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كلمة في البـدايـة

دعم الحكومة 
اإلسرائيلية لجامعة 

“أريئيل” االستيطانية 
أضعاف ما تحصل 

عليه سائر الجامعات! 

ال يوجد حاليا أفق 
سياسي مشترك 
يسمح بالتوصل 

إلى تسوية دائمة بين 
إسرائيل والفلسطينيين!

عن الوضع اإلسرائيلي اآلن...

بقلم: أنطـوان شلحـت

نخّصص هذا العدد من »المش���هد اإلس���رائيلي«، ونحن على أعتاب نهاية عام آخر )2016(، 

لقضيتين ذواتي صلة:

األولى، الجدل الدائر بين أوس���اط سياسية إسرائيلية تقف على ما ُيسمى »الضفة اليسرى« 

من الخريطة الحزبية، بشأن ما إذا كان ال يزال هناك ما تدعوه ب�«اليمين اإلسرائيلي العقالني« 

الذي بالوسع إقامة نوع من التحالف معه ل�«بناء مستقبل« أفضل.

ق بعملية تسوية 
ّ
الثانية، االحتماالت المتداولة حول »األفق السياس���ي« الُمت�اح فيما يتعل

الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني.

�ل على الجدل الدائر في نطاق القضية األولى المقال المنش���ور في الصفحة الخامسة، 
ّ
ويمث

ا عقالنًيا« في إسرائيل. بيد أن »عقالنيته« 
ً
والذي يعتقد كاتبه برغم كل ما جرى أّن ثمة »يمين

تنحصر أساًسا في فهم كون الديمقراطية الجوهرية ليست حكم األغلبية فقط )حكم األغلبية 

ا، وبشكل أساس في بعض 
ً

ليس غير تعبير عن الديمقراطية الشكلية الضيقة( وإنما هي أيض

األحيان، حماية الحقوق األساسية الدستورية لألقلية وللفرد.  

لكن بموازاة ذلك ما يزال هذا اليمين راغًبا في اس���تمرار الس���يطرة العسكرية، التي تدوس 

حقوق اإلنسان األساسية، على حياة ماليين الفلسطينيين مسلوبي المواطنة ومسلوبي الحق 

ف���ي إقامة دولة وطنية خاصة بهم في الضفة الغربية وقط���اع غزة، والمتواصلة منذ حزيران 

1967 وحتى اليوم.  

ويؤك���د الكاتب أن ه���ذا تناقض داخلي صارخ وُمحزن في عقيدة أعض���اء »اليمين الليبرالي 

والنزيه«. فمن جهة، هم يعارضون عس���ف األغلبية حيال األقلية ويحاربون من أجل تحصين 

حقوق األقلي���ة والفرد في وجه تعّديات األغلبية وحكمها. لكن هذا يس���ري في داخل »دولة 

إس���رائيل« فقط. وهذا هو منبع النقد الش���ديد الذي توجهه بقايا اليمين الليبرالي إلى نهج 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو األرعن واألهوج )الحديث يدور اليوم، بصورة أساسية، حول 

رئي���س الدولة رؤوفين ريفلين وعضو الكنيس���ت بيني بيغن، فيما كان يش���مل في الماضي، 

ا(. 
ً

ا، الوزيرين السابقين ميخائيل إيتان ودان مريدور وإلى حد ما الوزير دافيد ليفي أيض
ً

أيض

لكنهم، من جهة أخرى، يلوذون بالصمت المطبق حيال االدعاء الذي يطرحه »اليس���ار« بش���أن 

عدم القدرة على االحتفاظ بنظام ديمقراطي معقول وحمايته طالما بقي يصون حقوق اإلنسان 

والمواطن في داخل »حدود دولة إس���رائيل الس���يادية«، من  ناحية، فيما يعمق الدكتاتورية 

العسكرية الصارمة التي تحمل بعض عالمات الفصل العنصري )األبارتهايد( بين مئات آالف 

المس���توطنين اإلس���رائيليين وماليين الرعايا الفلس���طينيين في الضفة الغربية، من ناحية 

ثانية.  

أّما القضية الثانية فيمثل عليها المقال المنشور في الصفحة الثالثة من هذا العدد. 

وقد ارتأينا ترجمته نظًرا إلى كونه يشكل إحدى وجهات النظر اإلسرائيلية المستجدة إزاء 

عملية تسوية القضية الفلسطينية. 

ويعي���د هذا المقال إنتاج الحكاية الُمس���تهلكة في هذا الص���دد، ومؤداها أنه منذ »رؤية« 

رئيس الحكومة اإلس���رائيلية السابق إسحاق رابين إزاء التسوية الدائمة في العام 1995 )بعد 

التوصل إلى »اتفاق أوس���لو«(، طرأ »تراجع عميق في المواقف التي عرضها مندوبو إس���رائيل 

ف���ي المفاوضات« في وقت الحق )وال س���يما في كامب ديفيد ع���ام 2000، وفي أنابوليس عام 

ا«. ويزعم كذلك 
ً
2007(، في حين أن مواقف الفلسطينيين »ظلت على حالها بل وازدادت تطرف

أنه اتضح مرة تلو األخرى أن »مطالب الفلس���طينيين ال تنتهي بدولة فلس���طينية عاصمتها 

القدس الش���رقية، على األقل لغاية اآلن، وبالتالي لم يلتِق الطرفان في مس���ار أو أفق سياسي 

مشترك«. ويرهن تدشين مثل هذا األفق السياسي في المستقبل فقط ب�«حدوث تغيير على 

هذا التوجه أو الموقف الفلسطيني«.

ا أن ينّوه أنه ليس هناك حالًيا أي أفق سياسي مشترك للتوصل 
ً

وال يفوت كاتب المقال أيض

ة التي اجتاحت الشرق األوسط )»الربيع العربي«( ترتبت 
ّ
 عن أن الهز

ً
إلى تس���وية دائمة، فضال

وتترتب عليها انعكاسات سلبية فيما يتعلق بأي تسوية يجري تداولها.

ا فإنه يعنينا بدرجة ليس���ت أقل، 
ً

وبقدر ما إن كل هذا الجدل يبدو إس���رائيلًيا داخلًيا محض

لكونه يس���لط الضوء على االتجاه الذي تس���ير فيه إس���رائيل فيما يختص بسؤال التسوية 

السياسية.

ول���دى محاولة كاتب المقال ح���ول مالمح »األفق السياس���ي« أن يس���تحصل نتائج جوالت 

المفاوضات التي جرت حتى اآلن منذ »اتفاق أوسلو«، توّصل ما يلي: »في الوقت الذي كان فيه 

حق الفلس���طينيين في الحصول على دولة مستقلة في عهد رابين مسألة خاضعة للتفاوض، 

ولم تكن مسألة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية مطروحة على بساط البحث، 

ا منه���ا في العالم، بينما 
ً
فقد أضحى حق الفلس���طينيين في إقامة دولة لهم مس���ألة مفروغ

أصبحت إس���رائيل هي التي تكافح من أجل الحصول على اعتراف فلسطيني بهويتها كدولة 

ا من هذا الوضع الجديد، يحاول الرئيس أبو مازن في السنوات األخيرة إقامة 
ً
يهودية. وانطالق

دولة فلس���طينية مستقلة، بمعزل عن التوصل إلى تس���وية دائمة، وذلك عن طريق ممارسة 

ضغط دولي على إسرائيل كي تنسحب من الضفة الغربية«.

وفي هذا ما يؤش���ر إلى الواقع اإلس���رائيلي الراهن وربما إلى إحاالت���ه المقبلة، وذلك بمثل 

ما يؤش���ر إليه إقرار مشروع قانون ش���رعنة المس���توطنات »غير القانونية«، المسمى »قانون 

التسوية«، بالقراءة التمهيدية، بتأييد أعضاء الكنيست من األحزاب االئتالفية المختلفة.  

وحتى بموجب تحليالت قانونية إسرائيلية )طالع عنها في هذه الصفحة( سيؤدي »مشروع 

قانون التس���وية« في حال إقراره نهائًيا إلى تغيير »قواعد اللعبة« في ثالث قضايا جوهرية 

ومركزية هي: 1. س���لب الممتلكات الخاصة واالس���تيالء عليها بالقوة وبطريقة غير قانونية؛ 

2. فرض الس���يادة اإلسرائيلية على المناطق الفلس���طينية المحتلة من خالل تشريع قانوني 

ُيقّره الكنيست بما يتناقض جوهرًيا مع القانون الدولي وأحكامه؛ 3. تشريع استثنائي يلغي 

قرارات حكم قضائية نهائية صادرة عن المحكمة. 

وبناء على ذلك اعتبر الناطقون المفّوهون بلس���ان اليمين اإلس���رائيلي المتطّرف أن أسبوع 

إقرار مشروع القانون هذا، يعتبر تاريخ بداية االنقالب المضاد لمعسكر »أرض إسرائيل«.

ا ألحد هؤالء الناطقين )نداف هعتسني، »معاريف«( يهدف هذا االنقالب المضاد »إلى 
ً
ووفق

تحويل اليهود من سكان يهودا والسامرة )الضفة الغربية( إلى مواطنين كما بقية المواطنين 

اإلس���رائيليين )اليهود( وليس مواطنين من الدرجة الثانية، وهو انقالب ينوي تحقيق الرؤى 

الصهيونية الكالسيكية- االستيطان، وتحقيق االستقالل غير القابل للقضم. كما أنه انقالب 

مضاد موجه ضد الس���يطرة التاريخية لألقلية على األكثرية، وضد هرمية سلطوية وقضائية 

نقيضة )لألكثرية( فرضت رؤيتها لألمور وجرى انتهاجها في الجيل األخير، والتي في إطارها 

الش���عب ينتخب أعضاء الكنيس���ت والوزراء، لكن من يضع قيم الدولة وسياستها هم قضاة 

محكمة العدل العليا والمستشار القانوني«!. 

ال ُبد من أن نستدرك ونشير إلى أن الوقوف في وجه هذا المّد اليميني المتطرف من جانب 

معظم األوساط السياسية اإلسرائيلية، يأتي بعد أن ازدادت في الفترة األخيرة اإلشارات التي 

تؤكد أن مح���اوالت تحقيق أهداف هذا التّيار وفرضها على المجتمع والنخب والمؤسس���ات، 

س���وف توصل، بالحت�م، الى نظام غير ديمقراطي حتى بالنس���بة للمجتم���ع اليهودي ذاته، 

ولو اس���تعمل أدوات الديمقراطية الش���كلية وحكم األغلبية. ومع ذلك فإن ما ُيقال في سياق 

�ر معرفة مهمة حول الوضع اإلس���رائيلي اآلن، وما قد يترتب عليه بالنس���بة 
ّ
تحليل ذلك يوف

للفلسطينيين كافة.

ق���ال رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية بنيامين 

نتنياهو إنه ينوي البقاء في منصبه لمدة طويلة، 

ودعا أعضاء المعارضة إلى الترّوي والتحلي بالصبر. 

وأض���اف نتنياهو خالل اجتم���اع كتلة الليكود 

في الكنيس���ت أمس )االثنين(، أنه إذا أراد أعضاء 

المعارضة إقناع الجمهور بمواقفهم فعليهم أن 

يعرضوه���ا أمامه ليحكم فيه���ا وهذه هي طريق 

الديمقراطية. 

ف���ي المقابل ك���ّرر رئي���س المعارضة إس���حاق 

“المعس���كر  كتل���ة  جلس���ة  خ���الل  هيرتس���وغ 

الصهيوني” أم���س، مطالبته بإقامة لجنة تحقيق 

برلماني���ة ف���ي قضية ش���راء ث���الث غواصات من 

ألماني���ا، وأضاف أن هذه القضية تثير تس���اؤالت 

خطي���رة وأن رئي���س الحكومة يخش���ى من ضوء 

الشمس والشفافية ويمتنع عن توفير المعلومات 

للجمهور.

ف���ي غضون ذل���ك أعل���ن المستش���ار القانوني 

للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت مساء أول 

من أم���س )األحد( أن المعلوم���ات المتوفرة حاليًا 

ح���ول ضلوع رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو 

ووكيله المحامي دافيد ش���مرون في قضية شراء 

3 غواص���ات م���ن ألمانيا، غير كافي���ة التخاذ قرار 

حول فت���ح تحقيق جنائي في هذه القضية، لكنه 

في الوقت ذاته أش���ار إلى أنه يجب مراجعة جميع 

التزام���ات رئيس الحكومة ووكيله للتأكد من عدم 

وجود تناقض مصالح بينهما.

وأضاف مندلبليت أنه أوعز إلى المس���ؤولين 

ف���ي مكتبه بفحص المعلوم���ات التي تراكمت 

ل���دى وزارة العدل ح���ول ه���ذه القضية ليتم 

التوصل إل���ى تقييم نهائي له���ا خالل األيام 

القليلة المقبلة.

وكان���ت قن���اة التلفزة اإلس���رائيلية العاش���رة 

كش���فت النقاب األس���بوع الفائت عن أن المحامي 

شمرون الذي يعمل أيضًا محاميًا لرئيس الحكومة، 

كان ضالع���ًا في صفقة ش���راء 3 غواصات جديدة 

ل الشركة 
ّ
من ألمانيا. وأش���ارت إلى أن شمرون مث

األلمانية في صفقة ش���راء هذه الغواصات بمبلغ 

يفوق مليار ونصف المليار يورو. 

بم���وازاة ذلك أك���د نتنياهو أن تعزي���ز التفوق 

األمني لدولة إس���رائيل ه���و االعتبار الوحيد الذي 

كان وراء ش���راء هذه الغواصات الثالث من ألمانيا، 

وأكد أن هذا االعتبار هو الوحيد الذي يتمس���ك به 

دائمًا.

وأض���اف نتنياهو في تصريح���ات أدلى بها إلى 

وسائل إعالم في مس���تهل االجتماع الذي عقدته 

الحكومة اإلس���رائيلية يوم األحد، أن المبدأ الذي 

يضع���ه نصب عيني���ه كرئيس للحكوم���ة هو أن 

إسرائيل ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها في 

أي حال من األحوال، وش���ّدد على أن أمن إسرائيل 

يس���تلزم تحدي���ث أس���طولها م���ن الغواص���ات، 

وأش���ار إلى أن هذه الغواصات عبارة عن أس���لحة 

استراتيجية تضمن مستقبل إسرائيل ووجودها 

للسنوات العشر المقبلة.

وق���ال رئي���س الحكومة خ���الل اجتم���اع لوزراء 

الليك���ود إن جميع المواد المتعلقة بهذه القضية 

ت���م توثيقه���ا، وكّرر أنه ل���م يكن عل���ى علم بأن 

محاميه ش���مرون يمثل جهة له���ا عالقة بصفقة 

شراء الغواصات.

أبرمتها  الت���ي  الغواص���ات  واس���تمرت صفقة 

حكومة نتنياهو مع ش���ركة ألمانية بالتفاعل في 

الحلب���ة السياس���ية اإلس���رائيلية. وتعالت مزيد 

من األص���وات المطالبة بفتح تحقي���ق جنائي مع 

نتنياهو والمحامي شمرون. 

وكان أبرزها وزير الدفاع اإلس���رائيلي الس���ابق 

موش���يه يعلون الذي قال إنه عارض بش���دة قبل 

اعتزال���ه مهم���ات منصب���ه عقد صفقة ش���راء 3 

غواصات جديدة من ألمانيا.

وعقب رئي���س “هيئة األمن القومي” في ديوان 

رئاسة الحكومة اإلس���رائيلية يعقوب ناغيل على 

تصريحات يعلون فقال في سياق مقابلة أجرتها 

معه قن���اة التلفزي���ون اإلس���رائيلية الثانية، إن 

هذا األخير لم يك���ن على دراية بجميع التفاصيل 

والمراحل األولي���ة لهذه الصفقة، وأش���ار إلى أن 

المحامي ش���مرون لم يكن موجودًا في النقاشات 

المهنية التي أجريت بهذا الشأن.

وقال عضو الكنيس���ت يائير لبي���د رئيس حزب 

“يوجد مستقبل” في سياق مقابلة أخرى مع قناة 

التلفزيون نفسها، إن القرارات المتعلقة بصفقة 

الغواص���ات اتخذت بش���كل موضوع���ي حيث تم 

التصوي���ت عليها في المجلس ال���وزاري المصغر 

للشؤون السياس���ية- األمنية، كما جرت مشاورات 

داخ���ل اللجنة الوزاري���ة الخاصة باقتناء أس���لحة 

بالتنسيق مع “هيئة األمن القومي”، لكن لبيد أكد 

أنه لم يكن أي من أصحاب الش���أن على دراية بأن 

المحامي الش���خصي لرئيس الحكومة على عالقة 

بهذه الصفقة. وطالب لبيد المستش���ار القانوني 

للحكوم���ة بفت���ح تحقي���ق جنائي م���ع نتنياهو 

والمحامي شمرون على هذه الخلفية.

وأكد رئي���س الحكومة الس���ابق إيه���ود باراك 

في تغريدة نش���رها على حس���ابه الشخصي في 

موقع “تويت���ر”، أن الغواصات ضرورية وفي غاية 

األهمية لكن ثقة الجمه���ور أهم من ذلك بكثير، 

وأش���ار إلى أن هناك الكثير من التس���اؤالت التي 

يجب فحصها وإخضاعها للتحقيق.

وكتب وزي���ر التربية والتعلي���م نفتالي بينيت 

رئي���س ح���زب “البيت اليه���ودي” ف���ي تغريدة 

نشرها على حسابه الشخصي في موقع “تويتر”، 

أن رئي���س الحكومة ليس فاس���دًا ول���ن يبيع أمن 

إسرائيل في مقابل المال أبدًا.

ودافع عن نتنياهو أيضًا عضو الكنيس���ت عمير 

بيرتس من “المعس���كر الصهيوني”، الذي تولى 

في الماضي منصب وزير الدفاع. وقال بيرتس يوم 

الجمعة الفائت، إنه ليس���ت ه���ذه أول مرة يندلع 

فيها خالف بين جهاز األمن والمستوى السياسي 

حول صفقات شراء أسلحة بحجم كبير كهذا. لكن 

بيرتس دع���ا نتنياهو إلى المطالبة بإجراء تحقيق 

حول ضلوع محاميه في صفقة الغواصات. 

وطالبت عضو الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيتش 

من “المعسكر الصهيوني” الشرطة بالتحقيق مع 

شمرون. 

ش���راء  مطل���ب  أن  يحيموفيت���ش  وأضاف���ت 

الغواص���ات لم يصل منذ البداية من جهاز األمن 

وإنما ُولد في ديوان رئاسة الحكومة. وأشارت إلى 

أن المقربين من رئيس الحكومة يستفيدون من 

أموال الدولة ومن حاجاتها األمنية وهذه قضية 

خطرة جدًا.

المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية ال ينوي فتح تحقيق جنائي حول “قضية شراء الغواصات”

نتنياهو للمعارضة: أنوي البقاء في منصب رئيس الحكومة لمدة طويلة!

البؤر االستيطانية: "تبييض" إسرائيلي - إسرائيلي. )الصورة عن:  أ.ف.ب(

أقر الكنيس����ت، ي����وم األربعاء الماضي، مش����روع 

قان����ون ش����رعنة المس����توطنات »غي����ر القانونية«، 

والمس����مى »قانون التسوية«، بالقراءة التمهيدية، 

وذلك بتأييد أعضاء الكنيس����ت من الكتل واألحزاب 

االئتالفية المختلفة.  

ويأتي مشروع »قانون التسوية« لتنظيم وشرعنة 

البناء االس����تيطاني ليس في مس����توطنة »عمونه« 

وحده����ا � على خلفية قرار المحكم����ة العليا األخير 

الذي رفض منح الحكومة مهلة زمنية أخرى وتأجيل 

تنفيذ ق����رار المحكمة الس����ابق بتنفيذ اإلخالء في 

»عمونه« حتى نهاية ش����هر كان����ون األول القادم � 

وإنما في بؤر اس����تيطانية أخرى عديدة في الضفة 

عتبر ف����ي القاموس اإلس����رائيلي »غير 
ُ
الغربي����ة ت

قانونية«، أقيمت جميعها على »أراض فلس����طينية 

خاص����ة« وبدون ق����رار حكومي. غي����ر أن الفارق بين 

بؤرة »عمونه« والبؤر االس����تيطانية األخرى، في هذا 

السياق، هو أن القانون الجديد ينظم ويشرعن البناء 

ف����ي »عمونه« بأثر رجعي � نظرا لصدور قرار محكمة 

بش����أنها يقضي بإخالئها � بينما ينظم ويش����رعن 

البؤر االستيطانية »غير القانونية« األخرى، من اآلن 

فصاعدا بأثر مستقبلي.   

ولهذا، يثير مش����روع القانون إشكاليات قانونية 

حادة دفعت المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي 

مندلبليت، إلى التصريح العلني بموقفه المعارض 

لس����ن هذا القانون والتأكيد على أنه لن يس����تطيع 

الدف����اع عنه )ممثال للدولة والحكومة( أمام »محكمة 

العدل العليا« ف����ي حال تقديم التم����اس، أو أكثر، 

ضده للمطالبة بش����طبه )القان����ون( وإلغائه بدعوى 

كونه »غير دس����توري«. وقد ذه����ب رئيس »المعهد 

اإلس����رائيلي للديمقراطية«، يوحنان بليس����نر، إلى 

ح����د القول إن اقتراح القانون الجديد »يفتت البنية 

القانوني����ة القاعدية الت����ي يقوم عليها مش����روع 

االستيطان اإلسرائيلي«!  

وقد أشار بعض الخبراء القانونيين في إسرائيل، 

خالل األيام األخيرة، إلى أبرز اإلشكاليات القانونية 

المركزية التي يثيرها مش����روع القان����ون الجديد. 

فقد نش����ر “المعه����د اإلس����رائيلي للديمقراطية”، 

األس����بوع الماضي، “ورق����ة موق����ف” تضمنت رأيا 

استش����اريا أعده البروفسور عميحاي كوهين، مدير 

“مشروع األمن القومي والديمقراطية” في المعهد 

والخبير في القانون الدولي، قدمها )المعهد( أيضا 

إل����ى كل من رئي����س الحكومة، بنيامي����ن نتنياهو، 

ورؤساء األحزاب السياسية المشاركة في االئتالف 

الحكومي، تشرح “أسباب كون هذا القانون مرفوضًا 

وال يمكن القبول به”!   

»توقيت تعيس جدا«!
وأش���ارت »ورقة الموقف« هذه إلى أن مش���روع 

القان���ون الجدي���د »س���يؤدي إلى إلغ���اء بالجملة 

لقرارات س���ابقة ص���ادرة ع���ن المحكم���ة العليا 

اإلس���رائيلية وإل���ى مس ج���دي، عمي���ق وخطير، 

بمكان���ة ه���ذه المحكم���ة؛ كم���ا أن���ه يتناقض، 

تناقضا صارخا، م���ع القانون الدولي ومع التزامات 

وتعهدات إس���رائيل في هذا المجال؛ وس���يكرس 

التمييز وي���ؤدي إلى مس خطير وغير دس���توري 

بحق الملكية المكفول للسكان الفلسطينيين في 

الضفة الغربية )وفق القانون الدولي(؛ وسيش���كل 

 )BDS( دفعة دعم قوية لنش���طاء حركة المقاطعة

ف���ي مختلف أنحاء العالم وس���تكرس مكانة دولة 

إس���رائيل أم���ام المجتمع الدول���ي بوصفها دولة 

تقوم بضم المناطق المحتلة الفلسطينية”. 

وتضي���ف “ورق���ة الموق���ف” هذه أن مش���روع 

القانون الجديد يلقي بظالل ثقيلة على ش���رعية 

المشروع االس���تيطاني اإلس���رائيلي “في يهودا 

والس���امرة” )الضفة الغربية( برّمته ويوجه رسالة 

واضح���ة مفادها أن دولة إس���رائيل تضرب عرض 

الحائط بالقانون الدولي ومؤسس���اته وال تعيرها 

أدن���ى اهتم���ام أو احترام، وهو “م���ا ينطوي على 

احتمال صدور ردود فعل قاسية وحادة من جانب 

هذه المؤسسات”. 

من جهة أخرى � تضيف “ورقة الموقف” � ينطوي 

مش����روع القان����ون الجديد، بصيغت����ه الحالية، على 

مس خطير بمكانة الجهاز القضائي في إس����رائيل، 

إذ “ليس ثم����ة نموذج معروف من قب����ل عن إقدام 

الكنيس����ت على س����ن قان����ون يلغي ق����رارات حكم 

قضائية ص����ادرة ع����ن المحكمة بأث����ر رجعي )كما 

يحصل هن����ا(، وخاصة في نزاع����ات ملكية محددة 

)كما ه����ي الحال هن����ا(. وللتأكيد، ف����إن الحديث ال 

يج����ري هنا ع����ن “قان����ون التفافي عل����ى المحكمة 

العلي����ا” يطرح الكنيس����ت من خالله تفس����يرًا آخر، 

مغايرا، يختلف عن تفسير المحكمة العليا ويعتبر 

أن تفس����ير المحكمة لنص قانوني معين ينبغي أن 

يتم تغييره، وإنما الكنيست يضع نفسه � من خالل 

هذا القانون الجديد � هيئة اس����تئنافية عليا على 

قرارات قضائية صادرة عن المحكمة العليا. ولهذا، 

فإن مشروع القانون الجديد يتناقض مع مبدأ فصل 

الس����لطات ويش����كل مس����ًا عميقا وخطيرا بالمبادئ 

األساس����ية التي تقوم عليها المنظومة السياسية 

والقضائية في إسرائيل”. 

ومن جهة أخرى، ثالثة، ينطوي مش����روع القانون 

الجدي����د � كما تضيف “ورق����ة الموقف” � على مس 

عميق وغير تناسبي بحقوق السكان الفلسطينيين 

في الملكية )على أراضيهم(. 

وأشار البروفسور عميحاي كوهن إلى أن “توقيت 

طرح مش���روع القانون تعيس جدا. فالمدعية في 

المحكم���ة الجنائية الدولية ف���ي الهاي كانت قد 

صادقت، مطلع الع���ام الجاري، على عضوية “دولة 

فلسطين” في هذه المحكمة، وهو ما يخول االدعاء 

في المحكمة صالحية التحقيق في شكاوى تتعلق 

بممارسات إسرائيل في الضفة الغربية”. وأضاف: 

“ال حاج���ة إل���ى كالم كبي���ر وكثير ح���ول الضرر 

الذي س���يلحق بصورة دولة إس���رائيل وعالقاتها 

م���ع دول أخ���رى، إذا ما قررت المحكم���ة الجنائية 

الدولية الشروع في إجراء تحقيق جنائي وتقديم 

اإلسرائيليين الضالعين في المشروع االستيطاني 

إلى محاكمات جنائية. ذلك أن البند الصريح الوارد 

ف���ي نص مش���روع القانون وال���ذي يعتبره خطوة 

داعمة الستمرار االستيطان قد يتم تفسيره بأنه 

اس���تفزاز وتحد للمجتمع الدولي عامة، وللمحكمة 

الجنائي���ة الدولي���ة خاص���ة، ولهذا فه���و عديم 

المسؤولية تماما في هذا التوقيت”! 

ويلفت كوه���ن، أيضا، إلى أن مش���روع القانون 

الجديد ينط���وي على تمييز صري���ح وصارخ بين 

مصالح المستوطنين اإلس���رائيليين، وجميعهم 

م���ن اليهود، وبين الس���كان الفلس���طينيين في 

الضفة الغربية، ذل���ك أنه ينص، صراحة، على أن 

أي بناء، حتى لو كان غير قانوني، مقام على أرض 

فلسطينية خاصة يمكن إعالنها “أراضي دولة”، 

تتم ش���رعنته والتصديق عليه بص���ورة فورية، 

شريطة أن يكون تابعا لمستوطنين يهود. بينما 

من الواضح، في المقاب���ل، أن أي بناء غير قانوني 

تاب���ع لفلس���طينيين على األرض نفس���ها تماما، 

بمحاذاة البؤرة االس���تيطانية اليهودية، سيكون 

مصي���ره الهدم الف���وري. “ولهذا، ففي مس���عاه 

“إلنقاذ” مبان اس���تيطانية أقيمت دون ترخيص 

مسبق، قد يؤدي القانون، إذا ما تم تشريعه، إلى 

“وضع عالمة س���ؤال كبيرة على ش���رعية مشروع 

االس���تيطان اإلس���رائيلي ف���ي الضف���ة الغربية 

برّمته”!

ويخل���ص كوهن إلى الق���ول إنه فيم���ا يتعلق 

بمكانة إس���رائيل الدولية، “يخلق ه���ذا القانون 

وضع���ا يبدو في���ه االعتماد عل���ى المحكمة العليا 

اإلس���رائيلية ورقابتها القضائية، طوال السنوات 

الس���ابقة، باعتبارها مصدر الش���رعية القانونية 

الدولية � س���يبدو هذا االعتماد تمويها واضحا، إن 

ل���م يكن خداعا صريحا. وعالوة على هذا، فالقانون 

يشكل مسًا خطيرا بس���لطة القانون وسيادته قد 

تك���ون له إس���قاطات بعيدة األثر وقاس���ية جدا، 

وخصوصا فيم���ا يتعلق بمكانة ق���رارات محكمة  

العليا والقدرة على اعتمادها والوثوق بها”! 

تغيير قواعد اللعبة 
في ثالث قضايا مركزية

من جهت���ه، اعتب���ر د. آدم ش���نعار، الخبير في 

القانون الدستوري والمحاضر في »المركز المتعدد 

المجاالت« في مدينة هرتسليا، أن مشروع »قانون 

التسوية« يضع إس���رائيل أمام مشكلة سياسية، 

ال قضائي���ة! ذل���ك أن »األمور واضح���ة تماما: ثمة 

م���ن اقتحم أرضًا ليس���ت له، بن���ى عليها بصورة 

غير قانونية وبدون ترخيص مسبق، كما يقتضي 

القانون، والدولة تعترف بهذا وبأن األرض ليست 

لها وينبغي إخالء ما بني عليها. هذا ما يجب على 

دولة إسرائيل فعله، أما مش���روع القانون الجديد 

فينبع م���ن حقيق���ة أن الحكومة ليس���ت معنية 

بتنفيذ قرار الحكم الصادر عن المحكمة العليا«! 

ويضيف ش���نعار، ف���ي مقابلة مع موق���ع »دفار 

»قان���ون  إن   ،)11/20( اإلس���رائيلي  ريش���ون« 

التسوية« سيؤدي، مس���تقبال، إلى تغيير »قواعد 

اللعبة« في ثالث قضاي���ا جوهرية ومركزية هي: 

1. س���لب الممتل���كات الخاصة واالس���تيالء عليها 

بالقوة وبطريقة غير قانونية؛ 2. فرض الس���يادة 

اإلسرائيلية على المناطق الفلسطينية، من خالل 

تش���ريع قانوني يقره الكنيس���ت بم���ا يتناقض، 

جوهريا، مع القانون الدولي وأحكامه؛ 3. تش���ريع 

استثنائي وشاذ تماما يلغي قرارات حكم قضائية 

نهائية صادرة عن المحكمة. 

تحليالت قانونية لمشروع قانون شرعنة البؤر االستيطانية: يكّرس 
إسرائيل عالميًا كدولة تقوم بضم األراضي الفلسطينية المحتلة!
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تحليالت: هيئة األركان العامة 
الجديدة للجيش اإلسرائيلي شابة 

وخبيرة في “حرب العصابات”!

ع أن تكون الحدود الشمالية 
ّ

*”من المتوق

وخاصة الحدود مع لبنان ساحة القتال

 األساسية في أي حرب مقبلة”!*

قالت تحليالت عسكرية إسرائيلية إن االعتبار األساس الذي تم اعتماده 

في تعيين���ات القادة الج���دد لهيئ���ة األركان العامة الجدي���دة للجيش 

اإلسرائيلي هو “العدو الذي ستواجهه إسرائيل في السنوات المقبلة”.

وأشار أحد هذه التحليالت، وهو بقلم المحلل العسكري لموقع “واينت” 

اإللكتروني )“يديعوت أحرونوت”( رون بن يش���اي، إلى أن كل المؤش���رات 

تدل عل���ى أن رئيس هيئة األركان العامة الجن���رال غادي أيزنكوت ووزير 

الدف���اع أفيغدور ليبرمان معنيان بهيئة أركان عليا للجيش يكون هدفها 

األس���اس مواجهات مع ع���دو غير متناظر، أي مع تنظيمات أو ميليش���يات 

تملك س���الح الجيوش النظامي���ة التقليدية وقدراتها، لكنها تس���تخدم 

أساليب اإلرهاب وحرب العصابات. وقال إن عبارة جيوش هجينة هي االسم 

الذي يطلقونه على تنظيمات مثل حزب الله و”حماس” وتنظيم داعش. 

وأضاف بن يشاي:

من سيبحث عن بصمات سياسية في جولة التعيينات في هيئة األركان 

العامة للجيش، لن يجد ش���يئًا حتى لو اس���تخدم عدسات مكبرة. إن جولة 

التعيينات األخيرة التي نشرت أخيرا تكشف عن منظومة اعتبارات مهنية 

-  موضوعي���ة، وعن تفاهم جيد بين رئيس األركان ووزير الدفاع. كما يجب 

أن نتنب���ه في هذا الس���ياق إلى أن ليبرمان أجرى مقابالت مع المرش���حين 

لمنصب نائب رئيس األركان وللترقية لرتبة لواء، واتخذ قراراته ليس فقط 

بناء على توصيات رئيس األركان بل بناء على الرأي الذي كّونه بنفسه.

وتاب���ع: نائب رئيس األركان والمرش���حون للترقية لرتب���ة لواء لم يعّبروا 

الس���نة الماضي���ة ع���ن آرائهم السياس���ية أو ع���ن وجه���ات نظرهم في 

موضوع���ات أخالقية، لذا يمكن افتراض أن هذا األمر لم يؤخذ في االعتبار 

ضمن جملة االعتبارات والتقديرات التي سبقت إعالن التعيينات. وإذا كان 

تقريبًا س���ُيتخذ قرار سياسي فهو سيأتي بعد عامين عندما يحين الوقت 

لتقرير من سيكون رئيس األركان المقبل، حينها سيدرس وزير الدفاع من 

س���يكون رئيس األركان المقبل. هل يكون يائي���ر غوالن الذي تحدث قبل 

أش���هر عن رؤيته لظواهر في إسرائيل “تثير القشعريرة وتذكر بما حدث 

في ألمانيا قبل 80 عامًا”، أم ربما أفيف كوخافي أو أمير إيش���ل هما أكثر 

مالءمة منه?. 

ثمة اعتبار برز في تعيينات المرشحين برتبة لواء هو صغر سن القيادة 

العليا. فقد وضع رئي���س األركان هذا األمر هدفًا له وهو الذي دفع بهؤالء 

الشباب قدمًا حتى لو جاء هذا على حساب الخبرة والقدرة المهنية لأللوية 

المخضرمين مثل القائد الس���ابق للمنطقة الجنوبية اللواء سامي ترجمان 

الذي لم يعّين في منصب، وعلى ما يبدو فإنه سيستقيل من الجيش.

ال يمكن إال التأس���ف عل���ى الخبرة والقدرة اللتين سيخس���رهما الجيش 

اإلسرائيلي مع مغادرة ترجمان، فهو من كبار القادة الميدانيين واألفضل 

مهني���ًا في الجيش اإلس���رائيلي، وتبرز هذه الحقيقة ف���ي تقرير مراقب 

الدولة بشأن عملية “الجرف الصامد”.

بي���د أن االعتبار األس���اس في تعيين���ات القادة الجدد ه���و العدو الذي 

س���تواجهه إس���رائيل في الس���نوات المقبلة. وتدل كل المؤش���رات على 

أن أيزنك���وت وليبرمان معنيان بهيئة أركان علي���ا للجيش يكون هدفها 

األس���اس مواجهات مع ع���دو غير متناظر، أي مع تنظيمات أو ميليش���يات 

تملك س���الح الجيوش النظامي���ة التقليدية وقدراتها، لكنها تس���تخدم 

أساليب اإلرهاب وحرب العصابات. 

إن الضباط الذين جرى اختيارهم- باستثناء واحد- هم من سالح المشاة 

واكتس���بوا خبرة ف���ي مواجهات من كل األن���واع مع مثل ه���ؤالء األعداء. 

وباستثناء اللواء نوركين قائد سالح الجو، فإن جميع القادة الجدد لديهم 

تجربة كبيرة ليس فقط في قيادة القتال البري، بل أيضًا في قيادة وحدات 

النخب���ة الخاصة الخبيرة بخ���وض حرب عصابات ضد ح���رب عصابات. ومع 

األسف ليس هناك أحد من المعينين حديثًا ينتمي إلى سالح المدرعات، 

ومن المحتمل أن يتضح في المستقبل أن هذا كان خطأ.

ومض���ى هذا المحلل قائ���ال: بصورة عام���ة، تبدو هيئ���ة األركان العامة 

الجديدة مركبة بصورة تجعلها قادرة على القيام بأربع مهمات على أفضل 

وجه. 

المهمة األول���ى؛ أن تكون دائمًا في حالة تأهب واس���تعداد، وأن تتخذ 

القرارات بسرعة وتنتصر في معركة أو في حرب محدودة قد تنشب فجأة. 

ول���دى جمي���ع القادة الجدد خبرة ف���ي هذا النوع من القت���ال، بمن فيهم 

نائب رئيس األركان المرتقب أفيف كوخافي. فكوخافي، الذي كان رئيسًا 

لالس���تخبارات العس���كرية في فترة عملية “الجرف الصام���د”، يرد ذكره 

ف���ي تقرير مراقب الدولة عن هذه الحرب بصفته الش���خص الذي لم يقّدر 

بصورة صحيحة نيات “حماس”. لكن يجب أن ندرك أن رئيس االستخبارات 

العس���كرية ليس الوحيد الذي يقوم بالتقدير، وقد استندت قراراته إلى 

العمل االس���تخباراتي الذي جمعته شعبة االس���تخبارات حيال “حماس”. 

باإلضاف���ة إلى ذلك، فق���د دفع ثمن الدرس ويمكن افتراض أنه س���يكون 

حاليًا أكثر حذرًا.

المهمة الثانية؛ منع التسلل إلى أرض إسرائيل للقيام بهجمات إرهابية 

وعملي���ات تخريب، ومنع اإلرهاب في المناطق المحتلة. ولدى جميع القادة 

الذين عّينوا خبرة غنية وناجحة إجمااًل في هذا المجال.

المهم���ة الثالثة؛ هي الح���رب بين الحروب، والت���ي هدفها منع تعاظم 

ل من تفوق الجيش 
ّ
تسلح “حماس” وحزب الله بس���الح نوعي وحديث يقل

اإلس���رائيلي التكنولوجي- االستراتيجي. وحتى في هذا المجال، فإن لدى 

جميع القادة الجدد خبرة.

المهم���ة الرابعة؛ هي إبقاء دولة إس���رائيل بعيدة قدر المس���تطاع عن 

الح���روب األهلية والنزاعات الدينية التي تم���زق منطقتنا. وهذه المهمة 

هي في األساس تخص المستوى العالي.

ثم���ة تعيين مهم يج���ب أن يلفت االنتب���اه هو تعيي���ن القائد الحالي 

للجبهة الداخلية اللواء يوئيل س���تريك، قائدًا للمنطقة الشمالية. ويمكن 

التقدير بثقة أن هذا التعيين س���ببه المنصب���ان األخيران اللذان توالهما 

س���تريك في الجبهة الش���مالية: كقائد لفرقة الجليل في المنطقة األكثر 

حساس���ية في الجبه���ة الطويلة في مواجهة حزب الل���ه، وكقائد للجبهة 

الداخلي���ة حيث عمل كثيرًا ف���ي موضوعات تتعلق بكيفي���ة التعامل مع 

السكان ومس���توطنات الحدود الشمالية لو نشبت حرب، وبصورة خاصة لو 

حاول حزب الله إرسال قواته الخاصة للسيطرة على مستوطنات إسرائيلية 

متاخمة للحدود.

ويتمتع اللواء ستريك بمعرفة واس���عة جدًا سواء في المجال الهجومي 

في الس���احة الشمالية أو في المجال الدفاعي، ومن شبه المؤكد أن هذا هو 

سبب اختياره كي يحل محل قائد المنطقة الشمالية.

ع أن تكون الحدود الشمالية، وخاصة الحدود 
ّ
وختم بن يشاي: من المتوق

مع لبنان، س���احة القتال األساس���ية ف���ي أي حرب مقبلة. وتش���ير جولة 

التعيين���ات األخيرة إلى ني���ة وزير الدفاع ورئي���س األركان تعزيز قيادة 

الجي���ش بقائدين على األقل من ذوي الخبرة المباش���رة والمعرفة الجيدة 

باألرض والعدو على الحدود الشمالية.

كشف تحقيق جديد أجرته صحيفة “كالكاليست” االقتصادية اإلسرائيلية 

)تابع���ة لصحيف���ة “يديع���وت أحرون���وت”( أن الجامعة االس���تيطانية، في 

مستوطنة “أريئيل” والتي تحمل اسم مستوطنتها، تحصل على تمويل دعم 

حكومي، بفارق ضخم عما تحصل عليه الجامعات اإلسرائيلية القديمة، ومنها 

ذات االسم العالمي. 

وعلى س���بيل المثال، ففي الس���نوات الخمس األخيرة حصلت هذه الجامعة 

على قرابة 163 مليون ش���يكل من الحكومة  )43 مليون دوالر(، مقابل “خدمات 

بحثية”، بينما معهد التخنيون، المدرج في المرتبة 69 عالميا، ويواجه كغيره 

م���ن الجامعات أزمة مالية، حصل على أقل من 6 ماليين ش���يكل )56ر1 مليون 

دوالر( ف���ي الفترة ذاته���ا. وتؤكد الصحيفة أن خلفية ه���ذا التفضيل الكبير 

لهذه الجامعة سياس���ية وتعود إلى حكومة اليمين المتشدد بزعامة بنيامين 

نتنياهو. 

وعلى الرغ���م من مخاوف جامع���ات وأكاديميين إس���رائيليين من أن تطال 

الجامعات اإلس���رائيلية مقاطعات عالمية على خلفية تحويل كلية “أريئيل” 

إلى جامعة رس���ميا في الع���ام 2012، إال أنه يتبين من تقاري���ر الجامعة أنها 

تنش���ط عالميا، ولديها اتفاقي���ات مع 50 جهة أكاديمي���ة عالمية، في أنحاء 

مختلفة من العالم.

جامعة استيطانية
أقيم���ت كلية “أريئيل” في مس���توطنة أريئيل في غربي منطقة نابلس في 

العام 1982. وباتت مع السنين الكلية األكاديمية األولى بالنسبة للمستوطنين، 

إال أن طالبا من جميع أنحاء البالد تدفقوا عليها، من بينهم مئات الطالب العرب 

س���نويا، ما خلق جدال واس���عا في هذا اإلطار بين الفلسطينيين في إسرائيل. 

وبحس���ب مؤشرات عدة، فإن أعداد الطالب العرب سجلت في السنوات األخيرة 

تراجعا ما، إال أنه ال توجد تقارير عينية في هذا المجال. 

وقد بدأت اجراءات تحويل هذه الكلية االستيطانية إلى جامعة، في منتصف 

الع���ام 2005، بقرار من رئيس الوزراء في حينه أريئيل ش���ارون. وبدأت وزيرة 

التعليم في حينه ليم���ور ليفنات في إجراءات أكاديمية لتحقيق الهدف. إال 

أنه كم���ا يبدو فإن االجراءات توقفت أو تباطأت في ظل حكومة إيهود أولمرت 

)2006- 2009(، ووزيرة التعليم في حينه يولي تامير.

بعد ذلك سعت حكومة بنيامين نتنياهو الثانية )2009- 2013(، منذ أيامها 

األولى، إلى تحوي���ل كلية “أريئيل” إلى جامعة، وواج���ه األمر بداية معارضة 

شديد من مجلس التعليم العالي، ومن رؤساء الجامعات اإلسرائيلية الثماني، 

إذ تخوف���وا من أن تطال جامعاتهم مقاطعات عالمية، في حال جرى أي اتصال 

بين جامعاتهم وبين هذه الجامعة االس���تيطانية. وكان من بين الحلول التي 

وضعتها الحكوم���ة إقامة لجنة خاصة بجامعة “أريئي���ل”، إلى جانب مجلس 

التعليم العالي.

وقد صادقت الحكومة رس���ميا عل���ى تحويل الكلية إل���ى جامعة في نهاية 

صيف العام 2012. وكانت المصادقة النهائية والحاس���مة من وزير الدفاع في 

حينه إيهود باراك، بصفته المس���ؤول عن المناطق المحتلة منذ العام 1967، 

بموجب القانون، باستثناء القدس ومرتفعات الجوالن السوري المحتلة، بفعل 

قانون الضم المرفوض عالميا.

ونش���ب جدل واس���ع في الحلبة السياسية اإلس���رائيلية قبل سنوات، حول 

ضرورة اإلعالن عن هذه الكلية االستيطانية كجامعة، إال أن التأييد لم ينحصر 

في معسكر اليمين المتشدد، بل كان هناك تأييد أيضا لدى ما يسمى “اليمين 

المعت���دل”. ففي نهاية العام 2012 بعيد اإلعالن عن الكلية جامعة، وتمهيدا 

النتخاب���ات مطلع العام 2013، اختار زعيم حزب “يوجد مس���تقبل” يائير لبيد 

ه���ذه الجامعة، لتكون المكان الذي يعلن منه عن برنامجه السياس���ي، تعبيرا 

عن دعمه للجامعة االس���تيطانية، وأيضا لك���ون برنامجه يدعو إلى ضم جميع 

الكتل االستيطانية إلى ما يسمى “السيادة اإلسرائيلية”.

ويتعل���م حاليا في جامعة “أريئيل” 15 ألف طالب للقبين األول والثاني، في 

28 برنامج���ا تعليمي���ا. و15% من إجمالي الطالب هم من مس���توطنات الضفة 

المحتلة، والباقون من إسرائيل.

قس���م الجامعة إلى أربع كليات مركزية: كلية الصحة، وكلية الهندس���ة، 
ُ
وت

وكلية العل���وم الطبية، وكلية المجتمع. كما توجد في الجامعة كليتان بدرجة 

أكاديمية أقل، واحدة لموضوع التخطيط المعماري، والثانية لإلعالم. وحس���ب 

تقرير الصحيفة، يعمل في الجامعة 300 أستاذ، من بينهم عشرات الحاملين 

للقب بروفسور، في كل المواضيع التي تعلم في الجامعة، إضافة إلى 15 مركز 

أبحاث.

تمويل بفارق كبير باقي الجامعات
ويقول تحقيق صحيفة “كالكاليس���ت” إن الجامعة االستيطانية “أريئيل” 

حظيت بتعاقدات تفضيلية مع الحكومة اإلسرائيلية، منذ العام 2007، وحتى 

نهاية تشرين األول الماضي، بحوالي 163 مليون شيكل، بعد أن استفادت من 

النظام الخاص الذي يعفيها من المش���اركة في مناقصات، كي تفوز بعطاءات 

الحكومة، وهي عادة مشاريع بحثية. 

وكي يتبين حجم التفضيل، فإن جامعة “بن غوريون” في مدينة بئر السبع، 

حصلت في ذات الفترة على تعاقدات بحوالي 3ر2 مليون شيكل فقط. 

كذل���ك فإن جامعة “بار إيالن” في مدينة رام���ات غان، المجاورة لمدينة تل 

أبي���ب، والتي تعاني م���ن عجز مالي ضخم، يقّدر بأكثر من 15 مليون ش���يكل، 

حظي���ت بتعاقدات مع الحكوم���ة بأقل من 8 ماليين دوالر. م���ا يعني أن هذه 

الجامعة “حديثة العهد” كما يقول التحقيق، تحظى بميزانيات ضخمة، على 

حساب جامعات إس���رائيلية قديمة غارقة في الديون والعجز التراكمي، وفي 

خلفية هذا مواقف سياس���ية من حكومة اليمين المتطرف القائمة منذ العام 

2009 وحتى اآلن.

وتق���ول الصحيفة إن نظام االعف���اء من المناقصات قائم في المؤسس���ات 

الرس���مية وشبه الرسمية، لغرض تحقيق أهداف عينية. ففي الجامعات مثال، 

باإلم���كان ابرام اتفاقيات لتقديم خدمات، من خالل هذا النظام وغيره. وبهذه 

الطريقة تحص���ل الجامعات على ميزانيات اس���تثنائية. وغالبا فإن الخدمات 

الت���ي تقدمها الجامعات للحكومة والمؤسس���ات الرس���مية تتركز في مجال 

األبحاث، وخدمات تربوية وما شابه.

وتق���ول “كالكاليس���ت” إنه على ض���وء العجز الكبير الغارق���ة فيه عدد من 

ل تلك الجامعات 
ّ

الجامعات القديمة، يزداد االستغراب من أن الحكومة ال تفض

في طل���ب الخدمات، كي تنقذها م���ن أزمتها المالية، وبكلم���ات أخرى، لماذا 

���ل الحكومة جامعة ش���ابة، أكث���ر بكثير من مؤسس���ات تعليم قديمة، 
ّ

تفض

مثل الجامعة العبرية )في القدس(، ومعهد التطبيقات الهندس���ية “جامعة 

التخنيون”، ومعهد فايتس���مان، وهي مؤسس���ات تعليم عال موجودة بشكل 

دائم على قائمة أفضل 500 جامعة في العالم.

فمث���ال الجامع���ة العبرية، الت���ي نفذت إدارته���ا إضرابا في مطلع الس���نة 

الدراس���ية الجامعية في نهاية تش���رين األول الماضي لمدة أس���بوع بسبب 

أزمته���ا المالية، حظيت بتعاقدات مع الحكوم���ة في ذات الفترة، بمعنى منذ 

الع���ام 2007 وحت���ى اآلن، بما يزيد بقليل عن 63 ملي���ون دوالر. وقد حلت في 

المرتبة الثالثة بين الجامعات من حيث حجم التعاقدات. وكما نرى فإن الفارق 

يصل إلى 100 مليون ش���يكل، بي���ن ما تقاضته هذه الجامع���ة الكبرى، وبين 

الجامعة االستيطانية “أريئيل”. وللمقارنة أيضا، فإن عدد الطالب الجامعيين 

في “أريئيل” بلغ 15 ألف طالب في الس���نة الدراسية الماضية، مقابل 23 ألفا 

في الجامعة العبرية.

���ت في المرتبة الثاني���ة، أيضا مع فارق 
ّ
وكان���ت جامعة تل أبيب قد حل

كبي���ر عن “أريئيل”، إذ حصلت في نفس فت���رة التحقيق على أقل من 97 

مليون دوالر. وحصلت جامعة حيفا على ما يقارب 32 مليون ش���يكل، علما 

أن الغالبية الس���احقة من طالب جامعة حيف���ا يأتون من المناطق البعيدة 

عن مركز البالد، بمعنى من بلدات يفترض أنها تس���تحق امتيازات مناطق 

“ذات أفضلية”. أما جامعة “التخنيون”، التي تدّرج في المرتبة 69 من بين 

جامعات العالم، فإن حجم التعاقدات معها بلغ أقل من 6 ماليين ش���يكل 

في ذات الفترة.

وتق���دم جامع���ة “أريئي���ل” لحكومتها أبحاث���ا في مجال األدوي���ة والعالج 

باألعش���اب، وخاصة لمرض الس���كري. وأيضا تقّدم أبحاثا ف���ي مجال التربية 

والتعليم، وأس���اليب تعليمية جديدة تعتمد عل���ى التقنيات العالية، ووضع 

برامج تعليمية في موضوع التكنولوجيا. كذلك تقدم الجامعة لوزارة التعليم 

استشارات في علم النفس، واستش���ارات لتعليم الطالب ذوي المحدوديات. 

وقد بلغت تعاقدات وزارة التعليم وحدها مع هذه الجامعة االس���تيطانية في 

العام 2014 حوالي 36 مليون ش���يكل، وفي الع���ام التالي- 2015 - أكثر من 33 

مليون شيكل. 

الدعم على خلفية سياسية
تق���ول الصحيف���ة في تحقيقه���ا إنه قد تك���ون هناك رغب���ة معينة بدعم 

الجامعة “الش���ابة”، وله���ذا فإنها تحظى بتفضيل، بهدف مس���اعدتها كي 

تصمد كمؤسس���ة تعليمية ومركز أبحاث “رائد”، بش���كل يجعلها قادرة على 

لعب دور أكبر بين الجامعات في إس���رائيل، ومس���تقبال لربما على المس���توى 

العالمي. ولكن ُيسأل السؤال: هل هذا التفضيل وبهذا الحجم يجب أن يكون 

بمقاييس كبيرة إلى هذا الحد، على حساب مؤسسات وجامعات أخرى؟. 

وتضيف الصحيفة: هناك مس���ألة أخرى تثير االستغراب، هي العالقة 

بين الحكومة القائمة، حكومة اليمين في الس���نوات األخيرة، وبين وجود 

هذه الجامعة خل���ف الخط األخضر. فاإلعالن عن تحوي���ل كلية “أريئيل” 

إل���ى جامعة في العام 2012، تم تعريفه م���ن جهات عديدة على أنه قرار 

سياس���ي واضح، قاده وزير التعليم يومها، غدعون ساعر. وهذا التفضيل 

انعكس في المعطي���ات التي جمعناها )الصحيفة( ف���ي إطار التحقيق. 

فمث���ال في الس���نة األولى لإلعالن ع���ن الكلية كجامعة، ف���ي العام 2013، 

حصلت الجامع���ة على تعاقدات مع الحكومة بقيم���ة تزيد عن 28 مليون 

ش���يكل، مقارنة مع 5ر3 مليون شيكل، حينما كانت كلية في العام 2012. 

وف���ي العام التالي، 2014، حصلت الجامعة على تعاقدات بقيمة 51 مليون 

ش���يكل، وكانت الميزانية األكبر من بين السنوات التي جرى فحصها في 

إط���ار التحقيق، إذ حصلت الجامعة على 40 مليون���ا في العام 2015، وفي 

الع���ام الجاري حصلت على 7ر36 مليون، وهي ميزانية مرش���حة لالزدياد، 

كون السنة لم تنته بعد.

وتقول “كالكاليس���ت” إنه من الصعب الفصل بين نمو جامعة “أريئيل” في 

الس���نوات األخيرة، وبي���ن حقيقة أن من يتولى الحكم ه���و بنيامين نتنياهو 

وحزبه اليميني “الليكود”، وبشكل خاص كون وزير التعليم في الحكومة التي 

اتخذت قرار تحويل الكلية إلى جامعة هو اليميني المتش���دد غدعون س���اعر. 

وتش���ير الصحيفة إلى أن ذات الوزير امتنع خ���الل واليته عن رفع مكانة عدة 

كليات قائمة في المناطق البعيدة عن مركز البالد. 

كما تش���ير الصحيفة إلى أن الوزي���ر الذي جاء بعده ف���ي حكومة نتنياهو 

التالية )2013- 2015( وهو المستوطن شاي بيرون، من حزب “يوجد مستقبل”، 

اهتم بدفق ميزانيات ضخمة على هذه الجامعة.

ويذكر أن كال الوزيرين، كمن س���بقهما على مدار السنين، رفضا المصادقة 

على إقامة جامعة عربية في مدينة الناصرة، برغم المطالبات الواس���عة، وطرح 

البلدية في تلك السنوات مخططات وتجنيد موارد إلقامة الجامعة. 

وعل���ى الرغم من كونه���ا تقع في مس���توطنة، ومخاوف جه���ات أكاديمية 

إس���رائيلية من مواجهة مقاطعة دولية للجامعات اإلس���رائيلية بسبب هذه 

الجامع���ة، إال أن جامعة “أريئيل”، وف���ق تقاريرها، لديها 50 اتفاق تعاون مع 

جامعات ومؤسس���ات تعليم عال ومراكز أبحاث عالمية، م���ن بينها في أوروبا 

والواليات المتحدة األميركية وكندا وروسيا والجمهوريات المحيطة بها.

دعم الحكومة اإلسرائيلية لجامعة “أريئيل” االستيطانية 
أضعاف ما تحصل عليه سائر الجامعات! 

*تحقيق جديد: رغم توقعات المقاطعة الدولية فإن جامعة “أريئيل” لديها اتفاقيات 

مع 50 جامعة ومركز أبحاث في مختلف أنحاء العالم*

جامعة االستيطان في أريئيل.
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بقلم: شموئيل إيفن )*(

مقدمة
 أمام محم���ود عباس )أبو م���ازن( وقلت له: نحن 

ُ
»جلس���ت

مس���تعدون للتنازل عن الس���يادة في البل���دة القديمة... 

ومن ضم���ن ذلك حائ���ط المبك���ى )الب���راق(... تلك كانت 

اللحظ���ة األصعب في حياتي”- هذا ما كش���ف عنه رئيس 

الحكومة اإلسرائيلية الس���ابق، إيهود أولمرت، في سياق 

مقابلة مع الصحافي رفيف دروكر ضمن سلسلة من برامج 

»همكور )المصدر(« التي تبثها محطة القناة العاشرة في 

التلفزيون اإلسرائيلي )تشرين الثاني 2015(. 

وقد أجري���ت وُعرضت ضمن هذه السلس���لة مقابالت مع 

عدد من كبار المس���ؤولين اإلس���رائيليين والفلسطينيين 

واألميركيي���ن الذي���ن كان لهم دور ومش���اركة فاعلة في 

المفاوضات حول التس���وية الدائمة م���ع منظمة التحرير 

الفلسطينية في فترة حكومتي إيهود باراك )2001-1999( 

وإيهود أولمرت )2006 - 2009(.

وُيس���تدل مما جاء في تلك المقاب���الت أنه طرأ منذ رؤية 

إس���حاق رابين للتس���وية الدائمة في الع���ام 1995 تراجع 

عمي���ق في المواق���ف التي عرضها مندوبو إس���رائيل في 

المفاوضات، ف���ي حين ظلت مواقف الفلس���طينيين على 

حالها بل وازدادت تطرفا. 

وقد اتض���ح مرة تلو األخرى أن مطالب الفلس���طينيين ال 

تنتهي بدولة فلس���طينية عاصمتها القدس الش���رقية، 

على األقل لغاية اآلن، وبالتالي لم يلتِق الطرفان في مسار 

أو أفق سياسي مشترك. 

ن مستقباًل 
ّ

إن مثل هذا األفق السياس���ي يمكن أن ُيدش

فق���ط إذا م���ا طرأ تغيي���ر على ه���ذا التوج���ه أو الموقف 

الفلسطيني. 

ه���ذا المق���ال يتن���اول المس���ألة ذاتها اس���تنادا إلى 

الشهادات التي ُعرضت في سلسلة البرنامج المذكور، وإلى 

معلومات إضافية مكملة للصورة. 

ويتضم���ن المقال تحليال ل� »الزحزح���ة« التي طرأت على 

مواقف إسرائيل لجهة االقتراب من مواقف الفلسطينيين، 

كما يتضمن تفسيرا ألسباب الفشل في التوصل إلى اتفاق 

دائم، وتحليال لإلمكانات المتاحة حاليا أمام إسرائيل. 

الزحزحة في مواقف إسرائيل لجهة
مواقف الفلسطينيين في المفاوضات

ع����رض رئي����س الحكومة )الراح����ل( إس����حق رابين أمام 

الكنيس����ت في الخامس م����ن تش����رين األول 1995 رؤيته 

للتس����وية الدائمة مع الفلس����طينيين، وذلك على النحو 

اآلتي: »نحن نرغب في أن يكون هناك كيان )فلسطيني( 

أقل من دولة يتولى إدارة حياة الفلسطينيين الخاضعين 

لس����لطته بصورة مس����تقلة. حدود دولة إس����رائيل بعد 

التوصل إلى التس����وية الدائمة س����تكون ما وراء الخطوط 

التي كانت قائمة قبل حرب األيام الس����تة )حرب حزيران 

1967(. لن نعود إلى خطوط الرابع من حزيران 1967. وتلك 

ه����ي أهم التغيي����رات – ليس كلها – كم����ا نراها ونرغب 

بها في ظل التس����وية الدائمة: في المقام األول القدس 

الموحدة والتي تشمل أيضا )مستوطنة( معاليه أدوميم 

و)مستوطنة( جفعات زئيف... تكون الحدود اآلمنة للدفاع 

عن دولة إس����رائيل ف����ي منطقة غ����ور األردن، وذلك وفق 

المعنى أو التفس����ير األوس����ع لهذا المفهوم. كما تشمل 

التغييرات ضم )مس����توطنات( غ����وش عتصيون، إفرات، 

بيتار ومستوطنات أخرى... يتعين )علينا( أن نقيم أيضا 

كتال استيطانية، في يهودا والسامرة )الضفة الغربية(... 

نحن ذاهب����ون إلى طري����ق جديد ربما يقودن����ا إلى عهد 

السالم ونهاية الحروب...«. 

إن الحديث يدور هنا حول انسحاب إسرائيلي يصل إلى 

70% م����ن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، التي احتلت 

في حرب العام 1967. 

وقد طرأ عل����ى رؤية رابين هذه تغيير ملموس في عهد 

حكومتي باراك وأولمرت. 

ففي عه����د حكومة باراك اقترحت إس����رائيل في نطاق 

لقاء مع وفد فلس����طيني عقد في إيالت )جنوب إسرائيل( 

في شهر نيس����ان عام 2000 إقامة دولة فلسطينية على 

حوال����ي 86% م����ن )»المناطق«(، التي س����تنقل إلى والية 

الفلس����طينيين ضمن مرحلتين )66% في المرحلة األولى 

و20% في المس����تقبل(، فيما تقوم إسرائيل بضم الباقي 

)14%(. في المقابل طالب الفلس����طينيون بانسحاب كامل 

إلى خطوط الرابع من حزيران 1967 مع تبادل مناطق لغاية 

4% وذلك بنسبة 1:1.

في محادث����ات قمة كامب ديفي����د )الواليات المتحدة( 

الت����ي عقدت في تم����وز 2000 اقترحت إس����رائيل إقامة 

دولة فلس����طينية على 92% من مس����احة الضفة الغربية 

وقطاع غزة، غير أن تلك المحادثات انتهت إلى الفش����ل، 

وحملت الواليات المتحدة وإسرائيل المسؤولية للرئيس 

الفلس����طيني )الراحل( ياسر عرفات، الذي رفض أو تهرب 

من سائر المقترحات اإلسرائيلية، ومن ضمن ذلك مبادرة 

رئيس الحكومة إيهود ب����اراك، والتي وصفتها الواليات 

المتحدة بأنها مبادرة جريئة، ال سيما وأنها شملت للمرة 

األولى موافقة على تقسيم القدس. 

في المحادث����ات الالحقة التي عقدت ف����ي طابا )مصر( 

في مطلع العام 2001، على أس����اس المبادرة التي عرضها 

الرئيس األميركي بيل كلينت����ون في كانون األول 2000، 

اقترح الوزير ش����لومو بن عامي على الفلس����طينيين %95 

من مس����احة األراضي )المحتلة( من العام 1967 وس����يادة 

فلسطينية في المسجد األقصى، كما حدد بن عامي أعداد 

الالجئين الفلسطينيين الذين ستكون إسرائيل مستعدة 

الس����تيعابهم. غير أن الفلسطينيين رفضوا بصورة عامة 

ه����ذا االقتراح اإلس����رائيلي. في الوقت ذات����ه، لم تظهر 

مس����ألة اعتراف الجانب الفلس����طيني بإس����رائيل كدولة 

يهودية كنقطة خالف، بل كانت أمرا مفروغا منه بالنسبة 

إلسرائيل والواليات المتحدة، كما يتضح ذلك في اقتراح 

الرئي����س كلينتون والذي جاء فيه: »ينبغي للتس����وية أن 

تت����الءم مع رؤية دولتين لش����عبين، والت����ي وافق عليها 

الطرفان كطريق إلنهاء النزاع الفلسطيني - اإلسرائيلي: 

الدولة الفلس����طينية كوطن للش����عب الفلسطيني ودولة 

إسرائيل كوطن للشعب اليهودي«.  

في فترة حكومة أريئيل شارون، في صيف العام 2005 

انس����حبت إسرائيل بش����كل أحادي الجانب من قطاع غزة، 

وأخلت أربع مس����توطنات في شمالي الضفة الغربية. وقد 

برهنت هذه الخطوة عل����ى فكرة أنه يمكن أيضا تفكيك 

المس����توطنات من دون اتفاق. وقد أشار الرئيس عرفات 

في مقابلة أدلى بها إل����ى صحيفة »هآرتس« في حزيران 

2004، والت����ي تناول����ت أيض����ا خطة االنفص����ال )أحادية 

الجانب(، إلى أن مساحة المناطق التي يمكن تبادلها بين 

الجانبين ستقتصر على ما نسبته 2% إلى 3%، مما يشير 

إلى أن عرفات كان »يدرك بالتأكيد« وجوب المحافظة على 

الهوية اليهودية لدولة إس����رائيل. وقد فسر المراسلون 

الذين أجروا المقابلة معه بقولهم »هذه هي المرة األولى 

التي يعلن فيه����ا عرفات االعت����راف بالهوية اليهودية 

لدولة إس����رائيل، وهو أمر حرص على عدم القيام به حتى 

ذلك الوقت، وذلك تجنبا للمس بمكانة مواطني إسرائيل 

العرب«. 

ف����ي عه����د رئي����س الحكومة إيه����ود أولم����رت وصلت 

»الزحزحة« في مواقف الجانب اإلسرائيلي في المفاوضات 

إل����ى ذروتها، ابت����داء من المواق����ف »المتقدم����ة« التي 

عرضتها إس����رائيل في المفاوضات التي بدأت في مؤتمر 

أنابوليس )الذي عقد في واش����نطن في تش����رين الثاني 

2007( وانتهاء باللقاء الش����خصي ال����ذي عقد بين زعماء 

الجانبين في أيلول 2008، والذي ذهب فيه أولمرت شوطا 

أبعد. 

وق����ال أولمرت ف����ي مقابلة ضمن برنام����ج »همكور« إنه 

ع����رض ف����ي الع����ام 2008 عل����ى الرئيس محم����ود عباس 

انس����حابا إس����رائيليا كامال من أراضي الضفة الغربية مع 

تبادل لمناطق بنسبة حوالي 1:1 )3ر6% تضمها إسرائيل 

م����ن أراضي الضفة الغربية مقابل 8ر5% تنقل كتعويض 

للفلس����طينيين من األراضي الواقعة عل����ى تخوم »الخط 

األخضر« وتخصيص 5ر0% لصالح الممر اآلمن بين الضفة 

الغربي����ة وقطاع غزة(، فضال عن اس����تعداد أبداه أولمرت 

للتخلي عن الس����يادة االس����رائيلية في »الحي اليهودي« 

داخل القدس القديمة وفي حائط المبكى )لصالح سيادة 

دولية في منطقة ما يسمى ب� »الحوض المقدس« لمدينة 

القدس(، علما أن اقتراح الرئي����س كلينتون )الذي عرض 

في كانون األول 2000( نص على احتفاظ إسرائيل بهذه 

المناطق. إلى ذلك وافق أولمرت على التخلي عن التواجد 

العس����كري اإلس����رائيلي في منطقة األغوار مقابل تواجد 

قوة متعددة الجنس����يات. غير أن أبو مازن رفض االقتراح، 

ووافق على تبادل مناطق بنس����بة 9ر1% فقط، وهي نسبة 

تبادل ال تتيح حال لمس����ألة كتل المستوطنات، مثل كتلة 

»أريئيل« ش����مالي الضفة )مثلما يتضح أيضا من اقتراح 

الفلس����طينيين في مؤتمر أنابوليس(. وقدر أولمرت في 

مقابل����ة أدلى بها فيما بعد، أن����ه كان يمكن االتفاق على 

تبادل يشمل ما نسبته 5ر%4. 

في مسألة »حق العودة« وافق أولمرت على إعادة خمسة 

آالف الجئ إلى إس����رائيل، كموقف أولي. هناك ش����هادة 

تق����ول إن صائب عريقات فهم أن أولمرت س����يوافق على 

إع����ادة 50- 60 ألف الجئ إلى إس����رائيل، بينما  توقع هو 

ع����ودة 100- 200 ألف على األقل. وروى أولمرت في مقابلة 

م����ع »همكور« أن أبو م����ازن قال له »إنه ال يريد المس����اس 

بطبيعة إس����رائيل«، ومن هنا استنتج أن أبو مازن يعترف 

بإس����رائيل كدولة يهودية، ولكن يبدو أن أبو مازن، كحال 

عرفات في الماضي، قصد فقط »تهدئة« اإلس����رائيليين 

فيما يتعلق بعدد الالجئين الذين سيحظون بتجسيد حق 

العودة إلى إسرائيل. 

في عهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
تبين للجمهور في إس���رائيل أن الفلسطينيين يطالبون 

بإقام���ة دولتهم كدولة قومية للش���عب الفلس���طيني، إال 

أنهم يرفضون اإلعتراف بإس���رائيل كما تم تعريفها في 

)»وثيقة اإلس���تقالل«( – الدولة القومية للشعب اليهودي 

– في االتفاق الدائم. وعلى س���بيل المثال، في ختام لقاء 

بين أبو مازن وأعضاء كنيس���ت فلسطينيين – إسرائيليين 

عقد في رام الله في تش���رين األول 2010، قال نائب رئيس 

الكنيس���ت محمد بركة: »أبو مازن والقيادة الفلس���طينية 

يرفض���ان بص���ورة واضحة االعت���راف بإس���رائيل كدولة 

يهودية وبفكرة تبادل السكان )في نطاق تبادل أراض في 

التسوية الدائمة(. االقتراح اإلسرائيلي يشكل خطرا على 

أبناء ش���عبنا في مناطق 48 وخارج المناطق«. وأضاف: »لو 

كانت القيادة الفلسطينية مستعدة للتنازل عن مبادئها، 

لكان���ت قد وقعت على اتفاق س���الم منذ زمن بعيد«. وقال 

إن هذا األمر كان بمثابة رسالة تهدئة ل� »عرب اسرائيل«. 

عندما وجه رئيس الحكومة رابين رس���الة لعرفات وقعت 

في أيلول 1993، اعترفت فيها إس���رائيل بمنظمة التحرير 

كممثل للشعب الفلسطيني، من المشكوك فيه إذا ما كان 

رابين نفسه وشمعون بيريس قد فهما أن منظمة التحرير 

ترى نفس���ها أيضا كممثل للفلس���طينيين اإلسرائيليين 

أمام دولة إسرائيل. 

ش���رت في 
ُ
في مقابل���ة مع صحيفة »نيويورك تايمز« ن

ش���باط 2014 رفض أبو مازن مجددا االعتراف بإس���رائيل 

كدول���ة يهودية، وق���ال: »هذا غير وارد في الحس���بان«. 

ويحظى موقفه هذا بتأييد واس���ع في صفوف الجمهور 

جري في 
ُ
الفلس���طيني. فوفقا الس���تطالع للرأي الع���ام أ

ش���هر تموز 2015، عارضت أغلبية الفلسطينيين )%54( 

ف���ي الضفة وقطاع غ���زة االعتراف المتبادل بإس���رائيل 

كدولة للش���عب اليهودي وفلس���طين كدولة للش���عب 

الفلس���طيني، وذلك بعد إقامة الدولة الفلسطينية وحل 

جميع المشاكل بما في ذلك الالجئون والقدس.

كذل���ك فقد نش���ب خالف بي���ن زعم���اء الجانبين حول 

مسائل أخرى. 

فف���ي نهاية العام 2014 صرح أبو م���ازن في مقابلة مع 

صحيفة »أخبار الي���وم« المصرية قائ���ال: »نتنياهو قال 

لي: أنا أريد )المسؤولية عن( األمن على الحدود األردنية 

ألربعي���ن عاما. تظاهرت بأنني لم أس���مع وقلت له: كم؟! 

ق���ال: أربعون عاما. قل���ت له مودعا: لنتصاف���ح. وغادرت 

منزل���ه قائال: ه���ذا احتالل، ومنذ ذلك الوق���ت لم أره...«. 

ويطالب أبو مازن بانسحاب قوات الجيش اإلسرائيلي من 

الضفة الغربية خالل خمس س���نوات، وأن تتولى حماية 

الدولة الفلسطينية قوات دولية. 

رئيس الدولة )الراحل( ش���معون بيريس ادعى حصول 

انطالقة ف���ي المفاوضات مع الرئيس عب���اس في العام 

2011. وصرح في مقابلة مع محطة القناة الثانية في أيار 

2014 قائال: »توصلنا إلى تفاهم حول جميع النقاط وكان 

األمر يحتاج فقط إلى إجماٍل لما أتفق عليه«، لكن رئيس 

الحكومة نتنياهو فضل – حس���ب قوله – اقتراحا تقدم 

به طوني بلير. غي���ر أنه لم تظهر دالئل على »االنطالقة« 

ال���ذي تحدث عنها بيريس، أو عل���ى ادعائه بأن أبو مازن 

وافق على اإلعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. كذلك لم 

يتم االتفاق حول باقي القضايا الجوهرية، أو أنه لم يكن 

هن���اك أي تجديد حقيقي )تم االتفاق على تبني صيغة 

– مبادرة - الجامعة العربية، والداعية إلى »حل مش���كلة 

الالجئين بصورة عادلة ومتفق عليها«(. ونس���ب بيريس 

في المقابلة أهمية وش���جاعة لقول أبو مازن في تشرين 

الثان���ي 2012، أنه ال يعتزم العودة لإلقامة في مس���قط 

رأس���ه مدينة صفد. ولكن هذا القول لم يشر إلى تغيير 

في موقفه، والذي مؤداه أن العودة إلى إسرائيل تتحقق 

بن���اء على رغبة كل واحد من ماليين الفلس���طينيين في 

الش���تات. غير أن نجل أبو مازن وحفي���ده أكدا في تموز 

2015 أنهما يعتزمان العودة إلى »صفد - فلسطين«، وفي 

تشرين الثاني 2014 صرح أبو مازن قائال: »يوجد 6 ماليين 

الجئ يريدون العودة، وأنا واحد منهم«. 

يمكن القول في إجم���ال هذا األمر، إنه وعلى الرغم من 

الزحزحة في موقف إس���رائيل في أع���وام 2001 - 2008، 

والتي بلغت ذروتها في عه���د أولمرت، لم يتم التوصل 

إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين، فيما أضحت إسرائيل 

في موقف تفاوضي ضعيف جدًا. 

وف���ي الوق���ت ال���ذي كان في���ه ح���ق الفلس���طينيين 

ف���ي الحص���ول عل���ى دول���ة مس���تقلة في عه���د رابين 

مس���ألة خاضع���ة للتفاوض، ول���م تكن مس���ألة اعتراف 

الفلسطينيين بإس���رائيل كدولة يهودية مطروحة على 

بس���اط البحث، فقد أضحى حق الفلسطينيين في إقامة 

دولة لهم مسألة مفروغا منها في العالم، بينما أصبحت 

إسرائيل هي التي تكافح من أجل الحصول على اعتراف  

فلس���طيني بهويتها كدولة يهودية. وانطالقا من هذا 

الوضع الجديد، يح���اول أبو مازن في الس���نوات األخيرة 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بمعزل عن التوصل إلى 

تسوية دائمة، وذلك عن طريق ممارسة ضغط دولي على 

إسرائيل كي تنسحب من الضفة الغربية. 

لماذا لم تسفر المفاوضات عن اتفاق دائم؟
لم تتجه مواقف الفلسطينيين نحو أفق سياسي متفق 

عليه، بل وابتعدت عن مثل هذا األفق. 

وقد تبي���ن خالل المفاوض���ات أن أبو م���ازن ال يعترف 

بإسرائيل كدولة يهودية ألسباب مبدئية تتعلق بارتباط 

الش���عب الفلس���طيني ب� »أرض إس���رائيل – فلسطين« 

اإلنتدابية، وهذا األمر له دالالت عميقة.

ويتغلب ه���ذا الموقف المعارض عل���ى المصلحة في 

إقامة دولة مس���تقلة عن طريق التوصل إلى اتفاق دائم، 

كذل���ك يطال���ب الرئيس عب���اس بحق الع���ودة لماليين 

الالجئين الفلسطينيين وسط منح حق االختيار لكل الجئ 

إذا ما كان يرغب في »الهجرة« إلى إس���رائيل أو الحصول 

على تعويض. ويص���ر ممثلو عباس في المفاوضات على 

عودة مئات آالف الالجئين إلى إس���رائيل، وس���ط إعطاء 

أولوية لالجئين من المخيمات والمناطق التي تعاني من 

ضائقة، وفي مقدمة ذل���ك الالجئون في مخيمات لبنان. 

إن تسوية مش���كلة الالجئين، وفقا لوجهة نظره، تعتبر 

شرطا لحل النزاع غير أن األمور لم تبد كذلك بالنسبة إلى 

إسرائيل في اتفاقيات أوسلو.

هذه المواقف تعزز االنطباع بأن الفلس���طينيين يرون 

في المفاوضات إس���تراتيجيا للحصول على تنازالت من 

إسرائيل، من دون التخلي نهائيا عن مواقفهم. 

ووفق���ا لتقرير للصحافي ايهود يع���اري، فقد صرح أبو 

م���ازن خالل محاضرة ألقاها في غزة في تموز 2002: »لقد 

ارتكبت إس���رائيل أكبر خطأ ف���ي تاريخها عندما وقعت 

على اتفاق أوس���لو.. لق���د حصلنا في أوس���لو على أرض 

دون مقابل، فيما ظلت قضاي���ا الوضع النهائي مفتوحة 

للتفاوض«. 

في حزيران 2009، وفي مقابلة مع صحيفة »الدس���تور« 

األردني���ة، ادعى صائب عريقات بأن إس���رائيل تراجعت 

أص���ال عن مواقفها خ���الل المفاوضات، وعلي���ه فما الذي 

يدعو الفلس���طينيين لإلسراع )وتقديم تنازالت من أجل 

التوص���ل إلى اتف���اق(؟! وقال عريقات موضح���ا: »أنظروا 

إلى أي���ن أدت بنا المفاوضات مع الجانب اإلس���رائيلي؟! 

ف���ي البداية قالوا )اإلس���رائيليون( إن لنا الحق في إدارة 

مستش���فيات ومدارس، ثم أبدوا استعدادهم إلعطائنا 

66% من مس���احة الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي كامب 

ديفيد عرضوا علينا الحصول على 90%، ثم عرضوا مؤخرا 

في عهد أولمرت 100%. إذن ما الذي يدعونا إلى اإلس���راع 

بع���د كل الظلم الذي لحق بنا، فف���ي كل األحوال لن يتم 

التوصل إلى اتفاق مستقر، إاّل اذا إرتكز مثل هذا االتفاق 

على مبادئ العدل والقانون الدوليين؟«.

لقد اتبع الجانب الفلسطيني أسلوبا منهجيا في إدارة 

المفاوض���ات، إذ تهرب كل من ياس���ر عرف���ات ومحمود 

عباس من المفاوضات بعدما عرض الجانب اإلس���رائيلي 

تقديم تنازالت كبيرة، وكان عليهما في المقابل تقديم 

تنازالت من طرفهما.

حالي���ا، ال يبدو أن هناك أي زعيم إس���رائيلي يمكن له 

أن يقبل بهذه المواقف الفلس���طينية، أو حتى بالحلول 

الوسط التي اقترحها أولمرت. 

وال ب���د من أن نضيف إلى ذلك االنعكاس���ات الس���لبية 

للهزة التي اجتاحت الش���رق األوس���ط على حيز الحلول. 

فهج���رة الالجئين من بع���ض دول المنطق���ة يمكن أن 

تقل���ص من اس���تعداد دول الغرب الس���تيعاب الجئين 

فلس���طينيين كجزء من التوصل إلى تسوية دائمة، كما 

أن انعدام االستقرار إلى الشرق من إسرائيل سيجعل من 

الصعب على القادة اإلس���رائيليين التنازل عن ترتيبات 

أمنية موثوقة وطويلة األجل في منطقة غور األردن.

ويع���زو الفلس���طينيون الس���بب الرئي���س في فش���ل 

المفاوضات إلى عدم إس���تجابة إس���رائيل بصورة كافية 

لمطالبهم. ويبالغ الفلس���طينيون في هذا الس���ياق في 

االدعاء أن إسرائيل لم تطرح االقتراحات المتقدمة سوى 

عندما بات رؤس���اء حكوماتها في مرحلة أفول سياس���ي 

)باراك من جراء انهيار إئتالفه الحكومي وأولمرت بسبب 

التحقيق في فضائح الفس���اد الت���ي اتهم بها( وعندئِذ 

كان م���ن الصعب على الجانب الفلس���طيني القبول بها. 

يبدو أن الحديث يدور هنا عن س���بب ثانوي في أهميته، 

إن كان���ت له أهمية أصال، فضال عن أن هذا االدعاء يعتبر 

أيضا سيفا ذو حدين فيما يتعلق بمكانة الرئيس عباس 

كش���ريك في المفاوض���ات، وذلك في ض���وء ضعفه في 

المعسكر الفلسطيني.

من الواض���ح أن عرف���ات وعباس ذهبا إل���ى مفاوضات 

االتفاق الدائم على مضض ودون رغبة. 

ويستدل من ش���هادات المش���اركين في المفاوضات 

أن ق���ادة منظمة التحرير ل���م يبذلوا أي جه���د بمبادرة 

م���ن جانبهم، حتى حي���ن كانت مكانة ب���اراك وأولمرت 

السياس���ية قوية، بل أظهروا توجها رافضا ومراوغا إزاء 

المقترحات اإلسرائيلية واألميركية. وبحسب ما صرح به 

أولمرت في نطاق مقابالت برنامج »همكور«، فقد س���عى 

ابتداء من شهر أيلول 2006 إلى االلتقاء بأبو مازن خمس 

مرات، لك���ن هذا األخير ظل يتهرب. م���ع ذلك فقد عقد 

لق���اء بينهما )في العام 2008( بفضل مس���اعي أولمرت 

الحثيث���ة، لكن هذا اللقاء لم يكن مجديا في المفاوضات 

التي جرت الحقا بين الجانبي���ن. وقد اقترح أولمرت على 

أب���و مازن صياغة وتثبيت التفاهمات التي جرى التوصل 

إليها في مجلس األمن الدولي قبل إقرارها في إسرائيل، 

وذلك بغية ضم���ان مكانتها الدولية بالنس���بة للجانب 

الفلس���طيني، غير أن أبو مازن قط���ع االتصاالت ولم يعد 

إلى مائدة المفاوضات.

إلى ذلك فإن إدعاء الجانب الفلس���طيني بأنه لم ُيطلب 

من مصر واألردن في نطاق معاهدتي الس���الم االعتراف 

بإسرائيل كدولة يهودية، هو ادعاء في غير محله، وذلك 

ألنه لم يك���ن هناك ن���زاع بين هاتي���ن الدولتين وبين 

إس���رائيل حول أراض في »أرض اسرائيل«، فضال عن أنه 

كانت هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق بين ش���عبين )في 

نطاق التس���وية بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني( 

وليس بين دولتين فقط.

)*( باحـــث كبير في »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة 

تل أبيب. هذا المقال ظهر في فصلية »عدكان اســـتراتيجي 

)المستجد اإلســـتراتيجي(« 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!

 فقط إذا ما طرأ تغيير على الموقف الفلسطيني*
ً
ن مستقبال

ّ
*مثل هذا األفق السياسي يمكن أن ُيدش

كامب ديفيد: كمين اسرائيلي أم محاولة سالم؟.



الثالثاء 2016/11/22م الموافق 22 صفر 1438هـ العدد 390 السنة الرابعة عشرة4

إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

بحث جديد: كلفة شراء بيت 
في إسرائيل أعلى بكثير من 

التقديرات القائمة

 بح���ث جديد أج���راه “مركز البناء اإلس���رائيلي” عل���ى أن كلفة 
ّ

دل

ش���راء بيت في إسرائيل في السنوات الخمس األخيرة، ارتفعت أكثر 

بكثير من كل التقديرات القائمة، بعد احتساب ارتفاع الفائدة على 

القروض االس���كانية، التي نادرا ما يس���تطيع أحد التخلي عنها لدى 

توجهه لشراء بيت.

ويقول البحث إن أس���عار بيت متوسط من أربع غرف ارتفعت 

في الس���نوات الخمس األخي���رة، أي منذ العام 2011، بنس���بة 

22%، إال أن ارتفاع األس���عار المستمر، جعل المدانين يزيدون 

عدد س���نوات تس���ديد القرض، من معدل 16 عاما، الى 28 عاما 

حاليا، وهذا جعل القس���ط الشهري يزيد بنسبة 100%، بما في 

ذل���ك ارتفاع حجم القرض، بينما الفائدة البنكية على إجمالي 

القرض مع ارتفاع عدد سنوات التسديد، ارتفع حجمها بنسبة 

.%233

ويش���ير البحث إل���ى أن أول من لفتت النظر إلى ضرورة احتس���اب 

كلفة البيت، وليس فقط السعر المباشر للبيت، كانت نائبة محافظة 

بنك إس���رائيل نادين تراختنبرغ، التي تبين لها قبل عام أن الكلفة 

اإلجمالية قد ارتفعت، من العام 2011 الى العام الماضي 2015، بنسبة 

5ر13%، رغم أن معدل أس���عار البيوت قد ارتفع بنس���بة 8ر7%، إال أن 

البح���ث دقق أكثر، لي���رى أن الكلفة ارتفعت أكث���ر بكثير في العام 

الجاري 2016.

وكانت أسعار البيوت قد بدأت في العام 2007 تسجل قفزات عالية 

جدا، وحس���ب التقديرات فإن اس���عار البيوت ارتفعت في السنوات 

الثماني الماضية، بما يزيد عن 40% بالمعدل. وعلى مستوى المناطق 

نرى أن الفجوة كبيرة جدا. فمثال أس���عار البيوت في مدينة تل أبيب 

ومنطقته���ا الكبرى ارتفعت بما يزيد ع���ن 60%، وكذا أيضا ايجارات 

البيوت، في حين أن أس���عار البيوت في المدن والتجمعات السكانية 

البعيدة عن مركز البالد، في الش���مال والجنوب، قد ارتفعت بما بين 

12% الى %20.

الفجوة بين رواتب 
الرجال والنساء تتسع

قال تقرير جديد إن معدل رواتب الرجال في إس���رائيل ما تزال 

بعيدة عن معدل رواتب النس���اء، على الرغم من أن هذه القضية 

تث���ار على مدى س���نوات طويلة. وجرت محاوالت لس���د الفجوات، 

إال أن���ه عل���ى ارض الواقع فإن الفجوات ما ت���زال قائمة في نفس 

المس���توى المهني، ونفس مس���تويات المؤهالت. ويقول تقرير 

أخير إن معدل رواتب الرجال األكاديميين أعلى بنس���بة 44% من 

معدل رواتب النس���اء األكاديميات، وأنه كلما ارتفع المس���توى 

العلمي ارتفعت الفجوات.

ويق���ول بحث أجرته ش���ركة أبح���اث، بطلب م���ن صحيفة “ذي 

مارك���ر” االقتصادية التابع���ة لصحيفة “هآرت���س”، إن معدل 

رواتب الرجال في قطاع العلوم الفنية والعامة، يقل بنسبة %18 

عن معدل رواتب النس���اء. وهو القطاع الوحيد الذي يشهد هذه 

الحال، فمعدل رواتب الرجال في العلوم االجتماعية، يفوق معدل 

رواتب النساء بنسبة 37%. والفجوة في قطاع المساعدات الطبية 

أكثر م���ن 10% لصالح الرج���ال، وفي قط���اع إدارة األعمال تزداد 

الفجوة الى نس���بة 22%، وفي قط���اع التربية والتعليم والتأهيل 

المهني بلغت النس���بة 36%، على الرغم من أن النس���اء في هذا 

القطاع هم الغالبية الس���احقة من العاملي���ن فيه. وفي الحقوق 

والجهاز القضائ���ي 54%، وفي علوم الرياضيات 67%، وفي قطاع 

الهندس���ة والتخطيط المعماري 73%، وف���ي علم اللغات %77. 

وكانت أكبر فجوة وجدها البح���ث في قطاع الطب، إذ وصلت الى 

نس���بة 96% لصالح الرجال، وهي نس���بة غير مسبوقة في أي من 

قطاعات العمل. 

بنك “هبوعليم سيغلق 1500 
وظيفة خالل 4 سنوات

أعلن بن����ك “هبوعليم” )العمال(، وهو البنك اإلس����رائيلي األكبر، 

أنه توصل إلى اتفاق مع مراقب البنوك في بنك إسرائيل المركزي، 

يقضي بإغ����الق 1500 وظيفة لديه خالل الس����نوات األربع المقبلة، 

وه����ذا من أصل 11 وظيفة قائمة حتى الع����ام الجاري، في حين كان 

عدد الوظائف حتى نهاية العام 2013 أكثر من 3ر12 ألف وظيفة.

ويأت����ي هذا في اطار مخطط سيش����مل كل البنوك اإلس����رائيلية 

ويقض����ي بإغالق 2500 وظيفة خالل الس����نوات الث����الث المقبلة، إال 

أن التقارير الواردة من البنوك تش����ير إل����ى أن عدد الوظائف التي 

س����يتم اغالقها أكبر بكثير. وقد بّينت سلس����لة تقارير صدرت في 

األش����هر القليلة الماضية، أن البنوك اإلسرائيلية الخمسة الكبرى، 

تعتزم اغالق 2500 وظيفة خالل الس����نوات الثالث القريبة، بعد أن 

كان ع����دد العاملين فيها قد تقلص بي����ن العامين 2013 و2015 بما 

يزيد عن 2800 موظف، وهذا كله يعود إلى حوسبة خدمات الزبائن، 

اضافة إلى نقل الكثير م����ن المعامالت عبر مواقع االنترنت للبنوك 

المختلفة.

ويشهد قطاع البنوك اإلس����رائيلي في السنوات األخيرة عمليات 

تطوير للخدمات عبر الحاسوب، ويزداد تنوع الخدمات من حين إلى 

آخر. ويعمل حاليا في البنوك الخمسة الكبرى حوالي 44 ألف موظف، 

بدال من 47 ألف موظف تقريبا في العام 2013. 

وكان بنك ديسكونت، الثالث إسرائيليا من حيث حجمه، قد أعلن 

في ش����هر أيلول الماضي عزمه فصل أو اغالق 500 وظيفة، من أصل 

حوالي 9 آالف وظائف قائمة حالي����ا، خالل العامين المقبلين. وقال 

البنك في تقريره إنه إلى جانب إغالق وظائف لعاملين بلغوا س����ن 

التقاعد، فإنه سيعرض على موظفين من عمر 50 وحتى 64 عاما، أن 

يخرجوا إلى تقاعد مبكر، مقابل تعويضات مضخمة تصل نس����بتها 

إلى 265% من تعويضاتهم الحقيقية. 

قالت تقديرات جديدة للبنك المركزي اإلسرائيلي إن التضخم “السلبي” أو 

البطيء سيس���تمر أيضا في العام المقبل 2017، ولربما أنه سيبدأ في تسجيل 

ارتفاع���ات محدودة في النصف الثاني م���ن العام. في حين قال تقرير مكتب 

اإلحصاء المركزي، إن التضخم في ش���هر تشرين األول الماضي سجل ارتفاعا 

طفيفا بنس���بة 2ر0%، ومنذ مطلع العام الجاري بنسبة 2ر0%. ومن ناحية أخرى 

أش���ارت عدة تقارير إلى مؤش���رات أخ���رى للنمو االقتص���ادي المتزايد، خالفا 

للتقديرات السابقة.

وحسب التقديرات، فإن التضخم المالي سيكون مع نهاية العام الجاري أقل 

بنسبة طفيفة عن صفر بالمئة، إذا لم تحصل مفاجآت، ألن وتيرة التضخم في 

الشهرين االخيرين من كل عام، تالمس الصفر وأقل. 

وكان تقرير س���ابق قد أش���ار إلى أن مبيعات الم���واد الغذائية تراجعت في 

ش���هر تش���رين األول الماضي بنس���بة 4ر5%، على الرغم من أنه الشهر الذي 

تالقت فيه ثالثة أعياد يهودية، وامتدت المناسبات على مدى ثالثة أسابيع. 

كما أعلنت ش���ركات المواد الغذائية األكبر في السوق اإلسرائيلية عن تراجع 

حصته���ا من إجمالي المبيعات، إلى جانب تراج���ع المبيعات ككل. فقد بلغت 

نس���بة مبيعات منتوجات ش���ركة األلبان “تنوفا” من إجمالي المواد الغذائية 

7ر15%، مقابل 4ر16% في ذات الش���هر من العام الماضي. كما أعلنت ش���ركة 

“أوس���م” الغذائية الكبرى عن تراجع طفيف في نس���بة مبيعاتها من إجمالي 

المبيعات الغذائية.

التضخم البطيء مستمر
وتقول تقديرات بنك إس����رائيل المركزي إن وتيرة التضخم البطيء وحتى 

“السلبي” ستستمر حتى منتصف العام المقبل 2017 على األقل، وأنه خالل 

الس����نوات ال� 12 المقبلة، سيرتفع التضخم بنسبة 7ر0% )أقل من 1%(. وهذا 

يعن����ي من ناحية البنك، أن الفائدة البنكي����ة التي تالمس الصفر 1ر0%، قد 

تس����تمر ألمد أطول. وكان التعبير األكب����ر عن هذه التوقعات، هو قرار البنك 

تخفيض عدد التقارير التي يصدرها س����نويا ح����ول الفائدة البنكية، من 12 

تقريرا، بمعنى تقرير ش����هري ثابت، إلى ثمانية تقاري����ر، نظرا لعدم توقع 

ح����دوث اهتزازات اقتصادية تق����ود إلى تعديل نس����بة الفائدة. وكان بنك 

إس����رائيل قد حدد منذ مطلع سنوات األلفين، أن التضخم في إسرائيل عليه 

أن يتراوح س����نويا ما بي����ن 1% إلى 3%، بينما المعدل ف����ي الدول المتطورة 

حول %2.

واالنخف���اض في التضخم الحاصل في الس���نوات الث���الث األخيرة، جاء بعد 

س���نوات من التضخم العالي، الذي تسجل بش���كل خاص من العام 2007 إلى 

العام 2013، إذ ارتفع التضخم في السنوات السبع هذه بنسبة إجمالية بلغت 

21%، بعد أن سجل التضخم في العام 2006 تراجعا، بفعل االزدهار االقتصادي 

ال���ذي كان حاصال في ذلك العام، خالفا لتراج���ع التضخم الذي كان في العام 

2003، والناجم عن حالة ركود اقتصادي.

وحس���ب تقديرات صحيفة “كالكاليس���ت”، فإن التضخم في العام الجاري 

2016 سينتهي إما بنسبة صفر بالمئة، أو أن يتراجع بنسبة 2ر0%، بذات نسبة 

التراجع في العام الماضي 2015، في حين أن التضخم كان قد تراجع في العام 

2014 بنسبة 1%. ويرى المحللون في الصحيفة أنه خالفا لالعتقاد بأن استمرار 

التضخم الس���لبي جيد للمواطنين، من ناحية أنه يقلل من كلفة المعيشة، إال 

أن اس���تمراره لفترة أطوال يعكس حالة تباطؤ اقتصادي، قد تقود إلى تراجع 

في معدالت الرواتب ومداخيل العائلة.

ورغم هذا، فقد ادعى تقرير الصحيفة ذاتها أن الشرائح األكثر فقرا تحسنت 

القيمة الش���رائية لمداخيلها بنس���بة 9ر1%، خالل العامي���ن األخيرين، بينما 

النس���بة لدى الشرائح المتوس���ط بلغت 2ر1%. ويعود هذا التقدير إلى تراجع 

أس���عار المواد األساسية، التي تشكل مصروف النس���بة األعظم من مداخيل 

الفق���راء، وتتراجع النس���بة كلما زادت المداخيل. وحس���ب التقرير ذاته، فإن 

أسعار المواد الغذائية األساسية وحدها، انخفضت كلفتها للعائالت الفقيرة 

بنسبة 3ر2%، مقابل 6ر2% للعائالت المتوسطة، و6ر1% للعائالت الميسورة.

وهذه الحال انعكست أيضا في مجال السكن، بحسب تقرير “كالكاليست”، 

إذ أن أسعار السكن وايجار البيوت ارتفع على العائالت الفقيرة بنسبة 3ر%6، 

بينما لدى الش���رائح المتوس���طة بنس���بة 1ر7% والش���رائح الميسورة 5ر%7. 

وحسب تحليالت مكتب اإلحصاء المركزي، فإن هذا يعود إلى حقيقة أن أسعار 

البيوت في أحياء وبل���دات الفقراء تبقى أقل بكثير مما هي في أحياء وبلدات 

الميسورين.

مؤشرات ارتفاع النمو اقتصادي
من جهة أخرى وعلى صعيد مؤش���رات ارتفاع النمو االقتصادي في االشهر 

االخيرة، فقد قال تقرير جديد لس���لطة الضرائب اإلسرائيلية إن االرتفاع في 

الجباية مس���تمر. وقد ارتفعت مداخيل ش���هر تش���رين األول الماضي بنسبة 

4ر6% ع���ن مداخيل ذات الش���هر من العام الماضي. وبلغت مداخيل الش���هر 

الماضي قرابة 22 مليار ش���يكل، ومنذ مطلع العام ما يقارب 239 مليار شيكل، 

وهو ما يعادل 63 مليار دوالر تقريبا.

وكانت وزارة المالية قد رفعت في ش���هر تم���وز الماضي تقديراتها لجباية 

الضرائب في العام الجاري إلى ما يزيد عن 282 مليار شيكل، بزيادة 6 مليارات 

ش���يكل عن التقدير األول، إال أنه حس���ب التقديرات، فإن جباية الضرائب في 

نهاية العام الجاري ستسجل فائضا ب� 6 مليارات شيكل عن التقدير الجديد، 

بمعنى 12 مليار شيكل عن التقديرات األولى.

كذلك، وخالفا لكل التقديرات الس���ابقة، فإن الص���ادرات واصلت ارتفاعها 

ف���ي الربع الثالث من العام الجاري، اس���تمرارا لالرتفاع ال���ذي حصل في الربع 

الثاني، وبش���كل خاص ص���ادرات البضائع الصناعية، التي س���جلت على مدى 

عامين تراجعات حادة نسبيا، إال أن ارتفاع صادرات الخدمات كان يرفع إجمالي 

الصادرات إلى نسب ما بين 4% وحتى %5. 

ويق���ول تقرير أخير صادر عن مكتب اإلحصاء المركزي إن إجمالي الصادرات 

س���جل في الربع الثالث ارتفاعا بنس���بة 1ر7% بمعدل سنوي. وكان واضحا في 

التقرير ارتف���اع صادرات الصناعات بنس���بة 1ر6%. بينما ص���ادرات التقنية 

العالية وحدها سجلت ارتفاعا بنسبة 7ر%9.

كذلك دلت مؤش���رات السياحة على ارتفاع محدود في الربع الثالث من العام 

الج���اري، رغم التراجع الملحوظ في الس���ياحة منذ مطلع العام. وقد قال تقرير 

التحاد الفنادق إن ش���هر أيل���ول، ورغم أنه لم تصدف فيه ه���ذا العام أعياد 

يهودية، س���جل ارتفاعا بنس���بة 5% في عدد ليالي المبيت في الفنادق، وبلغ 

9ر1 ملي���ون ليلة، م���ن بينها 681 ألف ليلة للس���ياح األجانب، وهذا يعد %36 

من إجمالي ليالي المبيت. كما أن عدد ليالي مبيت الس���ياحة األجنبية س���جل 

ارتفاعا بنس���بة 33%، مقارنة مع نفس الش���هر من العام الماضي 2015، رغم 

أن كل األعياد اليهودية كانت في ش���هر أيلول م���ن العام الماضي )التقويم 

العبري القمري يؤدي إلى تغيرات في تواريخ األعياد سنويا(.

وحس���ب تقارير الصحافة االقتصادية، فإن االرتفاع الحاد في ليالي المبيت 

في الفنادق اإلسرائيلية في شهر أيلول، كان ناجما عن حمالت خاصة أعلنتها 

الفنادق، ما دفع بالمزيد من السياح األجانب للوصول إلى البالد، وبشكل خاص 

السياحة الدينية.

ورغم ذلك، فإن البطالة سجلت في شهر أيلول الماضي ارتفاعا طفيفا، وبلغت 

9ر4%، مقابل 7ر4% في الشهر الذي سبق- آب، وحسب تقديرات مختصين فإن 

هذا االرتفاع ناجم عن بطالة “موسمية”، بعد انتهاء موسم الصيف.

تقديرات بنك إسرائيل المركزي: 
التضخم البطيء سيستمر في العام المقبل!

*تقديرات: التضخم للعام الحالي سيكون “سلبيا” للعام الثالث على التوالي وهذه الحال ستستمر في 2017 

*مؤشرات النمو تتزايد وخاصة في قطاع الصادرات بينما يتواصل تسجيل فائض في خزينة الضرائب*

أظهرت سلسلة من التقارير في األيام األخيرة أن مسألة المواصالت العامة، 

وحجم الحركة على الطرقات، باتا هاجسا ومصدر قلق أكثر من ذي قبل، خاصة 

على ضوء مؤش���رات بأن تكون ه���ذه واحدة من أكبر األزمات الش���ديدة التي 

ستواجهها إسرائيل في السنوات المقبلة. 

ويس���اهم في هذه األزم���ة االرتفاع المتواصل والحاد في أعداد الس���يارات 

الجديدة، كما ه���ي حال العام الجاري، ووصول مناطق اساس���ية إلى حد عدم 

القدرة على توس���يع ش���بكات الطرق فيها، ومقابل هذا ارتفاع حاد في أعداد 

قتلى حوادث الطرق.

ذروة السيارات
واصلت مبيعات الس���يارات الجديدة تسجيل ذروة غير مسبوقة في السوق 

اإلس���رائيلية، إذ تم بيع قرابة 259 ألف س���يارة جديدة في األش���هر العشرة 

األولى من العام الجاري. ومن المتوقع أن يقارب عدد السيارات الجديدة حتى 

نهاي���ة العام الجاري 300 ألف س���يارة، خاصة على ضوء مؤش���رات لرفع آخر 

عل���ى ضرائب الس���يارات. وهذا العدد أكبر بضعفي���ن ونصف ضعف من عدد 

السيارات التي بيعت في العام 2003- حوالي 120 ألف سيارة.

ويعزو محللون االرتفاع الحاد في بيع الس���يارات الجدي���دة، إلى اتجاه الجمهور 

لش���راء الس���يارات الصغيرة، وأيضا إلى المنافس���ة الحادة بين ش���ركات قروض 

السيارات، وتنوع القروض التي تعد سهلة نوعا ما على الشرائح الوسطى وما فوق.

وحس���ب القائمة الدورية، التي نش���رها وكالء بيع الس���يارات، فقد واصلت 

ش���ركة يونداي في احتالل المرتب���ة األولى ببيعها 36532 س���يارة خالل 10 

أش���هر، وتليها كايا- 4ر34 ألف س���يارة، ث���م تويوتا- قرابة 27 ألف س���يارة، 

وسكودا- 3ر18 ألف سيارة، وميتسوبيشي- 8ر15 ألف سيارة، لتضاعف بذلك 

ما باعته في األشهر الستة األولى من العام الجاري.

ذروة االختناقات
وحسب تقارير واحصائيات رس���مية، نشرت في األسابيع القليلة الماضية، 

فإن مناطق مركز البالد، وبش���كل خاص منطقة تل ابيب الكبرى، تش���هد في 

الس���نوات األخيرة حالة انفجار في المواصالت، عدا االنفجار الس���كاني، إال أن 

فرص توس���يع الش���وارع وشق ش���وارع جديدة باتت صعبة، وفي حاالت أخرى 

ف���ي ذات المنطقة باتت مس���تحيلة، وخاصة في أوتوس���تراد “أيالون” الذي 

يش���ق منطقة تل أبيب الكبرى من شمالها إلى  جنوبها، وتمر فيه يوميا 700 

ألف س���يارة، وهذا يشكل زيادة بنسبة 50% عما كان في العام 2000. وغالبية 

السيارات تتحرك في ساعات بدء الدوام وانتهائه، ما يخلق اختناقات مرورية 

حادة جدا، يعلق فيها المتوجهون إلى العمل، والعائدون منه.

ويرى المختصون أن هذا األوتوس���تراد وصل إلى الحد االقصى من امكانيات 

االس���تيعاب، وال مجال لتوس���يعه. وكل ه���ذا على الرغم م���ن أن معدل عدد 

السيارات التي تمر منه قد انخفض عما كان في العام 2008، حوالي 745 ألف 

س���يارة يوميا. ويعزو المختصون هذا االنخفاض إلى بدء عمل برنامج التطبيق 

الهاتفي، توجيه الس���يارات “ويز”، الذي يعمل عل���ى قاعدة منظومة توجيه 

السيارات “جي بي إس”. 

وحس���ب االحصائيات الرس���مية، فقد تم في السنوات العش���ر األخيرة شق 1555 

كيلومترا، وهذا عدا توسيع شوارع مركزية قائمة بمسار وأكثر؛ ومن أبرزها ما يسمى 

ب� “عابر إسرائيل”، أو “شارع رقم 6”، ويبلغ طوله حاليا 167 كيلومترا. ويقول رئيس 

وحدة أبحاث المواصالت في جامعة تل أبيب د. موش���يه غفعوني “إنهم يش���قون 

الشوارع، اعتقادا منهم بأنها س���تقلص االختناقات المرورية، ولكن هذا لن يكون. 

فمهما ش���قوا شوارع، فإنها س���تبقى مكتظة، وفي ذات الوقت س���تتزايد مشكلة 

ايقاف الس���يارات. واليوم بات واضحا للجميع أن حركة الس���ير في منطقة تل أبيب 

الكبرى )منطقة غوش دان(، يجب أن تكون مرتكزة على المواصالت العامة”.

ذروة الرسوم
في سياق متصل، أظهر تقرير جديد لمركز االبحاث في البرلمان اإلسرائيلي 

)الكنيس���ت(، أن رسوم تجديد رخصة الس���يارة في إسرائيل تصل إلى أربعة 

أضع���اف المع���دل العالمي، هذا عدا ع���ن أن الضرائ���ب المفروضة على وقود 

السيارات تعد من األعلى، وكذلك الضرائب على السيارات الجديدة. وقد عرض 

التقرير الرسوم في إسرائيل، وفي عدد من الدول المتطورة، بالمعدل، بحسب 

القوة الش���رائية في إسرائيل. وظهر أن رسوم تجديد سيارة خاصة يصل إلى 

984 شيكال )259 دوالرا( بالمعدل ألن ترخيص السيارات مرتبط بحجم السيارة 

وقوة محركها وس���نة انتاجها، فالرسوم تتراوح ما بين 700 شيكل إلى 1600 

شيكل س���نويا؛ بينما المعدل في الدول التي استعرضها التقرير 240 شيكال 

)63 دوالرا(، وتهبط الرس���وم في الواليات المتحدة األميركية إلى مستوى 15 

دوالرا.

وبلغت رسوم تجديد رخص السيارات في العام 2014، حوالي 4 مليار شيكل، 

وه���و ما يع���ادل 05ر1 مليار دوالر، وكان هذا 68% من إجمالي جباية الرس���وم 

الحكومية، التي دخلت إلى خزينة الضرائب قبل عامين.

ذروة في عددقتلى الحوادث
أظهرت تقارير منتصف الش���هر الجاري أن ع���دد القتلى في حوادث الطرق 

في العام الجاري، س���جل حتى اآلن ارتفاعا بنسبة 6%، مقارنة مع ذات الفترة 

من العام الماضي 2015، الذي هو أيضا استمر في تسجيل ارتفاع أعداد قتلى 

حوادث الطرق. وفي المقابل، أظهر تقرير آخر أن ميزانية “س���لطة األمان على 

الطرق” قد انخفضت في غضون ثمانية أعوام بنسبة %60.

وكانت إس���رائيل قد س���جلت في العقدين األخيرين هبوطا حادا في أعداد 

القتلى قياسا بأعداد السكان، إال أن الهبوط الحاد بشكل خاص وقع في عامين 

في الس���نوات التس���ع األخيرة: األول حينما هبط عدد القتلى في العام 2009 

إلى 346 قتيال، مقابل 433 قتيال في العام الذي س���بق- 2008، والثاني، حينما 

س���جل عدد القتلى ف���ي العام 2012 العدد األقل مقارنة بعدد الس���كان وعدد 

الس���يارات في السنوات ال� 69 الماضية، وبلغ 290 قتيال، مقابل 382 قتيال في 

العام الذي سبق 2011.

إال أن���ه منذ ذلك الحين وحتى العام الجاري، فإن أعداد قتلى حوادث الطرق في 

ارتفاع مستمر، وبنسب أعلى من نسب التكاثر السكاني، رغم تطور السيارات، بما 

فيها األجهزة التحذيرية فيها. وقد بلغ عدد القتلى في العام 2015 الماضي 356 

قتيال، فيما بلغ عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية األسبوع الماضي 

حوالي 330 قتيال، وهذا يعكس ارتفاعا بنسبة 6% عما كان في الفترة ذاتها.

وفي المقابل، فإن تقريرا داخليا في وزارة المواصالت أظهر نوعا من الفشل 

في ادارة “س���لطة األمان على الطرق”، التي أقيمت قبل تسع سنوات، بهدف 

تركيز نش���اطات ال���وزارات المختلفة، الت���ي لها عالقة بقضي���ة المواصالت، 

مث���ل وزارة المواصالت ووزارة “األمن الداخلي” )الش���رطة(، ووزارتي التعليم 

والثقافة وغيرها. وتبين من التقرير أيضا، أن ميزانية هذه الس���لطة قد انهار 

في غضون ثماني سنوات بنسبة 60%، من 549 مليون شيكل في العام 2008، 

إلى 232 مليون ش���يكل في العام 2015. ويتض���ح أنه ال توجد ميزانية محددة 

وواضحة س���نويا، بل تستند الس���لطة على ميزانية حد أدنى، ومن ثم تتلقى 

س���نويا ميزانيات من االحتياط���ي والفائض في ال���وزارات المختلفة. وأعلنت 

وزارة المواصالت أنها بصدد اقامة لجنة فحص لعمل الس���لطة، التي اضطرت 

لتغيير خمس مديرين عامين لها في غضون تسع سنوات.

تقارير أخيرة: 

ذروة غير مسبوقة في ابتياع سيارات جديدة تتسبب بذروة اختناقات مرورية!
*259 ألف سيارة جديدة في األشهر العشرة األولى *االختناقات المرورية تصل إلى حد االنفجار *ضرائب ورسوم تجديد رخص 

السيارات في إسرائيل األعلى في العالم *عدد قتلى حوادث الطرق في ارتفاع مستمر ويعود إلى مستويات سنوات مضت*

ازدحام مروري في تل ابيب.
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تغطية خـاصـة: تحوالت  اليمين اإلسرائيلي

بقلم: دانيئيل حكالي )*(

في تش���رين األول 1995 جرت المظاهرة إياها ف���ي »ميدان صهيون« في 

قلب مدين���ة القدس. وحتى لو حاول���وا إعادة صياغة الذاك���رة التاريخية 

البائسة، وحتى لو أرادوا التمثيل عليكم بتخصص يتفرد به فنانو التزوير، 

على ش���اكلة نتنياهو وترامب، وحتى لو حاولوا تمويه الحقائق وطمس���ها 

بأية وس���يلة، إال أنه ال مهرب في نهاي���ة األمر من مواجهة الحقيقة المّرة: 

في تلك المظاهرة، ش���ارك أيضا متظاهرون دعوا، صراحة وجهارًا، إلى قتل 

)إسحاق( رابين. 

مقاب���ل منصة الوجه���اء، وق���ف آالف المتظاهرين القلقي���ن حقا. كانوا 

يخشون العمليات التفجيرية التي ضربت مدن دولة إسرائيل مرات عديدة 

منذ نيس���ان 1994. وكانوا يخشون انسحابًا إس���رائيليًا من أجزاء من الضفة 

الغربية وقط���اع غزة. كما كان���وا مرعوبين من مجرد التفكي���ر بقيام دولة 

فلسطينية مستقبلية. كانت تلك تخوفات إنسانية، وكان الخوف مفهومًا 

وكان االحتجاج عميقًا وحقيقيًا. ومجرد تنظيم المظاهرة كان عمال ش���رعيًا، 

فقد ش���عر اليمين اإلس���رائيلي بأن األرض تهتز تحت أقدامه. فاالعتراف 

بحق الفلس���طينيين في تقري���ر المصير بدرجة معين���ة )رغم أن الحديث 

ل���م يكن صريحًا عن قيام دولة فلس���طينية( في أجزاء من أرض إس���رائيل 

بات أساس���ية عميقة 
ّ
التاريخي���ة كان ينطوي على صدام حاد وقوي مع مرك

في هوية أشخاص كثيرين.  

غي���ر أن جزءا غير قليل منهم كان يصرخ جهارًا: »بالروح بالدم، س���نطرد 

رابين«، »رابي���ن خائن« و«الموت لرابين«. هكذا بصراحة وبس���اطة، بوضوح 

وحزم. وم���ع كل االحترام لرغبتن���ا في التذاكي والتلوي وطرح تفس���يرات 

اس���تعارية، لي���س ثمة هنا أي مجال للتفس���ير: كان ثم���ة متظاهرون في 

»ميدان صهيون« دعوا، بصريح العبارة، إلى قتل رئيس الحكومة )السابق( 

إسحاق رابين. 

نعم، كان البعض منهم يعتمر الطاقيات الدينية. لكن كال � ليس التيار 

الدين���ي الصهيوني كله هو الذي قتل رابي���ن. هذا مجاف للحقيقة كثيرا. 

بعضه���م تأثر بأقوال حاخامي���ن كانت تنضح كراهي���ة قومجية وتعصبًا 

ديني���ًا، بينما معظم الحاخامي���ن لم يكونوا يحرضون عل���ى المّس برابين. 

مطاِرد« 
ُ
م« و«ُحكم ال

ِّ
لكن بعضهم، يا للهول، تداول مس���ألة »ُحكم الُمس���ل

م«/ »دين موسير« � هو 
ِّ
بجدية مذهلة يستعصي سبر أغوارها ]»ُحكم المسل

مصطلح من الشريعة اليهودية مصدره »التلمود« يشكل فتوى تبيح قتل 

من يتس���بب بتسليم ش���خص يهودي أو ممتلكات يهودية إلى طرف غير 

يهودي. و»ُحكم الُمطاِرد« / »دين روديف« � مصطلح من الشريعة اليهودية 

مصدره »التلمود« يش���كل فتوى تبيح قتل ش���خص يتآم���ر على، أو يخون، 

ش���خصًا آخر أو يعّرض حياته لخطر محقق[. ويبدو أن بعض هؤالء قد أصدر 

فتاوى دينية تبيح، صراح���ة، إهدار دم رئيس الحكومة ووزير الدفاع. كان 

بعضهم من المتدينين، فيما كان آخرون من العلمانيين. 

ظم في قلب تل أبيب اجتماع ش���عبي تأييدًا لحكومة 
ُ
بعد فترة قصيرة، ن

رابين � بيريس تحت عنوان: »نعم للسالم، ال للعنف«. وقد تحدث فيه رابين 

وقال، بوضوح، إن العنف والتحريض يؤديان إلى تآكل أسس الديمقراطية 

وركائزه���ا. لم يكن يعرف كم كان صادقًا. ففي المس���اء ذاته تم اغتياله. 

وتحديدًا في العاش���رة إال ربعًا من مساء الس���بت، الرابع من تشرين الثاني 

1995. تزلزلت األرض، ليس في إس���رائيل وحدها فقط. العالم بأسره أصيب 

بالصدمة. وبعد س���ت س���نوات على ذل���ك، كنت في ناد ليل���ي في باريس 

وتحدثت إلى شابة من دولة أفريقية نائية. وحين عرفت أني من إسرائيل، 

ت���ل رابين. 
ُ
قال���ت لي عل���ى الفور: ال يمك���ن أن تصّدق ك���م بكيت عندما ق

ها.    
ُ
وصّدقت

وع���ودة إلى »ميدان صهيون« في القدس: عل���ى منصة الخطباء، اصطف 

قادة اليمين اإلس���رائيلي. كانوا قلقين. أرادوا إحداث انقالب في السلطة. 

قرأوا اس���تطالعات الرأي العام وأدركوا جيدًا أن الجمهور اإلسرائيلي الذي 

أّيد اتفاقيات أوسلو، بأغلبية، قد بدأ باالنعطاف يمينًا على خلفية العمليات 

التفجيرية التي ضربت البالد )للتذكير، وقعت هذه العمليات بعد المجزرة 

التي نفذها باروخ غولش���تاين في قلب الح���رم اإلبراهيمي في الخليل في 

ش���باط 1994(. بعض اس���تطالعات الرأي بّينت أن نتنياهو يتفّوق، بأغلبية 

ضئيلة، على رابين. وبدأ رئيس المعارضة الش���اب، ابن ال� 46 عامًا، يش���تم 

رائحة االنقالب المحتمل. بنظرة إلى الوراء، يبدو أن هذه الرائحة قد دفعته 

إلى التصرف بصورة هوجاء، دونما قيود. 

من على منصة الخطباء، كان باإلمكان س���ماع األصوات ورؤية الَمش���اهد، 

عل���ى نحو واضح تمام���ا. ليس مؤكدًا أن جميع الخطب���اء انتبهوا إلى صورة 

رابين بزّي ضابط ن���ازّي، والتي ُرفعت بين الجمه���ور )كان األمر، كما يبدو، 

بمبادرة أو بتش���جيع على األقل من عميل »جهاز األمن العام« � الش���اباك � 

أفيشاي رفيف، الذي تم زرعه في بعض خاليا اليمين المتطرف التي نفذت 

اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين(. وليس مؤكدًا أن هؤالء قد سمعوا كل 

الش���تائم أو التهديدات التحريضية التي تعالت من بين الجمهور. ولكن 

لم يكن من الممكن تفويت الصرخات الهستيرية، المتواترة والجماهيرية 

»بالدم والنار سنطرد رابين«، »رابين خائن« و«الموت لرابين« وعدم التقاطها.   

ق���ادة اليمين النزيه غادروا منصة الخطب���اء: رؤوفين ريفلين، د. بنيامين 

زئي���ف بيغن ودافيد ليف���ي. أولئك الذين بقوا عل���ى المنصة ولم يحركوا 

س���اكنا للجم صرخ���ات التحريض س���يذكرهم التاريخ بالخ���زي أبد الدهر: 

المرحومان أريئيل ش���ارون ورحبعام زئيفي والُمغتِصب موش���يه كتساب. 

ونعم بنيامين نتنياهو أيضا. 

ما هو اليمين النزيه؟
هل يستطيع المعسكر االشتراكي � الديمقراطي اآلخذ في االنكماش في 

إسرائيل تحديد معسكر يميني نزيه، عبر بخار التحريض العلني والصريح 

المتصاع���د من ديوان رئي���س الحكومة � ض���د المواطنين الع���رب الذين 

يتدفقون في الباصات، ومنظمات حقوق اإلنس���ان التي تجرؤ على تذكيرنا 

بالدكتاتورية العسكرية القاسية تجاه ماليين الفلسطينيين في الضفة، 

ومدير منظمة »بتس���يلم« الذي تجرأ على مطالبة ش���عوب العالم بمساعدة 

إسرائيل والفلسطينيين على إنهاء لعنة السيطرة العسكرية في الضفة، 

وأوس���اط في اإلع���الم تتجرأ على نقد نتنياهو وكذلك أوس���اط سياس���ية 

مختلفة من الوسط واليسار اإلسرائيليين تتجرأ على تحدي ُسلطة القيصر 

من قيسارية ]نتنياهو[؟  

هل يس���تطيع المعس���كر المدني ال���ذي يعتقد بأن الحكم العس���كري 

اإلس���رائيلي في الضفة الغربي���ة هو كارثة، انطالقا من تقديس���ه مبادئ 

الديمقراطية الليبرالية � وهو معس���كر آخذ ف���ي التقلص واالنكماش في 

إس���رائيل � العثور على حلفاء له لح���وار ثاقب، لكن نزيه، في الجانب اآلخر 

تب علينا العيش في واقع يتراوح 
ُ
من الخارطة السياس���ية � الحزبي���ة؟ أم ك

بين التحريض الصادر عن قطيع المنافقين المتملقين المثيرين للشفقة 

السائرين خلف نتنياهو، من شاكلة )دافيد( بيتان و)ميري( ريغف و)أوفير( 

أكونيس وبين التحريض المباشر والصريح من قبل نتنياهو نفسه؟ أي في 

واقع يتراوح بين االنقضاض الش���خصي عل���ى صحافيين ارتكبوا الخطيئة 

ه ضد منظمات المجتمع  الفظيعة بانتقاد القيصر وبي���ن التحريض الموجَّ

المدني التي تس���عى إلى الدفاع عن حقوق اإلنس���ان والمواطن لنا جميعًا 

)بصرف النظر عن آرائنا السياسية، االعتقال اإلداري بحق ناشط من اليمين 

المتطرف مرفوض ليس أقل من االعتقال اإلداري بحق مواطن فلس���طيني. 

الفارق، بالطبع، هو أن األمر بالنس���بة للفلس���طينيين يمثل نهجًا روتينيًا 

كجزء من نظام القمع واالضطهاد العسكري، ولذا نجد في أية لحظة عينية 

عين  لالعتقال اإلداري من دون 
َ

مئات، وأحيانا آالف، الفلس���طينيين الُمخض

أن يحظوا بإجراءات قانونية منصفة في إطار القانون الجنائي ومن دون أن 

يعرفوا، أصال، حقيقة التهمة الموجهة إليهم، بينما هي اعتقاالت إدارية 

محددة، عينية ونادرة جدا بالنسبة لنشطاء اليمين المتطرف(. 

الج���واب يبقى إيجابيا، في رأيي، على الرغ���م مما يخّيم عليه من عالمات 

اس���تفهام مثيرة للقل���ق. فثمة يمين نزيه ومنصف في إس���رائيل. وثمة 

يمين نزيه ومنصف في دول ديمقراطية أخرى أيضا.  

اليمي���ن النزيه هو يمين قومي � ليبرالي. وتمثل حركة الليكود بحس���ب 

التعريف- رغم أنه يبدو كنكتة س���خيفة في عهد نتنياهو- »حركة قومية 

� ليبرالية«. أي هي معس���كر يولي أهمي���ة قصوى ل�«تقرير مصير القومية 

اليهودية في إطار دولة قومية يهودية« تتمتع برموز السلطة اليهودية: 

علم الدولة، ش���عار الدولة، التقويم العبري، اللغ���ة العبرية كلغة مركزية، 

اسم البرلمان )كنيست(، اس���م العملة الرسمية )شيكل( ومضامين جهاز 

التعلي���م التي تتمحور ح���ول التاريخ اليهودي واإلس���رائيلي، إلى جانب 

التزام صريح بمساواة المواطنين العرب في الحقوق السياسية. 

ل���م يكن صدفة، إذن، أن تعارض حركة »حيروت« برئاس���ة مناحيم بيغن 

نظام الحكم العسكري الذي فرضته حكومة »مباي« على حياة الفلسطينيين 

مواطني دولة إس���رائيل حتى العام 1966. وقد ع���ارض بيغن نظام الحكم 

العس���كري حتى خالل العام 1949، أي ف���ي المرحلة التي خفتت فيها حدة 

معارك »حرب االس���تقالل« ]حرب 1948[ وقب���ل أن تخمد تماما ونهائيا، ثم 

كان بعد »حرب االس���تقالل« من قادة الخط الديمقراط���ي � الليبرالي الذي 

ع���ارض، بش���دة، تقليص حقوق أساس���ية للمواطنين الع���رب، مثل حرية 

الحركة والتنقل وحرية التظاهر. 

كم���ا عارض بيغ���ن، أيضا، ب���كل قوته وط���وال فترة طويلة، اس���تخدام 

االعتقاالت اإلدارية في داخل دولة إس���رائيل. ونظ���رًا ألن عددا من أعضاء 

حركة »حيروت« قد تعرضوا للس���جن دون محاكم���ات، بأوامر اعتقال إداري 

غداة قيام الدولة، فقد ش���عر بيغن بصورة ش���خصية بمدى عس���ف حكم 

األغلبية ومدى الس���هولة التي يس���تطيع فيها ه���ذا الحكم دوس حقوق 

األقلية والفرد. 

اليمين النزيه هو اليمين ال���ذي يفهم جيدًا أن الديمقراطية الجوهرية 

ليس���ت حك���م األغلبي���ة فقط )حك���م األغلبية ه���و ليس غي���ر تعبير عن 

الديمقراطية الشكلية الضيقة( وإنما هي أيضا، وبشكل أساسي في بعض 

األحيان، حماية الحقوق األساسية الدستورية لألقلية وللفرد.  

وفي هذا الس���ياق، يمكن التس���اؤل باس���تغراب: كيف تتماش���ى رؤية 

اليمين الليبرالي النزيه مع الرغبة في مواصلة الس���يطرة العسكرية، التي 

تدوس حقوق اإلنسان األساسية، على حياة ماليين الفلسطينيين مسلوبي 

المواطنة ومس���لوبي الحق في إقامة دولة وطني���ة خاصة بهم في الضفة 

الغربية وغزة، منذ حزيران 1967 وحتى اليوم؟  

إن���ه تناقض داخلي ص���ارخ وُمحزن في عقيدة أعض���اء اليمين الليبرالي 

والنزيه: فمن جهة، هم يعارضون عس���ف األغلبية حيال األقلية ويحاربون 

من أجل تحصين حقوق األقلية والفرد في وجه تعّديات األغلبية وحكمها. 

لكن هذا يسري في داخل دولة إسرائيل فقط. وهذا هو منبع النقد الشديد 

ال���ذي توجهه بقايا اليمي���ن الليبرالي إلى نهج بنيامي���ن نتنياهو األرعن 

واألهوج )الحديث يدور اليوم، بصورة أساس���ية، عن رئيس الدولة رؤوفين 

ريفلين وعضو الكنيس���ت بيني بيغن، فيما كان يشمل في السابق، أيضا، 

الوزيرين الس���ابقين ميخائيل إيتان ودان مريدور وإلى حد ما الوزير دافيد 

ليفي أيضا(. لكنهم، من جهة أخرى، يلوذون بالصمت المطبق حيال االدعاء 

الذي يطرحه اليس���ار بش���أن عدم القدرة على االحتفاظ بنظام ديمقراطي 

معقول وحمايته طالما بقي يصون حقوق اإلنسان والمواطن في داخل حدود 

دولة إس���رائيل السيادية، من  ناحية، فيما يعمق الدكتاتورية العسكرية 

الصارمة الت���ي تحمل بعض عالمات الفصل العنص���ري )األبارتهايد( بين 

مئات آالف المستوطنين اإلسرائيليين وماليين الرعايا الفلسطينيين في 

الضفة الغربية، من ناحية ثانية.  

يتصدى بع���ض ممثلي اليمي���ن الليبرالي لهذه االنتق���ادات الموجهة 

إليهم من جانب اليسار: بيني بيغن، على سبيل المثال، يؤكد أهمية الحكم 

الذاتي الذي ينبغي منحه للفلسطينيين في الضفة الغربية )“عرب يهودا 

والس���امرة”، حسب تعبيره(. لكن هذا كالم فارغ في رأيي. ليس من الواضح 

عن أي حكم ذاتي يتحدث ش���خص عارض، بش���دة، اتفاقيات أوسلو )وهي 

اتفاقيات إشكالية جدا في نظري( التي منحت جزءا من الفلسطينيين في 

أ في مس���احات 
ّ
الضفة الغربية حكما ذاتيا جزئيا، منقوصا، إش���كاليا وُمجز

متقطعة على طول أجزاء من الضفة الغربية. 

 يبدو أنه بالرغم من نزاهته المعهودة، اس���تقامته الش���خصية ورغبته 

الصادقة في ضمان حقوق اإلنسان والمواطن لجميع مواطني دولة إسرائيل 

السيادية، يجد د. بيغن صعوبة في االعتراف بالحقيقة الُمّرة التي مفادها 

أن منظوره بش���أن استمرار س���يطرة دولة إس���رائيل على الضفة الغربية 

من دون منح الفلس���طينيين المواطنة اإلس���رائيلية يعني، في المحصلة، 

مواصلة س���لب ماليين الفلس���طينيين حقوق اإلنسان األساسية، من خالل 

دكتاتورية عسكرية صارمة � وهي حقيقة تحّول الجيش اإلسرائيلي، على 

مدى خمسين عاما، وبالضرورة، من “جيش دفاع” إلى جيش احتالل يعاني 

من تدمير أخالقي متعدد األشكال والجوانب.  

وال يتط���رق د. بيغ���ن، أيض���ا، إل���ى حقيق���ة أن اس���تمرار الدكتاتورية 

العس���كرية اإلس���رائيلية في الضفة الغربية � رغم وجود حكم ذاتي لجزء 

من الفلس���طينيين في جوانب معينة، تحت حكم الس���لطة الفلس���طينية 

الضعي���ف، المج���زأ ومعدوم التواص���ل الجغرافي � يعن���ي، أيضا، تعميق 

وتكريس الواقع ذي الممي���زات األبارتهادية: بيغن اإلبن يؤيد، مثل أبيه، 

تكثيف االستيطان اإلس���رائيلي في الضفة الغربية. ومعنى هذا، كما هو 

مع���روف، مئات آالف من المس���توطنين اليهود الذي���ن يتمتعون بحقوق 

اإلنسان والمواطن التي تضمنها لهم الديمقراطية اإلسرائيلية، بينما إلى 

جانبهم ماليين الرعايا الفلسطينيين الخاضعين للدكتاتورية العسكرية 

اإلس���رائيلية )ونعم، هناك جوانب معينة وجزئية من الحكم الذاتي التي 

ال ينبغي االس���تهانة بها، لكنها ال تنطوي على مكانة مدنية وعلى ضمان 

حقوق المواطن الكاملة(.   

خالف���ا لبيغن اإلبن، يخطو رئي���س الدولة ريفلين ووزير الدفاع الس���ابق 

موش���يه آرنس خطوة أخ���رى إضافية: فقد دلت بع���ض تصريحاتهما في 

الماض���ي على أنهما يدعوان إلى ضم الضفة الغربية وعلى اس���تعدادهما 

المس���تقبلي لمنح الفلس���طينيين المقيمين في الضف���ة الغربية حقوق 

مواطنة متساوية. ورؤيتهما هذه قد تتساوق، إذن، مع رؤية بعض أوساط 

اليسار غير الصهيوني بشأن دولة مواطنة ديمقراطية واحدة، إسرائيلية 

� فلس���طينية، م���ن البحر إلى النه���ر. ولكن، خالفا لهؤالء من اليس���ار غير 

الصهيوني، لم يفصح ريفلين أو آرنس، بصورة واضحة، صريحة، منهجية 

وحازمة، عما إذا كان مقصدهما الحقيقي هو منح الفلسطينيين في الضفة 

الغربي���ة، دون أي قيد أو ش���رط، كام���ل حقوق المواطن���ة المتوفرة لجميع 

المواطنين اإلس���رائيليين. وأي تصريح ال يكون واضحًا وصريحًا وحازمًا في 

هذا السياق، يكون معناه العملي الحقيقي مواصلة تكريس وتخليد نظام 

يحمل بع���ض مميزات األبارتهايد )رغم كونه، بالتأكيد، أقل صرامة ووطأة 

من نظ���ام األبارتهايد الفظيع في جنوب أفريقي���ا، والذي كان ينطوي في 

بعض األحيان على مميزات شبه نازية(. 

في مقابل هؤالء، هناك ممثل���ون عن اليمين الليبرالي هجروا فكرة أرض 

إس���رائيل الكاملة. هؤالء يؤيدون، صراحة، إقامة دولة وطنية فلس���طينية 

ف���ي الضفة الغربية إل���ى جانب الدولة القومية اليهودي���ة )الملتزمة، من 

طرفهم، بمنح مواطنيها العرب حقوق المواطنة الكاملة، دون تحفظ(. أبرز 

هؤالء، بالطبع، هو الوزير الس���ابق ميخائيل إيتان، الذي صاغ في الس���ابق 

وثيقة مش���تركة مع د. يوس���ي بيلين بهذه الروح وعّبر عن تأييده الصريح 

إلقامة دولة فلس���طينية، في الماضي غير البعي���د. ومن هؤالء، أيضا، وزير 

المالية والعدل واالستخبارات السابق دان مريدور الذي شارك حتى، برفقة 

إيه���ود باراك، في المفاوضات التي منيت بالفش���ل مع ياس���ر عرفات، في 

تموز 2000. ومنهم، أيضا، ش���خصية ولدت ألبوين مش���هورين من أعضاء 

“إيتس���ل” )اإلرغون � “المنظمة العس���كرية القومية في أرض إسرائيل«(، 

ترعرعت في الليكود، وأصبحت وزيرة عن هذا الحزب، وانتقلت إلى »كديما«، 

وأقام���ت حزب »الحركة« )»هتنوعا«( وتحتل اليوم موقعًا قياديًا في تحالف 

»المعس���كر الصهيوني«، لكنها ليس���ت عضوا في حزب »العمل«� تسيبي 

ليفن���ي. ويجدر بنا أن نضيف إل���ى هؤالء، أيضا، الوزير وعضو الكنيس���ت 

السابق مئير شطريت.  

اليمين الليبرالي النزيه: الرفاه والشرقيون
اليمي���ن الليبرالي النزي���ه يفهم جيدا، أيضا، أنه م���ن غير الممكن ترك 

الطبقات المس���تضعفة تحت رحمة صدق���ات الخصخصة المحمومة. وعلى 

العكس التام من التوجه الوحش���ي والمدمر الذي يتبناه نتنياهو ونفتالي 

بينيت وأييلت ش���اكيد في هذا الش���أن، فقد تحدث كل من الوزير السابق 

دافيد ليف���ي )هو بوجه خاص(، الرئي���س ريفلين، الوزير الس���ابق إيتان، 

الوزير السابق موشيه يعلون والوزير السابق دان مريدور، مرات عديدة، عن 

ضرورة الدمج بين مبادئ االقتصاد الح���ر والحاجة إلى تأمين قاعدة للرفاه 

االجتماعي لكل مواطن في الدولة.  

والصحيح أن العقيدة الش���هيرة لمؤس���س اليمين اإلس���رائيلي، زئيف 

جابوتنس���كي، كانت تحمل في طياتها اعتراف���ا صريحا بواجب الدولة في 

ضمان حقوق أساس���ية، في المجال االجتماعي وفي متطلبات الحد األدنى 

من العيش اإلنس���اني، لكل مواطن. وإلى جانب كالمه الصريح عن مس���اواة 

الحق���وق الديمقراطية التي ينبغي ضمانها ل���كل مواطن عربي في الدولة 

اليهودية المس���تقبلية، أدرك جابوتنسكي أن االقتصاد الحر ليس بمثابة 

غاب���ة البقاء فيها للقوي، بينم���ا ُيرمى الضعيف في الش���ارع. وقد تحدث 

جابوتنس���كي، بوضوح تام، عن واجب الدولة في توفير رفاهية أساس���ية 

ل���كل مواط���ن. ويبدو هذا ضربًا م���ن الخيال في دول���ة نتنياهو التي ليس 

ممكنا فيها حتى الحلم بتوفير ش���قة س���كن بدون والدين ثريين أو بدون 

جدة تورث ش���قة للسكن، لكن عقيدة اليمين الليبرالي لم تتضمن توجهًا 

وحش���يًا يس���تغل فيه القوي الضعيف ويذل فيها الغني الفقير. ثمة في 

الليكود، أحيانا، مخلفات لهذه الروح. إنهم قالئل، حقا، لكن يجدر التذكير 

بهم: الوزيرة غيال غمليئيل و... نعم، بيني بيغن، مرة أخرى.

ونقطة أخرى أخيرة عن اليمين النزيه: رغم الجوانب الديماغوغية الكثيرة 

التي مّيزته، ورغم فش���ل رئي���س الحكومة مناحيم بيغ���ن، بمعان كثيرة، 

ف���ي توفير حياة أفضل وأكثر كرامة لمئات اآلالف من اإلس���رائيليين ذوي 

األصول المش���رقية الذين منحوه أصواتهم، إال أنه من الجدير التنويه بأنه 

قد فتح أبواب حزبه لمئات الشبان الشرقيين الموهوبين من بلدات التطوير 

وم���ن األحياء الفقيرة، ونّمى مش���اعر الفخر والتعاضد بين مئات اآلالف من 

ة، بل مخزية أحيانا، من جانب حزب “مباي” وأحسن 
ّ
الذين القوا معاملة مذل

دمج قادة شرقيين احتلوا مواقع قيادية أمامية في الليكود. 

نذكر من هؤالء دافيد ليفي، مئير ش���طريت، موشيه كتساب )الذي تبين 

فيما بعد أنه ُمغتِصب خسيس( في عهد مناحيم بيغن وإسحاق شمير، ثم 

إس���حاق مردخاي )الذي أدين الحقا، هو أيضا، بارتكاب مخالفات جنس���ية، 

رغ���م أن االغتصاب لم يكن من بينها( وش���اؤول عمور في حكومة نتنياهو 

األولى، ثم س���يلفان ش���الوم في حكومة أريئيل شارون )ش���الوم استقال 

بسبب شبهات بارتكاب مخالفات جنسية، لكنه لم ُيقدم إلى المحاكمة في 

نهاية األمر(، غيال غمليئيل الموهوبة والبارزة في حكومة نتنياهو الحالية، 

مي���ري ريغف )رغم أنه���ا، في رأيي، قائدة عنيف���ة، قومجية، بل عنصرية، 

ال تخ���دم النضال الش���رقي وإنما تهتم، أساس���ا، بنفس���ها وبمصلحتها 

الش���خصية من خالل التملق الرخيص لمراكز القوة برئاسة بنيامين وسارة 

نتنياهو( ومجموعة من رؤس���اء البلديات الشرقيين الممثلين عن الليكود 

� هؤالء، جميعا، يجس���دون فكرة أن اليمين اإلس���رائيلي استطاع، غير مرة، 

دمج قادة ش���رقيين، ناجحي���ن أو غير ناجحين، نزيهي���ن أو غير نزيهين، 

عدوانيين وقومجيين أو معتدلين نوعا ما، من خالل توفيره مساحة للتغيير 

االجتماع���ي )لكن المح���دود جدا في المحصلة(، كما يعبرون عن تش���كيلة 

األصوات الشرقية التي تم إقصاؤها إبان حكم “مباي”. 

من الواضح أن هذا كله ال يغير شيئا من حقيقة أن السياسة االقتصادية 

الت���ي قادها نتنياهو خالل ج���زء كبير من العقدي���ن األخيرين قد عمقت 

معان���اة كثيرين من اإلس���رائيليين، ف���ي مقدمتهم أولئك م���ن الطبقات 

المستضعفة، وبينهم شرقيون كثيرون جدا.   

في هذه األي���ام المظلمة، بالذات، والتي يحلق فيها عاليًا قادة يؤسس���ون 

دعايته���م على التحريض الفظ ضد المهاجري���ن، األقليات، القوى الليبرالية، 

وس���ائل اإلعالم )التحري���ض، خالفا للنق���د المحق تجاه قطاعات من وس���ائل 

اإلع���الم( ومنظمات حقوق اإلنس���ان والمواطن � على غ���رار دونالد ترامب في 

الواليات المتحدة، رجب طي���ب أردوغان في تركيا، فالديمير بوتين الذي أعاد 

روسيا لتكون دكتاتورية في كل شيء تقريبا، مارين لوبان الخطيرة في فرنسا، 

ِخيرت فيلدرز الصاعد بقوة في هولندا، سيلفيو برلسكوني الذي أصبح ماضيا 

في إيطاليا لكنه خلف وراءه تصدعات عميقة، وبنيامين نتنياهو في إسرائيل 

بالطب���ع � في هذه األيام القاس���ية بالذات، يجدر بنا أن نتذكر أن المعس���كر 

االش���تراكي � الديمقراطي، وإلى جانبه المعس���كر الليبرال���ي � الديمقراطي، 

ُملزمان وقادران على إجراء حوار )بل تعاون في بعض األحيان( مع قوى ليبرالية 

عميقة موجودة في أوساط اليمين. 

صحيح أن هذه القوى آخذة في التناقص والتراجع في دولة إسرائيل وأن 

الليكود يبدو اليوم حزبا يمينيا قومجيا يحمل مميزات س���ابقة للفاش���ية. 

ولكن ينبغي أن نتذكر أن خط الصدع الذي يقيمه نتنياهو ليس بين يمين 

ويس���ار، بل بين َمن ينتج���ون حالة التخويف والمطاردة الش���مولية، التي 

تس���تمد إيحاءاتها من أنظمة فاش���ية غابرة ومن أنظمة شيوعية سالفة، 

وبين َمن يريدون إجراء نق���اش ديمقراطي، تعددي ومتعدد األصوات، من 

خالل الحرص على صون حقوق اإلنسان والمواطن لنا جميعا. وثمة عدد غير 

قليل من مؤيدي اليمين يعتبرون شركاء لهذا التوجه.  

)*( محام إســـرائيلي متخصص في القانون الجنائي. نشر هذا المقال على موقع 

»هعوكتس«/ »اللســـعة« اإلســـرائيلي بالعبرية يوم 16 تشـــرين الثاني الجاري. 

ترجمة خاصة: سليم سالمة.

هل ثمة يمين نزيه وعقالني في إسرائيل؟
*اليمين النزيه هو الذي يفهم جيدًا أن الديمقراطية الجوهرية ليست حكم األغلبية فقط وإنما أيضا، وبشكل أساس في بعض األحيان، حماية الحقوق األساسية 

الدستورية لألقلية وللفرد. وفي هذا السياق يمكن التساؤل باستغراب: كيف تتماشى رؤية اليمين اإلسرائيلي الليبرالي مع الرغبة في مواصلة السيطرة العسكرية 

التي تدوس حقوق اإلنسان األساسية على حياة ماليين الفلسطينيين مسلوبي المواطنة ومسلوبي الحق في إقامة دولة وطنية خاصة بهم؟*

»العنوان« على »اليلوزة«: »اليهود يحبون اليهود«.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

مظاهرة يوم األرض األخير- آذار 2016

اعتبر الباحث دورون ماتسا، في الدراسة التي صدرت مؤخرا 
عن “معهد أبحاث األمن القومي” في جامعة تل أبيب، وجاءت 
بعنوان “أنماط المقاومة لدى األقلية العربية – الفلسطينية 
في إس���رائيل: اس���تعراض تاريخي ونظرة إلى المستقبل”، 
مثل غيره من األغلبية الس���احقة من الباحثين اإلسرائيليين، 
أنه “منذ نشر وثائق الرؤى المستقبلية العربية، في العامين 
2006 و2007، عل���ى أيدي مجموعات من المثقفين العرب في 
إسرائيل تحت رعاية لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، 
برز تصاعد التوتر بين دولة إس���رائيل واألقلية العربية التي 

تعيش داخلها”.
إال أن ماتسا لفت إلى أنه “خالفا ألحداث أكتوبر 2000... فإن 
جهات ف���ي الجمهور العربي في إس���رائيل عملت في )هّبة( 
2015 م���ن أجل احتواء األح���داث االحتجاجية )ف���ي البلدات 
العربية داخل إس���رائيل( ومن���ع تصاعدها، لكن هذا األمر لم 
يس���اعد على تبديد التوتر الحاصل في العالقات بين العرب 
واليهود. وه���ذه األحداث، وخاصة عملية إط���الق النار التي 
نفذها عربي من مواطني إس���رائيل )نش���أت ملحم( في وسط 
تل أبيب، ف���ي األول من كانون الثاني الماضي، عززت عالمات 
االس���تفهام حيال جانبين هامين في العالقة بين الس���كان 

العرب والدولة”. 
الجان���ب األول ه���و العالقة بين اليهود والع���رب. واعتبرت 
الدراس���ة في هذا الس���ياق أنه “منذ العام 2007، مارس���ت 
حكومات إس���رائيل المختلفة سياس���ة جدلية تجاه األقلية 
يب���دوان  إل���ى أساس���ين مركزيي���ن،  العربي���ة، اس���تندت 
متناقضين، لكنهما كمال الواح���د منهما اآلخر عمليا وأحدثا 
منطقا إس���تراتيجيا واحدا: في المحور األول عملت الحكومات 
المختلفة، بصورة نش���طة وبدعم صامت، على إقصاء األقلية 
العربية عن الحقل السياس���ي والثقافي في إس���رائيل. وفي 
المحور الثاني، نفذت الحكومات سلسلة أنشطة من أجل دمج 

الوسط العربي في االقتصاد اإلسرائيلي”.  

وتابعت الدراسة أن “الكنيست بات حلبة األحداث المركزية 
لدفع المحور األول قدما”، من خالل سن قوانين وطرح مشاريع 
قوانين معادية للعرب وعنصرية هدفت إلى “المس بالحقوق 
الجماعية لألقلية العربية”، مث���ل إلغاء مكانة اللغة العربية 
كلغة رس���مية في إس���رائيل. وبحس���ب الدراس���ة فإن هذه 
الخطوات بلغت ذروتها برفع نس���بة الحس���م ف���ي انتخابات 
الكنيس���ت األخيرة إلى 25ر3%، “وبين غاي���ات هذه الخطوة 
تقليص عدد األحزاب العربية في الكنيس���ت، لكنها حققت 
العكس وأدت إلى توحيد القوى، ألول مرة في تاريخ التمثيل 
العربي، وإلى تشكيل ’القائمة العربية الموحدة’”. ويشار إلى 
أن تمثيل العرب في الكنيس���ت قبل رفع نس���بة الحسم كان 
عش���رة نواب، وبعد رفع هذه النس���بة، في االنتخابات العامة 
األخيرة أصبح عددهم 13 نائبا يمثلون القائمة المش���تركة، 

وثالث أكبر كتلة برلمانية.
والمحور الثاني هو خطوات اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية 
بهدف دف���ع دمج مواطنين عرب في االقتصاد اإلس���رائيلي. 
وأوضحت الدراس���ة أن “ه���ذه الخطوات اندمج���ت جيدا مع 
األفكار النيو – ليبرالية لحكومة اليمين – الوس���ط، التي رأت 
أنه من الصواب زيادة اإلنتاج القومي بواس���طة دمج األوساط 
الضعيفة في المجتمع اإلس���رائيلي )العرب والحريديم( في 
س���وق العمل”، وذلك بهدف “خفض إنفاق الدولة على هذه 
األوس���اط، وبذلك يتم إبطاء تحوله���م إلى عبء على ميزانية 
الدولة وعلى الطبقة الوس���طى”. ويشرف على هذه الخطوات 
مكتب رئيس الحكومة، الذي أقام لهذا الغرض “الس���لطة من 
أجل تطوير الوسط العربي، الدرزي والشركسي”، التي تسعى 
إلى زيادة نس���بة العمل بين النس���اء، وتشجيع نمو المصالح 
التجارية الصغيرة، بادعاء أنه يش���كل أساس���ا لزيادة أماكن 

العمل.
وقالت الدراسة إن عملية دمج العرب في االقتصاد “غايتها 
تخفي���ف المفعول الس���لبي لعملي���ة اإلقصاء السياس���ي – 

الثقاف���ي، ومنع حدوث غليان في الوس���ط العربي بواس���طة 
إحداث أفق اقتصادي للس���كان العرب، يس���تند إلى تحسين 
مس���توى حياته���م وزيادة احتم���االت تش���غيلهم”. ووفقا 
للدراسة، فإن حكومات إس���رائيل اتبعت هذه السياسة منذ 
نهاية س���تينيات القرن الماضي، “عندما اقترحت حكومات 
إس���رائيل على أجزاء من الس���كان العرب تعويضا على شكل 
تحقيق الذات على أساس شخصي، مقابل مجهود المؤسسة 
بقمع تطور الش���عور القومي الفلسطيني بين العرب مواطني 
فت السلطات أكاديميين عربا في 

ّ
إس���رائيل”. وفي حينه، وظ

الوزارات. 
وأكدت الدراس���ة على أن السياس���ة الت���ي تبنتها حكومة 
نتنياه���و، منذ العام 2009، واعتمدت عل���ى “إقصاء واحتواء 
األقلية العربية”، استندت باألساس إلى “برنامج فكري تبلور 
منذ قيام الدولة، رغم أن بعض عناصره تغير مع مرور الوقت. 
وهكذا، فإن مجهود الحكومات األولى في إس���رائيل من أجل 
منع تبلور األقلية القومية العربية كأقلية قومية فلسطينية 
منفصلة، اس���تبدل بمجهود إلبعاد ه���ذه االقلية عن الحقل 
السياس���ي – الثقافي اإلس���رائيلي. ورغم ذلك، فإن الهدف 
اإلستراتيجي بقي مشابها، وهو إرساء الحيز العام – المدني 
في إس���رائيل كحيز ذي هيمنة يهودية مطلقة. كذلك فإنه 
مكان المجهود م���ن أجل دمج المتعلمين الع���رب بالوزارات 
 

ّ
والس���لك الحكومي، الذي ميز سبعينيات القرن الماضي، حل

في السنوات العشر الماضية مجهود دمج الوسط العربي في 
االقتصاد اإلس���رائيلي. وبقي الهدف اإلستراتيجي كما كان، 
وهو إنشاء حيز يمكن فيه أن يتطور السكان العرب، من خالل 
التعتيم على األهمية المركزية لعملية اإلقصاء السياسي”. 
وبحس���ب الدراس���ة، فإن االحتجاجات لدى األقلية العربية 
في أعقاب الهبة الش���عبية الفلسطينية في القدس والضفة 
الغربية، في تش���رين األول من العام الماضي، وضعت عالمة 
اس���تفهام حول العالقة بين احتجاجات الشبان العرب وبين 

نمط السياس���ة التي تمارسها حكومة إس���رائيل منذ العام 
2009، أو “إل���ى أي م���دى باإلم���كان النظر إل���ى االحتجاجات 
العربية على أنها تعبر عن اس���تياء واض���ح لألقلية العربية 
في إسرائيل من السياس���ة الحكومية التي جرى تبنيها في 

السنوات العشر األخيرة؟”. 
الجان���ب الثاني للعالقة بين األقلي���ة العربية والدولة على 
خلفية الهبة الشعبية الفلسطينية هو أنماط أنشطة األقلية 
العربية في إس���رائيل وارتباطها بسياسة الحكومة. وأكدت 
الدراس���ة على أنه منذ العام 1948، عندما ب���ات العرب أقلية 
في إس���رائيل، “أصبح التوتر والش���رخ القومي أحد التوترات 
المركزي���ة التي تصف المجتم���ع اإلس���رائيلي... والعالقات 
بين الدولة ومواطنيها العرب معقدة جدا وحساس���ة. كما أن 
ديمومة حضور األقلية العربية في الدولة، التي ترسخت في 
أعقاب حرب األيام الستة )حرب حزيران العام 1967(، وإدراك 
المؤسسة اإلس���رائيلية واألقلية نفسها أن الواقع السياسي 
لألقلية العربية الفلس���طينية في دول���ة يهودية غير قابل 
للتغيير، مثلما كان يأمل قادة إس���رائيل وقسم من المجتمع 
العربي نفسه، لم تس���ّهل أبدا من التوترات القومية. كذلك 
فإن محاولة إس���رائيل إضعاف الهوية الفلسطينية لألقلية 
العربي���ة، وفصلها ع���ن المنظومة الفلس���طينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وتحويل الفلسطينيين في إسرائيل إلى 
’عرب إسرائيل’، لم تؤِد إلى االندماج الكامل لألقلية العربية 

في دولة إسرائيل”. 
ولفتت الدراسة أيضا إلى أنه رغم مرور عشرات السنين على 
النكبة، إال أن األقلية الفلس���طينية “استمرت في التعبير عن 
عدم ارتياحها من الظروف التاريخية التي أدت إلى تحويلها 
من أغلبي���ة إلى أقلية قومي���ة في دولة يهودي���ة. كما أنها 
وجهت احتجاجاتها ضد سياس���ة الحكومات اإلس���رائيلية، 
التي وصفت الس���كان الع���رب بأنهم تهديد إس���تراتيجي 
و’طاب���ور خامس’ محتمل، وخالل ذلك عّمقت عدم المس���اواة 

االقتصادية – المدنية لهذه األقلية”.   
ورأت الدراس���ة أن “مس���عى األقلية العربية من أجل إعادة 
تعري���ف الواق���ع بواس���طة أدوات مقاوم���ة، كان غايته أحد 
أمري���ن: تصحيح الواق���ع القائم بصورة جزئي���ة، مثل تغيير 
سياسة منح المخصصات الحكومية للسكان العرب، أو تغيير 
الشروط التي تعرف عالقات العرب واليهود في إسرائيل من 
األس���اس، وذلك، على سبيل المثال، بواسطة المطلب المدني 
– الديمقراطي لتغيير طبيعة الدولة وأس���س نظامها، التي 
تك���رس التمييز ضد العرب، وإحداث ’س���قف زجاجي’ يمنع 
تحوي���ل األقلية العربية إلى جزء جوهري وكامل من المجتمع 

اإلسرائيلي”.
وأش���ارت الدراس���ة إلى أن المؤسس���ة األمنية اإلسرائيلية 
والمؤسس���ة السياس���ية اليهودية عموما التفتت دائما إلى 
“عنصر العن���ف” لدى األقلي���ة العربية وم���ا إذا كانت هذه 
األقلية ستنتفض، وما هو توقيت انتفاضة كهذه، على غرار 
األس���ئلة المطروحة حيال الفلسطينيين في الضفة والقطاع. 
“ويدل هذا التوجه على مفهوم ينظر إلى األقلية العربية في 

إسرائيل من وجهة النظر اليهودية على أنها خطر أمني”. 
ووصفت الدراس���ة ه���ذه النظ���رة اليهودية إل���ى األقلية 
العربية بأنها “أحادية األبعاد” ف���ي قراءة المجتمع العربي 
في إس���رائيل، وأن هذه “نظرة ضيقة تف���ّوت إمكانية النظر 
إلى الس���كان العرب بصورة مركب���ة وكاملة أكثر”. إذ اعتبرت 
الدراس���ة أن تحوالت اجتماعية وسياسية طرأت على األقلية 
العربي���ة، وأن ق���راءة هذه التح���والت “هو أمر ه���ام، خاصة 
بالنس���بة لصناع الق���رار في إس���رائيل، ألن بإمكانهم توفير 
أدوات هامة لتحليل المجتمع العربي، إلى جانب منح إمكانية 
للتعرف على الفرص المحتملة من أجل دفع غايات السياسة 

الحكومية تجاه هذه المجموعة السكانية”.    
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة ال تتطرق إلى عرب النقب 

وال إلى الفلسطينيين في القدس المحتلة. 

غاية سياسة “اإلقصاء السياسي والدمج االقتصادي”: منع حدوث غليان 
في المجتمع العربي بواسطة فتح أفق اقتصادي للسكان العرب!

بقي في المنطقة التي أقيمت فيها إسرائيل قرابة 160 ألف 
فلس���طيني، بعد أن هّجرت المنظم���ات الصهيونية والجيش 
اإلسرائيلي حوالي 800 ألف فلسطيني أثناء نكبة العام 1948. 
وتحول الفلسطينيون في إسرائيل من أغلبية إلى أقلية داخل 
أغلبية يهودية. وس���عت السلطات اإلسرائيلية، منذئذ وحتى 
يومنا هذا، إلى التعامل مع هذه األقلية العربية الفلس���طينية 
بش���كل شرس، حيث فرضت حكما عس���كريا، امتد فعليا حتى 
ح���رب الع���ام 1967، عندما احتلت إس���رائيل باقي فلس���طين 
التاريخية إضافة إلى هضبة الجوالن من س���ورية وشبه جزيرة 

سيناء من مصر. 
وس���عت الس���لطات اإلس���رائيلية خالل ال�68 عاما الماضية، 
بتوجيه وإش���راف حكوماته���ا المتعاقبة، من دون اس���تثناء، 
إل���ى تطبي���ق مخطط���ات عدواني���ة ض���د مواطنيه���ا العرب 
الفلس���طينيين، في محاولة لس���لخهم عن هويتهم القومية 
العربية وطمس مالمحهم الوطنية الفلس���طينية. كما مارست 
السلطات سياسات اتسمت بالعنصرية والتمييز بحق األقلية. 
وتصاعدت شراس���ة هذه السياسات في أعقاب عودة بنيامين 
نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، في العام 2009، وخالل حكوماته 
الثالث التي ش���كلها منذئذ، وبخاص���ة حكومته األخيرة، التي 
ش���كلها العام الماض���ي، من ائت���الف يضم أح���زاب اليمين 

المتطرف والحريديم.
وصدرت مؤخرا عن “معهد أبحاث األمن القومي” في جامعة 
تل أبيب، دراسة بعنوان “أنماط المقاومة لدى األقلية العربية 
– الفلس���طينية في إسرائيل: اس���تعراض تاريخي ونظرة إلى 
المس���تقبل”، أعدها الباحث دورون ماتسا، الذي وصف األقلية 
العربية في إسرائيل بأنها “إحدى القضايا المركزية المتعلقة 

باألمن القومي اإلسرائيلي”. 
وأشار ماتسا إلى أن اختيار مصطلح “مقاومة” لم يكن صدفة، 
وإنما استخدم في هذه الدراس���ة ألنه “في البحث األكاديمي 
ينظر إليه على أنه مصطلح يش���مل نطاقا واس���عا من الظواهر 
االجتماعية، بدءا من العنف السياسي والخطوات االحتجاجية 
المدني���ة، التي تس���تخدمها أقليات قومي���ة وآخرون من أجل 

الحفاظ على هويتهم وتحدي القوى السياسية المهيمنة”. 
وأضاف أنه “على الرغم من أن العنف كان مش���موال في سلة 
إس���تراتيجية المقاومة لألقلية العربية، لكنه كان استثنائيا، 
خالفا لالنطباع الس���ائد )لدى اإلسرائيليين(. وكان ضلوع هذه 
األقلي���ة ف���ي اإلرهاب منذ قي���ام الدولة ضئيال والمناوش���ات 
العنيف���ة في يوم األرض في الع���ام 1976 وأحداث أكتوبر في 
الع���ام 2000 لم تكونا خطوة عربية مخطط���ة. ورغم ذلك، فإن 
األقلية العربية ب���ادرت إلى إس���تراتيجيات مقاومة متنوعة، 
سياس���ية ومدنية وثقافية، عبرت من خاللها عن سعيها إلى 
تغيير الواقع القائم من جهة، وعكس���ت خط���وات اندماجها 
في الدولة وعدم رغبة بالوصول إلى مواجهة مع الس���لطات من 

الجهة األخرى”. 
ورأى ماتس���ا أن “األقلي���ة العربي���ة موجودة ف���ي العامين 
األخيرين في بداية بلورة مش���روع مقاوم���ة جديد، في مركزه 
إس���تراتيجية المقاومة االجتماعية، ويس���تند إلى تس���خير 
الخطاب االجتماعي في إس���رائيل من أج���ل دفع مجمل رغبات 
المجتم���ع العربي قدما. والتعبير السياس���ي له هو تش���كيل 
القائمة العربية المش���تركة. ويأتي هذا المفهوم على خلفية 
تزاي���د قوة الخطاب القومي )اإلس���رائيلي( وميل الحكومة إلى 
إقصاء العرب من الحيز السياس���ي – االجتماعي في إسرائيل. 
وفي هذا الواق���ع، قد تضع اإلس���تراتيجية االجتماعية وجها 
جديدا وتتطور إل���ى عملية انطواء اجتماعي للمجتمع العربي، 

كنوع جديد من التقوقع االجتماعي – القومي”. 
وتاب���ع أن مس���ألة العالقات بي���ن دولة إس���رائيل واألقلية 
العربي���ة الفلس���طينية “موجودة في الس���نوات األخيرة على 
األجندة السياس���ية والعامة في الدولة، وبرزت بش���كل كبير 
على خلفية تدهور الوضع األمني منذ خريف العام 2015”، في 
إشارة إلى اندالع الهبة الشعبية الفلسطينية. واعتبر أن هذه 
الهبة الش���عبية س���لطت الضوء على ما يحدث داخل المجتمع 
الفلس���طيني في إس���رائيل، “وذلك بعد أن شارك شبان عرب، 
لفترة قصيرة، في األحداث االحتجاجية ذات الطابع الش���عبي 

في بلدات الجليل والمثلث”.

“مشروع مقاومة ليس عنيفا”
اعتبرت الدراس���ة أن “أهمية مش���روع المقاومة االجتماعية 
لألقلية العربية في إس���رائيل يمكن أن يشكل مشروعا ذكيا، 
يوف���ر ردا للتوت���رات الت���ي تواجهها هذه األقلي���ة، ويجاري 
السياق السياسي – االجتماعي الخاص الذي تخضع له، وليس 
فق���ط الس���ياقات اإلقليمي���ة والعالمية األوس���ع. ويضع هذا 
المش���روع الذكي معضلة ليس���ت هينة أمام دولة إس���رائيل. 
وتتعلق هذه المعضلة باللقاء المعقد بين ميل إس���رائيل إلى 
رؤية أفضليات نموذج المقاومة االجتماعية على أنها تنسجم 
مع السياس���ة الحكومية الحالية تجاه األقلي���ة العربية، التي 
تستند إلى إقصاء سياسي، وبين المخاطر البعيدة المدى التي 
تنعكس من هذا النم���وذج على العالقات بين اليهود والعرب 
في الدولة. وهذه المخاطر هي باألساس بناء واقع ’دولة داخل 
دول���ة’ أو ’مجتمع داخ���ل مجتمع’، ما س���يعزز عمليا االختالف 

القومي لألقلية العربية”. 
لكن الدراس���ة قالت إن “مش���روع المقاوم���ة االجتماعية من 
شأنه أن يخدم أهداف إس���رائيل اإلستراتيجية” من النواحي 

التالية:
أوال: “الحديث يدور عن مشروع مقاومة ينسجم مع السياسة 
القائمة، ويس���تند إل���ى تقليص حضور األقلي���ة العربية في 
الحيز السياسي والثقافي اإلسرائيلي. ومن هذه الناحية فإنه 
يستند إلى اس���تيعاب عميق لألقلية العربية نفسها ألسس 

السياسة الحكومية والعامة تجاهها”. 
ثاني���ا: “مش���روع المقاومة االجتماعية يس���مح للمس���توى 
السياس���ي في إس���رائيل بمواصلة إقصاء األقلية العربية عن 
الحقل االجتماعي – السياسي اإلس���رائيلي، واالستمرار أيضا 
في دمجها باالقتصاد اإلسرائيلي. وذلك ألن عملية التصحيح 
الداخلي���ة ليس���ت مقرون���ة ببناء أس���وار متينة بي���ن الحيز 
العربي والحيز اليهودي، وإنما بأس���وار قابلة للتغلغل جزئيا، 
وسيس���تمر في إطارها التكافل االقتصادي المطلوب لألقلية 

العربية وحتى لغرض مشروع االنطواء”.  
ثالثا: “يدور الحديث عن مشروع مقاومة ليس مقرونا بعنف 
سياس���ي، أي العن���ف الذي تعتبره المؤسس���ة اإلس���رائيلية 
كابوس���ا. بل على العكس، إذ أن مش���روع المقاومة االجتماعية 
يستند إلى مفهوم رافض للعنف السياسي ويعترف بحدوده. 
لذلك، فإنه من وجهة النظر المؤسس���اتية باإلمكان النظر إلى 
هذا المش���روع على أنه توجه إيجابي للسكان العرب في كل ما 
يتعلق بعملية تبنيهم لقواعد اللعبة الديمقراطية والمدنية 

في دولة إسرائيل”.
رابعا: “مش���روع المقاومة االجتماعية طويل األمد وال يتعلق 
بحدث واح���د. ولهذا الس���بب بالذات، فإنه يوف���ر طول نفس 
واضح للمؤسس���ة اإلسرائيلية من دون أن يتطلب ذلك خطوات 
متعاقب���ة وتدخال دائم���ا في ما يحدث ف���ي المجتمع العربي. 

وهذا تمس���ك بأداء المؤسس���ة الس���ائد منذ قيام الدولة، أي 
تقليص االنشغال بشؤون األقلية العربية كتعبير عن مكانتها 

المتدنية في سلم األولويات القومي )اإلسرائيلي(”. 
خامس���ا: “مش���روع المقاومة ينق���ل عمليا مش���روع تأهيل 
المجتمع العربي من الدولة والمؤسس���ة اإلسرائيلية إلى أيدي 
األقلية العربية نفس���ها. وهذا يخدم سياسة الحكومة، التي 
تس���عى إلى تقلي���ص تدخلها االقتص���ادي – االجتماعي في 

الوسط العربي، وتقليص مساهمات الحكومة الدائمة له”. 
لكن الدراس���ة اعتبرت أن “مش���روع المقاوم���ة االجتماعية” 
لألقلية العربية الفلس���طينية في إسرائيل ينطوي أيضا على 

“مساوئ بالنسبة للمستوى السياسي في إسرائيل”:
أوال: “هذا مشروع يناقض المبادئ األساسية الطويلة المدى 
للسياسة اإلس���رائيلية تجاه األقلية العربية منذ العام 1948، 
وخاصة المجهود الكبير من أج���ل منع تبلورها كأقلية قومية 

مستقلة ومنفصلة في الحيز اإلسرائيلي”.
ثانيا: “مش���روع المقاومة االجتماعية قد يحدث، في نهاية 
األم���ر، واقع ’دولة داخل دولة’، ألنه إلى جانب تصحيح العيوب 
الداخلي���ة، س���ينمي االس���تقاللية الداخلية للوس���ط العربي 
ويقل���ص بمفاهي���م معينة التعل���ق بالدولة. وقد يس���تخدم 
الوس���ط العربي ه���ذا التصحي���ح وتعزيز قوت���ه االجتماعية 
كرافعة الستقرار متجدد ضد الدولة، وتشمل مطالب حازمة من 
أجل تغيير نموذج العالق���ات بين اليهود والعرب، بروح أفكار 
وثائق الرؤى المس���تقبلية. وبكلمات أخرى، ربما يسمح مشروع 
المقاومة لألقلية العربية، تحت غطاء مشاريع اجتماعية، بدفع 
موارد طبيعية وتكافل مع الدولة لصالح دفع مش���اريع قومية، 
بمعن���ى تنمي���ة االختالف القوم���ي العربي وتحويل الوس���ط 
العربي إلى أقلية قومية حازمة وعنيدة، بعيون دولية أيضا”.

ورأت الدراس���ة أن “مش���روع المقاوم���ة االجتماعي���ة يمنح 
إس���رائيل أفضليات في المدى القريب، لكن���ه ال يخدمها في 
المدى البعيد. وقد تجد إس���رائيل نفس���ها في واقع س���عت 
إلى منعه طوال س���نوات وجودها، أي بن���اء أقلية عربية قوية 

له���ا هوية قومي���ة – جماعية بصورة ذكية وبواس���طة رافعة 
اجتماعية. ورافعة كهذه، تس���تند إلى تعزيز القوة الداخلية، 
س���تمنح األقلية العربية األدوات من أج���ل مطالبة الدولة في 
مرحلة م���ا باالعتراف بمطالبها وحقوقها، بحزم متزايد، لدرجة 
المطالبة بتغيير بنية النظام واألس���اس الدس���توري للدولة. 

فهذا نموذج اجتماعي يعكس عمليا نموذجا انفصاليا”.  

توصية: الحفاظ على “توازن” بين اإلقصاء والدمج
في الخت���ام، اقترحت الدراس���ة توصي���ات “ال تتناقض مع 
أنماط السياسة المتبعة اليوم من جانب حكومة إسرائيل، إنما 
على العكس. ونقطة البداية لما ينبغي تنفيذه هو السياس���ة 
المتبعة اليوم”، معتبرة أن “هذه السياس���ة المتبعة ليس���ت 
غير معقولة... وليس مفاجئا أن سياسة حكومة الوسط – يسار 
برئاس���ة ايهود أولمرت وحزب ’كديما’ تج���اه األقلية العربية 
بعد نشر وثائق الرؤى المس���تقبلية، التي استندت إلى فكرة 
االحتواء االقتصادي من خالل منع النقاش حول مطالب قومية، 
اس���تخدمت كأس���اس صلب للسياس���ة التي تبنته���ا بعدها 

حكومة اليمين لحزب ’الليكود’، برئاسة بنيامين نتنياهو”.
ورأت الدراس���ة بسياس���ة اإلقص���اء السياس���ي واالحت���واء 
االقتصادي تجاه األقلية العربية أنها تشكل “نقطة االنطالق 
لمناقش���ة االلتقاء بينها وبين السيناريو، الذي بموجبه يسير 
الوس���ط العربي باتج���اه تبني إس���تراتيجية مقاومة جديدة، 
تس���تند على انطواء اجتماعي. والس���ؤال هو كيف ستتمكن 
إسرائيل من اتباع سياسة تمكنها من العيش مع إستراتيجية 
مقاومة اجتماعية للوسط العربي من جهة، وتسمح لها بمراقبة 

التطورات فيه ومنع السيناريوهات المرغوب بها أقل”.  
وأش���ارت الدراس���ة إلى أن مجهود الحكومة اإلسرائيلية من 
أجل إقصاء األقلية العربية سياسيا، في السنوات األخيرة ومن 
خالل س���ن قوانين وطرح مش���اريع قوانين عنصرية ومعادية 
للعرب وإخراج الحركة اإلسالمية – الجناح الشمالي عن القانون 
وط���رح قانون إقصاء الن���واب العرب في الكنيس���ت، كان أكبر 

بكثير من مشاريع دمج العرب باالقتصاد اإلسرائيلي.
لذلك رأت الدراسة أن “انعدام التوازن بين هذين التوجهين 
يعني تقويض أس���س نموذج السياسة المركب، وقد ينتهي 
بانهي���اره المطل���ق”. ولفت���ت الدراس���ة نظ���ر صن���اع القرار 
اإلس���رائيليين إلى أن “الفجوات التي ظه���رت في دول عربية 
مجاورة بي���ن اتجاهات النمو االقتصادي وانعدام المش���اركة 
السياس���ية أدت إلى ث���ورات، وينبغي االفت���راض أن تصعيد 
خطوات اإلقصاء، من دون إنشاء عامل مضاد إيجابي، قد يسرع 
توجه���ات االختالف ل���دى األقلية العربية وحت���ى أنه يمكن 
أن يدفعه���ا نحو الحائط، في ظل غي���اب بديل مالئم لتحقيق 

الذات”.   
بناء على هذه الرؤية، دعت الدراس���ة الحكومة اإلس���رائيلية 
إلى “تس���ريع جهود االندماج االقتصادي للوسط العربي، وفي 
ه���ذا اإلطار إخراج خط���ط المس���اعدات االقتصادية للمجتمع 
العرب���ي التي ج���رى إقرارها مؤخ���را إلى حي���ز التنفيذ، وذلك 

بواسطة سلسلة من المشاريع”.
وكانت الحكومة اإلس���رائيلية برئاس���ة نتنياهو قد صادقت 
مؤخرا على خطة خماسية للمجتمع العربي في إسرائيل بحجم 
12 مليار ش���يكل، لكنه���ا تراجعت عن دفعها ولم تش���ملها 
ميزاني���ة العامين المقبلين، بادعاء أن���ه يجب تنظيف المدن 
والبلدات العربية من الس���الح غير المرخص. لكن الدراسة رأت 
أن هذا التوجه للحكومة هو “خطوة خاطئة، ألنها ال توفر بديال 
إلقصاء الوس���ط العربي من الحقل الثقافي – السياس���ي. ومن 
الناحية العملية، فإن اش���تراطا كهذا يمس بجدلية السياسة 
الحكومي���ة، ويخرق التوازن بين عنصريه���ا، خاصة وأن خطط 
مساعدات اقتصادية سابقة للوسط العربي لم تخرج إلى حيز 

التنفيذ”.
كذل���ك دعت الدراس���ة إلى “القي���ام بحوار م���ع جهات في 
المجتمع العربي من أجل منع االنطواء من تفكيك كامل لنسيج 
االتصال بين ه���ذا المجتمع والمجتمع اليه���ودي في الدولة، 

وخلق وضع أشبه بأن يكون نوعا من ’التعايش’”.  

دراسة جديدة  عن »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب

تحذير من مغبة عواقب وخيمة لخرق الحكومة اإلسرائيلية “التوازن” 
بين اإلقصاء السياسي لألقلية العربية ودمجها االقتصادي!

*الدراسة تحذر الحكومة اإلسرائيلية أيضا من تبعات تزايد كمية القوانين العنصرية والمعادية للعرب واستهداف الحركات السياسية لألقلية العربية الفلسطينية، في موازاة االمتناع عن إخراج خطط اقتصادية للمجتمع العربي إلى حيز التنفيذ*
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تقاريــر خــاصـــــــة

كتب برهوم جرايسي:

أظه���ر التقرير ال���دوري لمكتب االحص���اء المركزي اإلس���رائيلي، 

الصادر في مطلع الش���هر الجاري تشرين الثاني، حول تدريج البلدات 

االقتصادي االجتماعي ككل، أن شريحة صغيرة جدا تعد من الشرائح 

الميسورة، في حين تزداد أوضاع المتدينين المتزمتين “الحريديم” 

سوءا، بفعل نس���ب التكاثر العالية ونمط حياتهم التقشفية، وباتوا 

“ينافسون” الفقراء العرب على قاع سلم التدريج. 

ويظهر من التقرير أن غالبية البلدات العربية ارتفع تدريجها، ولكن 

نس���بة جدية من هذه التغيرات تعود إل���ى ادراج بلدات “الحريديم” 

في المرات���ب الدنيا، اضافة إلى تراجع مع���دالت الوالدة لدى العرب، 

وإلى تراجع نسبي في معدالت البطالة.

وأصدر مكتب االحصاء التدريج بناء على معطيات العام 2013، وكان 

ق���د أصدر تقريرا مماثال قبل خمس س���نوات بناء على معطيات العام 

2008، علما أنه في ما مضى كانت وتيرة التقارير أعلى. وأعلن المكتب 

ل هذا 
ّ
أنه ابتداء من اآلن، سيتم اصدار التقرير مرة كل عامين. ويشك

التدريج مرتكزا لسلسلة من السياسات، وبشكل خاص لتحديد شكل 

توزيع الميزاني���ات االجتماعية، وميزانيات دع���م البنى التحتية. إال 

أنه على أرض الواقع فإن هذه القرارات تحكمها سياس���ات الحكومات 

المتعاقب���ة، وخاصة حكومات بنيامين نتنياه���و الثالث األخيرة، بما 

فيها الحالية، وفي صلبها التمييز ضد العرب الذين هم أشد فقرا. 

وعل���ى الرغم من أن البلدات األفقر هي البلدات العربية، إال أنه جرى 

اس���تثناؤها من المناطق ذات األفضلية، التي يت���م تحديدها أيضا 

بناء على ه���ذا التدريج. وحتى ق���رار المحكمة العليا في الس���نوات 

القليل���ة الماضية، ال���ذي دعا الحكومة إلى ضم البل���دات العربية، لم 

يحّس���ن الوضع في هذه البلدات العربية، إذ واصلت الحكومة اشتراط 

الميزاني���ات “التفضيلية”، بموجب ش���روط تبقي البل���دات العربية 

عاجزة عن تحقيقها، بفعل سياسة الخنق والتمييز. 

فعلى س���بيل المثال، تكون البلدات العربية مطالبة بإعداد خرائط 

هيكلي���ة، تتضمن مطالب تطوير مثل اقام���ة مناطق صناعية وعمل، 

ومس���احات أراض إلقامة مبان ومرافق عامة، إال أن الخرائط الهيكلية 

تبقى لس���نوات طوال في وزارة الداخلية، وأقسام التنظيم، إلى درجة 

أن م���ا فيها ال يعود يفي بالغرض. كم���ا أن ضيق مناطق النفوذ وقلة 

األراضي، يمن���ع تنفيذ مش���اريع بنيوية، وبالتالي ف���إن الميزانيات 

المخصصة لهذه المشاريع تبقى على الورق، ليتم شطبها بعد عام أو 

أكثر وتتحول إلى فائض في ميزانية الوزارة ذات الشأن.

ويس���تند التدريج إلى سلس���لة من المعطيات ف���ي كل واحدة من 

البلدات، بدءا من العامل الديمغرافي، ونسب التكاثر، ومعدل األفراد 

ف���ي العائل���ة الواحدة، ومع���دل المدخول للفرد في عائلته، ونس���ب 

البطالة، ونس���بة الس���كان الذين يعتمدون عل���ى مخصصات ضمان 

الدخ���ل، ومخصصات اجتماعية أخرى، ويض���اف إلى هذا حجم البنى 

التحتية وغيرها من العوامل في التجمع السكاني، التي تنعكس على 

المستوى المعيشي العام.

مالمح في التدريج
يتم تقسيم التدريج إلى عشر مراتب، بناء على األوضاع االقتصادية 

االجتماعية والعوامل الس���ابق ذكرها. والدرج���ات الثالث األولى هي 

األدنى، بحي���ث تكون الدرجة األولى األش���د فق���را، والدرجة الثالثة 

“األفض���ل وضعية” في دائرة الفق���ر. والدرجات م���ن الرابعة وحتى 

السابعة هي مراتب الش���رائح الوسطى، بحيث أن الرابعة هي األدنى 

والسابعة هي األعلى من الشريحة الوسطى. والشريحة الثامنة وحتى 

العاشرة تبقى للشرائح الميسورة والثرية. وحسب قراءة صحيفة “ذي 

ماركر” فإن 64% من السكان يعيش���ون في بلدات مستوى المعيشة 

فيها من المعدل المتوسط وما دون. 

وفي قراءتنا للجداول، يظهر أن في الش���ريحة العاشرة األكثر ثراء 

تتواجد بلدتان صغيرتان “سفيون” )3500 نسمة( وكفار شمارياهو 

)1700 نس���مة( في منطق���ة تل أبي���ب، بمعنى أن ع���دد المواطنين 

الس���اكنين في أكثر البلدات ثراء بلغ 5200 نسمة. بينما في التدريج 

الس���ابق من العام 2008 كانت هناك ثالث بل���دات، إذ تراجعت بلدة 

عومر في شمال النقب، وفيها قرابة 7300 نسمة.  

أما المرتبة التاس���عة، التي هي أيض���ا تعد من البلدات األكثر ثراء، 

فكان���ت فيها بلدات وم���دن، في غالبيتها الس���احقة بلدات صغيرة، 

وأكبره���ا مدينة رمات هش���ارون، التي فيها أقل من 44 ألف نس���مة، 

تليها بلدة شوهم التي فيها أقل من 20 ألف نسمة. ويسكن في هذه 

البلدات أكثر من 107 آالف نسمة.

والمرتبة الثامنة، التي تعد األولى “الدنيا” من البلدات الميسورة، 

فيه���ا 38 بلدة ومدينة كلها يهودية، وغالبيتها الس���احقة تقع في 

منطق���ة تل أبيب الكبرى، وتب���دأ المرتبة بمدينة تل أبيب بحيث هي 

“األضع���ف” في هذه المرتبة، ويس���كنها أكثر من 417 ألف نس���مة. 

ونجد أيضا مدينة هرتس���ليا في موقع متق���دم، وفيها قرابة 90 ألف 

نس���مة، وتسبقها مستوطنة “موديعين مكابيم ريعوت”، التي فيها 

أكث���ر من 85 ألف مس���توطن، علم���ا أن هذه المس���توطنة التي تقع 

ثلث مس���احتها في أراضي الضفة المحتلة من���ذ العام 1967، ال تعد 

مستوطنة في التعريفات اإلس���رائيلية. وبلغ عدد السكان في بلدات 

ومدن المرتبة الثامنة، مليون و18 ألف نسمة. من ضمنهم ال أكثر من 

35 ألف عربي في مدينتي يافا أساسا وتل أبيب.

ف���ي المرتبة الس���ابعة، التي تعد من حي���ث أوضاعها االقتصادية 

االجتماعية األعلى في الش���رائح الوس���طى، نجد 32 بلدة كلها بلدات 

ومدن يهودية، وبضمنها مس���توطنات في الضف���ة. وأبرز المدن في 

هذه المرتب���ة مدينة حيفا، وتضم المرتبة أيض���ا مدنا بارزة، اضافة 

إلى مستوطنات صغيرة في منطقة موديعين، ومستوطنتي “إلكانا” 

و”بي���ت آرييه”، وكلها في الضفة، ومس���توطنة مف���ؤوت حرمون في 

الجوالن الس���وري المحتل. ويبلغ عدد السكان في هذه المرتبة 272ر1 

مليون نس���مة، وباس���تثناء 35 ألف عربي تقريبا ه���م في حيفا فإن 

الباقي يهود.

وفي ملخص المراتب األربع العليا الميسورة، نجد أن عدد المواطنين 

4ر2 مليون نسمة، من بينهم 33ر2 مليون نسمة يهود، وهم يشكلون 

قرابة 40% من سائر اليهود، بموجب إحصاء العام 2013.

العرب والحريديم في قاع الفقر
كما ذكر، فإن الجديد في ق���اع الفقر هو تدهور جميع مدن وبلدات 

ومستوطنات المتدينين المتزمتين “الحريديم”. ففي المرتبة األولى 

“الدنيا” واألش���د فقرا، نجد أكبر مستوطنتين في الضفة، مغلقتين 

على هذا الجمهور، وهما “موديعين عيليت” جنوب رام الله، التي كان 

فيها قبل ثالث س���نوات، أكثر بقليل من 60 ألف مس���توطن، وحسب 

التقديرات، ف���إن عددهم حاليا أكثر من 72 ألف مس���توطن. وتليها 

مس���توطنة “بيتار عيليت”، غربي مدينة بيت لحم، وكان يس���توطن 

فيها 45 ألف مس���توطن عام 2013، واليوم قرابة 52 ألف مس���توطن، 

نظرا للتكاث���ر “الطبيعي” الذي يصل إل���ى 8ر3%، الناجم عن معدل 

والدات ف���ي ح���دود 7 والدات لألم الواحدة، اضاف���ة إلى التدفق على 

هذه المستوطنات من مناطق أخرى، خاصة من مدينة القدس، بفعل 

أس���عار بيوت أقل، وامتيازات أكبر للمس���توطنين، إل���ى جانب اغراء 

قرب المس���توطنات هذه إلى مدينة القدس، مركز نشاطهم الديني 

األساس.

ونج���د أنه حيث تكون أعلى نس���بة للحريديم ف���ي المدن والبلدات 

المختلطة، من حيث الش���رائح اليهودية، فإن مدينتهم تكون أيضا 

في المراتب الدنيا، مثل مدينة بني براك، في منطقة تل أبيب الكبرى، 

وفيها قرابة 200 ألف نس���مة غالبيتهم الس���احقة من الحريديم، إذ 

أنها باتت في الدرجات الدنيا، في المرتبة الثانية الفقيرة.

وخالفا ألوضاع العرب، فإن الفقر لدى الحريديم نابع أساسا من عوامل 

ذاتية، وأولها نمط حياتهم التقشفي، وامتناع الغالبية الساحقة من 

رجالهم )60%( عن االنخراط في س���وق العم���ل، من منطلقات دينية، 

وهم يعتاش���ون على المخصصات االجتماعية الحكومية، وإلى جانب 

كل هذا، ارتفاع أعداد األوالد القاصرين، دون سن 18 عاما في العائلة 

الواحدة.

ويش���كل الحريديم اليوم نس���بة ما بين 12% إل���ى 13% من إجمالي 

المواطني���ن، وحوالي 16% م���ن إجمالي اليهود. وحس���ب التقديرات 

البحثية والرس���مية، فإنهم قد يشكلون في العام 2035 ثلث اليهود 

اإلس���رائيليين، وهذا ما يقلق المؤسسة اإلسرائيلية، نظرا لتكاثرهم 

السريع.

ورغ���م ذلك، تجدر اإلش���ارة إلى أنه في مجتم���ع الحريديم، المغلق 

بمعظمه على نفس���ه، يدور ما يس���مى ب� “االقتصاد األسود”، بمعنى 

ميزانيات ضخمة تتدفق كتبرعات وتمويالت من الخارج عليهم، وهي 

بعيدة عن س���جالت س���لطة الضريبة، وهذه األموال تدير مؤسسات 

تعليمي���ة ودينية، يتقاضى فيه���ا العاملون روات���ب نقدية. وكون 

هذه المداخيل ليست مس���جلة رسمية، فإنها ال تظهر في تقديرات 

القدرات المالية لعائالتهم.

أم���ا العرب فإن بلداتهم ما تزال تغوص في قاع مراتب الفقر، وهذا 

نابع أساسا من سياس���ة التمييز العنصري التي تطال جميع جوانب 

الحياة، وبش���كل خ���اص في قضاي���ا األرض والمس���كن، وفي جوانب 

التعليم والعمل، وبعد هذا سياس���ة تقس���يم الموارد والميزانيات، 

التي يواجه فيها العرب غبنا كبيرا مستمرا منذ 7 عقود.

ففي المرتبة األولى األفقر 13 بلدة، اثنتان كما ذكر هي مستوطنتا 

الحريديم الس���ابق ذكرهما، و11 بل���دة عربية كلها في صحراء النقب، 

وبضمنها مجلس إقليمي يضم ع���دة قرى صغيرة. ويبلغ عدد العرب 

في تلك البلدات حوالي 162 ألف نسمة، حسب احصائيات العام 2013، 

وهؤالء ش���كلوا في حينه أقل من 12% من إجمالي العرب في إسرائيل، 

من دون القدس المحتلة ومرتفعات الجوالن السوري المحتل.

والمرتب���ة الثاني���ة تبع���د بفارق هامش���ي ع���ن إجمال���ي األوضاع 

االقتصادية االجتماعية البائسة في المرتبة األولى، وفيها 40 مدينة 

وبلدة ومجلسا اقليميا، من بينها 26 تجمعا عربيا، و3 مجالس اقليمية 

عربي���ة تضم قرى صغيرة. كذلك هناك قريتان من مرتفعات الجوالن 

الس���وري المحتل. ومجموع الع���رب في مرتبة القاع الثانية، حس���ب 

احصائيات 2013، بلغ ما يزيد عن 396 ألف نس���مة، وش���كلوا في ذلك 

العام 7ر28% من إجمالي العرب.

وف���ي المرتبة الثالث���ة، التي تبقى أفضل نوعا ما ف���ي دائرة الفقر 

من المرتبتين األولى والثانية، نجد 36 تجمعا س���كانيا، من بينها 24 

تجمعا س���كانيا عربيا، و8 تجمعات يهودية، في غالبيتها للحريديم، 

وقريتي���ن س���وريتين. وبلغ عدد الع���رب في تلك البل���دات 438 ألف 

نسمة، وشكلوا في حينه 32% تقريبا من إجمالي العرب.

وما يراد قوله هنا إن 5ر72% من المواطنين العرب في إسرائيل، من 

دون القدس والجوالن المحتلين، يعيشون في بلدات فقيرة، ومنها ما 

ه���و في فقر مدقع، في حين أن قرابة 40% من اليهود يعيش���ون في 

البلدات والمدن األكثر ثراء. ولو تعاملنا مع االحصائيات اإلس���رائيلية 

الرسمية، بمعنى ضم أهالي القدس والجوالن إلى هذه االحصائيات، 

الرتفعت نسبة العرب الذين يعيشون في دائرة بلدات الفقر.

واألمر ال يتوقف عند هذا الحد، فالنسبة المتبقية من العرب تعيش 

بغالبيتها الس���احقة )20%( في المرتبة الرابعة، وهي المرتبة الدنيا 

للشرائح المتوسطة. وفي المرتبة الخامسة لم نجد سوى قرية فسوطة 

التي فيها أقل من 3 آالف نسمة، وفي المرتبة السادسة نجد قريتي 

الجش ومعليا، في كل واحدة منهما 3 آالف نس���مة. بمعنى أن 9 آالف 

عربي يعيش���ون في ثالث بلدات في متوس���ط الش���رائح المتوسطة، 

ويش���كلون نسبة 65ر0% )أقل من 1%(. ونش���ير هنا إلى أن قرابة %7 

من العرب يعيش���ون في مدن فلسطينية تاريخية، باتت ذات أغلبية 

يهودية، ومس���توى المعيش���ة فيها عال، لكن األحياء العربية غارقة 

بالفقر، مثل يافا واللد والرملة وعكا، ثم حيفا. 

ورغم ذلك وجدنا أن 48 تجمعا س���كانيا عربي���ا، يعيش فيها قرابة 

614 ألف نس���مة، قد تحس���نت أوضاعها نس���بيا عما كان في التقرير 

السابق قبل 5 س���نوات، في حين أن 29 بلدة يسكنها 491 ألف نسمة 

ساءت أوضاعها.

الحريديم »ينافسون« العرب على »قاع« 
سلم التدريج االقتصادي- االجتماعي!

*تدهور أوضاع “الحريديم” ناجم عن ارتفاع معدالت الوالدة ونمط الحياة التقشفي *غالبية العرب 

لم تتحسن ظروفهم لكن “الحريديم” ساءت أوضاعهم أكثر *العرب هم الجمهور “المسيطر” 

نش���رت وزيرة العدل اإلس���رائيلية، أييلت ش���اكيد، على درجات الفقر الثالث الدنيا *72% من العرب يعيشون في بلدات الفقر المدقع*

مؤخرا، قائمة المرشحين ال� 28 الذين سيتنافسون على 

احتالل أربعة مقاعد في المحكمة العليا اإلس���رائيلية، 

حال ش���غورها خالل العام 2017 القريب مع بلوغ ثالثة 

من القضاة الحاليين سن التقاعد واستقالة رابع، بصورة 

مفاجئة.

وسيتم اختيار المرشحين األربعة، الذين سينضمون 

إل���ى طاقم القضاة ف���ي الهيئة القضائي���ة األعلى في 

إسرائيل، من قبل »لجنة تعيين القضاة« التي ُيفترض 

أن تلتئم قريبا للبت في األمر وحس���م مس���ألة في غاية 

الحساس���ية ش���كلت، وال ت���زال، موضع خ���الف عميق 

جدا بي���ن الوزيرة من جه���ة، والمحكم���ة العليا ممثلة 

برئيس���تها الحالية، مريام ن���اؤور، من جهة أخرى. وهو 

خالف »تقليدي« يدور ح���ول تركيبة هيئة القضاة في 

المحكمة العليا، ظهر بين وزراء عدل س���ابقين ورؤساء 

س���ابقين للمحكم���ة العليا، لكنه انفج���ر بصورة علنية 

وحادة ه���ذه الم���رة، وخاصة عل���ى خلفية المس���اعي 

التي تبذلها ش���اكيد لدفع مشروع قانون جديد ُيدخل 

تغييرا جوهريا بعيد األثر في نظام عمل »لجنة تعيين 

القضاة« وآلياته بحيث يصبح في اإلمكان تعيين قضاة 

جدد بدون موافقة القض���اة الثالثة األعضاء في »لجنة 

تعيين القضاة«، كما هي الحال حتى اآلن، وهو ما يعني 

إلغ���اء »حق النق���ض« الذي يتمتع به قض���اة المحكمة 

العليا أعضاء »لجنة تعيين القضاة«. وهذا فضال عن أن 

انتخاب القضاة األربعة الجدد اآلن من ش���أنه أن يحدد 

تركيبة القضاة في المحكمة العليا للس���نوات العش���ر 

القادمة، على األقل. وهذا، في حد ذاته، هو ما تس���عى 

إليه ش���اكيد والحكومة بوجه عام: تش���كيل المحكمة 

العلي���ا، بقضاتها وش���خوصها، على ش���اكلة الحكومة 

ووزرائه���ا، بل إخض���اع المحكمة وقضاته���ا للحكومة 

ووزرائه���ا. وه���ي محاولة متجددة، كانت قد س���بقتها 

محاوالت مماثلة في السابق.

ويأتي نشر الئحة المرشحين من جانب وزيرة العدل، 

بصفتها رئيس���ة »لجنة تعيين القضاة«، بينما ال تزال 

تتردد أصداء االنفجار الذي حصل بينها وبين رئيس���ة 

المحكمة العليا، القاضي���ة مريام ناؤور، وبلغ ذروته في 

رسالة وجهتها ناؤور إلى شاكيد وسط تعّمد تسريبها 

إل���ى وس���ائل اإلعالم التي نش���رت عنها بص���ورة بارزة 

ومكثف���ة، وخاصة عل���ى خلفية الب���الغ/ التهديد الذي 

ضّمنته ناؤور في رسالتها بوقف قضاة المحكمة العليا 

الثالثة األعضاء في »لجنة تعيين القضاة« أي تنس���يق 

أو تشاور بينهم وبين وزيرة العدل بشأن قائمة القضاة 

المرشحين.   

وبينما اعتبر البعض أن ش���اكيد تعمدت نشر قائمة 

المرش���حين في هذا التوقيت بال���ذات إمعانًا منها في 

ب���ث أجواء عمل “عادية” و”طبيعي���ة” تبث، أيضا، عدم 

االكت���راث بانتقادات ن���اؤور وزمالئه���ا وبتهديدهم، 

أش���ار آخرون إلى أن نش���ر قائمة المرش���حين قد يكون 

خطوة مش���تركة ومنّسقة بين شاكيد وناؤور، بما يمثل 

“صفق���ة” إلنهاء الخ���الف الحالي بينهم���ا، تقوم على 

أس���اس “دفن” مش���روع القانون الجدي���د، أو تجميده 

على األقل، مقابل اس���تئناف التنس���يق والتشاور بين 

الطرفين ف���ي محاولة متج���ددة للتوص���ل إلى تفاهم 

واتف���اق بش���أن هوية القض���اة األربعة الذين س���يتم 

اختيارهم في جلس���ة “لجنة تعيين القضاة” القريبة، 

من بين المرشحين ال� 28. وزاد هؤالء أنه “إذا لم يتوصل 

ك���ر، فإن الوزيرة تحتفظ 
ُ
الطرف���ان إلى تفاهمات، كما ذ

لنفس���ها بحق العودة إلى دفع مشروع القانون الجديد 

ومساعي تشريعه”! 

»لجنة تعيين القضاة« ـ
المرجعية وميزان القوى

»لجن���ة تعيي���ن القضاة« في إس���رائيل ه���ي إحدى 

الجبهات الرئيس���ة في المعركة المتواصلة على صورة 

»الجهاز القضائي في إسرائيل«، أي السلطة القضائية، 

بما يش���مل من محاكم مختلفة الدرجات والمس���تويات 

والصالحيات ف���ي مقدمته���ا وعلى رأس���ها المحكمة 

العليا، وخاصة حينما تمارس مهامها القضائية بصفة 

 في كل ما 
ّ

»محكمة الع���دل العليا« )التي تبح���ث وتبت

يتصل بالقضايا الدس���تورية وما ي���دور في صلبها من 

حقوق وحريات أساسية(، وليس مجرد هيئة استئناف 

أخ���رى )وأخيرة( على ما يصدر من قرارات حكم قضائية 

عن ما دونها من محاكم.  

وألنها كذلك، فهي تشكل ميدانا أساسيا للتجاذبات 

المختلفة، السياس���ية � الحزبية والقضائية، تس���عى 

األط���راف المعنية إلى إحكام س���يطرتها عليها، أو إلى 

زيادة نفوذها فيها إلى الحد األقصى الممكن. وتشكل 

ه���ذه اللجن���ة، اليوم تحدي���دًا، مركزًا حيويًا بالنس���بة 

ألحزاب اليمين في إس���رائيل، وذلك في س���ياق الحرب 

الش���عواء التي تش���نها ه���ذه األح���زاب وتنظيماتها 

وقياداته���ا المختلف���ة عل���ى الجه���از القضائ���ي في 

إسرائيل، وفي مقدمته تحديدا »محكمة العدل العليا«، 

س���عيا إلى تقليص صالحياتها بالحّد من قدرتها على 

إلغاء قوانين غير دستورية يسنها الكنيست والحّد من 

قدرته���ا على توفير الحماية )ولو الجزئية والمنقوصة( 

لألقليات والفئات الضعيفة والمهمش���ة في المجتمع 

اإلسرائيلي بما يضمن حقوقها وحرياتها األساسية.  

ثمة في اس���م هذه اللجنة ما يحمل داللة كثيفة على 

م���دى أهميتها: »لجن���ة تعيين القض���اة«. فهي التي 

تنتخب القضاة في جميع المحاكم، في جميع الدرجات 

والمس���تويات، في جميع المج���االت ومن جميع األنواع، 

بما ف���ي ذلك تعيين رئيس المحكم���ة العليا أيضا. أما 

التعيين الرسمي للقضاة في مناصبهم � بعد انتخابهم 

من قبل هذه اللجنة � فيتم من قبل رئيس الدولة. 

وتقوم ه���ذه اللجنة بهذا ال���دور بتخويل صريح من 

»قانون أساس: القضاء«. 

وعلى الرغم من أن تركيبة اللجنة، كما حددها القانون، 

توخت تقليص التأثيرات والضغوطات السياسية على 

عملي���ة انتخاب القض���اة في إس���رائيل، إال أن تطورات 

الواقع السياس���ي والخارط���ة الحزبية ف���ي البالد، كما 

فرضته���ا قوى اليمي���ن، وضع ه���ذه التركيبة في عين 

العاصفة ورفعها إلى مصاف القضايا الوجودية تقريبا!

والواق���ع أن تركيب���ة اللجن���ة، كم���ا حدده���ا النص 

القانوني، اس���تهدفت تحقي���ق غايتي���ن مركزيتين: 

األولى � ضمان أن يتمتع القضاة بمستوى مهني رفيع; 

والثانية � توفير غطاء من الشرعية الجماهيرية العامة 

على عملي���ة انتخاب القضاة، من خ���الل ضمان تمثيل 

للس���لطات الثالث )التنفيذية / الحكومة، التشريعية / 

الكنيس���ت والقضائية / المحاكم(، من جهة، إلى جانب 

ضم���ان التمثيل لكتل االئت���الف والمعارضة على قدم 

المساواة، من جهة أخرى. 

وتتش���كل تركيبة هذه اللجنة ف���ي دورتها الحالية، 

منذ ما بعد االنتخابات األخيرة للكنيس���ت اإلسرائيلي، 

على النحو التالي: وزيرة العدل أييلت ش���اكيد - رئيسة 

اللجنة، ووزير المالية موشيه كحلون )ممثال الحكومة(، 

عضوا الكنيس���ت نوري���ت كورن، من ح���زب “الليكود”، 

وروب���رت إيالتوف من حزب »إس���رائيل بيتن���ا« )ممثال 

الكنيس���ت(، رئيس���ة المحكمة العلي���ا القاضية مريام 

ن���اؤور، قاضي المحكم���ة العليا إلياكيم روبنش���طاين، 

قاض���ي المحكمة العليا س���ليم جب���ران )ممثال الجهاز 

القضائ���ي / المحكم���ة العليا(، المحامي خالد حس���ني 

زعبي والمحامية إيالنه ساكر )ممثال نقابة المحامين(. 

ويتضح من هذه التركيبة أن أحزاب اليمين المشاركة 

في االئتالف الحكومي تحظ���ى بتمثيل كامل في هذه 

اللجنة )4 أعضاء، هم الوزيران وعضوا الكنيست(، وهي 

الم���رة األولى التي ال يك���ون فيها ألح���زاب المعارضة 

البرلماني���ة، السياس���ية، أي تمثيل في ه���ذه اللجنة! 

فقد ج���رى ضم عضو الكنيس���ت روب���رت إيالتوف إلى 

ه���ذه اللجنة ممثاًل عن حزب »إس���رائيل بيتنا« )بزعامة 

أفيغ���دور ليبرمان( قبل انضمامه إل���ى الحكومة، وكأنه 

ممثل عن »المعارضة«!! 

السعي إلى تغيير تركيبة المحكمة
والصراع مع قضاتها

تضم قائمة المرش���حين لكرس���ي القض���اء التي 

���َحين اثنين ُيطرح 
ّ

نش���رتها الوزيرة ش���اكيد مرش

أحدهما )وهو البروفسور غدعون سبير، أستاذ القانون 

الدس���توري في جامعة بار إي���الن( صراحة، باعتباره 

ممثاًل عن اليمين المتش���دد، سياسيًا وقضائيًا، ولذا 

فهو يحظ���ى بدعم علني وصريح م���ن جانب أعضاء 

“لجنة تعيين القض���اة” األربعة الممثلين للحكومة 

والكنيس���ت )أحزاب اليمين( بينم���ا يثير معارضة 

ش���ديدة لدى األعضاء اآلخرين ف���ي هذه اللجنة. أما 

المرش���ح اآلخر فهو القاضي يوسف إلرون، الرئيس 

الحال���ي للمحكمة المركزية في حيف���ا، الذي ُيعتبر 

مرش���حًا “ش���خصيًا” من قبل وزير المالية، موش���يه 

كحلون، ويحظى بدعم ممثلي الحكومة والكنيس���ت 

الثالثة اآلخرين أيضا.

ويأتي طرح هذين المرش���حين استمرارا وتنفيذا 

للخ���ط الذي تعتم���ده الوزيرة ش���اكيد منذ توليها 

منص���ب وزيرة الع���دل، والذي عبرت عن���ه مرارًا في 

توجي���ه انتق���اد مباش���ر لقض���اة المحكم���ة العليا 

الحاليي���ن، وكذلك للمحامي���ن في النياب���ة العامة 

للدولة، بقولها إن هؤالء “يغّيبون االعتبارات القومية 

في قراراتهم”!! وإن “عل���ى المحكمة أن تضع الحق 

في دول���ة قومية )يهودية( كحق دس���توري يوازي 

ويقابل حقوق اإلنسان األخرى المختلفة”!!

ومن نافل الق���ول، طبعًا، إن ما تقوله ش���اكيد في 

انتقاده���ا هذا ال يقت���رب من الحقيق���ة، إطالقًا، إذ 

ثم���ة في تركيبة قضاة المحكم���ة العليا اليوم عدد 

ال بأس من القضاة الذي���ن أقل ما ُيقال في وصفهم 

إنه���م “محافظ���ون متش���ددون”، ليس ف���ي مجال 

حقوق اإلنس���ان فقط وإنما في القضايا السياس���ية 

و”القومية” اليهودية، أيضا. ويكفي أن نذكر، مثال، 

رئيس���ة المحكمة الحالية، مريام ناؤور، زوجة أرييه 

ناؤور، عضو مركز حرك���ة “حيروت” وإدارتها، والذي 

أش���غل منصب س���كرتير حكومة مناحيم بيغن بين 

1977 و 1982؛ والنائ���ب الحال���ي لرئيس���ة المحكمة 

العليا، القاضي إلياكيم روبنش���طاين، الذي أش���غل 

منصب س���كرتير الحكومة في عهد إس���حاق شمير، 

ثم المستش���ار القانوني للحكومة في عهد حكومة 

بنيامين نتنياهو األولى؛ والقاضي نوعام س���ولبيرغ، 

المستوطن المقيم في مستوطنة “ألون شفوت” في 

“غوش عتصيون”.  

ومن المقرر أن تنتخب “لجنة تعيين القضاة”، في 

األس���ابيع القليلة القادمة، أربعة قضاة جددا يحلون 

مكان القضاة الثالثة الذين س���يخرجون إلى التقاعد 

خ���الل العام القريب 2017 )وهم: رئيس���ة المحكمة، 

مريام ناؤور، نائب الرئيس���ة، إلياكيم روبنش���طاين، 

القاضي س���ليم جبران( والقاض���ي الرابع الذي أعلن 

اس���تقالته من كرس���ي القض���اء بص���ورة مفاجئة، 

القاضي تسفي زيلبرطال. وخالل العام التالي، 2018، 

من المقرر أن تنتخب اللجنة نفس���ها قاضيا خامسًا، 

ليحل مكان القاضي أوري ش���وهم الذي سيخرج إلى 

التقاعد في العام نفسه.  

الوض���ع القانون���ي الذي يحكم عمل ه���ذه اللجنة 

وأنظمته���ا، حتى اليوم، يتي���ح ألعضائها من قضاة 

المحكمة العليا تش���كيل “جس���م مانع” واستخدام 

حق النقض )الفيتو( ضد تعيين أي مرش���ح ال يروق 

له���م، وذلك ألن انتخاب أي مرش���ح في هذه اللجنة 

يتطل���ب تأييد س���بعة من أعضائها التس���عة، على 

األقل. ففي اللحظة التي يقرر فيها قضاة المحكمة 

العليا األعض���اء في اللجنة معارضة تعيين مرش���ح 

ما، يسقط ترشيحه بش���كل فوري، إذ يتعذر عندئذ 

حصول���ه على األصوات الس���بعة المؤيدة، المطلوبة 

كحد أدنى. 

وهذا هو الوضع الذي تنوي وزيرة العدل، ش���اكيد، 

تغييره، بس���ن قانون جديد ين���ص على أن انتخاب 

قاض جديد يتم بأغلبية عادية من بين أعضاء “لجنة 

تعيي���ن القضاة” )5 من 9(، بما يلغي ضرورة حصول 

المرش���ح على األغلبية االس���تثنائية )7 أصوات من 

أصل 9(، مما يسحب سالح “الفيتو” من أيدي قضاة 

المحكمة العليا ويس���اوي بي���ن أصواتهم وأصوات 

األعضاء اآلخرين في اللجنة. 

مع اقتراب المعركة حول تركيبة القضاة للسنوات العشر القادمة

تصاعد محاوالت اليمين إلخضاع المحكمة 
اإلسرائيلية العليا وقضاتها للحكومة ووزرائها!

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

في غربــة الوطن
تحرير: روضة كناعنة وإيزيس نصير

صدر عن »مدار«

ترجمة: سالفة حجاوي
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة 

موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:

http://www.madarcenter.org 

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

يائير أورون
المحرقة، »االنبعاث«، النكبة

من إصدارات »مدار«

ترجمة: أسعد زعبي
مراجعة وتقديم: انطوان شلحت

بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الروسية

مسؤول كبير في الخارجية 
اإلسرائيلية: موسكو تعرف 

اليوم أكثر من السابق 
“حاجات إسرائيل األمنية”!

قال يعق���وب ليفنه، مدير دائرة أوروبا - آس���يا في وزارة 

الخارجية اإلس���رائيلية، إن الزيارة الرس���مية التي قام بها 

رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف إلى إسرائيل 

قبل أس���بوع توّج���ت ربع قرن م���ن العالق���ات المهمة بين 

الدولتين.

وفي مناس���بة هذه الزي���ارة كتب ليفنه مق���اال في موقع 

وزارة الخارجية قال فيه: هذا األس���بوع وصل إلى إسرائيل 

رئيس الحكومة الروس���ية ديمت���ري ميدفيديف في زيارة 

رسمية. وهذا حدث مهم يجيء في توقيت له أهمية رمزية 

- إذ تحتفل روس���يا وإسرائيل بمرور 25 عامًا على استئناف 

طعت في أعقاب حرب األيام 
ُ
العالقات الدبلوماس���ية التي ق

الستة )حرب حزيران 1967(، ثم استؤنفت عام 1991.

خالل ربع القرن الذي مر بين قطع العالقات الدبلوماس���ية 

واس���تئنافها تراجع���ت العالقات بصورة كبي���رة، وصّورت 

الدعاي���ة الس���وفييتية إس���رائيل وكأنها ع���دوة للتقدم 

اإلنس���اني، وصورت الصهيونية وكأنها مؤامرة إمبريالية. 

وكان ُينظ���ر )في إس���رائيل( إل���ى الس���وفييت بوصفهم 

يعملون على زعزعة أمن إسرائيل. ولم يجر حوار دبلوماسي 

له أهمية باس���تثناء لقاءات قليلة في األمم المتحدة، وكان 

الحديث ع���ن القضايا األمنية غير ممك���ن. ولم تكن هناك 

عالقات تجارية، وتوقفت العالقات الس���ياحية والثقافية، 

وتحول خروج اليهود من االتحاد الس���وفييتي إلى موضوع 

خالف وألم، وقد خرج عدد محدود في الس���بعينيات إلى أن 

توقف الخروج بصورة كامل���ة تقريبًا. وتحول عدد كبير من 

اليهود الذين رغبوا في الهجرة إلى إس���رائيل إلى “أس���رى 

صهيون”.

لك���ن رب���ع القرن الذي ج���اء من بع���د ذل���ك كان مختلفًا 

للغاية، فقد أحدث تفكك االتحاد الس���وفييتي في نهاية 

1991 انقالب���ًا في العالقة بإس���رائيل. اس���تؤنفت العالقات 

الدبلوماس���ية، وفتح���ت الس���فارات وأعيد م���ن جديد بناء 

العالقات بين الدولتين والش���عبين، وسمح لليهود بالخروج 

بحرية، واختار أكثر من مليون يهودي الهجرة إلى إسرائيل 

وبناء حياتهم فيها. وهم بذلك غيروا مصيرهم الشخصي 

وقدم���وا مس���اهمة ثمينة جدًا من أجل نم���و وازدهار دولة 

إسرائيل.  

لقد فهمت جمي���ع حكومات إس���رائيل أهمية العالقات 

مع روس���يا الجديدة وعملت على تطويرها. وجميع رؤس���اء 

الحكومات، بدءًا من إسحاق رابين زاروا موسكو مرارًا وأقاموا 

عالقات عمل وعالقات شخصية حيوية مع القيادة الروسية. 

كم���ا أسس���ت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية عالقات يومية 

نش���طة مع نظرائها من الدبلوماس���يين ال���روس. ونتيجة 

لذلك وقعت إسرائيل وروسيا مجموعة اتفاقات اقتصادية 

تحولت بس���ببها روس���يا إل���ى واح���دة من أهم الش���ركاء 

التجاريين  إلسرائيل مع تبادل تجاري بمليارات الدوالرات. 

كما يوجد تعاون ممتاز على صعيد الصناعات التكنولوجية 

المتقدمة واالبتكار والعلوم.

وفي ع���ام 2008 وقع اتفاق إلغاء التأش���يرات، ومنذ ذلك 

الحين ازداد تدفق الس���ياح من روسيا ووصل إلى 600 ألف 

سنويًا، أي خمس عدد السياح الذين زاروا إسرائيل. وتحولت 

إس���رائيل إلى نقطة جذب لل���روس الراغبين ف���ي الترفيه 

عن أنفس���هم والحج إلى األماكن المقدس���ة وزيارة األقرباء 

واألصدق���اء. كما يزداد عدد اإلس���رائيليين ال���ذي يزورون 

روسيا للتعرف على متاحف موسكو أو سانت بطرسبورغ.

ومع مرور الس���نوات ازداد الوعي بالحاج���ة إلى االعتراف 

واالعتزاز باإلرث المشترك بين شعبينا اللذين يعيشان إلى 

جانب بعضهما البعض منذ آالف الس���نوات. ويتمتع يهود 

روسيا حاليًا بحرية دينية كاملة، والطائفة اليهودية هناك 

مزدهرة أكثر م���ن أي وقت مضى. ويش���كل اليهود الذين 

يتحدثون باللغة الروسية جسرًا بشريًا متينًا وحيًا يساهم 

في توطيد العالقات وفي بناء الثقة.

في الحرب العالمي���ة الثانية قاتل أكثر من نصف مليون 

يهودي في صفوف الجيش األحمر. ومن أجل تخليد بطولة 

مقاتل���ي هذا الجيش الذي هزم النازيين وحرر معس���كرات 

اإلبادة، أقيم تمثال رسمي في نتانيا دشنه في العام 2012 

رئيس الدولة ش���معون بيريس ورئي���س الحكومة بنيامين 

نتنياهو خالل الزي���ارة الثانية للرئي���س فالديمير بوتين 

إلسرائيل.

وفي السنة الماضية تدخلت روس���يا عسكريًا في الحرب 

األهلية في سورية. واس���تدعى هذا عالقة وثيقة أكثر من 

السابق مع المس���تويين السياسي والعسكري. وخالل تلك 

الس���نة أجرى رئي���س الحكومة لق���اءات ومحادثات كثيرة 

م���ع نظيره الرئيس بوتين، وأصبحت موس���كو تعرف اليوم 

أكثر من الس���ابق حاجات إسرائيل األمنية. ويوجد اآلن بين 

الجيش الروس���ي والجيش اإلس���رائيلي عالق���ة تمنع وقوع 

احتكاك.
وختم المس���ؤول اإلس���رائيلي مقال���ه: خالل رب���ع القرن 
الماض���ي نم���ت عالقات مهمة مع روس���يا م���ن دون المس 
بعالقة إسرائيل مع الواليات المتحدة ودول أخرى. ووضعت 
في تلك الفترة أس���س متينة لمواصلة الصالت الروسية - 
اإلس���رائيلية، ونحن على ثقة م���ن أن زيارة رئيس الحكومة 

الروسية ستساهم في ذلك.

تثبت أربعة تقارير مختلفة نش���رت في إس���رائيل خالل 

األيام واألس���ابيع األخي���رة واقع التردي الخطي���ر، القائم 

والمتفاقم، في كل ما يتعلق باألوضاع والخدمات الصحية 

بي���ن المواطنين الفلس���طينيين في الداخ���ل. والحقيقة 

المؤس���ية التي تظهر عل���ى نحو بارز من ه���ذه التقارير 

كله���ا ه���ي أن األوضاع والخدم���ات الصحية بي���ن العرب 

الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل تبقى متخلفة عنها 

في إسرائيل بشكل عام وعنها بين المواطنين اليهود في 

الدولة، بما يشير إلى استمرار � بل تعمق � سياسة التمييز 

والتفرقة، رغم كل ما ُيقال وُيش���اع عن خطوات وإجراءات 

حكومية رسمية »تحاول« سد ولو جزء من الهوة السحيقة 

الناجمة عن عقود متواصلة ومتراكمة من سياسة الحرمان 

والتميي���ز العنصريين ضد المواطنين العرب، في ش���تى 

مجاالت الحياة ومناحيها ولكن في المجال الصحي � الطبي 

بوجه خاص. وإذا كانت المعطيات الرسمية قد أشارت إلى 

أن وزارة الصحة اإلس���رائيلية ق���د خصصت أقل من 6ر%0 

فقط من مجمل ميزانيتها في العام 2002 لتطوير المرافق 

الصحي���ة في الم���دن والق���رى العربية داخل إس���رائيل، 

فإن التقاري���ر األخيرة تأت���ي لتؤكد أن هذه النس���بة، أو 

م���ا يقاربها، ال تزال على حالها بش���كل ع���ام وأن التغيير 

الجوهري المزعوم ال يزال »حلما« بعيد المنال. 

التقرير األول هو نتائج »المس���ح الصح���ي البيئي األول 

للمجتم���ع العربي الفلس���طيني في البالد« ال���ذي أجرته 

»جمعية الجليل للبح���وث والخدمات الصحية« )مقرها في 

طرح تفصيليا وبالكامل خالل 
ُ
مدينة شفاعمرو(، والتي ست

مؤتمر خاص تعقده هذه الجمعية في الثالثين من شهر 

تش���رين الثاني الجاري بعنوان »أزمة الصحة في المجتمع 

الفلسطيني في البالد«. 

لث العرب في سن 21 عاما
ُ
ث

وفوق يعانون أمراضًا مزمنة!
وتؤكد نتائج هذا المس���ح، مما نش���ر منه���ا حتى اآلن، 

خط���ورة األوض���اع الصحي���ة والبيئية الت���ي يعاني منها 

المجتمع العربي في إس���رائيل، إذ تبين أن عدد المصابين 

بأمراض مزمنة من بين المواطنين العرب في إسرائيل قد 

لث من بين 
ُ
تضاعف مرتين خالل العقد األخير وأن نحو الث

المواطنين العرب أبناء 21 عاما وما فوق يعانون من أمراض 

مزمنة! ويحتل مرض الس���كري المرتب���ة األولى بين هذه 

األمراض المزمنة، إذ يعاني منه نحو 7ر12% من المواطنين 

الع���رب في إس���رائيل، يلي���ه مرض ضغط ال���دم المرتفع 

بنس���بة 11% من المواطنين العرب، ثم مرض ارتفاع نسبة 

الكولسترول في الدم بنسبة 10% من المواطنين العرب. 

وتبين نتائج المس���ح، أيضا، أن نسبة المواطنين العرب 

المصابي���ن بم���رض الس���رطان، على اخت���الف أنواعه، قد 

س���جلت ارتفاعا ملحوظا خالل الس���نوات العش���ر األخيرة، 

إذ بلغت نس���بتهم اآلن نحو 7ر0% م���ن مجمل المواطنين 

العرب في إسرائيل، مقابل 2ر0% في العام 2004. 

وفي هذا السياق، كانت »جمعية مكافحة السرطان« في 

إس���رائيل قد نش���رت مؤخرا معطيات مقلقة جدا عن عدد 

الرجال العرب في إسرائيل المصابين بمرض سرطان الرئة، 

نتيجة »التدخين الثقيل«، مشيرة إلى أن نحو نصف )%50( 

الرجال العرب في إس���رائيل ُيعتبرون »مدخنين ثقيلين« 

ن ف���ي اليوم الواحد 23 
ّ
)»المدخ���ن الثقيل« هو الذي يدخ

سيجارة على األقل(. 

وأشار معّدو »المس���ح الصحي« إلى واقع »عدم توفر أية 

عي���ادات خاصة لمعالج���ة األمراض المزمنة في الوس���ط 

العربي«، وخاصة في ش���مال البالد، وحقيق���ة أن األغلبية 

جون لدى أطباء في عيادات 
َ
الس���احقة من المواطنين ُيعال

خاص���ة »وأحيان���ًا، تجد ل���دى الطبي���ب الواح���د أكثر من 

���ج، وهو أمر غير معق���ول، على اإلطالق«! وهو ما 
َ
2000 ُمعال

يؤدي، في النتيجة الحتمي���ة، إلى أن »المرضى ال يتلقون 

العالج الطبي المالئم، مما يعيق أيضا عملية التش���خيص 

المناسب«! 

وأشارت معطيات المسح إلى أن برامج الوقاية والعالج في 

ذ للجمهور اليهودي بصورة رئيسية، 
َّ
م وتنف

َّ
نظ

ُ
إسرائيل ت

أي باللغة العبرية، ثم تجري ترجمتها الحقًا للغة العربية، 

بمعنى أن ه���ذه البرامج ال توضع من قبل أخصائيين عرب 

وال تكون موّجهة للجمهور العربي بش���كل مباشر، على كل 

م���ا ينطوي عليه ذلك من قصور وعدم مالءمة في كثير من 

المج���االت واألحيان. فهذه البرامج »ليس���ت متاحة بوفرة 

وس���هولة للجمهور العربي، ليس���ت ُمعّدة بما يتالءم مع 

نمط الحياة في المجتمع العربي، مع التقاليد والقيم، األمر 

ال���ذي ينعكس في كونها، في نهاية المطاف، أقل نجاعة 

بكثير وأقل إقباال من جانب المعنيين العرب، بكثير«. 

ويورد معدو المسح مثاال معبرا جدا يعكس مدى التمييز 

واإلهم���ال الحكوميي���ن: في قري���ة كابول )ف���ي الجليل(، 

مثال، ينشط طبيب أس���نان بشكل تطوعي محاواًل مكافحة 

التدخي���ن بين أهالي القرية. أعّد خط���ة وقائية � عالجية 

متكامل���ة لهذا الغرض، تتالءم مع تقاليد الس���كان ونمط 

حياته���م ومنظومتهم القيمية، لكن وزارة الصحة ترفض 

رصد أية ميزانية لتمويل تنفيذ هذه الخطة!!

ويق���ّر المواطن���ون العرب، إجم���اال، بأنه���م يعانون من 

مس���توى متدن جدا من المعرفة والوعي بش���أن حالتهم 

الصحي���ة، وهي معرف���ة حيوية جدا من أج���ل الوقاية من 

العدوى واإلصابة باألمراض، من جهة، ومن أجل المساعدة 

في العالج والش���فاء، من جهة أخ���رى. فقد قال 4ر48% من 

أبناء 18 عاما وما فوق إنهم يفتقرون إلى أية معرفة بشأن 

األمراض المزمنة أو أن مستوى المعرفة لديهم متدن جدا 

وغي���ر كاف، البتة. وكذلك الحال بي���ن المصابين بأمراض 

مزمنة، إذ قال النصف منهم )50%( إن معرفتهم بش���أن 

األمراض الت���ي يعانون منها قليلة جدا، فيما قال 8ر%53 

إنهم ال يعرفون شيئا، تقريبا، عن األمراض الوراثية!

ويعرض المسح، إجماال، صورة قاتمة عن األوضاع الصحية 

بين المواطنين العرب في إسرائيل، إذ هي من بين األسوأ 

على اإلطالق في إس���رائيل، وخاصة بي���ن المواطنين البدو 

في النقب. وتبين أن »مأمول الحياة« )متوسط عدد سنوات 

العمر التي يعيشها اإلنسان( بين المواطنين العرب يقل 

بثالث س���نوات عنه بين المواطنين اليهود في إس���رائيل 

وأن »مأمول الحياة« بين الرجال العرب في إسرائيل تراجع 

بسنة واحدة في المتوسط خالل العام 2014، مقابل ارتفاع 

طفيف في »مأمول الحياة« بين الرجال اليهود. 

وش���مل المس���ح، أيضا، معطيات مقلقة حول المشكالت 

البيئية الخطيرة في المجتمع العربي، والتي تؤثر بش���كل 

مباش���ر على صح���ة المواطنين. وأش���ار أكث���ر من نصف 

المواطني���ن العرب إل���ى وجود مزابل غير منظمة تش���كل 

آف���ات بيئية خطيرة، عالوة على انتش���ار العدوى من جراء 

الحيوانات الضالة المنتش���رة في الق���رى والمدن العربية 

عامة. 

الوزن والسمنة الزائدة والحوادث
في تقرير آخر صدر عن المكت���ب المركزي لإلحصاء في 

إسرائيل األس���بوع الفائت، تبين أن 40% من طالب الصف 

الس���ادس االبتدائي )11 � 12 عاما( بي���ن المواطنين العرب 

في إس���رائيل يعانون من زيادة في الوزن أو من الس���منة 

الزائ���دة، وهي نس���بة أعلى بكثير منها بي���ن الطالب في 

السن نفسه في الوسط اليهودي. 

وتبين من التقرير الرس���مي، المبني على معطيات حول 

الطول والوزن ت���م جمعها من الم���دارس المختلفة خالل 

الع���ام 2015، أن 21% من الط���الب العرب في صفوف األول 

حتى الس���ادس االبتدائية )س���ن 6 – 12 س���نة( و31% من 

طالب صفوف السابع )سن 13 عاما( يعانون من ارتفاع في 

»مؤش���ر كتلة الجسم« )BMI( يشير إلى زيادة في الوزن أو 

سمنة زائدة، وهي نسبة لم تتحسن منذ العام 2011!! 

وبينت المعطيات الرس���مية أن نس���بة زي���ادة  الوزن أو 

الس���منة الزائدة بين ط���الب صفوف الس���ابع العرب هي 

األعلى ف���ي البالد وتبلغ نحو 40% منه���م! وهذا، علمًا بأن 

زيادة الوزن والسمنة الزائدة هي من بين األسباب الرئيسة 

لإلصابة بأمراض القلب المختلفة، مرض السكري وأمراض 

أخرى، عالوة على ما تس���ببه من مّس كبي���ر بجودة الحياة 

وعلى كونها ترتبط بأمراض أخرى بصورة غير مباشرة. 

وفي المعطيات أن الزيادة األكبر في نسبة الطالب العرب 

الذي���ن يعانون من زيادة الوزن والس���منة الزائدة تحصل 

بين الصف األول االبتدائي وبين الصف السابع االبتدائي: 

من 23% إلى 38%. وس���جل ارتفاع حاد، بشكل خاص، بين 

الطالب العرب الب���دو في النقب، من 13% في الصف األول 

إلى 27% في الصف السابع. 

ويتطرق تقري���ر مكتب اإلحصاء الرس���مي للمرة األولى 

إلى إصابات األوالد من جراء حوادث الطرق في إس���رائيل، 

فتبين أن نس���بة األوالد العرب الذين أصيبوا جراء حوادث 

طرق خ���الل العام 2015 تفوق نس���بتهم م���ن بين األوالد 

في إس���رائيل عامة: فهم يش���كلون 25% م���ن األوالد في 

إسرائيل، بينما شكلوا نسبة 32% من األوالد الذين أصيبوا 

في حوادث الطرق في البالد ونسبة 58% من األوالد الذين 

تلوا جراء حوادث الطرق في إسرائيل خالل 2015. 
ُ
ق

االنتحار والخدمات النفسية
في المجتمع العربي

نسبة محاوالت االنتحار في المجتمع العربي هي األعلى 

في إس���رائيل بالمقارنة مع نسبتها في الوسط اليهودي: 

4ر24 محاولة انتحار ل���كل 100 ألف مواطن بين المواطنين 

الع���رب، مقابل 11 محاولة في الوس���ط اليه���ودي � هذا ما 

بينته معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة اإلسرائيلية 

مؤخرا. 

وكان بحث علمي قد أجري مؤخرا فحص مميزات عمليات 

االنتحار التي وقعت في المجتمع العربي في إسرائيل بين 

األعوام 1999 و 2011 ومحاوالت االنتحار التي جرت في هذا 

المجتمع بين األعوام 2004 � 2012.

وتبين من نتائج هذا البحث أن نس���بة عمليات االنتحار 

بين المواطنين »المسلمين غير البدو« كانت األقل وبلغت 

5ر2 حادث���ة ل���كل 100000 مواط���ن، تليها النس���بة بين 

»المس���لمين البدو« و«العرب المس���يحيين« إذ بلغت 3ر3 

حادثة لكل 100000 مواطن، بينما س���جلت نس���بة حوادث 

االنتحار األعلى بين »الدروز« بواقع 7ر8 حالة لكل 100000 

مواطن، وكانت النس���بة األعلى من ه���ذه هي بين الرجال 

الشبان بوجه خاص. 

وأظهرت نتائج البحث أن نسبة حاالت االنتحار كانت أعلى 

بين الرجال العرب، مقارنة بالنس���بة بين النساء العربيات، 

وأن نس���بة حوادث االنتحار األعلى بين المواطنين العرب 

في إس���رائيل كانت بين أبناء 15 � 24 عاما. أما في محاوالت 

االنتحار، فقد كانت النس���بة األعلى بين »المس���لمين غير 

البدو«، بواق���ع 8ر84 محاولة ل���كل 100000 مواطن، تليها 

النس���بة بين »المس���لمين البدو« بواق���ع 4ر72 محاولة، ثم 

كانت النسبة األدنى بين »العرب المسيحيين« بواقع 6ر56 

محاول���ة. هذا، علمًا بأن النس���بة العامة لمحاوالت االنتحار 

في إسرائيل بلغت 8ر89 محاولة لكل 100000 مواطن. 

وتتصل ه���ذه المعطي���ات، بص���ورة مباش���رة، بأوضاع 

الخدمات النفس���ية وخدمات الطب النفسي في المجتمع 

العربي في إسرائيل، والتي تعاني هي األخرى من نواقص 

وقصورات عديدة وخطيرة تجعلها متخلفة كثيرا عما هي 

عليه في الوس���ط اليهودي، وفق م���ا أكدته مؤخرا تقارير 

ومعطيات إسرائيلية رسمية. 

فخالل الجلس���ة الخاصة التي عقدتها »لجنة الكنيست 

للعدالة التوزيعية«، األس���بوع الماض���ي، بينت معطيات 

رسمية حصلت عليها اللجنة ووضعتها على طاولة أبحاثها 

أن المجتم���ع العربي يعاني من نقص حاد وخطير في عدد 

األخصائيين النفس���يين واألطباء النفسيين العاملين في 

القطاع العام )الحكومي والرس���مي، خالفا للقطاع الخاص(، 

كما في عدد العيادات النفسية أيضا.  

وبحثت اللجنة في أوضاع الخدمات النفسية في القطاع 

العام في إس���رائيل عامة، على ضوء »خطة اإلصالح« التي 

بدأ تطبيقه���ا في هذا المجال منذ أكثر من س���نة واحدة 

بقلي���ل )في تموز 2015(. وتبين خالل الجلس���ة أن تراجعا 

ح���ادا وخطي���را حصل في مج���ال الخدمات النفس���ية في 

القط���اع العام في المناطق النائية في إس���رائيل بش���كل 

عام، وفي المجتمع العربي بشكل خاص، منذ البدء بتطبيق 

»خطة اإلصالح« المذكورة. 

وق���ال رئيس اللجنة البرلمانية، عضو الكنيس���ت ميكي 

زوهر )ليك���ود(: »لقد تبين لنا وجود مش���اكل عديدة في 

تطبي���ق خطة اإلص���الح، مع تأكيد خاص عل���ى الوضع في 

الوس���ط العربي«!  بينم���ا اعترفت مندوب���ة وزارة الصحة 

اإلس���رائيلية، أم���ام اللجن���ة، بأنه »ال ي���زال هنالك نقص 

كبير في الوس���ط العربي ف���ي القوى البش���رية، في عدد 

األخصائيي���ن النفس���يين وفي عدد األطباء النفس���يين � 

وخاصة لألوالد والشباب«.  

وكان التأكي���د عل���ى خط���ورة الوضع الم���زري في مجال 

الخدمات النفس���ية في المجتم���ع العربي قد ورد، من قبل 

أيض���ا، ف���ي تقرير خاص وضع���ه »مركز األبح���اث« التابع 

للكنيست، وكذلك في تقرير مراقب الدولة من العام 2010.  

شرت مؤخرًا تؤكد:
ُ
أربعة تقارير مختلفة ن

التمييز العنصري المتواصل ُيفاقم األوضاع والخدمات 
الصحية المتردية بين العرب في إسرائيل!

*عدد المصابين بأمراض مزمنة من بين المواطنين العرب في إسرائيل تضاعف مرتين  خالل العقد األخير* 40% من طالب الصف السادس العرب يعانون 

من زيادة الوزن أو السمنة الزائدة* نسبة محاوالت االنتحار في المجتمع العربي هي األعلى في إسرائيل بالمقارنة مع نسبتها في الوسط اليهودي*


