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كلمة في البـدايـة

»انتصار مطلق« للمستوطنين!

بقلم: أنطـوان شلحـت

وصفت صحيف����ة »هآرتس« نتيجة »المعرك����ة« التي خاضها 

المستوطنون في المناطق المحتلة منذ 1967 من أجل عدم إخالء 

ا لقرار ص����ادر عن المحكمة 
ً
بؤرة »عمونه« االس����تيطانية تنفيذ

اإلسرائيلية العليا، بأنها »انتصار مطلق« لهؤالء المستوطنين.

وق����د تمخضت ه����ذه »المعركة« ع����ن قيام رئي����س الحكومة 

بنيامي����ن نتنياه����و ووزير التربي����ة والتعلي����م نفتالي بينيت 

)رئيس حزب »البيت اليهودي«( في مطلع األسبوع الحالي بطرح 

اقتراح جديد ُيتاح لمس����توطني البؤرة بموجبه إمكان مضاعفة 

عدد البيوت في قطعة األرض البديلة التي س����يحصلون عليها 

ا. 
ً
من 12 إلى 24 بيت

ا، في سياق افتتاحية أنشأتها بهذا 
ً

وأش����ارت »هآرتس« أيض

الش����أن أمس )االثنين(، إلى أنه منذ بداية مش����روع االستيطان 

)تقصد في المناطق المحتلة منذ 1967( ش����كل المس����توطنون 

»أقوى مجموعة ضغط« في السياس����ة اإلس����رائيلية. وهم ابتزوا 

بوس����ائل مختلفة جميع حكومات إسرائيل على مدار السنوات، 

ا. لكن برأيها أدت »قضية 
ً

وأرهبوا قادة الجيش اإلسرائيلي أيض

عمونه« إل����ى وصول هذه الممارس����ات إلى الدرك األس����فل من 

االنحطاط. فتحت غطاء الحرص على 40 مبنى، نجح المستوطنون 

م����رة أخرى في أن يس����خروا من الدول����ة وأن يبتزوه����ا من أجل 

الحصول على موافقة مسبقة على آالف المباني األخرى. 

وأبدت الصحيفة دهش����تها من قبول الجمهور اإلس����رائيلي 

بجميع ه����ذه الخطوات بالمباالة، وهو الذي س����يدفع في نهاية 

المطاف الثمن حتى من الناحية االقتصادية في ضوء تخصيص 

ما ال يقل عن 130 مليون شيكل من أجل إخالء وإعادة إسكان 40 

عائلة للمس����توطنين س����كنت عن علم وقصد على أراض خاصة 

مسروقة.

 إلبداء الدهشة. فمستوطنو »عمونه« ال 
ً

ال نعتقد أن ثمة مجاال

يمثلون »أعش����اًبا شاذة« في تربة السياسة اإلسرائيلية، بل هم 

أصحاب القرار. 

ويتفق األديب اإلسرائيلي البارز أ. ب. يهوشوع مع استخالص 

»هآرتس« بشأن »االنتصار المطلق للمستوطنين«، كما تدل آخر 

تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم إسرائيلية )اقرأ عنها في 

مكان آخر من هذه الصفحة(. 

اع الرأي 
ّ
وبحسب ما يعتقد هذا الكاتب، شأنه شأن غيره من ُصن

العام في إسرائيل، فإن الفحوى األعمق ل�«انتصار« المستوطنين 

الذي يقول به، يتمثل بتحويل ما ُيس����ّمى ب�«حل الدولتين« إلى 

شبه مستحيل، من طريق »فرضهم حقائق في الميدان ال يمكن 

تغييرها«.  

ال ش����ك في أنه ال يمكن التقليل م����ن أهمية هذه النماذج من 

التحليالت التي تسعف في تشخيص آخر الوقائع والمستجدات 

المرتبط����ة بحيثيات الوضع اإلس����رائيلي الراه����ن وإحاالته في 

ا أنه ال 
ً

المس����تقبل المنظور على األق����ل. لكن من الواض����ح أيض

يمكن عزو »انتصار« المستوطنين في مناطق 1967 إلى نفوذهم 

السياس����ي فقط بمنأى عن نفوذ القوى التي تؤججهم سواء في 

القاع أو في رأس هرم الحكم اإلسرائيلي.

وال ب����أس من تكرار أن ما بات ُيعرف ب�«قضية عمونه« تش����كل 

محطة مهمة في سبيل فهم التغيرات التي طرأت على السياسة 

اإلس����رائيلية خالل العقد األخير، وتمثل حالة دراس����ية ملفتة 

لفهم ظاهرة تغلغل المس����توطنين وتأثيرهم على المش����هد 

السياسي اإلسرائيلي الرسمي وغير الرسمي. فمنذ عقدين على 

إقامة هذه البؤرة االستيطانية لم تنجح الحكومات اإلسرائيلية 

المتتالية ف����ي إخالئها بل أخ����ذت بالتجذر والتوس����ع. كما أن 

قرارات المحكمة العليا القاضية بتأجيل أو تسويف عملية إخالء 

البؤرة، بناء على طلب الدولة، سبع مرات منذ العام 2008، تعتبر 

أبلغ دليل على تغلغل المشروع االستيطاني بشخوصه وأفكاره 

ومشروعه في ما يسمى »دولة إسرائيل ضمن حدود عام 1948«. 

ولئن كان اقت����راح الحل الجديد الس����الف بمثابة »آخر فصل« 

في هذه القضية فإن االس����تنتاجات المطلوب استخالصها هي 

التالية:

����ا على ثبات 
ً
تمث����ل »قضي����ة عمونه« ومس����ألة إخالئها برهان

المش����روع االس����تيطاني في الضفة الغربية، وعل����ى تحوله إلى 

مشروع عصّي على اإلخالء؛ 

صراع اليمين والمس����توطنين ضد إخ����الء “عمونه” جاء ضمن 

اس����تراتيجيا عامة تهدف إلى تجذير مش����روع االستيطان في 

الضف����ة الغربي����ة، وبحيث تك����ون آخر نقطة اس����تيطانية يتم 

إخالؤها )هذا في حال إخالئها(؛ 

اس����تغل اليمين ه����ذه القضية لطرح مس����ألة ه����دم البيوت 

العربية الفلس����طينية س����واء داخل الخط األخضر أو في الضفة 

الغربية وتحديدا في مناطق “ج”، من أجل الضغط على األجهزة 

التنفيذي����ة والتخطيطية لهدم هذه البيوت بزعم أن القانون ال 

ينفذ بشكل عادل بين البيوت غير المرخصة؛

كما اس����تغل اليمين القضية لتس����عير هجمته على الجهاز 

القضائي في إطار هجمة أوس����ع وأش����د شراسة لكبح جماح كل 

من يخالفه الرأي.

ومع اقتراب نهاي����ة عام آخر تراكمت مزيد م����ن الوقائع على 

هذه الهجمة التي تتوسل بميل عام لدى الجمهور اإلسرائيلي 

يرى أنه من أجل مواجهة المشاكل التي تعاني منها إسرائيل، 

ف����إن الدولة ف����ي حاجة إلى “زعي����م قوي ال يأبه بالكنيس����ت أو 

بوس����ائل اإلعالم أو بالرأي العام”، وفق ما أظهر استطالع “مؤشر 

الديمقراطية اإلس����رائيلية 2016” الذي نش����رنا تقريًرا عنه في 

مكان آخر من هذه الصفحة.

عبر اثنان من أبرز األدباء اليهود في إسرائيل عن قلق بالغ حيال ما وصلت 

إليه إس���رائيل، عشية انتهاء السنة الميالدية الحالية وبدء سنة جديدة 

أخرى، في كل ما يتعلق بواقع اس���تمرار االحتالل وإس���قاطاته المختلفة 

على واقع الحياة في داخل إسرائيل، بما في ذلك تضييق هامش الحريات 

الديمقراطية وتعميق الفجوات االقتصادية � االجتماعية بين المواطنين، 

من دون أن تلوح في األف���ق المنظور أية بارقة أمل لمخرج من هذا المأزق 

المتواصل والمتفاقم نحو حالة من االستقرار واألمن والرفاه االجتماعي. 

فق���د اعتب���ر األديب أ. ب. يهوش���وع أن ما وصلت إليه إس���رائيل اليوم 

»ين���ذر بتطورات وخيمة ال يمكن التنبؤ بها، تفوق في خطرها أي تهديد 

خارج���ي محتمل، واقعيا كان أو موهوما«! وق���ال، في مقابلة لموقع »والال« 

اإلس���رائيلي، إن »االحتالل يسمم الحياة في إسرائيل، يوما بعد يوم، دون 

أن يكون هنالك أي تحرك جدي ومسؤول لوضع حد لهذا الورم الخبيث«. 

وأعرب يهوش���وع عن أس���فه حيال ما أس���ماه »اس���تحالة الحديث عن 

حل الدولتين في الواقع القائم اليوم«، داعيا »اليس���ار اإلس���رائيلي« إلى 

المطالب���ة ب�«بمنح الفلس���طينيين في منطقة C المواطنة اإلس���رائيلية، 

سعيا إلى تحسين مكانتهم وأوضاعهم مقابل المستوطنين”. 

وعاد يهوشوع وكرر دعوته هذه في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي 

)غالي تساهل(، أمس اإلثنين، موضحا أن “حل الدولتين أصبح غير ممكن 

اليوم بفعل عاملين اثنين: أ. المستوطنات الهائلة التي تضع تطبيق حل 

الدولتي���ن اليوم أمام الحاجة إلى إخالء نحو 400 ألف مس���توطن يهودي، 

وهو أمر غير معقول وال يمكن تصوره؛ 2. القدس، التي أصبح تقس���يمها 

الي���وم أمرا غير قاب���ل للتنفيذ حيال حالة االختالط بي���ن العرب واليهود 

فيها، في العديد من المجاالت والمناطق، وهو ما أصبح واقعا ناجزا عصيا 

على التغيير”. 

وقال يهوشوع إن “الحل المرحلي المطلوب” اليوم هو منح الفلسطينيين 

المقيمي���ن في المنطق���ة C، والذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف إنس���ان، 

ح���ق اإلقامة كما هي الحال مع س���كان القدس الع���رب، أو حتى المواطنة 

اإلس���رائيلية، من أجل تحسين مكانتهم وأوضاعهم بالمقارنة مع أوضاع 

المس���توطنين من حولهم، وهو ما من ش���أنه برأي���ه “التخفيف من حدة 

الجزء األكثر خطورة في االحتالل، والذي يسمم الحياة في داخل إسرائيل 

أيضا”.  

ورفض يهوش���وع أن يك���ون في اقتراحه هذا “معن���ى الضم”، كما أكد 

أن “ال مش���كلة ديمغرافية جدية في هذا”، منوها إلى أن “المستوطنين 

ه���م الذين انتصروا هن���ا، بمعنى فرضهم حقائق ف���ي الميدان ال يمكن 

تغييرها”.  

وتحدث األديب س���امي ميخائيل عن “الثالوث الدنس” في إس���رائيل، 

متمثال في “نظام الحكم الفاس���د، رأس المال الجشع الذي يبتلع كل شيء 

والدين المس���ياني العنيف”، وقال إنه حيال هذا الثالوث، “يقف الشعب 

في إسرائيل عاجزا، مشلوال ومتخبطا”. 

وق���ال ميخائي���ل، في مقال���ة مطولة نش���رها في صحيف���ة “يديعوت 

أحرون���وت” )12/12(، إن الحكام في إس���رائيل “يّدعون بأنهم يس���تولون 

على الس���لطة بص���ورة ديمقراطية، إذ يتمتعون بأغلبية في الكنيس���ت. 

لكن الديمقراطية ليس���ت حكم األغلبية فق���ط. الديمقراطية هي، أيضا، 

المحافظة المش���ددة على حق���وق اآلخر والمختلف. وه���ي، أيضا، ضمان 

حياة الضعف���اء. ولكن، حين يلقي النظام مئات اآلالف من المواطنين إلى 

هاوية الفقر والعوز، فهو ليس نظام���ا ديمقراطيا وإنما زمرة من عديمي 

اإلحساس اإلنساني”.  

وتط���رق ميخائيل إلى الهج���وم المتواصل على الجه���از القضائي في 

إس���رائيل والمحاوالت المس���تمرة للتضييق علي���ه وتقليص صالحياته 

وإش���هار س���يف التهديد المباشر في وجهه، كمؤسس���ة وكأفراد، وإلى 

تضيي���ق الحريات الديمقراطية والدوس على حقوق أساس���ية، مما “يجر 

بإس���رائيل نحو العالم الثالث الظالمي ويبعده���ا، أكثر فأكثر، عن العالم 

الديمقراطي المتنور”، مؤكدا أن “الضحية المباش���رة واألولى لهذا الواقع 

هي الفئات الس���كانية المس���تضعفة، وفي مقدمتها المواطنون العرب، 

الذين يرغبون، في غالبيتهم الساحقة، في العيش الهادئ في ظل نظام 

سليم”. وأعاد ميخائيل التذكير بحملة التحريض الرسمية ضد المواطنين 

العرب التي أطلقها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ش���خصيا، وتبعه 

فيه���ا وزراء حكومت���ه ومس���ؤولون رس���ميون آخرون عل���ى خلفية موجة 

الحرائق التي اجتاحت مناطق مختلفة في إس���رائيل، “دون أن تسعفهم 

تصريحاتهم بأن البالد هي بالده���م، مثلما هي بالد المواطنين اليهود، 

وبأن األلم العام هو ألمهم هم أيضا”.  

وق���ال ميخائيل: “في واق���ع االحتالل واالس���تيطان العنيف على أراض 

ليس���ت لنا، تصبح مبادرات قوانين النهب وصورة المحتل العنيف موضع 

تقدير وإعجاب في الثقافة اإلسرائيلية السائدة اليوم”. 

وروى ميخائي���ل كيف ج���اء إلى البالد من العراق وهو في س���ن 23 عاما 

“شاهدت من حولي عيونا تلمع، كانت ثمة أحالم، كان ثمة أمل في تحقق 

المس���اواة والعدل”، ثم تس���اءل: “كيف تبددت كل هذه اآلمال واألحالم 

واندثرت تحت أقدامنا؟”، ثم ختم قائال: “على الرغم من هذا كله، شهدت 

خالل حياتي، وأنا ابن التس���عين عاما اليوم، أمبراطوريات ش���ّريرة كانت 

تعتقد بأنها س���تصمد ألف سنة، لكنها تفككت وانهارت وتبددت تحت 

قدم اإلنس���ان المتطلع إلى اإلنس���انية. وكذلك هذا الكابوس الذي يلفنا 

اليوم، مصيره إلى زوال”. 

اثنان من أبرز األدباء اليهود: ما وصلت إليه إسرائيل اليوم ينذر بعواقب وخيمة!
*أ. ب. يهوشوع: حل الدولتين في الواقع القائم اليوم بات مستحيال!* سامي ميخائيل: الكابوس الذي يلفنا اليوم مصيره إلى زوال*

: 75% من المواطنين في إس����رائيل يعتقدون بأن السياس����يين 

اإلس����رائيليين »منقطعون ع����ن الجمهور«� ه����ذه إحدى أب����رز النتائج التي 

خلص إليها »مؤش����ر الديمقراطية اإلسرائيلية 2016«، والتي تبّين إجماال أن 

تراجعا حادا قد حصل خالل الس����نة المنتهية في ما يسمى »ثقة الجمهور 

بمؤسس����ات الدولة«، إذ يقبع في أس����فل س����لم التدريج المؤسسات واألطر 

السياسية المختلفة!

وقال مدير عام »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية«، لدى تقديم معطيات 

»مؤش����ر الديمقراطية اإلس����رائيلية لس����نة 2016« إلى رئيس الدولة رؤوبين 

ريفلين أم����س اإلثنين، إن »التراج����ع في ثقة الجمهور بمؤسس����ات الحكم 

في إس����رائيل هو جزء من ظاهرة عالمية«، لكن����ه أكد أن »الدولة التي ال يثق 

مواطنوه����ا بمؤسس����ات الحكم فيها س����تجد صعوبة بالغة ف����ي تجنيدهم 

للجهود الجماعية وسيفقد النظام فيها شرعيته الجماهيرية، تدريجيا«.  

وقد أجري االس����تطالع هذا العام بين ش����هري نيس����ان وأيار وشمل 1531 

مواطنا، يهوديا وعربيا، يمثلون عينة معبرة عن الجمهور اإلسرائيلي في سن 

18 سنة وما فوق. ويسعى هذا االستطالع � الذي يجرى للسنة الرابعة عشرة 

على التوالي، منذ العام 2003 �  إلى رصد التوجهات في المجتمع اإلسرائيلي 

إزاء القضاي����ا المركزية المتعلقة بتحقيق القي����م واألهداف الديمقراطية، 

بي الجمهور. 
َ
خ

َ
وأداء مؤسسات السلطة المختلفة والقادة السياسيين منت

وفي ما يلي عرض ألبرز النتائج التي تمخض عنها االس����تطالع هذا العام، 

كما وردت في التقرير الصادر عن »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية«:

الدولة ومؤسسات الحكم: سجلت نتائج االستطالع هذا العام تراجعا كبيرا، 

نسبيا، في ثقة الجمهور بالغالبية الساحقة من مؤسسات الحكم في الدولة، 

مقارنة بالنتائج التي ظهرت في استطالع العام الماضي 2015. فقد تراجعت 

ثقة الجمهور بالكنيس����ت )البرلمان اإلسرائيلي( من 35% في العام الماضي 

2015، إل����ى 5ر26% في الع����ام الجاري 2016، بينما تراجع����ت ثقته باألحزاب 

عموم����ًا من 19% في العام الماضي إلى 14% فقط في العام الحالي. وتراجعت 

ثق����ة الجمهور بالحكومة م����ن 36% في العام الماضي إل����ى 27% في العام 

الحالي. وتراجعت نس����بة ثقة الجمهور بالشرطة إلى 40% )مقابل 5ر42% في 

الع����ام الماضي(؛ وبالمحكمة العليا إل����ى 56% )مقابل 62%(؛ وبرئيس الدولة 

إل����ى 5ر61% )مقابل 70%(، فيما تراجعت ثقته بوس����ائل اإلعالم من 5ر%35 

في العام الماضي إلى 24% في العام الحالي. ومقابل هذه كلها، بقي الجيش 

اإلسرائيلي في المرتبة األولى من حيث ثقة الجمهور به، إذ حصل هذا العام 

على ثقة 93% من الجمهور اليهودي وعلى ثقة 82% من الجمهور عامة. 

 السياسيون: تعتقد غالبية الجمهور في إسرائيل )75%( بأن السياسيين 

اإلسرائيليين »منقطعون عن مشاكل الجمهور واحتياجاته«، فيما يرى %33 

فق����ط أن أعضاء الكنيس����ت »يقومون بواجبهم كما ينبغ����ي«. ويرى 79% أن 

السياسيين يهتمون بمصالحهم الش����خصية أكثر من اهتمامهم بمصالح 

الجمه����ور الذي انتخبهم وأوصلهم إلى الكنيس����ت وإلى مواقع صنع القرار، 

بينم����ا يرى 47% من الجمهور أنهم ال يجدون في إس����رائيل »أي حزب يمثل 

آراءهم وتطلعاتهم بصورة جيدة«، وهو ما يش����كل تراجعا بنس����بة 10% عما 

كانت عليه الحال في العام قبل الماضي. 

ورأى 42% م����ن الجمهور أنه من أجل مواجهة المش����اكل التي تعاني منها 

إس����رائيل، فإن الدولة في حاجة إلى »زعيم قوي ال يأبه بالكنيس����ت، بوسائل 

اإلعالم أو بالرأي العام«!

»حال األّمة«: بالرغم من انعدام الثقة بالمؤسسات السياسية، إال أن أغلبية 

مواطن����ي الدولة »يفتخرون بكونهم إس����رائيليين« )86% من اليهود و %55 

من العرب(. أما بالنسبة للوضع االقتصادي، فقد رأى 36% من المشاركين في 

االس����تطالع أن »الوضع االقتصادي في دولة إس����رائيل جيد«، بينما رأى %40 

منهم أن الوضع االقتصادي »متوس����ط«، مقابل 23% قالوا إنه »سيء«.  وقال 

إسرائيل "الُمعسكرة": الجيش في صدارة الثقة.  )أ.ف.ب(

»مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية للعام 2016« :

تراجع حاد في ثقة الجمهور اإلسرائيلي بمختلف مؤسسات الحكم ما عدا الجيش!
* أكثر من نصف اليهود يؤيدون حرمان »كل من ال يوافق على التصريح بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي« من حق االنتخاب!*

78% من اليهود و 5ر60% من العرب إن وضعهم الشخصي »جيد«.

واعتبر 71% من اليهود أن »اإلسرائيليين يستطيعون االعتماد، دائما، على 

إسرائيليين آخرين لمساعدتهم عند الحاجة«. ووافق على هذا الرأي 42% من 

المشاركين العرب، بينما عارضه 5ر44% )من العرب(. 

الديمقراطية وحقوق اإلنس����ان: أبدت غالبية المش����اركين في االس����تطالع 

)85%( رأي����ا مبدئي����ا يق����ول بأن إس����رائيل »ملزم����ة بالحفاظ عل����ى طابعها 

الديمقراط����ي لتتمكن من مواجهة تحدياته����ا«. وقال 60% إنه يجب ضمان 

حرية التعبير حتى لألش����خاص الذي يعبرون عن آراء ومواقف »ضد الدولة«، 

غي����ر أن ترجم����ة هذا الرأي المبدئ����ي إلى الحيز الفعلي ف����ي التطبيق تبّين 

»إش����كاليات جدية في فهم وتذويت قيم ديمقراطي����ة مركزية«، كما تبين 

»مس����توى متدنيا من التس����امح مع آراء مختلفة، أو انتقادية«. فعلى سبيل 

المث����ال، قال 71% من اليه����ود )مقابل 23% من الع����رب( إن منظمات حقوق 

اإلنس����ان والمواطن »تسبب ضررا للدولة«، وهو ما يعكس ارتفاعا بنسبة %15 

عما كانت عليه الحال في العام الماضي.  

وزي����ادة على هذا، أي����د أكثر من نصف اليه����ود )5ر52%( حرمان كل من ال 

يوافق على التصريح بأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي 

من حق االنتخاب!  

عالق����ات اليهود والع����رب: قال 53% من اليه����ود إن المواطنين العرب في 

إس����رائيل يعانون من التمييز مقارنة باليه����ود. ورغم ذلك، قال نحو نصف 

اليه����ود )5ر44%( إنهم يؤي����دون تحويل الدولة، بصفته����ا دولة يهودية، 

ميزاني����ات للبلدات اليهودية أكثر منها للبل����دات العربية. كما عارض %59 

من اليهود، أيضا، انضمام أحزاب عربية إلى الحكومة وتعيين وزراء عرب. 

الحياة في ظل التوتر: اعتبر 53% من المش����اركين في االستطالع أن التوتر 

األكثر حدة في المجتمع اإلس����رائيلي هو “التوتر بين اليهود والعرب”، وهو 

ما يعكس ارتفاعا بنس����بة 6% عما كانت عليه في العام الماضي، مقابل %24 

اعتبروا أن التوتر األش����د هو “بين اليمين واليس����ار”، فيما اعتبر 5ر10% أن 

التوتر األش����د هو “بي����ن المتدينين والعلمانيين”. واعتب����ر 5ر1% أن التوتر 

األشد هو “بين الشرقيين/ السفارديم والغربيين/ اإلشكناز”.

اإلرهاب والديمقراطية: قال 72% من اليهود في االس���تطالع إن القرارات 

المصيري���ة في قضاي���ا األمن يجب أن تؤخذ بأغلبي���ة يهودية فقط. وقال 

5ر62% من اليهود إنه في الحرب ضد اإلرهاب »ال مكان العتبارات أخالقية« 

و«مسموح اس���تخدام كل الوس���ائل لمنع العمليات اإلرهابية ضد الدولة«. 

وقال 51% من اليهود إنه إذا ما كانت لدى الش���رطة أو »جهاز األمن العام« 

)الش���اباك( أو الجيش شبهات بأن ش���خصا ما متورط في عمل إرهابي ضد 

الدول���ة »فيجب تخويلهم كامل الصالحية إلج���راء التحقيقات من دون أية 

قيود قانونية«! 

ارتفاع النمو 
االقتصادي في 

إسرائيل راجع إلى 
»عوامل مؤقتة«!

دراسة إسرائيلية جديدة:

إسرائيل ال يمكنها 
تجاهل التهديد 

الكامن في التسلح 
المصري الهائل!
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يبدي الجمهور اإلس����رائيلي، بوجه عام، تأييدًا لفكرة حقوق اإلنس����ان، لكنه 

يقصرها على مجموعات س����كانية معينة فيعتبر أن هذه المجموعات يجب أن 

تتمتع بالحقوق، بينما ينكرها على مجموعات سكانية أخرى ويرفض حصولها 

عليها: أكثر من ثالثة أرباع الجمهور في إسرائيل يرفضون المفهوم األساسي 

ا ال ينبغي أن تكون مشروطة 
ً
 إنسان حقوق

ّ
لحقوق اإلنس����ان، الذي مفاده أّن لكل

بأّي ش����يء - هذه ه����ي النتيجة األبرز التي خلص إليها اس����تطالع الرأي العام 

الذي أجرته “جمعية حقوق المواطن” في إسرائيل ونشرت تقريرا عن نتائجه، 

األسبوع الماضي، تحت عنوان “حقوق اإلنسان 2016: تهديدات وفرص”.  

وأوضح التقرير أن نتائج االستطالع، الذي أجري في الفترة بين نهاية أيلول 

ومنتصف تشرين األول الماضيين وشمل عينة من 500 مواطن يهودي و 200 

بة ومثيرة للتحدي” تتمثل، أساس����ا، في أن 
ّ
مواط����ن عربي، تقدم “ص����ورة مرك

“غالبي����ة الجمهور يب����دي احتراما للحقوق ورغبة في المس����اواة، إال أن تطبيق 

الحقوق يقتصر، في نظر الكثيرين، على مجموعات معينة فقط”! 

وعزا التقرير هذه النتائج إلى “الوضع المس����تمر للصراع السياسي والقومي 

واالحتالل”، مش����يرًا إلى أن “معارضة الحقوق تتبدى، في األس����اس، في هذه 

الس����احة”! فعلى س����بيل المثال، بينم����ا يبدي اليهودي المتوس����ط “انفتاحا 

مفاجئا بالنس����بة لمجتمع المثليين والمثليات جنس����يًا”، يب����دي � في الوقت 

نفسه � “انغالقا وعدائية تجاه العرب في إسرائيل وحقوقهم”! 

ورغم أن التقرير يؤكد ما في هذه النتائج من “تناقض ظاهر”، من حيث كشفها 

عن “مواطن ضعف المجتمع اإلسرائيلي بخصوص فهم، قبول وتطبيق قيمة حقوق 

اإلنسان” وعن “التوجهات السلبية بخصوص حقوق اإلنسان في مفاهيم ومجاالت 

ومعينة”، من جهة، إال أنه يعتبر أن “هذا التناقض يشكل فرصة، أيضًا”، من حيث 

أن النتائج “تشير إلى دعم قيم إيجابية” وتكشف عن “أساس حقيقي لدعم أكبر، 

وهو ما يمكن أن نعمقه” من خالل “تشجيع التوّجهات اإليجابّية القائمة، بداًل من 

التركيز على مواجهة اآلراء المغيظة فقط”، من جهة أخرى. 

المساواة، الحقوق والواجبات
تبين نتائج االس����تطالع أن “الحقوق االجتماعية أكثر أهمية لإلس����رائيليين 

 في 
ّ

من الحقوق السياس����ية”. فالحق األهّم، ف����ي نظر الجمهور العام، هو الحق

العيش بكرامة )24%(، يليه الحق في المساواة بين المواطنين )22%(، ثّم الحق 

في السكن )21%( والحق في الخدمات الصحية والتعليمية )20%(. وبينما يرى 

الجمهور حلجة ملحة إلى تحسين وتعزيز الحق في األمن التشغيلي والحق في 

السكن والخدمات، مثل التعليم والصحة، فهو ال يرى حاجة مماثلة إلى تعزيز 

 في المقاضاة العادلة )6%( والحق في حرية التعبير وفي التظاهر )%4(. 
ّ

الحق

ويظهر االس����تطالع أن تعزيز الحق في المس����اواة يتصدر قائمة اهتمامات 

المواطنين العرب في إسرائيل، وهو األكثر إلحاحا )37%(، مقابل 19% فقط من 

 “قد يشمل عّدة جوانب، 
ّ

المس����تجوبين اليهود. ويوضح التقرير أن هذا الحق

ا من المساواة في كسب الرزق، مروًرا بالمساواة في السكن، في توزيع موارد  بدًء

األراضي، في التعليم وفي الصحة، وانتهاًء بالحق في المس����اواة السياس����ّية 

 في التظاهر أكثر أهمية 
ّ

طبًع����ا”. كما تبين أن الحق في حرية التعبي����ر والحق

بقلي����ل لدى العرب م����ن اليهود )10% بين المواطني����ن العرب مقابل 3% فقط 

عتبر المجاالت االجتماعّية )كس����ب 
ُ
بين المواطنين اليهود(. إلى جانب ذلك، ت

الرزق، الصحة، التعليم والس����كن( بين العرب أكثر إلحاًحا من الحقوق المدنّية 

 في المساواة.
ّ

)المقاضاة العادلة وحرية التعبير(، بعد الحق

وتبي����ن نتائج االس����تطالع أن “انعدام المس����اواة بين اليه����ود والعرب في 

إس����رائيل هو حقيقة قائمة”: 65% من اليهود يعترفون بوجوده، مقابل %85 

من العرب. لكن األمر ال يقتصر على االعتراف بواقع عدم المساواة، فقط، بل إن 

أكثرية واضحة من المواطنين يعتقدون أن وضع المساواة العاّم في إسرائيل 

 النظر عن الموقف السياسّي: 92% من اليسار، 
ّ

يستدعي التحسين، وذلك بغض

77% من المركز و66% من اليمين � يوافقون على أن إس����رائيل يجب أن تحّسن 

مستوى المس����اواة بين مجمل مواطنيها. أما بين المواطنين العرب، فإن %86 

يؤيدون الموقف القائل بضرورة تحسين مستوى المساواة. 

ويشير التقرير إلى أن “أحد التفس����يرات المحتملة لهذه المعطيات هو أّن 

 وقًعا وتهديًدا على األذن اإلس����رائيلية من 
ّ

مصطلح المس����اواة مقب����ول، أو أقل

مصطلح حقوق اإلنسان”!

عل����ى الرغم من التأييد الجدّي لتعزيز قيمة المس����اواة بش����كل ع����اّم، إال أّن 

ثمة صلة قوّية للغاية في أوس����اط اليهود بين الحق����وق والواجبات: 82% من 

 
ّ

ذ جمي����ع واجباته كمواطن ال يحق
ّ
اليه����ود يوافقون على مقولة أن “َمن ال ينف

ل����ه كامل الحقوق”. في أوس����اط المجيبين العرب كانت النس����بة أدنى، لكن ال 

ه يجب اشتراط تلقي كامل الحقوق بتنفيذ 
ّ
يزال هناك 53% مّمن يعتقدون أن

هم 
ّ
كامل الواجبات. حتى في أوساط الحريديم، وافقت األكثرّية )61%(، رغم أن

ذون كامل الواجبات. 
ّ
هم ال ينف

ّ
ا بأن

ً
ا أيض

ً
همون أحيان

ّ
مت

المساواة والحقوق  في الحياة اليومية
 
ً
بش����كٍل مفاجئ قلياًل، معظم مواطني إسرائيل )59%( ال يذكرون حالة واحدة

ي الوعي في الموضوع، 
ّ
من التمييز تعّرضوا لها. رّبما تعكس هذه النتيجة تدن

اس تحديد حاالت كهذه. هذا المعطى صحيح 
ّ
الذي يجعل من الصعب على الن

ا بالنسبة إلى الجمهور اليهودّي )57%(، وبشكل مفاجئ أكثر بالنسبة إلى 
ً

أيض

ا )69%(. من جهة أخرى، تعّرض في المجموع 39% لحالة 
ً

الجمهور العربّي أيض

 على أنماط 
ّ

 بحسب االستطالع – نسبة عالية تدل
ّ

واحدة من التمييز على األقل

سلوكية تمّس بقطاعات مختلفة من الجمهور في الحياة اليومّية.

األماكن األساس����ية التي واجه فيها األش����خاص حاالت تمييز هي: في مكان 

ي 
ّ
العمل )19%(، في زيارة لمؤّسسة عاّمة )15%(، وعند القيام بمشتريات أو تلق

خدمة ما )13%(. في أوس����اط الجمهور اليهودّي هناك عّدة مجموعات تش����عر 

بالتمييز في حاالت أكثر: بين اليهود من أصل روسّي – 64%؛ بين المستوطنين 

– 61%؛ بين المتدّينين – 51%؛ بين اليهود الشرقيين – %46. 

ه حتى بعد س����نوات طويلة من حكم اليمين 
ّ
يتبين من نتائج االس����تطالع أن

ل موقف مجموع����ات كبيرة في أوس����اط المتدّينين 
ّ
في إس����رائيل، ال����ذي يمث

والمستوطنين، وفي أوساط أجزاء كبيرة من الشرقيين والروس أيضا، فإّن هذه 

 بقطاعات س����كانية أخرى 
ً
المجموعات ال تزال تش����عر بالتمييز ضّدها، مقارنة

مثل العلمانيين )39%( واألشكناز )%35(. 

ل أكثرية الجمهور في إسرائيل إبداء مواقف متقّدمة 
ّ

كما س���بق الذكر، تفض

للغاي���ة من وجهة نظر حقوق اإلنس���ان. لك���ن، ثّمة أقلّية جدي���ة تؤيد مواقف 

ما تعكس شرائح مختلفة في داخل 
ّ
معاكسة. هذه األقلّية ليست اعتباطّية، وإن

المجتمع. مثاًل: 30% يؤيدون الفص���ل بين العرب واليهود في أماكن عاّمة؛ في 

أوس���اط اليمينيين، ثّمة أكثرية تبلغ 52% تؤّيد مثل هذا الفصل، وفي أوس���اط 

المتدّينين القوميين – ثلثان، وفي أوس���اط الحريديم، تبلغ النس���بة نحو 80%؛ 

44% أي نحو نصف اليهود، يؤّيدون فرض قيود على حرية التعبير في “القضايا 

الحّساسة”. وفي أوساط اليمين تؤيد أكثرية تبلغ نسبتها 61% فرض مثل هذه 

القيود. هناك نس���بة مشابهة تبلغ 43% مّمن يعارضون أن يتلقى أوالد األجانب 

ا ثمة أغلبية حاس���مة في أوس���اط 
ً

كل ما يتلقاه األوالد اإلس���رائيليون. هنا أيض

المتدينين والحريديم، لكن، مع ذلك، أكثر من ثلث العلمانيين )35%( و20% من 

ان )18%( يؤّيدون تقليص بروز النساء 
ّ
العرب يعارضون ذلك. نحو خمس الس���ك

في مناس���بات عاّمة من أجل مراعاة مش���اعر المتدّينين، وهذا العدد متأثر في 

األساس من المتدينين القوميين )37%( ومن الحريديم )أكثر من %80(. 

حقوق اإلنسان تحت االحتالل العسكرّي
القضية األساسّية التي تبرز فيها الفجوات بين العرب واليهود وبين اليسار 

واليمين هي كل ما يتعلق بحقوق اإلنس����ان في المناط����ق المحتلة. ففي هذا 

 م����ن العرب واليهود األموَر على نحو مغاي����ٍر تماًما. فمثاًل، 
ّ

الموض����وع، يرى كل

في السؤال: “هل يتّم الحفاظ على حقوق اإلنسان الخاصة بالفلسطينيين في 

المناطق؟”، كانت إجابات المجموعتين الس����كانّيتين معاكس����ة تماًما تقريًبا: 

86% من اليهود يعتقدون أّن إس����رائيل تحافظ على حقوق اإلنس����ان الخاّصة 

بالفلس����طينيين في المناط����ق، ونحو نصف هؤالء واثق����ون بأنها تحافظ على 

حقوق اإلنسان الخاصة بالفلسطينين بشكل تاّم. في المقابل، يعتقد 15% من 

العرب فقط أن إس����رائيل تحافظ على حقوق اإلنس����ان الخاصة بالفلسطينيين 

في المناطق. 

أكثرية جارفة من اليهود تعتقد بأّن ممارس����ات الدولة ضّد الفلس����طينيين 

ا لحقوق اإلنس����ان، في المقابل فإّن أكثر من النصف اليهود 
ً
ل انتهاك

ّ
ال تش����ك

ا 
ً
ل انتهاك

ّ
بقليل يعتقدون أّن الممارس����ات المشابهة ضّد المستوطنين تشك

لحقوق اإلنس����ان. وأكثرية ساحقة من اليهود تعتقد أّن مثل هذه الممارسات 

ض����د الفلس����طينيين مبّررة، في المقاب����ل فإّن أكثر من نص����ف اليهود بقليل 

يعتقدون أّن الممارسات المشابهة ضد المستوطنين غير مبررة. 

بخصوص الممارسات ضد المستوطنين، فإّن المعطيات أكثر تعقيًدا: هناك 

أكثرية بس����يطة تعّرف الممارس����ات كانتهاك حقوق، وفي الوقت ذاته هناك 

����ا. من الجدير بالذكر أن نس����بة عالية ممن يبررون 
ً

أقلية بس����يطة تبّررها أيض

االنتهاكات ضد المس����توطنين مصدرها هو المركز واليس����ار: نسبة عالية من 

المجيبي����ن في كلتا المجموعتين تفيد بأّن الممارس����ات ضد المس����توطنين ال 

ا. في أوساط المركز يحظى 
ً

ا لحقوق اإلنس����ان وهي مبررة أيض
ً
ل انتهاك

ّ
تش����ك

ه يعكس فهم إس����رائيل الذي كان ذات مّرة: 
ّ
هذا المعطى بأهمّية خاّصة – إن

إس����رائيل محقة غالًبا )أي في الس����ؤال، هل تحافظ الدولة على حقوق اإلنسان 

فق عليها 
ّ
الخاصة بالفلس����طينيين(، إال أّن المستوطنين ينتهكون األمور المت

لخيص، المواقف ال 
ّ
غب، ولذلك ثّمة ما يبّرر انتهاك حقوقهم. للت

ّ
ويثيرون الش

ما من منطلق ما 
ّ
ها نابعة من مفهوم متقّدم لحقوق اإلنسان، وإن

ّ
تبدو كما لو أن

هو أفضل للّدولة )في نظر األشخاص الذين يبّررون هذه الممارسات(.  

استطالع »حقوق اإلنسان 2016« لـ«جمعية حقوق المواطن« 

ا لحقوق اإلنسان«!
ً

ل انتهاك
ّ

أكثرية جارفة من اليهود تعتقد بأن ممارسات الدولة ضّد الفلسطينيين »ال تشك
ا لحقوق اإلنسان«!*

ً
ل انتهاك

ّ
 *أكثر من نصف اليهود يرون أّن الممارسات المشابهة ضّد المستوطنين »تشك

“الرس���الة التي يبثها قرار لجنة اإلعفاءات هي أن دم النس���اء في إسرائيل 

أصب���ح مباحًا. لي���س ثمة م���كان في ه���ذه الدول���ة نظيف م���ن االعتداءات 

والمضايقات الجنسية ومن المؤكد أن النساء ال يشعرن باألمان، ال في النوادي 

وال في الجيش وال في الش���رطة وال في الكنيست وال في أي مكان آخر. الرسالة 

التي تطلقها سلطة تطبيق القانون وأجهزتها المختلفة هي رسالة التساهل 

م���ع كل ما يتعل���ق باالعتداءات والمضايقات الجنس���ية، مما يجعل النس���اء 

داس ودمهن ُيهَدر«!- هذا هو التعقيب األولي الذي 
ُ
يش���عرن بأن كرامتهن ت

اصدرته منظمة  »نعَمت« )حركة نس���اء عامالت ومتطوعات( اإلسرائيلية فور 

صدور قرار »لجنة اإلعفاءات« بتقصير محكومية رئيس دولة إسرائيل األسبق، 

موشيه قصاب، وإطالق سراحه قبل سنتين من إنهاء محكوميته بالسجن سبع 

س���نوات بعد إدانته بتنفيذ اعتداءات جنس���ية خطيرة ضد نساء عملن تحت 

مس���ؤوليته، إبان توليه منص���ب رئيس الدولة وإبان إش���غاله مناصب وزارية 

مختلفة في حكومات إسرائيل من قبل. 

وطالب���ت منظم���ة »نعمت« النياب���ة العام���ة للدولة في إس���رائيل بتقديم 

اس���تئناف إلى المحكمة ضد قرار لجنة اإلعفاءات هذا ومنع اإلفراج عن قصاب 

قبل إتمام كامل فترة محكوميته في السجن. 

واعتبرت عضوات الكنيست من حركة »ميرتس« )زهافا غالئون، ميخال روزين 

وتمار زاندبرغ(، في بيان مش���ترك خاص أصدرنه أن قرار لجنة اإلعفاءات »هو 

قرار جب���ان وموبوء« وأن اللجنة، بقرارها هذا، »تجاهلت المصلحة الجماهيرية 

العامة ووجهت رسالة خطيرة مؤداها أنه باإلمكان االعتداء على النساء والمس 

به���ّن م���ن دون دفع ثمن الئق، وخاص���ة إذا كان المعتدي ش���خصية مرموقة 

تتمت���ع بعالقات مناس���بة في المواق���ع المقررة«! وقال البيان: »لقد اس���تغل 

قصاب موقعه وقوته السياس���يين لكي يعتدي على النساء ويغتصبهن وها 

هو يستغل هذه القوة السياسية اآلن أيضا للفوز باإلعفاء وباإلفراج المبكر«. 

وطالبت وزيرة الصحة السابقة وعضو الكنيست ياعيل غيرمان )»يش عتيد«( 

رئي���س الدولة الحال���ي، رؤوبين ريفلين، بعدم قبول توصي���ة لجنة اإلعفاءات 

وباتخ���اذ »قرار ش���جاع« يرفض اإلفراج ع���ن قصاب قبل انته���اء محكوميته، 

مؤكدة أنه »ليس من المعقول وال من المقبول أن يغادر السجن قبل األوان، كما 

حددته المحكمة، ش���خص أش���غل المنصب األكثر احتراما في دولة إسرائيل 

وكان يفترض به أن يشكل قدوة لعموم المواطنين«!

وقالت عضو الكنيس���ت ميراف ميخائيلي )»المعسكر الصهيوني«( إن »على 

قصاب، الرئيس السابق والُمغتِصب، أن يبدي أسفه وندمه أمام النساء الالتي 

اعت���دى عليهن وكّن ضحاياه، وليس االكتفاء بإبداء هذا األس���ف والندم أمام 

اللجنة فقط، كما ُيشاع«. 

»لجنة اإلعفاءات«: »ال شك أن السجين قد تغير«!
وكانت »لجنة اإلعفاءات« التابعة ل�«سلطة السجون في إسرائيل« بحثت، في 

جلس���تها صباح أمس األول األحد، طلب موش���يه قصاب لتقصير محكوميته 

وقررت اإلفراج عنه من السجن بعد أن قضى فيه خمس سنوات، من أصل سبع 

فرضتها عليه المحكمة المركزية. 

وق���د قررت »لجنة اإلعف���اءات« تأجيل تنفيذ قرارها هذا لس���بعة أيام حتى 

يتسنى للنيابة العامة للدولة تقديم استئناف عليه إلى المحكمة المركزية. 

وإذا ما قدمت النيابة العامة اس���تئنافا كه���ذا، فمن المتوقع أن يبقى قصاب 

 المحكمة المركزية باألمر وتصدر قرارها النهائي 
ّ

خل���ف القضبان إلى أن تبت

في الموضوع. 

وكانت النيابة العامة قد أعلن���ت رفضها ألي تقصير في محكومية قصاب، 

مؤكدة أن���ه منذ المرة األولى الت���ي نظرت فيها »لجنة اإلعف���اءات« في طلب 

قصاب »ل���م يطرأ تغيير يبرر تغيير وقلب القرارات الس���ابقة التي أصدرتها 

اللجن���ة ورأت فيها، كلها، أن الظروف لم تنضج لتقصير محكوميته وأن ليس 

ثمة ما يبرر مثل هذا التقصير«. 

ورفض���ت »لجن���ة اإلعف���اءات«، ف���ي آب الماضي، طل���ب قصاب خف���ض ثلث من 

محكوميته، لكنها فتحت الباب أمامه لتقديم طلب مجدد »بعد مضي نصف سنة«. 

قصاب: من البيت إلى السجن في كانون األول 2011.     )إ.ب.أ(

وب���ررت اللجنة قراره���ا األخير، أمس األول، وهو الطل���ب الثالث الذي يقدمه 

قصاب، بالقول إنه »ال ش���ك لدى أعضاء اللجنة في أن السجين قد تغير، وذلك 

حيال ما قاله أمام اللجنة اآلن، خالفا لما قاله في المرتين السابقتين«!

لزمه بالمشاركة في 
ُ
وقررت لجنة اإلعفاءات إخضاع قصاب ل�«خطة تأهيل« ت

»مجموعات عالجية« وتفرض عليه بعض القيود، من ضمنها »المش���اركة في 

عالج نفسي � اجتماعي فردي، مرة في األسبوع«، ومنعه من إجراء أية مقابالت 

في وسائل اإلعالم ومن العمل في وظيفة »يكون في إطارها مسؤوال عن نساء«!

وأصدرت “لجنة اإلعفاءات” قرارها ه���ذا على الرغم من تعارضه الواضح مع 

التعديل القانوني الصريح الذي تم إدخاله تمشيًا مع القاعدة القانونية التي 

أرستها “محكمة العدل العليا” اإلسرائيلية في هذا الشأن، والتي أكدت فيها 

� قبل 15 عاما � أن ثمة حاالت “قد ترجح فيها اعتبارات الردع الكفة لجهة منع 

اإلفراج عن س���جين أمضى ثلثّي محكوميته بالس���جن، على الرغم من كونه ال 

يشكل خطرًا مباشرا”.

وفي أعقاب قرار المحكمة العليا هذا، الذي جاء في أعقاب التماس قدمته 

عضو الكنيس���ت زهافا غالئون آن���ذاك، تم تعديل القان���ون الخاص بهذا 

الش���أن لينص، صراحة، على أن “ال مبرر لخفض الثلث من محكومية السجن 

إذا كان ه���ذا الخفض ينطوي على مس بثق���ة الجمهور بالجهاز القضائي 

أو بال���ردع أو إذا كان يؤدي إلى عدم التناس���ب بين خط���ورة الجريمة ومدة 

السجن الفعلي”. 

وق���د أوض���ح رئيس المحكم���ة العليا في حين���ه، أهارون ب���اراك، بأن “على 

لجنة اإلعفاءات األخذ في االعتبار ليس س���لوك الس���جين فق���ط، وإنما أيضا 

االنعكاس���ات القيمية واألخالقية المحتملة لإلفراج المبكر عن الس���جين على 

الجمهور عامة”، مؤكدا أن “عدم األخذ في االعتبار مصلحة الجمهور عموما من 

شأنه المس بش���عور العدل العام، التشجيع على االستهتار بالقوانين وإلغاء 

الكوابح التي تبقي المجتمع مجتمعا محافظا على القانون”.   

االعتداءات الجنسية ـ وباء يجتاح القطاع العام في إسرائيل
وكان���ت جملة من ردود الفعل القاس���ية قد صدرت في أعق���اب قرار »لجنة 

اإلعف���اءات«، أمس األول األحد، تقصير مدة محكومي���ة الرئيس الثامن لدولة 

إس���رائيل، قصاب، بس���نتين اثنتين، مما يعني اإلفراج عنه هذه األيام، قبل 

إتمام محكوميته األصلية التي فرضتها عليه المحكمة المركزية في تل أبيب 

)يوم 22 آذار 2011( بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات، بعد إدانته )في كانون 

األول 2010( بجملة من التهم الجنائية المتعلقة باعتداءات جنس���ية مختلفة 

نفذها ضد س���يدات عملن تحت مس���ؤوليته في ديوان رئيس دولة إسرائيل 

وفي وزارات حكومية مختلفة قبل ذلك. 

وربط���ت ردود الفعل المختلفة بين ق���رار »لجنة اإلعفاءات« وبين ما وصفته، 

في بعضها، »وب���اء يجتاح القطاع العام« في إس���رائيل، على أذرعه وأجهزته 

المختلفة، والذي تجس���د في فضائح عديدة جدا وخطيرة تم الكش���ف عنها 

خالل الس���نوات األخيرة، بعضها انتهى بمحاكمات جنائية وأحكام بالس���جن 

الفعلي بينما تمت لفلفة بع���ض آخر منها من خالل »صفقات ادعاء« تعاملت 

مع الجناة بقفازات حريرية وانتهت إلى فرض عقوبات س���خيفة عليهم. ولم 

تترك هذه الفضائح واالعتداءات »أي مكان رس���مي في إس���رائيل إال وتفشت 

فيه«، كما أكد بيان منظمة »نعمت« المش���ار إليه أعاله: ديوان رئيس الدولة، 

المكاتب الحكومي���ة والوزارات المختلفة، قيادة الجيش اإلس���رائيلي، قيادة 

الشرطة اإلس���رائيلية، وحتى الجامعات ومؤسس���ات تعليمية مختلفة! وهي 

فضائح يضيق المجال عن حصرها وتعدادها هنا. 

لك���ن المفارقة األبرز أن ق���رار لجنة اإلعفاءات في قضي���ة قصاب صدر في 

اليوم نفس���ه، أم���س األول األحد، الذي أدين فيه الضاب���ط الرفيع في الجيش 

عقب اإلفراج المبكر عن رئيس الدولة اإلسرائيلية األسبق موشيـه قصاب

ردود فعل نسوية غاضبة: دوٌس لكرامة النساء في إسرائيل وهدٌر لدمائهن!
*”النساء ال يشعرن باألمان، ال في النوادي وال في الجيش وال في الشرطة وال في الكنيست وال في أي مكان آخر في إسرائيل”!*

دتين شابتين 
ّ
اإلسرائيلي أوِفك بوخريس، بارتكاب مخالفات جنسية ضد مجن

كانتا تعمالن في مكتبه العس���كري. وق���د تمت إدانة بوخريس ضمن »صفقة 

ّدمت إلى المحكمة العسكرية التي نظرت 
ُ
ادعاء« أعدتها النيابة العسكرية وق

في قضيته، والتي من المتوقع أن تفرض عليه عقوبة مخففة، نس���بيا، تشمل 

خفض رتبته العسكرية والسجن مع وقف التنفيذ. 

عدت ضد بوخريس 
ُ
والملف���ت في األم���ر أن »الئحة االتهام« األصلية الت���ي أ

كانت »تمتد على 17 صفحة تش���مل 17 تهمة، من بينها ثالث تهم اغتصاب، 

12 تهمة عمل مش���ين وتهمتان أخريان في مج���ال االعتداءات والمضايقات 

الجنس���ية«، لك���ن لم يب���ق منها في »صفق���ة االدعاء« س���وى »صفحة واحدة 

وتهمتان مخففتان فقط« � حس���ب إحدى المحامي���ات المتابعات للقضية � ال 

تشمل تهمة االغتصاب وال أيا من التهم الجنسية الخطيرة األخرى. وقد أثارت 

»صفقة االدعاء« هذه، بحيثياتها وطريقة التوصل إليها، انتقادات ش���ديدة 

وواس���عة ضد النيابة العسكرية في الجيش اإلس���رائيلي، وخاصة »تنازلها« 

عن المطالبة بأية عقوبة تش���مل الس���جن الفعلي بحق بوخريس، رغم اعترافه 

الصريح بارتكاب مخالفات جنس���ية خطيرة! وكانت مظاهرة واس���عة، شارك 

فيها المئات، قد جرت أمام مقر وزارة الدفاع ومقر قيادة الجيش اإلس���رائيلي 

في تل أبيب في بداية الش���هر الجاري، احتجاجا عل���ى هذه »الصفقة« وعلى 

هذا التس���اهل المريب في معالجة االعتداءات الجنسية ومعاقبة مرتكبيها، 

وخاصة حين يكون الجاني »قائدا كبيرا«، سياسيا أو عسكريا! 

واعتبر المحلل القانوني وأستاذ القانون في “الجامعة العبرية” في القدس، 

بنًا قانونيا، أخالقيا 
ُ
موش���يه نغبي، أن “صفقة االدعاء” مع بوخريس تشكل “غ

وقيميا” وتعيد المعركة ضد المخالفات الجنس���ية عامة، واالغتصاب خاصة، 

“س���نوات عديدة إلى ال���وراء”! مضيفًا أن هذه “الصفق���ة” تنطوي على خطر 

“ش���طب كل اإلنج���ازات التي راكمها النضال في إس���رائيل ض���د المخالفات 

واالعتداءات الجنسية المختلفة”!  

وربط نغبي )“هآرتس” � 12/12( بين محاكمة بوخريس ومحاكمة قصاب، فقال 

إنه “بينما اس���تخلص بوخريس العبر المناس���بة من محاكمة قصاب فوقع على 

الصفقة الس���خية، نجد أن النيابة العسكرية لم تتعلم أي درس ولم تستخلص 

أي���ا من تلك العبر... وكما فعلت النيابة العام���ة للدولة في حينه، حينما وقعت 

على “صفقة ادع���اء” مع قصاب )قبل أن يلغي قصاب “الصفقة” ويطلب مثوله 

أمام المحكمة(، تأتي النيابة العس���كرية اآلن لتمنح مس���ؤوال رفيعا آخر متهما 

باالغتصاب فرصة للتملص من دفع الثمن المناس���ب عن جرائمه، بل وتساعده 

في مواصلة دوس كرامة النساء الالتي اعتدى على أجسادهن”!   

وألم���ح نغبي إل���ى التمييز الذي اعتمدت���ه النيابة العس���كرية في تطبيق 

القانون على ضباط الجيش المتهمين بارتكاب اعتداءات ومخالفات جنسية، 

هم بالتهمة نفسها التي تضمنتها 
ُ
ر بقضية الضابط عاطف زاهر الذي ات

ّ
فذك

“صفقة االدع���اء” مع بوخريس )“مضاجعة محظ���ورة باالتفاق”(. فقد حكمت 

المحكمة العسكرية على زاهر آنذاك بالسجن الفعلي لمدة أشهر، لكن النيابة 

العس���كرية رفضت الحكم واستأنفت عليه مطاِلبة بإدانته باالغتصاب وفرض 

عقوبة الس���جن لمدة أطول عليه، فكان لها ذلك إذ ُحكم على زاهر، في نهاية 

دة الضحية 
ّ
المطاف، بالس���جن الفعلي لمدة س���ت س���نوات وبتعويض المجن

ر(، بينما 
َ
ف

َ
بمبلغ 35 ألف ش���يكل وبخفض رتبته العس���كرية )من عقيد إلى ن

اكتفت النيابة العس���كرية بعقوبة الس���جن مع وقف التنفيذ على بوخريس 

وخفض رتبته العسكرية )من عميد إلى عقيد( فقط!  

وأكد نغبي أن موجة االحتجاجات التي شهدتها مواقع التواصل االجتماعي 

عل���ى “الصفقة” مع بوخريس وعدم الزج به في الس���جن ولو ليوم واحد “تدل 

عل���ى فقدان الثقة التام من جانب الجنود بقدرة الجهاز القضائي العس���كري 

ورغبته في تطبيق القانون بصورة متس���اوية على القادة العسكريين الكبار... 

وعلى خلفية أزمة الثقة الحادة هذه، تتضاءل فرص تقديم المجندات شكاوى 

ضد قادتهم العسكريين مستقبال، بل تكاد تؤول إلى الصفر، وهو ما يعني أن 

هذه الصفقة تترك المجندات في الجيش اإلسرائيلي لقمة سائغة لشهوات 

القادة العسكريين”! 
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بقلم: شموئيل إيفن )*(

أدى اللق���اء بين اإلس���تراتيجيا الفلس���طينية 

المش���ار إليها )راجع القسم األول من هذا المقال 

في العدد الس���ابق من »المش���هد اإلس���رائيلي«( 

وبين الطريقة اإلس���رائيلية في إدارة المفاوضات 

إلى تآكل في المواقف األساسية إلسرائيل. 

ووفقا للمقاب����الت في برنامج »همك����ور« )قناة 

التلفزي����ون اإلس����رائيلية العاش����رة( فقد كانت 

الوف����ود اإلس����رائيلية منقس����مة ف����ي مواقفها، 

وذك����ر صائب عريق����ات أن اإلس����رائيليين كانوا 

منش����غلين ف����ي 95% من وق����ت المفاوضات في 

مفاوض����ات داخلية جرت بي����ن بعضهم البعض. 

فقد كانت هناك أحيانا عدة قنوات للمفاوضات، 

والتي ل����م يكن ثمة تنس����يق فيم����ا بينها كما 

يب����دو. باإلضافة إلى ذلك فقد أجرى سياس����يون 

إس����رائيليون اتصاالت غير رس����مية ومحادثات 

»تش����اورية« م����ع الفلس����طينيين وذل����ك دونما 

تنس����يق مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، كذلك 

فقد أديرت المفاوضات بتسرع وخرجت عن منهج 

المفاوض����ات المألوف، وعلى س����بيل المثال فقد 

أبدى مندوبون إس����رائيليون مثل الوزير ش����لومو 

بن عامي اس����تعدادا لتقديم تنازالت كبيرة فيما 

يتعلق بحجم االنسحاب اإلسرائيلي )95% عوضا 

عن 92%(، ومنح الفلس����طينيين سيادة في الحرم 

القدسي )المس����جد األقصى( كما عرضوا اقتراحا 

بش����أن أعداد الالجئين الذين س����تقبل إسرائيل 

بعودته����م إلى داخ����ل حدودها، وذل����ك دون أن 

ُيظهر الفلسطينيون استعدادا لدفع المفاوضات 

قدم����ا. فض����ال عن ذل����ك فقد فس����ر مس����ؤولون 

إس����رائيليون كب����ار )ومنهم أولم����رت وبيريس( 

تصريحات فلسطينية تكتيكية »ُمطمئنة« وغير 

ملزمة في موضوع الالجئين واإلعتراف المتبادل، 

عبر عن مواقف أساس����ية للجانب 
ُ
كما لو أنه����ا ت

الفلسطيني في المفاوضات. 

والس���ؤال هنا: هل تنازلت إس���رائيل بس���رعة 

عن مكتس���باتها ف���ي المفاوضات أم أن أس���س 

المفاوضات كانت مهلهلة أصال؟ 

مثل ه���ذا النقاش أو الجدل نش���ب بعد انهيار 

المفاوضات في العام 2001. 

وق���د رف���ض الوزير ب���ن عامي إدع���اًء من جانب 

ش���معون بيريس بأن تعثر التوصل إلى تس���وية 

دائمة م���رده ذه���اب المندوبين اإلس���رائيليين 

شوطا بعيدا أكثر من الالزم في تقديم التنازالت، 

في حين ادع���ى بن عامي في المقابل بأن فش���ل 

المحادث���ات نات���ج عن اس���تنادها على األس���س 

الهش���ة لعملية أوس���لو )التي كان بيريس ذاته 

مس���ؤوال عنها(. وقال بن عامي إن »فلسفة أوسلو 

انهارت كليا« موضحا أن عملية أوس���لو اس���تندت 

عل���ى مفهوم إس���رائيلي )ال أس���اس ل���ه( يمكن 

بموجبه إحضار مجموعة من األشخاص من تونس 

وإعطاؤهم مس���احات م���ن األرض وأن يتولوا هم 

أنفسهم المحافظة على أمن إسرائيل في الضفة 

الغربية وقط���اع غزة وأنه يمكن ف���ي قابل األيام 

التفاوض مع أفراد هذه المجموعة حول التسوية 

الدائمة. 

ف���ي عه���د أولمرت ل���م يج���ِر إس���تخالص عبر 

المفاوض���ات التي ج���رت فيما مض���ى، إذ واصل 

الجانب اإلس���رائيلي البحث عن األش���جار دون أن 

يرى الغابة. 

ولقد احتاجت إسرائيل لسنوات طوال كي تدرك 

أن ثم���ة بي���ن الطرفين فجوات عميق���ة جوهرية 

وليس كمية فحس���ب. وعلى ما يبدو لم يجِر فهم 

الحاجة اإلستراتيجية للرئيس »أبو مازن« وأهمية 

مسائل العام 1948 )عودة الالجئين، عدم االعتراف 

بإس���رائيل كدولة يهودية والموافقة على إنهاء 

النزاع( في نظر زعيم يرى نفس���ه الجئا من صفد 

وثوري���ا يقاتل من أج���ل حقوق الفلس���طينيين، 

وليس كزعيم يساهم بدور فاعل في إقامة الدولة 

الفلسطينية بعد قيامها.

ينبغي إستخالص العبر من الطريقة التي أدارت 

بها إسرائيل المفاوضات مع الفلسطينيين، والتي 

كان يمكن اس���تخالص جزء منها من المفاوضات 

حول اتفاقيات أوسلو. 

إسرائيل: طرق عمل ممكنة
في ض���وء ما ورد آنف���ا، ليس هن���اك حاليا أفق 

سياس���ي مش���ترك للتوصل إلى تس���وية دائمة، 

غي���ر أنه ما زال يمك���ن المراهنة على أن مثل هذا 

األفق سيدش���ن مس���تقبال إذا ما عرضت الزعامة 

الفلس���طينية مواق���ف واقعية تس���تجيب لحل 

)دولتين لشعبين(، وتتوقف عن مساعيها الرامية 

إلى تقويض هوية دولة إسرائيل. 

ويمكن في ظل هذه الظروف تفحص اإلمكانيات 

المتاحة أمام إسرائيل:

 أوال- مواصل���ة المفاوض���ات ح���ول التس���وية 

الدائمة. من حيث المبدأ، على إس���رائيل أن تبقي 

الب���اب مفتوحا ألية مفاوضات سياس���ية. غير أن 

العودة إلى المفاوضات بصيغتها السابقة تنطوي 

على إشكالية، ذلك ألن الفجوات جوهرية، وبحجم 

التوقع���ات تزداد أيضا خيبات األمل والعنف، كما 

ثبت في االنتفاضة الثانية بعد فشل المحادثات 

في كامب ديفيد. وبناء على ذلك، من المستحسن 

في موضوع التسوية الدائمة أن تجري المحادثات 

في إطار طواقم مقلصة جدا، وس���ط التركيز على 

المس���ائل الجوهري���ة. باإلضافة إل���ى ذلك، وفي 

اختب���ار النتيجة، فإن المبادرات اإلس���رائيلية لن 

تس���اهم في دفع المفاوضات قدما، ومن هنا فإنه 

ما من جدوى في تقديم مبادرات جديدة ال تلتقي 

مع مواق���ف مرغوبة ل���دى الجانب الفلس���طيني، 

بل ويمك���ن لها أن تضعف موقف إس���رائيل في 

المفاوضات. في الوقت ذاته، ينبغي المس���اعدة 

في تحس���ين مكانة السلطة وبلورة أفق اقتصادي 

- اجتماعي في الضف���ة الغربية وقطاع غزة، األمر 

الذي من ش���أنه أن يساهم في إيجاد أفق سياسي 

مشترك في المس���تقبل. ينبغي مطالبة السلطة 

الفلسطينية مجددا بوقف التحريض في جهازي 

التعليم واإلعالم الفلس���طينيين، والذي يش���كل 

دعامة لإلره���اب وعقبة ثقافية أم���ام إيجاد أفق 

سياسي مشترك. 

ثانيا- االحتفاظ بإمكانية للتوصل إلى تس���وية 

دائمة على المدى البعيد. يتعين على إسرائيل أن  

ترسم لنفسها أفقا سياس���يا واضحا، سواء كانت 

هناك مفاوضات أم لم تكن، وذلك ألغراض داخلية 

إس���رائيلية وأغ���راض خارجية تتعلق بالس���احة 

الدولية. ويرتبط هذا األمر برس���م وتعيين خطوط 

مس���تقبلية في المفاوضات ال يتم التراجع عنها، 

وسياسة استيطانية تبقي خيارا إقليميا للتوصل 

إلى تس���وية دائمة، حتى وإن ل���م تكن مثل هذه 

التسوية بادية للعيان لغاية اآلن، كاالمتناع على 

سبيل المثال عن توسيع المستوطنات اليهودية 

خارج  نطاق جدار الفصل والكتل االس���تيطانية، 

وعدم إقامة مس���توطنات جديدة وعدم توس���يع 

مس���احة المس���توطنات القائم���ة، إل���ى أن يتم 

البت ف���ي مصيرها في نطاق التس���وية الدائمة. 

ويمكن إلس���رائيل في هذه األثن���اء القيام بنقل 

مناطق معينة إلى س���يطرة السلطة الفلسطينية، 

إلعتبارات مختلفة. 

ثالثا- مفاوض���ات لالنفصال في نط���اق اتفاق. 

يرفض »أبو مازن« التوصل إلى اتفاق انتقالي آخر، 

ال يش���مل انسحابا إسرائيليا يس���تند إلى خطوط 

الرابع من حزيران 1967 )وسط تبادل أراٍض(، ولكن 

ربم���ا يوافق على إج���راء مفاوض���ات للتوصل إلى 

»اتفاق جزئي«، هدفه إقامة دولة فلسطينية في 

حدود التس���وية الدائمة، مع اإلبقاء على مس���ائل 

الع���ام 1948 مفتوحة. في ضوء عدم حدوث تغيير 

عمي���ق في مواق���ف الفلس���طينيين فيما يتعلق 

بمس���ائل العام 1948، فإن هذا الس���بيل يمكن أن 

يكون الوحيد الممك���ن للتوصل إلى إتفاق طويل 

األمد. 

رابعا- انس����حاب أح����ادي الجانب م����ن الضفة 

الغربي����ة. ثم����ة وجهة نظ����ر أخ����رى، مؤداها أنه 

يتعين على إس����رائيل القيام بإنس����حاب عميق 

أح����ادي الجانب في الضف����ة الغربية، وذلك على 

غ����رار »خطة االنطواء« من الع����ام 2006. أي إعادة 

إنتش����ار ق����وات الجي����ش االس����رائيلي وإخالء ما 

ال يق����ل ع����ن 80 ألف مس����توطن، م����ن المناطق 

الواقعة خ����ارج ح����دود مدينة الق����دس والكتل 

اإلس����تيطانية واألغوار. هذا الطريق يمكن له أن 

يقلص االحتكاك اليومي بين إسرائيل والسكان 

الفلس����طينيين في الضفة الغربي����ة، غير أن من 

المش����كوك فيه إذا ما كان في مقدوره أن يصوغ 

واقع����ا جدي����دا، يعي����ش فيه كل ط����رف حياته 

بطمأنينة وهدوء بش����كل منفص����ل. ومن المرجح 

هن����ا أن ال يتقلص تهدي����د اإلرهاب، وأن يقوض 

االس����تقرار الداخلي، وأن يغدو اتفاق التس����وية 

الدائمة بعي����دا أكثر. كما ومن المتوقع أن ال يرى 

العالم في ذلك خطوة نحو إنهاء »االحتالل«، وأن 

ال يؤدي ذلك إلى إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها 

تجاه مصير الس����كان في الضف����ة الغربية، فضال 

ع����ن أن مثل هذه الخطوة لن تس����اهم في تعزيز 

مكانة إس����رائيل كدولة يهودي����ة وديمقراطية. 

وال بد من أن نضيف إل����ى ذلك أثمانا مؤكدة في 

الساحة الداخلية اإلسرائيلية من قبيل معارضة 

شديدة لالنسحاب وإلخالء مستوطنات وتكاليف 

مالية باهظة، وغير ذلك.  إن من المش����كوك فيه 

أن تك����ون مثل هذه المخاطر واألثمان مبررة دون 

التوصل إلى تس����وية دائم����ة. وعليه من األفضل 

إذن االنتظ����ار لريثما يدش����ن أفق سياس����ي في 

المستقبل، يتيح مثل هذا االتفاق، حتى وإن كان 

األمر يستوجب انتظار صعود زعامة فلسطينية 

محلية، تعطي أفضلية إلقامة دولة فلس����طينية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة ولرفاهية سكانها، 

على مطالب غير واقعية تقوض هوية إسرائيل. 

 

)*( باحـــث كبير في »معهد أبحـــاث األمن القومي« 

في جامعة تل أبيب. هـــذا المقال ظهر في فصلية 

اإلســـتراتيجي(«  )المستجد  اســـتراتيجي  »عدكان 

الصادرة عن المعهد، العدد 18، 2016. ترجمة خاصة 

لـ«المشهد«: سعيد عّيـاش.

ال يوجد حاليا أفق سياسي مشترك يسمح بالتوصل 
إلى تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين!

 
ً
ن مستقبال

ّ
*مثل هذا األفق السياسي يمكن أن ُيدش

فقط إذا ما طرأ تغيير على الموقف الفلسطيني*

)القسم الثاني واألخير(

كفر قاسم: مجزرة بدم بارد.

كتب هشام نفاع:

مرت هذا العام الذكرى ال�60 لمجزرة كفر قاسم، التي اقترفتها 

في وسط الخمسينيات الماضية قوة عسكرية إسرائيلية نظامية 

بحق عش���رات أهال���ي قرية كفر قاس���م العربية الفلس���طينية، 

الواقعة في جنوب منطقة المثلث.

وأظهرت محاولة رصد كيفية قيام وس���ائل إعالم إس���رائيلية 

مكّرسة ومركزية بتغطية الحدث والذكرى، مدى اإلنكار المتفشي 

له���ذه الجريمة المس���جلة وبقرار رس���مي على دولة إس���رائيل. 

فالتقاري���ر الصحافية المختلفة، المطبوع���ة منها وااللكترونية، 

ا على حد س���واء، 
ً
التي تناولت الجريمة كانت محدودة، كًما وعمق

وكأن الموض���وع ليس عن جيش قتل وجرح عش���رات المواطنين 

ر وفرض رقابة ومنع 
ّ
بأوامر عليا، ج���رت على أثره محاوالت تس���ت

كش���ف لألحداث، واختتم بتقويض قرارات المحكمة ضد القتلة 

المنفذي���ن واآلمرين، بواس���طة تقليص األح���كام وإصدار العفو 

ألصحابها وتفريغها من المضمون.

مجزرة عند المساء
كان ذلك في مساء 29 تشرين األول 1956، بالتزامن مع مساء اليوم 

ت فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل العدوان الثالثي ضد 
ّ
الذي شن

جمهوري���ة مصر العربية، إذ صدرت أوامر بحظر التجول على قرى 

في المثلث هي التالية: كفر قاس���م، كفر برا، جلجولية، الطيرة، 

الطيبة، قلنس���وة، بير الس���كة وإبثان، وذلك ابتداء من الس���اعة 

17:00 وحتى الس���اعة 6:00 من صباح اليوم التالي. أي أن كل من 

مكث من أهالي القرى المذكورة خارجها، لضرورات العمل وغيره 

منذ صباح اليوم )وهو ما كان يتم وفق تصاريح عس���كرية خاصة 

نظًرا للحكم العس���كري الذي س���اد حينذاك( كان من المستحيل 

أن يع���رف بصدور حظر التجول، الذي اعتاد الجيش إبالغ مخاتير 

القرى به ليعلنوه للسكان.

على الرغم من محاوالت ممجوجة لتصوير الجريمة بمصطلحات 

الخطأ والخلل، والتي ال تزال س���ائدة اليوم في معجم إس���رائيل 

���ا االعتراف بها، 
ً
الرس���مي، فإن تسلس���ل األحداث التي تم الحق

ا 
ً
كب���ت وفق

ُ
كش���ف أن م���ا جرى في كفر قاس���م ه���و جريمة  ارت

لتسلسل أوامر عسكرية واضح، وضمن تدّرج التراتبية العسكرية 

المعم���ول بها. فالضابط برتبة مقدم، يسس���خار ش���دمي، الذي 

كان قائد لواء عس���كري في المنطقة، اس���تدعى، في ذلك اليوم، 

الضابط  ش���موئيل مالينكي- قائد س���رايا حرس الحدود، وأصدر 

إليه  تعليمات بفرض منع التجول بصرامة على القرى المذكورة، 

ليس بواسطة تنفيذ اعتقاالت لمن ال يلتزم به، بل بواسطة إطالق 

الن���ار. أما عّمن يعود إل���ى القرية دون أن يع���رف أن هناك منع 

تجول، فقد رّد ش���دمي بوحش���ية باردة: “الله يرحمه”، قال كما 

تبّين بروتوكوالت المحكمة.

من هذين المستويين العسكريين انتقلت التعليمات بالقتل 

الى المس���توى الميدان���ي: فالمالزم غبريئيل ده���ان، الذي كان 

يفرض منع التجول في كفر قاس���م، قال لجنود حرس الحدود إن 

عليهم إطالق النار بهدف القتل على كل إنس���ان يش���اَهد بعد 

الساعة 17:00 خارج البيت، وذلك دون تمييز بين الرجال والنساء 

واألوالد العائدين إلى القرية.

لقد نفذ الجنود أمر ذلك الضابط الميداني، النابع من أوامر من 

ة، بش���كل أعمى، وببرود رهيب. خالل الس���اعة 
ّ
هم أعلى منه، بدق

األول���ى من منع التجول، قتلوا رميا بالرصاص من مس���افة قريبة 

بطلق���ات أوتوماتيكية وبطلقات أخرى متفرق���ة 49 مواطنا، بمن 

فيهم نس���اء وأطفال، وأصابوا بجراح 13 شخصا. كانوا جميًعا في 

طريق عودتهم لبيوتهم من العمل أساًس���ا، ومن دون أن يعلموا 

بفرض منع تجول.

ر على الدماء
ّ

تست
عندما وصل خبر المذبحة  إلى قيادة الجيش والحكومة، أصدروا 

فوًرا أمًرا للرقابة العس���كرية يمنع نشر أي تفصيل عما حدث في 

كفر قاسم. وكأن مأساة السكان ال تكفيهم، حتى قامت الحكومة 

وأجهزته���ا بفرض حصار كامل على القرية برمتها، فلم ُيس���مح 

إلنس���ان بالخروج من القرية أو الدخول إليها، بمن في ذلك أعضاء 

الكنيس���ت، الى أن دخل القرية عضو الكنيست في حينه الراحل 

توفيق طوبي وأصدر مذكرته الشهيرة للرأي العام والتي كشف 

فيها تفاصيل الجريمة اإلس���رائيلية بحق من تعّرفهم بقانونها 

كمواطنين.

ف���ي 11 تش���رين الثاني 1956، أي بعد أس���بوعين م���ن ارتكاب 

المجزرة، وعلى خلفية موجة من تس���ريب المعلومات حولها على 

الرغم من حواجز الرقابة العس���كرية الصلدة، نشَر مكتب رئيس 

ا انه بيان 
ً
الحكومة في حينه دافيد بن غوري���ون بيانا تبّين الحق

كاذب جاء فيه: »بسبب تعاظم نشاط الفدائيين، أصيب عدد من 

القرويي���ن من قبل جنود حرس الح���دود«. وأعلن رئيس الحكومة 

في نفس المناس���بة عن إقامة لجنة الس���تيضاح مسؤولية رجال 

ح���رس الحدود، وم���ا إذا كان يجب تقديمه���م للمحاكمة. وهذه 

اللجنة ق���ررت الحقا أنه يجب محاكمة مالينك���ي وضباط وجنود 

حرس الحدود الذين اشتركوا في إطالق النار.

أص���درت المحكمة العس���كرية قرارا اعترف ب���أن جنود حرس 

الحدود أطلقوا النار على مواطنين عرب بدم بارد، وعن سبق إصرار. 

وجاء في الحكم، أن أمر منع التجول الذي يش���مل أمرا عاما بإطالق 

النار على أناس بهدف قتله���م، دون تحديد لتلك الحاالت- غير 

العادية- التي تش���تمل “على ضرورة” اس���تخدام هذه الوسيلة 

المتطرفة لفرض منع التجول، هو غير قانوني، وهو ليس س���وى 

أمر بالقتل. وجاء في القرار أن الحقيقة األساس���ية واضحة: “كل 

الضحايا كانوا بال حول وال قوة تماما، وأن قتلهم في كل حالة هو 

قتل بدم بارد، دون أّي مبرر أمني ودون أي مبرر قانوني”.

أما األحكام التي صدرت وش���كل ومدى تنفيذها، فقد عكست 

االستهتار بالدم وقيمته ومعناه حين ينزف برصاص إسرائيلي 

من أجس���اد العرب. فقد فرض���ت المحكمة على ش���دمي عقوبة 

“التوبي���خ” وغرامة قدرها 10 قروش. هك���ذا!.. وفرضت على كل 

المدانين في المجزرة، من مختلف المس���تويات، أحكاًما تراوحت 

بي���ن 5 و 17 عاًما. لكنهم جميعا نال���وا تخفيضات على األحكام 

وعفًوا من رئيس الدولة. فتم إطالق س���راحهم جميعا حتى قبل 

انقضاء عامين على المحاكمة. )المعلومات من كتّيب بعنوان: 50 

عاما على مجزرة كفر قاسم 2006-1956(

 المْحل اإلنكار
ُ

أّول
هذا العام، بعد س���تين عاًم���ا عليها، أّول الس���يل كان اإلنكار. 

فخالل جلس���ة للهيئة العامة للكنيس���ت طالب ممثل »القائمة 

المشتركة« باالعتراف الرس���مي بالمجزرة وطلب الوقوف دقيقة 

صم���ت احتراًما لضحاياه���ا. وهنا رّد وزير في حكومة إس���رائيل 

هو ياري���ف ليفين )الليكود( بش���كل امتزجت في���ه العنجهية 

بالعنصرية والوقاحة حيث رفض حتى تسمية المجزرة باسمها. 

فقال: »لست مس���تعدا لقبول الرواية التي يحاول الطرف الثاني 

فرضها. لقد وقع حدث رهيب في كفر قاس���م، لكنني امتنع عن 

اس���تخدام كلمة مجزرة ألنها تحولت الى رواية تهدف إلى وضع 

وصمة على الجيش وقيادة الدولة«. لم يقم أي مس���ؤول حكومي 

د العنجهي، ولم يصدر عن الحكومة 
ّ
بانتقاد هذا الموقف المتبل

تصريح أو فعل ينقض هذا اإلنكار الوقح لجريمة اقترفتها دولة 

إسرائيل.

عموًما، لم نجد أية وسيلة إعالم قد أفردت مساحة من الصفحات 

او الص���ور أو الوقت لتناول المجزرة به���دف التوثيق والتعريف 

والتحلي���ل والتحذير. لن يكون من المبالغ فيه القول إن الش���كل 

الطاغ���ي للتعاطي مع الذكرى، يمكن أن يقبع بسالس���ة في ركن 

الضريبة الكالمية. من المشكوك فيه أن التطرق السريع الخجول 

لحدث بهذه الضخامة، قد رّدد أّي صدى في األسماع اإلسرائيلية 

التي تثقل حين يكون الوجع عربًيا.

يتلخص التوقف االعالمي اإلسرائيلي عند المجزرة بعدد ضئيل 

جًدا من التقارير االخبارية الجارية، ويكاد الفضاء االعالمي يخلو 

من مقاالت وتحليالت تحاول استعادة الحدث ومعانيه وما يجدر 

اعتباره منه. 

األمثلة التالية تكاد تشكل غالبّية ما ورد في اإلعالم اإلسرائيلي، 

وليس حتى نماذج منه، هذا العام، بشأن المجزرة.

كتبت صحيفة »هآرتس« ف���ي تقرير مطّول، يكاد يكون يتيًما 

في االعالم العبري هذا العام من حيث توّس���عه وتعمقه، أن دولة 

إس���رائيل انتهج���ت »توجًها مركبا« نحو القضية في الس���نوات 

الس���تين التي مّرت. وأش���ارت إلى حقيقة التناقض الكامن في 

إلغ���اء األح���كام )عملًيا( عل���ى الرغم من المحاكم���ات واالعتراف 

بمسؤولية وذنب المنفذين وُمصدري األوامر، وتسمية المحكمة 

األمَر العس���كري الذي أصدره الضابط ش���دمي »أمرا غير قانوني 

بالمرة«.

توق���ف التقرير عند »المقارنة بين مجزرة كفر قاس���م وبين 

قتل يهود في الهولوكوست«. وتابع إنها مقارنة »لم يبتدعها 

أهالي القرية أنفس���هم ب���ل عّبر عنها أحد منف���ذي المجزرة، 

والقاضي الذي أدانه فيها«. التقرير يش���ير الى جندي اسمه 

ش���الوم عوفر قال ف���ي مقابلة ع���ام 1986 لصحيف���ة »هعير« 

المحلية الص���ادرة في تل أبيب بم���رور 30 عاًما على المجزرة: 

»لقد كنا مثل األلمان. هم أوقفوا شاحنات، أنزلوا منها اليهود، 

ا، ال فرق بيننا. لقد 
ً

وأطلق���وا عليهم الرصاص. وهكذا نحن أيض

نفذن���ا األمر مثلما كان ينفذه جندي ألماني خالل الحرب، حين 

أمروه بذبح اليهود«.

موقع صحيفة »يديعوت احرونوت« أش���ار ال���ى الذكرى في 

تقرير اقتبس فيه الناش���ط اليهودي لطيف دوري، الذي لعب 

دوًرا في كش���ف المجزرة فور اقترافها. وهو يقول: »في نهاية 

المطاف سوف نجبر أية حكومة كانت على االعتراف بالمجزرة. 

ا، كيف حدث مثل ه���ذا األمر؟ لقد تم 
ً
أنا أس���أل نفس���ي أحيان

ا، ألنهم أش���خاص نزيهون 
ً
قتل أناس أبرياء لم يفعلوا ش���يئ

مستقيمون«.

ا من رواية أبن���اء وأحفاد الضحايا.  موقع “والال” اس���تحضر جزًء

أحدهم، ابراهيم طه، إبن الشهيد علي عثمان طه، رد على سلوك 

وتصريحات الوزير ليفين المذكورة أعاله، بالقول: “الخزي والعار 

لوزير اختار هذا المسلك وهذا التصريح. حين أسمع عن شخص 

تل، س���واء أكان عربيا أو يهوديا، ألتزم االحترام له وألسرته. 
ُ
قد ق

فكم بالحري حين نتحدث عن دقيقة صمت. لماذا ينكر التاريخ؟ 

ا 
ً
إن لحظة الصمت ترمز الى االحترام الذي نقدمه ألسرنا. إن سلوك

كسلوك الوزير ليفين يعمق الشرخ بين العرب واليهود في هذه 

البالد”.

الموق���ع اإلخب���اري المتح���رر من ض���رورات “اإلجم���اع القومي 

اإلس���رائيلي” بل يطرح األم���ور من وجهة نظ���ر نقدية ومغايرة 

تماًما، “س���يحا ميكوميت” )محادثة محلية(، اختار عنوان تقرير 

ل���ه في الذك���رى بموقف واض���ح: “الجرح مفتوح: ألوف ش���اركوا 

في مس���يرة للذكرى ال�60 للمجزرة في كفر قاس���م”، وكتب فيما 

كتب: “يش���ار إلى أنه على الرغم من قيام شخصيات إسرائيلية 

كبي���رة بالتعبير عن األس���ف على المجزرة ف���ي الماضي، وقيام 

رئيس الدولة رؤوبين ريفلين بالمش���اركة في احياء الذكرى قبل 

سنتين، فإن حكومات إسرائيل رفضت وما تزال ترفض االعتراف 

بالمسؤولية عن المجزرة الرهيبة”.

بنية تحتية لجريمة قادمة
استمراًرا للمثال األخير، فإن المجزرة التي كانت تجري استعادة 

أحداثها ونتائجها هنا وهناك بعبارة »فعلة ترفرف فوقها راية 

س���وداء«، عند كل مرة يقترف فيها الجيش اإلس���رائيلي أو أذرع 

ذكر 
ُ
األمن األخرى جريمة يفش���لون في إخفائها، صارت بالكاد ت

في الجدل العام اإلسرائيلي.

هذا التعاطي الرس���مي المس���تخف بالمج���زرة ومعانيها، حّد 

ا العتذارات وتعابير عن األسف 
ً
رفض االعتراف الرسمي بها، خالف

أطلقها سياسيون ومسؤولون، هو جزء أساس من البنية التحتية 

التي أسس���ت لجريمة إس���رائيلية قادم���ة وبالرصاص الحي ضد 

مواطنين عرب: أكتوبر 2000 حيث قتلت الش���رطة 13 شاًبا عربًيا. 

ا الكتّيب الصادر 
ً

هذه االس���تمرارية الدموية كان تطّرق لها أيض

ه���ذا العام، ع���ن اللجنة الش���عبية إلحياء ذكرى المج���زرة، على 

ش���رف الذكرى الس���تين، إذ جاء فيه: »بعد مرور عشرات السنين 

على مجزرة كفر قاس���م، ما زالت سياسة التمييز وسياسة الحرب 

مستمرة ويسقط يوميا ضحايا أبرياء من المدنيين..«.

 بل عتمة اإلعالم العبري!
ّ

مجزرة كفر قاسم في ظل
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ميزانية الجيش 
اإلسرائيلي تسجل ذروة جديدة

صادقت اللجنة المالية البرلماني���ة في األيام األخيرة على زيادة 

لميزانية الجيش اإلس���رائيلي بقيمة 85ر1 مليار ش���يكل. وحسب 

تقارير صحافية، فإنه حتى نهاية الش���هر الجاري ستكون اللجنة 

قد صادقت على تحويل قرابة 700 مليون شيكل اضافي، من فائض 

ميزانيات الوزارات المختلفة. وبهذا س���تكون الميزانية االجمالية 

للجيش في العام المنتهي 2016، قد بلغت 2ر72مليار ش���يكل، وهو 

ما يعادل 19 مليار دوالر،  بموجب معدل س���عر صرف 8ر3 ش���يكل 

للدوالر.

وتعد هذه الميزانية األكبر للجيش، ففي العام 2012 كان اجمالي 

الميزانية 60 مليار ش���يكل، وس���جلت في العام 2014 قفزة إلى 66 

مليار ش���يكل، وفي العام الماضي 2015 قفزت إلى 69 مليار شيكل. 

وحس���ب توقعات وزارة المالية، ف���إن ميزانية العامي���ن المقبلين 

ستس���تقر عند 70 مليار شيكل، بعد االضافات المتوقعة خالل كل 

عام، من الفائض الحاصل في ميزانيات الوزارات المختلفة.

ويدخل ف���ي مطلع العام 2018 إل���ى حيز التنفي���ذ اتفاق الدعم 

العسكري األميركي الجديد إلس���رائيل، الذي سيكون بمعدل 8ر3 

مليار دوالر سنويا. وهذا من ناحية رسمية أعلى بقيمة 700 مليون 

شيكل س���نويا عن االتفاق الذي سبق. إال أنه من ناحية فعلية، فإن 

الزيادة تتراوح ما بين 200 مليون إلى 300 مليون دوالر سنويا، ألنه 

بموجب االتفاق لن يكون بمقدور إس���رائيل طلب تمويل مش���اريع 

تس���لح أو زيادات في الدعم. وكانت إس���رائيل تحصل سنويا على 

دعم اضافي يتراوح ما بين 350 مليون إلى 500 مليون دوالر. وليس 

واضحا ما إذا سيقرر الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب فتح 

االتفاق من جديد وتعديله.

ارتفاع حاد للسياحة 
في تشرين الثاني

س����جلت السياحة إلى إسرائيل في ش����هر تشرين الثاني الماضي 

ارتفاعا غير مس����بوق في نس����بته، ما قد يس����د من التراجع الحاصل 

في الس����ياحة في الس����نوات الثالث األخيرة. وحسب معطيات وزارة 

الس����ياحة، فقد بلغ عدد السائحين الذين دخلوا في الشهر الماضي 

288 الف����ا، وه����ذه زيادة بنس����بة 38% ع����ن ذات الش����هر من العام 

الماضي، الذي دخل فيه 209 آالف س����ائح، وف����ي العام 2014 حوالي 

219 الف سائح.

وحس����ب التقرير ذات����ه، فإن هذا االزدياد منع ح����دوث تراجع هذا 

العام في أعداد الس����ياح، مقارنة بالعام الماضي 2015، الذي ش����هد 

تراجعا كبيرا بفعل األوضاع األمنية. وقال التقرير إنه في األشهر ال� 

11 األولى من هذا العام تم تس����جيل 2% زيادة عن أعداد السياح في 

نفس الفترة من العام الماضي، وحسب التقديرات فإن عدد السياح 

قد يصل مع نهاية الش����هر الجاري إلى 65ر2 مليون سائح، وهذا أقل 

بكثي����ر عما كان في العام 2009 وحتى العام 2012، حينما كان يدخل 

سنويا ما بين 1ر3 مليون إلى 4ر3 مليون سائح.

وقال وزير الس����ياحة ياريف ليفين إن الزيادة الحاصلة هي ثمرة 

عملية تسويق واسعة النطاق، وصلت أيضا إلى الشرق األقصى مثل 

الهن����د والصين. إال أن الوزير لم يتط����رق في تعقيبه إلى حقيقة أن 

السياحة في هذا العام تقل بنسبة 22% عما كانت حتى العام 2010. 

يذكر أنه حس����ب تقارير سابقة، فإن إسرائيل تعزو التراجع الحاد 

في أعداد الس����ياح إل����ى األوضاع األمنية التي ش����هدتها البالد في 

صيفي العامين 2014 و2015. ولكن قبل هذا، فإن األحداث في الشرق 

األوسط في الس����نوات الخمس األخيرة جعلت السياح يتجهون إلى 

مناطق أخرى، خاصة وأن إس����رائيل كانت حلقة من برنامج س����ياحي 

يشمل عدة دول في المنطقة.  

38% من األزواج 
تعارفوا عبر االنترنت

أظهر االستطالع السنوي لشبكة االتصاالت األرضية شبه الرسمية 

اإلس���رائيلية “بيزك”، أن ما يقارب 80% من الجمهور في إسرائيل 

يس���تخدم شبكة االنترنت بهذه الوتيرة أو تلك، في حين أن هناك 

ارتفاعا متواصال في استخدام شبكات االتصال الحديثة والسريعة، 

وف���ي مقدمتها تطبي���ق “واتس أب”، إذ قال 90% من المش���اركين 

في االس���تطالع إنهم يس���تخدمون “واتس أب”، في مراس���التهم 

وحواراتهم مع اآلخرين.

وش���مل االس���تطالع عينة نموذجية من ألف ش���خص، من بينهم 

شريحة دون س���ن 18 عاما. وحسب استنتاجات االستطالع، فإن 4ر6 

مليون شخص في إس���رائيل يستخدمون االنترنت، وهذا يعادل ما 

يقارب 80% من الس���كان، وتكون النس���بة أعلى من 90% إذا أخذنا 

بعين االعتبار األطفال في الجيل المبكر. والسرعة األكثر استخداما 

الي���وم 65 ميغا بايت، وهذا زيادة بنس���بة 30% عما كان قائما في 

الع���ام الماضي. في حين أن مناطق واس���عة في إس���رائيل ما تزال 

محرومة من السرعة الكبيرة لالنترنت.

وم���ن اس���تنتاجات االس���تطالع، أن 38% م���ن األزواج الش���ابة 

الجديدة، التي ش���اركت في االس���تطالع، قالوا إنه���م تعارفوا على 

ش���ريك حياتهم عبر ش���بكة االنترنت، مقابل نسبة 32% في العام 

قبل الماضي- 2014. كذلك أش���ار االس���تطالع إلى ارتفاع نسبة رواد 

االنترنت، الذين يشترون حاجيات عبر الشبكة، وحسب التقدير فإن 

65% من مس���تخدمي االنترنت اشتروا عبر الشبكة بهذه الوتيرة أو 

تلك. وقال 65% من الذين يش���ترون إنهم يفضلون الشراء فقط من 

مواقع إسرائيلية.

واشتكى قرابة 70% من رواد االنترنت من اختراقات لحساباتهم، 

أو محاوالت الختراق حساباتهم، إال أن نسبة قليلة شعرت بالضرر. 

كما يظه���ر من االس���تطالع أن اس���تخدام الهوات���ف الخليوية 

المتطورة بات على حساب مشاهدة التلفزيون، وقال ثلثا القاصرين 

إنه���م حتى حينم���ا يش���اهدون التلفزيون، يك���ون تركيزهم في 

الهاتف المتطور أكثر.

قال تقرير لبنك إس���رائيل المركزي إن الفوائد على القروض االس���كانية 

ضاعفت نفس���ها تقريبا خالل عام ونصف العام، وه���ذا زاد بقدر كبير في 

كلفة البيوت الجديدة، التي تش���هد في السنوات األخيرة ارتفاعا متواصال، 

وبنس���ب عالية جدا. وحسب التقديرات، فإن أس���عار البيوت ارتفعت خالل 

السنوات السبع األخيرة بما بين 50% إلى 80% بحسب المنطقة، وأغالها في 

منطقة تل أبيب الكبرى، تليها القدس ومن ثم حيفا.

ويقول البنك إن الفائدة على القروض االس���كانية وصلت في شهر كانون 

األول الج���اري إلى نس���بة 73ر3%، بعد أن كانت قبل ع���ام بالضبط 58ر%2، 

وقب���ل عام ونصف الع���ام 96ر1%، ما يعني ارتفاع الفائدة خالل 18 ش���هرا 

بنسبة %90.

وفي خلفية هذا االرتفاع المتواصل للفائدة على القروض االسكانية، يقف 

القلق من احتمال نش���وء »فقاعة عقارية«، كتلك التي تكشفت في الواليات 

المتحدة األميركية في العام 2007، وكانت س���ببا كبيرا في نش���وب األزمة 

المالية في حينه، والتي انعكست على انحاء مختلفة من العام. ويحذر بنك 

إسرائيل في السنوات األخيرة من نشوء فقاعة عقارية في إسرائيل، بمعنى 

ارتفاع أس���عار البيوت بشكل غير واقعي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة عدم 

االلتزام بتسديد القروض.

وتبين في بحث آخر أجراه اتحاد مخمني العقارات اإلس���رائيلي أن أسعار 

البيوت بأربع غرف س���جلت هذا العام ارتفاعا آخر بنسبة 9%، على الرغم من 

كل البرامج التي اعلنتها وزارتا البناء والمالية، بهدف لجم ارتفاع األسعار. 

وهذه التقديرات قريبة من تقدير سابق لمكتب االحصاء المركزي الذي قال 

إن معدل ارتفاع أسعار البيوت هذا العام وصل إلى نسبة 5ر%8.

وكما في كل الس���نوات الماضية، فإن نس���ب االرتف���اع األعلى كانت في 

ت���ل أبيب، بحيث بلغ االرتفاع 17%، وفي منطق���ة تل أبيب الكبرى ككل في 

حدود 12%. وتليها مستوطنة موديعين، بين مدينتي القدس ورام الله، إذ 

ارتفعت األس���عار بنس���بة 11%. بينما في القدس كانت النسبة 8%، أما في 

مدين���ة حيفا ومنطقتها، فإن االرتفاع كان بنس���بة 2%، وهذا يعكس حالة 

الهجرة الداخلية من المدينة، أكثر من االقبال عليها.

ولك���ن ليس هذا وحده، بل إن التفاوت في أس���عار البي���وت بين المناطق 

يص���ل إلى ثالثة أضعاف. فمعدل س���عر البيت من اربع غرف في مدينة تل 

أبيب وصل إلى 158ر3 مليون ش���يكل، وهو الس���عر األعلى من دون منافس، 

بينما في هرتس���ليا المجاورة قرابة 4ر2 مليون ش���يكل، وفي القدس مليونا 

ش���يكل، وفي مدينة حيفا 4ر1 مليون ش���يكل، وفي مدينة بئر السبع جنوبا 

أكث���ر بقليل من مليون ش���يكل، وفي مدينة ايالت عل���ى خليج العقبة 15ر1 

مليون شيكل.

وهذا االرتفاع المتواصل في الفائدة على القروض االس���كانية، يأتي في 

فترة أدنى ضريبة بنكية اساسية يطرحها بنك إسرائيل وهي 1ر0%، وهي 

مستمرة منذ 20 شهرا، وال يبدو أن البنك سُيقدم على تغييرها في األشهر 

القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، قال تقرير لمكتب االحصاء المركزي إن األشهر العشرة 

األولى من هذا العام شهدت تراجعا بنسبة 7ر8% في بيع البيوت الجديدة، 

وبلغ عددها 24550 بيتا. كذلك تم تس���جيل تراجع في عدد البيوت التي بدأ 

بناؤها في نفس الفترة، ولم ينته العمل فيها.

وق���ال التقرير إنه في الع���ام 2015 الماضي تم بي���ع 32 ألف بيت جديد، 

ما يعني أن الش���هرين األخيرين من هذا العام، ال يش���هد وتيرة بيع تسد 

الفجوة الحاصلة. وحسب التقرير ذاته، فإنه حتى نهاية شهر تشرين األول 

الماض���ي، بقي أقل من 31 الف بيت جاهزا للبيع. و27% من هذه البيوت في 

منطقة الوسط، بمعنى منطقة تل أبيب الكبرى.  

وفي التفاصيل حس���ب المناطق، فقد تراجع في األش���هر العشرة األولى 

بيع البيوت الجديدة في الش���مال بنس���بة 24%، وفي منطقة القدس %17، 

وفي منطقة حيفا 16%، بينما كان التراجع في منطقة تل أبيب 12%. أما في 

منطقة الجنوب، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة بيع الجديدة بنحو %19. 

وعل���ى الرغم من الفائض الحاصل ف���ي البيوت الجديدة التي لم تبع حتى 

هذه المرحلة، فإن الحكومة تواصل تفضيل جمهور المتدينين المتزمتين 

ببناء احياء خاص���ة بهم، في مدن وبلدات باتوا فيه���ا أكثرية، أو قد يؤدي 

الوض���ع إل���ى جعلها مغلقة له���م. فقد وقع���ت الحكومة م���ع بلدية »بيت 

شيمش«، عند المشارف الغربية لمدينة القدس، على اتفاق يقضي ببناء 14 

ألف بيت جديد، 60% منها س���تكون في أحياء الحريديم، الذين تحولوا إلى 

أغلبية ساحقة في هذه المدينة.

وعلى الرغم من أن هذه المدينة تشهد نزوحا متواصال للعلمانيين منها، 

إال أن االتفاق تضمن بناء حيين جديدين للعلمانيين، وبينهما مركز رياضي 

ترفيه���ي كبير »كانتري كالب«، كما يبدو في محاولة لتش���جيع العلمانيين 

على البقاء.

تقرير:الفائدة على القروض اإلسكانية تضاعفت وأسعار البيوت ارتفعت بـ %9
*معدل الفائدة على القروض ارتفع خالل 18 شهرا من 96ر1% إلى 73ر3% *سعر البيت في تل أبيب يصل إلى ثالثة أضعاف سعره في مناطق أبعد*

حذرت وزارة المالية اإلس���رائيلية في تقرير جدي���د لها، من أن وتيرة النمو 

الحاصل���ة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، والتي قلبت كل توقعات 

النمو الس���ابقة، تس���اهم فيها عوامل اقتصادية مؤقتة وليست دائمة. في 

الوقت نفس���ه دعت محافظة بنك إس���رائيل المرك���زي كارنيت فلوغ الحكومة 

إلى االس���تفادة من “الوضع االقتصادي الجيد”، باتباع سياسة اقتصادية من 

شأنها أن تحفز النمو االقتصادي أكثر. وفي المقابل، فإن تقرير بنك إسرائيل 

المركزي يدل على ارتفاع ديون العائالت في هذا العام بأكثر من 6ر5%، وخالل 

خمس سنوات بنسبة %35.

وج���اءت تحذيرات وزارة المالية، بعد أيام من إعالن مكتب االحصاء المركزي 

اإلس���رائيلي أن نمو االقتصاد اإلس���رائيلي ش���هد في الربع الثالث من العام 

الجاري ارتفاعا بنس���بة 2ر3%، استمرارا الرتفاع في الربع الثاني بنسبة 4ر%3، 

وفي الربع األول بنسبة 5ر2%. وأشار مكتب اإلحصاء إلى أن االستهالك الفردي 

ارتفع بوتيرة أقل في الربع الثالث، بنسبة 9ر2%، مقابل نسبة حادة- 3ر9% في 

الربع الثاني، و3ر6% في الربع األول.

وقالت وزارة المالية إن ارتفاع االستهالك الفردي في الربع الثالث يدل على 

أن عوامل قائمة قد لجمت هذا االرتفاع، وأش���ارت بش���كل خاص إلى االرتفاع 

الحاد في ش���راء الس���يارات الجديدة، التي كما يبدو ستسجل هذا العام ذروة 

غير مس���بوقة، بنحو 300 ألف س���يارة، بعد أن تم بيع 280 الف س���يارة، حتى 

نهاية شهر تشرين الثاني الماضي. وتقول الوزارة إن شراء السيارات، اضافة 

إلى عوامل مؤقتة اخرى، انعكس���ت على وتيرة االس���تهالك الفردي، وبالتالي 

على نسب النمو. واشارت إلى أنه على الرغم من االرتفاع الحاصل، إال أن األشهر 

القليل���ة االخيرة، كان فيها بيع الس���يارات بأقل مما كان في النصف األول من 

العام الجاري. 

وأضافت الوزارة أن االرتفاع الحاصل في االستهالك الفردي، ساهم هو أيضا 

في الفائض الحاصل في خزينة الضرائب، إذ تواصل تقارير س���لطة الضرائب 

االش���ارة إلى أن الفائض عن التقديرات المعدلة، سيكون أكثر من 6 مليارات 

ش���يكل، بمعنى أكثر بنحو 13 مليار ش���يكل عن التوقع���ات األولى، التي على 

أساسها جرى اعداد ميزانية العام 2016.

وتجدر اإلش���ارة إلى أن وزارة المالية اعتادت على نش���ر تقارير س���وداوية 

وتحذيرات من مس���تقبل االقتصاد اإلس���رائيلي، في الفترة التي تسبق اقرار 

الموازنة العامة في الكنيس���ت، تخوفا م���ن أن التقارير “االيجابية” قد تجعل 

الكتل النيابية، واحيانا الحكومة، تبادر إلى رفع سقف مطالبها من الميزانية، 

وخاصة رفع سقفها العام من أجل زيادة الصرف في نواح مختلفة.

إال أنه منذ نهاية النصف الثاني من العام الجاري، بدأت تظهر معطيات 

اقتصادي���ة تقل���ب الكثير م���ن توقعات المؤسس���ات المالية الرس���مية 

الس���ابقة، وبش���كل خاص في ما يتعلق بالنمو االقتصادي، وبناء عليه فإن 

الوزارة، كما يبدو، تسارع إلى هذه التحذيرات كي ال تخلق حالة انفراج في 

ظل أبحاث الكنيس���ت إلقرار الموازنة العام���ة للعامين 2017 و2018، إذ من 

المتوقع أن يصوت الكنيس���ت نهائيا على هذه الميزانية يوم األربعاء من 

هذا االسبوع.

فلوغ تمتدح وتحذر
ف���ي المقابل، فإن محافظة بنك إس���رائيل المرك���زي كارنيت فلوغ قالت في 

مؤتمر اقتص���ادي لصحيف���ة “ذي مارك���ر” االقتصادية، التابع���ة لصحيفة 

“هآرتس”، إن االقتصادي اإلسرائيلي في مرحلة جيدة، وهو يتمتع بمعطيات 

جي���دة، وأيضا من أجواء عالمية اقتصادي���ة عالمية ضعيفة، فمعطيات النمو 

في الربع الثالث تدعم تقديرات البنك المركزي، بينما س���وق العمل تش���هد 

ثباتا قويا، إذ أن نسبة البطالة هي األقل تاريخيا، وتبلغ نسبة البطالة في هذه 

المرحلة حوالي 9ر%4.

أما بالنس���بة للتضخم المالي، فقالت فلوغ إنه في حال لم يتواصل انخفاض 

أس���عار الطاقة، وأسعار البضائع المختلفة، فمن ش���أن التضخم أن يعود إلى 

وتيرة ارتفاع، خالفا لما هو قائم في الس���نوات الثالث األخيرة، التي يس���جل 

فيها التضخم ما بين صفر بالمئة وتراجع إلى ما دون الصفر.

وتابعت فلوغ قائلة إن الوضع االقتصادي الجيد القائم، يحتم على الحكومة 

أن تغي���ر في سياس���اتها االقتصادية، وتق���دم دفعا أكثر لمحف���زات النمو 

االقتصادي. وحس���ب فلوغ، فإن هذا يتطلب تغي���رات في المبنى االقتصادي 

اإلسرائيلي، واالس���تمرار في تقليص األنظمة البيروقراطية التي تقف عائقا 

امام فتح اس���تثمارات أكثر، وتنعكس س���لبا على حجم المنافسة في السوق، 

اضافة إلى زيادة الميزانيات في نواح عدة، وأبرزها مشاريع البنى التحتية.

وحس���ب فلوغ فإن نش���اطا حكوميا على المستوى االس���تراتيجي يتضمن 

اصالحات اقتصادية، س���تظهر ثماره في غضون ثالث س���نوات، مشددة على 

ض���رورة إزالة الكثير م���ن الحواج���ز البيروقراطية أمام النش���اط االقتصادي 

االستثماري.

وقالت فلوغ الحقا، في مؤتمر س���ديروت للقضاي���ا االجتماعية قبل أيام، إن 

النمو االقتصادي في الس���نوات األخيرة عمل على تحسين أوضاع العاملين، إال 

أن وتيرة االرتفاع لم تكن متس���اوية بين مختلف القطاعات والش���رائح. وقال 

فلوغ إن العامل القادر على تقليص الفجوات االجتماعية، هو سياسة الحكومة 

ف���ي توزيع الميزاني���ات، من خ���الل الضرائب من جهة، وحج���م المخصصات 

االجتماعية من جهة أخرى.

وشددت فلوغ على أن مس���اهمة المخصصات االجتماعية، في تقليص 

الفج���وات االجتماعية في إس���رائيل متدني���ة جدا. وبم���وازاة ذلك فإن 

الفجوات بين معدالت الرواتب عالية جدا. وتصريحات فلوغ تس���تند إلى 

تقارير عدة، يطلقها بنك إس���رائيل منذ س���نوات عديدة، إال أن حكومات 

بنيامي���ن نتنياهو الثالث، على وجه الخص���وص، تواصل عملية تخفيض 

الضرائب المباش���رة وغير المباش���رة، ما ينعكس على تخفيض مداخيل 

الخزين���ة العام���ة، وبالتالي فإن الحكوم���ة إما أنها تجم���د المخصصات 

االجتماعية أو تخفضها. 

ارتفاع في حجم ديون العائالت
وق���ال تقرير لبنك إس���رائيل المرك���زي إن حجم ديون العائ���الت ارتفع في 

األشهر التسعة األولى من هذا العام 2016، بنسبة 6ر5%، ما يوحي أن النسبة 

سترتفع أكثر مع نهاية العام الجاري، وقد تصل النسبة الكلية إلى 6%، وهي 

ثالثة اضعاف نسبة التكاثر السكاني 2% سنويا.

ويس���تدل من تقرير البن���ك أن الدين العام للعائالت ق���د ارتفع منذ العام 

2011 وحتى نهاية الشهر التاسع من هذا العام أيلول، بنسبة تزيد عن %35، 

وهي تعادل أكثر من ثالثة اضعاف ونصف الضعف من التكاثر السكاني في 

الفترة ذاتها، إذ ارتفع الدين من 371 مليار شيكل مع نهاية العام 2011، إلى 

501 مليار شيكل، مع نهاية أيلول الماضي.

وقد ارتفع الدين منذ نهاية العام الماضي 2015 بأكثر من 26 مليار ش���يكل، 

والس���بب األبرز لهذا االرتفاع الحاد في ديون العائالت، هو اس���تمرار ارتفاع 

أس���عار البيوت. إال أن البنك المركزي يقول إن 11 مليار شيكل من اصل الزيادة 

الحاصلة حتى نهاية أيلول، لم تكن للصرف على ش���راء البيوت، وإنما للصرف 

العام، وهذا يعد ارتفاعا بنس���بة 2ر7% عن حجم الديون التي ليست للسكن. 

بينما نسبة ارتفاع القروض للسكن كانت 9ر%4.

ويع���زو البنك هذا االرتفاع الحاد في حجم ديون العائالت إلى القروض التي 

تعرضها البنوك اإلس���رائيلية على زبائنها بنسب فائدة تعد منخفضة نوعا، 

وهو قطاع يشهد حالة تنافس شديدة بين البنوك، إذ أن حجم الفائدة مرتبط 

بالشخص، وبوضعه االقتصادي، ومدى التزامه بتسديد االلتزامات المالية، إذ 

هناك قروض بنس���بة فوائد بالكاد ترتفع ع���ن 2%، ولكن في حاالت أخرى فإن 

الفوائ���د تصل في البن���وك التجارية إلى ما بين 9% وحت���ى 5ر11%. وبطبيعة 

الحال فإن قروض السوق السوداء أعلى بكثير.

ويحذر البنك من اتس���اع ظاهرة تس���ويق القروض، إذ أن هذا يعّرض أموال 

البنوك إلى الخطر، في حال جرى تقصير في تس���ديد االلتزامات. وحسب بنك 

إسرائيل فإن ش���ركات التأمين التي تشغل أموال صناديق التقاعد تقف من 

وراء اتساع ظاهرة القروض للعائالت.

تضخم سلبي في 2016
وفي س���ياق متصل، أعلن مكتب االحصاء المركزي أن التضخم المالي سجل 

في تش���رين الثاني الماضي تراجعا بنس���بة 4ر0% أكثر من التوقعات. وبذلك 

يكون التضخم قد تراجع منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 

2ر0%. وفي األشهر ال� 12 األخيرة تراجع التضخم بنسبة 3ر%0.

وحسب التوقعات فإن التضخم في الشهر األخير من كل عام يتراوح ما بين 

صف���ر بالمئة أو تراجع طفيف، وفي الحالتين فإن تراجع التضخم في الش���هر 

الماضي يبقي التضخم “س���لبيا” مع نهاية العام الجاري 2016. وبذلك يكون 

هذا العام الثالث على التوالي الذي يتم فيه تسجيل تضخم “سلبي”. 

وقالت توقعات سابقة لبنك إسرائيل المركزي إن التضخم في العام المقبل 

2017 قد يس���جل ارتفاعا بنسبة 7ر0%، وهذه نسبة تبقى أقل من نسبة الحد 

األدنى لمجال التضخم المطلوب بموجب السياس���ة االقتصادية القائمة، بما 

بين 1% إلى %3.

وزارة المالية اإلسرائيلية تحذر: 

ارتفاع النمو االقتصادي في إسرائيل راجع إلى »عوامل مؤقتة«!
*النمو في الربع الثالث ارتفع بنسبة 2ر3% *ووزارة المالية تحذر من أن عوامل ليست دائمة مثل االرتفاع الحاد في شراء السيارات لن تدوم وستعيد النمو إلى وتيرة أقل 

*محافظة بنك إسرائيل: الوضع االقتصادي جيد وعلى الحكومة أن تستغل الظرف لزيادة محفزات النمو *فلوغ تحذر: ثمار النمو لم تصل إلى كافة الشرائح بشكل متساو، 
وسياسة الحكومة ال تسد الفجوات االجتماعية *دين العائالت العام ارتفع بنسبة 6ر5% *التضخم في 11 شهرا انخفض بنسبة 2ر0% ويضمن تضخما سلبيا للعام 2016*

محافظة بنك إسرائيل كارنيت فلوغ.
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تغطية خـاصـة: الحكومة اإلسرائيليةالحالية و«العملية السياسية«

بقلم: شموئيل بركوفيتش )*(

آخر الوقائع 
رحت مبادرة السالم العربية مجددا في اآلونة األخيرة على بساط البحث في 

ُ
ط

إسرائيل، وحسنا أنه جرى ذلك. 

فف���ي الثالثين من أيار 2016، وفي خطاب ألقاه في مراس���م أداء يمين الوالء 

م���ن جانب أفيغدور ليبرمان إثر تعيينه في منص���ب وزير الدفاع، قال رئيس 

ال���وزراء بنيامين نتنياه���و: »أود أن أبي���ن بأنني ملتزم بتحقيق الس���الم مع 

جيراننا الفلس���طينيين ومع جيراننا العرب كافة... إن مبادرة السالم العربية 

تتضمن مكونات وعناصر إيجابية يمكن أن تساهم في إجراء مفاوضات بناءة 

مع الفلسطينيين. نحن مس���تعدون إلجراء مفاوضات مع الدول العربية بشأن 

تحديث المب���ادرة المذكورة بحي���ث تعكس التغيي���رات الدراماتيكية التي 

حدثت في منطقتنا منذ العام 2002، على أن تحافظ على الهدف المتفق عليه 

المتمثل في حل دولتين لشعبين«.

لكن بعد مرور أس���بوعين فق���ط، وفي 13 حزيران 2016، ص���رح نتنياهو في 

جلس���ة وزراء الليكود بأنه لن يواف���ق أبدا على قبول مبادرة الس���الم العربية 

كأساس للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. 

في المقابل، وفي أواسط شهر تموز من هذا العام، قام وفد سعودي برئاسة 

اللواء المتقاعد أنور عش���قي، بزيارة إلى إسرائيل. وقد التقى الوفد السعودي 

مع مدير عام وزارة الخارجية الس���ابق دوري غولد، ومع منس���ق أعمال الحكومة 

اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية )المحتلة(، الجنرال يوآف مردخاي، كما 

التق���ى مع مجموعة من أعضاء الكنيس���ت المنتمي���ن للمعارضة وذلك »بغية 

تشجيع السجال في إسرائيل حول المبادرة العربية«. 

وكانت الفترة األخيرة قد ش���هدت ازديادا ف���ي الضغوطات الدولية على 

الجانبين اإلس���رائيلي والفلس���طيني من أجل اس���تئناف المفاوضات بين 

الطرفين، وطرحت في هذا الس���ياق مبادرات مثل مبادرة السالم الفرنسية، 

والت���ي أيدته���ا جميع دول االتح���اد األوروب���ي، وتدعو المب���ادرة إلى عقد 

مؤتمر دولي من أجل التوصل إلى تس���وية س���لمية بين إسرائيل والجانب 

الفلسطيني.

ومما ال ش���ك فيه أن اإلحباط الفلسطيني المس���تمر جراء عدم وجود عملية 

س���لمية من هذا القبيل، تؤدي إلى تحقيق التطلعات الوطنية للفلسطينيين 

في إطار فكرة »دولتين لش���عبين«، يش���كل أحد العوامل الرئيسة لالنتفاضة 

الفلس���طينية الحالية، والتي تصر الحكومة اإلس���رائيلية عل���ى التقليل من 

خطورته���ا ونعتها بأنها مجرد »موج���ة إرهاب« ليس إال. كما لو أن ضحايا هذا 

العنف الفلس���طيني ينشغلون فقط في مس���ألة ما إذا كانوا قد تضرروا جراء 

موج���ة إرهاب أو جراء االنتفاض���ة. وتبذل الحكومة اإلس���رائيلية من جهتها 

جهودا كبيرة من أجل منع الهجمات وذلك وفق الش���عار المعروف القائل: »إن 

خذ بالقوة ال يؤخذ إال بقوة أكبر«. 
ُ
ما أ

بن���اء على ذل���ك فقد علمنا في األي���ام األخيرة أنه جرى إقام���ة مركز جديد 

للشرطة ونشر 1200 شرطي في مختلف األحياء العربية في القدس الشرقية. 

غي���ر أن جهات أمنية وإس���تخبارية عديدة كانت قد عّبرت ع���ن رأيها القائل 

بأن قم���ع »اإلرهاب« الفلس���طيني ال يحتاج فقط إلى إس���تخدام القوة، وإنما 

هن���اك ضرورة وحاجة لمعالج���ة العامل الرئيس في ان���دالع موجة »اإلرهاب« 

الفلسطيني األخيرة، وهو عدم وجود مفاوضات سياسية تمنح الفلسطينيين 

»أفقا سياس���يا« وأمال في تحقيق تطلعاتهم الوطنية ع���ن طريق إقامة دولة 

فلس���طينية مس���تقلة. وكان ملك األردن عبد الله قد ص���رح أيضا )في مقابلة 

مع صحيفة »الدس���تور« األردنية نش���رت ف���ي 15 آب الماضي( ب���أن »الجمود 

السياس���ي وتضاؤل فرص حل الدولتين إنما يؤديان فقط إلى تصعيد التوتر 

في المنطقة«.

كذلك يش���عر الجمهور في إس���رائيل بالقلق جراء الجم���ود في مفاوضات 

الس���الم وعدم طرح رؤية سياس���ية واضحة من جانب الحكومة اإلس���رائيلية 

الحالي���ة. صحيح أن رئيس الوزراء نتنياهو أقر بفكرة »دولتين لش���عبين« في 

خطابه الش���هير ف���ي جامعة بار إيالن في 15 حزي���ران 2009، غير أن نتنياهو 

أعلن في حملة اإلنتخابات األخيرة بأنه يعارض حاليا إقامة دولة فلس���طينية. 

كذلك صرح نتنياهو في مقابلة م���ع إحدى محطات التلفزة األميركية، في 19 

آذار 2015، بأن الوقت لم يحن بعد لتجسيد هذه الفكرة، وأن الظروف الجديدة 

التي نشأت في منطقتنا ال تتيح القيام بذلك في الوقت الحالي. 

إن ع���دم تجس���يد هذه الفك���رة بالس���رعة الممكنة، وباألس���اس عن طريق 

التوصل إلى تسوية إقليمية في »يهودا والسامرة )الضفة الغربية(، والتخلي 

ع���ن معظم القرى الفلس���طينية التي جرى ضمها لمدين���ة القدس في أواخر 

حزيران من العام 1967 )»القدس الش���رقية«(، يش���كل خطرا، ليس فقط على 

أمننا الش���خصي كعامل محفز ل� »اإلرهاب« الفلسطيني المستمر، وإنما أيضا 

على الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل!

تجدر اإلش���ارة في هذا الس���ياق إلى األقوال التي أدلى بها الكاتب عاموس 

عوز في محاضرة ألقاها في المركز المتعدد المجاالت في هرتسيليا في كانون 

الثاني من العام 2013 والتي جاء فيها قوله: »إن لم تقم هنا دولتان وبسرعة، 

ف���إن من المحتمل جدًا أن تؤدي إعاق���ة قيام دولة عربية تمتد من نهر األردن 

إلى البحر المتوس���ط، إلى سيطرة مؤقتة لس���لطة دكتاتورية يقودها يهود 

متعصبون، دكتاتورية ذات س���مات عنصرية تقمع بقبضة من حديد السكان 

عمر 
ُ
العرب ومعارضيها اليهود على حد س���واء. إن مثل هذه الدكتاتورية لن ت

طوي���ال. ويمكن القول إنه لم يس���بق أن عمرت طويال ف���ي العصر الحديث أي 

نتنياهو ومبادرة السالم العربية: "نعم" غير مرئية، تليها "لكن" كبيرة!

حقيقة موقف نتنياهو إزاء مستقبل القدس ومبادرة السالم العربية
*مبادرة السالم العربية تشكل أساسا صالحا للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين 

وإذا ما رفضت الحكومة هذه المبادرة أيضا ستظهر في نظر مؤيديها في العالم كرافضة للسالم*

التي جرى ضمها للقدس في نهاية حزيران 1967 كما أسلفنا. وبما أن الجميع 

متفقون على أنه ال مناص من تسوية إقليمية في »يهودا والسامرة« في نطاق 

تس���وية سلمية فإنه ما من وال يجوز أن تكون هناك أية صعوبة بالتوصل إلى 

حل وسط في مناطق »يهودا والسامرة« التي ضمت للقدس. 

بن���اء على ذلك ف���إن الموقف القائل بأن القدس ليس���ت موضوعا للتفاوض 

وأنها س���تبقى إلى األبد العاصمة الموحدة والكاملة لدولة إسرائيل، ال يعتبر 

ببس���اطة موقفا صحيحا كما أنه لي���س واقعيا. غير أنه يتض���ح بأن نتنياهو 

وحكومته يعون ذلك في قرارة أنفس���هم، فقد تفحص���ت الخطوط العريضة 

لجميع الحكومات اإلس���رائيلية وجمي���ع االتفاقات اإلئتالفي���ة، والحظت أنه 

وخالفا للماضي )خالفا للخطوط العريضة لحكومات رابين وش���ارون وأولمرت( 

لم يرد ذكر الق���دس نهائيا في الخطوط العريضة للحكومات التي ترأس���ها 

بنيامي���ن نتنياه���و )ومن ضمنها الحكوم���ة الحالية( أو حتى ف���ي االتفاقات 

اإلئتالفي���ة التي أبرمها حزب الليكود مع األح���زاب المكونة لحكومة نتنياهو 

الحالية.  

من المرجح أن ه���ذا التغيير ينبع من الفهم واإلدراك بأنه ال يمكن التوصل 

إلى اتفاق سالم من دون تسوية جغرافية في مدينة القدس أيضا، وأنه ينبغي 

أن تت���رك للحكومة إمكانية للتفاوض حول هذا الموضوع أيضا. وفي الحقيقة 

فقد أجاب نتنياهو خالل مشاركته في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في 

الواليات المتحدة األميركية الذي عقد في مطلع ش���هر تموز من العام 2010، 

على س���ؤال بشأن مس���تقبل مدينة القدس بقوله: »هناك أحياء يهودية في 

القدس، س���تبقى في مكانها ضمن أية خطة أو مش���روع للسالم«. من الواضح 

أن رئي���س الوزراء نتنياه���و كان يقصد بأن ثمة أحي���اء يهودية في القدس 

الشرقية ستبقى دائما تحت السيادة اإلسرائيلية. ولكن بما أن رئيس الوزراء 

لم يقل أن »جميع األحياء اليهودية في القدس الشرقية ستبقى تحت سيادة 

إسرائيل«، فهل يمكن اإلستنتاج من ذلك بأن عددًا من األحياء اليهودية في 

شرقي القدس لن يبقى تحت سيادة إسرائيل. 

لقد س���بق أن أعلنت إسرائيل عن اس���تعدادها إعطاء الفلسطينيين مناطق 

بديل���ة مقابل المناط���ق التي ليس لديها اس���تعداد للتخلي عن س���يادتها 

فيه���ا. كذلك فقد أعلن ممثلون رفيعو المس���توى للعائل���ة الملكية الحاكمة 

في الس���عودية، صاحبة مبادرة الس���الم العربية، بأنه���م يوافقون على مبدأ 

خذ بنظر اإلعتبار أن »جبل الهيكل« هو المكان األكثر 
ُ
تب���ادل األراضي. وإذا ما أ

قدسية في العالم بالنس���بة لليهود، لكن كبار علماء التوراة اليهود يحظرون 

دخول اليهود إلى المكان، وأن هذا المكان هو الثالث من حيث قدس���يته لدى 

العالم اإلس���المي فإنه يصبح من الجدير إج���راء مفاوضات حول هذا الموضوع 

أيضا تتناول على س���بيل المثال إقام���ة هيئة دولية تتولى إدارة هذا المكان 

المقدس لدى العديد من األديان، وتضمن حقوق أبناء الديانات فيه. 

مشكلة الالجئين
إل���ى ذلك ف���إن مش���كلة الالجئي���ن الفلس���طينيين قابلة للح���ل أيضا في 

المفاوضات. 

وف���ي الواقع فإن���ه بموجب ق���رار األم���م المتح���دة 194 لجمي���ع الالجئين 

الفلس���طينيين الح���ق في الع���ودة إلى بيوته���م القديمة، وهو ما يؤس���س 

الفلس���طينيين بن���اء عليه حق الالجئي���ن في العودة إل���ى بيوتهم في دولة 

إس���رائيل. غير أن إسرائيل أوضحت للفلس���طينيين في مناسبات كثيرة أنها 

ترفض بش���دة تجس���يد الحق المذكور داخل حدودها وأن ذلك يمكن أن يتم 

فقط ف���ي أراضي الدولة الفلس���طينية المزم���ع إقامتها ف���ي المناطق التي 

ستنس���حب إسرائيل منها في إطار تسوية سلمية شاملة ونهائية، وذلك ألن 

عودة ماليين الالجئين إلى داخل إسرائيل سيؤدي إلى تصفية الدولة. 

وقد كانت الدول العربية تعي وتدرك معارضة إس���رائيل القاطعة لتجسيد 

حق العودة داخل أراضي دولة إسرائيل، ولذلك فقد قيدت تلك الدول تجسيد 

هذا الحق في إطار مبادرة الس���الم العربية بش���رطين ال يتضمنهما قرار األمم 

المتحدة رقم 194، ويتيح هذان الشرطان إجراء مفاوضات حول طريقة تجسيد 

حق العودة المذكور، ليس بالذات بناء على القرار المذكور ذاته. 

وفقا للش���رط األول ينبغي للحل أن يكون »عادال« بمعنى أنه يمكن إلسرائيل 

الق���ول ف���ي المفاوضات إن���ه ليس من الع���ادل إعادة ماليي���ن الالجئين إلى 

أراضيها. 

ووفقا للشرط الثاني ينبغي للحل أن يكون »متفقا عليه«، بمعنى أن إسرائيل 

يجب أن توافق عليه، ومن ضمن ذلك على عدد الالجئين الذين سيس���مح لهم 

بالعودة واإلقامة في إس���رائيل، إذا ما تم االتفاق على ذلك، وال يدور الحديث 

هنا حول تنفيذ أوتوماتيكي للقرار 194. بناء على ذلك من الواضح أن مش���كلة 

الالجئين الفلسطينيين أيضا قابلة للحل في المفاوضات.  

لقد س���بق أن أعلنت الحكومة اإلسرائيلية رفضها لمبادرة السالم الفرنسية 

الداعية إلى عقد مؤتمر دولي بهدف التوصل إلى تسوية سلمية بين إسرائيل 

والفلسطينيين، وذلك بحجة عدم وجود بديل للمفاوضات المباشرة. 

إن مبادرة الس���الم العربية تشكل أساسا صالحا لمثل هذه المفاوضات. وإذا 

ما رفضت إس���رائيل هذه المبادرة أيضا، فإنه س���تظهر في نظر مؤيديها في 

العالم كرافضة للسالم وهو ما سيضر بالتالي في التأييد لها. 

)*( حاصل على لقب الدكتوراة في الحقوق وخبير متخصص في شـــؤون القدس 

واألماكن المقدســـة في إسرائيل. المصدر: شبكة االنترنت. ترجمة خاصة: سعيد 

عّيـاش.

 » من إصدارات »

يائير أرون 

المحرقة، »االنبعاث«،
النكبـــة

ترجمة: أسعد زغبي

دكتاتورية تس���تند إلى حكم أقلية تقم���ع األغلبية. ففي نهاية هذا الطريق 

أيضا ستكون في انتظارنا دولة عربية تمتد من النهر إلى البحر، ولربما تسبق 

ذلك أيضا مقاطعة دولية، أو حمام دماء، أو كالهما معا«!

أهمية مبادرة  السالم العربية
على هذه األرضية يجدر بنا أن نبين مرة وإلى األبد بأن من الصعب المبالغة 

في أهمية مبادرة السالم العربية وإن كانت تصلح ألن تشكل بالتأكيد أساسا 

لمفاوضات للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين. 

وكانت مبادرة السالم هذه ذاتها قد أقرت مجددا من قبل الدول العربية في 

قمتها التي عقدت في العاصمة الس���عودية الرياض، في نهاية ش���هر آذار 

للعام 2007، والتي تتألف من البنود األربعة التالية: 

إنسحاب إسرائيل من جميع األراضي التي احتلتها )ومن ضمن ذلك هضبة 

الجوالن وجنوب لبنان والقدس الشرقية( إلى حدود  الرابع من حزيران 1967.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على جميع األراضي المذكورة 

)ومن ضمن ذلك قطاع غزة( تكون القدس الشرقية عاصمة لها. 

التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين الفلسطينيين بموجب 

قرار األمم المتحدة رقم 194. 

في مقابل تحقيق البنود الثالثة المش���ار إليها، تعلن جميع الدول العربية 

عن إنهاء النزاع اإلس���رائيلي – العربي، وموافقتها على إقامة عالقات س���الم 

شامل مع إسرائيل. 

ويش���ار إلى أن مبادرة الس���الم ذاتها مقبول���ة لدى جميع ال���دول العربية 

واإلس���المية )56 دولة(، ما عدا إي���ران. وعليه، فإن التوصل إلى اتفاق س���الم 

يستند على هذه المبادرة سيحقق إلسرائيل للمرة األولى منذ قيامها إعترافا 

بوجوده���ا كدولة من جانب جميع الدول العربية واإلس���المية وس���ائر الدول 

والجهات المؤيدة لها، وإعترافا دوليا للمرة األولى أيضا بسيادة إسرائيل في  

القدس الغربية كعاصمة لها. إن من ش���أن مثل هذا االتفاق أن ينهي 49 عاما 

من اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية )“المناطق المدارة”( وللشعب 

الفلسطيني القاطن في هذه األراضي. 

إن الحديث ال يدور هنا حول تهدئة ووقف إلطالق النار أو اتفاقية انتقالية 

كما هو مألوف حتى اآلن بين إسرائيل والفلسطينيين، وإنما حول إنهاء النزاع 

وإبرام اتفاقية سالم شامل.  

ولم يعد الحديث يدور حول معاهدة س���الم بين إسرائيل وبين دولة عربية 

واح���دة )مثل معاهدة الس���الم مع مصر أو معاهدة الس���الم مع األردن(، وإنما 

حول معاهدة سالم مع كل الدول العربية مجتمعة. كذلك فإن الحديث لم يعد 

يدور حول مشروع حل أكاديمي أعده باحث أو سياسي أو طاقم من الشخصيات 

العامة أو الخبراء غير الرس���ميين )مثل مبادرة جنيف( وإنما حول مشروع حل 

أقرته السلطات الرس���مية في 22 دولة عربية، وتؤيده جميع الدول اإلسالمية 

في العالم ما عدا إيران.  

إن من المألوف القول لدينا بأنه ال يوجد لدى الفلس���طينيين ش���ريك جدي 

لصنع الس���الم مع دولة إس���رائيل. ولكن أال يمكن ل� 22 دول���ة عربية أن تكون 

شريكا من هذا النوع؟! 

عل���ى الرغم من ذلك فإنه لم تبدأ حت���ى اآلن مفاوضات في هذا الصدد بين 

إسرائيل وبين الفلسطينيين والدول العربية. ومع ذلك، ورغم أن مبادرة السالم 

العربية بصيغتها الحالية، ليست مقبولة لدى إسرائيل، إال أن هذه األخيرة لم 

ترفضها رفضا باتا. ففي أعقاب إعادة المصادقة على هذه المبادرة في مؤتمر 

القمة العربية في الرياض في نهاية آذار 2007، صرح رئيس وزراء إس���رائيل 

في ذلك الوقت، إيهود أولمرت قائال: “إن قمة الرياض تعتبر بالتأكيد مسألة 

جادة” وأكد أن إس���رائيل معنية بفتح حوار مع المملكة السعودية ومع الدول 

العربية الراغبة في السالم مع إسرائيل. 

وفي الحقيقة فقد زار إسرائيل في 25 تموز 2007 وزيرا خارجية كل من مصر 

واألردن كموفدين لجامعة الدول العربية، والتقيا مع الزعامة السياسية لدولة 

إس���رائيل )رئيس الوزراء، وزير الدفاع وأعضاء لجنة الخارجية واألمن التابعة 

للكنيست( بهدف الشروع في مفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية حول تنفيذ 

مبادرة السالم المذكورة ومن ضمن ذلك بين إسرائيل والدول العربية. غير أن 

مثل هذه المفاوضات لم تجري حتى اآلن.

لق���د عاد رئيس الوزراء نتنياهو وأكد )صرح بذلك في 30 أيار الماضي( بأنه 

يؤي���د حل الدولتين. إن م���ن الواضح أن معظم األراضي التي س���تقوم عليها 

الدولة الفلسطينية العتيدة ستكون في مناطق “يهودا والسامرة”، وقد سبق 

أن أعلنت إس���رائيل في مؤتم���ر كامب ديفيد الثاني في تم���وز 2000، بأنها 

ستكون مس���تعدة، في نطاق التوصل إلى اتفاق سالم، لالنسحاب من معظم 

)حوالي 90 في المئة( أراضي الضفة الغربية، بإستثناء ثالث كتل إستيطانية 

كبيرة وه���ي “أريئيل”، “معاليه أدوميم” و “غوش عتصيون”. إن من الممكن 

إذن إجراء مفاوضات مع المبدأ األول في مبادرة السالم العربية المذكورة. 

القدس
فيما يتعلق بالقدس الش���رقية، سبق أن أوضحت إسرائيل في مؤتمر كامب 

ديفيد أنها س���تكون مستعدة في نطاق اتفاق س���الم للتخلي عن سيادتها 

ف���ي األحياء العربية الواقعة في الغالف الخارج���ي لمدينة القدس، غير أنها 

ترفض بش���دة التخلي أو التنازل عن س���يادتها في األحي���اء العربية الواقعة 

داخل مدينة الق���دس، ومن ضمن ذلك البلدة القديم���ة. هذا ناهيكم عن أن 

اسرائيل غير مستعدة للتخلي بأي حال من األحوال عن سيادتها المطلقة في 

13 حيا يهوديا جديدًا شيدت بعد حزيران 1967 في مناطق واقعة ضمن حدود 

الضف���ة الغربية جرى ضمها إلى مدينة الق���دس، وفي »جبل الهيكل« )الحرم 

القدسي الشريف( وحائط المبكى والمقبرة اليهودية في جبل الزيتون والتي 

تقع كافتها في بلدة القدس القديمة وجوارها. 

إن من غير الممكن التوصل إلى اتفاق سالم بيننا وبين الفلسطينيين بدون 

مفاوض���ات، ذلك ألن لكل ط���رف بطبيعة الحال مصال���ح مختلفة ووجهة نظر 

مغاي���رة حول الجوهر المرغوب التفاق الس���الم بينهما. إن من حق إس���رائيل 

التمس���ك بمبدأ وحدة القدس إلى األبد، ولكن نظرا ألن الفلسطينيين يتبنون 

موقفا معاكس���ا، وألنهم مصرون على إعادة تقسيم القدس من جديد، وإقامة 

عاصم���ة دولتهم في ش���طرها الش���رقي، فإنه ال مناص من إج���راء مفاوضات 

للتوصل إلى تس���وية في مدينة القدس أيضا. كذلك فقد تعهدت إسرائيل 

بذل���ك في اتفاقي���ة أوس���لو )1993/9/13( وذلك في نط���اق المفاوضات حول 

التسوية الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. 

تجدر اإلش���ارة في هذا السياق إلى أن الجمهور االسرائيلي وزعماءه وسعوا 

القدسية المنس���وبة للقدس القديمة )التي امتدت في فترة الهيكل الثاني 

على مس���احة تبلغ حوالي ربع كيلو متر مربع – 250 دونم فقط( وس���حبوا هذه 

القدس���ية ليس فقط على الق���دس الغربية وإنما أيضا عل���ى كامل المنطقة 
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التخطيط اإلسرائيلي في 

القدس
استراتيجيات السيطرة والهيمنة

يوسف رفيق جبارين
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

غالبية اليهود األميركيين 
مذعورة من انتخاب ترامب

ذكرت تقارير إعالمية إسرائيلية عديدة أن أغلبية اليهود 

األميركيين ل���م يصوتوا في انتخابات الرئاس���ة، التي جرت 

الش���هر الماضي، لصالح الرئيس األميركي المنتخب، دونالد 

ترامب، وإنما للمرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون. 

وعب���ر الكثير م���ن اليه���ود األميركيين ع���ن تخوفهم من 

النزع���ات العنصرية والمعادية لألقلي���ات التي بثتها حملة 

ترام���ب االنتخابية، علما أن ترامب نفس���ه يعلن عن تأييده 

الكبير ليس إلس���رائيل وحسب، وإنما لمش���روع االستيطان 

في الضفة الغربية والقدس، وقد عين س���فيرا في تل أبيب، 

هو محاميه اليهودي األميرك���ي اليميني المتطرف، ديفيد 

فريدمان، الذي يعلن رفضه لقيام دولة فلسطينية. 

ويعكس األجواء الس���ائدة بين معظم اليهود األميركيين، 

عالم االجتماع المتخصص في دراسة المجتمع اليهودي في 

الواليات المتحدة، البروفس���ور ستيفن كوهين، وهو يهودي 

أميركي هاجر إلى إس���رائيل لكنه يقض���ي معظم وقته في 

الواليات المتحدة ويدّرس في جامعاتها.

ونقلت صحيفة “ماكور ريش���ون” )يميني���ة( يوم الجمعة 

الماضي عن البروفس���ور كوهين قول���ه إن “قياديين يهودا 

أميركيي���ن رووا لي أن���ه منذ انتخاب ترامب رئيس���ا، فإنهم 

يس���تيقظون عدة مرات في الليل وه���م يرتعدون ويتصبب 

العرق منهم، بسبب كوابيس رهيبة. لم أسمع أبدا أحدا لديه 

رد فع���ل كهذا على نتائج انتخابات، مهما كانت محل خالف. 

وذعر اليه���ود األميركيين ه���و بعدة مس���تويات. وأصبحوا 

يشعرون بأنه فجأة بات مخيفا أن تكون يهوديا في الواليات 

المتحدة”. 

وأوضح كوهين أن “الغالبية الس���احقة من يهود الواليات 

المتحدة، 90% على وجه الدقة، ليس���وا أرثوذكسيين. و%80 

م���ن اليهود غير األرثوذكس���يين دعموا كلينت���ون. والوضع 

معاك���س بين األرثوذكس���يين، 80% منهم صوت���وا لصالح 

ترامب”. 

وعن س���بب خوف الغالبية العظمى من اليهود األميركيين 

م���ن انتخاب ترامب، ق���ال كوهين إن “ترام���ب يمثل أجندة 

اس���تبدادية ترتب���ط بنزع���ات قومية بيضاء جدي���دة آخذة 

بالتش���كل في الواليات المتح���دة في الس���نوات األخيرة”. 

وأض���اف أن “اليهود في الواليات المتحدة يرون فيه معارضا 

لحقوق األقليات، وهذا أمر هم حساسون حياله جدا. واليهود 

ال يعتمدون عليه في السياس���ة الخارجية. وبالنس���بة لهم، 

بإمكان ترامب أن يقود إلى حرب عالمية”. 

وأش���ار كوهي���ن إل���ى أن زواج ابن���ة ترامب م���ن يهودي 

وتهودها ال تهدئ مخاوف اليهود األميركيين. ف�”اليهودية 

األميركية ليس���ت قبلية من ه���ذه الناحية. وك���ون إيفانكا 

وزوجها يهوديين ال يعني أنهما جيدان. وبالنس���بة ليهود 

الواليات المتحدة هما يدفعان قيما ليست ليبرالية. والزوج، 

جارد كوشنر، جاء من عائلة يهودية غنية جدا، من أعلى نخبة 

أثرياء”.

صرعة جديدة: تهّود ذاتي
زار كوهين إس���رائيل، األسبوع الماضي، من أجل المشاركة 

في مؤتم���ر يعقده “المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطية”، 

بعن���وان “ح���دود الهوي���ة اليهودي���ة”. واس���تعرض خالل 

المؤتمر بحثا أعده بعنوان “التحول إلى اليهودية – الطريق 

الحاخامية والطريق الذاتية”. 

ووفقا للبحث الذي أج���راه كوهين، فإن هناك ظاهرة آخذة 

باالتساع في السنوات األخيرة، وهي أن أميركيين يتهودون 

من دون عبور مسار التهويد على أيدي حاخامين، أي من دون 

االحتياج إلى وس���اطة أي حاخام من أي تيار يهودي. وهؤالء 

بطبيع���ة الحال هم باألس���اس من تزوجوا م���ن يهود وتبنوا 

هوية يهودية. 

ووفقا لنتائج استطالع “بيو”، الذي أجري آخر مرة في العام 

2013 وأجري من خالله مس���ح لليهود في الواليات المتحدة، 

فإن نحو 200 ألف من الذين يعرفون أنفس���هم بأنهم يهود 

لم يولدوا لوالدين يهوديين. ومن بين هؤالء 80 ألفا تهودوا 

بهذه الطريقة أو تلك بوساطة حاخام، بينما 120 ألفا غيرهم 

“ق���رروا ف���ي مرحلة معينة ف���ي حياتهم تغيي���ر هويتهم 

الدينية )إلى اليهودية(، وهذا لم يحدث بواسطة توجيه من 

حاخام أو بضلوع حاخام” وفقا لكوهين.    

وأض���اف كوهين أن “صرعة جديدة آخذة باالنتش���ار وهي 

الته���ود بش���كل ش���خصي. والمته���ودون الج���دد أكثر من 

المتهودي���ن بوس���اطة حاخ���ام”. كما أنه بي���ن المتهودين 

بوساطة حاخام، وعددهم 80 ألفا، من لم يفعلوا ذلك بوساطة 

حاخام أرثوذكس���ي، ما يعني أنه بموجب قوانين إسرائيل ال 

ُيعترف بهم بأنهم يهود. 

لكن هؤالء المتهودين الذين لم يتجاوزوا أي مسار تهويد 

رس���مي أرثوذكس���ي أو غير أرثوذكس���ي، يعتبرون كيهود 

في جميع االس���تطالعات واإلحص���اءات لغرض األبحاث. وقال 

كوهين إن “علماء االجتماع ينظرون إليهم على أنهم يهود. 

بالطب���ع توجد لدينا ح���دود. ’اليهود المس���يانيون’، مثال، ال 

يعتبرون يهودا بالنسبة لنا”. 

وأضاف أنه “من الجهة األخرى، فإن رجاال ونساء غير يهود 

وفقا للش���ريعة ولكنهم قرروا تبني ديانة أزواجهم، نتعامل 

معهم كيهود. ال يوجد ’سنهدرين أو علماء اجتماع’ يجلسون 

ويقررون من يعتبر يهوديا ومن ال يعتبر. وفي أبحاث معينة 

أجريتها، اس���تخدمت ثالثة باحثين م���ن أجل أن يدققوا في 

المستطلعين ويفهموا ما إذا كانوا يهودا أم ال”.   

وق���ال كوهين إن المتهودين بوس���اطة حاخ���ام يتميزون 

بتمس���ك باليهودي���ة وبالتدين بمس���توى ع���ال وأكثر من 

اليه���ودي األميرك���ي العادي. وف���ي المقابل، فإن مس���توى 

االرتباط بالدين لدى “المتهودين الذاتيين” يش���به ارتباط 

اليه���ودي األميرك���ي الع���ادي بالدي���ن. إال أن “المتهودين 

الذاتيي���ن”، الذين يتهودون بس���بب الزواج م���ن يهودي أو 

يهودية، “يتخذون قرارا عن وع���ي بتربية أوالدهم كيهود، 

وذلك خالفا لزواج يهود عاديين الذين ال يحدث لديهم غالبا 

أمر كهذا”.

واعتب���ر كوهين ف���ي ختام بحث���ه أنه “بالنس���بة للعائلة 

’المتهودي���ن  ف���إن  اليهودي���ة،  والجالي���ات  اليهودي���ة 

الحاخاميي���ن’ هم أمر رائع، ولك���ن ’المتهودين ذاتيا’ أيضا 

بإمكانهم أن يس���هموا كثيرا ف���ي مجتمعهم. ومع 72% من 

اليه���ود غير األرثوذك���س الذين يتزوجون م���ن غير يهود، 

فإن تهود غير اليهود، بص���ورة مثالية على أيدي حاخامين 

ولك���ن إذا كان األمر ضروريا فب���دون الحاخامين، هو أمر جيد 

لمستقبل الشعب اليهودي”. 

رابعا: شراء س���فينتي حامالت صواريخ من طراز “مولنيا” 

R-32 لم يعد األس���طول الروسي يستخدمها. ووصلت كلتا 

السفينتين إلى مصر، وتحمالن صواريخ مضادة للسفن. 

وبحس���ب الدراس���ة، فإنه خالفا للمفاوضات المطولة بين 

مصر وروس���يا، فإن مصر وفرنس���ا اتفقتا على صفقة سالح 

كبيرة ج���دا وخرجت إلى حيز التنفيذ خ���الل فترة قصيرة 

جدا. ففي آذار العام 2014، أبرمت مصر وفرنسا صفقة بمبلغ 

 ،2500-Gowind مليار يورو، وشملت سفنا قتالية من طراز

كما ش���ملت الصفقة نق���ل تكنولوجي���ا، ألن ثالثة من بين 

الس���فن يفت���رض تركيبها في مصر. وف���ي آب العام 2016 

بدأت مصر فعال في بناء س���فينتين. وستحمل هذه السفن 

صواريخ من طراز “اكسوست” المضادة للسفن. 

وأعلنت مصر وفرنس���ا، في ش���باط العام 2015، عن إبرام 

صفقة أخرى بمبلغ 5ر2 مليار يورو، وشملت 24 طائرة مقاتلة 

من طراز “رافال” س���وية مع قنابل ذكي���ة موجهة عن بعد 

وصواريخ جو – جو. كذلك ش���ملت الصفقة فرقاطة )سفينة 

حربية س���ريعة( م���زودة بصواريخ “اكسوس���ت” وتلقتها 

مصر في آب 2015، بعد إخراجها من الخدمة في األس���طول 

الفرنس���ي، إضافة إلى ثالث طائرات “راف���ال” أخرجت من 

خدمة سالح الجو الفرنسي. 

كذلك أعلنت فرنسا ومصر، في تشرين األول العام 2015، 

عن شراء األخيرة سفينتين هجوميتين برمائيتين من طراز 

“ميسترال” مقابل 950 مليون يورو. وكانت روسيا قد طلبت 

في البداية شراء هاتين السفينتين لكن فرنسا ألغت هذه 

الصفقة في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. 

وإثر ذلك وافقت روسيا على تسليم مصر قسما من أجهزة 

القي���ادة والمراقب���ة التي كان���ت قد وضعتها روس���يا في 

السفينتين.

وأعلنت مصر وفرنسا، في نيسان الماضي، عن صفقة أخرى 

بمبلغ ملياري يورو، تش����تري مصر بموجبها قمرا اصطناعيا 

لالتص����االت وأربع س����فن حربية أخرى وس����فينتين لتنفيذ 

دوريات. وشملت الصفقة 12 طائرة نقل من طراز “إيربوس”، 

وزيادة عدد طائرات الشحن بحوزتها إلى 20 طائرة.

وتمّول مصر صفقات األس���لحة الكبيرة هذه من مصدرين. 

المصدر األول واألساسي هو دول الخليج، وخاصة السعودية 

واإلمارات والكويت، وذلك مقابل اصطفاف مصر إلى جانبهم 

ضد إيران، وذلك في أعقاب اإلطاحة بنظام اإلخوان المسلمين 

وعزل مرسي. وتش���ير تقارير إلى أنه منذ العام 2013 حّولت 

دول الخلي���ج إلى مص���ر حوال���ي 35 ملي���ار دوالر، من خالل 

ش���حنات نفط وأموال وإيداعات في البنك المركزي المصري. 

لك���ن مصر أو أيا من دول الخليج المذك���ورة لم تقر بأن هذه 

األموال استخدمت من أجل تمويل صفقات التسلح المصرية 

مع فرنسا وروسيا. ومصدر التمويل الثاني هو قرض حصلت 

عليه مصر بضمان فرنسي بمبلغ 3ر3 مليار يورو.   

استمرار العالقات األميركية – المصرية
اس���تمرت العالقة اإلس���تراتيجية بين الواليات المتحدة 

ومصر طوال والية مرسي. ورغم فتور هذه العالقة بعد عزل 

مرسي، إال أن إدارة أوباما كانت معنية باستمرار المساعدات 

لمصر، ولذلك امتنعت عن وصف عزل مرسي بأنه “انقالب”، 

ألن القان���ون األميركي يمنع منح مس���اعدات لدول أجنبية 

بعد انقالب ضد حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية. ولذلك، 

فإنه ج���رى التراجع عن تجميد صفقات األس���لحة مع مصر 

في أعقاب ضغوط مارس���تها وزارة الدفاع األميركية، التي 

اعتبرت مصر شريكة هامة في المنطقة.        

ورأت الدراس���ة اإلس���رائيلية أن المحادث���ات بي���ن مصر 

وروس���يا س���اعدت على تغيير نظ���رة الوالي���ات المتحدة 

والتراجع عن خطوات عقابية ضد نظام السيسي. كما أكدت 

الدراسة أن إس���رائيل طلبت من الواليات المتحدة مواصلة 

تزوي���د مصر بمروحيات “أباتش���ي” القتالي���ة، وذلك على 

خلفية قلق إسرائيل من المس بالحرب التي تخوضها مصر 

ضد الجهاديين في سيناء. 

وبالفعل، تراجعت الوالي���ات المتحدة، بحلول نهاية العام 

2015، ع���ن تجميد كافة صفقات األس���لحة التي أبرمتها مع 

-F“ مصر. وحصلت مصر على مروحيات “أباتش���ي” وطائرات

16” وصواريخ “هاربون” المضادة للس���فن. كما تم استئناف 

عملية تركيب 125 دبابة من طراز “أبرمس” في مصر. وخرجت 

إلى حيز التنفيذ صفقة جديدة بتزويد مصر ب�762 ناقلة جند 

مدرعة أخرجت م���ن احتياطي الجي���ش األميركي، في بداية 

العام الحالي، وذل���ك إضافة إلى تمس���ك الواليات المتحدة 

بمنح مصر مساعدات أمنية سنوية بمبلغ 3ر1 مليار دوالر.  

توجس إسرائيلي
س���عت الدراس���ة اإلس���رائيلية إلى محاولة اس���تيضاح 

أس���باب تس���لح مصر بهذا الحجم الكبير. واعتبرت في هذا 

الس���ياق أن مصر درجت على اإلش���ارة إلى وجود تهديدات 

أمنية في جبهاتها العديدة “كمبرر لعمليات شراء أسلحة 

كبيرة ومتنوعة”. وأش���ارت فرنسا أيضا، في سياق صفقات 

األس���لحة، إلى احتياجات مصر الملحة بسبب “التهديدات 

الماثلة أمامها”.

لك���ن التوجس اإلس���رائيلي كبير إزاء صفقات األس���لحة 

التي أبرمتها مصر في الس���نوات األخيرة، وكذلك بس���بب 

تنوع مصادرها. وقالت الدراسة إنه “من الصعب تشخيص 

التهدي���دات على مصر التي باإلمكان الرد عليها بواس���طة 

230 طائرة F-16 الموجودة بحوزة سالح الجو المصري، ولكن 

باإلمكان هزم هذه التهديدات بواسطة 24 طائرة ’رافال’”.

وأردف���ت الدراس���ة أن “اعتقادا آخر غي���ر معقول هو أن 

غاية انغماس مصر بمش���تريات األسلحة األخيرة ليس من 

أجل الرد عل���ى أوضاع طارئة وداهم���ة أو تهديدات أمنية 

اس���تثنائية، وإنما من أجل إرس���ال رس���الة إل���ى حليفتها 

الواليات المتحدة. والتفس���ير الذي بموجبه أن توجه مصر 

إلى فرنسا وروسيا هو صفعة للواليات المتحدة يصبح أقوى 

عندم���ا ندخ���ل دول الخليج إلى المعادل���ة، إذ أن عدم دعم 

أميركا للرئيس حس���ني مبارك خالل ’الربي���ع العربي’ أثار 

غضب دول الخليج، التي تعتبر حليفة للواليات المتحدة”. 

وتابعت الدراس���ة أنه “في أعقاب ذلك، فإن دول الخليج، 

مثل السعودية واإلمارات، تس���عى إلى التدخل واستغالل 

الخ���الف الجديد بي���ن مصر والواليات المتح���دة. لكن على 

الرغ���م من التقدير بأن مش���تريات األس���لحة الكبيرة التي 

نفذتها مصر غايتها إرس���ال رس���الة مدوية إلى الواليات 

المتح���دة وتنويع مصادر مش���ترياتها مقن���ع، إال أن هذا 

النشاط المصري بحاجة إلى تفسير آخر”.  

وبحسب الدراس���ة اإلس���رائيلية، فإنه “ال يعقل أن حجم 

وتنويع هذا الكم من المش���تريات والتبذير غايته إرس���ال 

رس���الة سياس���ية إل���ى دولة كه���ذه أو تلك فق���ط. إذ أنه 

يتوق���ع أن تك���ون لهذه المش���تريات تبع���ات هائلة على 

الجيش المصري م���ن النواحي التنظيمية واللوجيس���تية 

والعقائدي���ة. فرغم أن تنويع مصادر األس���لحة يبدو فكرة 

جيدة، إال أن���ه يعقد األمور من حيث التنظيم العس���كري. 

ورغ���م أن للجيش المصري تجربة في التنوع، إذ أن س���الحه 

الجوي استخدم طائرات ’ميراج’ و’ميغ’ في اآلن نفسه، لكن 

مشتريات جديدة ستضع أمامه مشاكل هائلة”.

وأردفت الدراس���ة أن “وجود سالح جو عصري مسلح بأكثر 

من 200 طائ���رة F-16، إلى جانب طائرات ’رافال’ فرنس���ية 

و’ميغ 29’ روسية، س���يواجه تحديات كبيرة في صيانتها. 

إذ أن كل واح���دة من هذه الطائرات تحم���ل أنواعا مختلفة 

من الصواريخ والقذائف وال يمكن التبادل بينها. وال يمكن 

تبادل عزقة أو برغي واحد بي���ن الطائرات المختلفة، وهذه 

الطائرات تستوجب عادة منظومة داعمة مع عقائد تحليق 

مختلف���ة. لذل���ك، ثمة حاجة إلى تفس���ير أفض���ل لعملية 

التسلح”.

وقال����ت الدراس����ة إن “مصر تدعي أنها تس����لح جيش����ها 

بس����بب التهديدات عليها، لكن مصدر ه����ذه التهديدات 

هو باألساس متمردون مس����لحون بأسلحة خفيفة، في شبه 

جزيرة س����يناء وعلى ط����ول الحدود مع ليبي����ا. كما أن هناك 

نزاعا بين مصر والس����ودان بمس����توى معي����ن، لكن ال يوجد 

ل����دى أي من هؤالء الخص����وم جيش قوي، ولذل����ك فإن هذه 

التهديدات ال تفس����ر الحاجة إلى ع����دد كهذا من الطائرات 

المقاتلة المتطورة. وهي ال تفس����ر الحاجة إلى س����ت سفن 

حربي����ة جديدة وفرقاطة كبيرة واح����دة. وعدا عن ذلك، هي 

)التهديدات( ال تفس����ر الحاجة إلى سفينتين هجوميتين 

برمائيتين، وهي من طراز غايته بث القوة في مناطق بعيدة، 

وموجودة بحوزة عدد قليل جدا من األساطيل في العالم”.  

ورأت الدراس���ة أنه على ضوء ما تقدم “ينبغي النظر إلى 

مشتريات األسلحة الكبيرة هذه في السياق األوسع لعقيدة 

السيس���ي وحلمه بالنسبة مصر، الذي جرى استعراضه منذ 

أن تول���ى الحكم في الدولة. وهو ي���رى مصر في هذا الحلم 

أنها تستأنف مكانتها السابقة كدولة عظمى إقليمية في 

الشرق األوسط، وتملك قدرة على أن تعكس قوة عظمى في 

كل منطقة شرق البحر المتوسط والشرق األوسط وأفريقيا. 

ومن أجل )تحقيق( هذا الحلم يطلب السيس���ي من ش���عبه 

الطاعة والتضحية”.    

وأش���ارت الدراسة إلى أن جميع المش���اريع الكبيرة التي 

تنفذه���ا مص���ر، مثل التس���لح وحف���ر قناة موازي���ة لقناة 

الس���ويس، يديرها الجي���ش، بصورة مباش���رة أو من خالل 

مبادرات مش���تركة مع ش���ركات محلية وأجنبية ومنظمات 

بملكية الجيش. و”يبدو أن السيس���ي يؤمن بأن الجيش هو 

الهيئ���ة الوحيدة الق���ادرة على إنجاز ه���ذه الغايات. وفي 

إث���ر ذلك، فإن مس���اهمة الجيش في االقتص���اد المصري، 

الت���ي كانت بالغة قبل حكم السيس���ي، ازدادت كثيرا. كما 

أن تعيين الجيش من أجل إدارة المش���اريع يمنع انتقادات 

ويسد الطريق أمام أي نقاش علني حول نوعية أو إدارة هذه 

المش���اريع، ألن الجيش يصف أي معلومات تتعلق بأنشطة 

اقتصادية بأنها سرية للغاية”.  

إال أن الدراسة اعتبرت أن تأثير تسلح مصر على إسرائيل 

“ضئي���ل ج���دا”، إذ أن “مص���ر نفذت التزاماته���ا في إطار 

اتفاقية الس���الم مع إس���رائيل على مدار عش���رات السنين 

الماضي���ة. بل إنه منذ صعود السيس���ي إلى الحكم تعززت 

العالقات الثنائية وكذلك مس���توى التعاون بين الدولتين 

بشكل ملحوظ. ولذلك فإن التسلح الحالي لمصر ال ينبغي أن 

يقلق إس���رائيل في األمد القريب. وبرغم ذلك، فإن التسلح 

وس���عي مصر إلى أن تكون دولة عظمى إقليمية مرة ثانية 

ينبغي دراسته بحذر في إس���رائيل. ففي نهاية المطاف، 

الجيش اإلسرائيلي هو الجيش الكبير الوحيد الموجود عند 

حدود مصر، وإس���رائيل ال يمكنها تجاهل التهديد الخفي 

من وراء تسلح بهذا الحجم”.

واعتب���رت الدراس���ة أن “ش���راء طائرات مقاتل���ة عصرية 

مثل ’رافال’ و’ميغ 29’ س���يؤدي إلى تراجع التفوق النوعي 

إلس���رائيل في الجو، وحتى بعد دخول طائرات F-35 )التي 

اش���ترتها إس���رائيل( إلى الخدمة في العام 2017. وسالح 

البحرية المصري أكبر بكثير من س���الح البحرية اإلسرائيلي 

اآلن، وعندم���ا تدخ���ل الس���فن الحربي���ة الس���ت الجديدة 

والغواص���ات الجديدة إل���ى الخدمة في الس���نوات القريبة 

المقبلة، سيكون لمصر سالح بحرية خطر فعال. وثمة تخوف 

خاص من ناحية إس���رائيل يتعالى من صواريخ أرض – جو 

م���ن ط���راز Antey-2500، الذي قد يؤثر على حرية نش���اط 

سالح الجو اإلسرائيلي حتى في المجال الجوي اإلسرائيلي. 

واألمر نفس���ه ينطبق على صواريخ ’موس���كيت’ الموجودة 

على متن س���فن من طراز ’مولنيا’ والت���ي قد تمس بحرية 

عمل سالح البحرية اإلسرائيلية”.  

يسود قلق في إس���رائيل إزاء إبرام مصر، مؤخرا، صفقات 

ش���راء أسلحة بشكل واس���ع، وتتردد تساؤالت في تل أبيب 

حول حاجة مصر، وغايتها باألساس، من شراء هذه األسلحة، 

وخاصة البوارج والغواص���ات والطائرات الحربية. ويتصاعد 

التوجس اإلس���رائيلي خصوصا بسبب إبرام صفقات كهذه 

مع روسيا وفرنس���ا، وليس مع الواليات المتحدة فقط، وهو 

األم���ر الذي يدفع اإلس���رائيليين إلى التس���اؤل حول ما إذا 

كانت مصر تسعى إلى التحرر من حلفها مع أميركا.

ووفقا لدراس���ة صدرت أخي���را عن “معه���د أبحاث األمن 

القوم���ي” في جامعة تل أبيب، ف���إن الرئيس المصري، عبد 

الفتاح السيس���ي، انشغل منذ صعوده إلى الحكم “بعملية 

تسلح شاملة ومتجددة”. ورصدت الدراسة وصول السفينة 

الهجومية البرمائية الجديدة من طراز “ميسترال”، وتحمل 

اس���م “جمال عبد الناصر” إلى ميناء االس���كندرية، في 25 

تموز الماضي، وس���فينة أخرى من الطراز نفسه تحمل اسم 

“أنور الس���ادات”، إلى الميناء نفس���ه، في 6 تشرين األول 

الفائت. 

واعتبرت الدراسة أن “وصول هاتين السفينتين يدل على 

مرحلة أخرى من س���عي مصر إلى إعادة تسلح مصر بصورة 

ش���املة، في السنوات األخيرة. وهي تشير أيضا إلى مرحلة 

هامة في محاوالت مصر تنويع مصادر أس���لحتها، والتحرر 

قها الحصري بالواليات المتحدة”.    
ّ
من تعل

وكان���ت مصر قد حصلت بين العامي���ن 1948 – 2015 على 

مس���اعدات أميركي���ة بمبل���غ 76 مليار دوالر، بم���ا في ذلك 

مساعدات س���نوية بمبلغ 3ر1 مليار دوالر منذ العام 1987، 

وذلك في أعقاب اتفاقية الس���الم الت���ي أبرمتها مصر مع 

إسرائيل برعاية أميركية. 

واقتبست الدراس���ة عن تقرير لمكتب مراقبة الدولة في 

الواليات المتحدة من العام 2006، أن المساعدات األميركية 

ش���كلت 80% من تكلفة مش���تريات مصر لألسلحة. وتكرر 

هذا المعطى ف���ي تقرير مركز األبح���اث التابع للكونغرس 

األميركي، ص���در في العام 2013. وق���ال التقرير األخير إن 

المس���اعدات العس���كرية األميركي���ة لمصر تش���كل ثلث 

ميزانية األمن المصرية. 

إال أن اس���تخدام ق���وات األمن المصري���ة لدبابات وقنابل 

غاز م���ن صنع أميركي في تفري���ق المتظاهرين في ميدان 

التحري���ر في القاه���رة، خالل ث���ورة 25 يناي���ر 2011، أثار 

انتقادات في الواليات المتحدة وتعالت في أعقابها دعوات 

إلى إعادة النظر بالمساعدات المقدمة إلى مصر. 

السيسي يضع خطة تسلح
تش���ير الدراس���ة اإلس���رائيلية إلى أن مصر وضعت خطة 

تسلح ش���املة جديدة، في نهاية العام 2012، وبعد تعيين 

الرئيس الس���ابق، محمد مرس���ي، للجنرال السيس���ي وزيرا 

للدفاع. وأعلنت مصر، بعد ش���هر من ه���ذا التعيين، عن أن 

ألمانيا وافقت على بيعها غواصتين من طراز 209، وذلك في 

موازاة اس���تمرار الدعم األميركي وتطبيق صفقات أسلحة 

جرى توقيعها في وقت سابق. 

وحصل���ت مصر بموج���ب ه���ذه الصفقات م���ع الواليات 

 ،16C/D-F المتح���دة على عش���رين طائرة مقاتلة من ط���راز

 ،64D-AH ”وعشر طائرات مروحية مقاتلة من طراز “أباتشي

وقطع لتركيب 125 دبابة يتم تركيبها في مصر.

لكن في أعقاب االنقالب العسكري الذي أسقط مرسي، في 

تموز العام 2013، وأصبح السيسي الحاكم الفعلي إلى حين 

انتخابه رئيسا، في حزيران العام 2014، قررت إدارة الرئيس 

األميركي، باراك أوباما، تجميد العقود مع مصر ووقف فوري 

لتزويد مصر بأية مس���اعدات عسكرية أخرى، احتجاجا على 

تراج���ع مصر عن طري���ق الديمقراطية وعل���ى قمع الجيش 

لمظاهرات سلمية. 

وتراجعت الوالي���ات المتحدة، الت���ي امتنعت عن وصف 

عزل مرسي ب�”االنقالب”، عن تجميد المساعدات العسكرية 

لمصر تدريجيا، في العام 2015. إال أنه منذ تولي السيس���ي 

منصب الرئاس���ة جرى توسيع خطة التس���لح، وبدأت مصر 

تتج���ه أكثر إلى دول أخرى مصدرة ألس���لحة، مثل روس���يا 

وفرنسا. 

واعتبرت الدراس���ة أنه في هذا الس���ياق كانت روسيا أول 

دولة غير عربية يزورها السيس���ي في أعقاب عزل مرس���ي. 

وس���بقت هذه الزي���ارة تقديرات حول صفقة تش���تري من 

خاللها مصر أس���لحة روس���ية بمبلغ ملياري دوالر. وأشارت 

وس���ائل اإلعالم المصرية حينذاك إلى أن زيارة السيس���ي 

لموسكو تشير إلى أنه “يوجد تأييد كبير ألن تنوع القاهرة 

مزوديها بالسالح”. 

ولم يتم اإلفصاح عن تفاصيل دقيقة حول صفقة كهذه، 

لك���ن الصحافة الروس���ية ذكرت ع���دة منظومات أس���لحة 

وتقدي���رات حول حجم هذه الصفق���ة التي تراوحت ما بين 

مليارين إلى 5ر3 مليار دوالر. لكن حتى شهر تشرين األول 

الماض���ي لم تخرج هذه الصفقة إلى حيز التنفيذ، ويصعب 

معرفة ما تم االتفاق عليه.  

رغم ذلك، أشارت الدراس���ة اإلسرائيلية إلى أنواع أسلحة 

محتملة تضمنتها الصفقة:

29M/-MIG أوال: م���ا بين 46 – 50 طائرة مقاتل���ة من طراز

M2، ووفقا لمصادر روس���ية سيبدأ تزيدها لمصر في العام 

.2017

ثانيا: منظومات دفاع جوي بعيدة المدى )S-300( وقادرة 

على اعتراض صواريخ باليس���تية. وبحسب مصادر روسية 

فإن ه���ذه المنظومة موجودة في مص���ر وتعمل منذ العام 

2014، لكن إسرائيل تعتبر أن هذه تقارير مبالغ فيها.

ثالثا: 50 طائ���رة مروحية مقاتلة من طراز KA-52. وكانت 

هذه جزءا من صفقة ش���راء السفن الهجومية البرمائية من 

طراز “ميسترال” الفرنسية الصنع، لكن ليس واضحا ما إذا 

كانت مصر قد اشترت المروحيات البحرية. 

دراسة إسرائيلية جديدة:

إسرائيل ال يمكنها تجاهل التهديد الكامن في التسلح المصري الهائل!

السفينة »جمال عبد الناصر« تبحر من فرنسا إلى اإلسكندرية.



7 الثالثاء 2016/12/20م الموافق 21 ربيع األول 1438هـ العدد 391 السنة الرابعة عشرة

تقاريــر خــاصـــــــة

س���عى وزير المالية اإلسرائيلي موش���يه كحلون في األسابيع 

األخيرة إلى فتح معركة أراد منها تقليص حجم ما يمكن تسميته 

إس���رائيليا “اليانصيب الخيري” والمراهنات في الرياضة، التي 

تقع تحت إش���راف الحكومة، لكون ه���ذه المراهنات واليانصيب 

تنتشر بشكل خاص بين الفقراء، وتقتطع أجزاء ليست قليلة من 

مداخيلهم الش���هرية، على حس���اب مصاريف الحياة األساسية. 

وقد اعتمد كحلون على توصيات لجنة خاصة أقامها لهذا الغرض.

لكن الحقا نش���ر محاضر االقتص���اد في الجامع���ة العبرية في 

القدس، والخبير في هذا المجال مومي دهان، بحثا واس���عا أجراه 

ف���ي اآلونة األخيرة، ليتأكد أمامه عامالن اثنان: األول أن الجمهور 

األكثر اس���تهالكا لهذا اليانصيب هم الفق���راء وذوو المداخيل 

الضعيفة، برغم ضع���ف احتماالت الفوز،؛ والثان���ي أن الحكومة 

جعلت من هذا قطاعا مربحا لها، بش���كل يناقض الهدف األساس 

منه. 

وفي إسرائيل مؤسستان رسميتان لغرض “اليانصيب”: األولى 

هي ما تس���مى إسرائيليا “مفعال هبايس”، وهي توازي مؤسسة 

“يانصي���ب خيري”، وتابعة لمركز الحك���م المحلي، بمعنى اتحاد 

المجال���س البلدية والقروي���ة. ويعمل ه���ذا اليانصيب بموجب 

قانون خاص، ولوزارة المالية صالحيات في تحديد عمل مؤسسة 

اليانصيب هذه. أما المؤسسة الثانية فهي مركز المراهنات في 

الرياضة، باألس���اس لكرة القدم اإلس���رائيلية، وفي مواسم أخرى 

أيضا العالمية، وأضيفت لها في السنوات األخيرة أيضا مراهنات 

على س���باق الخي���ل. ويعمل مركز المراهنات ه���ذا أيضا بموجب 

قانون خاص به، وتحت إشراف وزارتي الرياضة والمالية. 

وتص���رف مؤسس���ة “مفعال هباي���س” الميزاني���ات الفائضة 

من أش���كال اليانصيب المتع���ددة على بناء مؤسس���ات ثقافية 

وتعليمي���ة، ومراك���ز جماهيرية في مختلف البل���دات. وفي هذا 

المجال أيضا هناك تمييز واضح ضد البلدات العربية. أما مؤسسة 

المراهن���ات ف���ي الرياضة، فإنه���ا تصرف الفائ���ض على الفرق 

الرياضية المختلفة. وتتجه حصة األسد لفرق كرة القدم، وتليها 

فرق كرة السلة.

المراهنات واليانصيب بدال من الكازينو
ف���ي س���نوات األلفين عل���ى وج���ه الخصوص تش���عبت ألعاب 

اليانصيب في هاتين المؤسستين، بعد أن كان “مفعال هبايس” 

على مر الس���نين يرتكز على لعبتين فقط، هم���ا “اللوطو” وهي 

اللعبة العالمية، والثانية س���حب أرقام يانصيب. وفي س���نوات 

الثمانين المتأخرة ظهرت لعبة لألرباح الفورية تعتمد على قشط 

أوراق. ولكن ابتداء من س���نوات التسعين األخيرة، بدأت تتشعب 

ألعاب مفعال هبايس، وفي س���نوات األلفين انضمت لها أجهزة 

الكترونية، أش���به بألعاب الكازينو. وهذه األخيرة بالذات جذبت 

اليها جمهورا، نس���بة عالية منه م���ن المدمنين على المراهنات 

والقمار.

وأيضا في مؤسسة المراهنات تشعبت المراهنات، لتشمل في 

السنوات األخيرة المراهنات على سباق الخيل أيضا في مباريات 

عالمية.

واتسع عمل قطاع المراهنات الرسمي، في خضم جدل إسرائيلي 

حول تش���ريع قانون يس���مح بفتح كازينوهات للقمار. وحس���ب 

تقارير سابقة فإن من أشد المتحمسين لهذا األمر رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو، الذي يزعم أن كازينو في إس���رائيل س���يقلص 

حجم الس���فر إلى الخارج، ابتداء من مصر ودول مجاورة، للعب في 

الكازينو. إال أن األمر يلقى معارض���ة األحزاب الدينية المتزمتة، 

وأيضا معهم وزير المالية كحلون، الذي سعى إلى تقليص حجم 

المراهنات.

فقد أقام كحلون مع توليه منصب وزير المالية قبل عام ونصف 

الع���ام طاقما في وزارته، لفحص ُس���ُبل تقليص حجم المراهنات 

المرخص���ة. والحقا أعلن نيته الطل���ب من “مفعال هبايس” وقف 

العمل باألجهزة االلكترونية، ووقف المراهنات على سباق الخيل. 

كما سعى كحلون إلى رفع الضريبة على األرباح الكبرى ابتداء من 

50 ألف ش���يكل، إلى نسبة 35%، بدال من 30% اليوم و25% حتى 

قبل ثالث س���نوات. كما أراد كحلون تخفيض الحد األدنى الملزم 

بالضريبة الى 1300 دوالر )5 آالف شيكل(.

وحسب ما ورد في نهاية األسبوع، فإنه على الرغم من المعارضة 

القوي���ة التي ظهرت في لجنة المالي���ة البرلمانية لرفع الضريبة 

على األرباح فقد تقرر رفع الضريبة الى 35%، ولكن مع إبقاء الحد 

األدنى القائم الملزم بالضريبة، وهو 50 ألف شيكل.

ووفقا لخبراء تكلم���وا أمام اللجنة، فإن رف���ع الضريبة الى هذا 

الحد سيشجع أكثر القمار والمراهنات غير القانونية، التي تقدر 

الش���رطة حجمها السنوي بما بين 10 مليارات الى 15 مليار شيكل 

)ما بين 6ر2 الى 9ر3 مليار دوالر(. ورغم االتفاق المعلن فإن نسبة 

الضريبة النهائية س���تتضح بع���د االنتهاء من إق���رار الموازنة 

العامة للعامين 2017 و2018.

كما طلب كحلون منع تش���غيل شخصيات مشهورة من فنانين 

ورياضيي���ن وغيره���م ف���ي الحم���الت الدعائية للتش���جيع على 

المراهنات على أش���كالها المختلفة. وجدد كحلون في الس���ياق 

ذاته اعتراضه على إقامة كازينو في إسرائيل، وقال إنه طالما هو 

وزي���ر للمالية فلن يكون كازينو في إس���رائيل. وطيلة الوقت كان 

ي���ردد كحلون مقولة أن اليانصيب، ورغم القيود المفروضة عليه، 

يس���تنزف أموال الفقراء والشرائح الضعيفة، الذين يغرقون في 

أحالم الفوز بالجوائز الضخمة رغم ضعف احتماالت الفوز.

وكما ذكر، فإن كحلون أعلن في الصيف الماضي معارضته لفتح 

كازينو، رغم س���عي رئي���س الوزراء بنيامي���ن نتنياهو إلى إقامة 

كازينو في مدينة إيالت على وجه الخصوص في س���بيل تشجيع 

الس���ياحة اليها، أو عل���ى األقل لمواجهة خ���روج العبي ومدمني 

الكازين���و إلى الخارج، وبضمن ذلك الفندق الحدودي مع مصر في 

منطقة طابا.

وكان نتنياه���و قد توج���ه قبل عام إلى وزير الس���ياحة ياريف 

ليفين، وإل���ى وزير المواصالت يس���رائيل كات���س، طالبا منهما 

أن يفحص���ا مج���ددا إمكانية إقام���ة كازينو في إي���الت. كما كان 

نتنياهو قد أقدم على محاولة كهذه في الحكومة قبل الس���ابقة، 

إال أنه واج���ه عقبات كثيرة من عدة جهات، من بينها المتدينون 

المتزمت���ون »الحريدي���م«، وجه���ات اقتصادية أخرى، وحس���ب 

المصادر اإلسرائيلية فإن عقبات الماضي ما تزال قائمة في وجه 

محاولة كهذه.

ويرفض المتدينون المتزمت���ون )الحريديم( فتح »كازينو« في 

إس���رائيل. ويطالب المتدينون أن تبقى المراهنات تحت إشراف 

ومراقبة المؤسس���ة الرس���مية، وحتى أن كل تغيير في أش���كال 

الس���حب في المركزين القائمين بحاجة إلى موافقة مباش���رة من 

وزير المالية.

ونضي���ف هن���ا أن االنطباع الس���ائد هو أن مرك���زي المراهنات 

واليانصيب السابق ذكرهما، ولكن بشكل خاص »مفعال هبايس« 

يتحكم في نتائج لعبة »اللوطو«، وهذه ش���بهة قائمة على مدى 

عش���رات السنين. وعلى س���بيل المثال، يسعى »مفعال هبايس« 

إلى عدم وجود فائز بالجائزة الكبرى في اللوطو، على مدى أسابيع 

عديدة تس���بق األعياد اليهودية المركزية، بهدف جعلها جائزة 

تراكمية، تصل إلى عش���رات الماليين، ما يزيد االقبال أكثر على 

 أمواال أضخم على المؤسسة.
ّ
سحب اللوطو، وبالتالي تضخ

الفقراء وأرباح الحكومة
يق���ول الخبي���ر االقتصادي مومي ده���ان، الذي أج���رى البحث 

المذكور، ونش���ر مقاطع منه في سلسلة مقاالت في صحيفة »ذي 

مارك���ر« االقتصادية، إنه خالل البحث ذهل من مدى تضخم حجم 

المراهنات في إس���رائيل، دون أن تفحص األمر أي جهة رسمية. 

وهذا األمر س���اهم بش���كل كبير في تدهور أوضاع عشرات آالف 

العائالت، خاصة من العائالت الفقيرة، ومن الش���رائح الوس���طى 

المتدني���ة. ويقول إن »مفع���ال هبايس« ومرك���ز المراهنات في 

الرياضة تحوال إلى آلة تدمير العائالت في إسرائيل.

وتبي���ن من البح���ث أن الغالبية الس���احقة من محطات س���حب 

اليانصيب والمراهنات منتش���رة في أحياء الش���رائح الوس���طى، 

وبدرجة أقل في األحياء الفقيرة. غير أن الشرائح الفقيرة تصرف 

أم���واال أكثر بكثير م���ن غيرها على المراهن���ات واليانصيب، في 

انتظار الجائزة التي قد تخلصها م���ن دائرة الفقر. لكن النتيجة 

تأتي عكس���ية ألن ه���ذه األموال تصرف على حس���اب مصاريف 

أساس���ية للعائالت الفقيرة، وحتى أنها ف���ي الكثير من األحيان 

تأتي على حساب المواد الغذائية.

والحكوم���ة ال تبالي أمام ه���ذا الوضع، ال بل رفع���ت الكثير من 

القي���ود أمام ه���ذه المراهنات، ألنها تش���كل عملي���ا مدخوالت 

إضافي���ة لخزينة الدولة، وتخفف عل���ى الخزينة مصاريف أخرى. 

فم���ن ناحية تجبي الحكومة ضريبة بنس���بة 30% على كل جائزة 

ابتداء من 50 ألف شيكل، وهذا يعادل أكثر من 13 ألف دوالر، مما 

يضمن مداخيل بمئات ماليين الشواكل سنويا.

ولكن ليس هذا فقط، بل إن كل حكومة، حينما تعد ميزانيتها 

الس���نوية في مجالي التعليم والرياضة، تأخ���ذ بعين االعتبار ما 

صرفت���ه مؤسس���ة »مفعال هباي���س« على بناء مرك���ز تعليمية 

وجماهيري���ة في مختلف البل���دات، بما يقّدر بنح���و مليار دوالر 

س���نويا. وأيضا ما يصرفه مركز المراهنات على الفرق الرياضية، 

ب���دال من أن تك���ون هذه أم���وال إضافية تزيد م���ن تطوير البنى 

التحتية.

وحس���ب تقديرات العام الماضي 2015، ف���إن حجم المراهنات 

واليانصي���ب بلغ 10 مليارات ش���يكل، وهو ما يع���ادل 2,6 مليار 

دوالر. في حين أن 8ر4 مليار شيكل منها تعود كجوائز من الدنيا 

إلى األعلى، بينما أكثر من 2ر1 مليار ش���يكل تصرف على الجهاز 

اإلداري وعم���والت البائعي���ن، ويبقى أقل من 4 مليارات ش���يكل 

للصرف على مؤسسات. 

وهذا يعني حس���ب نتائج البحث، أن هذا المش���روع »الخيري« 

جاء عل���ى أكتاف الفقراء، وأمواله توزع عل���ى المجتمع ككل، عدا 

الجوانب الهّدامة الكثيرة في هذا القطاع، وبشكل خاص التدمير 

االقتصادي للشرائح الفقيرة والضعيفة والوسطى الدنيا. ويقول 

البحث إنه إذا كانت نسبة 1% من جمهور البالغين متورطة بإدمان 

وشبه إدمان على السحب والمشاركة في المراهنات، فهذا يعني 

عشرات آالف العائالت المتورطة. 

ويقول الباحث إن نس���بة 1% هي نسبة محافظة جدا، ففي كندا 

جرى قبل عامين بحث أظهر أن نس���بة نصف بالمئة وحتى %7,6 

من جمهور البالغين متورط بهذا المس���توى أو ذاك بالمراهنات 

وس���حب اليانصي���ب. لذا ذهب الباحث اإلس���رائيلي إلى نس���بة 

متدنية لتقدير أعداد العائالت التي تتأثر س���لبا بقدر كبير من 

المشاركة في المراهنات واليانصيب.

ويوصي الخبي���ر االقتصادي دهان وزارة المالية بأن تتمس���ك 

باإلجراءات التي عرضها في األشهر األخيرة، وأولها منع استمرار 

العم���ل باألجهزة االلكترونية في س���حوبات »مفع���ال هبايس«، 

كونها تش���جع على اإلدم���ان. وأيضا منع المراهنات على س���باق 

الخيل، من باب تقليص مجال المراهنات وفرض قيود أكثر عليه.

كذلك يوصي دهان بفرض قيود على ش���كل التس���ويق وعلى 

مضامين الدعايات، فمثال الحظ دهان أن دعاية »مفعال هبايس« 

على سحب اليانصيب التقليدي، وهي الدعاية الشهيرة: »انتظر 

مكالمة من أريئيال«، موجهة أساسا للشرائح الفقيرة والضعيفة. 

وأريئيال هذه هي موظفة »مفع���ال هبايس«، التي تجري اتصاال 

هاتفيا بصاحب الجائزة الكبرى، وبمن يفوز بسيارة أسبوعيا. ورأى 

أن ف���ي مضامين الدعايات ما هو موجه للش���رائح ذات المداخيل 

المحدودة، إلغرائها برفع مستوى معيشتها.

كم���ا يوصي دهان أيضا بما طرحه من قبل وزير المالية كحلون، 

وهو منع تش���غيل المش���اهير من فنانين ورياضيين بارزين في 

دعايات اليانصيب ومركز المراهنات، بهدف تقليص حجم اإلغراء 

والضغط على الجمهور للمشاركة في السحوبات والمراهنات. 

 بح���ث إس���رائيلي جديد عل���ى وجود ارتف���اع حاد في 
ّ

دل
نسبة العاملين في إس���رائيل الذين يشتكون من مستويات 
متفاوتة من االس���تبداد في مكان العمل، إذ بلغت النس���بة 
70%، وهي تضاعف نسبا في دول متطورة عديدة في العالم. 
كما بي���ن البحث أن 6% من العاملي���ن، أي حوالي 200 ألف 
عامل، اش���تكوا من حاالت اس���تبداد قاس���ية جدا في مكان 

العمل. 
ويبق���ى القطاع الذي يتعرض فيه العاملون إلى اس���تبداد 
قاس هو شركات القوى العاملة، في حين أن الجمهور الغائب 
عن هذه االبحاث، وهو األكثر عرضة لالس���تبداد، هم العمال 

من الضفة الفلسطينية المحتلة.
وأج���رى هذا البح���ث محاضران م���ن كلية “كني���رت” على 
ضفاف بحيرة طبريا، لصالح وزارة االقتصاد، وقد استعرضته 

صحيفة “ذي ماركر” االقتصادية مؤخرا. 
ويق���ول البحث إن اش���كال االس���تبداد في م���كان العمل 
متع���ددة، ولكنه���ا تنعكس عل���ى انتاجية العمل، وش���كل 
انتظام العامل في الدوام اليومي، إذ أن الضغوط النفس���ية 

تقود إلى تغيب العامل.
ش���مل البحث عينة نموذجية من 886 عام���ال من المناطق 

والقطاعات المختلفة. 
وكما ذكر فق���د تبين أن 70% من العاملين يش���تكون من 
استبداد بهذا المس���توى أو ذاك، وهذا أعلى بنسبة 5% عما 
كان في بحث س���ابق. وللمقارنة، فإن نسبة الذين اشتكوا من 
االستبداد في إسبانيا 21%، وفي الواليات المتحدة األميركية 
33%، وفي بريطانيا 35%. إلى ذلك، وحسب التقديرات، فإن 
6% من العاملين اشتكوا من اس���تبداد قاس وبوتيرة عالية، 

وهؤالء يقدر عددهم بحوالي 200 ألف عامل وعاملة.
ويقسم البحث االستبداد إلى ثالثة أنواع اساسية: استبداد 
متعلق بالعمل، وخالله يبادر المسؤول إلى مضايقات للعامل، 
على خلفية ش���كل تنفي���ذه للمهمات. والثاني، اس���تبداد 
على خلفية ش���خصية تتعلق بالعامل ذات���ه، وهذا يتضمن 
اهانات ش���خصية. والنوع الثالث يص���ل إلى حد التهديدات 

باالعتداءات الجسدية، وإلى صراخ وموجات غضب.
ويقول البحث إن الرجال اش���تكوا من التعرض لالس���تبداد 
أكث���ر من النس���اء. ويؤك���د أن العاملين العرب اش���تكوا من 
االس���تبداد أكثر من اليهود. كذلك فإنه كلما كان العمر أقل، 
كانت الشكاوى أكثر. والجمهور األكثر عرضة لالستبداد، هم 
العاملون من خالل شركات القوى العاملة، التي سنأتي عليها 

بتفصيل أوسع.
كذلك بّين البح���ث أنه كلما كانت ش���روط العمل متدنية، 
وكذا الرواتب، فإن مستويات االس���تبداد تكون أقسى، كون 
العاملين ف���ي هذه الظروف، على األغل���ب، من دون مؤهالت 

عمل، ويعملون في وظائف صعبة، ال تحتاج إلى مؤهالت.
وأجرى البحث البروفس���ورة س���يفيل هايلبرون، والدكتور 
ياري���ف ايتس���كوفيتش، وق���اال لصحيف���ة “ذي ماركر” إن 
العاملين الذين اش���تكوا من االس���تبداد في م���كان العمل، 
اش���تكوا أيضا من حوادث عمل، وهم الشريحة األكثر تغيبا 
عن م���كان العمل. وحس���ب البحث، فإن م���ن يتلقون معاملة 
استبدادية، يتغيبون عن العمل بسبب المرض بنسبة أكثر ب� 

5% من المعدل القائم لدى باقي العاملين.
ورغم ذلك، ق���ال العامل���ون الذين يواجه���ون التصرفات 
االس���تبدادية إنهم بمعدل أربع مرات في السنة يأتون إلى 
العم���ل على الرغم م���ن أنهم مرضى. ويتبي���ن أيضا أن %12 
لديه���م ميل للتأخر عن س���اعة بدء العم���ل. وقال 5ر3% من 
الذين تعرضوا لالس���تبداد إنهم تعرضوا ألش���كال متعددة 
من حوادث العمل، بمعدل عش���ر مرات في الس���نة، بينما من 
ال يتعرض لالس���تبداد يتعرض لمعدل ثالث���ة حوادث عمل 
بالسنة، ما يعني أن المعرضين لالستبداد هم عرضة لحوادث 

العمل أكثر بثالثة أضعاف من زمالئهم.

ضحايا االستبداد  األعنف
يش���ير البحث في وزارة االقتصاد إلى أن نس���بة االستبداد 
األعلى نجدها في ش���ركات الق���وى العاملة، وهي ش���ركات 
مقاول���ة تحص���ل على مئ���ات آالف الوظائف من مؤسس���ات 
حكومي���ة وش���ركات وغيرها، لتش���غيل عاملي���ن في ظروف 
عمل هي األس���وأ، ولكن ليس ه���م وحدهم، بل أيضا جمهور 
العاملين من الضفة الفلسطينية المحتلة الغائب عن البحث 
المذكور، ووفق سلسلة من التقارير األخرى فإن هذا الجمهور 

هو األكثر عرضة لالستبداد.
وهناك تسميتان في إسرائيل لهذه الشركات، إال أن جوهر 
نظام العمل فيها يبقى متشابها الى درجة التطابق. فهناك 
ش���ركات قوى عاملين، تؤم���ن عاملين في مج���االت مختلفة 
للمؤسسات، مثل موظفي اس���تقبال الجمهور في الحسابات 
الجارية في البنوك. وثانيا هناك شركات مقاولة، ومثل هذه 
الشركات تأخذ من المؤسس���ة أو الشركة أحد أقسام العمل، 
مثل النظافة والحراسة، لكن ايضا مشاريع أكبر مثل الحصول 
على مش���اريع تربوي���ة وتعليمي���ة ال منهجية م���ن وزارتي 
الثقافة والتعلي���م، وايضا من وزارة الرف���اه االجتماعي، في 
ما يخص خدمات اجتماعية. وفي الس���نوات القليلة األخيرة، 
تحصل شركات على مشاريع “لتأهيل العاطلين عن العمل”، 

من وزارة االقتصاد.
ونظ���ام العمل ضمن ش���ركات الق���وى العاملة وش���ركات 
المقاولة، وإن تراجع حجم انتش���ارها أو حوصر في السنوات 
القليل���ة األخيرة، ما زال قائما وبق���وة، ومئات آالف العاملين 
يضطرون للعمل من خالل هذه الش���ركات، التي تسود فيها 
ش���روط عمل اس���تبدادية، منزوعة من الغالبية الساحقة من 
الش���روط االجتماعية، ومس���توى رواتب متدني���ة، وغالبا ما 
ينه���ي العامل عمله قبل بدء اس���تحقاقه لش���روط الضمان 

االجتماعي، من مكافآت وغيرها.
وتس���عى الحكومة والمؤسس���ات الرس���مية والش���ركات 
الخاصة، من خالل اس���ناد ه���ذه الوظائف لهذه الش���ركات، 
لتخفيف كلف���ة العمل على المدى القري���ب والمدى البعيد، 
كذلك ف���إن مرافق العمل هذه كلها إن كانت عامة رس���مية 
أو خاصة، تك���ون بعيدة عن احتماالت نش���وب نزاعات عمل، 
وتنظيم العمال، ونضاالت عمالية تطالب بتحس���ين ش���روط 

العمل.
والعامل من خالل هذه الش���ركات يبقى في حالة الش���عور 
بعدم االس���تقرار في م���كان العمل، وله���ذا فالكثير منهم 
يضطرون للقب���ول بمتطلبات عمل غي���ر منطقية، وفي كثير 
من األحيان مهينة، هذا إن كان على مس���توى األعمال التي ال 
تتطلب أي نوع من المؤهالت، مثل خدمات النظافة وما شابه، 
أو تل���ك التي تتطلب مؤهالت علمية، ومنها عالية، الش���غال 
وظائ���ف في قطاع���ات مثل التعلي���م والثقاف���ة، والخدمات 
االجتماعية، وحتى الطبية في أحيان عديدة، خاصة في قطاع 

الصيدلة. 
ويقول البحث ذاته إن العاملين من خالل ش���ركات القوى 
العاملة، اش���تكوا من وتيرة تصرفات استبدادية أكثر من 
غيرهم، إذ قال 24% من الذين يواجهون االس���تبداد إنهم 
يواجه���ون تصرفات اس���تبدادية من المس���ؤول عنهم، 
 ش���هريا إلى مرة يوميا. بينما هذه 

ّ
بوتيرة تتراوح من مرة

النسبة في القطاع الصحي تنخفض إلى 14%، وفي القطاع 
العام %11. 

وق���ال تقرير آخ���ر لدائرة المحاس���ب العام للدولة، نش���ر 
في األس���بوع قبل الماضي، وهو األول من نوعه، إن ش���ركات 
المقاول���ة، وعلى الرغ���م من عدة أنظمة جدي���دة وضعت في 
الس���نوات القليلة األخي���رة، تواصل خرق حق���وق العاملين 
لديها، خاص���ة أولئك العاملين في قطاعي النظافة والصحة. 
وتبين م���ن التقرير أن الحكومة تدفع لهذه الش���ركات على 
خدمات النظافة والحراس���ة والس���فريات المنظمة لعاملين، 
اكثر من 4ر1 مليار ش���يكل، وهو م���ا يعادل 68ر3 مليار دوالر 
سنويا. وهذه ميزانية تدل على حجم الوظائف التي تعطيها 
الحكومة لهذه الش���ركات، التي بطبيع���ة الحال تجني أرباحا 

هائلة على أكتاف العاملين.
وقال تقرير س���ابق لمركز “طاوب” لألبحاث االجتماعية، إن 
نسبة المهاجرين الجدد الذين هاجروا في سنوات التسعين 
واأللفين، العاملين ضمن شركات القوى العاملة، بلغت قرابة 
62% م���ن اجمالي العاملي���ن ضمن هذه الش���ركات، رغم أن 
نسبتهم من القوى العاملة في إسرائيل 32%. وبلغت نسبة 
النس���اء من بين اجمالي العاملين في هذه الش���ركات قرابة 
5ر57%، وكانت النس���بة أعلى في س���نوات مضت، كما يقول 
البحث، ولكنها تبقى عالية جدا. كذلك فإن نس���بة العاملين 
بوظائف كاملة في هذه الش���ركات أقل م���ن 54%، وتبين أن 
35% م���ن العاملين في وظائف جزئي���ة يرغبون في الحصول 

على وظائف كاملة ولكن هذا ليس متوفرا لهم. 
ويقس���م التقري���ر العاملي���ن ضم���ن هذه الش���ركات إلى 
مجموعتين، ش���ركات تق���دم خدمات مح���ددة، مثل نظافة 

وحراس���ة، وهي ال تعد حس���ب التقرير ضمن شركات القوى 
العاملة، والمجموعة الثانية هي شركات قوى عاملة متعددة 
المجاالت، إال أنه في الحوار العام في إس���رائيل يتم التعامل 
مع هاتين المجموعتين على أساس واحد، وهناك شبه اجماع 
بين القوى االجتماعية على أن هذه شركات استغاللية للقوى 

العاملة. 
وق���د أظه���ر التقرير مج���ددا أن حوال���ي ثل���ث العاملين 
يتقاضون في محيط الح���د األدنى من الرواتب، وأن 50% من 
األجيرين يتقاضون أقل من 71% من معدل األجور العام، وأن 
75% من األجيرين يتقاضون أقل من معدل الرواتب الرسمي.  
ويظه���ر من التقرير أيضا أن 11 ألف عامل في القطاع العام 
)الحكوم���ي( عملوا من خالل ش���ركات قوى عامل���ة، في العام 
قبل الماضي 2014، وهذا أكثر بنس���بة 15% عما كان في العام 
2013، على الرغم من اتساع المطالبة بوقف ظاهرة التشغيل 
هذه ف���ي القطاع العام تحديدا، علما ان الحديث أوس���ع في 

القطاع الخاص. 
وتبقى الش���ريحة البعيدة عن األنظار، وعلى األغلب ليست 
في حس���ابات التقارير واالبحاث اإلس���رائيلية، هي العاملون 
الفلس���طينيون م���ن الضف���ة المحتلة، الذي���ن تعلو وتهبط 
أعداده���م بفعل األوضاع األمنية من جهة، ولكن أيضا بفعل 
الحسابات االقتصادية للحكومة اإلسرائيلية وقطاعات العمل 
المركزية التي تستوعب العاملين وبشكل خاص في قطاعي 

البناء والزراعة.
وحس���ب تقري���ر إس���رائيلي س���ابق، ف���إن كلف���ة العامل 
الفلس���طيني أقل من العامل األجنبي، حت���ى وإن كان األجر 
االجمال���ي يب���دو متقارب���ا، ولكن ف���ي المقابل ف���إن العامل 
األجنبي يرسل حصة األسد من راتبه إلى وطنه، بينما العامل 
الفلس���طيني يعود به إلى بيته ويصرف���ه محليا، وهذا بحد 
ذات���ه مثمر لالحتالل، ك���ون االقتصاد الفلس���طيني مرتبطا 
تقريب���ا كليا باالقتصاد اإلس���رائيلي الذي يس���يطر على كل 

مرافق الحياة.
ومش���اهد االس���تبداد هنا متنوعة، تبدأ من ش���كل وصول 
العامل إلى مكان العمل في داخل إسرائيل والعودة منه إلى 
البيت. وفي كثير من األحيان، فإن الحديث عن عدد س���اعات 
سفر في االتجاهين قد يقارب عدد ساعات العمل. ولكن ليس 
ه���ذا وحده، إذ تصدر الكثير م���ن التقارير التي تتحدث عن 
س���لب العاملين الفلس���طينيين حقوقهم، وفي العديد من 
األحيان عدم حصولهم عل���ى رواتبهم عن العمل، عدا عن أن 
العام���ل ال يعرف مصيره في اليوم التال���ي، إذ أن الكثير من 

الظروف التي تحدد مسألة وصوله إلى العمل غير معروفة.
وقب���ل أيام ص���در تقري���ر إس���رائيلي بين أن المؤسس���ة 
اإلس���رائيلية ال تح���رر للعم���ال الفلس���طينيين مقابل أيام 
الم���رض، رغم اقتطاع نس���بة من رواتبهم، وتبين أن نس���بة 
التجاوب مع الطلب���ات المقدمة للحص���ول على المخصصات 

بالكاد تتجاوز نسبة 5ر%1.
أكث���ر م���ن ه���ذا، ف���إن وزي���رة الع���دل أييليت ش���اكيد 
أصدرت أنظمة من ش���أنها أن تش���كل صعوب���ة أمام العمال 
الفلسطينيين، لرفع دعاوى ضد مشغليهم اإلسرائيليين، إذ 
تقضي األنظمة بالزام المش���تكين بدف���ع كفاالت مالية تعد 
باهظ���ة للمحاكم، لصرفه���ا في حال خس���روا الدعاوى التي 
رفعوها. وجاءت هذه األنظمة بعد أن كان الكنيس���ت قد اقر 
بالقراءة التمهيدية في ش���هر شباط من العام الجاري قانونا 

لذات الغرض. 
ونشير هنا إلى أن البحث اشار أيضا إلى أن العاملين العرب 
أكث���ر عرضة للتصرفات االس���تبدادية، وباإلم���كان ربط هذا 
ببؤس أوضاع سوق العمل في المجتمع العربي، بفعل سياسة 
التضيي���ق، التي ه���ي ضمن سياس���ة التميي���ز العنصري. 
والقص���د هنا قلة ف���رص العمل، واالرتفاع الحاد في نس���بة 
البطالة، واضطرار نس���بة 70% من القوى العاملة، وقد تكون 

أكثر، لمغادرة بلداتها يوميا لغرض العمل.
من ناحية ثانية، فإن شروط العمل القاسية ال تقتصر على 
أماكن العمل الي يملكها يهود، بل أيضا لدى مقاولين عرب، 
الذين بغالبيتهم الساحقة يعملون بموجب مقاوالت ثانوية، 
بمعنى أنه���م يحصلون على مش���اريع م���ن مقاولين يهود 
كبار يف���وزون بمناقصات، وتكون قيمة العرض لدى المقاول 
الثانوي أقل، وهذا ينعكس فورا على ش���روط عمل العاملين 
العرب، الذين يضطرون للعمل مقابل رواتب متدنية وشروط 

عمل أقسى.

بحث جديد:

“اليانصيب الخيري” في إسرائيل على أكتاف الفقراء!

*خبير من الجامعة العبرية يثبت أن الجمهور األكثر سحبا لليانصيب
 من الشرائح الوسطى الدنيا ومن الفقراء وهذا يدّمر عشرات آالف العائالت*

70% من العاملين في إسرائيل يشتكون من االستبداد في أماكن العمل!
*النسبة في إسبانيا 21% وفي الواليات المتحدة 33% وفي بريطانيا 35% *تقديرات: 200 ألف عامل اشتكوا من استبداد قاس جدا 

في مكان العمل *األكثر عرضة لالستبداد: العاملون من خالل شركات القوى العاملة وعمال الضفة الغربية*

عمال فلسطينيون في حافلة بعد يوم عمل في اسرائيل.
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قراءة وتحليل برهوم جرايسي:

أظه���ر تقرير الفقر الرس���مي الجديد لمؤسس���ة الضمان االجتماعي )مؤسس���ة 
التأمين الوطني( اإلسرائيلية الصادر في األسبوع الماضي عن العام 2015، أن الفقر 
يواصل تراجعه بين اليهود وحدهم، بينما يواصل ارتفاعه بين العرب، على الرغم 
م���ن التراجع الحاد في معدل الوالدات، وبات نصف المعدل بين اليهود المتدينين 

المتزمتين “الحريديم”، الذين هم بالذات سجل الفقر بينهم تراجعا. 
وق���ال التقرير إن نس���بة الفقر على مس���توى الجمهور العام ق���د تراجعت إلى 
7ر21%، مقابل 22% في العام 2014. غير أن هذه النس���ب هي بعد دفع المخصصات 
االجتماعية، إذ حسب التقرير فإن نسبة من هم في دائرة الفقر تزيد عن 31%، بعد 

احتساب من ارتفعوا قليال عن خط الفقر بفعل المخصصات االجتماعية.

خط الفقر
ورفعت مؤسس���ة الضم���ان االجتماعي خ���ط الفقر للعام الماض���ي، بما يزيد عن 
نس���بة 6ر2%، بعد األخذ بالحسبان سلسلة من ارتفاع االسعار وكلفة الحياة، رغم أن 
التضخم المالي س���جل في العام الماضي 2015 نسبة “سلبية”، -1%،  إال أن مستوى 
المعيشة سجل ارتفاعا بنسبة 8ر1%. وخالل العامين الماضيين، 2014 و2015، سجل 
التضخم تراجعا تراكميا بنس���بة 2ر1%، إال أن مؤسسة الضمان رفعت خط الفقر في 

العامين معا بنسبة 36ر%5.
وهذه قد تكون احدى نقاط تفس���ير عمق الفقر أكثر لدى الجمهور العربي، الذي 
نسبة العاملين فيه في القطاع الخاص، واألعمال التي ال تحتاج لمؤهالت ومعدالت 

الرواتب فيها هي األدنى، هي نسبة العاملين األعلى من أي جمهور آخر.  
وفي عرضنا لخط الفقر، أجرينا حس���اب الدوالر هنا على أساس صرف 8ر3 شيكل 
للدوالر لدى اعداد هذا التقرير. وكانت بالنس���بة للفرد الواحد 3158 ش���يكال )831 
دوالرا(، وهو يزيد بنس���بة 25% عن خط الفقر األساس���ي للفرد الواحد، أما بالنسبة 
لعائلة من ش���خصين، فإن خ���ط الفقر ب���ات 5053 ش���يكال )1330 دوالرا(، وثالثة 
أش���خاص 6696 ش���يكال )1762 دوالرا(، وأربعة أشخاص 8086 شيكال )2127 دوالرا(، 
وخمس���ة أشخاص 9475 ش���يكال )2494 دوالر(، وستة أشخاص 10739 شيكال )2826 
دوالرا(، وس���بعة أش���خاص 12002 ش���يكل )3158 دوالرا(، وثمانية اشخاص 13139 

شيكال )3458 دوالرا(، وتسعة أشخاص 14150 شيكال )3724 دوالرا(.

نسب الفقر والعرب
وقال تقرير الفقر، الذي يس���لط الضوء أكثر على نس���ب الفقر بين العائالت، إن 
الفقر بينها هذا العام بلغ 1ر19%، بارتفاع طفيف عن العام 2014 الذي سبق 8ر%18، 
ونس���بة 6ر18% في العام 2013. أما على مس���توى االفراد، فإن نس���بة الفقر بلغت 
7ر21%، بتراجع عما كان في العام 2014، بنس���بة 22%، كما أن الفقر بين األوالد هبط 
من 31% إلى نسبة 30%. وبين المسنين هبط من 5ر19% في العام 2014 إلى 2ر%18.

وعلى مس���توى الش���رائح، فإن الفقر بين اليهود على المستوى العام بلغ 8ر%13 
للعائالت، و1ر14% على مستوى االفراد، و8ر19% بين األوالد، و2ر15% بين المسنين. 
أما بين المتدينين المتزمتين “الحريديم”، فقد س���جل الفقر هبوطا حادا بنس���بة 

لم نشهدها من قبل لدى أي من الشرائح، وخالل عام واحد فقط. فقد هبطت نسبة 
الفق���ر بين عائالتهم من 3ر54% في العام 2014 إلى نس���بة 6ر48% في 2015. وبين 
االفراد من 7ر59% إلى 4ر55% وبين أطفالهم من 1ر66% إلى 1ر63% وبين المسنين 

لديهم من 1ر37% إلى %29. 
وحس���ب التقديرات، فإن الحريديم يش���كلون حوالي 5ر15% من اجمالي اليهود، 
وأكثر من 18% من أطفال اليهود، وأقل من 10% بين المسنين. وفي حسابات أخرى، 
باإلمكان القول إن نس���بة الفقر بين اليهود م���ن دون حريديم كالتالي: 5ر7% إلى 
8% على مستوى االفراد، وأكثر من 10% بين األطفال، و7ر1% بين المسنين اليهود 

من دون حريديم. 
أما بين العرب، فإن نسب الفقر سجلت ارتفاعا على كافة المستويات، فقد ارتفع 
الفقر بين العائالت من 6ر52% في العام 2014 إلى 3ر53% في العام الماضي. وبين 
األفراد من 54% إلى 8ر54%. وبين األطفال من 5ر63% إلى 6ر65%. أما بين المسنين 
الع���رب فقد كان هناك هبوط حاد من 1ر64% إل���ى 4ر52%. ويعود هذا الهبوط بين 
المس���نين كما يبدو إلى االرتفاع المحدود في مخصصات الش���يخوخة، وأيضا إلى 

تراجع أعداد المسنين الذين ليس لديهم راتب تقاعدي. 

فقر العرب أشد عمقا
الج���دول األهم الذي يش���ير الى الفرق في عمق الفقر، هو ذلك الذي يش���ير الى 
نس���بة الفق���ر قبل وبعد دفع المخصص���ات االجتماعية، ليتضح كم���ا هو دائما أن 
الفقر بين العرب أشد عمقا، وحتى أكثر من سنوات مضت، إذ رأينا أن المخصصات 
االجتماعي���ة كانت “تنق���ذ” حتى قبل أربع وخمس س���نوات 11% من فقراء العرب. 
بينما في العام الماضي “أنق���ذت” 3ر7% من الفقراء العرب ورفعتهم الى ما فوق 

خط الفقر.
وفي التفاصي���ل رأينا أن المخصصات االجتماعية “أنق���ذت” 5ر44% من اجمالي 
الفقراء اليهود، و5ر20% من الفق���راء الحريديم وحدهم، بينما كما ذكر فإنه فقط 

3ر7% من فقراء العرب ارتفعوا الى ما فوق خط الفقر.
وتأتي هذه النس���ب على الرغم من اس���تمرار تراجع عدد افراد العائلة الواحدة، 
نظ���را للتراجع الكبير في معدالت الوالدة، 4ر3 والدة للمرأة العربية الواحدة، مقابل 
8ر6 إل���ى 7 والدات ل���ألم من الحريدي���م. وهذا مقياس مهم للفق���ر، إذ أن مدخول 
العائلة بات ينقس���م على عدد أفراد أقل من ذي قبل. ورغم ذلك فإن ما يحصل هو 

العكس.
وحس���ب تقرير الفقر ذاته، فإن هذا يعود إلى تدني المداخيل من العمل. وهذا 
اس���تنتاج يعززه تقرير مكتب االحصاء المركزي اإلس���رائيلي الصادر في الش���هر 
الماضي تشرين الثاني، إذ أنه وفق معطيات العام الماضي 2015، فإن معدل رواتب 
اليهود ككل، بلغ 10128 ش���يكال شهريا، ما يعادل 2665 دوالرا، بينما معدل رواتب 
العرب بلغ 5939 شيكال، ما يعادل 1562 دوالرا. وهذا يعني أن معدل رواتب اليهود 
كان 110% م���ن معدل الرواتب العام في الع���ام الماضي، بينما معدل رواتب العرب 

بلغت نسبته 64% من معدل الرواتب العام.
وفحص تقرير مكتب االحصاء الرس���مي، الفجوات في الرواتب بموجب س���نوات 
التحصي���ل العلم���ي، وتبين أن���ه ابتداء من صفر س���نوات تعليم وحتى 12 س���نة 

تعليمية، بمعنى مدرس���ية، فإن معدل أجر ساعة العمل للعربي 84ر7 دوالر، بينما 
لليهودي يالمس 10 دوالرات. أما من أنهوا لقب التعليم الجامعي االول، فإن العرب 
حصلوا على أجر للس���اعة بمعدل 5ر9 دوالر، وهو أقل من أجر س���اعة اليهود الذين 
لم يصلوا إلى مس���توى التعليم األكاديمي، بينما معدل أجر ساعة العمل لليهود 
الحاصلي���ن عل���ى اللقب االول بل���غ 7ر15 دوالر، أي أعلى بنس���بة 65% مما يتقاضاه 

العربي. 
وه���ذه الفجوة وجدناها أيضا لدى من حصلوا على اللقب الثاني وما فوق، فمعدل 
أجر س���اعة العربي بلغ 25ر14 دوالر، بمعنى أقل من اليه���ودي الحاصل على اللقب 
االول، في حين أن اليهودي الحاصل على اللقب الثاني وما فوق بلغ معدل أجر ساعة 

العمل لديه 55ر22 دوالر، بفارق %59.
ولكن لي���س فقط المداخيل وحدها، ب���ل إن نتائج التقرير تعك���س الميزانيات 
االس���تثنائية الت���ي عادت حكوم���ة بنيامين نتنياه���و إلى دفقه���ا على جمهور 
الحريديم، ومؤسساتهم التعليمية والدينية ابتداء من العام الماضي 2015، وذلك 
انعكاسا لعودة كتلتي “الحريديم” إلى ائتالفه الحكومي، خالفا لحكومته السابقة. 
ف���ي حين أن كل التقاري���ر تؤكد أن الجمه���ور العربي ما زال خ���ارج كل اعتبارات 
الحكومة، بما في ذلك ما يسمى “الخطة االقتصادية لدعم األقليات”، التي أقرتها 
الحكوم���ة في اليوم األخير من العام 2015، إال أنها ل���م تدخل إلى ميزانيتي 2017 

و2018 رغم هشاشتها أصال.

الفقر يراوح مكانه
وفي اطالع على نس���ب الفقر في السنوات ال� 17 الماضية، يتبين أن الفقر يراوح 
مكانه في السنوات الثالث األخيرة الماضية. في العام 1998 كانت نسبة الفقر على 
مس���توى االفراد 5ر17%، وبين األطفال 8ر21%. إال أنه ف���ي العام 1999، طرأت قفزة 
كبيرة في نس���ب الفقر، فقد ارتفعت بين األوالد بنسبة 26% وعلى مستوى األفراد 

بنسبة 5ر%19.
واس���تمرت معدالت الفقر في االرتفاع، وكانت النسبة األعلى للفقر بين األطفال 
قد تس���جلت في العام 2009، الذي كان عام أزمة اقتصادية، فقد بلغت نسبة الفقر 
بي���ن األطفال ما يالمس 3ر36%، وبي���ن األطفال العرب وحده���م 66%، بينما على 

مستوى االفراد كانت النسبة %25. 
والحقا بدأت تتراجع نس���ب الفقر على كل المس���تويات، وقد س���جل العام 2013 
نسبة الهبوط األكبر، إذ بلغت نسبة الفقر بين االفراد 8ر21% وبين األطفال 8ر%30. 
وحتى ذلك الحين تم تس���جيل تراجع محدود جدا بي���ن العرب. إال أنه في العامين 
األخيرين، تراج���ع الفقر بين اليهود، وارتفع بين الع���رب، رغم تراجع ملموس في 

معدل الوالدات، وهذا ما سنأتي عليه الحقا.  

الفقر من دون القدس المحتلة
وكما في التقارير السابقة، فقد تضمن التقرير جدوال للفقر العام من دون القدس 
الش���رقية المحتلة، ويظهر من النسب التي نشرت، وبعد احتسابها بأعداد الفقراء 
بش���كل عام، وتقدير عدد الفلس���طينيين في القدس المحتلة بأكثر من 300 ألف 
نس���مة، أنه تم احتساب الفقر بينهم بموجب النس���ب المعلنة بين العرب بشكل 

عام. وهذا مما ال ش���ك فيه احتس���اب تقديري، نظرا إل���ى أن األوضاع االقتصادية 
االجتماعي���ة في القدس المحتلة هي أقرب إلى األوض���اع في صحراء النقب، حيث 
نس���ب الفقر أعلى بكثير من باقي المناطق. وحسب تقديرات فإن نسبة الفقر بين 

األطفال في النقب تفوق 75%، وعلى مستوى الجمهور العام أكثر من %66.
وهكذا، فإنه من دون القدس تهبط نس���بة الفقر العامة بين العائالت من 1ر%19 
إلى 1ر18%، وبين األفراد من 7ر21% إلى 9ر19%، وبين األطفال من 30% إلى 6ر%27.

OECD إسرائيل في قاع
ويظهر م���ن تقرير منظمة التعاون بي���ن الدول المتطورة OECD، أن إس���رائيل 
ترب���ض في قاعة قائمة الفقر، إذ أن معدل فقر العائالت في دول هذه المنظمة بلغ 
6ر11%، بموجب تقديرات عن العام 2014. بينما هي في إس���رائيل بموجب حسابات 
المنظمة 6ر19%، وهي النس���بة األعلى بين ال���دول ال� 34. ومن الالفت أن التي تحل 
في المرتبة 33 هي الواليات المتحدة األميركية بنسبة 8ر17%، وتركيا في المرتبة 

32 بنسبة 6ر%17.
لكن كما ذكرنا س���ابقا، فإن إلسرائيل قراءتها الداخلية الخاصة، لتبعد ذاتها عن 
أي قلق أو إلجراء تحسين في الوضع القائم. فمن ناحيتها نسبة الفقر بين اليهود 
من دون الحريديم، 8%، وهي تعادل النس���ب القائمة في شمال أوروبا، بينما الفقر 
بين العرب 53% والحريديم 48% يعادل النس���ب القائمة في أكثر الدول فقرا في 

العالم.

تقرير الفقر البديل
وكانت جمعية “لتيت” الخيرية قد اس���تبقت تقرير الفقر الصادر عن مؤسس���ة 
الضمان االجتماعي بيوم واحد، لتنش���ر تقريرها الس���نوي، “تقرير الفقر البديل”، 
الذي يعتمد على احصاء واس���ع، ويرتكز أساس���ا على أوضاع الفقراء. وقال 29% من 
المستطلعين إنهم يستصعبون العيش بكرامة، وهذا قريب جدا للنسبة الظاهرة 
في التقرير الرس���مي لألفراد، قبل أن يحصلوا على المخصصات االجتماعية، والتي 

ترفعهم قليال عن خط الفقر، إال أنها تبقيهم في دائرته.
وقالت هذه الجمعية إنها لمست في العام الحالي زيادة بنسبة 18% للمتوجهين 
بطلب المساعدة منها. وقالت إن الفقر بات أشد عمقا في العام الجاري 2016 مقارنة 
م���ع العام الماضي 2015.  فمثال في س���ؤال عن األوالد الفقراء، تبين أن 63% منهم 
قالوا إنه يمر عليهم يوم كامل شهريا ال يأكلون فيه بتاتا، بينما هذه النسبة كانت 

في العام الماضي %44.
وقال أكث���ر من 52% من الفقراء إنه ليس لديهم بش���كل دائم طعام كاف لهم. 
ورفض 7% االجابة على الس���ؤال. بينما 9% فق���ط من الفقراء قالوا إن لديهم دائما 
الطع���ام ال���ذي يريدونه، و32% لديه���م دائما طعام، ولكن لي���س بالضرورة الذي 
يريدونه. وتس���تنتج الجمعية أن األمن الغذائي لدى الشرائح الفقيرة في تدهور 

دائم.
ومعطي���ات تقري���ر “لتيت” عن الع���ام الجاري تتعارض مع توقعات مؤسس���ة 
الضمان االجتماعي في مقدمة التقرير الرس���مي بأن الفقر قد يشهد تراجعا في 

العام الجاري، نظرا لرفع مستوى الحد األدنى من األجر.

تقرير الفقر الرسمي عن العام 2015

31% من السكان في إسرائيل ضمن دائرة الفقر!
*الفقر يواصل انخفاضه بين اليهود ويرتفع بين العرب رغم تراجع الوالدات خالفا للحريديم *مخصصات اجتماعية شحيحة ترفع 10% من الجمهور فوق خط الفقر *المخصصات “تنقذ” 56% من فقراء اليهود و7% فقط 

من فقراء العرب الذين يعانون من فقر أشد *بعد المخصصات، نسبة الفقر بين عائالت العرب 3ر53% وبين الحريديم 6ر48% وبين اليهود من دون حريديم في حدود 8% *تقرير الفقر البديل يشير إلى عمق أكثر للفقر*

أصبح واضحًا، تمامًا، أن القرارات و”اإلجراءات” المتالحقة التي اتخذها وزير 

التربي���ة والتعليم اإلس���رائيلي الحالي، نفتالي بيني���ت )رئيس حزب “البيت 

اليه���ودي”(، منذ تولي���ه منصبه هذا وحت���ى اليوم، تندرج ف���ي إطار حرب 

أيديولوجية منهجية يشنها الوزير على جهاز التعليم الرسمي في إسرائيل، 

بكل درجاته ومس���توياته، وتس���تهدف في محصلتها النهائية إخضاع هذا 

الجه���از لرؤى الوزي���ر وحزبه، من خالل س���عي محموم إلى تعزي���ز المكّونات 

“الوطنية”، اليهودي���ة � الدينية � الصهيونية، بقوة اإلجراءات اإلدارية، على 

حس���اب أية مكّونات أخ���رى ُيفترض أن تكون في صل���ب العملية التعليمية 

� التربوي���ة � الثقافية والتي تش���مل، من بين ما تش���مله، قيم���ًا ديمقراطية 

أساسية في مقدمتها التعددية السياسية والثقافية وحرية الرأي والتعبير.

وجاء بينيت اآلن بمش���روع جديد يرمي إلى محاصرة األساتذة والمحاضرين 

الجامعيين في الجامعات اإلس���رائيلية وس���لبهم حقًا أساسيًا هو حقهم في 

التعبي���ر ع���ن الرأي، وخاصة الرأي الذي ال ينس���جم مع مواق���ف الوزير وحزبه 

السياس���ية، وهو ما يثير في هذه األيام موجة من الغضب واالستياء والرفض 

في المؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية وبين األساتذة فيها. 

“دستور أخالق” لتقليص
“التأثير السياسي لليسار”!

كش���فت صحيفة “هآرت���س” )في كان���ون األول الج���اري( أن الوزير بينيت 

ش���ير إلعداد توصيات تحدد “آداب 
َ
عّين المحاضر الجامعي البروفس���ور آسا ك

المهنة” في مؤسسات التعليم العالي وتشكل “دستورا أخالقيا” لها، وخاصة 

في “النش���اط السياس���ي واألكاديمي”، الذي يعني كل م���ا يتعلق بتفوهات 

سياس���ية تصدر عن أس���اتذة جامعيين، وذلك في محاولة “لتقليص التأثير 

السياسي لليسار في الجامعات”! 

وقرر بينيت تعيين كش���ير وتوكيله بإعداد “مقترح يحدد معايير وش���روط 

آداب المهن���ة في موضوع النش���اط السياس���ي واألكاديمي” في مؤسس���ات 

التعليم العالي في إسرائيل. 

وجاء في كتاب التعيين الذي وجهه بينيت إلى كشير وعدد من أعضاء لجنة 

التعليم البرلمانية في الكنيس���ت أنه وصلت إلى الوزي���ر في اآلونة األخيرة، 

بصفته رئيس���ًا لمجلس التعليم العالي، “شكاوى كثيرة حول ظواهر متزايدة 

رًا  
ّ
يحصل فيها تداخل بين النشاط األكاديمي والسياسي في الجامعات”! ُمذك

بأن “مجلس التعليم العالي قد عبر، في قرارات س���ابقة، عن ضرورة منع حاالت 

يعاني فيها الطالب والمحاضر من الرفض، اإلسكات، اإلقصاء والتمييز بسبب 

هويتهما أو وجهات نظرهما الشخصية ومواقفهما السياسية بشكل عام”!  

وأضاف بينيت أن “الحرية األكاديمية تلزم أية مؤسسة أكاديمية بالسعي 

إل���ى إطالع الطالب على نظرة ش���املة للمعطيات والنظري���ات ووجهات النظر 

مون، أيضا، بالمحافظة على 
َ
والحج���ج واالدعاءات ذات العالقة”! وقال: “كلنا ُملز

حق الطالب في الدراس���ة في مؤسسة أكاديمية دون أن ُيفَرض عليه اإلصغاء 

إلى مواعظ سياسية ال عالقة لها بمجال التعليم ومواضيعه”! 

وكان���ت منظمات يمينية في إس���رائيل قد طرحت خالل الس���نوات األخيرة 

رح للبحث 
ُ
ادعاءات كثيرة بشأن “تس���ييس األكاديميا”، حتى أن الموضوع ط

في لجنة التربي���ة والتعليم البرلمانية عدة مرات. وخالل النقاش األخير الذي 

أجرت���ه هذه اللجنة حول هذا الموضوع، في تموز األخير، هاجم النائب عوديد 

فوري���ر )من حزب “إس���رائيل بيتنا”( رؤس���اء الجامعات ألنه���م “ال يعالجون 

المحاضرين االسرائيليين الذين يدعون إلى المقاطعة األكاديمية«!

 وم���ن جهته، كان »مجلس التعلي���م العالي« في إس���رائيل قد اتخذ، خالل 

الس���نوات األخيرة، جملة من القرارات تتعلق ب�ما أس���ماه »تس���ييس الحياة 

الجامعية«! ففي كانون األول من العام 2010، مثال، اتخذ المجلس قرارا يقضي 

ب�«االعت���راف باألهمية القصوى للحري���ات األكاديمية والتمي���ز األكاديمي، 

م���ن خالل الرف���ض المطلق لمحاوالت تس���ييس الحياة األكاديمية«. وش���مل 

القرار إياه خمس���ة »مبادئ أساس���ية« تدعو إلى »رفض أية محاولة لتسييس 

األكاديميا« و«منع نش���وء وضع يعاني فيه الطالب أو المحاضرون من الرفض، 

اإلسكات، اإلقصاء أو التمييز«! لكن جهات معنية وناشطة في الموضوع أشارت 

ترَجم إلى أنظمة عملية تمنع النشاط السياسي في 
ُ
إلى أن »هذه المبادئ لم ت

االكاديميا«.

ش���ير بأن قرار مجل���س التعليم العالي 
َ
ون���وه بينيت في كتاب التعيين لك

المذك���ور )م���ن 2010( »غير قاب���ل للتنفيذ، ألن���ه يفتقر إل���ى المعايير وإلى 

ب���ات المختلفة والقضايا المعق���دة التي تترتب على 
ّ
التفاصيل بش���أن المرك

تطبيقه. وفي ضوء ذلك، قررت تعيينك )كش���ير( إلع���داد وصياغة توصيات 

م إلى مجلس التعليم العالي بشأن مبادئ العمل المهني األخالقي الالئق  قدَّ
ُ
ت

في مؤسس���ات التعليم العالي في مجاالت التماس بين النش���اط األكاديمي 

والنشاط السياس���ي، بحيث تشكل )التوصيات( دستورًا أخالقيا للتصرف في 

مثل هذه الحاالت«! 

وحدد بينيت للبروفس���ور كش���ير مهلة زمنية من أربعة أشهر إلنجاز وضع 

هذه التوصيات، داعيا إياه إلى »التقاء رؤساء المنظمات الطالبية والتوجه إلى 

الجمهور لسماع اآلراء وجميع المقترحات«!

»هجوم مباشر على
الجامعات« وعريضة رفض!

اعتبر رؤساء بعض الجامعات اإلس���رائيلية قرار وزير التربية والتعليم هذا 

وكتاب التعيين إلى البروفس���ور كشير بمثابة »هجوم مباشر« على الجامعات، 

مؤكدي���ن أن الوزير ل���م يجر أية اتصاالت معهم بش���أن ه���ذا الموضوع ولم 

يستِش���رهم في���ه، إطالقا. وهو ما أكده، بش���كل خاص، رئيس »لجنة رؤس���اء 

الجامعات« اإلس���رائيلية، رئيس معهد الهندسة التطبيقية )التخنيون( في 

حيفا، البروفس���ور بيرتس الف���ي، الذي قال لصحيفة »هآرت���س« إن ال علم له 

ش���خصيا، وال للجنة رؤس���اء الجامعات، مطلقا، بأية نية أو قرار لوضع »دستور 

أخالق« للجامعات. 

وردًا عل���ى ذلك، قال مكت���ب وزير التربي���ة والتعلي���م إن »األكاديميا هي 

مؤسس���ة تعليمية � تربوية وليس���ت أداة للوعظ السياسي، وهو ما لن يسمح 

الوزي���ر بحصوله. لقد توجه الوزير إلى البروفس���ور كش���ير بغية تنظيم عمل 

مؤسس���ات التعليم العالي وأدائها في كل ما يتعلق بالنشاط السياسي الذي 

يج���ري في كنفها. وحين ينته���ي العمل من إعداد هذه التوصيات، س���تتم 

دراستها بعناية«! 

ع أكثر من 300 محاضر وأس���تاذ جامعي في الجامعات 
ّ
وف���ي تطور الحق، وق

والكليات األكاديمية اإلس���رائيلية المختلفة على عريضة خاصة ردًا على قرار 

الوزير بينيت األخير أعلنوا من خاللها أنهم يرفضون هذا القرار وسيتجاهلون 

أية توصيات يضعها البروفسور آسا كشير في هذا الصدد.

ف���ي المقابل، رحبت حركة »إم ترتس���و« اليمينية الناش���طة، منذ س���نوات 

عديدة، في رصد »التوجهات اليس���ارية« في الجامعات ومؤسس���ات التعليم 

العالي األخرى ومحاربتها بقرار الوزير بينيت وخطوته هذه. 

وخصصت صحيفة »هآرت���س« افتتاحيتها لقرار الوزير بينيت هذا فكتبت 

تحت عنوان »رقباء البروفس���وريين« أن رئيس حزب »البيت اليهودي«، نفتالي 

بيني���ت، يس���عى إلى تربي���ة المرّبين، من خالل اس���تهتاره بعق���ول الطالب 

وذكائهم، وكأنهم في حاجة إلى حماية منه في وجه الواعظين السياس���يين 

ي���ن بهيئة محاضري���ن جامعيين مهنيين، لئ���ال يتعرض الطالب إلى 
ّ
المتخف

غسيل أدمغة ويتحولوا من مخلصين ألرض إسرائيل إلى يساريين متخاذلين 

اليمين يسعى لمنع أساتذة الجامعات حتى من التفوه بمواقف سياسية “يسارية”!

بينيت يسعى إلعداد “مقترح” يحدد معايير وشروط النشاط السياسي 
واألكاديمي في مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيلية!

)بينما التحول في االتجاه المعاكس ال يعنيه وال يثير لديه أي اهتمام(... 

ورأت الصحيفة أن بينيت يريد “إنش���اء دستور إسكات، منظومة جديدة من 

الرقاب���ة الهادفة إلى فرض الرقابة عل���ى الجامعات والكليات، بحيث يضع هو 

َبر، 
َ
عت

ُ
نفس���ه حدود المس���موح والممنوع... الدعوة إلى سالم مقابل األرض ست

إذن، موقفا سياسيا ال مكان له في األكاديميا”. وأضافت: “مبادرة بينيت هذه 

تنضم إلى إجراءات أخرى مماثلة، من طرفه هو ومن طرف وزيرة الثقافة ميري 

ريغف )ليكود(، مؤداها التدخل السلطوي في مجاالت التفكير واإلبداع. إنهما 

يتنافس���ان، من خالل حزبي���ن مختلفين، على أصوات اليمي���ن، لكن هدفهما 

المزدوج هو واحد ومشترك: دغدغة مشاعر المستوطنين والفوز بإعجابهم من 

خالل إعداد جيل جديد من المصوتين الذين ال ينكشفون على مواقف تتحدى 

المسلمات السلطوية”. 

)رويترز(  نفتالي بينيت.  


