة على فتح المصالح والمنش���آت
االقتصادية ،وتنجيع الخدمات الحكومية وتطويرها ،وزيادة االنتاجية.
ً
ويتاب���ع بيرتس قائال إن تخفيض الضرائ���ب والجمارك قد يؤثر على النمو من
جانبين :زيادة االس���تهالك الف���ردي ،وثانيا زيادة البضائع المس���توردة .إال أن
الخبراء االقتصاديين ال يفضلون هذا المس���ار ،بل يفضل���ون أن يكون النمو من
خالل تعزيز االستثمارات وزيادة الصادرات ،فاالقتصاد اإلسرائيلي ال يواجه أزمة
اس���تهالك ،فاالستهالك يتزايد في الس���نوات األخيرة بفضل انخفاض الفائدة
البنكية ،وأيضا نس���بة البطالة المنخفضة ،وما من شك أن تخفيض الجمارك قد
يساهم نوعا ما في زيادة االستهالك.
وي���رى بيرتس أن ال حدود لكالم المديح لكحل���ون ،على هذا الفائض الضريبي
غير المس���بوق بحجمه ،إال أن الس���ؤال هو :كيف وأين س���يصرف هذا الفائض.
والتوجه القائم في وزارة المالية هو أن القس���م األكبر س���يتم تحويله لتسديد
قس���م من الدين العام ،الذي هبط في العام الماضي إلى ما بين  %60وحتى %62
من اجمالي الناتج العام ،علما أن هدف الحكومة الذي تم وضعه قبل سنوات ،هو
أن ال يتجاوز حجم الدين ما نس���بته  %60من الناتج العام ،في حين يقول خبراء
عالميون إن النسبة األفضل باتت في حدود ،%50على ضوء سلسلة من التغيرات
البنيوية في االقتصاد العالمي وأوضاع االقتصاد في الدول المتطورة.
ويش���ير بيرتس إلى احتم���ال أن تبادر وزارة المالي���ة والحكومة إلى تخفيض
اضافي لضريبة الش���ركات ،بعد دخول تخفيض ضريبة الش���ركات في الواليات
المتحدة األميركية إلى حيز التنفيذ ،وتظهر انعكاس���اتها على االس���تثمارات
العالمية ،بما فيها اس���تثمارات الش���ركات األميركية في االقتصاد اإلسرائيلي.
ويق���ول بيرتس إنه في حال أثر هذا على االقتصاد اإلس���رائيلي ،فس���يكون من
الملزم اتخاذ اجراءات الجمة لمنع االنعكاس���ات الس���لبية ،ألن الكلفة قد تكون
أكثر من  800مليون ش���يكل .ويشار هنا إلى أن المحللين والخبراء االقتصاديين
في الصحافة االقتصادية يحذرون من انجراف الحكومة اإلس���رائيلية وراء خطوة
الرئيس دونالد ترامب ،وأن تبادر إلى تخفيض آخر لضريبة الشركات.
وت���رى المحللة أورا كورين أيضا ،أن التخفيض الجمركي وضريبة المش���تريات
على عدد من الس���لع الحياتية س���يكون تأثي���ره بعيدا ببعد س���نة ضوئية عن
المستهلكين ،ألن التخفيض الجمركي والضريبي سيمر بعدة محطات ،وفي كل
محطة س���يتم قضم جزء من ثماره ،وأولى المراحل هم المس���توردون ،والثانية
تجارة الجملة ،بمعنى المسوقين الكبار.

وتقول كورين إنه ليس صدفة أن رئيس اتحاد الغرف التجارية ،أوريئيل لين،
س���ارع للترحيب بقرار كحلون .وحس���ب مصادر في وزارة المالية ،فإن لين ذاته
كان مش���اركا في بلورة ق���رار الوزير .وأوردت كورين أمثلة م���ن الماضي القريب
حول كيف أن تخفيض الجمارك وضرائب المشتريات على سلع مستوردة ،بقيت
ثماره في جيوب المس���توردين ،ومن أبرز هذه النم���اذج معلبات التونا ،التي لم
ينخفض سعرها للمستهلك في السوق.
وقالت كورين ،كما بيرتس ،إن تجار الجملة والمس���وقين س���يتبعون كل مسار
ممك���ن لالس���تفادة من التخفيض الجمركي ،أكثر من تخفيض أس���عار الس���لع
للمستهلكين.

العجز في الموازنة أقل
من السقف المحدد
هذا ،وقال تقرير أخير لوزارة المالية اإلسرائيلية إن العجز في الموازنة العامة
في األش���هر الـ  12األخيرة ،بمعنى منذ الش���هر األخير من  ،2016وحتى تشرين
الثان���ي  ،2017بلغ 7ر %1من اجمالي الناتج العام ،بينما الهدف الس���نوي للعام
الجاري  ،2017الذي وضعته الحكومة ،هو 9ر %2من اجمالي الناتج.
بم���وازاة ذلك ،ف���إن مداخيل خزينة الضرائب اس���تمرت باالرتف���اع ،إذ تم في
األش���هر الـ  11األولى جباية 3ر 288مليار ش���يكل ،ما يع���ادل 8ر 81مليار دوالر،
مقاب���ل قرابة  262مليار ش���يكل ،في نفس الفترة من الع���ام الماضي ،ما يعادل
4ر 74مليار دوالر .ومن المتوقع أن ينتهي العام الجاري بعد أيام ،ليرتفع اجمالي
المداخي���ل إلى ما يزيد عن  305مليارات ش���يكل ،وهو أعل���ى بنحو  20مليار عن
الس���قف األول الذي تم تحديده للعام الجاري .وهذا أيضا أعلى بثمانية مليارات
ّ
المعدل الذي وضعته وزارة المالية في شهر نيسان الماضي.
شيكل ،من السقف
وأضاف التقرير أن مداخيل ش���هر تشرين الثاني وحده ،كانت نسبة الفائض
فيها  ،%6مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
وكما يتبين من تقرير وزارة المالية ،فإن وتيرة مداخيل الضريبة كانت ضعيفة
ف���ي الربع األول من العام الجاري ،إذ بلغ الفائض في األش���هر الثالثة األولى من
ه���ذا العام 6ر 1مليار ش���يكل .وبدأت وتيرة المداخيل تحق���ق قفزات ابتداء من
الربع الثاني من العام ،بينما اس���تمرار تحقيق الفائ���ض الكبير ،أيضا في الربع
األخير الجاري ،قد يكون مؤش���را أيضا على االقل للفترة األولى من العام الجديد
المقبل.2018 -
ويق���ول التقرير إن صرف الحكومة العام م���ن خالل وزاراتها كان هو أيضا اقل
م���ن الصرف المخصص حتى نهاية تش���رين الثاني ،إال أن ص���رف وزارة الدفاع
كان األعل���ى ،وتجاوز الميزاني���ة المخصصة له بنحو  .%6وحس���ب تقارير عدة،
وتصريحات رس���مية ،فإن في نية وزير المالي���ة كحلون ،ورئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو ،أن تتجه حصة األسد من توزيع الفائض في الموازنة وخزينة الضرائب
إل���ى وزارة الدفاع ،التي تطالب بما ال يقل عن  5مليارات ش���يكل ،ما يعادل 42ر1
مليار دوالر ،وحتى أن نتنياهو يطالب بميزانيات أكبر للوزارة ذاتها وجيشها.
وأيض���ا فيم���ا يتعلق بصرف الحكومة ،ق���ال تقرير وزارة المالي���ة إن الوزارات
االجتماعية أيضا حققت صرفا زائدا ،بنس���بة تتراوح ما بين  %2إلى  ،%4عما كان
مخصصا لها.

 2017واحد من األعوام األفضل لالقتصاد اإلسرائيلي -ما هو الثمن؟
بقلم :يورام غباي (*)
كان العام  2017عاما صعبا ،من دون ش���ك ،لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو،
على المس���تويين الشخصي والش���عبي .ولكن هذا عام ربما تم فيه تحقيق كل
األهداف االقتصادية والسياسية واإليديولوجية ،التي وضعها نتنياهو.
من ناحي���ة اقتصادية دقيقة ،فإن عام  2017يتمي���ز بكونه واحدا من األعوام
األفضل لالقتصاد اإلس���رائيلي .فنحن نش���هد انجازات مثي���رة لنهج نتنياهو.
فف���ي المجال السياس���ي ،وكما يب���دو ،زال خيار الدولتين لش���عبين .والضغوط
ّ
الدولية بهذا الشأن تالشت بغالبيتها ،بعد أن حل دونالد ترامب رئيسا للواليات
المتح���دة األميركي���ة ،خلفا لب���اراك أوباما .واعت���راف ترامب بالق���دس عاصمة
إلسرائيل استكمل هذا المشهد.
ومع نهايات العام  ،2017نجحت إس���رائيل في خفض الدين العام إلى مستوى
 %60من الناتج العام ،وبهذا تم تحقيق هدف كان قبل عدة س���نوات مجرد حلم
بعي���د المدى ،وهذا بالذات في الوقت الذي تصل فيه نس���بة الديون العامة في
الدول المتطورة إلى  %90من ناتجها العام.
وتتمتع إسرائيل في هذا العام وللعام الرابع على التوالي ،بفائض من العمالت
األجنبية ،في الحس���اب الجاري ،يص���ل إلى  10مليارات دوالر ،م���ن ارتفاع قيمة
الش���يكل أمام الدوالر ،بنس���بة تراكمية بلغت  %30خالل عق���د من الزمن .وهذه
مؤشرات استقرار ،ولكن باألس���اس هي عامل مركزي في رفع مستوى المعيشة،
على صعيد الناتج العام وعلى صعيد القوة الشرائية.
وف���ي العام  ،2017نس���بة التش���غيل كاملة ،ونس���بة المش���اركة في س���وق العمل
تش���كل ذروة .كما أن القوة الش���رائية ارتفعت ،بفضل رفع معدل الرواتب بنسبة ،%4

واالستهالك الفردي ارتفع لدى كل الشرائح االجتماعية ،وهذا بفضل نسبة التشغيل
العالي���ة ،وارتف���اع أعداد العاملين ،باألس���اس بين أوس���اط “الحريدي���م” واألقليات،
والمتقدمين بالسن والنساء ،وأيضا بفضل رفع األجور ،مقابل استقرار األسعار.
ونه���ج نتنياهو حق���ق أهداف���ه اإليديولوجية أيضا في مج���االت أخرى ،مثل
الخصخصة المتعاظم���ة في جهاز الصحة ،وفي التمريض البيتي ،وفي التعليم
العالي ،وتقليص مكثف في المخصصات االجتماعية ،مقارنة بمستوى المعيشة،
وهذا جزء من منهجية نتنياهو للتنجيع من خالل المنافسة االقتصادية.
وقد حق���ق نتنياهو عمليا اهداف���ه في المجال االقتص���ادي االجتماعي ،وهو
نم���ط قائم لدى األميركان وجنوب كوريا ،ويرتك���ز على صرف أقل على الجوانب
االجتماعية .وهذا نهج أدى بإس���رائيل ألن تتس���اوى م���ع الواليات المتحدة من
حيث حجم الصرف على القضايا االجتماعية ،من حيث نس���بته من حجم الناتج،
وهي النسبة األقل في العالم المتطور.
ونس���بة الصرف عل���ى القضايا االجتماعية هبطت إلى  %32م���ن الناتج العام،
وهذا س���اهم في خفض الدين الع���ام إلى  %60من حجم الناتج العام ،وس���مح
بخف���ض العبء الضريبي من  %37إلى  %32من حج���م الناتج العام ،وعمليا فإن
هذا التخفيض ه���و العامل المركزي في خصخصة الصح���ة والتمريض البيتي
والتعلي���م العال���ي .والصرف الفردي على هذه األمور ارتفع بنس���بة هائلة جدا،
مقابل انخفاض الصرف الحكومي عليه���ا .فمن يدفع أكثر ،يحصل على خدمات
أفض���ل وأكثر .بينما نهج ش���مال أوروبا هو عكس ما يجري في إس���رائيل :إذ أنه
يفرض ضريبة كبيرة على الجميع ،ولكنه في ذات اليوم يتيح نجاعة أكثر للجهاز
الصحي والتعليم العالي ،اضافة إلى مخصصات اجتماعية سخية أكثر للشرائح
الفقيرة والضعيفة.

صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

بطاقة ملكية

َ
تاريخ من النهب والصون واالستيالء
في المكتبة الوطنية االسرائيلية
ترجمة :عالء حليحل

إن انج���ازات النهج اإلس���رائيلي مثي���رة ،لكن ثمنها باهظ ج���دا .فخصخصة
ّ
األس���رة في مستش���فيات الم���دن البعيدة عن مركز
الصحة متعلقة أيضا بقلة
الب�ل�اد ،وبتقليص إلى النصف في عدد األطباء في تلك المستش���فيات ،مقارنة
بما هو قائم في وس���ط البالد ،وس���وية مع عوامل أخرى ،فإن هذا يتسبب بفجوة
س���بعة أعوام ونصف العام في معدل األعمار ،بين س���كان المدن البعيدة وبين
مركز البالد .كما أن ثلث الطالب في المناطق البعيدة ،تحصيلهم العلمي هو من
األضعف على المستوى العالمي.
كذلك فإنه بس���بب عدم التوزيع المتس���اوي في فرص العمل ،بين وسط البالد
والمناطق البعيدة ،فإن انتاجية العمل تقل بنس���بة  %30عن مستوى االنتاجية
في دول الغرب ،وإن نصف األجيرين يتقاضون أقل من  7آالف ش���يكل ش���هريا،
في حين أن اس���تهالك الس���يارات الخاصة ارتفع بنس���بة هائلة جدا ،في مقابل
مقدرة البنى التحتية على استيعابها ،ولذا فإن االكتظاظ في الشوارع يستفحل
بشكل خطير ،بسبب التخلف التاريخي في صرف الحكومات على البنى التحتية.
وبش���كل مؤقت ،بسبب الزيادة الكبيرة في مداخيل الضريبة ،فإن وزير المالية
ينج���ح في زيادة الصرف عل���ى القضايا االجتماعية ،مث���ل المخصصات والبنى
التحتية والتعلي���م ،لكن في المقابل يواصل تخفي���ض الضرائب .ومن الواضح
للجمي���ع أن هذا الواقع ليس حصينا ،إذ أننا خالل عام أو عامين س���نكون بحاجة
لمواجهة معضالت نهج نتنياهو :هل سيس���تمر تخفيض الضرائب ،أم توجيه
م���وارد لتطوير البنى التحتي���ة الصحية ،والتعليم والش���وارع؟ أنا أفضل الخيار
الثاني؟ وهنا يبقى السؤال :ما هو موقف المجتمع اإلسرائيلي؟.
(*) المسؤول السابق عن مداخيل الدولة .عن “ذي ماركر”
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تغطية خــاصـــــــة

صراع المعسكرات على ّ
أشده بانتظار المؤتمر القريب:

صراع على مواقع القوة والسيطرة في “ميرتس” يهدد وحدتها ومستقبلها!
*رئيسة الحزب زهافا غالئون تسعى إلى إعادته إلى نهج “البرايمريز المفتوحة” وتهدد بتقديم استقالتها من الحزب كليا ونهائيا “إذا خسرت المعركة” خالل المؤتمر الوشيك*
زعيم المعسكر المعارض إيالن غيلئون“ :مناورة خسيسة تدل على عدم المسؤولية واألنانية المفرطة” ،ويؤكد“ :سأبقى عضوا في ميرتس حتى في حال خسارتي خالل المؤتمر القادم”!
* نشطاء في “ميرتس”“ :آفي غباي ،بتصريحاته اليمينية المتتالية ،يخلي لنا ساحة اليسار في إسرائيل بينما نحن مشغولون بحروبنا وصراعاتنا الداخلية”!*
تس���ود حالة من الترقب والتوتر الشديدين في أوساط حركة “ميرتس”
اإلس���رائيلية خاصة ،وفي أوساط “اليسار اإلس���رائيلي” عامة ،مع اقتراب
موع���د المؤتم���ر الخاص الذي س���تعقده الحركة في نهاية ش���هر كانون
ُ
س���يطرح خالله من قضايا تخص تنظيم الحركة ونهجها
األول الجاري ،بما
الفكري والسياس���ي وبما ستتمخض عن ذلك من نتائج ،يرى كثيرون أنها
“قد تعلن وف���اة حركة ميرتس وزوالها عن الخارطة السياس���ية ـ الحزبية
في إسرائيل”.
وتتعمق حالة القلق والتوتر هذه خاصة ،حيال ما تتخذه الصراعات الداخلية
الدائ���رة في ه���ذه الحركة من أش���كال تتميز بالعدائية والح���دة الكبيرتين،
تفاقمت وظهرت بصورة جلية خالل األش���هر األخي���رة وخالل المؤتمر األخير
الذي عقدته الحركة في شهر أيلول الماضي ،بشكل خاص.
فق���د ّ
صوتت أغلبية أعض���اء المؤتمر ،ي���وم  ،2017/9/17إل���ى جانب اقتراح
يقضي بتقصير والية رئيس���ة الحزب الحالية ،عضو الكنيست السابقة زهافا
غالئ���ون ،من خالل تبكي���ر موعد االنتخابات لمنصب رئيس الحزب إلى ش���باط
 ،2018بدال من كانون األول  .2018لكن االقتراح لم يحظ باألغلبية الالزمة ،حسب
دستور الحزب ،ليصبح قرارًا نافذًا ،إذ صوت إلى جانبه  %54من أعضاء المؤتمر
(وعارض���ه 5ر %45منهم) ،بينما كان يحتاج إلى أغلبية  %60على األقل ليصبح
قرارًا ساري المفعول.
وفيما اعتبر معارضو غالئون ،الذي ينتظمون ضمن “معسكر إيالن غيلئون”
أساس����ًا ،نتيجة تصويت أعضاء المؤتمر إش����ارة واضحة إلى رغبتهم في أن
تنه����ي مهام منصبها وتتخلى عن����ه ،رفضت غالئون ذل����ك مؤكدة أنها لن
تستقيل بل س����تنتظر ما سيتمخض عنه المؤتمر القادم (في نهاية كانون
األول الجاري).
م���ا حصل في مؤتمر “ميرتس” في أيلول األخي���ر لم يكن المرة األولى التي
ُيط���رح فيها هذا الموضوع عل���ى جدول األعمال .فعلى خلفي���ة التراجع الذي
حصل في قوة “ميرتس” في انتخابات الكنيس���ت األخيرة (الكنيست الحالي،
ال���ـ ،20والتي جرت في آذار  ،)2015س���واء من حيث عدد األصوات التي حصلت
عليها (تراجع بأكثر من  7000صوت) أو من حيث عدد أعضاء الكنيست (تراجع
من س���تة مقاعد إلى خمس���ة) ،واس���تعدادا لالنتخابات المقبلة للكنيس���ت،
بادرت رئيس���ة الحزب ،غالئون ،إلى محاولة لتغيي���ر نظام وطريقة االنتخابات
التمهيدية (البرايمريز) لقائمة مرش���حي الحزب النتخابات الكنيست ،وذلك
باالنتقال من “برايمريز مغلقة” (بواسطة مؤتمر الحزب الذي يبلغ عدد أعضائه
ألف ش���خص ويتم انتخابه مرة كل أربع س���نوات) إل���ى “برايمريز مفتوحة”
ّ
َّ
(ويقدر عددهم بنحو 18
المسجلين رسميًا
يش���ارك فيها جميع أعضاء الحزب
ألف ش���خص) ،علما بأن هذه الطريقة األخيرة (البرايمري���ز المفتوحة) كانت
متبع���ة في هذا الحزب حتى العام  .2008لك���ن مؤتمر “ميرتس” الذي انعقد

في تموز ّ 2017
صوت ،بأغلبية أعضائه ،ضد هذا االقتراح وأسقط المحاولة.
ّ
في أعق���اب هذا الرفض ،أعلنت غالئون أنها مصرة على الدفع بهذا االقتراح
مرة أخرى وأكدت أنها س���تطرحه عل���ى المؤتمر التالي للحزب للتصويت عليه
وتبني���ه ،كما هددت بأن���ه “في حال رف���ض المؤتمر القادم تبن���ي االقتراح
باالنتقال إل���ى برايمريز مفتوحة ،سأس���تخلص االس���تنتاجات الش���خصية
الالزمة” ،في تلميح صريح إلى احتمال تقديم اس���تقالتها من رئاسة الحزب،
بل من عضويتها فيه أيضا.
على هذه الخلفية ،التأم مؤتمر “ميرتس” في أيلول الماضي للتصويت على
اقتراح تقصير والية غالئون في رئاسة الحزب ،لكن االقتراح لم يحظ باألغلبية
الالزمة دستوريا لجعله س���اري المفعول ،كما ذكرنا .وردًا على ذلك ،وفي إطار
س���عيها لتحقيق هدفها ُ
المعلن ،باالنتقال إلى “برايمريز مفتوحة” ،أقدمت
زعيم���ة “ميرتس” ،زهافا غالئون ،على تقديم اس���تقالتها من عضويتها في
الكنيست (في  18تشرين األول األخير) بغية “التركيز في منصبي ومهماتي
كرئيس���ة للحزب” .وأعلنت ،فور ذلك ،أنها ستقدم استقالتها من الحزب كليا
ونهائي���ا إذا “ما خس���رت المعركة” ولم تنجح في تمري���ر برنامجها وتحقيق
أهدافها خالل المؤتمر الوش���يك الذي س���تعقده الحركة ف���ي نهاية كانون
األول الج���اري .وه���و ما اعتبره إيالن غيلئون “مناورة خسيس���ة تدل على عدم
المس���ؤولية واألنانية المفرطة” ،مؤكدا أنه سيبقى عضوا في “ميرتس” حتى
في حال خس���ارته خالل المؤتمر القادم .وأضاف“ :لم أكن أرغب في المنافسة
ً
أصالّ ،
لكن زهافا غالئون هي التي اضطرتني إلى ذلك”! وقد
على رئاسة الحزب
ُ
نقل في هذا الس���ياق الحديث أن «رس���ائل وصلت إلى زهافا غالئون بأنها إذا
ما تنازلت عن برنامجها بش���أن «البرايمريز المفتوحة» ،فسيتنازل غيلئون عن
ترشيحه لمنصب رئيس الحزب».

صراع قد يكلف الحزب
و«معسكر اليسار» ثمنا باهظا
يكتس���ي توقيت الصراع الحالي ،المتجدد ،بين المعسكرين المركزيين في
“ميرتس” ،بقي���ادة كل من زهافا غالئون وإيالن غيلئ���ون ،أهمية خاصة على
ُ
ضوء نتائج استطالعات الرأي الجديدة التي تنشر تباعًا خالل األشهر األخيرة
في إسرائيل ،والتي ّ
تبين أن حركة “ميرتس” مرشحة لزيادة قوتها البرلمانية
بصورة كبيرة نس���بيا خالل االنتخابات القادمة للكنيس���ت ،من خمسة مقاعد
(في الكنيست الحالي) إلى ثمانية مقاعد.
وتع���زو تحلي�ل�ات لنتائج هذه االس���تطالعات ه���ذه الزي���ادة المتوقعة،
بشكل أس���اس ،إلى التصريحات األخيرة التي أطلقها الزعيم الجديد لحزب
“العمل” (“المعسكر الصهيوني”) ،آفي غباي ،والتي ّ
تشد بهذا الحزب نحو
اليمين ،أكثر فأكثر ،في مختلف القضايا والمجاالت المركزية ،السياس���ية

زهافا غالئون.

واالجتماعية واالقتصادية.
فبينما تس���عى زهافا غالئون إلى “فتح صفوف الحزب ،بما يضمن انتعاشه
ورفده بدماء جديدة” ،من خالل تغيير طريقة االنتخابات الداخلية (البرايمريز)
بصورة أساس���ية (إضافة إلى تغيير مفتاح التعيينات في داخل الحزب وخطه
اإليديولوجي أيضا)ّ ،
يصر إيالن غيلئون على إبقاء الوضع على حاله ،محذرا من
ُ
أن “تغيير طريقة البرايمريز وفتح بوابات الحزب قد يفقده مميزاته وطريقه”.

وفي الوسط ،يتذمر أعضاء في “ميرتس” من أن هذا الصراع بين المعسكرين،
ّ
“يضر بالحزب نفس���ه وبمعس���كر
والذي يتخذ اش���كاال وتعبيرات حادة جدا،
اليسار كله وسيكلفهما ثمنا باهظا ،سينعكس في نتائج االنتخابات المقبلة
بالتأكيد” .وقد عقب بعض نش���طاء “ميرتس” على ذلك بالقول إن “آفي غباي
يخلي لنا ساحة اليسار في إسرائيل ،بينما نحن مشغولون بحروبنا وصراعاتنا
الداخلية”!

ّ
«يساريون بال كرامة» :الكل مشغول بالحروب الداخلية!
الصراع���ات الحالية ف���ي حركة «ميرت���س» ،خلفياتها والق���وى الفاعلة في
إطارها والنتائج المترتبة عليها ،كانت موضوع تقرير موسع كتبته الصحافية
اإلسرائيلية سارة ليبوفيتش ـ دار ونشر تحت عنوان «يساريون بال كرامة» في
العدد األخير من مجلة «ليبرال» ،وهي مجلة ش���هرية متخصصة في السياسة
(الحزبية ـ الداخلية) ،اإلعالم والثقافة ،تأسس���ت في بداية العام  2014وصدر
العدد األول منها في أيار العام ذاته.
يحدد التقرير ثالثة معسكرات مركزية متصارعة في حركة /حزب “ميرتس”
ه���ي“ :معس���كر ُ
الح ُمر” بقي���ادة عضو الكنيس���ت إيالن غيلئون“ ،معس���كر
ُ
الخضر” بقيادة رئيس���ة الحزب ،عضو الكنيس���ت الس���ابقة زهاف���ا غالئون،
و”معس���كر البنفسجيين” بقيادة عضو الكنيس���ت تمار زاندبرغ .وإضافة إلى
هذه المعس���كرات الثالثة المركزية ،ثمة معسكران إضافيان هما “المعسكر
الت���ل أبيبي” بقيادة عض���و بلدية تل أبيب ـ يافا ميطال لهافي ،و”معس���كر
الكيبوتسات” بقيادة آفي دابوش.
ومن أبرز مميزات الصراع بين هذه المعسكرات الجديدة ،كما تقول الكاتبة،
ّ
أنه “يق���زم الصراعات الحادة التي ش���هدتها الحركة س���ابقا” ،وخاصة بين
المعس���كرين األساس���يين اللذين قادهما كل من ش���والميت ألوني ،مؤسسة
حركة “راتس” ثم زعيمة “ميرتس” لس���نوات طويلة ،ويوس���ي س���ريد ،الذي
انتقل من حزب “العمل” إلى حركة “ميرتس” ،ذلك أن “الصراعات كانت تدور
في الماضي بصورة لبقة وعلى أنغام الموسيقى الكالسيكية ،بينما هي تدور
الي���وم على رؤوس األش���هاد وبأعلى األصوات” ،كما يصفها عضو الكنيس���ت
السابق من “ميرتس” أفشالوم فيالن.
وينقل التقرير ما يقوله “ناش���ط قديم ومركزي ،عضو في مؤتمر ميرتس”،
كما يصفه ،بأنه “خالل السنتين األخيرتين ،منذ انتخابات الكنيست األخيرة،
يش���عر كثيرون جدا من أعضاء الحزب ونش���طائه أن ليس ثمة في ميرتس أي
ش���يء آخر سوى الخصومات الش���خصية والش���جارات العنيفة .ال اختراق إلى
األم���ام وال تغيير .الح���زب يقفز موضعيا ،دون أي تقدم إل���ى أي مكان ،والكل
مشغول بالحروب الداخلية”.

“ميرتس” ـ الوحدة واختالف الصراعات
تأسس���ت حركة «ميرتس» في العام  1992باتحاد ثالثة أحزاب هي« :راتس»
برئاسة شوالميت ألوني« ،مبام» برئاسة يائير تسبان و»شينوي» برئاسة أمنون
روبنشطاينّ .
لكن الوحدة بين هذه األحزاب الثالثة لم تلغ ولم ّ
تغيب الخالفات
ِ
اإليديولوجية بينها ـ بين الليبراليين من «راتس» و»ش���ينوي» من جهة أولى،
وبين االش���تراكيين من «مبام» من جه���ة ثانية .وقد حافظت الحركة الجديدة
على مب���دأ المحاصصة في مختل���ف هيئاتها ومؤسس���اتها ،إذ جرت العادة
على انتخاب تلك الهيئات والمؤسس���ات وفق مفتاح حزبي ،على أساس القوة
النسبية لكل واحد من األحزاب الثالثة المشاركة.
غير أن مبدأ المحاصصة هذا شهد تراجعا تدريجيا ومتواصال خالل السنوات
األخيرة حتى تالش���يه واختفائه نهائيا ،لتحل محله صراعات معس���كراتية
تجاوزت التقسيمات والخالفات اإليديولوجية ّ
وغيبتها .وكان من أبرز عالمات
هذا التحول وانعكاس���اته فش���ل أية محاولة للدخول إل���ى قائمة «ميرتس»
االنتخابي���ة والف���وز بموقع فيه���ا (ولو ف���ي مواقع غير مضمون���ة حتى) في
انتخابات الكنيس���ت المتتالية خالل السنوات األخيرة ،إذا لم تكن (المحاولة)
جزءًا من صفقة بين المعس���كرات المتصارعة .وعالوة عل���ى الحاالت الفردية
العديدة التي تؤكد هذا النهج الجديد ،إذ فشل كثيرون (نشطاء وشخصيات

سياسية واجتماعية) في الفوز بموقع ضمن قائمة «ميرتس» االنتخابية لعدم
انخراطهم في «المنافس���ة المعس���كراتية» ،تنقل الكاتبة ما يتناقله نشطاء
وأعض���اء «ميرتس» فتقول« :يمكنكم أن تس���ألوا أي ناش���ط في ميرتس عن
كيفية التقدم والتدرج في س���لم الحزب المكتظ بدرجة كبيرة ،ليش���رح لكم
كيف أصبحت المعسكرات أداة التحليق ووسيلة االرتقاء المركزيتين».

«إيديولوجية البرايمريز» و»الطغمة»!
تؤكد كاتبة التقرير أن الصراع���ات التي تعصف بحركة «ميرتس» اآلن هي
«صراعات شخصية ،صراعات على مواقع القوة والسيطرة ،تخلو من أية نقاشات
إيديولوجي���ة»! وأن «اإليديولوجية الوحيدة الس���ائدة في ميرتس اليوم هي
طريقة البرايمريز»! وتش���ير إلى أن بعض أعض���اء إدارة ميرتس الذين حاولوا
إثارة وطرح نقاشات إيديولوجية في جلسات اإلدارة «تم إسكاتهم تمامًا»!
من جهته ،قال أفش���الوم فيالن ،عضو الكنيس���ت السابق عن «ميرتس» ،إن
«ثم���ة عدائية وكراهية عميقتين بين المعس���كرين ...القرار في أية مس���ألة
يتحدد حس���ب س���ؤال واحد وحيد هو :هل الشخص (الذي يطرح المسألة) هو
معنا أم ضدنا؟»! وأضاف« :كال الطرفين يتجاهالن ،في صراعهما هذا ،حقيقة
مركزية واحدة :إنهما يكب���دان «ميرتس» ضررا فادحًا قد يحول دون تجاوزها
نسبة الحس���م فيبقيها خارج الكنيس���ت تماما ،ما س���يضمن عودة بنيامين
نتنياهو واليمين إلى سدة الحكم».
أما يائير تس���بان ،أحد قادة “مبام” س���ابقا وأحد مؤسسي “ميرتس” الذي
ّ
أش���غل عضوية الكنيس���ت عنها لس���نوات عديدة ومثلها في حقيبة وزارية
أيضا ،فيعبر عن “غضب وقلق ش���ديدين مما يجري ف���ي حركة ميرتس هذه
األي���ام” .ويقول“ :جيل القيادة الس���ابق في “ميرتس” ع���رف كيف يتجاوز
الخالفات ف���ي اآلراء دون أن يجعل من أي خالف عل���ى أي موضوع حربًا كونية
ودون أن يكس���ر القواعد واألصول المرعية ....إنها الم���رة األولى التي يحدث
مثل ه���ذا األمر في ميرتس ،بما يهدد بانفجار كبير في هذه الحركة” .وألقى
تس���بان بالالئمة والمس���ؤولية عما يحدث على رئيس���ة الحزب الحالية ،زهافا
غالئ���ون ،التي اتهمها باعتماد “نهج عدواني اس���تبدادي أوصل الحركة إلى
هذه النقطة الحرجة”.
وبينما تؤكد غالئون ،أيضا ،أن “ثمة هنا معركة قد تنتهي بموت ميرتس”،
ترى أن “الحرب س���ببها رفض بعض األشخاص التنازل عن القوة الهائلة التي
يتمتعون بها في داخل الح���زب .كل ّ
همهم هو المحافظة على ما لديهم من
مناصب ووظائف ومفاتيح سيطرة”! وتوضح“ :النقاش الحقيقي هنا هو حول
فتح صفوف الحزب س���عيًا إلى إنعاش���ه ،وذلك من خالل انتخابات تمهيدية
مفتوحة أمام الجميع ،بمن في ذلك ش���خصيات وأوس���اط م���ن خارج ميرتس
نفسها .هذا يهدد النظام القديم في ميرتس ،ألن أي تغيير يهدد مكانتهم
ومواقعهم ،ولذلك يحاولون عزلي وإقصائي”!
إي�ل�ان غيلئون ،أيض���ا ،يرى الخطر نفس���ه الذي يتهدد حرك���ة “ميرتس”
بمجملها ،إذ يقول“ :س���يحرقون النادي (الحزب) كله في س���عيهم المحموم
لتش���ويه صورة غيلئون واس���مه”! لكن���ه يؤكد أن معارضت���ه تغيير طريقة
البرايمريز وجعلها انتخابات تمهيدية مفتوحة ـ كما تريد غالئون ـ س���ببها
“أن أصح���اب رؤوس األم���وال والمقتدري���ن فقط هم الذين سيس���تطيعون
التنافس في مثل هذه االنتخابات ،الفوز بها وحسم نتائجها”!
من الدالئل التي تسوقها الكاتبة على حقيقة هذه الصراعات وكونها “شخصية
عل���ى مواقع القوة والس���يطرة” ،أن عددًا غير قليل من أعض���اء “مؤتمر ميرتس”

(المخول صالحي���ة انتخاب رئيس الح���زب ،إدارته وقائمة مرش���حيه النتخابات
الكنيس���ت) هم من أبناء عائالت أعضاء الكنيست من “ميرتس” ومقربيهم ،مما
جعل بعض أعض���اء المؤتمر وأعضاء “ميرتس” عموم���ًا يصفونه (المؤتمر) بأنه
“طغم���ة”! ومن بين األقارب أعضاء المؤتمر :زوج���ة إيالن غيلئون وأبناؤه األربعة؛
زوج زهافا غالئون وأحد أبنائها ،إضافة إلى مستشارها الشخصي يسرائيل كوهن
الذي “نجح” هو أيضا بضم ثالث���ة من أفراد عائلته إلى عضوية المؤتمر؛ وكذلك
أقرباء ألعضاء الكنيست تمار زاندبرغ ،عيساوي فريج وميخال روزين.

االحتالل والفوارق الطبقية والقلق الوجودي
يرى رئيس «ميرتس» السابق وعضو الكنيست والوزير السابق عنها ،حاييم
أورون ،ال���ذي أعلن دعم���ه لموقف زهافا غالئ���ون ،أن «مصيبة ميرتس اآلن أن
كل ش���يء فيها شخصي .كلها خالفات شخصية وصراعات قوة ،بعيدا عن أية
خالف���ات إيديولوجي���ة» .ويؤكد أن «الخالفات الش���خصية تتغلغل إلى جميع
مفاصل الحياة والنشاط والقرارات في الحزب وتسيطر عليها».
ومع ذلك ،تنقل كاتبة التقرير عن إيالن غيلئون ،العضو في «مبام» س���ابقا،
ّ
جل ما ّ
يهمه ويش���كل «مرجعيته الفكرية االش���تراكية» هو «الفوارق
قوله إن
الطبقي���ة ،توزيع الم���وارد وخفض مس���توى القل���ق الوجودي الذي يس���اور
المواطنين في إس���رائيل» .ثم يوضح قائ�ل�ا« :إذا كان هنالك من يتحدث عن
احت�ل�ال ،فثمة في نظري احتالل متنور واحد هو :ضرورة (إعادة) احتالل دولة
إس���رائيل وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين ـ المواطنين» .وفي سياق حديث
ل���ه مع طالب من قرية بيت جن الجليلية خالل زيارة قاموا بها إلى الكنيس���ت،
قال غيلئون إن «مكيف الهواء في المن���زل والطعام في الثالجة أكثر أهمية،
بكثي���ر ،من خطر القنبلة النووية اإليراني���ة» .وهو المعنى ذاته الذي كان عبر
عنه في نقده لرئيس���ة «ميرت���س» ،غالئون ،حين وص���ف توجهها بأنه «غزة
ّ
تورز» ،أي أنها «تفضل الفلس���طينيين واللقاءات م���ع الرئيس (أبو مازن) على
شؤون بلدتها وناسها»!
أما زهافا غالئون ،فتسخر من التوجهات «الطبقية ،االشتراكية» التي يحاول
ّ
ش���د «ميرت���س» نحوها« :ميرتس لن تكون مب���ام .مصوتو مبام ماتوا
غيلئون
واختفوا وال يمكن العثور عليهم إال في المقابر .ثمة هنا صراع على توجهين.
هم يريدون ميرتس أكثر اشتراكية وأكثر انغالقا ،بينما أنا أريد ميرتس التي
تتحدث عن إنهاء االحتالل ،عن مكانة العلمانيين وحقوق اإلنس���ان .فالنضال
م���ن أجل مجتمع عادل ال ينتهي بالنضال االجتماعي ـ االقتصادي فقط .يجب
إنهاء االحتالل وضمان مكانة العلمانيين وحقوق اإلنسان».

حزب صهيوني أم ال؟
في خضم الصراعات والنقاشات الش���خصية المذكورة ،كانت بعض وسائل
اإلع�ل�ام اإلس���رائيلية قد تناقلت ،في أواخر ش���هر تش���رين األول األخير ،نبأ
نش���ره مراس���ل صحيفة «مكور ريشون» اليمينية ،يش���اي فريدمان ،لكنه لم
يحظ باهتمام كبير وواس���ع ولم يثر ما كان متوقع���ا من األصداء والتفاعالت.
فقد نش���رت الصحيفة المذكورة أن «حزب ميرتس أسقط كلمة صهيوني من
برنامجه ،وفق ما أكدته مصادر رسمية في الحزب»!
ونقل مراس���ل الصحيفة عن الناطقة بلس���ان حركة «ميرتس» ،ماي أوس���ي،
قولها إنه «ف���ي ميرتس أعضاء صهيونيون وغير صهيونيين ،ولذلك فهي ال
تستطيع تعريف نفسها بأنها حزب صهيوني».
وردًا على هذا النش���ر ،أصدرت رئيس���ة «ميرتس» ،زهافا غالئون ،بيانا خاصا

رفض���ت فيه «باش���مئزاز االدعاء بأن حركة ميرتس أس���قطت الصهيونية من
برنامجه���ا» .وأكدت« :ميرتس ح���زب صهيوني ،حزب إس���رائيلي فيه أعضاء
يه���ود وعرب ،ولن يتخلى عن ذلك أب���دًا» .وأوضحت غالئون أن «ميرتس تؤكد
ف���ي برنامجها على الدوام أنه���ا تعمل بروح القي���م الصهيونية .لم يرد في
برنامج ميرتس ،من قبل ،أنها حزب صهيوني ،ألننا ـ ببساطة ـ لم نر أية حاجة
لكتابة وتأكيد المفهوم ضمنًا .ميرتس أحد األحزاب القليلة جدا التي تنش���ر
برنامجه���ا االنتخابي قبل كل انتخاب���ات ،ولم يكن ثمة أي خالف من قبل حول
هويتنا الصهيونية».
وأضافت غالئون« :نحن نؤمن بأن دولة إس���رائيل هي دولة الشعب اليهودي
وجميع مواطنيها .فقد ورد في «وثيقة االس���تقالل» أن «دولة إسرائيل تضمن
المس���اواة االجتماعية والسياس���ية لجميع مواطنيها ،بغض النظر عن الدين،
العرق أو الجنس» ،وهي الجملة التي تجسد مفهوم الصهيونية ،كما نراه في
ميرتس ـ التطلع إلى بناء مجتمع راق يحمي حقوق اإلنس���ان ويدعم حق تقرير
المصير للش���عب اليهودي ،كما حق تقرير المصير للش���عب الفلسطيني في
دولة خاصة به أيضا».
وقالت غالئ���ون« :نحن ال نخضع الختبارات اإلخ�ل�اص التي تضعها صحيفة
«مكور ريشون» والذين يقفون خلفها .نحن صهيونيون وطنيون ليس أقل من
أي شخص آخر .إنها محاولة للطعن بشرعية اليسار».
والفكرة ذاتها ،أيضا ،عبر عنها عضو الكنيس���ت موسي راز (الذي حل مكان
غالئون بعد اس���تقالتها من الكنيس���ت مؤخرا) ،فق���ال إن «ميرتس لم ّ
تعرف
نفسها بنص مكتوب في برنامجها ،من قبل ،بأنها حركة صهيونية» .وأضاف:
«أنا ش���خصيا صهيوني واليهود أعضاء ميرتس صهيونيون ،لكن هنالك في
ميرتس أعضاء عرب أيضا ال يمكن أن يكونوا صهيونيين وال يمكن أن ّ
يعرفوا
أنفسهم كذلك».
ّ
لكن مراس���ل الصحيفة عاد وحاول تفنيد ادعاءات غالئون وراز فاستذكر أن
«برامج ميرت���س في الماضي غير البعيد أكدت ،صراح���ة ،الرؤية الصهيونية
وحقيقة أن «ميرتس تمثل الصهيونية اإلنسانوية» ،كما هو ّبين في برنامجها
حتى العام .»2009
م���ن جهته ،عبر عض���و الكنيس���ت إيالن غيلئ���ون عن «غضب ع���ارم» على
تصريح���ات زمالئه في قيادة «ميرتس» ،مؤكدا أنه «ال علم ّ
لدي بأية تغييرات
في برنامج ميرتس وال أذكر أن أحدا قد ناقش األمر أو طرحه للنقاش» .وأضاف
غيلئون« :يمكن لهؤالء أن يصروا على أن ميرتس هي حزب غير صهيوني ،لكن
األمر أش���به بالقول إن حزب «البيت اليهودي» هو حزب علماني ،لمجرد أن فيه
أعضاء علمانيين غير متدينين»!
وقال غيلئون إن «ميرتس» تأسس���ت من اتحاد ثالثة أحزاب (مبام ،ش���ينوي
ورات���س) «تقوم كلها على العقيدة الصهيوني���ة وتتبناها» وإن هذا االتحاد،
بالتالي« ،هو اتحاد صهيوني اش���تراكي ،فيه أيض���ا أعضاء عرب ويهود غير
صهيونيين» .وختم« :كان ش���عارنا وال يزال :للصهيونية ،لالشتراكية وألخوة
الشعوب»!
وعبر أفش���الوم فيالن ،أحد قادة «ميرتس» وعضو الكنيس���ت السابق عنها،
عن موقف مماثل فرف���ض «أي حديث عن أن ميرتس لم يعد حزبا صهيونيا»،
وقال« :نح���ن أحد تي���ارات الحركة الصهيونية ،نش���طنا وننش���ط في مجال
االس���تيطان ،في مؤسس���ات الحرك���ة الصهيوني���ة ونحن ج���زء ال يتجزأ من
المنظومة الصهيونية» .وأكد في�ل�ان أن «أية محاولة لصياغة برنامج ميرتس
بدون هويتها الصهيونية ستبوء بالفشل».
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تقرير الفقر الرسمي الصادر عن العام 2016

ّ
ارتفاع نسبة الفقر في إسرائيل وتعمقه لدى العرب
*الفقر يتراجع على مستوى العائالت واألفراد ،إال أنه يرتفع على مستوى األفراد ،وبشكل طفيف بين الحريديم -
من 6ر %44إلى 1ر* %45مؤشر عمق الفقر :المخصصات االجتماعية “تنقذ” 1ر %6من العائالت العربية ،و5ر%46
من العائالت اليهودية *الفقر بين العرب يبقى األعلى 2ر %52على الرغم من التراجع الكبير في معدل الوالدات
وعدد أفراد األسرة *نسبة الفقر بين اليهود 3ر %14وبين اليهود من دون الحريديم في حدود *%8
قراءة وتحليل برهوم جرايسي:

شركة “طيفع” لألدوية حصلت على مليارات
بتسهيالت ضريبية لضمان آالف فرص العمل!
*شركة األدوية العالمية تنقض التزاماتها في السنوات الثالث األخيرة ،وتفصل أكثر من  2500عامل *األزمة في “طيفع”
ستنعكس سلبا وبشكل ملموس على الصادرات الصناعية ،بينما تأثيرها هامشي جدا على البطالة وعلى مداخيل الضريبة*
الضج���ة الكبرى الت���ي عصفت بإس���رائيل في األيام
األخي���رة ،بس���بب ق���رار ش���ركة األدوية اإلس���رائيلية
العالمي���ة“ ،طيف���ع” ،فص���ل أكثر م���ن  1700عامل من
مصانعها ومرافقها في إسرائيل ،من أصل قرار بفصل
آالف العمال ف���ي مصانعها في العال���م ،ال تعود فقط
لهذا الكم الهائل من العاملين الذين سيفقدون أماكن
عمله���م في بحر العام المقبل ،بل ألن الش���ركة حصلت
خ�ل�ال الس���نين األخيرة على م���ا يزيد ع���ن  5مليارات
دوالر امتيازات ضريبية ،كدعم لالس���تثمارات ولضمان
تش���غيل آالف العاملين في المناطق البعيدة عن وسط
البالد.
ّ
وق���د هز القرار ،ال���ذي كان متوقعا منذ عدة ش���هور،
الس���احة االقتصادية وخاصة النقابي���ة ،فأقدم اتحاد
النقابات العامة «الهستدروت» على إعالن إضراب جزئي
أمس األول األحد ،في مرافق حيوية ،رفضا لقرار ش���ركة
«طيفع» .وقد تدخل عدد من كبار المس���ؤولين ،وأولهم
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،ووزير ماليته موش���يه
كحلون ،من خالل اتصاالت مباش���رة مع إدارة الش���ركة
العالمية ،إال أن هذا لم يمنع الشركة من اتمام خطواتها
التقش���فية ،التي شملت على المستوى العالمي ،فصل
ما يق���ارب  10آالف عامل ف���ي العالم ،وإغ�ل�اق مصانع
وخطوط انتاج.
واألزمة التي تعصف بش���ركة «طيفع» نابعة بش���كل
رئيس من قضيتي���ن كبريين؛ األولى ،هي تراكم ديون
عامة بقيمة  35مليار دوالر ،في أعقاب ش���رائها لشركة
األدوية «أكتفيس جينيركس» بما بقارب  41مليار دوالر.
والس���بب الثاني ،هو خس���ارتها لالمتياز واالحتكار في
انتاج دواء «كوفكس���ون» لمعالجة تصلب الش���رايين.
فهذا الدواء هو من ابتكار الش���ركة واحتكرته بموجب
األنظمة العالمية لعدد من السنوات ،وجنت منه أرباحا
طائلة بمليارات الدوالرات ،حتى بات مس���موحا انتاجه
في شركات أدوية أخرى في العالم.
إال أن المش���كلة الحارقة ،الماثلة أمام الش���ركة حاليا،
هي حاجتها إلى تس���ديد دين بقيمة  9مليارات دوالر
خالل العامين المقبلين.
وش���ركة «طيفع» هي الش���ركة األضخم التي حصلت
في السنوات األخيرة على حصة األسد من التسهيالت
الضريبي���ة على االس���تثمارات ،تحت غط���اء أنها مكان
تش���غيل ضخم ،في المناطق البعيدة عن المركز أيضا.
وقد اضط���رت س���لطة الضرائب اإلس���رائيلية س���ابقا
للكش���ف عن هذه االعفاءات الضريبي���ة ،التي منحتها
لكبرى الشركات في إطار قانون «تشجيع االستثمارات»،
ليتبين أن  %50من هذه االمتيازات خالل س���ت سنوات،
حصلت عليها ثالثة ش���ركات ،أكبرها ش���ركة «طيفع».
وحس���ب تلك التقارير ،حصلت «طيفع» منذ العام 2006
إلى الع���ام  2013على امتيازات ضريبي���ة بأكثر من 15
مليار ش���يكل (2ر 4مليار دوالر) .وفي العام  2013وحده،
كان االعف���اء الضريب���ي يعادل  %68م���ن كلفة رواتب
العاملين في المصانع اإلسرائيلية في ذلك العام.
كما استفادت الش���ركة من قرار سابق لوزارة المالية
يقضي بتخفيض كبير ف���ي الضريبة على األرباح التي
حققتها الش���ركات اإلس���رائيلية في الخارج .وكان من
المفترض أن تجبي الحكومة نحو  30مليار شيكل ،وهو
م���ا يعادل 4ر 8مليار دوالر ،إال انها قررت جباية  %10من
هذا المبلغ ،أي  3مليارات ش���يكل فقط .وكانت «طيفع»
المس���تفيدة األكبر ،إذ كان عليه���ا أن تدفع  5ماليين
دوالر ،من أصل أرباح خارجية بلغت 6ر 1مليار دوالر.
وعل���ى الرغ���م من الت���زام الش���ركة تج���اه الحكومة
اإلسرائيلية بالحفاظ على أماكن العمل ،إال أنها أقدمت
في العامين  2013و ،2014على فصل  800عامل ،من أصل
حوالي  7600عامل كانوا في الشركة حتى العام .2013

وتعد شركة «طيفع» من أكبر الشركات االحتكارية في
إس���رائيل ،ولهذا فإن التخوفات هي من تأثير أي أزمة
تتعرض لها ش���ركة «طيفع» ،منها ما كان في منتصف
الع���ام الماض���ي  ،2016إذ ج���اء ف���ي تقري���ر لصحيفة
«كالكاليست» أن شركة «طيفع» كانت ضمن  10شركات
س���يطرت على  %51من الصادرات اإلس���رائيلية .وقال
التقري���ر ذاته إن المش���كلة كامنة ف���ي حقيقة أن كل
الص���ادرات محصورة ف���ي عدد قليل من الش���ركات ،ما
يعن���ي أن أي تغيير لدى أي واحدة من هذه الش���ركات
ّ
من ش���أنه أن يثير هزة عنيفة في قطاع الصادرات كله.
ومن الممكن أن ّ
نخمن فقط ما س���يجري لكل االقتصاد،
إذا ما واجهت ش���ركة «طيفع» لألدوية تغيرا سلبيا ،في
تعامل مديرية األدوية األميركية معها ،وما س���يخلقه
من صعوب���ات أم���ام تس���ويق أدويتها ف���ي الواليات
المتحدة األميركي���ة .وقد ّبين تقرير معهد الصادرات
اإلس���رائيلي عن العام الماضي  2016أن تراجع صادرات
البضائع ناجم عن تراجع في صادرات عدد من الشركات،
من بينها شركة «طيفع».

المحللون يحذرون
ويحذر المحلل االقتصادي سامي بيرتس ،في مقال له
في صحيفة “ذي ماركر” ،من أن قرار شركة “طيفع” قد
يكون بداية لما هو أكبر الحقا ،على صعيد موجات أخرى
من فصل العمال .وقال إن قرار الش���ركة إغالق قسم من
نشاطها االقتصادي في إسرائيل نابع من كلفة االنتاج
العالي���ة ،مقارنة مع مواقع أخرى في العالم .وللش���ركة
ثالثة مراكز انتاج أساس���ية في إس���رائيل :مصنع في
ش���مال صحراء النقب ،ويعمل فيه  1150عامال ،ومصنع
متعدد التخصصات في القدس يعمل فيه  1100عامل،
ومصنع في مدينة كفار س���ابا ،شمال منطقة تل أبيب،
ويعمل فيه  1250عامال .وه���ذه إضافة إلى مرافق عمل
أخرى ،من بينها في كريات شمونة ،في أقصى الشمال،
ويعمل فيه مئات العاملين.
وهذا ما يقلق عمليا األوس���اط االقتصادية الرسمية،
ألن فصل  1700عامل س���يكون ف���ي المناطق الضعيفة
اقتصادي���ا ،وفي المصانع الت���ي حصلت عنها “طيفع”
عل���ى امتي���ازات ضريبي���ة ضخم���ة ،بس���بب موقعها
الجغرافي.
ويق���ول المحل���ل أدريان فيل���وت ،في مق���ال له في
صحيفة كالكاليس���ت” االقتصادي���ة التابعة لصحيفة
“يديعوت أحرونوت” ،إن تصفية نصف نش���اط شركة
“طيفع” في إس���رائيل س���يبقي آثار جرح واضح ومؤلم
في الصادرات اإلس���رائيلية ،وسيضرب االسم العالمي
لالقتصاد اإلس���رائيلي .وعلى الرغم م���ن هذا ،فإن آثار
االج���راءات الحادة التي اعلنتها الش���ركة على معدالت
البطالة في إس���رائيل صغير جدا ،بل هامش���ي ،كما أن
التأثير السلبي على مداخيل الضريبة سيكون هامشيا
أيضا ،ألن الضرر الكبير سيكون في حجم الصادرات.
ويق���ول فيل���وت إن ش���ركة “طيفع” ه���ي من أضخم
ّ
المصدرة في إسرائيل .وحسب معطيات العام
الشركات
 ،2016ش���كل ف���رع األدوية ما نس���بته  %16من اجمالي
ص���ادرات الصناع���ات اإلس���رائيلية .وش���ركة “طيفع”
ذاتها” مس���ؤولة عن  %72من ص���ادرات األدوية .وهذا
يعكس مستوى االحتكارية في الصادرات اإلسرائيلية.
فإذا كان حجم صادرات الش���ركات العش���ر الكبرى في
العام  ،2007يس���اوي  %33من اجمالي الصادرات ،فقد
ارتفعت هذه النسبة في العام  2014إلى .%50
واس���تنادا إل���ى ما يقول���ه فيلوت ،ف���إن وقف نصف
نش���اطات “طيفع” س���يعني عمليا خفضًا مس���تقبليًا
بنس���بة تتجاوز  %5من إجمالي صادرات البضائع ،و%3
م���ن إجمالي الصادرات ككل .ويقول فيلوت إنه بموجب

تقارير دائرة االحصاء المركزية الصادرة في االس���بوع
الماضي ،ب���دأت األزمة في “طيف���ع” تنعكس منذ اآلن
على حجم الصادرات.
وحس���ب تلك المعطيات ،ف���إن ص���ادرات التقنيات
العالية وبمضنها األدوية ،التي تش���كل نصف إجمالي
الصادرات الصناعية ،تراجعت في األش���هر الثالثة من
أيلول إلى تش���رين الثان���ي بما نس���بته 2ر %2بمعدل
شهري ،بينما تراجع قطاع األدوية وحده بمعدل سنوي
يقارب  ،%40وبنس���بة 1ر %4بمعدل شهري ،في االشهر
الثالثة المذكورة.
ويحذر فيلوت من أن ه���ذا التراجع في الصادرات من
ش���أنه أن يشكل خطرا على االزدهار الذي بدأت تلمسه
الصادرات الصناعية في العام الجاري .ولكن إلى جانب
االنعكاسات الس���لبية على الصادرات ،من المهم النظر
إلى جوانب أخرى في االقتصاد ،وأولها سمعة إسرائيل
في األس���واق العالمية ،إذ أن ش���ركة “طيفع” على وجه
الخصوص من أكبر الشركات التي تضفي على االقتصاد
اإلسرائيلي “هيبة” بحسب تعبير المحلل فيلوت ،وهذا
بحد ذاته يس���اهم في جذب المس���تثمرين لالقتصاد
اإلسرائيلي.
وفي مسألة البطالة بالذات ،حسب فيلوت ،فإن البطالة
في إس���رائيل غير قائم���ة عمليا بمفه���وم آفة البطالة
عالميا ،ولكنها تبقى قضية تقلق االقتصاد اإلسرائيلي.
ولذا فإننا لن نجد تأثيرا ملموس���ا على نس���بة البطالة،
نظرا لعدد العمال المفصولين ،من حجم عدد العاملين
ككل في االقتصاد اإلس���رائيلي .ويقول فيلوت إنه إذا
وصل عدد المفصولين مع موجات أخرى إلى نحو 3300
عامل ،فإن البطالة س���ترتفع م���ن 2ر %4حاليا إلى 3ر%4
مستقبال ،وهذه ليست نسبة يمكن أن تثير قلقا جديا.
ورغم ذلك ،أعلنت الحكومة أنها س���تقدم مساعدات
للعم���ال المفصولي���ن ،ع���دا مخصص���ات البطالة التي
يس���تحقونها ،وذلك من خالل إيجاد فرص عمل مالئمة
له���م .إال أن محللي���ن حذروا من أنه ف���ي حال تم فصل
خبراء كبار ،أو عدد من ذوي المؤهالت العالية في مجال
صناعة األدوية ،فإن فرص استيعابهم في أماكن أخرى
في البالد ،بموجب تخصصاتهم ،ستكون ضئيلة.
وبش���أن العاملين ،يق���ول المحلل غ���اي رولنيك ،في
مق���ال له في صحيفة “ذي مارك���ر” ،إن اتحاد النقابات
والسياسيين يصرخون اآلن من على األسطح ،قائلين إنه
ال يمكن التخلي عن عمال “طيفع” ،وس���يحملون الذنب
كله إلدارة الشركة الفاش���لة ،التي تلقت كل هذا الكم
من االمتي���ازات الضريبية .ولكن ما من ش���خص معني
بالنظر إلى الواقع :فالنهج القائم في سوق العمل ،الذي
انتجته حكومات إسرائيل بالتعاون مع اتحاد النقابات،
ال يعرف كيف يتم تقديم حل���ول للعاملين ،أمام واقع
التحديات في سوق العمل.
وتاب���ع رولنيك قائال إنه إذا لم ينتقل نهج الدفاع عن
العاملين ،م���ن خالل تأهيل العاملين ألعمال أخرى ،كما
يجري حاليا في شمال أوروبا ،فإن العاملين سيبقون في
اطار البطالة بقدر أكبر ،كما هو الحال في جنوب أوروبا.
وكما كل المحللين ،يقول فيلوت أيضا إن تأثير األزمة
في “طيفع” على مداخيل الضرائب س���يكون هامش���يا
جدا ،نظرا لكون “طيفع” تدفع مبالغ هامش���ية قياس���ا
بدورته���ا المالية .فف���ي العام  2015دفع���ت “طيفع”
ضرائ���ب بقيمة  700مليون ش���يكل ،وه���ذا أقل بنحو
 200مليون دوالر من الضرائب المس���تحقة على شركة
تبلغ دورتها المالية عالميا عش���رات مليارات الدوالرات
سنويا ،إن لم يكن أكثر .ما يعني أن ما دفعته “طيفع”،
في ذلك العام ،كان يس���اوي 2ر %0من إجمالي مداخيل
خزينة الضرائب اإلسرائيلية ،و %1من إجمالي الضرائب
التي دفعتها الشركات.

أظهر تقرير الفقر الرس���مي الصادر عن مؤسسة الضمان
االجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني) هذا الشهر،
عن العام الماضي  ،2016أن الفقر سجل ارتفاعا طفيفا على
مستوى األفراد وتراجعا في عدد األفراد ،مقارنة مع نسبته
في العام الذي سبق ،2015 ،مما يدل على أن الفقر بات أكثر
ف���ي العائالت كثي���رة األوالد .إال أن الفقر بق���ي أكثر عمقا
بين العرب ،ففي حين “أنق���ذت” المخصصات االجتماعية
قبل س���نوات قليلة  %11من العائالت العربية ،فقد هبطت
النسبة في  2016إلى 1ر ،%6في حين أن المخصصات ذاتها
“أنقذت” 5ر %46من العائالت اليهودية.
وحس���ب تقرير الفقر ذات���ه ،فقد بلغ ع���دد الذين كانوا
تحت خط الفقر في العام الماضي 809ر 1مليون نسمة ،من
بينهم  %39من العرب ،في حين أن نس���بتهم وفق التقرير
الذي يستند على تعداد س���كاني يشمل القدس والجوالن
المحتلين %21 ،من الس���كان .كذلك ق���ال التقرير ،إن عدد
األطفال الفقراء وحدهم بلغ  843ألف طفل ،وعدد العائالت
الفقيرة بلغ  463ألف عائلة.

خط الفقر
رفعت مؤسس���ة الضم���ان االجتماعي خط الفق���ر للعام
الماضي بما يزيد عن نس���بة 8ر ،%3مقارنة مع العام ،2015
بعد األخذ بالحس���بان سلس���لة من ارتفاع االس���عار وكلفة
الحياة ،رغم أن التضخم المالي س���جل ف���ي العام الماضي
 2015نسبة “سلبية”2 ،ر.%0
وفي عرضن���ا لخط الفقر ،أجرينا حس���اب الدوالر هنا على
أساس أن سعره التبادلي هو 7ر 3شيكل للدوالر ،في نهاية
العام  .2016وقال تقرير الفقر إن خط الفقر بالنس���بة للفرد
الواحد  3260ش���يكال ( 881دوالرا) ،أما بالنس���بة لعائلة من
ش���خصين ،فإن خط الفقر بات  5216ش���يكال ( 1407دوالرا)،
وثالثة أشخاص  6911شيكال ( 1867دوالرا) ،وأربعة أشخاص
 8345ش���يكال ( 2255دوالرا) ،وخمسة أشخاص  9779شيكال
( 2643دوالر) ،وستة أشخاص  11085شيكال ( 2995دوالرات)،
وسبعة أش���خاص  12387ش���يكال ( 3348دوالرا) ،وثمانية
اش���خاص  13560ش���يكال ( 3664دوالرا) ،وتسعة أشخاص
 14150شيكال ( 3947دوالرا).

الفقر العام وبين العرب
وق���ال التقرير إن الفق���ر بين الجمهور الع���ام ارتفع من
7ر %21ف���ي العام  ،2015إل���ى  %22في العام الماضي ،2016
إال أن���ه هبط على مس���توى العائالت ،م���ن 1ر %19في العام
 2015إل���ى 6ر %18في العام الماضي  .2016وعلى مس���توى
الش���رائح ،هبط الفقر بين العائ�ل�ات اليهودية من 8ر%13
في العام قبل الماض���ي إلى 3ر %13في العام الماضي .بيد
أن الفق���ر بين عائالت الحريدي���م وحدهم ارتفع من 6ر%44
إل���ى 1ر ،%45ما يؤكد أن الفقر بات يتركز أكثر في العائالت
كثيرة األوالد.
وعلى أس���اس هذه النس���ب ،واس���تنادا إل���ى تقدير أن
الحريدي���م يش���كلون حوال���ي  %15م���ن اجمال���ي اليهود
اإلس���رائيليين ،ف���إن نس���بة الفق���ر بين اليه���ود من دون
الحريديم باتت في حدود  ،%8وهي قريبة جدا من نس���بة
الفقر ف���ي الدول المتطورة .ويش���ار إل���ى أن “الحريديم”
يتميزون بكثرة األوالد في العائلة الواحدة ،إذ يصل معدل
ال���والدات لألم الواح���دة  7والدات ،مقاب���ل 4ر 3والدة لألم
العربية الواحدة.
ّ
أما بين العرب ،وألول مرة منذ أربع سنوات ،أعلنت مؤسسة
الضمان االجتماعي أنها “نجحت” في ش���مل ش���ريحة من
بلدات النقب في الجنوب ،الذين يقدر تعدادهم بنحو 230
ألف نس���مة ،وهم يشكلون ما نس���بته 3ر %15من اجمالي
فلس���طينيي الداخل ،من دون الق���دس ومرتفعات الجوالن
الس���ورية المحتل���ة ،الذين تضمهم إس���رائيل إلى تعداد
سكانها بفعل قانون الضم االحتاللي.
وكانت مؤسس���ة الضم���ان قد امتنعت ،من���ذ العام 2011
وحتى الع���ام  ،2015عن إجراء اس���تطالع ألوضاع الفقر في
البلدات العربية في النقب ،بزع���م عدم قدرتها على حصر
شريحة نموذجية ،بينما “نجحت” في هذا في تقريرها عن
العام  .2016إال أنه من الجدير ذكره أن قرابة  %40من أهالي
النقب يعيش���ون في بلدات ترفض الس���لطات اإلسرائيلية
االعتراف بوجودها على األرض ،وه���ذه البلدات ،المحرومة
من كاف���ة البنى التحتي���ة والمرافق الحياتية األساس���ية،
تس���جل فيها أعلى نسبة للفقر في البالد على اإلطالق ،كما
تبقى نسبة الفقر بين عرب النقب عامة هي األعلى.
وبموج���ب تقرير الفقر ،س���جل الفقر هبوط���ا لكنه ازداد
عمقا .فقد هبط الفقر على مس���توى األفراد من 8ر %54إلى
2ر .%52وعلى مستوى العائالت ،هبطت النسبة من 3ر%53
إلى 7ر .%49وهبطت بي���ن األطفال من 6ر %65إلى  %62في
الع���ام الماضي  .2016وقد يكون ه���ذا التراجع متأثرا برفع
الحد األدنى من األجر وبرفع طفيف لمخصصات األوالد التي
تتلقاها العائالت عن كل ولد لديها دون سن  18عاما.

عمق الفقر
كل النسب النهائية التي يرتكز عليها تقرير الفقر هي
بعد دفع المخصصات االجتماعية ،على مختلف أنواعها ،من
مخصصات أوالد وبطالة وضمان دخل ومخصصات شيخوخة
ومخصص���ات اإلعاق���ات الجس���دية ،وهي عادة م���ا تكون
بمس���توى واحد ل���كل المواطنين .والف���ارق في مخصصات
الش���يخوخة يعود إلى عدد س���نوات العمل المنظم .وهذا

مقي���اس ال يخ���دم المس���نين الع���رب ،الذين كان���وا ،في
غالبيتهم ،محرومين من العمل المنظم في سنوات مضت.
ويق���ول التقرير إن نس���بة الفق���ر العامة على مس���توى
العائالت بلغ ما يالمس  ،%29وبعد دفع المخصصات هبطت
إل���ى 6ر .%18أي أن المخصص���ات رفع���ت قراب���ة  %36من
العائالت الفقي���رة إلى ما فوق خط الفقر ،ولكنها على أرض
الواقع ما تزال في دائرة الفقر.
وي���رى التقري���ر أن 8ر %24من العائ�ل�ات اليهودية هي
عائالت تح���ت خط الفقر ،قبل دف���ع المخصصات .في حين
أن نس���بة عائالت الحريدي���م الفقيرة ،قب���ل المخصصات،
بلغت 7ر%58؛ ما يعني أن نس���بة العائالت اليهودية غير
الحريدي���م ،التي ه���ي في دائرة الفقر قب���ل المخصصات،
بلغت 9ر .%17أما بين العرب ،فإن نس���بة العائالت الفقيرة
قبل دفع المخصصات بلغت 7ر.%52
ورأينا حس���ب التقرير ،إنه بعد دفع المخصصات ،تم رفع
5ر %46م���ن العائ�ل�ات اليهودية إلى ما فوق نس���بة الفقر.
وبين الحريديم وحدهم“ ،أنقذت” المخصصات 1ر .%23أما
بين العرب ،فقد “أنق���ذت” المخصصات االجتماعية 1ر%6
من العائالت الفقيرة ورفعتها إلى ما فوق خط الفقر.
وحس���ب التقرير ،فمن عام إلى آخر يخف عمق الفقر بين
العائالت اليهودية ،ويزداد اس���تفحاال بي���ن العرب .ففي
العام  ،2015ت���م “إنقاذ” 5ر %44من العائ�ل�ات اليهودية،
مقاب���ل 5ر %46في العام  .2016أما بي���ن العرب ،فقد رفعت
المخصصات االجتماعية في العام  2014ما نس���بته  %8من
العائ�ل�ات الفقيرة ،وفي العام  2015نس���بة 3ر ،%7لتهبط
النسبة في العام الماضي إلى 1ر.%6
وكما ذكر ،فإن الفقر المدقع لدى العرب ما زال عميقا جدا،
على الرغم من عدة عوامل.

الفقر من دون القدس المحتلة
وكما في التقارير الس���ابقة ،تضمن التقرير الحالي جدوال
للفقر العام من دون القدس الش���رقية المحتلة .ويظهر من
النسب التي نشرت ،وبعد احتسابها بأعداد الفقراء بشكل
عام وتقدير عدد الفلسطينيين في القدس المحتلة بأكثر
من  320ألف نس���مة ،أنه تم احتساب الفقر بينهم بموجب
النس���ب المعلنة بين العرب بش���كل عام .وهذا مما ال شك
فيه احتس���اب تقديري ،نظرا إل���ى أن األوضاع االقتصادية
االجتماعية في القدس المحتلة هي أقرب إلى األوضاع في
صحراء النقب ،حيث نس���ب الفقر أعلى بكثير من المناطق
األخرى.
وهكذا ،فمن دون القدس ،تهبط نس���بة الفقر العامة بين
العائالت من 6ر %18إل���ى 9ر ،%17وبين األفراد من  %22إلى
5ر .%20وعلى أس���اس هذه النس���بة ،وعلى اعتبار أن أهالي
القدس الش���رقية المحتل���ة بلغ عددهم م���ع نهاية العام
الماضي  2016حوالي  320ألف نس���مة وش���كلوا ما نسبته
8ر %3من إجمالي تعداد الس���كان الرس���مي في إسرائيل،
بفعل قانون الضم المرفوض عالميا ،فإن نس���بة الفقر على
مستوى الس���كان الفلس���طينيين بلغت  ،%40وهذا يعني
أنها أقل من نسبة الفقر بين فلسطينيي الداخل.

تقرير الفقر البديل
وأصدرت جمعية “لتيت” (عطاء) تقريرها السنوي ،الذي
تطلق عليه اس���م “تقرير الفقر البدي���ل” ،والذي أظهر أن
تقرير الفق���ر ّ
غيب  700ألف مواطن هم ف���ي دائرة الفقر.
وهذه جمعية تش���كل السقف األعلى لـ  180جمعية تقدم
مساعدات غذائية ووجبات ساخنة للعائالت الجوعى.
وقالت الجمعية إن نس���بة الفقر في إس���رائيل هي ،%29
ولي���س  %22كم���ا ظهر في تقري���ر الفقر الرس���مي .وهي
النس���بة نفس���ها التي وردت في تقري���ر الجمعية ذاتها.
ولك���ن إذا عدنا إلى التقرير الرس���مي ،فس���نجد أن نس���بة
الفقر الحقيقية ه���ي  %29فعال ،وتهبط إلى  %22بعد دفع
المخصصات االجتماعية ،الت���ي ترفع الفقراء قليال عن خط
الفقر ،ليخرجوا رسميا من دائرة الفقر ،بينما هم يعيشونه
في واقع األمر .واس���تنادا إلى تقرير الجمعية ،فقد بلغ عدد
الفقراء في الع���ام الماضي 5ر 2مليون نس���مة ،وليس 8ر1
مليون ،كما ورد في التقرير الرسمي.
وتقول “لتيت” إن مؤسس���ة الضم���ان االجتماعي تعتمد
ف���ي تقريره���ا على طريق���ة احتس���اب قائمة ف���ي الدول
المتطورة ،بمعنى احتس���اب مداخيل العائالت ،على أساس
استطالع واسع النطاق .بينما تتبع “لتيت” حسابا آخر يأخذ
سلس���لة من االحتياجات الحياتية ،وعلى أساسها تتوصل
إلى استنتاجاتها.
وقالت “لتيت” إن  %48من الذين تم اس���تطالعهم عانوا
من انقطاع التيار الكهربائي في بيوتهم ،بسبب التأخر في
تسديد االلتزامات ،وإن  %48اضطروا إلى تقليص وجباتهم
الغذائية بس���بب الصعوبات المالية التي يعيشونها .كما
تنازل 4ر %50عن عالجات طبية ،بس���بب ضيق الحال أيضا.
وقال  %46إنهم لم يس���عوا إلى زيادة تحصيلهم العلمي،
بسبب عدم القدرة على تسديد األقساط وعدم القدرة على
التفرغ للدراسة على حساب العمل.
كما يقول التقرير إن  %47من الذين تم استطالعهم قالوا
إنهم كانوا في ما مضى ضمن الش���رائح الوس���طى ،وساءت
أوضاعه���م االقتصادية ،وتدهوروا إل���ى دائرة الفقر .وقال
 %63من بين هذه الش���ريحة إن الس���بب هو تدني مستوى
رواتبه���م و %64إنهم ال يحصلون على حق���وق اجتماعية،
فيم���ا قال  %77من الش���ريحة ذاتها إنه���م يفتقرون إلى
االنتظام في وجباتهم الغذائي���ة من حين إلى آخر ،نتيجة
ألوضاعهم االقتصادية االجتماعية.
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الحراك الشعبي ضد الفساد ما يزال محدودا وحسابات نتنياهو قد يقلبها ترامب!
ّ
*بعد مرور أقل من شهرين على بدء الدورة البرلمانية الشتوية باتت حسابات التوجه النتخابات مبكرة أقوى من استمرار عمل الحكومة حتى انتهاء واليتها القانونية
* المحفز األساس لنتنياهو :إبعاد احتمال التوصية بتقديم الئحة اتهام ضده * الذريعة :عدم وجود انسجام في حكومته * الورقة الرابحة التي سيلوح بها نتنياهو :تصريح ترامب بشأن القدس*
ش���هدت تل أبيب ،مساء السبت الماضي ،مظاهرة بمشاركة األلوف لألسبوع
الثالث على التوالي ضد مظاهر الفساد الذي يتكشف بحجم كبير في الحكومة
وائتالفها البرلماني ،وبشكل خاص المتعلق بشخص رئيس الحكومة بنيامين
نتنياه���و ،ورئيس االئتالف الحاكم النائب دافيد بيطان ،وثالثة وزراء آخرين.
إال أن هذا الحراك الش���عبي ما زال محدودا ،وليس بالمس���توى الضاغط بشكل
فاع���ل ،ليهز الحكومة .وفي المقابل ،فإن م���ا خلفه تصريح الرئيس األميركي
دونالد ترامب من انعكاسات سياسية لصالح اليمين االستيطاني ،قد تساعد
ّ
م���زودا بذلك
نتنياه���و على تغيي���ر االتجاه والذهاب إل���ى انتخابات مبكرة،
ّ
ومتذرعا بالقالقل داخل الحكومة كذريعة ،والهدف هو دحر
التصريح كإنجاز،
عملية التحقيقات الجارية معه ،وإبعاد احتمال تقديم الئحة اتهام ضده.
ففي األس���بوع األول ،جرى الحديث عن مشاركة قرابة  70ألفا في المظاهرة
الضخمة التي ش���هدتها تل أبيب ،وفي االسبوع الثاني كان الحديث عن أرقام
متضارب���ة تراوحت ما بين  30ألفا و  50الف متظاهر ،أما في المظاهرة الثالثة
فيجري عن مش���اركة آالف ،أو  10آالف ،ولربما أكثر ،بحسب الصور التي نشرت
في وسائل اإلعالم.
وقد “أثمرت” المظاه���رة االولى تصريحا فوريا من بنيامين نتنياهو ،أوصى
بموجب���ه االئتالف وكتلة الليكود ،بأن ما ُس���مي بـ “قان���ون التوصيات” الذي
يس���تهدف صالحيات وحدة التحقيق في الش���رطة ،ال يس���ري عليه في حال
اقراره ف���ي هذه المرحلة .ويج���ري الحديث عن مبادرة لقان���ون بادر له نواب
الليكود ،يمنع الشرطة من تقديم توصيات للنيابة بتقديم الئحة اتهام بعد
انتهاء التحقيقات مع منتخب جمهور .والهدف هو عدم إفس���اح المجال أمام
الشرطة بالتوصية بتقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو ،ألن في هذا ما يقود إلى
ضغوط شعبية الستقالة نتنياهو ،قبل صدور القرار النهائي من أعلى مستوى
في النيابة العامة ،المدعي العام ،سوية مع المستشار القضائي للحكومة.
وجاء هذا القانون ،الذي أقره الكنيس���ت بالقراءة األولى ،ولم ينتقل للقراءة
النهائية ،بعد أن فش���ل الليكود في تمرير ما ُسمي بالقانون الفرنسي ،الذي
يمن���ع إج���راء تحقيق جنائي مع رئي���س الحكومة خالل واليت���ه؛ إذ اعترضت
على هذا القانون عدة كتل ف���ي االئتالف الحاكم ،وقاد إلى أزمة محدودة ،تم
تجاوزه���ا من خالل االتفاق على قانون التوصي���ات ،الذي إن تم اقراره نهائيا،
فإنه سيسري على ثالثة وزراء في الحكومة ،وهم :وزير الداخلية آرييه درعي،
وزير الرفاه يوسي كاتس ووزير الطاقة والبنى التحتية يوفال شتاينتس.
كما سيسري القانون على من هو رأس الحربة في تمرير هذا القانون ،رئيس
االئتالف الحاكم ،النائ���ب دافيد بيطان ،الذي يواج���ه تحقيقات حول تلقيه
رش���اوى بمئات آالف الشواقل ،من عالم االجرام ،حينما كان نائبا لرئيس بلدية
ريش���ون لتس���يون .وهي قضية ،كما يبدو ،في مراحلها ش���به النهائية لدى
قسم التحقيقات في الش���رطة ،قبل ان تنتقل إلى النيابة .واستنادا لسلسلة
التقارير التي تنشر في وسائل اإلعالم ،فإن بيطان لن يفلت من الئحة االتهام
والمحاكمة.
وعودة إلى الحراك الش���عبي ،فما يجري في األسابيع األخيرة ما زال محدودا
ويقتص���ر على مدينة تل أبيب ،إلى جانب مظاهرة صغيرة بمش���اركة المئات
جرت في حيفا ،وأخرى ش���بيهة في القدس .بمعن���ى أن هذا الحراك لم يصل
حتى إلى مستوى الحراك الشعبي ضد كلفة المعيشة الغالية ،الذي اندلع في
صيف العام  ،2011واستمر لخمسة أسابيع ،قبل أن يتالشى.
بمعنى لو أن نتنياهو “تمالك نفسه” قليال بعد السبت األول للمظاهرات ،لما
طلب استثناء نفسه شخصيا من قانون التوصيات .ففي حينه أجمع المراقبون
والمحللون والسياس���يون على أن نتنياهو خاف من حجم المظاهرة ،فس���ارع
إلى ذلك البيان .ومن دون أن تتس���ع المظاهرات وتمتد للمدن الكبرى ،وتكون
باستمرارية وبشكل تصعيدي ،فإن هذا لن يشكل ضغطا على الحكومة ،لتحل

نفس���ها وتتجه إلى انتخابات مبكرة ،خاص���ة وأن المعارضة البرلمانية تظهر
في أضعف حاالتها.

حسابات االنتخابات المبكرة قد تتبدل
في عدد “المشهد اإلسرائيلي” ،يوم  7تشرين الثاني الماضي ،الذي تم فيه
استعراض الدورة الش���توية البرلمانية ،مع بداية أعمالها؛ كنا قد استعرضنا
الحسابات الحزبية والسياسية ،التي قد تدفع نحو انتخابات مبكرة والحسابات
الت���ي تمنع مثل هذه االنتخابات ،وتس���مح ببقاء الحكومة إل���ى ما بعد العام
 .2018ولك���ن الميل كان في حينه إلى أن حس���ابات بقاء الحكومة أقوى ،إال إذا
نشأت ظروف جديدة.
وباإلمكان القول إن ظروفا جديدة كهذه بالفعل قد نش���أت ،خالل الشهرين
األولي���ن من الدورة الش���توية ،كان���ت كافية إلعادة النظر في حس���ابات ذات
الس���ؤال :مدى احتمالية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة؟ .وقيل في حينه ،إن
م���ا يدعم عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة أن االئتالف يظهر تماس���كا ،رغم
الخالف���ات الداخلية فيه ،وأنه يحقق انجازات عل���ى صعيد أجندته اليمينية
المتشددة ،سياسيا واقتصاديا ،فيما األحزاب المشاركة في الحكومة ،وخاصة
الحريديم ،يحققون أيضا انجازات على مستوى متطلباتهم لجمهورهم .وقد
تعلم اليمين االستيطاني من تجربتين ،في العامين  1992و ،1999حينما أسقط
حكومة الليكود وخسر الشراكة في الحكومة ،وهو ليس معنيا بتكرار التجربة،
طالما أنه يحقق مكاسب على االرض.
كذلك فإن كل استطالعات الرأي تشير إلى أن كل األحزاب والكتل المشاركة
ف���ي الحكومة الحالية ،ما عدا تحالف “البيت اليهودي” ،س���تفقد ش���يئا من
قوته���ا البرلمانية ،أو قد تحافظ عليها .وقد يكون “الليكود” الخاس���ر األكبر،
إذ تش���ير كل اس���تطالعات الرأي إلى أنه سيخس���ر ما بين  5إلى  8مقاعد ،من
المقاعد الـ  30التي يس���يطر عليها اليوم .كما أن الخس���ارة س���تلحق بحزبي
“كوالنو” ،بزعامة وزير المالية موش���يه كحلون ،و”يس���رائيل بيتينو” بزعامة
أفيغدور ليبرمان.
كذلك كان من األس���باب التي تصب في حسابات عدم التوجه إلى انتخابات
مبك���رة أن نتنياهو يريد إحياء الذك���رى الـ  70لقيام إس���رائيل ،وهو رئيس
وزراء ،وليس في ظل حملة انتخابية .كما س���تجرى ،في نهاية تش���رين االول
 ،2018انتخابات المجالس البلدية والقروية ،ما يجعل األحزاب منش���غلة بتلك
االنتخابات ويمنعها من التوجه إلى انتخابات مبكرة.
أما بالنس���بة للعوامل التي يمكن أن تدفع نحو انتخاب���ات مبكرة ،فقد كان
أبرزها تكش���ف المزيد من قضايا الفساد ،خاصة بما يتعلق بشخص نتنياهو.
ولكن ما حدث في األسابيع األخيرة هو تعمق التحقيقات ضد الوزيرين درعي
وشتاينتس والنائب بيطان .وازدادت احتماالت أن تقرر الشرطة تقديم الئحة
اته���ام ،واح���دة على األقل ،ضد نتنياهو ،ما س���يدفعه إلى االس���تقالة تحت
الضغوط الشعبية ،في حال حصلت.
بعد مرور حوالي شهرين على بدء عمل الدورة الشتوية ،التي ستستمر حتى
منتصف آذار المقبل ،2018 ،ظهرت عوامل جديدة قد تقلب التوقعات ،ليصبح
الميل نحو الذهاب إلى انتخابات مبكرة أكبر من ذي قبل ،وقد يفاجئ نتنياهو
الحلبة السياسية باإلعالن عنها ،كما فعل في العامين  2012و.2014
ّ
ويبقى المحفز األس���اس لنتنياهو للتوجه إل���ى انتخابات مبكرة العمل على
إبعاد احتمال صدور توصية من الش���رطة لتقديم الئحة اتهام ضده ،ألنه في
وضعية كهذه س���يكون رئيس حكومة تحت التهديد ،وهذا ُيضعف مكانته
الش���عبية ،لذا فإنه يريد البحث عن مخرج تغطية ،بمعنى ذريعة أخرى ،ولكن
أن تكون في يده مكاسب يستطيع من خاللها خوض المعركة االنتخابية.
والتغطية الماثلة حاليا هي الخالفات داخل الحكومة حول عدد من القوانين،

من تظاهرة ضد فساد حكومة نتنياهو في تل ابيب حديثا.

عل���ى الرغ���م من أنه ف���ي كل واحدة من األزم���ات التي ظهرت في األس���ابيع
األخي���رة ،تجاوزها االئتالف ،وظهر متماس���كا في الكنيس���ت .فهذا ما جرى
في قانون “التوصيات” الس���ابق ذكره ،وهذا أيضا ما جرى في مسألة القانون
لتشديد مسألة اغالق الحوانيت في أيام السبت ،الذي تم تحت ضغط كتلتي
“الحريديم”“ ،يهدوت هتوراة” بالذات ،وأيضا “شاس”.
وينتقص القانون من صالحية المجالس البلدية والقروية بأن تسن قوانين
بلدية تجيز فتح بعض الحوانيت والمرافق التجارية أيام السبت ،إذ أن القانون
الجدي���د ،الذي تم اقراره بالقراءة االولى ،يمن���ح وزير الداخلية حق االعتراض
عليه ،باستثناء القوانين البلدية التي باتت قائمة ،وأكبرها في تل أبيب .فهذا
القان���ون يفرض مزيدا من االكراه الديني ،وق���د تحفظت عليه كتلة “كوالنو”
بزعام���ة وزير المالية موش���يه كحلون ،واعترضت عليه كليا كتلة “يس���رائيل
بيتينو” بزعامة أفيغدور ليبرمان ،إال أنه أقر بالقراءة االولى في الكنيست في
نهاية المطاف بتأييد الكتلتين ،وهو قيد االعداد للقراءة النهائية.
وعل���ى الرغم من ذلك ،طالت قائمة القوانين ومش���اريع القوانين التي يدور
حولها خالف .فمثال ،قانون “القومية” ما زال عالقا ،على الرغم من أحاديث في
أروقة الكنيس���ت عن أن كتلتي “الحريديم” على استعداد لتجاوز اعتراضها
على بنود في القانون ،مقابل ضمان عدد من قوانين اإلكراه الديني.
وه���ذه القالقل قد تجع���ل نتنياهو يدع���ي بأن االئتالف ال يعمل بش���كل
منسجم ،ما يعيق حركة الحكومة ،رغم أن وزراء من أحزاب مشاركة يقولون ،في
مقابالت صحفية ،إن الحكومة قادرة على االستمرار .ومن بينهم ،وزير الزراعة،
المستوطن أوري أريئيل ،ووزير المالية موشيه كحلون وغيرهما.
أما الورقة األكبر التي بيد نتنياهو ،وعلى أساسها يستطيع خوض المعركة

االنتخابي���ة ،فهو تصري���ح الرئيس األميرك���ي دونالد ترام���ب الذي يعترف
بالقدس عاصمة لالحتالل اإلس���رائيلي .فهذا تصريح ُيحسب كإنجاز سياسي
يحتك���ره بنيامين نتنياهو دون س���واه .وهو يعزز قوته في معس���كر اليمين
االس���تيطاني المتطرف ،الصوت األعلى في الس���احة السياسية ،ويؤثر على
أجواء اليمين ككل .ولدى هؤالء ،فإن انجازا سياس���يا كهذا يغطي على قضايا
الفساد التي تالحق نتنياهو طيلة الوقت.

التوقيت األخير لخوض االنتخابات
جرت العادة أن تجري االنتخابات في موعد ال يقل عن  5أشهر من يوم اإلعالن
عنها .وكل االنتخابات اإلس���رائيلية جرت إما في النص���ف األول من العام ،أو
في الخريف ،بع���د انتهاء األعياد العبرية .وتتجنب الحلبة السياس���ية إجراء
انتخابات في شهري الصيف ،اللذين تكثر فيهما العطل والسفر إلى الخارج.
وعلى هذا االس���اس ،فإإذا أراد نتنياهو اجراء انتخابات مبكرة ،فإنه قد ُيقدم
عليه���ا لتكون حتى نهاية ش���هر حزيران المقبل ،م���ا يعني أن يعلن عن حل
حكومته حتى نهاية الش���هر االول من العام المقبل .وفي هذه الحالة تسقط
حس���ابات نتنياهو بأن يحيي الذكرى الس���بعين لقيام إس���رائيل وهو رئيس
حكومة بكامل واليته ،وليس في ظل معركة انتخابات.
أم���ا االحتمال اآلخر ،فهو أن تقرر الحكومة إج���راء االنتخابات البرلمانية في
خري���ف العام المقبل ،على أن يتم تأجيل االنتخاب���ات للمجالس البلدية ،كما
جرى في العام  ،1988حينم���ا تم تأجيل االنتخابات البلدية إلى بدايات العام
 .1989ولكن إبعاد االنتخابات إلى خريف  ،2018س���يعني إعادة الحسابات من
جديد ،على أساس الربح والخسارة الحزبية.

«قانون اإلعدام» المقترح ال يسري إذا كانت الضحية عربية!
*مصادر في االئتالف :مشروع قانون اإلعدام الذي بادر له ليبرمان قبل عامين ونصف العام بات يحظى بتأييد االئتالف *القانون يستهدف العرب فقط وال يسري في حال كانت الضحية عربية
*المستشار القانوني للحكومة والمستوى المهني في وزارة العدل عارضا القانون سابقا *التحوالت في االئتالف تعكس مستوى التطرف المتنامي والتنافس على التطرف بين أطرافه*
أعلن االئتالف الحكومي اإلس���رائيلي أن قانون فرض اإلعدام على المقاومين
الفلسطينيين دون سواهم ،الذي بادر له أفيغدور ليبرمان قبل عامين ونصف
العام ،من المفترض أن ُيطرح للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيس���ت،
إما األسبوع المقبل أو الذي يليه ،بعد أن بات يحظى بتأييد واسع في االئتالف
الحكومي .وهذا عمليا هو قلب ف���ي المواقف داخل الحكومة من هذا القانون
الذي اعترض عليه المستش���ار القانوني للحكومة ،والطاقم المهني في وزارة
الع���دل ،لدى طرحه للتصويت ألول ّ
مرة قب���ل عامين ونصف العام ،حينما كان
ليبرمان وحزبه “يسرائيل بيتينو” في صفوف المعارضة البرلمانية.
ويجري الحديث عن مش���روع قانون قدمه حزب “يس���رائيل بيتينو” بزعامة
ُ
ليبرم���ان ،مع بدايات الوالي���ة البرلمانية الـ  20الحالي���ة ،وطرح للتصويت في
الهيئة العامة للكنيس���ت ،يوم  15تموز العام  ،2015إال أن الحكومة في حينه
رفضته ،بادعاء أنها س���تقيم لجنة وزارية خاصة لفحص الموضوع ،إال أن لجنة
كهذه لم تقم.
وحينما انضم ليبرمان وحزبه إلى الحكومة في مطلع شهر حزيران  ،2016كان
هذا القانون أحد ش���روط ليبرمان ،ولكن مع تحفظ يأخذ بعين االعتبار مواقف
الكتل البرلمانية من القانون الذي لدى تقديمه كان من بين المش���اركين في
المبادرة له نواب من كتل االئتالف الحاكم.
ويقض���ي القانون بتغيير قانون المحاكم العس���كرية القائ���م ،وبأن يكون
الحكم بإعدام الفلس���طيني في الضفة المحتل���ة وقطاع غزة صادرا عن أغلبية
هيئة القضاة العسكرية وليس بإجماعهم ،كما هو القانون العسكري القائم.
كما أن القانون يمنع صدور أي قرار رئاسي أو عن رئيس هيئة األركان يخفف
اإلع���دام إلى حك���م المؤبد ،في حال ص���در كقرار نهائي ع���ن المحكمة وبعد
االستئناف عليه.
كذل���ك يطالب القانون أن يس���ري أيضا على المحاك���م المدنية ،كي يطال
فلسطينيي الداخل والفلسطينيين في القدس المحتلة ،وأيضا السوريين في
الجوالن المحتل .وإذا كان مفهوما ضمنا أن المحاكم العس���كرية تس���ري على
الفلس���طينيين في الضفة والقطاع ،فإنه في حال تم سريان هذا القانون على
المحاكم المدنية فس���يكون س���اريا على الجميع ،ولذا جاء التأكيد في مشروع
القانون ليكون س���اريا فقط على الفلسطينيين دون س���واهم ،بمعنى أنه لن
يسري على يهودي في حال ارتكب جريمة قتل عرب على خلفية ارهابية.
ويطلب مش���روع القانون إضافة على نهاية البند  300في قانون العقوبات،
الذي يتخصص بجرائم القتل في كل المجاالت ،إال أن البند األخير (ب) في هذا
القانون ،يفرض حكم اإلعدام على النازيين وجاء فيه :من أدين بجريمة القتل
من النازيين ومساعديهم ،فالحكم عليه باإلعدام .وتم تنفيذ هذا القانون مرة

واح���دة ،ضد الضابط األلماني أدولف أيخمان ف���ي العام  .1962واالضافة هي:
(ج) كل من أدين بالقتل ،بموجب البند الفرعي (أ) ،في ظروف نش���اط ارهابي،
فالحكم عليه باإلعدام ،وبشأن هذا البند ،فإن “نشاط ارهابي” يعني “محاولة
عن س���بق قص���د لقتل مواطنين ،به���دف تحقيق أهداف سياس���ية ،قومية،
دينية ،أو إيديولوجية”.
( -2أ) -ف���ي هذا البند “منطق���ة” -هي كما وردت في قان���ون تمديد أنظمة
الطوارئ (يهودا والسامرة -احكام القضاء في المخالفات) من العام .1967
(ب) -يأم���ر وزير الدفاع قائد قوات الجيش اإلس���رائيلي ف���ي المنطقة ،بأن
يصدر تعليمات بأمر عسكري:
 -1صالحيات المحكمة العسكرية في المنطقة ان تفرض على المتهم حكم
اإلعدام ،وهذا ليس مش���روطا بإجماع هيئة القضاة ،وباإلمكان فرضه بأغلبية
األصوات.
بما أنه ال يمك���ن تخفيف الحكم الصادر على المته���م ،فإن الحكم الصادر
يكون نهائيا في المحكمة العسكرية في المنطقة.
وجاء في تفس���ير مشروع القانون ،الذي يعد جزءا ال يتجزأ من القانون ككل،
“إن مكافحة االرهاب هو تحد كبير للعالم ،وبش���كل خاص إسرائيل في القرن
الـ  .21وعلى الرغم من وجود فجوة كبيرة جدا ،بين ش���كل تعامل إسرائيل في
مجال العقوبات ،والواقع الذي تواجهه ،مثل تحرير مخربين بعد فترة سجن لم
تكتمل ،وبين مخربين نفذوا العملية الرهيبة جدا ،فهو يوجه رسالة عكسية،
وال يس���اهم في مكافحة االرهاب ،ورفع قوة الردع اإلسرائيلية” .واضاف “في
الواقع الذي تعيش���ه إس���رائيل فإن حكم اإلعدام على المخربين ،هو بالتأكيد
رادع .واقتراح القانون يهدف إلى خلق قوة ردع ذات ش���أن لمنفذي العمليات
االرهابية ،إذ س���يعلمون أن إس���رائيل ستشدد سياس���تها ،ولن تتهاون في
ارتكاب جرائم من هذا النوع” حسب تفسير مشروع القانون.

مواقف األحزاب قبل عامين
حينما كان حزب “يسرائيل بيتينو” بزعامة ليبرمان في صفوف المعارضة،
ب���ادر إلى قوانين يتح���دى فيها االئتالف الحاكم ،به���دف اختراقه من خالل
قوانين أشد تطرفا ،تتماشى مع توجهات غالبية نواب االئتالف الحاكم .وكان
ُ
ه���ذا القانون األبرز الذي ّلوح به ليبرمان .ولكن صيغة القانون تعد اش���كالية
جدا إلس���رائيل على الس���احة الدولية“ ،كونه يميز بين دم ودم” ،كما جاء في
حينه على لسان مصادر في أروقة وزارة العدل اإلسرائيلية .وكما يبدو أن هذه
الخلفية ،دفعت بالمستشار القانوني للحكومة لالعتراض على القانون ،ومثله
أيضا ،في المستوى المهني في وزارة العدل.

كم���ا الق���ى القانون معارض���ة في صف���وف االئتالف ،فف���ي حينه كانت
المعارض���ة والتأييد للقانون في كتلة حزب “الليكود” الحاكم ،مناصفة15 ،
نائبا م���ع ومثلهم ضد .كما عارضت القانون كتل���ة “كوالنو” بنوابها الـ ،10
ومثلها كتلة “ش���اس” بنوابها الـ  ،7في حي���ن أن كتلة “يهدوت هتوراة”،
انقس���م نوابه���ا الـ  6بالتس���اوي بين معارض���ة وتأييد .أما كتل���ة “البيت
اليهودي” فقد ايدت بإجماع نوابها الـ  .8وكان موقف كتل المعارضة ،عدا
حزب “يسرائيل بيتينو” معارضة بالكامل.
وفي جلسة التصويت يوم  15تموز  ،2015أبدت وزيرة العدل أييليت شاكيد
موقفها الش���خصي الداعم للقانون ،رغم رفض الحكوم���ة له .وقالت في تلك
الجلس���ة “إن اقتراح حك���م اإلعدام هذا ،لي���س اقتراحا جدي���دا ،فكم هائل
م���ن الكالم دار حوله ،خالل األجيال الس���ابقة ،وحتى دافي���د بن غوريون لحق
المش���اركة في هذا الجدل الكبي���ر -حكم اإلعدام ،فقد أي���د بن غوريون حكم
اإلعدام .وبعد عامين من حرب األيام الستة ،حينما بدأ ينمو االرهاب العرفاتي،
عرض بن غوريون رأيه ،بأن هناك حاجة لفرض قانون خاص لش���نق المخربين،
وباالمكان شنقهم بموجب قانون منع ابادة شعب (القانون اإلسرائيلي القائم
ضد قادة النازية) .ففي مقال ش���امل في صحيفة “هآرتس” كتب بن غوريون:
م���ا تفعله عناصر االره���اب العرب ،ليس موجها ضد ش���خص بعينه ،من باب
تصفية حس���ابات مع كثيرين أو أش���خاص بعينهم ،وإنم���ا الهدف هو ابادة
الش���عب اليه���ودي في أرضه -هذا م���ا قاله بن غوريون ي���وم  23كانون األول
.”1968
وأضافت ش���كيد ،أن “وزير العدل في حينه ،يعقوف شمش���ون ش���ابيرا،
والمستش���ار القانوني للحكومة موش���يه بن زئيف احتجا بش���دة .وادعيا
أن فرض حكم اإلعدام سيس���بب ضررا سياس���يا ضخما إلسرائيل .إال أن بن
غوريون لم يقتنع ،وكتب لش���ابيرا :لست حقوقيا ولكني أفهم بشكل أكثر
أو أقل ،ما هو مكتوب باللغ���ة العبرية الواضحة في كتاب القوانين .فلماذا
ال نطب���ق هذا القانون على مجرمي منظم���ة “فتح” وأمثالها .هذه منظمات
هدفه���ا الوحيد هو ابادة يهود أرض إس���رائيل ،كله���م أو بعضهم ،فهل
علين���ا بدال من قانون اإلعدام الذي ينص عليه قانون العقوبات ،أن نحولهم
إلى التقاعد في الس���جن اإلس���رائيلي؟ هل ألغى الكنيست هذا القانون؟
(يقص���د بن غوريون هنا ،س���ريان قان���ون اإلعدام المف���روض على مجرمي
النازية ،أيضا على الفصائل الفلس���طينية ،بزعم أن هدفهم ابادة اليهود
كما النازي���ة) .والقانون لم يلغ .وفي العام  1954ألغى الكنيس���ت امكانية
ش���نق قتلة جنائيين ،ولكنه أبقى امكانية حكم اإلعدام على المخربين في
المحاكم العسكرية” .واشارت إلى أن غولدا مئير وموشيه دايان طلبا أيضا

في سنوات السبعين ،تطبيق حكم اإلعدام على المقاومين الفلسطينيين.

الواقع الجديد
حس���ب تقرير صحيفة “هآرت���س” يوم أمس االثنين ،ف���إن كتلة “كوالنو”
بزعامة موش���يه كحلونّ ،
غيرت موقفها كليا ،وبات���ت تؤيد القانون بنوابها الـ
 ،10إال أن الموقف من مس���ألة س���ريان القانون على المحاك���م المدنية ،ليس
واضحا بعد.
وباإلم���كان القول إنه إذا طرأ تحول كهذا على حزب “كوالنو” ،الذي كان ُيعد
حزب “وس���ط” ،فإن هذا التحول قد يكون طرأ أيضا على كتلة الليكود ،وباقي
الكتل االئتالفية ،التي كان فيها معارضون .والمؤشر األكبر لهذا التحول كان
في شهر تشرين الثاني الماضي ،حينما ّ
صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
قائال إنه بات يؤيد قانون حكم اإلعدام.
وهذا يعكس اس���تفحال التطرف في االئتالف الحك���م ،الذي دخلت جميع
الكت���ل فيه على مس���ار المنافس���ة على القواني���ن والسياس���ات العنصرية
واالحتاللية المتطرفة ،وبات لحزب “كوالنو” باع طويل في القوانين العنصرية
والداعمة لالحتالل واالس���تيطان ،بموجب ما يتأكد في تقارير مش���روع “رصد
القواني���ن العنصري���ة والداعمة لالحتالل واالس���تيطان” ف���ي مركز االبحاث
الفلسطيني “مدار” في رام الله.
وحتى أمس ،لم يصدر موقف جديد عن المستشار القانوني للحكومة ،أفيحاي
مندلبليت ،الذي عارض مش���روع القانون قبل عامين ونصف العام .وفي المقابل،
قال عضو الكنيس���ت نحمان ش���اي من حزب “العمل” الشريك األساس في كتلة
“المعس���كر الصهيوني” المعارضة“ :إن قانون حكم اإلعدام سيستدعي ضغطا
دوليا على إس���رائيل ،ولن يكون بقدرتها الصمود أمامه في هذه المرحلة بالذات،
فهذا القان���ون هدفه فقط ثبات واس���تمرارية االئتالف الحاك���م” .واضاف “إن
عقوبة اإلعدام ال تردع ،ب���ل تنتج أبطاال لإلرهاب .ولهذا في دول العالم الحضاري
الذي ننتمي اليه ،يفرضون عقوبة المؤبد ،ويمتنعون عن عقوبة اإلعدام”.
وباإلم���كان التقدير أنه في حال تم طرح القانون فع�ل�ا على الهيئة العامة
للكنيس���ت ،فإنه س���يمر حالي���ا بالق���راءة التمهيدية ،وليس واضح���ا إذا ما
س���ينتقل بس���رعة للقراءة االولى ،التي تثبت القانون على مس���ار التشريع،
خاصة إذا اس���تمر اعتراض المس���توى المهني في وزارة العدل على القانون.
األم���ر اآلخر ،هو أن إس���رائيل تكون بذلك قد أقدمت عل���ى فرض قانون حكم
اإلع���دام ،في الوقت الذي تلغي فيه العدي���د من دول العالم ،أو تجمد قوانين
اإلعدام أو تنفيذ األحكام ،وهذا عدا عن أن صيغة القانون تس���تهدف العرب
دون سواهم.
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حين تعترف الحكومة اإلسرائيلية بالمطلوب لجهاز التعليم العربي في النقب وتتنصل منه!
كتب هشام نفاع:
يعي���ش في النقب نح���و  250ألف عربي ب���دوي معظمهم في
البلدات المعترف بها وقسم في بلدات ال تعترف بها إسرائيل.
البل���دات التي تعترف بها إس���رائيل تضم مدينة رهط وس���تة
مجالس محلية ومجلس���ين اقليميين .وجميع هذه البلدات هي
م���ن األضعف اقتصادي���ا – اجتماعيا في الب�ل�اد وتقع كلها في
العنقود األدنى الذي يحت���اج ألعلى قدر من الدعم .وكان تقرير
مراقب الدولة للعام  2015قد اقر بأهمية التعليم الرسمي «إلنتاج
وتش���كيل بنية تحتية ثقافية وقيمية مش���تركة ومتس���اوية
لجميع مواطني الدولة» ،وه���و أداة هامة وضرورية لدفع وتقدم
طالب من الش���رائح االضعف اقتصاديا – اجتماعيا .هذا الواجب،
توفي���ر فرص التعليم المتس���اوية لجميع الط�ل�اب من جميع ما
يسمى «أوساط» هو واجب ملقى على عاتق الدولة.
وزارة التعليم بنفس���ها عادت وكررت في بالغاتها وبياناتها
م���رارا ان احد االهداف المركزية لها ه���و تقليص الفجوات بين
الطالب عل���ى خلفية اجتماعية – اقتصادي���ة .وفقا لبحث أجراه
معهد أبحاث الكنيس���ت ،بطلب من النائب طل���ب ابو عرار ،جرى
تقدي���م معطيات مركزية حول األطفال العرب في النقب وجهاز
التعليم هناك .ويش���مل هذا بناء صفوف دراس���ية ،س���فريات
طالب ،تحصيل ونس���بة التعليم العامة ،وكذلك قرارات حكومية
بشأن جهاز التعليم هنا وتطبيقها.

أهم ما يكشف عنه التقرير الرسمي
وصل عدد السكان في العام  2016إلى 2ر 244ألف مواطن 2ر%46
منه���م أطفال حتى جيل  .14و3ر 30ألف ف���ي جيل  .19-15وبين
هؤالء ألوف يعيش���ون في بلدات ال تعترف بها دولة إس���رائيل
حت���ى اليوم .ف���ي الع���ام الدراس���ي  2017 -2016كان في جهاز
التعلي���م 352ر 95الف طالب عربي ف���ي النقب ،منهم  19244في
الحضانات و 76000في الم���دارس االبتدائية وفوق االبتدائية.
عدد الحضان���ات التي تخ���دم األطفال ه���و  673حضانة وعدد
الم���دارس  94ابتدائي���ة و 41فوق ابتدائية وتش���مل معا 7593
وظيفة تدريس ،بينها  843حاضنة.
بين األع���وام  2017 -2000ارتفع عدد الطالب العرب في النقب
بأكث���ر من ضعفين وف���ي الحضانات والتعليم ف���وق االبتدائي
بثالثة اضعاف.
يتعل���م في صفوف الحضانة بالمعدل ف���ي الصف الواحد 32
طالبا أي اعلى من المعدل العام في جهاز التعليم بـ  4طالب.
احدى المش���اكل القاس���ية التي يعاني منها التعليم العربي
ف���ي النقب ه���ي النقص في مبان���ي التعليم والبن���ى التحتية
المادية المتدنية في بنايات التعليم القائمة .يبلغ النقص وفقا
لمعطيات وزارة التعليم ف���ي صفوف التدريس والحضانات في
البلدات البدوية نحو  1200غرفة .وفي العام  2016اعترفت الوزارة
بالحاجة إلى بناء  629غرفة تدريس للعرب في النقب .ولكن عدد
الغرف الدراس���ية التي خصصت وزارة التعلي���م ميزانيات لها
س���نويا يتراوح بين  %20و  %60م���ن االحتياجات التي حددتها
الوزارة نفس���ها .وبين السنوات  2016 -2011تم تمويل بناء 893
غرفة دراسية ،منها  99غرفة حضانة .في تلك السنوات استكمل
بن���اء  351صفا دراس���يا بينها  48للحضانات .وم���ن ميزانية تم
اقرارها بمبلغ  646مليون ش���يكل في السنوات  2012 -2011لبناء
غرف في جهاز التعليمّ ،
حولت الوزارة بش���كل فعلي للس���لطات
المحلية العربية في النقب  225مليون شيكل فقط في السنوات
 2011وحت���ى  .2016وهنا يبرز حجم الفجوة الكبرى بين المطلوب
والموج���ود فيم���ا تعترف به ال���وزارة الحكومية وبي���ن ما تقوم
بتطبيقه فعليا.
في الخطة الخمس���ية المخصصة لما تسميه السلطة «الوسط
البدوي»  -عن قص���د ،لالمتناع عن االعت���راف بالعرب كمجموعة
قومي���ة  -للس���نوات  2016 -2011ل���م يتم تخصي���ص ميزانيات
خاصة وهادفة لبناء غرف دراس���ية للتعليم العربي في النقب.
قرار الحكومة لخطة خمسية لألعوام  2021-2017خصص ميزانية
شاملة بمبلغ 8ر 1مليار شيكل الستكمال ردم الفجوات في مجال
مباني التعليم في البلدات العربية البدوية في النقب ولمساواة
ظروف التعليم المادية ومنالية مؤسس���ات التعليم هناك .لقد
أعلن���ت وزارة التعلي���م انها ف���ي الفترة المذك���ورة اعاله تنوي
بناء  241غرفة دراس���ية س���نويا و 48صف حضان���ة في البلدات

المختلفة ،أي انه يفت���رض ان يتم بناء  1204غرف جديدة و248
غرفة حضانة.
إحدى القضاي���ا الجوهرية التي تتبين في هذا الس���ياق هي
النقص الحاد في حضانات األطفال في البلدات غير المعترف بها
في النقب ،ونس���بة منخفضة لألطفال في جيل الطفولة المبكرة
الذين يتعلمون ف���ي حضانات أطفال ف���ي التعليم البدوي في
النقب .وفقا لمعطيات وزارة التعليم :في السنة الدراسية -2016
 2017كان نح���و  4850طفال عربيا في جيل  5 -3س���نوات أي %21
من مجمل األطفال في هذا الجيل ،بدون أي اطار تعليمي تربوي.
و  %70ممن ال يتعلمون في تلك الحضانات يعيش���ون في بلدات
غير معترف بها تابعة لمجلسي نافيه مدبار والقسوم ،واللذين
يفترض ان يقدما الخدمات أله���ل القرى غير المعترف بها .تم
س���نة  2017تخصيص ميزانية بحجم  50مليون ش���يكل لتوفير
حل لهؤالء الطالب .ف���ي هذا االطار تم تخصيص ميزانية لوضع
 97مبنى غير ثابت لحضانات األطفال في المجلسين االقليميين
المذكورين .ولكن حتى آخر شهر تشرين االول الماضي تم فتح
 10حضانات فقط في المجلس���ين .ولكن توفير حل شامل لجميع
هؤالء األطفال ال يزال غير كامل وبعيدًا بس���بب مماطلة حكومية
واضحة ،كما تقول منظمات حقوق إنس���ان ومنظمات اجتماعية
تتابع هذه القضية.

السفريات  -إحدى المشاكل المركزية
كان ع���دد الطالب الذين يحتاجون إلى س���فريات للوصول إلى
مدارس���هم ومؤسساتهم التعليمية في السنة الدراسية -2016
 2017هو  31581طالبا ،بما يشمل طالب جهاز التعليم الخاص.
ان قضية السفريات لطالب المدارس من بلدة إلى اخرى تشكل
احدى المشاكل المركزية التي يعاني منها الطالب العرب البدو
ف���ي النقب .بين تلك الصعوبات تكلف���ة مالية كبرى تلقى على
السلطات المحلية ،والحاجة في نقل طالب في سفريات مختلفة
في شوارع غير معبدة او ال تتم صيانتها كما يجب .هذه النقطة
وهو ما ال يش���ير اليه التقرير متعلقة بسياس���ة حكومية شاملة
ترفض توفير بنى تحتية مالئمة للبلدات التي ترفض االعتراف
بها ،وهذا يشمل بطبيعة الحال طرق المواصالت التي يفترض ان
تستخدم لنقل طالب .وهو ما يشكل خطرا واضحا على سالمتهم
والمس���ؤولية المباشرة عن هذه المخاطرة بحياة أطفال تقع على
حكومة إسرائيل ووزاراتها المعنية خصوصا.
ان تحصي���ل الط�ل�اب في جه���از التعليم العرب���ي في النقب
منخفض بش���كل منهجي عن تحصيل الطالب في اوساط اخرى.
بي���ن المعطيات التي يقدمه���ا التقرير نقال ع���ن مصادر وزارة
التعليم ،هناك تحس���ن في السنوات االخيرة في جهاز التعليم
العرب���ي في النقب ولكن النتائج ما تزال منخفضة بش���كل كبير
قياسا بالتحصيل في اجهزة التعليم االخرى.
ففيما يتعلق بامتحانات الميتس���اف ،منذ س���نة  2007هناك
فج���وة ثابتة ومتواصلة في تحصيل جه���از التعليم العربي في
النقب قياس���ا بس���ائر الطالب في التعليم العربي وفي التعليم
العب���ري (مالحظة :ه���ذا التقرير ال يس���تخدم لغة مؤسس���ات
الدولة عن جهاز تعليم «بدوي» او «درزي» ،ولكن هذه التس���مية
الرسمية تشير فعال إلى جهاز منفصل ضمن سياسات التقسيم
المتوارثة).
وعل���ى الرغم من وج���ود تقليص ما في هذه الفجوة ،بحس���ب
معطي���ات مؤسس���ات الدولة ،ف���ان تحصيل الط�ل�اب في جميع
المواضيع وجمي���ع المراحل التعليمية منخفض بش���كل جدي.
ويش���ار هنا إلى ان تحصيل الطالب���ات اعلى من تحصيل الطالب
وهي فجوة متزايدة لصالح الطالبات.
التحصي���ل المتدني ف���ي امتحانات البج���روت :على الرغم من
القرار بمس���اواة تخصيص الميزانيات ،فان نس���بة المتقدمين
العرب في النقب للبجروت ومس���تحقي البجروت ومن يستوفون
ش���روط المعاهد التعليمية العليا الخاصة بالتحصيل الدراسي
في البجروت ،منخفضة بش���كل متواصل عن س���ائر الطالب في
التعليم العربي .هنا ايضا تش���ير االرقام الحكومية إلى تحسن
طفي���ف ولك���ن االرتفاع الع���ام لمؤش���رات النج���اح يبقي هذه
الفج���وات على حالها .في الس���نة الدراس���ية  2016 -2015كانت
نس���بة مس���تحقي البج���روت 7ر %32مقابل مع���دل 5ر %68من
مجمل الس���كان .و2ر %47من الطالب في صفوف الثواني عش���ر
في التعليم العربي في النقب كانوا مس���تحقي شهادة بجروت،

طالب من فلسطينيي النقب في طريقهم الى المدارس.

مقاب���ل 2ر %73من مجمل الس���كان .و3ر %31فق���ط من خريجي
الثاني عشر كانت شهاداتهم تستوفي مطالب الجامعات.
وفق���ا لمعطيات مكتب االحصاء المرك���زي ،نحو  %11من مجمل
الط�ل�اب العرب ف���ي النق���ب -أي  11582طالبا -ل���م يتعلموا في
مؤسس���ات تعليمية تح���ت رقاب���ة وزارة التعلي���م .بين هؤالء
 5355طف�ل�ا في جيل الحضان���ة 677 ،طفال في جي���ل التعليم
االبتدائي 927 ،طفال في جيل الم���دارس االعدادية و 4623فتى
في جيل الدراسة الثانوية .إن اية مقارنة يتم اجراؤها بين هذه
المعطيات وبين المعدالت في س���ائر التعليم العربي والتعليم
العبري في ذلك العام ،يشير إلى ان هناك فجوات كبيرة خصوصا
في مراحل التعليم فوق االبتدائي وهو فارق يتس���ع ويكبر كلما
تقدمنا ف���ي الصفوف التعليمية لألعلى .االرقام تش���ير إلى ان
نس���بة التسرب من التعليم عالية %29 ،من الطالب العرب سكان
النق���ب في جيل  17كان���وا خارج اية اطر تعليمي���ة تحت رقابة
وزارة التعليم .البحث يش���ير إلى ان التسرب االساسي يتم حين
االنتقال من مدرس���ة اعدادية في الص���ف الثامن وحتى الصف
التاسع .وبالنسبة للحلول التي تقول الحكومة انها توفرها ،فقد
تم وضع خطط خمسية منذ العام .2012

آثار قاسية لغياب المكانة الرسمية
للقرى غير المعترف بها
تقول جمعية «س���يكوي» إنه يعيش في النقب نحو  250ألف
مواطن عربي بدوي ،ويعيش من بينهم نحو  100ألف مواطن في
 35قرية غير معترف بها .وبسبب غياب المكانة الرسمية للقرى
غير المعترف بها ،فإنها تعاني تمييزًا شديدًا في الميزانيات،
الم���وارد والتخطيط .ف���ي العام  2017كان هن���اك ألوف الطالب
الع���رب في جيل التعليم اإللزامي ،ممن يس���كنون في قرى غير
معترف بها ،محرومين من الوصول إلى حضانات أطفال .نس���بة
التس���رب من المدارس الثانوية في المجتمع العربي البدوي في
النقب هي األعلى في إسرائيل ووصلت عام  2014إلى ( %36أكثر
بـ  6مرات من المجتمع اليهودي!) .وتؤكد الجمعية أن عش���رات
الق���رى غير المعترف بها محرومة من خدمات المواصالت العامة
وحتى ف���ي القرى المعت���رف بها الجديدة فان ه���ذه الخدمات
ضئيل���ة جدا .ولذلك ،ليس مس���تغربًا في ه���ذا الوضع أن يكون
المجتم���ع العربي البدوي ف���ي النقب هو الش���ريحة األفقر في
إسرائيل ،ونسبة التشغيل فيها هي األدنى.

وهي تش���ير إل���ى أن التعلي���م والمواصالت العام���ة النوعية
والمتوفرة هي حق أس���اس لكل مواطن في إسرائيل ،دون عالقة
بمكان سكناه .باإلضافة إلى ذلك ،فان هذه الخدمات هي شروط
حيوية وضرورية لالندماج في التحصيل العلمي ،س���وق العمل
والمجتم���ع .فيمكن تطوي���ر خدمات أساس���ية وحيوية كهذه،
أيضا ،في الوض���ع القائم من الناحي���ة التخطيطية والقانونية،
وقبل الوصول إلى تس���ويات واتفاقيات على حل شامل لمسألة
االعتراف بالقرى ،ووضع حل تخطيطي الئق لجميع سكانها.
وتقول إنه بالتعاون مع المجلس اإلقليمي للقرى المعترف بها،
يتم مقابل وزارة التعليم دفع برنامج إلقامة حضانات أطفال في
مبان مؤقتة في جميع القرى غير المعترف بها وفي أحياء القرى
ٍ
الجدي���دة المعترف بها وم���دارس ثانوية ف���ي مراكز الخدمات
القائم���ة في القرى غير المعترف بها .بموازاة ذلك نعمل مقابل
وزارة المواص�ل�ات عل���ى إزالة عوائق أمام ش���ق ط���رق تمكن من
تفعيل مواصالت عامة من داخل القرى غير المعترف بها أيضا،
وندفع نحو إضافة محطات وقوف للمواصالت العامة على أطراف
الشوارع الرئيسية في المنطقة ،على مقربة من مداخل القرى.

على الرغم من القرار ،الحكومة تتنصل
يقول معدو البحث في «س���يكوي» :أجرينا حتى اليوم مس���حا
للعوائ���ق في مجالي :التعليم والمواص�ل�ات العامة ،ونعمل على
دفع توصياتنا السياسية مقابل وزارة الزراعة ووزارة المواصالت.
ونحن نش���ارك في اجتماع���ات لجنة التعلي���م واللجنة الفرعية
للمواصالت العامة للكنيس���ت وندفع ح���وارا إليجاد حلول قابلة
للتطبي���ق في المش���اكل التي لم تنجح حكومة إس���رائيل حتى
اليوم في معالجتها.
اتخ���ذت الحكوم���ة في كان���ون األول  2015الق���رار رقم – 682
للتطوي���ر االقتصادي في المجتمع العربي في الس���نوات -2016
 .2020يشكل هذا القرار تطبيقا ،حتى لو كان حاليا جزئيا ،إلحدى
التوصيات السياس���ية القديمة التي طرحتها سيكوي بإصرار:
لقد عدنا وأكدنا على مدى الس���نين ب���أن الطريق إللغاء التمييز
ولتحقيق مس���اواة في الموارد المادية بي���ن المواطنين اليهود
والعرب تمر في تصحيح أجهزة تخصيص ميزانية الدولة.
والق���رار رق���م  922ه���و تطبيق له���ذا المبدأ في سلس���لة من
المواضيع المتعلقة بتطوير التشغيل :يأمر القرار بتحصين جزء
نس���بي في ميزانية الدولة للمواطنين الع���رب وفقا لحجم هذه

المجموعة الس���كانية من مجمل السكان .وفي حاالت معينة بما
يتجاوز ذلك أيضا .فمثال ،ن���ص القرار على أن َّ
تخصص ميزانية
التعلي���م غير الرس���مي للبل���دات العربية وفقا لنس���بتها بين
الس���كان؛  %25من ميزانية بناء الحضان���ات النهارية يخصص
للبلدات العربية؛  %40من ميزانية االضافات لخدمات المواصالت
العامة وغيرها .حجم الميزانية التي سيتم تخصيصها اعتمادا
عل���ى قرار الحكومة هذا في س���نوات تطبيقه���ا الخمس تقدره
وزارة المالية بـ  10مليارات شيكل.
لغ���رض الوصول إلى مس���اواة تامة بين اليه���ود والعرب في
إس���رائيل هناك حاجة إلى تغييرات كبي���رة إضافية أخرى على
ميزانية الدولة ،وتواصل س���يكوي المطالب���ة بهذه التعديالت،
ولك���ن بم���وازاة ذلك نحن عل���ى ثقة بأن���ه لو ت���م تطبيق قرار
الحكوم���ة  922على أفضل وجه ،فان ذلك س���يؤدي إلى تقليص
جدي للفجوات بين المواطنين اليهود والعرب وسيساهم بشكل
دراماتيكي بتطوير اقتصادي للبلدات العربية .لذلك فإننا نعمل
حاليا بالتعاون مع رؤس���اء السلطات المحلية ،مع اللجنة القطرية
لرؤس���اء الس���لطات المحلية العربية ومع أعضاء الكنيس���ت من
القائمة المش���تركة بكل جهد ونشاط للدفع نحو أقصى وأفضل
تطبيق في قرار الحكومة المذكور.
إن التحدي����ات أم����ام تطبيق الق����رار كثيرة .عل����ى الرغم من
القرار بمس����اواة تخصيص الميزانيات ،فان وزارات الحكومة لم
تعال����ج بعد كل العوائق العميقة الت����ي تمنع التطبيق الناجح
لتخصي����ص الميزانيات بواس����طة الس����لطات المحلية .كذلك،
ل����م تخصص وزارات الحكومة بعد م����وارد كافية لتعزيز القوى
البشرية العاملة في السلطات المحلية العربية ،بحيث تتمكن
الس����لطات المحلية من العمل بكل جهد الس����تنفاد ميزانيات
الق����رار .مقابل هذه التحدي����ات نقوم بتوفي����ر معرفة مهنية
ومنهجي����ة متراكمة على امتداد س����نوات عدي����دة من البحث
ومس����ح العوائق في وزارة الحكومة .نح����ن نعمل أمام موظفي
الحكوم����ة العاملين في المج����االت التي راكمن����ا فيها خبرات
على مدى الس����نين :التخطيط واإلس����كان ،المواصالت العامة،
تطوير بنى تحتي����ة للمواصالت ،بناء حضانات نهارية وتطوير
التش����غيل ،ونضع أمامهم سلس����لة من التوصيات السياسية
والحلول القابل����ة للتطبيق لغرض تحس����ين تخصيص الموارد
للسلطات المحلية العربية ،وتوفير األدوات المطلوبة للسلطات
لغرض استغالل موارد قرار الحكومة.

غرف مستأجرة ومبان متنقلة مؤقتة بانتظار بناء مبان ثابتة!
تضط����ر الس����لطات المحلي����ة العربية ف����ي النقب لغرض
توفي����ر النقص في الغرف التدريس����ية إل����ى وضع الطالب
في غرف تعليم غير مالئمة لهدفها مثل غرف مس����تأجرة
ومب����ان متنقلة مؤقتة بانتظار بناء مبان ثابتة .وتس����تخدم
ايض����ا غرفا ملحق����ة بالم����دارس وحتى بمم����رات المدارس.
تقري����ر مراق����ب الدول����ة ح����ول البن����ى التحتي����ة المادية
لمؤسس����ات التعليم فيما يس����مى “الوسط غير اليهودي”،
ش����مل معطيات حول اس����تخدام غرف تدريس غير مالئمة
ألهدافه����ا تؤدي إلى اكتظاظ كبير في مؤسس����ات التعليم
وتقليل مس����احة الغ����رف الملحقة وغي����اب توافق بين تلك
الغرف وبين عدد الطالب .ويؤدي ذلك إلى تقليص مس����احة
الساحات والمساحات المفتوحة وبالتالي إلى ارتفاع احتمال
المكاره المتعلقة باألمان والصيانة في مؤسسات التعليم.
فالمباني غير المس����توفية للمعايير المستخدمة لحضانات
اطفال والمأخوذة من المساحة المبنية ومساحات الساحات
تفتقر في االغلب إلى بن����ى تحتية مادية وآمنة كالمطلوب
وفقا للمعايي����ر التي حددتها وزارة التعلي����م ،مثل الملجأ،
وجود بابين ،طرق مريحة وتس����وير وعدد مالئم من ساحات
المؤسس����ات المفتوحة .جلس����ات لجنة التعليم البرلمانية
بخص����وص التعليم العربي في النقب بحثت في الس����نتين
االخيرتين بشكل موس����ع هذا النقص بالغرف التدريسية.

بروتوكوالت تلك الجلس����ات تش����ير إلى ان االس����باب التي
تؤدي إلى النقص في عدد الغرف التدريس����ية تتلخص في
عجز الس����لطات المحلية عن العثور على اراض مالئمة لبناء
مؤسس����ات تعليمية ،بس����بب قضايا متعلقة بخالفات على
ملكية االراضي (هذه اللغة الدبلوماس����ية التي يستخدمها
التقري����ر هي غط����اء لحقيقة اصرار مؤسس����ات الدولة على
مصادرة اراضي الع����رب في النقب ومحاصرتهم في حيزات
ضيقة تخرجهم وتقصيهم من االراضي التي عاش����وا فيها
واعتاشوا منها وفلحوها لعقود بل اكثر).
س���بب آخ���ر يزيد من تعقيد مش���كلة النق���ص في الغرف
التدريس���ية هو مطالبة الس���لطات المحلية بالمشاركة ببناء
مبان دائمة لمؤسس���ات التعليم واستصعابها القيام بذلك
بسبب ميزانياتها المحدودة اصال.
اللجن���ة طالبت في كل تلخيصاتها بأن تقوم وزارة التعليم
ووزارة الزراعة بتوفير الناقص من مباني التعليم في البلدات
العربة في النقب.
ف���ي  20آذار  2017قررت اللجنة انه يجب على وزارة الزراعة
المس���ؤولة عن قضية المواطنين الع���رب البدو تقديم خطة
مفصلة خالل  30يوما تش���رح كيف س���تزيل ال���وزارة جميع
العوائق امام بن���اء مدارس .ويجب على الخطة ان تتطرق إلى
البناء وطرق الوصول والس���فريات .وفي جلس���ة للجنة في 10

ايار  2017اتض���ح ان الوزارتين لم تحترما التلخيص المذكور
وتقرر اجراء بحث آخر بمشاركة مديري الوزارتين المعنيتين.

اآلالف من وإلى المدارس على طرق سيئة
وفقا للمعطي���ات التي قدمته���ا وزارة التعليم فان عدد
الطالب العرب البدو في النقب الذين يحتاجون إلى الس���فر
من وإلى مدارس���هم هو بعش���رات اآلالف كم���ا ذكر اعاله.
وتضم منظومة الس���فريات ع���ددا من المصاع���ب يتعلق
بمس���افات الس���فر وصالحية الطرق .فمع���دل البعد الذي
تقطعه س���فريات الطالب في التعليم العادي هو 5ر 12كم.
طالب الحضان���ات االلزامية وحتى الص���ف الرابع يقطعون
مسافة 2ر 13كم وطالب صفوف الخامس حتى التاسع 4ر12
ك���م وطالب العاش���ر حتى الثاني عش���ر 5ر 11كم بالمعدل.
للمقارنة كان معدل مس���افة الس���فر للط�ل�اب في التعليم
العرب���ي عموما بدون التعليم العرب���ي البدوي 2ر 6كم وفي
التعليم العبري 9ر 1كم.
ه���ذه األرق���ام والفروق بينه���ا تعطي صورة لم���دى توفر
مؤسس���ات التعليم المالئمة في محيط سكن الطالب .ويبرز
ان الحال األفضل كالمتوقع هو ف���ي التعليم العبري وبفارق
يفوق الست مرات .إن المسؤولية عن تنظيم وتوفير وتطبيق
الس���فريات ،ملقاة بالكامل على السلطات المحلية .وتشارك

وزارة التعلي���م في التكلفة ،وقد حددت الوزارة اوامر مفصلة
بخصوص س���فر الطالب واستحقاق كل س���لطة محلية وهي
تفصل قواعد االمان والوقاية ،والتي تش���ير معطيات كثيرة
كما تقول منظمات حقوق إنسان ومنظمات اجتماعية إلى أن
الوزارة نفسها ال تستوفيها.
ويقول رؤس���اء السلطات المحلية في عدد من جلسات لجنة
التعلي���م البرلمانية ان���ه ال توجد طرق معب���دة ومهيأة في
الكثير من الحاالت ،وهنا تلعب الوزارة دورا مزدوجا ،من جهة
تصدر أمرا بأن السفريات سيصادق عليها فقط اذا كانت في
ط���رق في وضع معقول ،لكن الحكومة التي تضم هذه الوزارة
ممثلة خصوصا بوزارة الزراعة ترفض اصالح الشوارع وتغيير
الوضع ومن يدفع الثمن هم الطالب الذين يتم حرمانهم من
مؤسس���ات تعليم كافية ،ومن غرف دراسية كافية ومالئمة،
وحتى من سفريات من مكان سكناهم إلى مدارسهم .ويقول
مسؤولو المجتمع العربي في النقب ان المشكلة تتفاقم اكثر
في ايام الش���تاء الممطرة فيخس���ر الط�ل�اب الكثير من ايام
التعليم.
م���ن جهتها تزعم وزارة الزراعة ممثلة بما يس���مى قس���م
التطوي���ر االقتصادي – االجتماعي ف���ي المجتمع البدوي في
النق���ب بأنه تجري معالجة هذه المس���ألة ف���ي اطار الطاقم
الوزاري المخت���ص بإزالة العوائق لبناء مؤسس���ات التعليم.

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

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

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

ولكن كما س���بقت االش���ارة معظم القرارات وبرامج التمويل
والتخصي���ص تنفذ بش���كل جزئي فقط بل انه ينش���أ وضع
تتقاذف فيه المؤسس���ات المختلفة المسؤولية فيما بينها
وخصوصا ما بين وزارة المواصالت ودور السلطات المحلية.
آخر توصيات معهد أبحاث الكنيست تضع الكرة في ملعب
وزارة المالي���ة ووزارة التعلي���م ووزارة الزراع���ة ،اذ ان تنفيذ
الخطط الخماس���ية التي تضعها الحكومة يتطلب وضع خطة
لتقليص الفجوات وتحسين التحصيل وهو ما يتطلب العمل
على البنى التحتية المادية باإلضافة إلى تطوير التعليم غير
الرس���مي والتعليم التكنولوجي وتوفير حلول للش���بيبة في
خطر وتحضير الطالب لالندماج في سوق التشغيل عموما.
الحكومة تصر على ان البرامج والخطط التي وضعتها كافية
لتوفير حلول ،وقسم من النشاطات المخططة في اطار الخطة
الخماس���ية لألعوام  2017حتى  2021هي خطط مكملة للقرار
الحكومي السابق ويحتاج بعضها إلى موافقات منفصلة على
تخصيص الميزانيات .ولكن يشير التقرير في موقع آخر إلى
ان الميزاني���ة المخصصة للطالب ف���ي جهاز التعليم العربي
االبتدائ���ي في النقب اعلى منها في س���ائر جه���از التعليم
ولكن االمر مختلف في المدارس االعدادية والثانوية حيث ان
معدل الميزانية المخصصة للطالب والصف الدراس���ي هناك
منخفض قياسا بسائر االوساط التعليمية.

