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كلمة في البـدايـة

»الحركة إلنقاذ القدس اليهودية«: 

مواجهة »الخطر 
الديمغرافي« بواسطة 

»جدار فصل أمني« 
يعزل البلدات واألحياء 

الفلسطينية في القدس!

إسرائيل و«الطريق الثالث«!

تص���در قريًبا عن المركز الفلس���طيني للدراس���ات 

اإلس���رائيلية »مدار« الترجمة العربية الكاملة لكتاب 

الجديدة- تفس���ير سوسيولوجي  إس���رائيل  »حروب 

تاريخي«، من تأليف أس���تاذ علم االجتماع في جامعة 

حيفا أوري بن إليعازر.

وتط���ّرق الكتاب، من ضمن أم���ور أخرى، إلى الصراع 

اإلس���رائيلي- الفلسطيني فأش���ار إلى أنه في بداية 

س���نوات العق���د الثاني م���ن األلفي���ة الثالثة )صدر 

الكتاب بالعبرية س���نة 2012( بدا أن إسرائيل، في ظل 

بنيامي���ن نتنياهو كرئيس للحكوم���ة، وإيهود باراك 

كوزير للدفاع، س���لمت ب�«الوضع السياس���ي القائم«، 

وبأن الفرصة التي نشأت عقب توقيع اتفاقيات أوسلو 

في مطلع التس���عينيات )1993( للتوصل إلى تسوية 

س���لمية على أس���اس حل الدولتين، قد تالشت كلًيا، 

ا حلم محافل واسعة 
ً

كما تالشى في الوقت ذاته أيض

في المجتمع اإلسرائيلي بفرض السيادة اإلسرائيلية 

عل���ى كامل األراضي الفلس���طينية الت���ي احتلت في 

حرب حزيران 1967.  

ورأى أن���ه كبدي���ل لهاتي���ن اإلمكانيتي���ن، مضت 

الزعامات اإلس���رائيلية في ما أس���ماه ب�«طريق ثالث«، 

أتى مصحوًبا بمحاولة من جانب واحد لوقف »العنف« 

ع���ن طري���ق اإلك���راه والفص���ل، وبواس���طة انتهاج 

سياس���ة تفص���ل بين قطاع غ���زة والضف���ة الغربية، 

وبين الفلس���طينيين أنفسهم داخل الضفة الغربية، 

وبين الفلسطينيين والمس���توطنين، وبين إسرائيل 

وبين أج���زاء من الضفة، وفي الوق���ت عينه فإن هذه 

ا بين إس���رائيل وبين المناطق 
ً

السياس���ة تربط أيض

التي جرى ضمها )واقعًيا( في الضفة، وبين إسرائيل 

ا ال يتجزأ من  والمس���توطنين الذي���ن يعتبرون ج���زًء

مواطني دولة إس���رائيل ذاتها. وأكد أن هذا النظام، 

الذي يستند إلى إنكار الواقع وتجاهل الفلسطينيين 

الذي���ن يمك���ن أن يصبح���وا في المس���تقبل القريب 

أغلبية الس���كان القاطني���ن بين نه���ر األردن والبحر 

األبيض المتوس���ط، يتناقض مع الفكرة األساس���ية 

التي وقفت خلف اتفاقيات أوسلو، وهي فكرة »الربط 

بواسطة الفصل« على أساس من التبادلية والتسوية 

والعالقات االقتصادية واالجتماعية بين الش���عبين، 

وهو طريق بدا في حينه للكثيرين من اإلس���رائيليين 

 مالئًما.  
ً

والفلسطينيين حال

ويعرب مؤلف الكتاب ع���ن اعتقاده بأن هذا النهج 

الجديد الذي فرضته إس���رائيل يحظى، إلى حّد كبير، 

بالقبول لدى الوالي���ات المتحدة، وإلى حّد معين لدى 

ا، خاصة ف���ي أعقاب التعريف الموس���ع 
ً

أوروب���ا أيض

لمصطل���ح »اإلرهاب« والذي جرى ف���ي نطاقه تجاهل 

حقيقة أن الفلس���طينيين يكافحون من أجل تجسيد 

تطلعاتهم الوطنية.  كما ساهم هذا النهج في إخماد 

النزاعات والخالفات الداخلية في إسرائيل، أو باألصح 

وجهه���ا نح���و مواضيع وقضاي���ا أخ���رى، اقتصادية 

واجتماعية، كما اتضح في الحراك االحتجاجي الواسع 

في صيف العام 2011، والذي طالب المش���اركون فيه 

بتحقي���ق »العدال���ة االجتماعية«.  ويمك���ن القول إن 

هذا النهج كان ُمرضًيا للكثير من اإلس���رائيليين، بل 

ولغالبية اإلسرائيليين الذين يتخوفون، بالقدر ذاته 

تقريًبا، من طريق الحرب الش���املة، ومن طريق السالم 

الحقيقي، الشامل والدائم، المرتبط بتقديم تنازالت 

إقليمية )جغرافية(، على حّد سواء.

وبرأي المؤل���ف قد يقول البع���ض إن هذا النهج 

يتس���م بالبراغماتي���ة والواقعي���ة، وبالتوفيق بين 

قطبي���ن متطرفين داخ���ل المجتمع اإلس���رائيلي.  

ويضي���ف أنه لعل ه���ذا االدعاء ينط���وي على قدر 

من الصحة، غير أنه من المش���كوك فيه أن يفضي 

»الطري���ق الثال���ث« إلى إح���الل الس���الم، ال لكونه 

يس���تند إلى الفرضية األساس القائلة إن إسرائيل 

ا بس���بب 
ً

يج���ب أن تكون قوية فحس���ب، وإنما أيض

 
ّ

وجهة النظ���ر القائلة بأنه ال يمكن إلس���رائيل حل

مشاكلها سوى بواسطة القوة العسكرية والخطوات 

األحادي���ة الجانب، وأن عليها بكونها الطرف القوي 

في المنطقة، أن تملي الواق���ع دون »مراعاة زائدة« 

الحتياجات ومتطلبات اآلخرين.

ويخل���ص الكاتب من ه���ذا كله إلى أن���ه حتى وإن 

ساهم »الطريق الثالث« في تخفيف حدة التناقضات 

ا ي���ؤدي دوًرا في 
ً

الداخلي���ة اإلس���رائيلية، فهو أيض

إضفاء الش���رعية على اس���تمرار االحت���الل والعنف 

والحرب. ويش���ير إلى أن الكاتب اإلس���رائيلي األشهر 

عام���وس عوز تحدث عن مفاعيل س���كرة القوة فكتب 

: »لق���د امتلكنا القوة طوال عش���رات الس���نين 
ً

قائال

األخيرة. وهذه جعلتنا أشبه بأناس ثملين أو مخدرين 

تماًم���ا، حتى أنه بات يخيل إلينا م���راًرا وتكراًرا أن أي 

مش���كلة تصادفنا يمكن أن تحل بالق���وة فقط. وكما 

يقول المثل الشعبي، من يحمل في يده مطرقة كبيرة 

تبدو أي مشكلة في نظره أشبه بمسمار«.

طبًعا ثمة ف���ي الكتاب اس���تنتاجات فكرية مثيرة 

أخرى تشكل مدعاة للتأمل، لكن هذه الفكرة المتعلقة 

بما يس���ميه المؤلف مقاربة “الطري���ق الثالث” على 

الطراز اإلس���رائيلي جديرة بالتوقف عندها وال سّيم�ا 

في ضوء ما حدث منذ ص���دور الكتاب باللغة العبرية 

إلى حين صدور ترجمته العربية قريًبا.

 ]أ. شلـحــت[

ذك���ر بيان صادر عن منظمة بتس���يلم لحقوق اإلنس���ان أن 

سلطات االحتالل اإلس���رائيلي صعدت عمليات هدم البيوت 

���ة الغربّية، حيث هدمت 
ّ
والمباني الس���كنية في أنحاء الضف

منذ مطلع ش���هر آب الجاري 20 مبنى س���كنًيا و13 مبنى آخر 

 53 شخًصا، بينهم 25 
ً
في بلدات فلسطينّية مختلفة مخلّ�فة

قاصًرا، بال مأوى. 

وأضاف البيان أن���ه بهذا يرتفع الع���دد اإلجمالّي للمباني 

السكنّية التي هدمتها سلطات االحتالل في الضفة الغربّية 

ل 
ّ
منذ بداية الع���ام الجاري إلى 188 مبنى على األقل، تش���ك

النس���بة األعلى للهدم منذ بدأت منظمة »بتسيلم« بتوثيق 

 عمليات الهدم بحجة »البناء غير المرخص«، في العام 2006.

يذكر أن جميع المباني الس���كنية الت���ي تّم هدمها تقع في 

المناطق المعّرفة بأنها مناطق ج، من بينها 9 مبان س���كنّية 

لم تكن مأهولة بش���كل دائم، ولهذا لم يتم شمل أصحابها 

ركوا بال مأوى، بينما 5 من المباني التي تّم 
ُ
في ع���داد الذين ت

مات اإلعانة اإلنسانّية. 
ّ
هدمها كانت ثمرة تبرعات من منظ

وأشار البيان على س���بيل المثال إلى بعض عمليات الهدم 

األخيرة وهي كما يلي:

2016/8/9: ف���ي التجمع الس���كني أم الخي���ر، جنوب جبال 

ف 27 مواطنا، بينهم 
ّ
الخليل � تّم هدم 5 مبان سكنّية مما خل

16 قاصًرا، بال مأوى.

2016/8/8: في قرية الفصايل في األغوار � تّم هدم مبنيين 

سكنّيين وبقي 12 مواطنا، بينهم 7 قاصرين، بال مأوى.

2016/8/4: في التجمع الس���كني المعرجات في األغوار � تّم 

ه���دم 4 مباٍن س���كنّية وبقي 14 مواطنا، بينه���م قاصران، بال 

مأوى.

عالوة على ذلك، هدمت س���لطات االحتالل مبان في البلدات 

فرش الهوى، خربة الرخيم وفقيقيس )جنوب جبال الخليل(، 

ف���ي النعيمة والجفتلك )في منطقة األغوار(، النبي صموئيل 

وبلدة سبسطية )في محافظة نابلس(.

ذ 
َّ
ن�ف

ُ
ولفت البي���ان، أيضا، إل���ى أن عمليات الهدم ه���ذه ت

م« بين إس���رائيل واالتحاد األوروبّي، 
ّ
ف���ي فترة »الحوار المنظ

والذي يتمحور حول قضّية هدم المنازل، وبالرغم  من اإلدانة 

الواسعة التي تواجهها سياسة هدم المنازل هذه من جانب 

المجتمع الدول���ّي، والتي كان آخرها في إط���ار تقرير اللجنة 

الرباعية الذي نشر في مطلع تموز األخير.

على صعيد آخر ذكرت صحيفة »هآرتس« أمس أن س���لطات 

االحتالل اإلسرائيلي والمس���توطنين شرعوا بالتخطيط لبناء 

عدد من الوحدات السكنية في البؤرة االستيطانية اليهودية 

في قلب مدينة الخليل. وأكد ناش���طون أن البناء سيجري في 

أرض بملكي���ة فلس���طينية خاص���ة كانت س���لطات االحتالل 

صادرتها بحجج أمنية وسربتها إلى المستوطنين. 

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق، موشيه 

يعلون، ص���ادق على التخطيط لبناء الوحدات الس���كنية في 

المنطقة إتش 2 الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية.

وس���تقام هذه الوحدات السكنية االس���تيطانية في موقع 

لجي���ش االحتالل يس���مى »ميتكاني���م«، ويقع بي���ن البؤرة 

االس���تيطانية »أبراهام أفينو« وش���ارع الشهداء، وهو طريق 

مركزي في الخليل. وال يزال هذا المش���روع االستيطاني قيد 

التخطيط وليس معروفا عدد الوحدات السكنية التي ستبنى 

في���ه حتى اآلن كما أن مس���احته غير معروفة بع���د، علما أن 

مساحة الموقع العسكري هي دونمان. 

ويزعم المستوطنون أن هذا المشروع االستيطاني سيبنى 

في أرض كانت بملكية يهودية قب���ل النكبة عام 1948، لكن 

فلسطينيين من الخليل وكذلك منظمات حقوقية إسرائيلية 

يؤكدون أن هذا الموقع هو أرض بملكية فلس���طينية خاصة 

وتمت مصادرتها.

وقالت مسؤولة ملف االس���تيطان في حركة “السالم اآلن”، 

حاغيت عوفران: “توجد هنا محاولة لخرق قرار للمحكمة العليا، 

ال���ذي منع إقامة مس���توطنة في أرض ص���ودرت الحتياجات 

أمنية”. وأشارت أيضا إلى أنه كانت تتواجد محطة الحافالت 

المركزية في الخليل في الموقع قبل مصادرته بمزاعم أمنية، 

في العام 1983.

وأق���ر جيش االحتالل بوج���ود مخطط بناء اس���تيطاني في 

الم���كان، وبأن »س���لطات المنطقة تبحث في إع���ادة جزء من 

األرض الس���تخدام مدني، لكن لم يتم تقديم مخطط لتنفيذ 

أعم���ال بناء مدني���ة ولم يصادق بع���د على بن���اء كهذا في 

المكان«.

منذ مطلع آب الجاري: 

ة الغربية بينها 20 مبنى سكنيًا
ّ

االحتالل يهدم 33 مبنًى في الضف
*»بتسيلم«: ارتفاع عدد المباني السكنّية التي هدمها االحتالل في الضفة الغربّية منذ بداية العام الجاري إلى 188 مبنى على األقل*

قالت ورق���ة »تقدير موق���ف« جديدة ص���ادرة عن »معهد 

أبحاث األم���ن القومي« ف���ي جامعة تل أبيب هذا األس���بوع، 

إن التصريح���ات األميركي���ة األخيرة ضد أعمال االس���تيطان 

اإلس���رائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد تكون 

دال���ة على توجه جدي���د لدى اإلدارة األميركي���ة نحو تهيئة 

وتوفير األرضية والشرعية الدبلوماسيتين � األيديولوجيتين 

المتناع الواليات المتحدة عن استخدام حق النقض )الفيتو( 

في مجل���س األمن الدولي على مش���روع قرار يرس���ي قاعدة 

جدي���دة لتحريك عملية الس���الم، تكون أقل راحة بالنس���بة 

إلسرائيل. 

وأضاف���ت أن الم���داوالت الت���ي تج���رى لدى ه���ذه اإلدارة 

تتمحور حول مش���روع قرار س���ُيعرض على مجلس األمن بين 

تش���رين الثاني 2016 � كانون الثاني 2017، في الفترة ما بين 

االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة ومراسم تنصيب 

الرئيس الجديد، وهي الفترة المتحررة من ضغوط االنتخابات 

ومن الحاجة إلى األخذ في الحسبان أي اعتبارات انتخابية.      

ش���رت تحت العنوان »هل 
ُ
ومم���ا جاء في هذه الورقة التي ن

تعّد إدارة أوباما األرضية التخاذ قرار جديد في مجلس األمن 

في مسألة التس���وية اإلسرائيلية � الفلس���طينية؟« وأعّدها 

البروفسور زكي شالوم: 

عل���ى خلفية األعم���ال »اإلرهابي���ة« الفلس���طينية المكثفة 

والضغوط الش���ديدة من جانب أوس���اط من اليمين السياسي 

في إس���رائيل، يبدو واضحًا توجه حكومة إسرائيل نحو تسريع 

وتوس���يع أعمال البناء في المستوطنات. وردًا على هذا، أصدر 

الناطق بلس���ان وزارة الخارجية األميركية، جون كيربي، يوم 10 

تموز الماضي، تعقيبًا مفصاًل واس���تثنائيًا للغاية في حدته: 

»نح���ن مطلعون عل���ى التقارير بش���أن نية حكومة إس���رائيل 

الدف���ع نحو بناء مئات الوحدات الس���كنية في المس���توطنات 

اإلس���رائيلية في الضف���ة الغربي���ة والقدس الش���رقية. وإذا 

ما صحت ه���ذه التقارير، فهي خطوة إضافي���ة جديدة في ما 

يبدو أن���ه عملية منهجية متواصلة لالس���تيالء على األراضي، 

وتوسيع المس���توطنات، وشرعنة البؤر )العش���وائية(، وهو ما 

يقّوض بض���ورة جذرية فرص تحقيق حل الدولتين«. وش���دد 

المتحدث الرس���مي عل���ى أن اإلدارة األميركي���ة تعارض هذه 

الخطوات، المتعارضة مع عملية الس���الم. وأض���اف أن اإلدارة 

تش���عر بالقلق حي���ال تخصي���ص أراض في الضف���ة الغربية 

ر ببي���ان اللجنة 
ّ
لالس���تعمال اإلس���رائيلي الحصري، كم���ا ذك

الرباعية الدولية حول الش���رق األوس���ط من تموز 2016 والذي 

أوضح بأنه منذ اتفاقيات أوس���لو، ازداد عدد المستوطنين في 

يهودا والس���امرة )الضفة الغربية( بأكثر م���ن الضعفين، بل 

ازداد بثالث���ة أضعاف في مناطق ج: يعيش في مناطق الضفة 

الغربية والقدس الشرقية اليوم 570 ألف مستوطن إسرائيلي 

على األقل. وعالوة على هذا، ثمة أكثر من 100 بؤرة استيطانية 

»غير قانونية« أقيمت في مناطق ج، من غير تصريح رسمي من 

حكومة إس���رائيل، ما يعني أنها غير قانونية حتى في منظور 

القانون اإلسرائيلي نفسه. وهذه اإلجراءات، كما أوضح الناطق 

بلس���ان وزارة الخارجي���ة األميركية، توجد خطر نش���وء وتبلور 

واقع الدولة الواحدة وتطرح أس���ئلة جدية حول نيات حكومة 

إس���رائيل للم���دى البعي���د. وق���ال إن اإلدارة األميركية تجري 

»م���داوالت حادة« في هذه المس���ألة مع القيادة اإلس���رائيلية 

وإنها تناقش س���بل مواجه���ة المعضالت الت���ي تثيرها، مع 

أعضاء اللجنة الرباعية وأصدقاء آخرين في المنظومة الدولية. 

ورقة »تقدير موقف« صادرة عن »معهد أبحاث األمن القومي«:

التصريحات األميركية األخيرة حول االستيطان 
قد تشير  لتوجه جديد إزاء عملية السالم

*هل تعّد إدارة أوباما األرضية التخاذ قرار جديد في مجلس األمن في مسألة التسوية اإلسرائيليةـ الفلسطينية؟*

وأضاف���ت الورق���ة: يتجاه���ل رئي���س الحكوم���ة بنيامين 

نتنياهو، ع���ادة، بيان���ات اإلدارة األميركية الت���ي تعبر عن 

االحتجاج على مصادقات البناء في المستوطنات، والتي غدت 

واقعا روتينيا خالل السنوات األخيرة، وخاصة في فترة والية 

الرئيس أوباما. لكنه اختار الرّد هذه المرة بأس���لوب التحدي 

والمواجهة: »نحن نعرف الموقف األميركي«، قال، »فهو ليس 

جديدًا وهو )أيضًا( غير مقبول علينا. فالبناء في القدس وفي 

معالي���ه أدوميم، مع كل االحترام، ليس هو ما س���ُيبعد فرص 

السالم. ما يمنع السالم هو، أوال وقبل أي شيء آخر، التحريض 

المتواصل ضد وجود دولة إس���رائيل ضمن ح���دود آمنة، أيا 

كانت، وقد آن األوان ألن تقّر أمم العالم قاطبة بهذه الحقيقة 

األساسية والبسيطة«. 

وفي 27 تموز 2016، أصدرت وزارة الخارجية األميركية بيانا 

إضافيا آخر، أش���ّد حدة، ضد أعمال االس���تيطان اإلسرائيلية. 

وبع���د أن عّدد هذا البيان سلس���لة من مصادق���ات البناء في 

يه���ودا والس���امرة )الضفة الغربي���ة(، أك���د المتحدث جون 

كيربي أن اإلدارة »قلقة جدًا« و«تعارض بشّدة« )هذه األعمال( 

»المتعارض���ة مع ه���دف الس���الم« )والتي تجس���د( »عملية 

منهجية من تنشيط وتوسيع أعمال االستيطان التي تقّوض 

فرص تحقيق حل الدولتين«. كما تطرق إلى »العدد المتزايد 

باس���تمرار من المباني الفلس���طينية الت���ي يتم هدمها في 

مناط���ق الضف���ة الغربية والق���دس الش���رقية، والتي تترك 

عشرات الفلس���طينيين، بمن في ذلك األطفال والنساء، دون 

���ر الناطق بما أعلنت���ه اللجنة الرباعية 
ّ
س���قف أو مأوى«. وذك

أن هذه األعمال تجس���د »عملية متواصلة من االستيالء على 

األراضي، توسيع المس���توطنات، تأهيل وشرعنة البؤر ومنع 

التطور الفلس���طيني، بم���ا ينطوي على خط���ر تكريس واقع 

الدولة الواحدة، االحتالل األب���دي والمواجهة الدائمة«. هذه 

المرة، رد على هذا البيان رئيس بلدية القدس نير َبْركات. في 

رّده، الذي يمكن االفتراض بأنه جاء بالتنس���يق مع نتنياهو، 

رفض بركات االدعاء بأن الحديث يجري عن أعمال استفزازية. 

فبلدية القدس، ق���ال بركات، تعمل عل���ى قاعدة موضوعية 

لصالح أبناء جميع الديانات في المدينة وتحافظ على حقوق 

سكانها، كما تفعل الواليات المتحدة بالضبط، تماما.  

وف���ي 10 آب 2016، وجهت إليزابيث ترودو، التي حلت مكان 

كيربي في منصب الناطق بلس���ان الخارجية األميركية، نقدًا 

صريحًا لنية حكومة إسرائيل هدم مبان فلسطينية في بلدة 

سوسيا. وأكدت الناطقة أن اإلدارة األميركية تنظر بقلق بالغ 

إلى هذه اإلجراءات التي ستسبب ضررا جسيما للفلسطينيين 

المقيمين في المنطق���ة. وفي اليوم التالي، أصدرت الناطقة 

بيان���ا احتجاجيا آخر حيال األنباء حول نية حكومة إس���رائيل 

إيجاد حل لمش���كلة بؤرة عمونه »غير القانونية« على أساس 

نقله���ا إلى مكان آخ���ر، من خالل مصادرة أراض فلس���طينية  

خاصة. وقالت إن هذه الخطوة تعني، عمليا، إنشاء مستوطنة 

جديدة، وذلك بعد أن قامت الحكومة اإلس���رائيلية بش���رعنة 

32 بؤرة اس���تيطانية غير قانونية خالل السنة الماضية، بما 

يتعارض مع التزامها بحل الدولتين. 

وبرأي الورقة فإن هذه التصريحات اس���تهدفت نقل رسالة 

واضحة ال لبس فيها إلى إس���رائيل: إن مسألة المستوطنات، 

كجزء من الجهود لدفع عملية الس���الم، ما تزال »تضطرم في 

أحش���اء« اإلدارة األميركية الحالية وستواصل االشتغال بها 

حتى انتهاء واليته���ا القانونية. ومثل ه���ذا الكالم، بالروح 

نفسها، قاله وزير الخارجية األميركي، جون كيري، بعد لقائه 

مع أبو مازن يوم 29 تم���وز 2016. وأكثر من هذا، تربط اإلدارة 

األميركية، في بيانه���ا االحتجاجي التنديدّي، بين البناء في 

القدس الش���رقية والبناء ف���ي المناطق األخ���رى من الضفة 

الغربية، فضال عن ظاهرة البؤر االس���تيطانية )العش���وائية( 

وه���ي توضح، عمليا، أنها ال تعترف بصحة وش���رعية االدعاء 

اإلسرائيلي بش���أن »تفاهمات« معها في مسألة حجم ومكان 

البناء االستيطاني. وإضافة إلى هذا، توضح تصريحات ممثلي 

ومس���ؤولي اإلدارة األميركي���ة أنه حتى التدخ���ل من جانب 

السلطة القضائية اإلس���رائيلية في مسألة المستوطنات، ال 

تمنحها حصانة تجنبها التنديد من جانب اإلدارة األميركية. 

وخلص���ت الورق���ة إلى أن���ه ينبغي النظر ف���ي دالالت هذه 

الرس���ائل من زاوي���ة النظر األميركية الداخلي���ة ومن منظور 

العالقات بين الواليات المتحدة وإس���رائيل. فالرسائل التي 

توجهها اإلدارة األميركية في مسألة المستوطنات، وخاصة 

اس���تعدادها للتح���دي والمواجهة ليس في وجه سياس���ة 

الحكوم���ة اإلس���رائيلية فقط، بل في وجه ق���رارات وإجراءات 

الس���لطة القضائية في إس���رائيل أيضا، تثير االس���تغراب، 

وخصوصا على خلفية إصدارها وتوجيهها في خضم معركة 

االنتخابات العاصفة للرئاس���ة األميركية. وفوق هذا، قد تدل 

هذه التصريح���ات على توجه جديد ل���دى اإلدارة األميركية 

نح���و تهيئة وتوفير األرضية والش���رعية الدبلوماس���يتين � 

األيديولوجيتين المتناع الواليات المتحدة عن استخدام حق 

النق���ض )الفيتو( في مجلس األمن الدولي على مش���روع قرار 

يرسي قاعدة جديدة لتحريك عملية السالم، تكون أقل راحة 

بالنسبة إلسرائيل. 

دراسة إسرائيلية جديدة:

األوضاع االقتصادية 
سبب مركزي للهبة 
الفلسطينية الحالية 
في القدس الشرقية!

االستيطان االسرائيلي: فرض الواقائع.
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تشير آخر التطورات على الساحتين السياسية والقانونية 

في إس���رائيل إلى أن ما يس���مى ب�«معضلة عمون���ه« )البؤرة 

االس���تيطانية العش���وائية بالقرب من رام الله( في طريقها 

إل���ى الحل، بم���ا يبقي حكوم���ة اليمين الحالي���ة على حالها 

به���ا هزات إضافي���ة أخرى وبم���ا يكّرس الت���زام هذه 
ّ
ويجن

الحكومة، أحزابه���ا وقادتها، بخدمة مصال���ح جمهورها أوال 

وباألس���اس � جمهور اليمين عامة، والمستوطنين منه خاصة 

� وتفضيل هذه المصلحة، التي تنس���جم معها أيضا مصالح 

ه���ذه األحزاب وزعمائه���ا، على الرغم مما ينط���وي عليه هذا 

الحل، بشأن »عمونه« كما بشأن غيرها من البؤر االستيطانية 

والمس���توطنات، من س���لب لحقوق الفلس���طينيين وتمزيق 

لألرض الفلس���طينية؛ وعل���ى الرغم مما يراكم���ه من عقبات 

جدي���دة تض���اف إلى القديمة ف���ي طريق أي أفق سياس���ي 

يمكن أن يتم من خالله اس���تئناف المفاوضات؛ وعلى الرغم 

مما يعود به من أضرار جسيمة على المجتمع اإلسرائيلي في 

داخل إس���رائيل في مختلف المجاالت؛ وعلى الرغم مما يثيره 

من نقد وشجب وقلق، دولي عامة وأميركي خاصة. 

ويرجح إق���رار الحل المتداول اآلن، على الرغم من أن مصادر 

قوية بين المس���توطنين ترفض���ه وتعتب���ره “تمييزيا ضد 

المس���توطنين لصالح الع���رب” وتؤكد أن المس���توطنين لن 

يرضوا سوى ب�”االمتناع عن اإلخالء”!

وهكذا، كلما اقت���رب الموعد المحدد � أواخ���ر كانون األول 

القادم � تتصاعد حدة المعركة التي يخوضها المستوطنون 

ضد الس���لطات الش���رعية المختلفة في الدولة إلرغامها على 

عدم إخ���الء البؤرة االس���تيطانية “عمونه” أو، ف���ي المقابل، 

تخصي���ص وتجهيز أراض )فلس���طينية!( بديل���ة يتم نقل 

البؤرة االس���تيطانية ومس���توطنيها إليها! وف���ي إطار هذه 

المعركة، تعمد الحكومة التي يقودها ويسيطر عليها ممثلو 

المس���توطنين، إلى البحث عن حل���ول وبدائل ترضي جمهور 

مس���توطنيها وتكس���ب ودهم وتخفض منس���وب الغضب 

بينهم، حتى لو كان جميع اآلخرين، في إس���رائيل وخارجها، 

غير راضين! 

وبهذا المعنى، تشكل “عمونه” أحد األلغام المركزية التي 

تواجه الحكومة اإلس���رائيلية خالل األسابيع القريبة وتشكل 

بالتال���ي � كما يراها المس���توطنون وقياداتهم ويريدونها � 

امتحانا مفصليا تتحدد بنتائجه وجهات وسمات مستقبلية 

عديدة في مستوى العالقة بين الدولة والمستوطنين: أّيهما 

األقوى وأيهما صاحب القول الفصل!

وفي هذا اإلطار، أيضا، يندرج مس���عى الحكومة إلى توسيع 

مس���توطنة “إفرات” باتجاه مدينة بي���ت لحم، وفق ما يتبين 

من رد قدمت���ه النيابة العام���ة للدولة إل���ى المحكمة العليا 

اإلسرائيلية ردا على التماس تقدمت به حركة “السالم اآلن”. 

والهدف من هذا التوس���يع، الذي يشمل اإلعالن عن “أراضي 

دول���ة” في المنطقة ما بين مس���توطنة “إف���رات” و”غفعات 

عيط���ام” الواقع���ة إلى الش���رق منها، ه���و “تحقيق تواصل 

جغرافي عل���ى أراضي الدولة”، بما يحول دون حصول تواصل 

جغرافي فلسطيني هناك! 

ويس���عى المس���توطنون، منذ سنوات، إلى توس���يع البناء 

والوجود االستيطاني هناك. 

كم���ا أن المعرك���ة الشرس���ة الت���ي ينظمه���ا ويخوضها 

المختلفة  القيادية  المستوطنون وهيئاتهم وشخصياتهم 

)بمن في ذلك أحزاب ووزراء وأعضاء كنيس���ت( ويس���ندونها 

بحملة إعالمية مكثفة ترفع ش���عارا واحدا وهدفا واضحا: ضد 

إخ���الء “عمونه”! أي، ضد تنفيذ قرار الحكم القضائي الصادر 

عن أعلى هيئة قضائية في إس���رائيل، هي المحكمة العليا، 

الت���ي كانت أمهلت الدولة مدة س���نتين إلخ���الء هذه البؤرة 

االستيطانية. وال يتردد هؤالء في التهديد الصريح والمباشر 

 االئتالف الحكومي وإسقاط الحكومة إذا ما تم تنفيذ أمر 
ّ

بحل

المحكمة بشأن اإلخالء. 

وهذا ما يدفع عددا كبيرا من الوزراء وأعضاء الكنيست، بمن 

فيهم رئيس الحكومة ورئيس الكنيس���ت شخصيا، إلى بذل 

كل ما في وسعهم وممارسة كل ما أوتوا من قوة ونفوذ وقوة 

ضغط من أجل إيجاد حل يش���كل “تس���وية” � شرعنة البؤرة 

االستيطانية “غير القانونية” بنقلها إلى موقع آخر! 

وكان رئي���س الحكوم���ة بنيامي���ن نتنياهو س���مع ما قاله 

بع���ض قادة المس���توطنين من أنه “إذا ما اضط���ر إلى إخالء 

المس���توطنين من عمونه بالقوة فسيعود هذا بضرر جسيم 

عليه وعلى الليكود ف���ي االنتخابات المقبلة”. وأضاف هؤالء: 

“نتنياه���و ال يرغب في اإلخالء لكن���ه ال يرغب، أكثر من ذلك، 

في الم���ّس بجمهوره الطبيعي”. ولذل���ك، وجه نتنياهو، في 

نهاية تموز األخير، “نداء” إل���ى أعضاء كتلته )الليكود( في 

الكنيست لمساعدته في “إيجاد حل للمشكلة”!

وغداة هذا “النداء”، توجه رئيس الكنيست يولي إدلشتاين 

)الليكود( بنفس���ه إلى البؤرة االستيطانية “عمونه” والتقى 

المستوطنين فيها وطمأنهم بأن “عمونه ستحظى بالتنظيم 

والتش���ريع، على الرغم م���ن قرار المحكم���ة العليا”! وأضاف 

أمامه���م: “في نهاي���ة األمر أصبح هناك المزي���د من القادة 

ورجال القانون الذين يفهمون أن ثمة عدالة في ادعاءاتكم، 

وتوجد طرق لتنظيم البؤرة )...(، لقد أسفرت عمليات التنظيم 

ع���ن أمور جيدة وآمل أن نعثر عل���ى الطريقة لتنظيم المكان 

من دون مواجهات”. وتابع: “الجهات القانونية التي تحدثت 

معه���ا تفهم بأنه يمكن تنظيم هذه المس���توطنة )...(، كل 

من له عالقة باألمر يفهم أن الشرطة والجنود ليسوا الحل”.

وقبل ذلك، وضع عدد من أعضاء الكنيست من الليكود على 

طاولة الكنيست مش���روع قانون خاص لتأجيل تنفيذ اإلخالء 

في “عمونه” بعشر سنوات أخرى! وذلك غداة إعالن نتنياهو 

بأنه يس���عى إلى تأجيل اإلخالء الذي أم���رت المحكمة العليا 

بتنفيذه حتى  نهاية العام الجاري 2016.  

يذكر أن بؤرة “عمونه” أقيم���ت في العام 1997 بالقرب من 

مس���توطنة “عوفرا” )قرب قرية سلواد شرقي رام الله(، على 

أراض فلسطينية خاصة تم االستيالء عليها عنوة. وفي العام 

2006، حاولت الس���لطات اإلس���رائيلية إخالء تسعة مبان من 

المباني التي أقيمت في هذه البؤرة فوقعت صدامات عنيفة 

جدا بين المس���توطنين من هذه البؤرة )خمسون عائلة( ومن 

مستوطنات أخرى وبين قوات الجيش والشرطة اإلسرائيلية. 

وتش���كل هذه البؤرة، منذ إقامته���ا، موضع خالف قضائي 

في أعق���اب التماس قدمه إلى المحكمة العليا اإلس���رائيلية 

عدد من المواطنين الفلسطينيين أصحاب األراضي، بواسطة 

منظمة “يش دين” )“يوجد قانون”(، في العام 2008. 

وفي العام 2012، تعهدت الدولة )الحكومة( أمام المحكمة 

بهدم البؤرة االس���تيطانية ومبانيها حتى نهاية ذلك العام، 

تجنبا إلص���دار المحكمة قرارا قضائيا ملزم���ا تكون له أبعاد 

وتداعي���ات على غيرها م���ن البؤر االس���تيطانية. ولكن، بعد 

مماط���الت وتأجيالت متك���ررة، عادت الدول���ة وتراجعت عن 

تعهدها الس���الف وأعلنت أنها س���تهدم “األبنية المقامة 

على قسائم محددة من األرض هي التي يشملها االلتماس”. 

وهك���ذا، حتى لم يعد أم���ام المحكمة العلي���ا أي مناص من 

الحس���م في قضية االلتم���اس واتخاذ قرار نهائي بش���أنه، 

وخاصة حيال االس���تهتار الفظيع الذي أبدته الحكومة حيال 

المحكمة وقضاتها وقراراتها. 

وفي نهاية الع���ام 2014، أصدرت المحكم���ة العليا قرارها 

النهائي في االلتماس وضّمنته أمرًا إلى الحكومة اإلسرائيلية 

بإخالء الب���ؤرة، بجمي���ع مبانيها ومس���توطنيها، في غضون 

س���نتين من يوم إصدار قرار الحك���م، وبالتحديد حتى موعد 

أقصاه يوم 25 كانون األول من العام الجاري 2016. 

»أمالك الغائبين« وإعالن »اإلدارة المدنية«!
وف���ي إطار المس���اعي والمحاوالت للخروج م���ن هذا المأزق 

وإيجاد “تسوية” تشرعن البؤرة االستيطانية، عقد المستشار 

القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، األسبوع قبل الماضي، 

جلس���ة خاصة أخرى للبحث في “مس���ألة إخالء بؤرة عمونه”. 

لكّن البحث الحقيقي الذي دار في الجلسة، التي شارك فيها 

نائبا المستشار القانوني والنائب العام للدولة وأعضاء “لجنة 

التسوية” ومندوبون عن “وزارات حكومية معنّية”، دار حول 

السبل القانونية لاللتفاف على قرار المحكمة العليا المذكور 

من خالل نقل البؤرة االستيطانية إلى أراض فلسطينية أخرى 

مجاورة! 

وقال بيان رسمي صدر عن االجتماع إن المجتمعين تداولوا 

في توصيات “لجنة التسوية” بأنه “في اإلمكان نقل عمونه” 

إلى أراض مجاورة تدخل تحت تعريف “أمالك غائبين” تعود 

ملكيتها لفلس���طينيين هربوا منها وهجروه���ا “كما يبدو” 

ف���ي الع���ام 1967!  وقال مندلبليت، طبقا لم���ا جاء في البيان، 

إنه “ال موانع قانونية من فحص المكانة القانونية للقس���ائم 

المجاورة، والت���ي تتوفر أدلة أولية على حقيقة كونها أمالك 

غائبين”!!    

وكانت “لجنة التس���وية” بشأن “المباني غير القانونية”)!( 

في البؤرة االس���تيطانية قدمت توصيات تتضمن نقل البؤرة 

االستيطانية ومستوطنيها )40 عائلة( إلى أراٍض مجاورة يتم 

تصنيفه���ا بأنها “أمالك غائبين”، علما ب���أن أمالك الغائبين 

هي أيضا أراض فلس���طينية خاصة. و”لجنة التسوية” هذه 

هي لجنة ترأس���ها محامية كبيرة م���ن النيابة العامة للدولة 

لها مندلبليت نفسه قبل نحو شهرين “للبحث في حلول 
ّ
ش���ك

ممكنة لتس���وية البؤرة االس���تيطانية”، وذل���ك على خلفية 

الضغوط���ات السياس���ية � الحزبي���ة الثقيلة التي مارس���ها 

المستوطنون وهيئاتهم على الحكومة ووزرائها ونوابها.  

وأوصت “لجنة التس���وية” هذه باعتماد آلي���ة “التأجير”، 

بمعنى “تأجي���ر” األرض التي س���يتم “وضع الي���د عليها” 

االحتاللي���ة  المدني���ة”  “اإلدارة  قب���ل  م���ن  )مصادرته���ا( 

للمس���توطنين من “عمونه” لمدة ثالث سنوات، بحيث يكون 

باإلمكان تمدي���د الفترة في نهايتها لثالث س���نوات أخرى، 

وهكذا دواليك. أما “رسوم االستئجار” هذه فسيتم إيداعها 

في “صندوق خاص” لدفع التعويضات الالزمة ألي فلسطيني 

يثبت ملكيته على أي جزء من تلك األراضي!!

ولم تمض س���وى أيام قليل���ة جدا حتى اكتس���ى تصريح 

مندلبليت المذكور في أعقاب الجلسة المذكورة معنى عمليا 

واضحا. فقد نش���رت “اإلدارة المدني���ة” االحتاللية إعالنا في 

شير فيها 
ُ
صحيفة “القدس” الفلس���طينية ضّمنته خارطة ت

إلى القس���ائم التي “ربما تكون أم���الك غائبين”، بجوار موقع 

بؤرة “عمونه” الحالي. وتشمل الخارطة التي نشرتها “اإلدارة 

المدنية” 30 قسيمة تبلغ مساحتها اإلجمالية أكثر من 200 

دونم، تعلن س���لطات االحت���الل “نّية المس���ؤول عن األموال 

المتروكة أن يعّرف هذه القسائم ويعتبرها أموااًل متروكة”، 

ثم “فحص إمكانية وضع يدي عليها”!!

شر، رسميا، بتوقيع: 
ُ
ويدعو إعالن “اإلدارة المدنية” )الذي ن

“جيش الدفاع اإلس���رائيلي � المس���ؤول عن أم���وال الحكومة 

واألم���وال المتروكة في منطقة يهودا والس���امرة”، يوس���ي 

سيجال(، أي مواطن فلس���طيني يّدعي حقوق ملكية على أي 

���ي يكون مرفقا 
ّ
من هذه القس���ائم إلى تقديم اعتراض خط

بالوثائق التي تثبت ادعاءاته.   

وعقبت رئيس���ة حزب “ميرتس” المعارض، عضو الكنيست 

زهافا غالئ���ون، على نتائج االجتماع ل���دى مندلبليت والبيان 

الصادر عنه فقالت إن “المستش���ار القانوني للحكومة يقدم 

هدية لعملية س���طو منظ���م في وضح النه���ار”! بينما أثنت 

وزيرة الثقافة، ميري ريغف )ليكود(، على تصريح مندلبليت 

ونتائج اجتماعه وقالت إن���ه “يجب إبقاء عمونه في موقعها 

والعمل على تطويرها وازدهارها”!

أما حرك���ة “الس���الم اآلن” فعقبت على ه���ذا االجتماع وما 

ل تجاوزا لخط أحمر 
ّ
تمخض عنه ميدانيا بالقول إن “هذا يشك

وقلبًا، رأس���ا على عقب، للسياسة التي أقرت منذ أيام حكومة 

)مناحيم( بيغن بش���أن ع���دم بناء المس���توطنات على أراض 

خاص���ة”. وأضافت الحركة: “ال جدال ف���ي أن أمالك الغائبين 

هي أمالك خاصة وأن استخدامها ألغراض استيطانية يعتبر 

عمال غير قانوني، كما يؤكد الخبراء القانونيون في إس���رائيل 

وفي العالم. وبغية تعويض المستوطنين الذين سرقوا أرضا 

خاصة، تأتي الحكومة وتسرق بنفسها أراضي خاصة”.   

حول »قضية بؤرة عمونه«

»تعويض المستوطنين«! الحكومة اإلسرائيلية تعد العدة لسرقة أراض فلسطينية خاصة لـ

ب���رز خالف جدي���د داخل العال���م اليهودي، في األس���ابيع 

األخي���رة، يق���ع ضم���ن الص���راع المتواصل بي���ن اليهودية 

األرثوذكس���ية، التي تنتم���ي إليها الغالبية الس���احقة في 

إس���رائيل، وبين التيارين اليهوديي���ن اإلصالحي والمحافظ، 

اللذي���ن تنتم���ي إليهم���ا األغلبية الس���احقة ف���ي الواليات 

المتح���دة وكندا، حي���ث يتركز نصف يه���ود العالم تقريبا. 

ويش���كل اليه���ود األرثوذك���س 10% فقط م���ن اليهود في 

الواليات المتحدة. 

يشار بداية إلى أن التيار األرثوذكسي، ممثل بكل قوته في 

الحكومة اإلسرائيلية الحالية، بواسطة الكتلتين الحريديتين 

ش���اس و”يه���دوت هت���وراة”، والصهيوني���ة – الديني���ة 

والحريديم – القوميين، بواس���طة كتل���ة “البيت اليهودي” 

وح���زب الليك���ود الحاكم، ال���ذي يضم في صفوفه أوس���اطا 

واس���عة من الصهيونية – الدينية االس���تيطانية. وتستغل 

هذه األوساط اليمينية سيطرتها في الحكومة من أجل رصد 

ميزانيات ودعم كبير إلى حركات وجمعيات يمينية متطرفة 

تحت غطاء تنفيذ مش���اريع تبادر إليها الحكومة اإلسرائيلية 

برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأعل���ن رئيس كتلة “البي���ت اليه���ودي”، نفتالي بينيت، 

بصفته وزير الش���تات في الحكومة اإلس���رائيلية، في بداية 

األس���بوع الماضي، عن إطالق المرحلة األولى من برنامج شامل 

يدعي أن هدف���ه تعزيز العالقة بين إس���رائيل واليهود في 

العالم، من خالل تنفيذ أنش���طة في مئ���ات الجامعات. وتبلغ 

ميزانية هذا المش���روع 250 مليون شيكل، وثلث هذا المبلغ، 

حوالي 80 مليون شيكل، يأتي من ميزانية الحكومة.  

واخت���ارت الوزارة ث���الث منظم���ات من أج���ل تفعيل هذا 

المش���روع، واسمه الرس���مي “الهوية اليهودية والعالقة مع 

إسرائيل”، وهذه المنظمات هي “هيلل” و”حباد” و”عوالمي”، 

التي ستتقاسم ميزانية المشروع بينها بالتساوي. ومنظمتا 

“حباد” و”عوالمي” هما منظمتان أرثوذكس���يتان وتنتميان 

إلى التيار الحريدي – القومي واليمين اإلسرائيلي.  

ووجه رؤس���اء التياري���ن اإلصالحي والمحافظ ف���ي أميركا 

الشمالية انتقادات شديدة لقرار وزارة الشتات اإلسرائيلية 

بس���بب إيداعها معظ���م العمل في مش���روع تعزيز “الهوية 

اليهودي���ة والعالق���ة مع إس���رائيل” بين ط���الب الجامعات 

اليه���ود ف���ي أنحاء العال���م بأي���دي منظمات أرثوذكس���ية 

متزمتة. كما تبين أن التيارين اإلصالحي والمحافظ ومنظمة 

يهودي���ة مركزية في الواليات المتح���دة لم يتلقوا دعوة من 

أجل اس���تعراض نش���اطهم في الجامعات أو من أجل ترشيح 

أنفسهم للعمل ضمن المشروع اإلسرائيلي. 

ونقل���ت صحيف���ة “هآرتس”، ي���وم الجمع���ة الماضي، عن 

رئي���س التيار اإلصالحي في أميركا الش���مالية، الحاخام ريك 

جايكوبس، قوله إن “القرار يرس���خ االحتكار األرثوذكسي في 

إس���رائيل ويوسعه إلى الشتات أيضا. وهذا ليس مقبوال على 

قس���م كبير من اليهود هنا. ونحن ال نحب أن يقولوا لنا كيف 

ينبغي أن نعزز هويتنا اليهودية”. 

ويظه���ر من تقري���ر “هآرتس” أن إج���راء اختي���ار الوزارة 

اإلسرائيلية للحركات والمنظمات التي ستنفذ هذا المشروع 

كان ملتويا ويفتقر للش���فافية. إذ أعلنت وزارة الش���تات أن 

“موزايك يونايتد”، وهي ش���ركة خارجية أقامتها الوزارة من 

أجل إدارة “المبادرة المش���تركة لحكومة إس���رائيل والشعب 

اليهودي”، واس���مها الس���ابق “مبادرة مس���تقبل الش���عب 

اليه���ودي”، اختارت المنظمات الثالث لتنفيذ المش���روع من 

بين منظمات أخرى رشحت نفسها، وذلك ألن هذه المنظمات 

الثالث اس���توفت المعايير المطلوبة. لكن في الوقت نفس���ه 

رفض���ت ال���وزارة القول م���ا إذا كانت قد نش���رت إعالنا تدعو 

م���ن خالل���ه منظمات يهودية إلى ترش���يح نفس���ها، كما أن 

ال���وزارة رفضت ذكر طبيع���ة المعايير الت���ي وضعتها وكم 

ع���دد المنظمات التي تنافس���ت على التعاون م���ع الحكومة 

اإلسرائيلية في هذا المشروع.  

وذكرت مصادر في وزارة الشتات، وطلبت عدم ذكر هويتها، 

أن المعايي���ر كانت “تنفيذ أنش���طة في أكث���ر من 250 حرما 

جامعي���ا من أجل تقريب )طالب يه���ود( للهوية اليهودية”. 

ولم تذكر هذه المصادر م���ا إذا كانت هناك اعتبارات أخرى. 

كذل���ك تبي���ن أن الح���ركات غير األرثوذكس���ية ف���ي أميركا 

الشمالية لم تعلم ش���يئا بخصوص هذا المشروع قبل النشر 

عن���ه، وهي تعتب���ر أن اس���تخدام كلمة “تقري���ب” لم يكن 

عفوي���ا، ألنه المصطلح المحبب عل���ى المنظمات المتخصصة 

في تش���جيع اليهود، في إسرائيل والعالم، على التدين، وأن 

الحوار بين متساوين ليس ضمن أفكارهم، في إشارة إلى نبذ 

األرثوذكس لإلصالحيين والمحافظين األكثر انفتاحا. 

وعبر الحاخام جايكوبس عن تحفظه واستيائه من المشروع، 

بالقول إنه “أجريت محادثات كثيرة مع نفتالي بينيت وأيضا 

مع دفير كهانا وحجاي إليتسور، اللذين يقودان المشروع في 

وزارة الشتات، عندما كان االعتقاد بوجود تبادلية في عالقات 

إسرائيل والشتات، خالفا للقرار الحالي، الذي بواسطته تملي 

الحكوم���ة على الش���تات مفهوما ضيقا لليهودي���ة. والقرار 

بمنح أفضلية للتيار األرثوذكسي، الذي ال يعترف بالتيارات 

األخرى، إش���كالي للغاية، وهذه اإلشكالية ليست نابعة فقط 

م���ن أن أغلبية الطالب ال يريدون أن يتحول���وا إلى حباديين” 

نس���بة إلى حركة “حب���اد” المتزمتة. وأضاف أن���ه “لم تتم 

دعوتنا أبدا من جانب وزارة الش���تات أو ش���ركة موزايك لكي 

نستعرض نشاطنا في الجامعات”. 

إقصاء يهود 
أميركا الشمالية

تفاخر بينيت في البيان الذي أصدره حول إطالق المش���روع 

ب���أن »األنش���طة ف���ي الجامعات في أنح���اء العال���م هي الرد 

الحقيقي على العداء للس���امية المتصاعد ونزع الشرعية عن 

إسرائيل«. 

إال أن الحاخ���ام جايكوبس عقب على ذل���ك بالقول إنه »في 

هذا النضال يوجد طلب أكبر لس���ماع ذوي األفكار التقدمية 

أكثر من مندوبي الحكومة )اإلسرائيلية(. ويريد الطالب سماع 

أص���وات بإمكانها أن تكون نقدية تجاه الحكومة وفي الوقت 

نفس���ها حازمة في الحرب ضد نزع ش���رعية إسرائيل. وأشك 

في ما إذا كانت المنظمات األرثوذكسية التي اختيرت قادرة 

على القيام بذلك«.

وق���ال مدير عام الحرك���ة المحافظة في أميركا الش���مالية، 

دع أبدا لتقديم ترشيحنا 
ُ
الحاخام س���تيف وورنيك، إنه “لم ن

ولم نتلق أي رس���الة حول منحة مالية أو ما ش���ابه. لقد علمت 

أنه يجري التخطيط لنشاط ما في الجامعات، لكن لم نعلم أن 

رصد له ماليين الشواكل. وشركة 
ُ
الحديث يجري عن مشروع ت

موزايك توجهت مباشرة إلى المنظمات التي اختيرت. وهذا 

قرار مخيب جدا لألمل. فإذا كانت هذه ش���ركة ش���به خاصة 

وشبه حكومية تعين عليها أن تكون شفافة، وهذا لم يحدث. 

وال توج���د لدى حب���اد وعوالم���ي الوصفة الحصري���ة لتعزيز 

الهوية اليهودية”. 

وأك���دت مصادر مطلع���ة على تفاصيل ه���ذا الموضوع، أن 

اتحاد المنظمات اليهودية في أميركا الش���مالية، التي تضم 

151 منظم���ة يهودية و300 جالية مس���تقلة ف���ي الواليات 

المتحدة وكندا، لم يعلموا بمش���روع الجامعات الذي أطلقته 

وزارة الشتات اإلسرائيلية. كما تم استبعاد الوكالة اليهودية 

منذ عام ونصف العام عن التدخل في المشروع أثناء إعداده. 

ولفت أح���د المصادر إلى أنه “ال يعقل أنه باس���م الرغبة في 

تعزي���ز الهوي���ة اليهودية تقوم وزارة الش���تات باألس���اس 

بتعزيز مضامين من نوع واحد، مضامين أرثوذكسية. والتيار 

المركزي اليهودي، وخاصة في أميركا الش���مالية ولكن هناك 

فقط وإنما ف���ي أماكن أخرى أيضا، ليس أرثوذكس���يا وليس 

معنيا بمنظمات تشجيع التدين”. 

يش���ار إلى أن هذه ليس���ت المرة األولى الت���ي تخيم فيها 

ضبابي���ة عل���ى اتفاقي���ات بي���ن وزارات برئاس���ة بينيت مع 

منظمات خاصة، وباألساس منظمات تنشط في مجال الهوية 

اليهودي���ة. فقد ح���دث أمر مش���ابه في “مديري���ة الهوية 

اليهودية” ف���ي وزارة الخدمات الدينية، وكان بينيت الوزير 

المس���ؤول عنه���ا. إذ أعلنت ه���ذه المديرية ف���ي حينه عن 

أنه���ا بحثت إمكانية التعاون م���ع مجموعة منظمات، وبينها 

منظمات منفتحة، ولكن ف���ي نهاية األمر اختارت المنظمات 

األكثر مالءمة، وكانت جمعيات أرثوذكس���ية، وقس���م منها 

مقرب من “البيت اليهودي”.

وأف���ادت تقارير صحافية تناولت الموض���وع في حينه بأن 

المديري���ة لم تتوجه أبدا إلى منظمات يهودية منفتحة، من 

التيارين اإلصالحي والمحافظ، ثم تم رفضها. ووصف مصدر 

أداء وزارة الش���تات اآلن بأنه “نس���خ لنم���وذج عمل مديرية 

الهوية اليهودية ولكن بشكل أوسع”.  

أموال طائلة 
لجمعيات استيطانية

قررت ش���ركة “مب���ادرة مس���تقبل الش���عب اليه���ودي”، 

ف���ي نهاية حزي���ران الفائت، تغيير اس���مها إل���ى “موزايك 

يونايتد”، وتحويل العناية القانونية في شؤونها إلى مكتب 

دافيد شيمرون ويتس���حاق مولخو، محاميي رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياه���و. ورفضت وزارة الش���تات 

اإلجاب���ة على استفس���ارات ح���ول الموضوع ف���ي إثر توجه 

“هآرتس”، التي كشفت أن قائمة مؤسسي “مبادرة مستقبل 

الش���عب اليهودي” تشمل نش���طاء مركزيين في الجمعيات 

االستيطانية وجمعيات اليمين اإلسرائيلي، وقسم منهم له 

عالقة وثيقة مع مدير عام وزارة الش���تات، دفير كهانا، الذي 

كان في الماضي مسؤوال في جمعية “إلعاد” التي تنشط في 

مجال االستيطان في البلدة القديمة في القدس وتهويدها. 

وتبلغ الميزانية الس���نوية ل�”المب���ادرة” حوالي 600 مليون 

شيكل، يصل ثلثها من الحكومة ويفترض بالشركة “موزايك 

يونايت���د” جم���ع الثلثين من تبرعات منظمات وش���خصيات 

يهودية. 

ورأى الباح���ث ف���ي معه���د فان لير ف���ي الق���دس، أمنون 

بورتوغيلي، أن األمر األساس���ي في مش���روع تعزيز “الهوية 

اليهودية والعالقة مع إس���رائيل” هو تحوي���ل أموال طائلة 

إلى مقربي بينيت ومن يدعمونه وإلى ناخبي بينيت و”البيت 

اليهودي”. 

وأضاف بورتوغيلي أن الهدف الثاني هو “تش���جيع يهود 

الوالي���ات المتحدة على التزمت دينيا. ويحاول الوزير نفتالي 

بينيت دف���ع أهدافه في واحد من أكثر المجاالت حساس���ية 

بالنس���بة لليه���ود األميركيي���ن. وهو يفعل ذلك بواس���طة 

اس���تغالل القوانين والقواعد الموجودة وتوجيهها من أجل 

خدمة أهدافه، حتى بثمن الصدام مع القيادة اليهودية في 

الشتات ومع وزارة الخارجية اإلسرائيلية”.

وأردف أن “بينيت يفعل ذلك بواسطة التضليل. وفي هذه 

الح���ال، كي ال يعتبر ’تعزيز الهوي���ة اليهودية والعالقة مع 

إسرائيل’ أنه موضوع ديني آخر وإنما كموضوع سياسي. وهو 

يصور الموضوع كمش���كلة تقنية – إجرائي���ة، تحويل أموال 

تركز عل���ى التربية، من أج���ل تمرير دروس ف���ي اليهودية، 

األرثوذكس���ية، وحرب ضد العداء للسامية ونزع الشرعية عن 

إسرائيل في الجامعات”.

التابع���ة  المالي���ة  لجن���ة  أن  إل���ى  بورتوغيل���ي  وأش���ار 

ل�”الهس���تدروت الصهيونية العالمية” صادقت، األس���بوع 

الماضي، على تحويل 5ر11 مليون ش���يكل من وزارة الخدمات 

الدينية ومبلغ 5ر10 مليون شيكل من وزارة التربية والتعليم، 

وهما وزارت���ان يتوالهما بينيت، إضافة إلى وزارة الش���تات، 

وأن غاية هذين المبلغين منظمات حريدية خارج إس���رائيل 

ولتمويل مش���اريع ديني���ة، من دون نش���ر مناقصات لكي ال 

تتقدم منظمات أخرى لها. 

ولف���ت إلى أن تحوي���ل أموال من وزارتي األدي���ان والتربية 

والتعليم إلى “الهس���تدروت الصهيوني���ة العالمية” يجري 

في إطار اتفاق “لم يتم كش���فه أمام الجمه���ور”. لكن وفقا 

لبورتوغيل���ي، فإن هذا االتفاق يعني تحويل “الهس���تدروت 

الصهيونية العالمية، إلى قن���اة لتحويل أموال من الحكومة 

اإلس���رائيلية إلى القطاع األرثوذكسي والقطاع الحريدي في 

الواليات المتحدة وأوروبا”.

وخل���ص بورتوغيلي إل���ى أنه “وفق���ا لنتنياه���و وبينيت، 

مسموح إلس���رائيل أن تتدخل في ش���ؤون الواليات المتحدة 

والدول الغربية الداخلية بواسطة تمويل جمعيات ومنظمات 

ديني���ة وأخرى محلي���ة، لكن يحظر على ه���ذه الدول تمويل 

جمعيات إس���رائيلية” في إش���ارة إلى “قان���ون الجمعيات” 

الذي قاد نتنياهو عملية سنه، بهدف منع تمويل المنظمات 

الحقوقية اإلسرائيلية التي تكشف ممارسات إسرائيل بحق 

الفلسطينيين في المناطق المحتلة.

بينيت يحول ميزانيات من وزارته 
إلى منظمات دينية استيطانية مقربة منه وداعمة له!

اسرائيل اليمينية: حصة أكبر لالستيطان.
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تحذيرات إسرائيلية متطابقة من مغبة 
تعميق التحالف بين روسيا وإيران!

*قيام روسيا بنشر قاذفات حربية استراتيجية في قاعدة 

إيرانية خطوة استراتيجية مقلقة قد تنعكس سلبا على 

إسرائيل* إسرائيل قد تدفع في المستقبل ثمن هذا 

التحالف من طريق تعزيز قدرات إيران وحزب الله*

قالت عدة تحليالت إس���رائيلية إن قيام روس���يا مؤخرا بنشر قاذفات حربية 

اس���تراتيجية من طراز »توبوليف- 22« وطائرات حربية من طراز »سوخوي 34« 

في قاعدة همدان غرب إيران خطوة استراتيجية مقلقة قد تنعكس سلبا على 

إسرائيل.

وأكد يوسي ميلمان، المحلل العسكري في صحيفة »معاريف«، أن االعتبارات 

الروس���ية من وراء هذه الخطوة أوسع بكثير من تقديم المساعدة لنظام بشار 

األسد في سورية، مش���يرا إلى أنه من ناحية موسكو هذه ليست مجرد خطوة 

تكتيكية من أجل تقوية األس���د وضرب تنظيمات المتمردين، بل هي خطوة 

انتشار اس���تراتيجي أوس���ع بكثير، هدفها زيادة النفوذ الروسي في الشرق 

األوس���ط. كما أنها إش���ارة من موس���كو وطهران إلى حرارة العالقات بينهما 

وبصورة خاصة إلى تعاونهما العسكري.

وأضاف أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين يستغل فرصة انتهاج سياسة 

خارجية وأمنية مترددة وغير مركزة وغير مترابطة من جانب الواليات المتحدة 

بقيادة الرئيس باراك أوباما، فالسياس���ة األميركية تحاول تفادي التدخل في 

النزاعات البعيدة عنها، ولو كان الثمن االنزالق إلى سياسة انعزالية. ومن أجل 

تحقيق أهدافها تزيد روس���يا تعاونها مع مصر والسعودية وتعرض بيعهما 

سالحًا. هذا باإلضافة إلى المصالحة بين بوتين والرئيس التركي أردوغان.

ومضى قائاًل: 

تّدعي مصادر إس���رائيلية أن نشر الطائرات الروسية في إيران ال يشكل في 

هذه اللحظة تحديًا، وبالتأكيد ال يشكل خطرًا على المصالح اإلسرائيلية العليا. 

لكن التش���ديد هو على اللحظة الراهنة. ومن الواضح أن هذه الخطوة الروسية 

المفاجئة،  في حال اس���تمرارها، يمكن أن تؤدي إلى نتائج س���لبية وقد تؤثر 

على االس���تراتيجيا اإلسرائيلية. فمن الواضح  لمتخذي القرارات في إسرائيل 

وللمستوى العسكري كذلك، أن موس���كو تحاول أن تدق إسفينًا بين الواليات 

المتحدة وحلفائها التقليديين في المنطقة، وال ش���يء ينجح أكثر من النجاح. 

ومن هنا، فإن القدس والرياض وأنقرة والقاهرة ترغب في أن تكون إلى جانب 

النجم الصاعد في سماء الشرق األوسط واالبتعاد عن النجم األميركي اآلخذ في 

االضمحالل والس���قوط. لكن مصر والسعودية وحتى إسرائيل يفهمون اللعبة 

الروس���ية ودوافعها الحقيقية، وقبل كل شيء يدركون أن مغازلة روسيا لعبة 

خطرة بالنس���بة إليهم، وأنهم اس���تخدموا من دون رغبة منهم كحجارة لعب 

على رقعة الشطرنج الروسية.

من ناحيته رأى األس���تاذ الجامعي إيال زيس���ر، في س���ياق مقال نشره في 

صحيفة »يس���رائيل هيوم«، أن إسرائيل قد تدفع ثمن التحالف المتزايد بين 

موس���كو وطهران والذي بدأ ف���ي أيلول 2015 ويهدف إلى مس���اعدة الرئيس 

بشار األسد.

وقال إنه م���ن وجهة نظر طهران فإن مرابطة طائرات روس���ية في أراضيها 

تقويها ف���ي وجه الوالي���ات المتحدة وخصومه���ا اإلقليميين بم���ا في ذلك 

إس���رائيل. والحدي���ث ال يدور ح���ول حماية وخض���وع بل عن تع���اون قوتين 

عظميين- األولى روس���يا باعتبارها قوة عالمية، والثانية إيران باعتبارها قوة 

إقليمية-  تتقاسمان االستراتيجية واألهداف المشتركة في المنطقة.

وبرأيه فإن هذه الخطوة اإليرانية- الروس���ية موجهة أساس���ًا ضد واشنطن، 

ومع ذلك كان الرد األميركي مترددًا بحسب ما هو متوقع من اإلدارة األميركية 

الحالية برئاسة باراك أوباما التي ال يدفعها شيء حتى وال الفوضى اإلنسانية 

التي تحدث في س���ورية لفعل أي ش���يء والخروج من الجمود والشلل اللذين 

فرضتهما على نفس���ها. ويتأكد يومًا بعد يوم أن هذه اإلدارة ال تريد ببساطة 

س���ماع أي شيء عن الش���رق األوس���ط وكل خطواتها في هذه المنطقة باتت 

ُمسخرة من أجل رؤية ضيقة ووسائل اإلعالم وليست مبنية على نظرة تاريخية 

بعيدة المدى.

وتابع: إن ثمن هذه الش���راكة اإليرانية- الروس���ية والشلل األميركي يدفعه 

المدنيون في س���ورية، وتتم جبايت���ه اآلن في مدينة حلب في ش���مال هذه 

الدول���ة التي تتعرض للقصف الروس���ي. وبينما تتحدث موس���كو عن إصابة 

أه���داف لتنظيم “داعش” فإن الص���ور التي تصل من هن���اك ال تترك مكانًا 

للش���ك أن من يصاب نتيجة القصف الروس���ي لمدن س���ورية هم المتمردون 

والس���كان الذين يؤيدونهم. لو كانت إسرائيل تسمح لنفسها بأن تفعل في 

لبنان وغزة ولو بنس���بة 1 باأللف مما يفعله الروس في سورية لكان العالم كله 

قد وقف على قدميه. وفي غضون ذلك اكتش���فت روسيا ما سبق أن اكتشفته 

إس���رائيل أيضًا، وهو أن القصف الجوي غير كاٍف، وأن الجيش الس���وري الذي 

يعتم���د الروس عليه من أج���ل خوض المعارك البرية بات ُمس���تنزفًا وبإمكان 

المتمردين الصمود في وجهه. وبناء على ذلك ال تستبعد روسيا إمكان القيام 

بخطوة سياس���ية تضمن لها تحقيق أهدافها في س���ورية من دون الغرق في 

أتون الحرب األهلية الدائرة في هذه الدولة.

وأش���ار زيسر إلى أن ثمة احتماال بأن تدفع إسرائيل أيضًا ثمن هذا التحالف 

المتزايد بين موس���كو وطهران. فصحيح أنه على المدى البعيد يمكن أن تجد 

روسيا وإيران نفسيهما في مواجهة حول سؤال ما إذا كانت سورية األسد بعد 

االنتصار على المتمردين ستكون برعاية إيرانية أم روسية، لكن المشكلة من 

ناحية إسرائيل تظل كامنة في حقيقة أن إيران تعزز مكانتها وحصانتها في 

المنطقة في وجه أي خطوة ضدها، س���واء كانت أميركية أم إس���رائيلية. وفي 

اآلونة األخيرة جرى حديث حول انتش���ار قوات إيرانية في جنوب دمشق ليس 

بعيدا عن منطقة الحدود مع إس���رائيل. فضاًل عن ذلك، فإن حزب الله باعتباره 

ضلعًا ثالثًا في التحالف اإليراني- الروس���ي يزداد قوة. فهو يكتس���ب تجربة 

عسكرية عمالنية ويحصل على سالح متقدم، وبصورة غير مباشرة يحصل على 

اعتراف موسكو حتى لو لم يقر الروس بذلك. 

وخت���م قائال: واضح أن موس���كو ال تعمل بوعي وعن قصد ضد إس���رائيل بل 

على العكس، لكن إيران وحزب الله ليس���ا كذلك، وحتى لو كانت نيات روس���يا 

حيال إس���رائيل إيجابية فإن خطواتها في المنطق���ة تعزز التحدي من طرف 

إيران وحزب الله الذي تواجهه إسرائيل. ويبقى السؤال: هل تستطيع روسيا 

ف���ي ظل حدوث توتر أو حتى مواجهة بين هذه األطراف الحؤول دون ذلك؟ إن 

الجواب على ذلك موجود لدى الرئيس الروسي فالديمير بوتين.

وقال���ت ورقة “تقدير موقف” صادرة ع���ن “معهد أبحاث األمن القومي” في 

ت���ل أبيب أعدها إفرايم كام وتس���في ماغين، إنه م���ن الناحية العمالنية فإن 

اس���تخدام الطائرات الروس���ية انطالقًا من إيران ال يؤثر كثيرًا على إسرائيل، 

فروسيا في األساس تهاجم التنظيمات الجهادية في سورية )وهذه مصلحة 

إسرائيلية(، وال يختلف األمر كثيرًا بالنسبة إلسرائيل إذا خرجت طائراتها من 

روس���يا وسورية أو من إيران. كما أن خروج الطائرات للهجوم انطالقًا من إيران 

ليس من شأنه أيضًا التأثير على التنسيق المتفق عليه بين روسيا وإسرائيل، 

لكن األهم هو السياق العام للتعاون اآلخذ بالتوسع بين روسيا وإيران.
وأضاف���ت أن إيران تضغط اآلن من أجل التوصل إلى صفقة س���الح كبرى مع 
روسيا، والتي يتوقع أن تغير مكونات مهمة في قدراتها العسكرية، برغم أن 
التزود بمثل هذا الس���الح تم منعه في قرارات مجلس األمن للسنوات القريبة 
القادم���ة، ومن ش���أن إيران أن تحاول أن تس���تغل تواجد الطائرات الروس���ية 
أيضًا على أراضيها لتتم صفقة مثل هذه ومش���اركة روسيا أيضًا في توسيع 
البن���ى التحتية النووية اإليرانية المطروحة على جدول أعمال المحادثات بين 

البلدين، وذلك خالفًا لرغبة إسرائيل.

كتب برهوم جرايسي:

اختتم البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( في الثالث من الشهر، الجاري آب 

2016، دورته الصيفية، التي استمرت 11 أسبوعا، ليخرج إلى عطلة ستستمر 

قرابة ثالثة أش���هر. وبعد ذلك بأيام قليلة أق���رت الحكومة بإجماع وزرائها 

وأحزاب االئتالف، الموازنة العامة للعامين المقبلين، 2017 و2018، ما يوحي 

بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد ضمن ثبات حكومته الحالية لعامين 

آخري���ن على األقل، إذا لم تقع أحداث غير منظ���ورة حتى اآلن. وعلى الرغم 

من المش���احنات التي ش���هدها االئتالف الحاكم في األسابيع األخيرة، إال 

أنه أظهر حالة تماس���ك كبير، فسحت له المجال لسن المزيد من القوانين 

العنصرية والداعمة لالحتالل، وس���ط تواطؤ ومساهمة ملحوظة من كتلتي 

المعارضة “المعسكر الصهيوني” و”يوجد مستقبل”.

فق���د تمّيزت ال���دورة الصيفية بكثاف���ة القوانين العنصري���ة والداعمة 

لالحتالل واالس���تيطان، لتس���جل هذه الدورة ذروة غير مس���بوقة في عدد 

القواني���ن التي أق���رت بالقراءة النهائية، وارتف���اع اجمالي هذه الفئة من 

القوانين التي أدرجت على جدول أعمال الكنيس���ت. ووفق التقرير البحثي 

الجدي���د الصادر في األس���بوع الماضي عن مركز “م���دار”، فقد بات مدرجا 

على جدول أعمال الكنيس���ت، منذ افتتاح الوالية البرلمانية في أيار 2015 

)بعد االنتخابات(، وحتى نهاية الدورة الصيفية، 82 قانونا عنصريا وداعما 

لالحتالل، بزي���ادة 16 قانونا عما ظهر في التقرير ذاته الصادر بعد انتهاء 

الدورة الشتوية الماضية.

لك���ن ما هو أب���رز، كان عدد القواني���ن التي أقرت بالق���راءة النهائية، إذ 

ارتفع عددها خالل 11 أسبوعا إلى 14 قانونا، بدال من 6 قوانين حتى انتهاء 

الدورة الش���توية. ورأى التقري���ر أن ثالثة قوانين من الت���ي أقرت نهائيا، 

كان الكنيس���ت قد أقرها بالق���راءة التمهيدية في وقت س���ابق، ولكن تم 

دمجه���ا في قانونين آخرين. وعرض التقرير مدى تواطؤ كتلتي المعارضة 

“المعسكر الصهيوني” و”يوجد مستقبل”، مع هذه المشاريع، إذ أن جميع 

ن���واب الكتلتين متورطون، إما بالمب���ادرة أو التصويت تأييدا لقانون واحد 

وأكثر. 

لكن ال يمكن االس���تنتاج بأن هذه القفزة قد تحققت بفعل انضمام حزب 

“يسرائيل بيتينو” بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة، ألن هذه الكتلة 

كانت مبادرة وناشطة وداعمة للحكومة من دون أي تحفظ، في كل ما يتعلق 

بالقوانين العنصرية والداعمة لالحتالل. 

زوبعات عابرة
وكان نتنياه���و قد نجح م���ع افتتاح الدورة الصيفية في توس���يع قاعدة 

االئتالف الحاكم، بضم كتلة “يسرائيل بيتينو”، بزعامة أفيغدور ليبرمان 

إل���ى الحكومة، وبإس���ناد حقيبة الدف���اع لليبرمان، ما تم اعتب���اره “اقصاء 

مهينا” للوزير السابق موشيه يعلون. وقد رافقت هذه الخطوة ضجة عارمة، 

توّهمت أوس���اط معينة بأن نتنياهو قد ال يصمد أمامها طويال، خاصة وأن 

الضجة انتشرت في الحلبتين السياسية واإلعالمية.

إال أنه بعد مرور شهرين يتضح أكثر أن حجم تلك الضجة كان أضعف من 

أن يش���كل خطرا على شخص نتنياهو ومس���تقبله السياسي، ألن الشخص 

الذي يقف من ورائها، ليس ش���خصية ش���عبية جارفة. كذلك فإن الوجوه 

الت���ي ظهرت ح���ول تلك الضجة، وأبرزه���ا إيهود باراك، ه���ي أيضا تبقى 

وجوها شاحبة شعبيا، من دون رصيد قادر على تهديد مكانة نتنياهو.

لكن األس���اس في هذا االس���تنتاج، هو أن نتنياهو مدعوم باألساس من 

أوس���اط اليمين األشد تطرفا، التي أحكمت سيطرتها على حزب “الليكود” 

بدع���م من نتنياهو ذات���ه. كذلك فإن حيتان المال، ووس���ائل اإلعالم التي 

يس���يطر بعضهم عليها، مستمرون في دعم نتنياهو، وخلق رأي عام داعم 

نوعا ما له.

ووق���ف نتنياهو أمام عدة زوبعات في األس���ابيع األخي���رة، عدا “ضجة” 

اس���تبدال يعلون بليبرمان، ومن أبرزها جولتا “غضب” لكتلة تحالف أحزاب 

المس���توطنين “البيت اليهودي”، وزعيمه وزير التعلي���م نفتالي بينيت. 

األولى على خلفية مطالبة بينيت بتعيين سكرتير عسكري للطاقم الوزاري 

المقلص للشؤون األمنية والعس���كرية، ليزود الوزراء بالمعلومات. والجولة 

الثاني���ة، كانت على خلفية اعتراض بيني���ت وكتلته على محاولة نتنياهو 

اجراء تغييرات في عمل ش���ركة البث العام، التي ستحل محل سلطة البث 

العام القائمة.

وفي الحالتي���ن كان واضحا ع���دم جدية الخالف بي���ن الجانبين، وأن من 

خل���ف كل هذا محاولة كتلة “البيت اليهودي” بث رس���الة: “نحن هنا”، إذ 

أن تحالف المس���توطنين أظهر قلقا خفّيا من تولي ليبرمان حقيبة الدفاع، 

لم���ا في ذلك من احتمال أن تتعزز قوة ليبرمان في المس���توطنات، رغم أن 

قوته في المعاقل السياس���ية لمستوطنات الضفة تالمس الصفر، وأن قوة 

ليبرمان، الهزيلة أيضا هناك، هي في بعض المستوطنات الكبرى.

وبعد هذا، وخالله، ظهرت سلس���لة ملفات الفساد، التي ما زال التحقيق 

األولي جاريا فيها، ولكن طبيعة الشبهات، بموجب ما يرد في وسائل اإلعالم 

حتى اآلن، ليس���ت من المس���توى الذي يطيح برئيس وزراء، إال إذا تكشفت 

قضايا أخرى، ليست معروفة حتى اآلن، أو أنه لم يجر تسريبها للرأي العام.

الميزانية لم تكن عقبة
مقاب���ل هذا، فق���د نجح نتنياهو ف���ي ضمان اس���تقرار حكومته الحالية 

لعامي���ن اضافيين، على األقل، بعد أن صادقت الحكومة بعد اختتام الدورة 

الصيفية على الموازنة العام���ة المزدوجة للعامين المقبلين 2017 و2018، 

إذ أن “موس���م” اقرار الموازنة يكون فرصة لكافة أحزاب االئتالف للضغط 

عل���ى الحزب الحاكم في قضايا مختلفة، لكون القانون يلزم الحكومة بإقرار 

الموازنة في الكنيس���ت في تواريخ محددة، ولهذا ف���إن غالبية الحكومات 

اإلسرائيلية سقطت في أجواء المصادقة على الموازنة العامة. 

وكان نتنياه���و قد واجه معارض���ة وزير المالية موش���يه كحلون، إلقرار 

ميزاني���ة مزدوجة، وه���و نمط ليس مألوف���ا في العالم، س���وى في مملكة 

البحري���ن، التي تتبع هذا النمط من الميزانية العامة. والحقا تراجع كحلون 

عن موقفه. وحس���ابات نتنياهو ليس���ت اقتصادية، ب���ل على العكس، ألن 

كل تجارب الس���نوات الس���ابقة، منذ العام 2009، وحتى الي���وم، بّينت أن 

التقدي���رات التي ُبنيت على أساس���ها الميزانيات لم تصمد. فحس���ابات 

نتنياهو هي سياس���ية حزبية، واهتمامه األساس هو إبعاد نفسه وحزبه 

عن ضغوط أحزاب االئتالف الحاكم.

وقد أثبتت التجربة أن أحزاب االئتالف تسعى لتحقيق مكاسب سياسية 

ومالية، ف���ي فترة اقرار الموازنة العامة، ك���ون القانون يحدد مهلة زمنية 

إلق���رار الموازنة، وإذ ل���م تنجح الحكومة بها، يتم حله���ا تلقائيا، والتوجه 

إلى انتخاب���ات برلمانية. ولذا رأين���ا أن الغالبية الس���احقة من الحكومات 

اإلس���رائيلية قد س���قطت في فت���رة اق���رار الموازنة العام���ة، علما أن آخر 

انتخاب���ات جرت في موعده���ا القانوني، وبعد أن اس���تكمل البرلمان فترة 

واليته القانونية، كانت في العام 1988، ومنذ ذلك الحين تشهد إسرائيل 

حالة من عدم استقرار الحكومات والبرلمانات.

وحس���ب القانون القائ���م، فإن االنتخاب���ات المقبلة يج���ب أن تكون في 

خري���ف الع���ام 2019، إال أن نتنياهو ضمن حت���ى اآلن ثباتا لحكومته حتى 

خري���ف العام 2018، إذ طالما أن الحكومة أقرت الميزانية، فإن تمريرها في 

الكنيست، حتى قبل نهاية العام الجاري يصبح مضمونا. وستدعو الحكومة 

إلى جلس���ة استثنائية للكنيست في ش���هر أيلول المقبل، إلقرار الموازنة 

العامة بالقراءة األولى. وبعد ذلك تش���رع اللجان البرلمانية ذات الشأن في 

اقرار بنود الميزانية قبل طرحها على الهيئة العامة الحقا القرارها نهائيا.  

 

استطالعات الرأي
ظه���ر في األي���ام األخيرة ع���دد من اس���تطالعات الرأي ح���ول التركيبة 

البرلماني���ة، في ما لو ج���رت االنتخابات في هذه المرحل���ة، والنتيجة التي 

يمك���ن القبول بها لهذه االس���تطالعات هي أن اليمين المتش���دد الحاكم 

حاليا س���يعزز قوته االجمالية بقليل، وإن كان الليكود سيخس���ر بعضا من 

مقاعده، لحساب كتل اليمين المتشدد الشريكة في الحكم؛ فالليكود حقق 

في االنتخابات السابقة قوة زائدة اقتنصها بغفلة من قوائم اليمين األشد 

تطرفا، وحس���ب هذه االس���تطالعات، فإن تلك األحزاب ستستعيد بعضها 

منها في ما لو جرت االنتخابات في هذه األيام.

ولكن التفاصيل التي نش���رت في اس���تطالعات الرأي ج���اءت مبالغا بها، 

فمثال، منح أحد االس���تطالعات 21 مقعدا لحزب “يوجد مس���تقبل” بزعامة 

يائي���ر لبيد، بدال م���ن 11 مقعدا الي���وم، فيما منح االس���تطالع ذاته كتلة 

“يهدوت هتوراة” للمتدينين المتزمتين )الحريديم( األشكناز 11 مقعدا، 

ب���دال من 6 مقاع���د اليوم رغم أن 95% م���ن أصوات ه���ذه الكتلة تأتي من 

جمهور الحريديم األش���كناز، وهو لم يضاعف نفس���ه خالل عام ليصل إلى 

هذه النتيجة. ولربما أن التعبير األقوى لالستخفاف بهذه النتيجة، جاء من 

وزير الصحة، يعقوب ليتس���مان، الشخصية االولى في “يهدوت هتوراة”، 

إذ قال إلذاعة الجيش اإلسرائيلي متهكما: نعم ستحصل “يوجد مستقبل” 

على 21 مقعدا، ولكن فرصها كما هي فرص حصول “يهدوت هتوراة” على 

11 مقعدا. 

وأشارت عدة استطالعات إلى هبوط حاد في قوة “المعسكر الصهيوني”، 

م���ن 24 مقع���دا اليوم إلى 10 مقاع���د، في ما لو ج���رت االنتخابات في هذه 

األي���ام. فصحي���ح أن الخالف���ات الداخلي���ة، والتقلب���ات في خط���اب قادة 

“المعس���كر”، ستتس���بب في تراجع قوته، ولكن ليس إلى هذا الحد، الذي 

يظهر في استطالعات الرأي، فاالس���تطالعات تتجاهل القواعد التاريخية 

التقليدية لحزب “العمل”، التي حجمها يتجاوز عدد المقاعد الذي تتوقعه 

استطالعات الرأي.

وطالم���ا أن االنتخاب���ات ال تلوح ف���ي األفق، فإن اس���تطالعات الرأي ليس 

بمقدوره���ا أن تتوقع النتيجة االقرب إلى الواقع، بل س���تؤثر عليها أجواء 

سياسية واعالمية عابرة.

المعارضة تنافس في ساحة اليمين
العامل األقوى الذي يساهم في تعزيز قوة اليمين المتشدد الحاكم، هو 

أن هذا اليمين وزعيمة نتنياهو ال يجدان أمامهما معارضة حقيقية، تطرح 

البديل السياس���ي؛ فكتلت���ا المعارضة الصهيونية األكبر في الكنيس���ت 

“المعسكر الصهيوني” و”يوجد مستقبل”، تنافسان اليمين على أجندته، 

وهذا االس���تنتاج تعزز بش���كل كبير منذ مطلع العام الجاري 2016، حينما 

تبنى حزب “العمل” البرنامج الجديد لرئيسه إسحاق هيرتسوغ، والقاضي 

بانفصال أحادي الجانب عن الضفة الغربية المحتلة، بعد تحويل التجمعات 

الفلسطينية الس���كانية الكبرى إلى كانتونات مغلقة محاصرة، “إلى حين 

تسنح الظروف للتفاوض على حل الدولتين”، حسب ما ورد في البرنامج.

وتبع ذلك خطاب هيرتس���وغ الشهير قبل أشهر قليلة، وقال فيه ألعضاء 

ح���زب العمل إنه “يجب وقف خلق انطباع ب���أن الحزب يحب العرب”. ولكن 

االثب���ات الفعلي النغماس هاتي���ن الكتلتين في أجن���دة اليمين، هو أداء 

نواب الكتلتين في القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل، إذ أن كل نواب 

الكتلتين ال� 35 متورطون بهذه القوانين، إما بالمبادرة أو بالمش���اركة في 

المبادرة، أو التصويت تأييدا من قانون واحد وأكثر.

وزاد على هذا، مبادرة كتلة “المعسكر الصهيوني”، في الدورة الصيفية 

المنتهية، إلى مش���روع قانون يدعو إلى استكمال بناء جدار االحتالل على 

طول غور األردن، وبش���كل يجعل من منطقة أريحا جيبا محاصرا، وصوال إلى 

غرب جنوب الخليل. 

كذلك فقد برزت كتلة “المعس���كر الصهيون���ي” في المبادرة إلى قانون 

آخر يقمع الحريات، ويقضي بفرض غرامات باهظة على ش���بكات التواصل 

االجتماعي، في حال رفضت حذف منش���ورات تعتبرها إس���رائيل تحريضا 

على االرهاب، وبقصد ما يناهض سياس���اتها واحتاللها. في حين أن كتلة 

“يوجد مس���تقبل” كانت قد ش���اركت في مبادرة لسلس���لة م���ن القوانين 

العنصرية، خاصة تلك الت���ي تعاقب عائالت منفذي العمليات في الضفة 

والقدس المحتلة.

وقد أظهر التقرير الدوري للقوانين العنصرية والداعمة لالحتالل السابق 

ذكره هنا، اس���تفحال تواطؤ كتلتي المعارض���ة المذكورتين مع القوانين 

العنصرية والداعمة لالحتالل، إذ تبين أن اعتراض “المعسكر الصهيوني” 

على هذه القوانين في الدورة الصيفية، كان بنس���بة 5ر26%، بدال من %41 

في الدورتين السابقتين. فيما هبطت نسبة اعتراض “يوجد مستقبل” من 

33% إلى أقل من %24. 

الدورة المقبلة
مالمح الدورة البرلمانية الشتوية التي ستفتتح في نهاية تشرين األول 

المقب���ل، باتت واضحة من���ذ اآلن، إذا لم تحدث أي مفاج���آت غير منظورة. 

فالمش���روع األكبر في تلك الدورة س���يكون اقرار الموازنة العامة لعامين، 

وكما ذكر هن���ا فطالما أن الحكومة أقرت الموازنة باإلجماع، فإن هذا يعني 

تمري���ر الميزانية بس���هولة في الكنيس���ت، إذ ال تظهر جي���وب معارضة 

للميزانية بين نواب االئتالف الحاكم.  

وباإلمكان القول إن كل كتل االئتالف الحاكم، وحتى وإن كان بعضها يرى 

أن االنتخابات المقبلة س���تعزز قوته، ليست معنية بحل الحكومة الحالية، 

كون تركيبتها تحقق مكاس���ب سياس���ية واقتصادية جّمة للشرائح التي 

تمثلها، وأولها جمهورا المستوطنين والحريديم. وكما يبدو منذ اآلن، فإن 

الحالة الوحيدة التي من الممكن أن تقلب كل المعادالت، هو ظهور جوانب 

أخط���ر مما يظهر حاليا، في ما يتعلق بش���بهات الفس���اد الجاري التحقيق 

فيها في محيط نتنياهو. 

دورة الكنيست الصيفية: 

غزارة في القوانين العنصرية واستقرار ائتالفي 
يعكسه تمرير الموازنة العامة

*نتنياهو يواجه زوابع سياسية وأخرى متعلقة بفساد سلطته ولكن حتى اآلن ال يوجد ما يطيح به 

*أحد أسباب قوة نتنياهو واليمين المتشدد هو غياب البديل *كتلتا المعارضة “المعسكر الصهيوني” 

و”يوجد مستقبل” تنافسان اليمين في ساحاته *استطالعات الرأي تعرض نتائج قسم منها ليس منطقيا*

الكنيست: شرعنة العنصرية متسارعة.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي
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في غربــة الوطن
تحرير: روضة كناعنة وإيزيس نصير

من إصدارات »مدار«

ترجمة: سالفة حجاوي

استمرار تراجع الصادرات ألميركا 
وآسيا وارتفاعها ألوروبا

قال التقري���ر الدوري لمكتب االحص���اء المركزي حول التجارة 

اإلسرائيلية الخارجية، من استيراد وصادرات، عن األشهر الثالثة 

من أيار إلى تم���وز 2016، إن الصادرات اس���تمرت في تراجعها 

إل���ى الواليات المتحدة األميركية، وأيضا إلى القارة اآلس���يوية، 

برغم الطموح اإلسرائيلي لزيادتها في الشرق األقصى، في حين 

واصلت الصادرات ارتفاعها إلى القارة األوروبية.

وتبين من معطيات االستيراد أنه استمر في االرتفاع من دول 

االتحاد األوروب���ي، إذ ارتفع في الفترة الت���ي يرصدها التقرير 

بنس���بة 2ر11%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2015، 

وكانت تلك الزيادة اس���تمرارا للزيادة بنس���بة قاربت 31%، بين 

شباط ونيسان من العام الجاري، مقارنة مع األشهر الثالثة هذه 

من العام الماضي.

كما ارتفع االس���تيراد من الدول اآلسيوية، في األشهر الثالثة 

التي يذكرها التقرير، بنس���بة 5ر18%، اس���تمرارا لزيادة بنسبة 

4ر23% في األشهر الثالثة التي سبقت األشهر الثالثة موضوع 

التقري���ر. وتراجع االس���تيراد من باقي دول العالم بنس���بة %5، 

اس���تمرارا النخفاض من ذات الدول بنس���بة تزيد عن 22% بين 

شباط ونيسان من العام الماضي.

أم���ا في ما يتعلق بالصادرات، فق���د ارتفعت إلى دول االتحاد 

األوروبي، في األش���هر الثالثة من أيار إلى تموز بنس���بة 1ر%14، 

استمرارا الرتفاع بنسبة 5ر5% في األشهر الثالثة التي سبقت. 

بينما تراجعت الصادرات إلى الواليات المتحدة بنس���بة 5% في 

الفت���رة التي يرصدها التقرير، وهذا اس���تمرار لتراجع بنس���بة 

4ر5% في األشهر الثالثة التي سبقت.

كما تراجعت الصادرات إلى الدول اآلس���يوية بنس���بة 6ر%18، 

استمرارا لتراجع بنسبة 4ر31% في األشهر الثالثة التي سبقت 

األشهر موضوع التقرير. وكانت إسرائيل قد قالت في كثير من 

المناس���بات إنها تطمح إلى رفع صادراتها إلى الشرق األقصى، 

مع تركيز خاص على الصين والهند، اضافة إلى س���عيها البحث 

عن أس���واق في أفريقيا واميركا الالتينية. ولكن تبين أن أسعار 

البضائع اإلسرائيلية ال يمكنها الصمود في المنافسة مع بضائع 

دول أخرى، بش���كل خاص في دول مستوى المعيشة فيها أدنى 

بأضعاف مما هو عليه في الدول المتطورة وإسرائيل.

استمرار التمييز ضد العرب 
في التوظيفات الحكومية

أظهرت معطيات رس���مية جديدة أن التمييز ضد المواطنين 

العرب في إس���رائيل مس���تمر عل���ى مس���توى التوظيفات في 

ال���وزارات، وهن���اك وزارات مركزية، مثل مكت���ب رئيس الوزراء 

ووزارة الخارجية، ال يتعدى فيها العرب نسبة %2. 

ويجري الحديث أساسا عن المكاتب المركزية للوزارات، وليس 

المؤسسات التابعة لكل واحدة من الوزارات.

وتبي���ن من تقرير عرض على لجنة برلمانية ذات صلة، أنه في 

ه���ذه المرحلة يوجد 20953 موظفا وموظف���ة في تلك الوزارات، 

وع���دد الموظفين والموظفات العرب فيها بل���غ 1988، ما يعني 

نس���بة تقل عن 5ر9% من اجمالي الموظفين، في حين أن نسبة 

العرب من اجمالي السكان من دون القدس والجوالن هي %18. 

ويتبين أن ما يرفع نس���بة العرب، ه���ي التوظيفات في وزارة 

الداخلية، التي تصل نسبة العرب هناك إلى 63% من أصل 681 

موظفا )428 عربيا(، وحس���ب تفس���ير التقرير، فإن هذا االرتفاع 

نابع أيضا من إشغال العرب أقساما تعنى بالمجتمع العربي من 

بينها األديان.

ومن دون التوظيف في وزارة الداخلية 
تهبط النسبة إلى أقل من 7ر%7. 

ونرى في القائمة أن نس���بة العرب في مكت���ب رئيس الوزراء 

1% من أصل 953 موظفا، بمعنى 9 موظفين فقط. ونسبة العرب 

في وزارة الخارجية، ومثلها وزارة األمن الداخلي )الش���رطة( %2. 

والنس���بة في وزارة المالية 3% من أص���ل 1254 موظفا وموظفة. 

والظاهرة قائمة أيضا في وزارات اجتماعية، مثل وزارة التعليم، 

فعلى الرغم من أن نس���بة الطالب العرب من اجمالي الطالب في 

المدارس اإلس���رائيلية في حدود 24%، فإن نسبة الموظفين في 

المكات���ب المركزية للوزارة ال تتع���دى 9%، وهم 190 موظفا من 

أصل 2207 موظفين، من بينهم مفتشو مدارس.    

وهذه الظاهرة مس���تمرة، على الرغم من أن الكنيست سن قبل 

عدة س���نوات قانونا يمنع التمييز في العمل، اضافة إلى س���ن 

أنظمة تدعو إل���ى التمييز التفضيلي، بمعن���ى اصدار عطاءات 

لشرائح محددة بهدف سد الفجوة، ومن بينها العرب، إال أن هذا 

ال ُيطبق على أرض الواقع.

تقرير: إسرائيل من أكثر الدول سوءا 
في دفع تعويضات القضايا المالية

قال تقري���ر جديد للبنك الدولي إن إس���رائيل من أكثر الدول 

س���وءا التي يحص���ل فيها الش���خص الذي يرفع دع���اوى مالية 

ويكس���بها على األموال المس���تحقة، إذ تم ادراج إسرائيل في 

المرتبة 166 من أصل 189 دولة دخلت في قائمة التدريج. 

كما أن إسرائيل تحل في المرتبة قبل األخيرة من حيث معدل 

طول الفترة التي يحصل فيها الشخص على أمواله. 

وكان���ت أكثر الدول س���وءا من بين ال���دول المتطورة األعضاء 

في منظمة التع���اون OECD، اليونان، التي يصل فيها التأخير 

إلى 1580 يوما، تليها إس���رائيل- 975 يوما، وبفجوة كبيرة تحل 

اس���بانيا - 510 أيام، وبريطانيا- 437 يوم���ا، والمانيا- 429 يوما، 

والوالي���ات المتحدة األميركية- 420 يوم���ا، واليابان- 360 يوما، 

بينما أس���رع الدول في دفع المس���تحقات كانت النرويج - 280 

يوما.  

وقالت وزارة العدل إن وزيرتها أييليت شاكيد تعمل في هذه 

األيام على اعداد أنظمة جديدة، تهدف إلى تس���ريع االجراءات 

القضائية إلنه���اء الدع���اوى المالية، ومعها أنظم���ة أخرى من 

شأنها أن تسّرع دفع األموال المستحقة. 

فاجأ النمو االقتصادي األوس���اط اإلسرائيلية بأن سجل في النصف األول من 

العام الجاري ارتفاعا بنس���بة 9ر2% بمعدل س���نوي، وهو أعلى من التقديرات 

المنخفضة لنمو هذا العام، الصادرة عن وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي 

وهي بنس���بة 4ر2%. والس���بب في هذا االرتفاع هو أن مكتب االحصاء أخطأ في 

تقديراته للنمو في الربع األول من العام الجاري حينما قال إنه ارتفع بنس���بة 

8ر0%، ليتبين في آخر تقرير أن نمو الربع األول ارتفع بنسبة 2ر2%، بما يعني 

ثالث���ة أضعاف التقديرات األولى. بينما ارتفع النمو في الربع الثاني بنس���بة 

7ر%3.

ويق���ول التقرير إن النمو س���جل ف���ي الربع الثان���ي ارتفاعا حادا، نس���بيا، 

بنس���بة 7ر3%، بع���د أن ارتفع في الربع األول بنس���بة 2ر2%، وفي الربع األخير 

م���ن العام 2015 بنس���بة 7ر3%. وج���اء أن االرتفاع في الرب���ع الثاني ناجم عن 

ارتفاع االس���تهالك الفردي العام، بنسبة 5ر9%، وارتفاع الصرف العام بنسبة 

7ر8%، كما ارتفعت االس���تثمارات في العقارات بنسبة 1ر4%، وارتفع اجمالي 

الصادرات، بمعنى ص���ادرات البضائع والخدمات معا، بنس���بة 8ر3%، علما ان 

صادرات البضائع وحدها تش���هد تراجعات منذ قرابة العامين، بينما صادرات 

الخدمات تس���جل ارتفاعات حادة، ما يبقي اجمالي الصادرات في حالة ارتفاع 

مستمر، وإن كانت بنسب أقل من السنوات القليلة الماضية.

ويضيف التقرير أن االس���تهالك على مس���توى الفرد، وهو مقياس مستوى 

المعيش���ة، س���جل في الربع الثاني ارتفاعا بنس���بة 2ر5%، بعد ارتفاع بنسبة 

6ر2% ف���ي الربع األول من العام الجاري. إال أن النس���بة للنصف األول من العام 

الجاري سجلت ارتفاعا ب� 8ر%2. 

وكم���ا ذكر، فإن مكت���ب االحصاء كان قد اعلن في ش���هر أي���ار الماضي، أن 

نس���بة النمو في الرب���ع األول من العام الجاري ارتفعت بنس���بة 8ر0%، وكانت 

هذه التقديرات قد قادت إل���ى عناوين صارخة، حول األوضاع االقتصادية، إال 

أن���ه بعد فترة قصيرة جرى تعديل التقدي���رات للربع األول إلى 3ر1%، ثم في 

منتصف الش���هر الماضي ع���ّدل المكتب التقديرات م���ّرة ثانية ليتحدث عن 

نس���بة 7ر1%، أما في التقرير األخير الصادر في األس���بوع الماضي، فقد تبين 

أن النمو ارتفع في الربع األول بنس���بة 2ر2%، ما يعني أقرب إلى ثالثة أضعاف 

التقديرات األولى. وتدعي أوس���اط في مكتب اإلحصاء أن التقديرات األولى ال 

تش���مل دائما كل مركّبات النمو، إذ أنه الحقا تتكش���ف أمور أكثر، تؤدي إلى 

تغيير التقديرات. 

ت على تراجع حاد ليس فقط في 
ّ
وبحس���ب المكتب فإن التقديرات األولى دل

صادرات البضائع، وإنما أيضا في صادرات الخدمات بنسبة 2ر14%. إال أنه تبين 

الحقا للمكتب أن صادرات الخدمات لم تتراجع بل سجلت ارتفاعا، وفي التقرير 

األخير تبين أن صادرات الخدمات ارتفعت لوحدها بنسبة تالمس %26. 

وعل���ى أث���ر التقديرات األول���ى، كان بنك إس���رائيل المركزي ق���د أقدم في 

الش���هر الماضي على خفض تقديراته للنمو االقتصادي للعام الجاري 2016، 

إلى نس���بة 4ر2%، وهو التخفيض الثاني في غضون ثالثة أش���هر. وساهم في 

خفض التقديرات، التي باتت أقرب إلى الركود، األخذ بعين االعتبار أن نس���بة 

التكاثر السكاني في العامين الماضيين، وكما يبدو الجاري أيضا، قد بلغت %2 

سنويا. وتقول محافظة بنك إسرائيل المركزي، كارنيت فلوغ، إنها ال تتوقع أن 

يتأثر االقتصاد اإلسرائيلي بقدر كبير من خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 

مدعية أن االقتصاد اإلسرائيلي حصين في وجه الهزات العالمية، وأن التأثير 

سيكون طفيفا وغير ملموس. 

وحسب تقديرات البنك ذاتها فإن النمو االقتصادي في العام المقبل 2017 

س���يكون في حدود 9ر2%، بدال من 1ر3% وفق تقديرات نيسان الماضي. وقالت 

صحيف���ة “ذي ماركر” االقتصادية إن خفض تقديرات النمو للعام الجاري كان 

متوقعا، على أثر النمو الضعيف الذي ظهر في الربع األول من العام الجاري، إذ 

ارتفع بنسبة 3ر1% بوتيرة سنوية، وكان هذا ناجما عن التراجع في الصادرات، 

وخاصة صادرات البضائع.

ارتفاع تضخم تموز
وفي س���ياق األوضاع االقتصادية، س���جل التضخم المالي في ش���هر تموز 

الماضي، ارتفاعا بنسبة 4ر0%، وفق ما أعلنه مكتب االحصاء المركزي اإلسرائيلي 

في االس���بوع الماضي، إال أن هذا االرتفاع، للش���هر الراب���ع على التوالي، يبقي 

التضخم في األش���هر ال� 12 األخير “سلبيا”، بفعل تراجع التضخم في غالبية 

األشهر، وهي الحال القائمة في السنوات الثالث األخيرة، وهذا ناجم باألساس 

عن ضعف الحركة الشرائية، والتباطؤ االقتصادي.

وبّي���ن التقري���ر أن التضخم منذ مطلع العام الجاري س���ّجل ارتفاعا بنس���بة 

4ر0%، وهو االرتفاع الحاصل في الشهر الماضي، إال أنه حسب الوتيرة القائمة 

في الس���نوات الثالث األخيرة، فإنه في األشهر الخمس���ة المتبقية من العام 

الجاري 2016، بما فيه شهر آب الجاري، تظل وتيرة التضخم ضعيفة، وغالبا ما 

تكون س���لبية، لينتهي العام الجاري، وفق تقديرات المؤسسات االقتصادية 

الرسمية، بتراجع بنسبة قد تصل إلى نصف بالمئة.

كما يظهر من التقرير أن التضخم في األش���هر ال� 12 ما زال في حالة تراجع 

بنس���بة 6ر0%، وهو المقياس األهم لوتيرة التضخم. وبناء على الوضع القائم، 

اضافة إلى ارتفاع قيمة العملية المحلية- الش���يكل أمام الدوالر في األش���هر 

األخي���رة، فإن بنك إس���رائيل المركزي س���يبقي، كما يبدو، الفائ���دة البنكية 

األساسية، عند مس���تواها األدنى القائم منذ نحو عامين، وهي 1ر0%، دون أي 

مؤشر الرتفاعها.

وق���ال تقرير مكتب اإلحصاء إنه لوال االرتفاع المتواصل في أس���عار البيوت، 

لكان التضخم المالي قد تراجع في األش���هر ال� 12 األخيرة بنس���بة 5ر1%، بدال 

م���ن 6ر0%، كما هو  على أرض الواقع. وكانت أس���عار البيوت قد س���جلت في 

الش���هر الماضي تراجعا طفيفا، وهذا ألول م���ّرة منذ فترة طويلة. وقال تقرير 

آخر لمكت���ب االحصاء إنه بعد فحص معمق اكثر، تبين أن أس���عار البيوت قد 

سجلت في شهري أيار وحزيران تراجعا بنسبة 3ر%0.

وتأثر التضخم في الشهر الماضي من ارتفاع في أسعار الخضراوات والفواكه 

بنسبة 2ر7%، في حين سجلت أسعار الملبوسات تراجعا موسميا بنسبة 2ر%8.

ارتفاع أسعار البيوت بنسبة %8
في س���ياق متصل، قال تقرير جديد للمخمن الحكومي اإلسرائيلي الرئيسي 

إن أس���عار البيوت سجلت في األش���هر ال� 12 األخيرة ارتفاعا بنسبة 8%، على 

الرغم من أن التضخم المالي منذ ثالث س���نوات في حالة تراجع مستمر. إال أن 

ارتفاع أسعار البيوت تم لجمها في األشهر القليلة األخيرة، ففي الربع الثاني 

من العام الجاري ارتفعت األسعار بنسبة 5ر2%، فيما سجلت أسعار البيوت في 

شهر تموز الماضي تراجعا طفيفا.

لكن االرتفاع في أسعار البيوت، وكما هو قائم طيلة الوقت، لم يكن متساويا، 

إذ سجلت األس���عار في تل أبيب ومنطقتها الكبرى، حيث أعلى نسبة اكتظاظ 

س���كاني في إس���رائيل، ارتفاعا وصل إلى حد 13% في األشهر ال� 12 األخيرة، 

وخاصة فيما يتعلق بالبيوت الكبرى، من 4 غرف وأكثر. ففي تل أبيب بلغ معدل 

س���عر البيت بهذا الحجم حوالي 1ر3 مليون شيكل، ما يعادل 805 آالف دوالر. 

بينما سعر البيت بذات الحجم في حيفا بلغ 37ر1 مليون شيكل، ما يعادل 358 

ألف دوالر. ولوحظ أن أس���عار البيوت بهذا الحجم تراجعت في مدينة القدس 

بنسبة 3%، ليكون المعدل 94ر1 مليون شيكل، ما يعادل 504 آالف دوالر.

وكان تقرير حول ملكية البيوت في إسرائيل، صدر في االسبوع الماضي، قد 

أش���ار إلى ارتفاع بنسبة 10% في عدد األش���خاص الذين يملكون ثالثة بيوت 

وأكثر، مقارنة مع العام الماضي 2016. لكن نسبة االرتفاع األكبر كانت لدى من 

يملكون 10 بيوت وأكثر. ويقول التقرير إن 252ر1 مليون ش���خص في إسرائيل 

يملكون بيتا واحدا، زيادة بنس���بة 5% عن الع���ام الماضي، فيما أكثر من 209 

آالف ش���خص يملكون بيتين، زيادة بنس���بة 6%، و41543 ش���خصا يملكون 3 

بيوتا، زيادة بنسبة 9%، و10637 شخصا يملكون 4 بيوت )11%(، و3518 شخصا 

يملكون 5 بيوت )11%(، و1359 ش���خصا يملكون 6 بيوت )12%(، و678 ش���خصا 

يملكون 7 بيوت )18%(، و341 ش���خصا يملكون 8 بيوت )16%(، و196 ش���خصا 

يملكون 9 بيوت )6%(، ومن يملك 10 بيوت وأكثر بلغ عددهم في العام الجاري 

395 شخصا، بزيادة بنسبة 19% مقارنة مع العام الماضي 2015. 

النمو االقتصادي يفاجئ بارتفاع بنسبة 9ر2% في النصف األول من 2016
*أولى تقديرات النمو للربع األول كانت 8ر0%، ليتم تعديلها ثالث مرات آخرها 2ر2% *النمو في الربع الثاني ارتفع بنسبة 7ر%3*

تسعى الحكومة اإلس���رائيلية إلى إقرار الموازنة العامة للعامين المقبلين 

2017 و2018 بالقراءة األولى في الكنيس���ت، في الش���هر المقبل، أيلول، في 

جلسة استثنائية خالل العطلة الصيفية، كي يتسنى لها االنتهاء من اقرار 

الموازنة العامة حتى نهاية تش���رين الثاني المقبل، قبل ش���هر من الموعد 

النهائي الق���رار الموازنة األولي، بموجب القان���ون. ويبلغ حجم الموازنة في 

العام المقبل 2017 حوالي 454 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل 118 مليار دوالر 

تقريب���ا، في حين تبلغ ميزاني���ة 2018، حوالي 464 مليار دوالر، وهو ما يعادل 

121 ملي���ار دوالر، إال أن قرابة 25% من الميزانية س���يحّول لتس���ديد الديون 

والفوائد.  

وتعتم���د الميزانية ف���ي كل واحد م���ن العامين المقبلي���ن، على توقعات 

ب���أن يكون العجز في العام األول بنس���بة 9ر2% من حج���م الناتج العام، وفي 

العام التالي 2018، بنس���بة 7ر2%، عل���ى أن يهبط العجز في العام 2019، وفق 

التخطيط إلى نس���بة 5ر2%، إال أن مس���ؤولين في وزارة المالية يتوقعون أن ال 

تس���تطيع الحكومة الحفاظ على نس���بة العجز في العام 2019، بسبب صرف 

العامين المقبلين.

وبحس���ب التقديرات، فإن نس���بتي العج���ز التي تتوقعهم���ا الحكومة في 

العامين المقبلين، من ش���أنهما أن ترفعا الدين العام، من حيث نس���بته من 

اجمال���ي الناتج العام. فقد قال تقرير جديد إن حج���م الدين العام من حيث 

نس���بته من اجمالي النات���ج العام، بلغ في العالم الج���اري 1ر64%، وهي أدنى 

نس���بة يهب���ط اليها الدين الع���ام في تاري���خ االقتصاد اإلس���رائيلي. إال أن 

التخطيط الذي ُوضع قبل عدة سنوات، قال إن حجم الدين سيهبط حتى العام 

2015 إلى 60%، وهي النس���بة المفضلة في الدول المتطورة، رغم الحديث عن 

ضرورة تخفيضها إلى ما دون %60.  

وأكبر ميزانية هي كالعادة لوزارة الدفاع، التي س���تتجاوز في العام التالي 

60 مليار ش���يكل، أي ما يق���ارب 16 مليار دوالر، وس���تتلقى الوزارة زيادة في 

ميزانيتها بقيمة 6ر2 مليار ش���يكل، وهو ما يع���ادل 675 مليون دوالر. إال أن 

ميزانية الجيش تتلقى اضافات م���ن فائض الميزانية بما يتراوح ما بين 5ر1 

مليار إلى ملياري دوالر سنويا، في فائض مختلف الوزارات الذي ينتج كل عام، 

باألساس من مش���اريع ال تخرج الى حيز التنفيذ. يضاف إلى هذا أن الحكومة 

تتوقع زيادة الدعم العس���كري األميركي السنوي لها، بما يقارب مليار دوالر 

سنويا، ليرتفع إلى مستوى 4 مليارات دوالر سنويا، ابتداء من العام 2018.

وعل���ى الرغم م���ن التقليص���ات، إال أن الحكومة أقرت سلس���لة من زيادات 

الميزانيات، وخاصة تل���ك المخصصة للكتل البرلمانية في االئتالف الحاكم، 

كي توزعها على بنود تخدم مصالحها السياس���ية. وقد حذرت وزارة المالية 

م���ن أن الميزانيات التي حصلت عليها كتل االئت���الف الحاكم، لصرفها على 

بن���ود في الميزانيات، بلغت قيمتها 9 مليارات ش���يكل، موزعة على العامين 

المقبلين 2017 و2018، وهذه ميزانية ستخرق العجز في الموازنة العامة خالل 

العامين المقبلين. وحس���ب الوزارة، فإن هذه الميزانية س���تمنع الحفاظ على 

نس���بة عجز في العام المقبل 2017، ب� 5ر2% وفي العام التالي بنسبة 25ر%2. 

وسيرتفع العجز في العامين إلى نحو 9ر2%. وهذا ما يعترض عليه أيضا بنك 

إس���رائيل المركزي، وقسم الميزانيات في وزارة المالية، الذي حذر من أنه في 

حال استمر هذا الوضع، فإن ميزانية العام 2019 ستشهد تقليصات كبيرة.

فق���د قالت تقديرات قس���م الميزاني���ات في وزارة المالي���ة إن الصرف في 

ميزانيتي العامين المقبلين 2017 و2018، سيؤدي إلى عجز في ميزانية العام 

2019، بحوالي 20 مليار شيكل، وهو ما يعادل 2ر5 مليار دوالر، قبل احتساب ما 

ستخلفه ميزانية العام ذاته، ما سيشكل صعوبة أمام الحكومة للصمود أمام 

نسبة العجز المقرر لذلك العام وما قبله.

وقال قس���م الميزانيات إن هذا االس���تنتاج يتعزز م���ع توجهات تخفيض 

الضرائب، مقاب���ل زيادة الصرف في نواح متع���ددة، فمداخيل الضرائب في 

الع���ام 2019، من المتوقع أن تتراج���ع بقيمة 5ر12 مليار، ما يعادل 25ر3 مليار 

دوالر بسبب التخفيضات الضريبية، التي تطرحها ميزانيتا 2017 و2018.

وتتوقع وزارة المالية أن تسجل مداخيل الضرائب في كل واحد من العامين 

المقبلي���ن ذروة جديدة، ففي العام المقبل س���يصل حجم مداخيل الضرائب 

إلى 290 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل حاليا 75 مليار دوالر، في حين سترتفع 

مداخي���ل الضرائب في العام 2018 إلى 305 مليارات ش���يكل، وهو ما يعادل 

79 مليار دوالر.

وتبين م���ن التفاصي���ل األول���ى للموازنة العام���ة، أن مداخي���ل الضرائب 

س���تنخفض في العام المقبل 2017 بحوالي ملياري ش���يكل، من أصل الزيادة 

المتوقعة، وهو ما يع���ادل 520 مليون دوالر، بفع���ل التخفيضات الضريبية، 

التي اقرتها الحكومة، وأساس���ها سيتجه إلى كبار أصحاب رأس المال، وسط 

انتقادات واس���عة في األوس���اط االقتصادية، التي قال���ت إن هذا التقليص 

س���يأتي على حس���اب الميزانيات االجتماعية، وبالتال���ي ميزانيات الخدمات 

االجتماعية التي تقدمها الحكومة.

وسيتم تخفيض ضريبة الشركات من 25% اليوم، الى 24% في العام 2017، 

ونس���بة 23% في العام التال���ي 2018، رغم أن ضريبة الش���ركات كانت حتى 

س���نوات األلفين األولى 34%، وهذا التخفيض الحاد منع عش���رات المليارات 

عن الخزينة العامة، خالل 13 عاما. كما س���يتم تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 

1%. وكل هذه التخفيضات ال تس���اعد الشرائح الفقيرة، كون رواتب غالبيتها 

الس���احقة جدا ال تصل ال���ى مرتبة الحد األدنى الملزم بدف���ع ضريبة الدخل. 

وسيكون الضرر لهذه الشرائح من تقليص الخدمات االجتماعية، الملزمة بها 

الحكومة، بفعل التخفيض الضريبي، وتراجع المداخيل.

وكان تقرير لبنك إسرائيل المركزي صدر قبل شهرين، قال إن على إسرائيل 

ضخ 130 مليار ش���يكل س���نويا، ما يعادل 34 ملي���ار دوالر، كميزانية اضافية 

للميزانية القائمة، من أجل رفع مس���توى الخدمات التي تقدمها الدولة لتلك 

القائمة في الدول المتطورة، إذ أن ما تصرفه الدولة على الخدمات للمواطنين 

أق���ل من 31% من حج���م الناتج العام، في حين أن المع���دل القائم في الدول 

المتط���ورة األعضاء في منظمة OECD هو 42%، لتحل إس���رائيل في المرتبة 

الثانية، قبل مرتبة القاع األخيرة لدولة أستونيا.

الميزانية اإلسرائيلية العامة للعامين المقبلين- 239 مليار دوالر بالمعدل!
*أكثر من 25% من الموازنة العامة لتسديد الديون والفوائد *تقليص في الميزانية بنسبة 2% في كل واحد من العامين المقبلين *الصرف الحكومي 

سيرتفع بنسبة 1ر5% *الميزانية تشمل سلسلة من التخفيضات الضريبية ما يؤدي إلى تقليص الميزانيات االجتماعية*
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تغطيـــة خــاصـــــــة

تقت���رح “الحركة إلنقاذ القدس اليهودية” خطة مكونة من س���بعة بنود )كما 
هي منش���ورة على موقعها الرس���مي( تصفها بأنها “خط���ة وطنية” ترمي إلى 
تحقيق الهدف الذي أقيمت الحركة نفس���ها من أجل���ه ويتمثل في “تصحيح 
الخط���أ التاريخي من العام 1967” من خالل “التعبير عن رأي الغالبية الس���احقة 
من الجمهور اإلسرائيلي، وبضمنها غالبية الجمهور اليهودي، المؤيد لالنفصال 
عن )“التخلص من”( القرى الفلس���طينية ال� 28 التي قررت حكومة إسرائيل في 
العام 1967 ضمه���ا إلى منطقة نفوذ مدينة القدس الس���يادية، علمًا بأنها لم 
تك���ن تابعة لمدينة القدس في أي يوم من األيام، ب���ل كانت تابعة لمحافظات 

الضفة الغربية”!
ف�”الخطأ التاريخي” الذي تراه هذه الحركة، إذن، هو “ضم القرى الفلسطينية 
إلى منطقة نفوذ مدينة القدس” وليس احتاللها العسكري، بكل ما يعنيه ذلك 
وما يترتب عليه. و”اإلصالح” الذي تقترحه هذه الحركة لهذا “الخطأ التاريخي” 
ه���و فصل هذه القرى ومحاصرتها بجدار عزل عنصري جديد وحرمان س���كانها 
من “الهويات الزرقاء” وليس رصد الميزانيات الالزمة لحل مش���كالتها اليومية 
والبنيوية، بل تحريرها كليا وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، بدال من “إبقائها 

تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية”، وفق ما تنص عليه هذه الخطة! 
وترفض الحركة حل رصد الميزانيات الالزمة لتحس���ين أوضاع القرى واألحياء 
الفلس���طينية المقدسية وسكانها، لس���ببين اثنين يكمل أحدهما اآلخر � كما 
توض���ح في باب “أس���ئلة وأجوبة” على موقعها الرس���مي. األول: ألن “مس���اواة 
ظروف حياة س���كان القرى واألحياء الفلس���طينية في الق���دس مع ظروف حياة 
مواطني إس���رائيل، بعد اإلهم���ال واإلقصاء طوال نحو 50 عاما، س���تلقي بعبء 
اقتصادي جديد، ثقيل جدا ولسنوات عديدة قادمة، يصل إلى عشرات مليارات 
الشواكل، وستخلق مش���اكل جديدة وحادة جدا لدولة إسرائيل”!  والثاني: ألن 
“رفع مستوى المعيشة في القرى والمخيمات حول القدس لجهة مساواة ظروف 
حياة الس���كان فيها بظروف حياة السكان في األحياء اليهودية سيخلق ضغطًا 
ش���ديدًا من جانب السكان في مناطق السلطة الفلسطينية الذين سيرغبون في 

االنتق���ال للس���كن في هذه القرى � س���واء بطرق قانونية أو غي���ر قانونية � مما 
سيفاقم الخطر الديمغرافي الكبير المحدق بمدينة القدس أصاًل. وقد كان هذا 

الخطر )الديمغرافي( سببًا مركزيا وأساسيا إلقامة حركتنا هذه”! 
وتضيف الحركة، في شرح هدفها هذا )“تصحيح الخطأ التاريخي”( وتسويغه، 
إن “ش���مل نحو 200 ألف فلس���طيني س���كان هذه القرى في التعداد السكاني 
لمدينة القدس يش���كل مس���ًا كبيرا وخطيرا في المركّبات األكثر حيوية لتطور 
القدس كعاصمة لدولة إس���رائيل وازدهارها � في األمن، الميزان الديمغرافي، 

مستوى المعيشة واالقتصاد”! 
وتتخذ الحركة من موجة العنف األخيرة في القدس ذريعة “لتجسيد وتأكيد 
الحاجة الملحة إلى إصالح فوري للقرار الخاطئ )قرار الضم!( الذي يسبب أضرارًا 

جسيمة لعاصمة إسرائيل ولدولة إسرائيل”!
أما البنود السبعة التي تتضمنها هذه “الخطة الوطنية” فهي: 

1. إخ���راج غالبية القرى العربية الفلس���طينية التي ت���م ضمها إلى القدس في 
العام 1967 من منطقة نفوذ القدس السيادية؛

2. بي���ن الق���رى العربية وبين مدينة القدس، يتم على الفور إنش���اء جدار أمني 
متواصل يفصل بين األحياء اليهودية والمناطق الفلس���طينية ويكون )الجدار 
األمني( موصوال بالجدار الفاصل القائم بين إسرائيل والكتل االستيطانية وبين 

بقية مناطق يهودا والسامرة )الضفة الغربية(؛
3. تدخل ق���وات الجيش اإلس���رائيلي واألذرع األمنية األخرى إل���ى القرى التي 
يتم فصله���ا عن القدس وتبدأ العمل فيها، تمامًا كم���ا تعمل اليوم في القرى 

والمناطق المختلفة في الضفة الغربية؛
4. يبقى على حاله، تماما، الوضع القائم حاليا في القدس الش���رقية، في البلدة 
القديم���ة، في الحوض المقدس وفي األحي���اء اليهودية التي أقيمت بعد حرب 

األيام الستة. 
5. يت���م إخراج نحو 200 ألف فلس���طيني من حدود القدس. سيش���كل اليهود، 
عندئذ، أكثر من 80% من مجموع الس���كان في المدينة بينما س���تهبط نس���بة 

الفلسطينيين إلى أقل من 20% من مجموع السكان، بداًل من نحو 40% اليوم؛ 
6. ينته���ي مفعول تأش���يرات اإلقامة )س���اِكن( اإلس���رائيلية الممنوحة اليوم 
ل�لفلس���طينيين ال� 200 ألف المذكورين ويتم، به���ذا، إلغاء العبء االقتصادي 
الثقيل الذي ألقاه ش���مل تلك القرى في منطقة نف���وذ القدس على عاتق دافع 
الضرائب اإلس���رائيلي، والذي )العبء االقتصادي( بلغ نحو 2 � 3 مليارات شيكل 
في الس���نة )هو ما ُيدفع ضمن مخصصات “التأمين الوطني” والخدمات البلدية 
والرسمية المقدمة لسكان هذه القرى( وما مجموعه � حسب التقديرات � نحو 75 

مليار شيكل منذ العام 1967؛
7. يقوم الكنيست بس���ّن القوانين الالزمة لضمان أمن مدينة القدس وطابعها 
اليه���ودي، وفقا لأله���داف المحددة أعاله، وفي مقدمة تل���ك القوانين تعديل 

قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل.  
معطيات وأرقام

أوردت الحرك���ة على موقعها الرس���مي مجموعة من المعطي���ات حول مدينة 
القدس، أحيائها وسكانها، من بينها:

مساحة القدس اليهودية � 106 كيلومترات مربعة.	 
يسكن فيها: 532 ألف يهودي )81%( و 123 ألف عربي )%18(. 	 
مساحة األحياء العربية داخل السور الحالي � 21 كيلومترا مربعًا. 	 
يس���كن في هذه األحياء: 132 ألف عربي )وهنال���ك بضع مئات من اليهود 	 

في نقاط مختلفة(.
مساحة األحياء العربية خارج السور الحالي � 5ر4 كيلومتر مربع. 	 
يسكن في هذه األحياء: 42 ألف عربي. 	 

المس���احة اإلجمالية لمنطقة نفوذ القدس )البلدية(: 4ر126 كيلومتر مربع 	 
)منها 5ر70 كيلومتر مربع خلف “الخط األخضر”(.

العدد اإلجمالي للس���كان في هذه المنطقة: 829 ألفًا، من بينهم 307600 	 
عربي. 

من بين السكان اليهود � 65% حريديم، متدينون محافظون.	 

نسبة التكاثر السكاني � 5ر%7 )14560(.	 
ميزانية البلدية اإلجمالية: 5,370,447,000 شيكل.	 
القدس الشرقية: 	 
المساحة اإلجمالية: 5ر70 كيلومتر مربع.	 
12 حيًا يهوديًا كبيرًا، يس���كن فيها: 198565 نسمة )أقيمت هذه األحياء 	 

على 35 كيلومترا مربعا قامت الدولة بمصادرتها من أصحابها األصليين(.
28 قرية وحيًا عربيًا، يسكن فيها: 296719 نسمة. 	 
البلدة القديمة:	 
المساحة اإلجمالية: 871 دونمًا.	 
يسكن فيها: 28 ألف عربي مسلم؛ 6 آالف عربي مسيحي؛ ألفان من األرمن؛ 	 

ألفان من اليهود.
العرب مقارنة بالمواطنين اليهود:	 
سكان )مقيمون( غير مواطنين � نحو 20 ألفًا.	 
مس السكان يقيمون خارج السور.	 

ُ
مفصولون جزئيًا � خ

مقاطع���ة االنتخابات البلدية: في العام 2008 � ش���ارك 7ر1%؛ وفي العام 	 
2013 � شارك 8ر%0.

جهاز تعليمي منفصل وناقص )بدون ش���هادة بجروت إسرائيلية، نسبة 	 
التسرب 40%، نقص نحو ألف غرفة تعليم و 10 روضات ما قبل اإللزامية(.

مواصالت عامة منفصلة.	 
مجاالت عمل وتشغيل مختلفة.	 
مناطق تسلية وتجارة منفصلة.	 
أكثر فقرًا )85% من األطفال تحت “خط الفقر”(. 	 
الميزانية: حصتهم مقابل حصة اليهود � 10/90. 	 
الخدمات )النس���بة مقابل اليهود(: عيادات األم والطف���ل � 4/45؛ البريد � 	 

9/42؛ الكثافة الس���كانية للفرد � 12/20؛ البناء � 50/125؛ مكاتب الخدمات 
االجتماعية � 3/18. 

الهدف: »تصحيح الخطأ التاريخي من العام 1967«!!

ال تزال تتردد وتتعالى أصوات الجدل اإلس���رائيلي الذي أثير قبل بضعة أسابيع، 
كما في هذه األيام من كل عام، تزامنًا مع إحياء إسرائيل “يوم القدس”، الذي صادف 
هذه السنة في أوائل ش���هر حزيران األخير )في الرابع منه تحديدا، علمًا بأن تاريخ 
ه���ذا اليوم يتحدد وفق التقويم العبري(. و”يوم القدس” هو “يوم عيد وطني” في 
ه في العام 1968، 

ّ
إس���رائيل أقره الكنيست في إطار “قانون يوم القدس”، الذي سن

إلحياء ذكرى “توحيد شطري المدينة” تحت السيادة اإلسرائيلية، في أعقاب احتالل 
القدس الشرقية في حزيران 1967. وُيطلق على هذا اليوم في إسرائيل، أيضا، أسماء 
“ي���وم تحرير الق���دس”، “يوم حرية القدس” أو “يوم توحي���د القدس”، من منطلق 
اعتبار فرض الس���يادة اإلس���رائيلية على القدس العربية، بما فيها البلدة القديمة، 
“انعتاقًا من احتالل أجنبي” )!(، وهي النظرة نفس���ها التي جسدها وكّرسها، أيضا، 
ه الكنيست في 30 تموز 1980 

ّ
“قانون أساس: القدس عاصمة إس���رائيل” الذي سن

وأقر ضّم القدس المحتلة إلى إسرائيل واعتبرها “عاصمتها الموحدة األبدية”. وهو 
القان���ون الذي ضرب عرض الحائط بالق���رارات التي صدرت عن مجلس األمن الدولي، 
وخاصة القرارين 476 و 478 لس���نة 1980، وقبلهما القرارين 250 و 253 لسنة 1968، 
اللذين اعتبرا جميع اإلجراءات اإلدارية و التش���ريعية التي قامت بها إسرائيل، بما 
في ذلك مصادرة األراضي واألمالك التي من ش���أنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع 

القانوني للقدس »إجراءات باطلة«! 
ويتصاعد الجدل، تباعًا، تفاعال مع ما تقوم به حركة سياسية جديدة من نشاطات 
وما تعرضه من طروحات تتعلق بواقع مدينة القدس ومستقبلها كعاصمة »يهودية 
وصهيونية« لدولة إسرائيل وما يستدعيه هذا من »حلول« ينبغي طرحها وتنفيذها 
لما تصفه الحركة بأنه »معضلة القرى واألحياء العربية )الفلس���طينية( في القدس 
وحوله���ا«!  و«المعضلة« التي تقصدها هذه الحركة ه���ي »المعضلة الديمغرافية« 
اآلخذة في التفاقم وتش���كل خطرا محدقا بالطابع اليه���ودي والصهيوني للقدس 
كعاصمة لدولة إس���رائيل. وتق���ّر الحركة بأن »الخطر الديمغرافي« هذا كان س���ببًا 

أساسيًا في إنشائها. 
وتق���ول هذه الحرك���ة، التي تطلق على نفس���ها اس���م »الحركة إلنق���اذ القدس 
اليهودية«، إن »مسألة إنقاذ القدس اليهودية هي مسألة يهودية، ال مسألة يمين 
وال يسار«! ولتأكيد ذلك، تسوق الحركة ما تقول إنه نتائج استطالع للرأي أجري قبل 
أشهر قليلة تبين منها أن »أكثر من 70% من الجمهور اليهودي في إسرائيل عامة، 
و 63% من السكان اليهود في القدس، يؤيدون فصل )»التخلص من«( القرى العربية 
ال� 22 التي جرى ضمها إلى القدس في العام 1967 وإخراجها من منطقة نفوذ مدينة 

القدس ومن السيادة اإلسرائيلية«! 

وكان���ت هذه الحركة قد أنش���ئت على خلفي���ة موجة عملي���ات الطعن والدهس 

األخيرة التي ش���هدتها إسرائيل وخاصة في منطقة القدس وضواحيها »وبَدفٍع من 

هذه الموجة« � على حد قول مؤسسيها وقادتها، الذين يدعون اآلن إلى وضع »خطة 

انفصال جزئي عن القرى الفلسطينية حول القدس الشرقية«. 

وتضم المجموعة المؤسس���ة لهذه الحركة وزراء وأعضاء كنيس���ت س���ابقين، من 

بينهم وأبرزهم: حاييم رامون، نيس���يم زفيلي، حجاي مروم، مئير شطريت، إضافة 

إلى قادة ومسؤولين عس���كريين وأمنيين سابقين، من بينهم: دافيد تسور، القائد 

الس���ابق في شرطة إس���رائيل؛ أرييه عميت، القائد السابق للشرطة اإلسرائيلية في 

لواء القدس؛ أليك رون، القائد السابق للشرطة اإلسرائيلية في لواء الشمال؛ عاموس 

يارون، الجنرال )احتياط( في الجيش اإلسرائيلي ومدير عام وزارة الدفاع اإلسرائيلية 

سابقا؛ عامي أيالون، الجنرال قائد سالح البحرية )احتياط( ورئيس جهاز األمن العام 

)الش���اباك( سابقا؛ شاؤول أريئيلي، الجنرال )احتياط( في الجيش و«المختص بخطة 

جدار الفصل« والمرش���ح ال� 12 في قائمة حركة »ميرتس« النتخابات الكنيس���ت ال� 

17 )الت���ي جرت ف���ي آذار 2006(؛ عميرام ليفين، الجنرال )احتياط( القائد الس���ابق 

للمنطقة العس���كرية الش���مالية والنائب الس���ابق لرئيس جهاز »الموس���اد«؛ أوري 

نئمان، رئيس س���ابق لقسم األبحاث في جهاز »الموس���اد«؛ أمير حيشين، مستشار 

الشؤون العربية لدى رئيس بلدية القدس األسبق، تيدي كوليك، وغيرهم.   
وُيعتب����ر حاييم رامون مؤس����س هذه الحركة، إذ كان أول من أعلن عن مس����عى 
إقامته����ا في أواخر ش����هر كانون األول 2015 )»لمنع تحويل إس����رائيل إلى دولة 
ثنائية القومية«، كما قال(، مع أن انطالقتها العلنية الرس����مية كانت في أوائل 
ش����هر ش����باط األخير. ورغم أن الحرك����ة تعلن عدم ارتباطها بأي حزب سياس����ي 
إسرائيلي وأنها »ليست يمينًا وال يسارًا«، إال أن الغالبية الساحقة من مؤسسيها، 
أعضائها وقادتها هم من المحس����وبين، حاليا وس����ابقا، على معس����كر »اليسار« 
و«الوسط« السياسي في إسرائيل، ناهيك عن أن فكرة »الفصل« في القدس هذه 
كان طرحها أيضا رئيس »المعسكر الصهيوني«، إسحاق هيرتسوغ، وذلك ضمن 
خطابه األخير في مؤتمر »معهد دراس����ات األمن القوم����ي« الذي عقد في بداية 
السنة الحالية. فقد طرح هيرتسوغ في خطابه المذكور »مشروعا سياسيا« مكونا 
من ثالث مراحل، كانت األولى من بينها: إتمام جدار الفصل في مس����ار التفافي 

القدس وفصل القرى واألحياء الفلسطينية في شرقي القدس من جهة الغرب! 

تخويف عنصري من »مدينة يسيطر عليها العرب«!
وكانت هذه الحركة ومش���روعها السياس���ي قد أثارا نقاش���ا مج���ددا في أعقاب 
التحقيق الذي بثته القناة التلفزيونية العاش���رة قبل بضعة أس���ابيع حول األحياء 
العربية في القدس، أوضاعه���ا ومصيرها، وذلك ضمن برنامج »المصدر« )»همكور«( 

را. 
ْ
الذي يعده ويقدمه الصحافيان رفيف دروكر وباروخ ك

أم���ا موجة الجدل األخيرة فتتمحور حول الش���ريط التمثيلي الدعائي الذي أعدته 
وصّورته ونش���رته »الحركة إلنقاذ الق���دس اليهودية«، بم���ا يحتويه من مضامين 
عنصري���ة وما يبثه من رس���ائل تخويفية موجهة إلى الجمه���ور اليهودي هدفها 
إقناع���ه ب�«ضرورة فصل القرى العربي���ة ال� 22 عن الق���دس والتخلص من 200 ألف 
فلس���طيني« )يحملون »الهويات الزرقاء«( تجنب���ًا ل�«واقع منتظر« إذا ما بقيت األمور 
عل���ى حالها كما هي اآلن، ويتمثل )»الواقع المنتظ���ر«( ب� »ضياع القدس اليهودية 

وتحويلها إلى مدينة يسيطر عليها العرب«!  
 ويعرض الش���ريط، الذي يحمل عنوان »رئيس بلدية عربي في القدس«، سيناريو 
مستقبليا عما »سيحدث« في العام 2020 من خالل »لقاء قادة المخربين« في شعفاط 
»الموجودة ضمن منطقة نفوذ القدس التي تحت السيادة اإلسرائيلية«! ويبحث هذا 
اللقاء »كيف س���نحتل المدينة في االنتخابات القريبة؟ كيف سنسترجع القدس؟«! 
ويتداول »قادة المخربين«)!( السبل واإلمكانيات المتاحة لتحقيق الهدف المطروح 
في طيات الس���ؤال الس���ابق، فيقترح أحدهم »تفجير الباصات«، لك���ن الرّد يكون: 
»جّربنا هذا ولكنه���م عّصبوا )غضبوا( علينا أكثر«! ثم يقترح آخر: »انتفاضة ثالثة«، 
فيقاَبل بالس���خرية واالستهزاء. ويقترح ثالث: »بالسكاكين« فيأتي الرّد، مستهترًا: 
»ضّحكتني«! ويس���تقر الرأي في نهاية المطاف عل���ى »الطريقة األمثل«: »االنتصار 
عليهم بأس���لحتهم، التي هي الديمقراطية... هكذا يمكننا القضاء عليهم... إحنا 

األغلبية اليوم«!
وينتهي الش���ريط بفوز »مرشح عربي« برئاسة بلدية مدينة القدس ليعلن، الحقا: 
»الله أكبر والحمد الله... األقصى بيدنا، األقصى بيدنا«! ثم ُيتِبعها برس���الة مكتوبة 
ر 

َ
مون بإنقاذ القدس اليهودية! هذا هو الواقع المنتظ

َ
ص التالي: »ُملز

َّ
بالعبرية، بالن

� رئيس بلدية عربي في القدس!«. 
واعتب���ر األدي���ب نير برعام أن هذا الش���ريط »خطي���ر جدا، أحد األكث���ر انحطاطًا 
وعنصرية التي ش���اهدناها هنا منذ س���نوات طويلة«! وقال برعام، في مقالة خاصة 
حول الموضوع تح���ت عنوان »العنصرية هي الطريقة الجدي���دة لحوار الفصل«، إن 
هذا الش���ريط »لم يأت صدفة، بل يتم طبخه منذ س���نوات عديدة بين ش���خصيات 
عتبر معتدلة، ش���خصيات من الوس���ط السياسي، بل من اليسار حتى، 

ُ
جماهيرية ت

ورس���الته واضحة تماما: لن يس���تطيع العرب هزمنا باإلرهاب، لكنهم سيهزموننا 
باالنتخابات. ولهذا، ال بقاء لنا إال بالتخلص منهم«!

ويضيف برعام أن »الهدف الوحيد، الذي تتبدل التكتيكات لتحقيقه، هو: أغلبية 

يهودية بأي ثمن.... إنه نموذج الفصل المتداعي الذي ال يزال يتمسك به جزء واسع 
من اليس���ار والوس���ط اليهودي بكل ما أوتي من قوة وهدفه الفصل، أكثر ما أمكن، 
بي���ن اليهود والعرب«. ويخلص إلى القول إنه »بمعنى ما، العنصرية الفظة والوقحة 
هي الطريق���ة الجديدة اآلن لتحقيق هذا الهدف، ويبدو أن أصحابها يؤمنون بأنها 
تجت���ذب الجمه���ور اليهودي... إن���ه درك عنصري لم يصل إليه حت���ى اليمين في 

إسرائيل«!
ورأى الباح���ث في العلوم السياس���ية عيران تصدقياهو، أن رؤس���اء هذه الحركة 
»ُيغرقون الحيزين العام واالفتراضي برس���ائل التخويف والتحريض ويس���تخدمون 
اللغة العنصرية المفضلة عند الرعاع، بل أصبحت مقبولة اليوم على رؤس���اء الدولة 
أيضا، وذلك من أجل تس���ويق أفكارهم. ورغم ذلك، يبدو أن الجمهور ال يقتنع بهذا 
التقلي���د الباهت لليمين، كما يصدر عن »اليس���ار« القديم، إذ حين يتم اس���تخدام 

العنصرية والبلطجية، فمن األفضل أن نبقى مع األصل«!  
وكتب تصدقياهو، في مقال نشر على موقع حركة »دولتان، وطن واحد«، إن إجراءات 
الفصل في أوس���لو وما تاله في االنفصال عن غزة لم تحقق استقالل الفلسطينيين 
وال السالم واألمن لإلسرائيليين، وإنما غيرت فقط أنماط وطرق السيطرة اإلسرائيلية 
على الحي���ز وأعادت تعريف الص���راع من جديد«! أما ما س���يتمخض عن خطة هذه 
الحركة الجديدة فهو، كما يقول تصدقياهو: »س���يتم س���جن 200 ألف فلسطيني 
في القدس الشرقية في غيتو بين جدارين: جدار الفصل في المسار االلتفافي على 

القدس من الشرق والجدار الذي تروج له الحركة الجديدة«!

»جدار أمني« كي ال يكون »حفيد
المفتي رئيسًا لبلدية القدس«!

يش���كل »الخطر الديمغرافي«، كما ذكر، هاجس���ًا أساسيًا ومحورًا مركزيًا في رؤية 
هذه الحركة، طروحاتها ونشاطاتها، وتعتبره »خطرًا متفاقمًا باستمرار يحدق بطابع 
المدين���ة اليهودي«، وخاصة على ضوء المعلومة التي تكررها وتؤكدها الحركة في 
منش���وراتها عن أن »نحو 60% من س���كان القدس حتى  س���ن ال� 18 عامًا اليوم هم 
من الفلس���طينيين الذين يتعلمون في جهاز التعليم الفلس���طيني«! إلى جانب أن 
الفلس���طينيين يش���كلون اليوم نحو 40% من مجموع السكان في القدس، يمتلكون 
� طبقا للقانون اإلس���رائيلي � حق الترش���ح واالنتخاب في االنتخابات لبلدية مدينة 
القدس. و«إذا ما قرر الفلس���طينيون المشاركة الجماهيرية في االنتخابات البلدية، 

فسيكون رئيس البلدية القادم عربيًا«!
ترم���ي خطة هذه الحركة إلى إخ���راج نحو 200 ألف فلس���طيني من منطقة نفوذ 
مدينة القدس وحدودها، إذ س���يفقد هؤالء جميعًا الهويات الزرقاء )اإلس���رائيلية( 
التي يتمتعون بها اآلن، مما س���يؤدي بالتالي إلى ارتفاع نسبة السكان اليهود في 
القدس إلى 80% من مجموع الس���كان في المدينة، بداًل من 60% كما هي نسبتهم 

اليوم، مقابل هبوط نسبة الفلسطينيين من 40% اليوم إلى 20% مستقباًل!! 
ف���ي آذار األخير، وعلى خلفية موج���ة عمليات الطعن والده���س التي وقعت في 

مدينة القدس وضواحيه���ا، نظم أعضاء »الحركة إلنقاذ الق���دس اليهودية« جولة 
انطلق���ت من قلندي���ا وانتهت بجبل المكبر، اطلعوا خاللها ع���ن كثب على تفاصيل 
الخط���ة التي تطرحها حركته���م هذه للتخلص من البلدات واألحياء الفلس���طينية 
المحيط���ة بمدينة القدس، بما يضمن »إخراج 200 الف فلس���طيني من نطاق حدود 
مدينة القدس«، حس���بما تؤكد الحركة في بيان لها عن الجولة نشرته على موقعها 
الرسمي، الفتة إلى أنها »تبذل جهدًا أعلى للبدء من شيء ما، حتى وإن كنا مدركين 

أنه ليس اإلجراء األفضل واألمثل«! 
والالفت أن هذه الحركة ال تس���تخدم، ال في أحادي���ث أعضائها وممثليها وال في 
بياناتها ومنش���وراتها، مصطلح »تقس���يم القدس« وكل ما يتصل به وُيشتق منه، 
وذل���ك نظ���رًا ألّن � كما توض���ح الحركة على موقعها الرس���مي � الق���ادة والممثلين 
السياس���يين في إس���رائيل »يذرون الرم���ال في أعين الجمهور اإلس���رائيلي عندما 
يتحدثون ع���ن معارضتهم لتقس���يم القدس، بينم���ا الحقيق���ة أن بعض األحياء 
المقدس���ية موجودة، فعليا وعلى أرض الواقع، خارج ج���دار الفصل )الجدار العازل( 
بينم���ا جزء آخ���ر منها، مثل جبل المكبر وعرب الس���واحرة، ال يربطه���ا أي رابط على 
اإلطالق مع األحياء المقدس���ية األخرى، التقليدية، ال من حيث النس���يج االجتماعي، 

وال السياسي وال اإلنساني«! 
وخالل الجولة إياها، شرح حاييم رامون »رؤية هذه الحركة وأهدافها« متذرعًا بأن 
»نس���بة كبيرة من العمليات التي وقعت خالل الجولة التصعيدية األخيرة انطلقت 
من القدس الشرقية. وعليه، فمن أجل تعزيز األمن واألمان، نحن مجَبرون على فصل 
هذه القرى عن القدس، بواس���طة جدار أمني«!! وقال رام���ون إنه »إذا ما بقي الوضع 
على ما هو عليه اآلن وإذا ما قرر الفلس���طينيون ذات يوم المش���اركة والتصويت في 

االنتخابات فسيكون حفيُد المفتي رئيَس بلدية القدس القادم«!
أم���ا الترجمة العملية له���ذه »الخطة« فهي أن تقيم دولة )حكومة( إس���رائيل 
ج���دارًا عازاًل جديدًا »يتم وصل���ه مع الجدار الحالي« وبحي���ث يفصل بين األحياء 
اليهودية، من نافيه يعقوب مرورًا ب�بس���جات زئيف، التلة الفرنسية وحتى حي 
هار حوماه )على جبل أبو غنيم( وبين األحياء الفلسطينية المالصقة لها، من بيت 
حنينا في الش���مال مرورا بشعفاط، العيس���وية، جبل المكبر وحتى صور باهر في 

الجنوب. 
ووفقا له���ذه الخطة، يت���م إلحاق هذه الق���رى واألحياء الفلس���طينية، من حيث 
المكانة القانونية، بإحدى المنطقتين C  أو B ثم إخضاعها، كلها، للسيطرة األمنية 
اإلس���رائيلية التامة، كما هي حال العديد جدا من القرى والبلدات الفلسطينية في 

الضفة الغربية. 
وال تقت���رح “خط���ة الفصل” هذه فصل جمي���ع األحياء الفلس���طينية وعزلها عن 
“مدين���ة القدس، العاصمة”، بل اإلبقاء على “األحياء األكثر حساس���ية القريبة من 
“الحوض المقدس”، مثل س���لوان، وادي الجوز، راس العامود وأبو طور )حي الثوري(، 
بحي���ث تبقى هذه القرى واألحياء وس���كانها ضمن منطقة النف���وذ البلدية التابعة 

لمدينة القدس”!

»الحركة إلنقاذ القدس اليهودية«: 

مواجهة »الخطر الديمغرافي« بواسطة »جدار فصل أمني« يعزل البلدات واألحياء الفلسطينية في القدس!
*الهدف: إخراج نحو 200 ألف فلسطيني من منطقة نفوذ مدينة القدس وحدودها، كي يفقد هؤالء جميعًا الهويات الزرقاء )اإلسرائيلية( التي يتمتعون بها اآلن، ما سيؤدي

 من 60% كما هي نسبتهم اليوم، مقابل خفض نسبة الفلسطينيين من 40% إلى %20!!*
ً
 إلى ارتفاع نسبة السكان اليهود في القدس إلى 80% من مجموع السكان في المدينة، بدال

جدار الفصل العنصري في القدس.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

وزير “القدس والتراث” اإلسرائيلي 
يطرح مشروعين ضمن خطة ترمي 
إلى أسرلة الفلسطينيين المقدسيين!

طرح وزير القدس والتراث اإلسرائيلي، زئيف إلكين )الليكود(، مؤخرا، 

مش���روعين يتعلق���ان بالفلس���طينيين، ضمن خطة ترمي إلى أس���رلة 

الفلس���طينيين المقدسيين وما وصفه بتعزيز “السيادة” اإلسرائيلية 

في القدس الشرقية. 

ويقضي المش���روع األول بإدخال المنهاج الدراس���ي اإلسرائيلي إلى 

المدارس، ويش���جع المشروع الثاني انخراط الش���بان المقدسيين في 

“الخدمة المدني���ة” الموازية للخدمة العس���كرية في جيش االحتالل 

اإلسرائيلي.

شرت في الصحافة اإلس���رائيلية، قبل أسبوعين، أن 
ُ
وذكرت تقارير ن

وزارة إلكين رصدت للمشروع األول مبلغ 20 مليون شيكل، بهدف تنفيذ 

أعمال ترمي���م وتطوير في الم���دارس العربية في القدس الش���رقية. 

واش���ترطت ال���وزارة هذه األعمال، التي تش���مل ترميم مب���ان وإدخال 

صف حواس���يب ومختبرات ومكيفات هوائية وما إلى ذلك، بأن ُيدرس 

المنهاج الدراس���ي اإلس���رائيلي فيها، وهو منهاج ال يعترف بالحقوق 

الفلسطينية والعربية واإلسالمية في هذه المدينة. 

درس المنهاج 
ُ
يش���ار إلى أن معظم المدارس في الق���دس المحتلة ت

الفلس���طيني ويتق���دم خريجوه���ا المتحان���ات التوجيه���ي. لكن في 

الس���نوات األخيرة، تط���رح بعض هذه المدارس عل���ى تالميذها تعلم 

المنه���اج اإلس���رائيلي، والتقدم المتحان���ات البج���روت، الموازية في 

إسرائيل المتحانات التوجيهي، بادعاء تسهيل قبولهم في الجامعات 

اإلسرائيلية. وُيدرس المنهاج اإلس���رائيلي في عشر مدارس فقط في 

القدس الش���رقية من أصل 180 مدرس���ة في جهاز التعليم الحكومي 

وجهاز التعليم الخاص، الذي يحصل عل���ى ميزانيات جزئية من وزارة 

التربية والتعليم اإلسرائيلية. وتتوقع السلطات اإلسرائيلية أن يرتفع 

عدد هذه المدارس إلى 14 في العام الدراسي المقبل 2016 - 2017.

وتبلغ نس���بة التالميذ الفلس���طينيين في الق���دس الذين يتقدمون 

المتحانات البجروت 3%. وصادقت وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية، 

العام الماضي، على »برنامج تربوي« لمدارس القدس المحتلة وش���مل 

���درس المنه���اج اإلس���رائيلي. لكن تبين 
ُ
تفضي���ل الم���دارس التي ت

من م���داوالت بي���ن وزارة التربية والتعلي���م ووزارة الق���دس والتراث 

اإلس���رائيليتين أن الميزانيات ليست مخصصة لساعات دراسية وإنما 

لتطوير وترميم مدارس، بهدف إغراء هذه المدارس بتدريس المنهاج 

اإلسرائيلي.

واعتبر إلكين أنه من ش���أن تدريس المنهاج اإلسرائيلي في مدارس 

الفلسطينيين في القدس أن يعزز “السيادة اإلسرائيلية” في القدس 

المحتلة، علما أن س���لطات االحتالل ملزمة بتوفير خدمات للمدارس في 

القدس الشرقية من دون اشتراط ذلك بتدريس المنهاج اإلسرائيلي.

وفي إطار المشروع الثاني، تش���جيع شابات فلسطينيات مقدسيات 

عل���ى االنخراط في »الخدمة المدنية«، تج���ري محاوالت إلغراء المدارس 

الفلس���طينية على تش���جيع هذه الخدمة من خالل منح هذه المدارس 

امتيازات أيض���ا. وتأتي هذه المحاوالت اإلس���رائيلية في الوقت الذي 

يتزايد فيه الش���عور في إسرائيل، في الس���نوات األخيرة وخاصة منذ 

اندالع الهبة الشعبية الفلسطينية الحالية، منذ خريف العام الماضي، 

بأن القدس »ليس���ت موحدة«، وانعكاس ذلك م���ن خالل امتناع غالبية 

اإلسرائيليين عن زيارتها. 

وكان مشروع “الخدمة المدنية” في القدس الشرقية قد بدأ في العام 

2011، وانخرطت فيه 10 شابات. لكن بحسب معطيات جديدة، نشرتها 

صحيفة “يديعوت أحرونوت”، األس���بوع الماضي، فإن هناك قرابة 100 

شابة فلسطينية منخرطات في “الخدمة المدنية” في القدس المحتلة، 

بعد أن أنهين دراس���تهن الثانوية. وتنفذ الشابات ذلك في المدارس 

ورياض األطفال وصناديق المرضى.

واعتبر إلكين أنه باإلمكان زيادة عدد الش���ابات والش���بان من القدس 

الشرقية الذين س���ينخرطون في “الخدمة المدنية”. وادعى أن “وزارة 

القدس والت���راث تعمل بالتعاون مع وزارة التربي���ة والتعليم من أجل 

تحسين نوعية التعليم في القدس الشرقية، بواسطة تعزيز المنهاج 

اإلس���رائيلي والمدارس التي ُي���درس فيها”. وأضاف أن���ه “أنظر إلى 

الخدمة المدنية على أنها عامل االندماج األهم لألقلية السكانية عموما 

وس���كان القدس الش���رقية خصوصا... ومن ش���أن ذلك خفض مستوى 

التوتر وتش���جيع التشغيل المحلي وتعزيز الس���يادة اإلسرائيلية في 

المدينة”.

ومن أجل إغراء الش���ابات والشبان الفلس���طينيين على االنخراط في 

“الخدم���ة المدنية”، تزعم الس���لطات اإلس���رائيلية أن من يؤدي هذه 

الخدمة س���يحصل على امتيازات يحصل عليه���ا اليهود الذين يؤدون 

“الخدمة الوطنية” كبديل للخدمة العس���كرية. وقال إلكين إن انخراط 

فلسطينيات في “الخدمة المدنية” هو “مصلحة إسرائيلية عليا” إلى 

جانب “وجود أهمية خاصة للمدارس التي تس���مح لتالميذها باختيار 

المنهاج الدراسي اإلسرائيلي. ومثل هذه الخطوات من شأنها أن تبدد 

التوتر وإحالل الهدوء واألمن في العاصمة في األمد البعيد”.

وج���اء طرح إلكين هذا بعد صدور دراس���ة جدي���دة حول األوضاع في 

القدس الش���رقية حملت عددا م���ن التوصيات بهذا الش���أن )أقرأ عن 

الدراسة على هذه الصفحة(.

 لك���ن إلكين لم يأخذ من هذه التوصيات س���وى التلويح باس���تمرار 

الوض���ع القائم في الق���دس الش���رقية إذا لم يتم تدري���س المنهاج 

الدراس���ي اإلس���رائيلي وانخراط الشبان الفلس���طينيين في “الخدمة 

المدنية” وهي مشروع صهيوني ال عالقة لفلسطينيي القدس به بتاتا. 

ولم يتطرق إلكين وحكومته إلى توصيات أحرى مثل وقف عزل القدس 

عن الضفة. 

وطالب مركز عدالة لحقوق األقلية الفلس���طينية في إسرائيل إلكين 

والمستش���ار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بإلغاء 

اش���تراط تحوي���ل ميزانّيات لترمي���م المدارس في القدس الش���رقية 

بتدريس المنهاج اإلسرائيلي في هذه المدارس. 

وأكدت المحامية سوس���ن زهر، من مركز عدالة، في رسالة بعثت بها 

إلى إلكي���ن ومندلبليت قبل أس���بوعين، على أن الش���رط الذي تفرضه 

ال���وزارة غير قانوني، مش���ددة على أن “التش���ريعات القانونية تمنع 

تخصيص الميزانية بش���كٍل غير متس���اٍو وتمييزي بين المؤسس���ات 

الُممّول���ة من قبل ال���وزارات ومن قبل الس���لطات المحلّية، وتؤكد هذه 

خصص بشكٍل 
ُ
التشريعات أن الميزانّيات الحكومّية والبلدّية ال بد أن ت

متساٍو وعلى أساس معايير واضحة ومكتوبة”. 

كذلك أكدت المحامّية زهر أن وزارة شؤون القدس ال تملك الصالحية 

التخ���اذ هكذا قرار، وأن “قرار اش���تراط التمويل غير قانوني ألنه خارج 

ل 
ّ
صالحية وزارة شؤون القدس. ليس من صالحّية هذه الوزارة أن تتدخ

في مضامين مناه���ج التعليم في المدارس، إذ يخضع هذا المجال إلى 

صالحيات وزارة التربية والتعليم، كما أن وزارة ش���ؤون القدس ليست 

مخولة، بأي حال، بالمس بحقوٍق دس���تورّية دون قانون يحدد لها هذه 

الصالحية بشكل واضح”.

صدرت عن “معهد أبحاث األمن القومي” في جامعة تل أبيب، في ش���هر 

تموز الماضي، دراس���ة جديدة بعنوان “العالقة الت���ي يصعب جدا علينا 

تقبلها: التراجع المتواصل في الوضع االقتصادي لعرب القدس الشرقية 

كس���بب مركزي الندالع موجة اإلرهاب الحالي���ة”، أعدها الباحث في مجال 

العالقات اإلسرائيلية – الفلسطينية، َعميت أفراتي. 

ووفقا لهذه الدراس���ة، ف���إن “الجذور العميقة لموج���ة اإلرهاب الحالية 

نابعة باألس���اس من اليأس المتواصل، ومن وضع اقتصادي مضمحل ومن 

إدراك الش���بان الفلس���طينيين أن كافة الطرق مسدودة أمامهم”، مشيرة 

إل���ى أنه “رغم ذل���ك، فإن الجوان���ب االقتصادية لموج���ة اإلرهاب هذه ال 

ذكر ف���ي الخطاب العام في إس���رائيل، الذي يميل إل���ى صبغها كحرب 
ُ
ت

دينية إس���المية، ظالمية وداعش���ية، يشارك فيها ش���باب فلسطينيون 

يقدس���ون الموت ويرون العالم بش���كل مختلف”. لكن الدراس���ة شددت 

على أن “التدقيق في مميزات منفذي العمليات في إس���رائيل في الفترة 

األخيرة يبين أنهم علمانيون، ش���بان صغار، غير متعلمين وال ينتمون إلى 

تنظيمات”. 

واس���تعانت الدراس���ة باس���تطالع أجراه في آذار الماضي “مركز العالم 

العربي للبحوث والتنمية – أوراد” ومقره في رام الله، ويظهر منه أن السبب 

األساس���ي للهبة الفلس���طينية الحالية، برأي النس���بة األعلى من الشبان 

الفلسطينيين المشاركين في االستطالع، وبلغت 8ر33%، هو إحباط شبان 

فلس���طينيين كثيرين من وضعهم االقتصادي. واعتبرت الدراسة أن هذا 

المعطى ينسجم مع معطى آخر أورده “مركز المعلومات حول االستخبارات 

واإلرهاب”، وهو مركز إس���رائيلي، مفاده أن 75% على األقل من العمليات 

التي وقعت داخل الخط األخضر، منذ أيلول الماضي، نفذها ش���بان تتراوح 

أعمارهم ما بين 16 – 22 عاما ويس���كنون في بلدات وقرى القدس الشرقية 

وخاصة تلك التي تسودها أوضاع اجتماعية – اقتصادية متردية للغاية. 

وتبرز في هذا الس���ياق بلدة جبل المكبر، وهي إحدى البلدات األكثر فقرا 

في القدس الش���رقية، الخاضعة لمنطقة نفوذ بلدي���ة القدس، التي نفذ 

تس���عة من س���كانها، بين أيلول 2015 وأيار 2016، عملي���ات أصيب فيها 

تل فيها أربعة 
ُ
إس���رائيلي واحد على األقل بجروح متوس���طة أو أخط���ر، وق

إس���رائيليين، من بين 28 عملية كهذه نفذها ش���بان من س���كان القدس 

الش���رقية في الفترة نفسها. وأشارت الدراس���ة إلى قريتين أخريين في 

القدس الش���رقية وضعهم���ا االقتصادي مت���رد، وهما بي���ت حنينا التي 

نفذ س���كان منها خمس عمليات، وصور باهر التي نفذ س���كان منها ست 

عمليات. وأش���ارت الدراسة في المقابل، إلى أنه من ضاحيتي الشيخ جراح 

وباب الزه���راء، اللتين يعتبر وضعهما االجتماع���ي – االقتصادي مرتفعا 

نسبيا، لم يخرج من بين سكانهما أي منفذ عملية.  

وأضافت الدراسة أن االدعاء الذي يعتبر أن تنفيذ هذا العدد من العمليات 

داخل الخط األخضر مرده إلى حرية تنقل الفلس���طينيين المقدسيين في 

القدس الغربية وداخل الخط األخضر، “ال يمكنه أن يفس���ر سبب االرتفاع 

الكبير في ضلوع هؤالء )المقدس���يين( في دائ���رة العنف في هذه الفترة 

بالذات”. إلى جانب ذلك، فإن هذا االدعاء ال يفس���ر سبب تنفيذ سكان من 

البلدات األكثر فقرا في القدس الش���رقية عمليات بنسبة عالية، وال يفعل 

ذلك سكان البلدات “الميسورة” أكثر.

ولفتت الدراس���ة إل���ى أن الفلس���طينيين في الق���دس المحتلة عموما، 

وعددهم 320 ألف نس���مة تقريبا، يعانون من وضع اقتصادي سيء. وعلى 

الرغم من أن مش���اركة فلسطينيي القدس، الذين في سن العمل، في قوة 

العمل مرتفعة، حيث تبلغ نس���بة العاملين 82%، بينما هذه النس���بة بين 

نظرائه���م اليهود 72%، إال أن دخله���م منخفض جدا، خاصة وأن الظاهرة 

المنتش���رة في القدس الشرقية في هذه الناحية هي العمل الجزئي وغير 

المهني، أي الذي ال يحتاج إلى دراسة فوق ثانوية، وفي سوق عمل ضّيقة، 

يعلو فيه الطلب على العرض. 

وقالت الدراسة إن “مميزات التشغيل هذه، إلى جانب اإلهمال المتواصل 

للس���لطات البلدية على خلفية الصراع السياسي، زادت بشكل كبير نسبة 

العائالت العربية في القدس الشرقية التي تعيش تحت خط الفقر لتصل 

إل���ى 77%، مقابل 64% في العام 2006، وأدت إلى أن 84% من مجمل األوالد 

الفلسطينيين في القدس يعيشون تحت خط الفقر”.  

ويضاف إل���ى ذلك، وفق���ا للدراس���ة، “النوعية المتردية للمؤسس���ات 

التعليمية، التش���غيل والرف���اه المحلي، مما يؤثر عل���ى إمكانيات تقدم 

وتطور ش���بان هذه األحياء في المستقبل. وهذه العوامل تخلق يأسا بالغا 

بين السكان المحليين وتشكل أرضا صلبة للتطرف الديني والشعور بالذل 

والظلم ولفكرة أن ’ليس ثمة ما يمكن أن نخسره أكثر’”.

جدار الفصل العنصري
أكدت الدراس���ة عل���ى أن التده���ور التدريجي في الوض���ع االقتصادي 

للمقدس���يين بدأ في العام 2002، “عندما بدأت الحكومة اإلسرائيلية ببناء 

الجدار الفاصل الذي عزل أحياء ش���رقي القدس عن البلدات الفلس���طينية 

المحيطة بالمدينة وفي الضفة الغربية. وبالنس���بة لسكان األحياء، الذين 

عمل 25% في فرع الفنادق والمطاع���م، و19% في التربية والتعليم، و%19 

في قطاع الخدمات، وجه هذا العزل ضربة قاصمة من عدة جوانب”.

الجانب األول هو سياس���ة الحواجز العسكرية التي وضعت مصاعب أمام 

القدرة على التوجه إلى البلدات الواقعة خارج الجدار وفي الضفة الغربية، 

وأدت إلى انخفاض كبير في الس���ياحة وعدد الزوار م���ن الداخل والخارج، 

وخاصة س���كان الضفة الغربية، الذين كانوا يقصدون األسواق ومؤسسات 

التعليم والصحة والرفاه في القدس الشرقية. وأدت هذه السياسة إلى رفع 

مكانة مدن مثل رام الله، وأبقت أصحاب الفنادق والتجار ومزودي الخدمات 

في بلدات القدس الشرقية عاطلين عن العمل، من الجهة المقابلة.

ومن الجهة األخرى، أضر جدار الفصل العنصري بقدرة المقدسيين على 

التوجه إلى مصادر العمل والتعليم والرفاه في الضفة الغربية. “فاالنتظار 

الطويل في الحواجز، النابع باألساس من تأخير غير متوقع وإغالق فجائي، 

أدى إل���ى مس جوهري بحياتهم الش���خصية وإمكانياتهم. وعلى س���بيل 

المثال، الس���فر من أحياء ش���رقي القدس إلى رام الل���ه، التي توجد فيها 

مص���ادر العمل والتجارة، ، أو إلى بيت لح���م وبير زيت، التي تتواجد فيها 

مؤسس���ات تعليمية متطورة، تطول اليوم ساعتين في أي من االتجاهين، 

وذلك على الرغم من المسافة القصيرة بينها”.

إضاف���ة إلى ذل���ك، زادت سياس���ة الحواج���ز اإلج���راءات البيروقراطية 

والتنكيلية المتعلقة بتصدير منتجات تصنع في القدس الش���رقية إلى 

الضفة الغربي���ة، ورفعت تكلفتها، األمر الذي خفض جدوى اس���تيرادها 

وردع رجال أعمال في الضفة من إقامة مبادرة تجارية مع مقدسيين. 

جهاز تعليم ضعيف ومهمل
تصف الدراسة جهاز التعليم الفلس���طيني في القدس الشرقية، الذي 

يتعلم فيه حوالي 100 ألف تلميذ، بأنه ضعيف ومهمل من حيث نوعيته 

وبنيت���ه التحتية. ويتحم���ل االحتالل اإلس���رائيلي، الحكوم���ة والبلدية، 

المس���ؤولية األساس���ية عن ه���ذا الوضع ألن���ه منع تطوير المؤسس���ات 

التعليمي���ة في القدس الش���رقية ومن���ع الدعم الخارجي له���ا، بادعاء أن 

القدس الش���رقية هي جزء من إس���رائيل، بعد تطبيق القانون اإلسرائيلي 

عليها واالدعاء بضمها.

توجد في القدس الش���رقية ثالث���ة أنواع من الم���دارس: مدارس بلدية 

رسمية، مدارس غير رس���مية ومدارس خاصة. والفرق األساسي بين النوع 

األول والنوعي���ن اآلخري���ن، هو أنه ف���ي المدارس البلدية الرس���مية يتم 

تدريس اللغة العبرية كموض���وع إلزامي، ومضامين كتب التعليم تخضع 

إلشراف بلدية القدس بش���كل دائم. لكن بسبب النقص الشديد في عدد 

غرف الدراسة في المدارس البلدية الرسمية فإن 43% من التالميذ في سن 

المرحلة االبتدائي���ة يتعلمون فيها، بينما يتعلم الباقون، 57 ألف تلميذ، 

في النوعين اآلخري���ن من المدارس التي ال تخضع مضامين التعليم فيها 

إلشراف البلدية.

وتعتب���ر الم���دارس البلدية الرس���مية بنظر المقدس���يين أنها مدارس 

ضعيفة وليس���ت نوعية، ومهملة. وأش���ارت الدراسة إلى أنه لهذا السبب 

يتعلم فيها أبناء الش���رائح االجتماعي���ة األكثر ضعفا. وال ينحصر النقص 

الشديد في مقاعد الدراسة في المدارس االبتدائية. ويتسرب من الدراسة 

قراب���ة 30% من الذين ينهون المدرس���ة االبتدائية بص���ورة تلقائية من 

المدارس فوق االبتدائية بس���بب النقص في المقاعد الدراس���ية. إضافة 

إلى ذلك هناك التس���رب من الدراسة بس���بب عدم القدرة على التحصيل 

الدراسي أو الحاجة إلى الخروج إلى العمل، بحيث يتسرب 16% من صفوف 

العاش���ر و26% من صفوف الحادي عشر و33% من صفوف الثاني عشر، ما 

يعني أن نصف التالميذ في القدس الشرقية ال ينهون 12 سنة تعليم. 

وفي س���ياق الهبة الش���عبية الفلس���طينية الحالية، قالت الدراسة إنه 

“اس���تنادا إلى هذه المعطيات وإلى العالقة بين مستوى التعليم والتطور 

التش���غيلي واالقتصادي، والعالقة بين عدم القدرة على التطور وكس���ب 

ال���رزق وبين التوجه نح���و العنف والجريمة، فإنه لي���س مفاجئا أن مجمل 

منفذي العمليات من القدس الش���رقية، منذ خري���ف 2015، والتي أصيب 

فيها إس���رائيلي واحد على األقل بجروح متوس���طة أو أخطر، هم من الذين 

يفتقرون لتعليم أكاديمي”.

وأش���ارت الدراسة أيضا إلى أن “مستقبل حوالي 60% من تالميذ صفوف 

الثواني عش���ر في أحي���اء القدس الش���رقية الذين يجت���ازون امتحانات 

التوجيه���ي المحلي���ة ليس واع���دا”، إذ أن مؤسس���ات التعلي���م العالي 

اإلس���رائيلي ال تعترف بش���هادة التوجيهي، التي تمنحها 172 مدرس���ة 

في القدس الش���رقية من أصل 180 مدرسة. وفي هذا الواقع يضطر حاملو 

التوجيه���ي إلى الدراس���ة في الجامعات والكليات ف���ي الضفة الغربية أو 

خارج البالد وخصوصا في الدول العربية، وهو أمر مكلف.

وأضافت الدراس���ة أنه حتى بعد الحصول على الش���هادة الجامعية، فإن 

فرص العمل في إس���رائيل ضئيلة، إذ أن إسرائيل ال تعترف بشهاداتهم 

ويضطرون إل���ى تجاوز امتحانات خاصة بموضوع دراس���تهم. ويقود هذا 

الحال خريجي الجامعات، وكذلك أولئك الذين تس���ربوا من المدارس، إلى 

أحد أمرين، إما الهجرة أو العمل بمهن ال تحتاج إلى تأهيل ورغم المشاكل 

ومحدودية الفرص. 

ورغ����م أن س����وق العم����ل اإلس����رائيلية تحولت إل����ى الملجأ األخي����ر أمام 

المقدسيين، إال أن فرص العمل فيها أيضا محدودة إضافة إلى األسوار التي 

يصطدم بها المقدسي هناك، وأولها معرفة اللغة العبرية. وادعت الدراسة 

أن السبب هو عدم تدريس العبرية في الغالبية الساحقة من مدارس القدس 

الشرقية. وأمر آخر يواجهه المقدسي في سوق العمل اإلسرائيلية هو األجر 

المتدن����ي الذي يحصل عليه العمال من الضفة الغربية، ووجود مصلحة لدى 

إسرائيل لتشغيل عشرات آالف العمال الفلسطينيين من الضفة. 

وأدى ه���ذا الوضع إلى بقاء المقدس���يين في بلداته���م وأحيائهم في 

القدس الش���رقية والعم���ل بوظائف جزئية، األمر ال���ذي يؤدي إلى تفاقم 

الفقر. وبحس���ب الدراسة فإنه يوجد في القدس الشرقية 8500 طفل جرى 

تعريفهم بأنهم يعيش���ون ف���ي خطر. لكن اإلهم���ال والتمييز من جانب 

البلدي���ة قائم ف���ي معالجة ه���ذه الظاهرة أيضا، إذ تعمل لصالح س���كان 

القدس الشرقية خمسة مكاتب رفاه اجتماعي و88 عاملة اجتماعية، بينما 

يوجد 22 مكتب رفاه اجتماعي و300 عاملة اجتماعية في القدس الغربية.

ورأت الدراس���ة أن واقع القدس الشرقية المذكور أعاله أوجد تحوالت من 

خالل ثالث مراحل لدى الشبان. أوال، هم يمتصون الشعور باإلحباط والظلم 

واإلهمال المتواصل لذويهم؛ ثانيا، واس���تنادا إل���ى فرصهم المحدودة، 

يحسبون مس���تقبلهم المش���ابه من حيث إمكانيات العمل؛ ثالثا، يتبلور 

لديهم اإلدراك بأنه ليس هناك ما يخسرونه، ويجري التعبير عن ذلك من 

خالل الوضع األمني المتردي. 

توصيات تجاهلتها الحكومة اإلسرائيلية
أكدت الدراس���ة على أن عدة خط���وات اتخذتها الحكومة اإلس���رائيلية 

بادعاء مواجهة الهبة الش���عبية ومحاولة إخمادها، مثل سحب إقامة عدد 

من المقدس���يين ووضع المكعبات اإلس���منتية التي تفصل بين البلدات 

الفلسطينية والمس���توطنات في القدس الش���رقية وبحث إمكانية إبعاد 

عائالت منفذي عمليات من القدس إلى قطاع غزة، هي بمثابة وضع “الصقة 

صغي���رة على جرح نازف”، وأنها “ليس���ت ناجعة من أجل اجتثاث الدوافع 

األساس���ية التي تدفع فتية في السادس���ة عش���رة غير خائفين من أخذ 

سكين مطبخ وإلحاق األذى بإسرائيليين”.

وقالت الدراسة إن السعي لتحسين الوضع االقتصادي ليس السبب الوحيد 

لمشاركة المقدسيين في الهبة، وأن بين أسبابها الجمود السياسي وقضية 

مكانتهم القانونية “والتطرف الديني في المساجد”. لكن تحسين الوضع 

االقتصادي سيجعل الفلس���طينيين في القدس، بحسب الدراسة، يفكرون 

بأن ثمة ما يمكن أن يخسرونه في حال تنفيذ عملية.

وأوصت الدراسة بأن “يبلور وزير شؤون القدس )زئيف إلكين( بالتعاون 

م���ع وزراء الرفاه والمالية والتربية والتعليم إس���تراتيجية جديدة في كل 

ما يتعلق بسياس���ة حكومة إس���رائيل في أحياء ش���رقي القدس. ويوصى 

ببناء هذه اإلس���تراتيجية بالتعاون مع بلدية الق���دس ومن خالل التحاور 

مع ممثل���ي األحياء، من أجل فه���م ضائقتهم وبلورة خط���ة عمل منظمة 

ومشتركة في الجانبين التعليمي والتشغيلي”.  

في األمد القصير، دعت الدراس���ة إلى استثمار ميزانيات واسعة من أجل 

زيادة عدد الغرف الدراس���ية في المدارس البلدية الرس���مية، االبتدائية 

وفوق االبتدائية، وتحسين نوعيتها، خاصة وأنها تخضع إلشراف البلدية 

ووزارة التربي���ة والتعلي���م، وكذلك عل���ى المدارس المعت���رف بها وغير 

الرسمية، من أجل زيادة اإلشراف عليها هي األخرى.

كما أوصت الدراسة بإلزام كافة المدارس الفلسطينية في القدس بتعليم 

اللغة العبرية كموضوع إلزامي ومن س���ن مبكرة، بادعاء تمكين الخريجين 

من الحصول على ش���هادة بجروت، بدل التوجيهي. كذلك أوصت الدراسة 

بإقامة أطر للتربية غير الرسمية وبرامج إثراء بعد الدوام المدرسي.

وفي الجانب التشغيلي، دعت الدراسة إلى إقامة مناطق تجارية وصناعية 

بالقرب من البلدات الفلس���طينية المقدس���ية الفقي���رة، مثل جبل المكبر 

وبي���ت حنينا، ودفع الحد األدنى من األجور على األقل. وقالت الدراس���ة إن 

ثمة أهمية خاصة لتش���جيع شركات إسرائيلية وعربية، وخاصة في مجال 

الهاي-تك، إلقامة فروع لها في القدس الشرقية.

وفي األمد البعيد، أوصت اللجنة بوضع حلول لقبول سكان القدس الشرقية 

في مؤسس���ات التعليم العالي اإلسرائيلي، بادعاء تحسين ظروف حياتهم. 

وأوصت الدراس���ة بإدخال المنهاج الدراسي اإلس���رائيلي إلى كافة مدارس 

القدس الشرقية، أو إضافة “مواضيع إسرائيلية” إلى المنهاج الفلسطيني.

وأوصت الدراس���ة أيضا بأن تعيد الحكومة اإلسرائيلية النظر في القيود 

التي تفرضها على دخول الفلس���طينيين من الضفة الغربية إلى القدس 

الشرقية أو على األقل تس���هيل اإلجراءات البيروقراطية المتعلقة بذلك، 

اس���تنادا إلى المفعول اإليجابي لخطوة كهذه على التجارة والتشغيل في 

القدس الشرقية. كما دعت الدراس���ة إلى وضع خطة طويلة األمد من أجل 

تطوير القطاع الخاص في القدس الشرقية.

وحذرت الدراس���ة من أن الهدوء النس���بي في الوضع األمني في القدس 

الش���رقية، في األشهر األخيرة، “ال يدل أبدا على القدرة الكامنة في برميل 

البارود في القدس الش���رقية ألن ينفجر في المستقبل ويؤدي إلى سقوط 

ضحايا إسرائيليين آخرين. لكن في حال تطبيق التوصيات أعاله، سيزداد 

جبى من س���كان األحياء في حال 
ُ
بش���كل كبير ’ثمن الخس���ارة’ التي س���ت

اتجهوا إلى المش���اركة في دائرة العنف. وهذا الثمن، غير الموجود حاليا، 

سيهدد بالمس بإمكانيات التعليم والتشغيل والرفاه المستقبلي لشبان 

المنطقة”.

مدرسة في القدس الشرقية

دراسة إسرائيلية جديدة:

األوضاع االقتصادية سبب مركزي للهبة الفلسطينية 
الحالية في القدس الشرقية!
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تقـاريــر خــاصـــــــة

ق���ال رئي���س لجنة الخارجي���ة واألمن في الكنيس���ت عضو 

الكنيس���ت آفي ديختر )الليكود( إنه يتحفظ من تصريحات 

أدلى بها عضوا كنيس���ت من هذه اللجنة وطالبا فيها بدعوة 

رئيس الحكومة وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك 

للمثول أمام اللجنة الفرعية لش���ؤون االس���تخبارات التابعة 

للجن���ة الخارجي���ة واألمن م���ن أجل توضيح أق���وال نطق بها 

واته���م فيها رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياه���و بانتهاج 

سياسة مقامرة وغير مدروسة إزاء الواليات المتحدة مما أضّر 

بحجم المساعدات العس���كرية األميركية إلسرائيل وتسّبب 

بإلحاق ضرر أمني فادح باألمن القومي اإلسرائيلي.

وج���اءت أقوال ديخت���ر هذه في تصريح���ات أدلى بها إلى 

وس���ائل إعالم تعقيب���ًا على مطالبة عضوي الكنيس���ت عومر 

بارليف من »المعسكر الصهيوني« وزهافا غالئون من ميرتس 

بدعوة باراك إلى الكنيست من أجل توضيح أقواله هذه.

وق���ال بارليف إن النق���اش حول التهدي���دات الماثلة أمام 

إس���رائيل يجب أال يتم على المأل وإنما في لجان الكنيس���ت 

الخاصة ومن وراء أبواب مغلقة.

وتط���ّرق ديختر إلى أقوال باراك فقال إن الدافع األساس���ي 

الذي يق���ف وراءها ه���و اعتق���اد قائله���ا أن أداءه كرئيس 

للحكومة س���يكون أفضل من أداء نتنياهو، األمر الذي يشير 

إّما إلى مبلغ هوسه بالحكم أو إلى إحباطه. 

وأض���اف ديختر أن���ه إذا كان ب���اراك يعتق���د أن بحيازته 

معلومات حول ضرر اس���تراتيجي لحق بأم���ن الدولة من جراء 

أداء رئيس الحكومة، فمن واجبه أن يرس���ل هذه المعلومات 

إل���ى رئيس لجن���ة الخارجية واألم���ن ال أن يتحدث عنها على 

رؤوس األشهاد وكأنها أحجية.

وأشار إلى أن المفاوضات التي تجريها إسرائيل مع الواليات 

المتحدة حول المساعدات العسكرية ال تدور في كازينو حيث 

تتم المقامرة على رقم رابح وإنما هي عملية تستمر سنوات 

طويلة، وأكد أنه خالل األش���هر األخي���رة قاد رئيس الحكومة 

ه���ذه العملية بنج���اح من أجل بلورة أفضل رزمة مس���اعدات 

حتى العام 2028.

وكان ب���اراك هاجم خالل مؤتمر لحرك���ة »طريقنا« عقد في 

مدينة ريش���ون لتس���يون )وسط إس���رائيل( مس���اء يوم 17 

الجاري، سياس���ة رئيس الحكومة إزاء الواليات المتحدة وقال 

إنها سياسة مقامرة وغير مدروسة. 

وأضاف أن سياس���ة نتنياهو هذه وعالقات���ه المتوترة مع 

الرئيس األميركي باراك أوباما تس���ّببتا أخي���رًا بحادث ألحق 

ض���ررًا أمنيًا فادحًا بإس���رائيل، ولفت إلى أن���ه ليس بإمكانه 

كشف أي تفاصيل عن هذا الحادث بسبب حساسية الموضوع 

م���ن ناحية األمن القومي، لكنه ف���ي الوقت عينه قال إن هذا 

الح���ادث نجم ع���ن مزيج من انعدام قدرة عل���ى الحكم في ما 

يتعلق بمصالح أمنية عميقة وبسلم األولويات التي تمليها، 

إلى جانب عدم استيعاب إمكان التعاون مع الواليات المتحدة 

وأداء غير حريص، األمر الذي أّدى إلى كشف إسرائيل بشكل 

مقلق للغاية أمام تحّد أمني مركزي. 

وأش���ار باراك إلى أن نتنياهو ألحق ضررًا أمنيًا بإس���رائيل 

م���ن خالل اتفاق المس���اعدات العس���كرية األميركية نتيجة 

لرهانه غير المبّرر ف���ي إدارة العالقات مع البيت األبيض في 

واش���نطن على معارضة االتفاق النووي مع إي���ران، ولذا بداًل 

من حصول إس���رائيل على مس���اعدات بحجم 5ر4 مليار دوالر 

سنويًا ستحصل على مساعدات بحجم 8ر3 مليار دوالر، فضاًل 

عن أنها س���تضطر إلى التنازل تدريجيًا عن 750 مليون دوالر 

كانت تستثمرها في الصناعات األمنية اإلسرائيلية.

وذك���ر ديوان باراك في بيان صادر عنه أنه لم يقصد حادثًا 

معينًا بأقواله هذه وإنما قصد أداء نتنياهو بصورة عامة.

وهاجمت األوس���اط المقربة من نتنياهو ب���اراك وقالت إنه 

عندم���ا كان باراك رئيس���ًا للحكومة لمدة ع���ام ونصف العام 

تقريبًا، تسبب بإشعال الش���رق األوسط وبأضرار من الصعب 

إصالحها حتى بعد عشرات األعوام.

وكتب أرئيل كهانا، المراسل السياسي في صحيفة »مكور 

ريشون« اليمينية:

مرة أخرى نشاهد للمرة التريليون العرض المخيف »إليهود 

ب���اراك ض���د نتنياهو«. هذه الم���رة يحمل رئي���س الحكومة 

ورئيس األركان س���ابقًا ف���ي جعبته إيحاءات مفزعة تش���ير 

إل���ى أضرار أمنية خفية، أو بحس���ب قوله: »انكش���اف خطير 

إلس���رائيل في مواجهة تحد أمني مركزي، ونظرًا لحساس���ية 

األمور ال أس���تطيع تقدي���م تفاصيل أكثر«. وأبلغ  س���امعيه 

أن المس���اعدة األميركية في العقد المقبل س���تكون، بسبب 

نتنياهو، 8ر3 مليار دوالر فقط بداًل من 5ر4 مليار«، وأن س���بب 

ذلك »الرهان الخطأ في إدارة العالقات مع البيت األبيض«.

وأض���اف: في الحقيق���ة، ليس من المؤك���د أن هجوم باراك 

يس���توجب ردًا، فليس لهذا المقاتل الحائز على العدد األكبر 

من األوس���مة في الجيش اإلس���رائيلي أي دعم شعبي، وهو ال 

ينوي العودة إلى الحياة السياسية، وال يظهر في األفق إطار 

يمك���ن أن يتيح له ذلك حتى لو رغب في الرجوع. وعلى الرغم 

من ذلك، فمرة واحدة وإلى األبد، ومن أجل الجيل الش���اب، من 

المفيد أن نتذكر ماذا جرى في بلدنا الصغير عندما كان باراك 

في المنصب ال���ذي يتواله نتنياهو من���ذ ثمانية أعوام. لقد 

كان باراك رئيس���ًا للحكومة لمدة ع���ام ونصف العام تقريبًا، 

لكنها كانت كافية إلش���عال الشرق األوسط والتسبب بأضرار 

من الصعب إصالحها حتى بعد عشرات السنوات.

ومض���ى هذا المراس���ل يقول: لنبدأ بما س���ماه باراك »عدم 

القدرة على التعامل مع مصالح أمنية عميقة وسلم األولويات 

الذي تفرضه«. إن تصرف باراك في »قضية طائرات الفالكون« 

مث���ل واضح عن عدم قدرته. لقد وقعت إس���رائيل مع الصين 

صفقة لبيعها طائرة تجس���س متطورة من انتاج الصناعات 

الجوية اإلسرائيلية. والربح الخالص على الورق كان نحو مليار 

دوالر. لكن باراك بقرار متس���رع ألغى الصفقة ونش���بت أزمة 

حادة في العالقات مع الصين، كما أنه اشتبك مع األميركيين 

الذين هددوا بتقليص المساعدة األمنية بربع مليار دوالر.

لكن هذا لم يكن سوى البداية. فقد ألغى باراك الصفقة من 

أجل مشاركة إسرائيل والفلسطينيين والواليات المتحدة في 

مؤتمر كامب ديفيد المش���ؤوم. لقد ُعقد هذا المؤتمر بخالف 

رغبة رئيس الواليات المتحدة بيل كلينتون ورئيس السلطة 

الفلس���طينية ياس���ر عرفات. والثمن الذي اشترى فيه باراك 

كلينتون كان إلغاء صفق���ة الفالكون، وكانت النتيجة أضرارًا 

استراتيجية ندفع نحن ثمنها حتى اليوم.

وبرأيه فإن فش���ل مؤتم���ر كمب ديفيد هو الش���رارة التي 

أش���علت االنتفاضة الثانية التي تس���ببت في سقوط مئات 

القتل���ى في قلب مدن إس���رائيل، وكانت س���ببًا ف���ي األزمة 

االقتصادية التي نش���أت والتدهور الدولي الناتج بس���ببها. 

وكان إيهود باراك أول رئيس حكومة يقترح تقسيم القدس. 

وأول رئي���س حكومة خرجت م���ن فمه كلمات ل���م يقلها أي 

رئي���س حكوم���ة قبله: »دولة فلس���طينية«. ولي���س هذا كل 

شيء، فقد أراد باراك إعطاء الفلسطينيين أجزاء من إسرائيل 

المس���تقلة من خالل ما س���ماه »تبادل أراض«. باالضافة إلى 

هذا كله، خ���رق باراك تعهداته المعلنة أمام الجمهور بعدم 

تقس���يم القدس، وبعد هذا كله يتهم هو وليس أي شخص 

آخر، نتنياهو بالمجازفة.

وخت���م كهان���ا: إن الخطوط الحم���راء التي رس���مها باراك، 

وبينها االس���تعداد لالنس���حاب من 90% من الضفة الغربية 

اعتب���رت نقطة البداية لجمي���ع المفاوضين الذي عملوا حتى 

اليوم. ويجب أن نضيف إلى هذه اإلخفاقات المدوية السلوك 

الش���خصي لباراك، فق���د تفكك كادر مكتب���ه وتفرق أنصاره 

وس���قطت حكومته. وبقي يعيش وحيدًا داخل فقاعة دون أن 

يع���رف ماذا يجري من حوله. إن نتنياهو موجود في رئاس���ة 

الحكوم���ة منذ ثمانية أعوام، وأصبحت إس���رائيل أقوى أمنيًا 

واقتصاديًا وسياس���يًا، فيما كان ه���و هنا لمدة قصيرة ودمر 

كل شيء.

أوساط مقربة من نتنياهو:

إيهود باراك تسبب بإشعال الشرق األوسط وبأضرار 
من الصعب إصالحها حتى بعد عشرات األعوام!

الضجة التي أحدثها وزير الدفاع اإلس���رائيلي األسبق إيهود 
باراك، بخطابه قبل أيام الذي اتهم فيه رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو بالتسبب بخسائر أمنية استراتيجية أمام واشنطن، لم 
تأت من فراغ، بل هي تعبير عن أجواء انتش���رت في المؤسس���ة 
العسكرية واألمنية اإلس���رائيلية، وكان بعضها يخرج من حين 
إلى آخر إلى وسائل اإلعالم. وكما يبدو، فإن رزمة الدعم العسكري 
األميركي إلسرائيل، لعشر سنوات قادمة ابتداء من العام 2018، 
س���تكون 38 مليار دوالر بدال من 50 ملي���ارا طالب بها نتنياهو 
بداية. وسيكون حجم الدعم هذا نهائيا، فوفق االتفاق لن يكون 
بوس���ع إس���رائيل أن تطالب بالمزيد، ما قد يجعل إجمالي الدعم 
الجديد قريبا لما كان في الس���نوات العش���ر التي ستنتهي في 

العام المقبل.
وكان نتنياهو قد افتتح االتصاالت مع واشنطن في شهر أيار 
ن إلدارة 

ّ
2015 بنبرة عالية، وحتى اس���تعالئية، فيها تهديد مبط

باراك أوباما، مطالبا برفع الدعم العس���كري لعشر سنوات إلى 50 
مليار دوالر، بدال م���ن 31 مليار دوالر في الصفقة القائمة، والتي 
تحصل ضمنها إس���رائيل س���نويا على مئات ماليين الدوالرات 
اإلضافية، لتمويل مش���اريع صناعات حربية إس���رائيلية، فضال 
عن تمويل حروب وعمليات عس���كرية، كتلك التي ش���نتها على 
غزة في السنوات األخيرة؛ وباألساس إعادة ملء مخازن األسلحة. 
وقي���ل يومها إن الح���د األدنى الذي م���ن الممك���ن أن تقبل به 

إسرائيل هو 45 مليار دوالر.
وكان هذا بعد نحو شهرين من خطاب نتنياهو أمام الكونغرس 
األميركي، الذي تحدى فيه اإلدارة األميركية، قبل أس���بوعين من 
االنتخابات البرلمانية اإلس���رائيلية األخيرة. وقد اتجه نتنياهو 
إلى الكونغرس باتفاق مع كتلة الحزب الجمهوري، دون تنس���يق 
مع البيت األبيض، األمر الذي خلق حالة من التوتر في العالقات، 
وكانت رس���الة نتنياهو إلى الكونغرس هي عدم المصادقة على 
االتفاق المتبلور بين الدول الس���ت الكبرى وإيران حول المشروع 

النووي اإليراني.
ثم عاد نتنياهو ورفع النبرة مجددا، مطالبا بتعويض إسرائيل 
ع���ن االتفاق م���ع إيران، ال���ذي تم توقيع���ه بعد أي���ام من بدء 

االتصاالت حول الدعم العسكري. 
وم���ن المحط���ات الالفت���ة ف���ي المفاوض���ات بي���ن الجانبين 
اإلس���رائيلي واألميركي، هي حينما أيقن نتنياهو أن مطلبه لن 
ل 

ّ
يس���تجاب بالحجم الذي يريده قال لدائرته الضيقة إنه يفض

وقف المفاوضات مع واشنطن، بانتظار الرئيس األميركي الجديد 
لتوقيع االتفاق معه. وقد أثار هذا الشكل من التصرف الذي خرج 
إلى وسائل اإلعالم، حفيظة وحتى غضب قادة الجيش واألجهزة 

األمنية، الذين طالبوا نتنياهو بتخفيض اللهيب.
وكم���ا يبدو فإن نتنياه���و راهن بنبرته العالي���ة طيلة الوقت 
على الح���زب الجمه���وري ذي األغلبي���ة في الكونغ���رس، وعلى 
باق���ي داعميه ف���ي المؤسس���ة األميركية. وحس���ب تقديرات 
إس���رائيلية، فإن نتنياهو فهم من رس���ائل قادمة من واشنطن، 
أنه في هذه القضي���ة بالذات ال مجال له في المراهنة على قربه 
م���ن الحزب الجمهوري، ألنه يوجد ش���به إجم���اع حولها. كما أن 
اللوب���ي الصهيوني األكبر في الوالي���ات المتحدة، الذي يتحرك 
بقوة داخل أروقة الكونغرس والبيت األبيض، قد بعث برس���ائل 
مش���ابهة، ما جعل نتنياهو يتراجع عن ح���دة خطابه، ويواصل 
الس���عي إلنج���از االتفاق مع أوباما، الذي وضع ش���روطا س���تغير 

الكثير مما كان قائما.
فالصفق���ة القائم���ة الي���وم تتضمن دعما عس���كريا س���نويا 
إلس���رائيل بقيمة 1ر3 مليار دوالر، إضافة إلى بضع مئات ماليين 
الدوالرات، لتمويل مش���اريع ف���ي الصناع���ات الحربية، وخاصة 
مش���اريع الصواريخ المضادة للصواريخ، وطائرات من دون طيار. 
كما تضمن االتفاق القائم أن تحصل إس���رائيل على نسبة %25 
من الدعم الس���نوي بس���يولة نقدية، والباقي يصرف على شراء 

معدات وأسلحة، بغالبيتها من الصناعات اإلسرائيلية.
أم���ا الصفقة التي كما يبدو فرضت ش���روطها واش���نطن، وقد 
تشهد في األيام المقبلة بعض التغييرات، فإن حجمها االجمالي 
والنهائي 38 مليار دوالر، ولن تحصل إس���رائيل على ميزانيات 

إضافي���ة، وعلى الحكومة اإلس���رائيلية أن تتعهد بعدم التوجه 
مباش���رة إلى الكونغرس بطلب إضافات سنوية، وهذا ما اعترض 
عليه نتنياهو بداي���ة، ولكنه رضخ لإلم���الء األميركي، كما رضح 
لبنود أخرى. ولكن وجود هذا البند في االتفاق قد يعكس انطباعا 
بأن هناك في المؤسس���ة األميركية الحاكمة من بدأ يضيق ذرعا 
باالختراقات اإلس���رائيلية واللوبي الصهيوني للمؤسس���ة، دون 

احترام هرمية الحكم وأصول العالقات الدبلوماسية.
كما تتضمن االتفاقية الجديدة وقف بند الس���يولة النقدية، 
في حين أن الغالبية الساحقة من الميزانية ستمول شراء أسلحة 
من الصناعات الحربية األميركية، ما قد يهدد الصناعات الحربية 
اإلس���رائيلية، إال أن التفاصيل الدقيق���ة والنهائية لهذا البند 

بالذات قد تشهد بعض التغييرات حتى يوم التوقيع.

نتنياهو خسر التحدي
ُيجمع الكثير من المحللين اإلس���رائيليين على أن نتنياهو قاد 
خطا فظا في التعامل مع ش���خص الرئيس باراك أوباما، وبش���كل 
غير مس���بوق في تاريخ العالقات اإلس���رائيلية األميركية، وفي 
حاالت معينة قد ال تجد مثلها في تاريخ الدبلوماسية العالمية. 
ونذكر منها قبل أربع س���نوات، حينما جاه���ر نتنياهو وحلقتاه 
الضيقة واألوسع وأتباعه في الواليات المتحدة األميركية بدعم 
مرش���ح الحزب الجمهوري، الذي ناف���س الرئيس باراك أوباما في 
االنتخابات الرئاسية التي قادت هذا األخير إلى الوالية الثانية.

كما أن صديق نتنياهو الش���خصي، والداع���م األكبر له، الثري 
ش���لدون إدلس���ون، دعم الحزب الجمهوري في تلك االنتخابات 
بأكث���ر من 150 مليون دوالر، منها ما صرف على حمالت انتخابية 
داخلية في الحزب الجمهوري، وأخرى لمرشح الرئاسة ولمرشحين 
جمهوريين للكونغرس ومجلس الش���يوخ. وكان رهان نتنياهو 

خاسرا، وفاز أوباما.
ثم ج���اء التح���دي اآلخر، وه���و غي���ر المس���بوق، حينما دخل 
نتنياهو، في مطلع ش���هر آذار 2015، إلى الكونغرس بالتنسيق 
مع الكتلة األكبر للحزب الجمهوري، دون أي تنس���يق أو موافقة 
م���ن الرئيس أوباما والبيت األبيض، كي ُيحّرض على إدارة أوباما، 
داعيا الكونغرس إلى عدم الموافقة على االتفاق مع إيران. وكان 
ذل���ك الخطاب في حينه اس���تعراضا انتخابي���ا لنتنياهو، إذ أن 
الخطاب سبق االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية بأسبوعين. وفي 
هذه الجولة خسر نتنياهو أيضا، إذ صادق الكونغرس الحقا على 

االتفاق.
وعندما تكش���فت خيوط االتفاق األولى، وأن الدعم العس���كري 
األميركي إلس���رائيل لن يتجاوز 38 ملي���ار دوالر، موزعة على 10 
س���نوات، كتب المحلل العس���كري البارز في صحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، أليكس فيشمان، أنه »عندما تكون اإلدارة األميركية 
مصممة على تنفيذ سياس���ة تتعلق بجوهر مصلحتها القومية، 
ال يمكن إلس���رائيل أن تثنيه���ا. يمكنها أن تق���وم بالمناورات، 
وباستعراض العضالت، ولكنها لن تنجح في تغيير أي شيء. كما 
أن���ه ال يمكنها حتى أن تعتمد عل���ى رأي عام أميركي متعاطف، 
أو عل���ى الكونغرس. ه���ذا درس تاريخي صحيح ل���كل اإلدارات، 
فما بال���ك إدارة أوباما. هذا ما حصل أيض���ا حول االتفاق النووي 

اإليراني، وهذا ما يحصل حول اتفاق المساعدات األمنية«.
وتابع فيش���مان قائال إن كل المفاوض���ات الصاخبة، كل األمور 
الدراماتيكية أمام األميركان، والجداالت السياسية في إسرائيل 
على اتفاق المساعدات للسنوات العش���ر المقبلة، تأتي لخدمة 
أجندة في توقيت ُمعّين. فعندما بدأ النقاش قبل أكثر من سنة، 
كانت ألحد ما في إس���رائيل مصلحة في خلق إحس���اس بأن هذا 
اتف���اق يجب تجديده في أقرب وقت ممك���ن. هذا ليس صحيحا 
على اإلط���الق. فاالتفاق الجديد على أي حال س���يبدأ بالميزانية 
األميركي���ة للع���ام 2018، والتي لن تتبلور إال في تش���رين األول 
2017. وما س���تحصل عليه إس���رائيل هو إلى هذا الحد أو ذاك، ما 
خطط���ت اإلدارة األميركية لتقديمه عل���ى أي حال، إذ قرر البيت 
األبيض منذ البداية منح إسرائيل مساعدات بذات الحجم- بمبالغ 
واقعية- ش���بيهة بم���ا حصلت عليه في عه���د إدارة جورج بوش 

)االبن(، مع بعض المالءمات للظروف المختلفة.

واعتمادا على ما ذكره إيهود باراك في خطابه مس���اء األربعاء 
17 آب الج���اري، ف���إن األمور لم تك���ن مجرد المنافس���ة على من 
صوت���ه أعلى، بل إن نتنياهو تس���بب بخس���ائر على المس���توى 
االس���تراتيجي إلسرائيل، حاولت أن تكشف عن بعضها صحيفة 

“يديعوت أحرونوت” الحقا.
وبحس���ب باراك، الرد األميركي لم يقتصر على رفض تفاصيل 
وش���روط االتف���اق، كما تم التخطي���ط له ف���ي اإلدارة األميركية 
والبنتاغ���ون، بل إن إس���رائيل خس���رت مكتس���بات أمنية على 
مس���توى اس���تراتيجي، رفض أن يقدم التفاصيل بشأنها قائال 

إنها سّرية للغاية. 
وقال في خطابه المذكور إن نتنياهو ألحق ضررا أمنيا بإسرائيل 
من خالل اتفاق المس���اعدات العسكرية األميركية، وهذا نتيجة 
لرهانه الفظ ف���ي إدارة العالقات مع البيت األبيض حول االتفاق 

النووي مع إيران )اقرأ مادة أخرى في هذه الصفحة(.
وخلق خط���اب باراك جدال واس���عا ف���ي الحلبة اإلس���رائيلية، 
وظهرت مطالبات لمثوله أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية، 

إال أن رئيس اللجنة آفي ديختر، من حزب الليكود، رفض هذا. 
وحاولت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عرض ما يمكن أن تكون 
إس���رائيل قد خسرته من واشنطن، إذ اس���تذكرت الصحيفة أن 
ق���ادة األجهزة األمنية، ومعهم من كان ف���ي حينه وزيرا للدفاع 
موش���يه يعلون، عرضوا قبل ع���ام ونصف العام عل���ى نتنياهو 
القب���ول باالتف���اق مع إي���ران، مقاب���ل تطوير حاد ف���ي التعاون 
العسكري اإلسرائيلي األميركي. وحسب الصحيفة فإن نتنياهو 

رفض هذا العرض. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركان قولهم إنه في نهاية 
العام 2014 ومطلع العام 2015، نقل من كان وزيرا للدفاع األميركي 
تش���اك هاغل، رس���الة إلى نتنياهو من الرئيس أوباما، تتضمن 
استعداد واشنطن ألن تنصب في إسرائيل أسلحة استراتيجية 
ح بها من قبل. ويدور الحديث على األغلب عن وس���ائل 

ّ
س���ل

ُ
لم ت

قتالية تستهدف الردع؛ وفي نفس الوقت يمكن أن تستخدمها 
إس���رائيل إذا ش���عرت بأنها مهددة من المشروع النووي، فتقرر 
مهاجمة إيران. وحسب تقديرات الصحيفة، فإن واشنطن كانت 
مس���تعدة ألن تضع تحت تصرف إسرائيل أيضا، إحدى الوسائل 
القتالية الناجع���ة التي أنتجت في حينه في الواليات المتحدة: 
قنبلة تخترق الخن���ادق المحصنة والمع���دة لتدمير المنظومة 

تحت األرضية لمقرات إنتاج النووي في إيران. وكانت إس���رائيل 
طلبت القنبلة، ومعقول أن���ه كانت لدى األميركان عدة أفكار عن 

كيفية وضع هذه األسلحة تحت تصرفها عند الحاجة.
عل���ى أي ح���ال، نفى مكت���ب نتنياه���و معرفته ب���أي عروض 
اس���تراتيجية، كانت إس���رائيل قد خس���رتها، فيما التزم باراك 

بعدم كشف التفاصيل على المأل نظرا لحساسيتها.
واألزمات األخيرة مع واشنطن لم يخلقها نتنياهو حده، بل إن 
وزير الدف���اع الجديد أفيغدور ليبرمان كاد أن ُيفش���ل اتصاالت 
إس���رائيلية أميركي���ة جارية متعلق���ة بجوانب أخ���رى للتعاون 
العس���كري. فقد هاجم ليبرمان قبل أكثر من أسبوعين الرئيس 
باراك أوبام���ا حينما قال األخير إن أوس���اطا مهنية في األجهزة 
األمنية اإلس���رائيلية تعترف بأن االتفاق م���ع إيران كان مجديا. 
ف���رد ليبرمان قائ���ال، عبر وزارت���ه، إن الغرب حينم���ا أبرم اتفاق 
ميوني���خ مع ألمانيا النازية لم يلتفت إلى م���ا يجري في ألمانيا. 
وأثار تصريحه غضبا في واشنطن، التي لم تكتف ببيان توضيح 
من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بل أعقبه أيضا اعتذار واضح 

ومباشر من ليبرمان لواشنطن.
وقالت وس���ائل إعالم إس���رائيلية إن تصري���ح ليبرمان جاء في 
أوج اتصاالت مع واشنطن، في إثر طلب األجهزة اإلسرائيلية من 
البنتاغون سلسلة من المس���اعدات، و”تبدأ القائمة من الفضاء، 
وتنته���ي في محاولة إقناع الجيش األميركي بش���راء منظومات 
“معطف الريح” الدفاعية المضادة للدبابات، من أجل مس���اعدة 
الصناع���ات األمني���ة اإلس���رائيلية”. كما تطلب إس���رائيل رفع 
مستوى العالقة االستخبارية بين الدولتين، وال سيما في متابعة 
إيران، والتعاون في مج���االت األقمار الصناعية والدفاع في وجه 
الصواريخ الباليستية، وتوثيق االتفاقات التكنولوجية، والقتال 
المش���ترك ضد الس���ايبر، وتجنيد الجيش اإلس���رائيلي لتطوير 
مشاريع الكتش���اف األنفاق وإنتاج المجنزرة الجديدة. وكل هذا 

قبل المساعدات المالية السخية.
وتجدر اإلش���ارة إلى أنه على الرغم م���ن كل هذه التوترات وما 
ينتج عنها، إال أن التعاون العسكري األميركي اإلسرائيلي يبقى 

استراتيجيا على المدى البعيد.

االنعكاس على ميزانية اإلسرائيلي
إن معدل 8ر3 مليار دوالر س���نويا هو، من ناحية إسرائيل، أقل 

من الحد األدنى الذي أراده نتنياهو ب� 700 مليون دوالر سنويا. 
ومن ش���أن هذا الفارق أن يخلق أزمة جديدة لميزانية الجيش 

اإلسرائيلي في السنوات الالحقة. 
فحتى قبل أش���هر كانت تتوخى  إسرائيل بأن زيادة الدعم 
األميركي السنوي من ش���أنها أن تسد جزءا كبيرا من الزيادة 
التي يطالب بها الجيش في ميزانيته في الس���نوات الالحقة. 
وحتى أن���ه في مرحلة ما ظهرت فكرة في إس���رائيل بمطالبة 
واش���نطن بالحصول ف���ي العام المقب���ل 2017 على زيادة في 
الدعم، كس���لفة على حس���اب الدعم المقبل، إال أن واش���نطن 
رفضت هذا، اعتمادا على ما نشر في وسائل إعالم إسرائيلية 

في حينه.
وتبل���غ ميزانية الجيش ووزارته في العام 2017 المقبل 4ر61 
مليار شيكل، ما يعادل حاليا 16 مليار دوالر، مقابل 1ر56 مليار 
شيكل في العام الجاري 2016، وهو ما يعادل 7ر14 مليار دوالر. 
وهي زيادة الميزانية األعلى من بين باقي الوزارات. وسترتفع 
ميزاني���ة الجيش في الع���ام 2018 إلى 4ر63 ملي���ار دوالر، ما 
يعادل 6ر16 مليار دوالر. ويعني هذا أنه خالل عامين سترتفع 

ميزانية الجيش بنسبة %13.
لكن كما علمت تجارب الس���نين السابقة، فإن الجيش يحصل 
سنويا على ما بين 5ر1 مليار إلى ملياري دوالر من فائض مختلف 
ميزانيات الوزارات، نتيجة عدم خروج مشاريع إلى حيز التنفيذ. 
وأحيان���ا تك���ون الزيادة م���ن احتياطي الميزاني���ة، ومن فائض 
مداخيل الضرائب، ما يعني أن الميزانية النهائية للجيش تصل 

إلى 18 مليار دوالر وأكثر.
وكان وزير المالية موشيه كحلون ووزير الدفاع السابق موشيه 
يعلون قد توصال إلى مخطط متعدد السنوات لتقليص تدريجي 
في نفقات الجيش، على مس���توى التش���غيل وظروف وش���روط 
العم���ل النظامي في الجيش، وبش���كل خاص حج���م رواتب كبار 
الضباط والجنراالت وش���روط التقاعد، باإلضافة إلى تقليص مدة 
الخدمة العس���كرية االلزامية من 36 شهرا إلى 30 شهرا، ابتداء 
من الفوج الذي سيتم تجنيده في منتصف العام 2020 وصاعدا. 
وه���ذا يعني أنه حينما تتحدث إس���رائيل ع���ن ضرورة تقليص 
ميزانية جيشها، فإن أحدا ال يقصد بذلك المس أو حتى االقتراب 
من ميزانيات التس���لح والبنى التحتية المتعلق���ة ب�”الجاهزية 

العسكرية”.

تحليالت إسرائيلية:

نتنياهو خرج مهزوما أمام واشنطن في كل ما يتعلق بصفقة الدعم العسكري األميركي إلسرائيل!

نتنياهو يسدد فاتورة الفضاضة مع اوباما.
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47% من الطالب في صفوف الثاني عشر في المدارس الثانوية في 

إسرائيل خالل العام الدراسي قبل األخير )2014- 2015( لم يستحقوا 

الحصول على ش���هادة الثانوي���ة العامة )»البج���روت«(، مقابل %53 

مس مجموع 
ُ
فقط اس���تحقوا الحصول على هذه الش���هادة، ونح���و خ

الطالب في المدارس الثانوية في إس���رائيل »تسّربوا« )»تساقطوا«( 

من مدارس���هم قبل أن يترفعوا إلى الصف الثاني عشر، وهو الصف 

األخير في مرحلة التعليم الثانوي. وقد بلغت نس���بة »التسرب« بين 

ط���الب المدارس الثانوي���ة لدى المتدينين الحريدي���م نحو 46% من 

مجموع الطالب في المرحلة الثانوية، بينما بلغت في الوس���ط العربي 

عام���ة )يقول التقرير: »العرب، بدون البدو وال���دروز«( نحو 20% � هي 

النسبة العامة التي يشكلها المواطنون العرب من مجمل المواطنين 

في دولة إسرائيل. 

ه���ذه من بي���ن النتائج األبرز الت���ي توصل إليها تقرير خ���اص أعده باحثو 

مرك���ز »أدفا« )معلومات حول المس���اواة والعدالة االجتماعية في إس���رائيل( 

وأص���دره المركز يوم الخمي���س الماضي )18 آب(، عش���ية االفتتاح المرتقب 

للس���نة الدراس���ية الجديدة )2016- 2017( في مطلع شهر أيلول القريب. وقد 

صدر التقرير، الذي أعّده كل من ش���لومو سفيرس���كي وإيتي كونور � أطياس 

ونوغا دغان � بوزاغلو، تحت العنوان التالي: »عش���ية الس���نة التعليمية 2016- 

2017: أين النصف اآلخر )الثاني(؟ أبناء الش���بيبة الذين ال يستحقون شهادة 

البجروت«.   

في محاولة اإلجابة على هذا الس���ؤال )أين الذين لم يحصلوا على ش���هادة 

البجروت؟( ، يقول تقرير مركز »أدفا« إن »هناك إجابتين أساسيتين«، هما:

1. التسّرب � في ازدياد متواصل!

ا لمعطي���ات 2014، وهي الس���نة األخيرة التي صدرت بش���أنها بيانات 
ً
وفق

موا في الصف الثاني 
ّ
مس أبناء الشبيبة )5ر19%( لم يتعل

ُ
كاملة، فإن حوالي خ

عش���ر، إطالقا. أي أنهم »تس���اقطوا« و«تس���ربوا« من مقاعد الدراسة قبل بلوغ 

الصف الثاني عش���ر. والنسبة األعلى لتس���رب الطالب في المدارس الثانوية 

هي بين المتدينين الحريدي���م )7ر45%(، يليهم المواطنون البدو في النقب 

)2ر36%(، ث���م »العرب، بدون البدو والدروز« )7ر19%( ث���م الدروز )5ر15%(. أما 

نس���بة »التس���رب« من المدارس الثانوية العربية في القدس الش���رقية، فقد 

بلغت وفق تقديرات متوفرة عن العام الدراس���ي 2012 � 2013 نحو 36%، أي أن 

 .
ّ
ط

َ
هؤالء لم يبلغوا الصف الثاني عشر ق

ويوضح التقرير أن 7574 طالبة وطالبًا »تس���ربوا« خالل السنة الدراسية قبل 

األخيرة )2014 � 2015( فأوقفوا دراس���تهم في مختلف المدارس الثانوية في 

إسرائيل، وفق التوزيعة التالية: 1981 طالبة وطالبًا )2%( »تسربوا« من صفوف 

العاشر؛ 4651 طالبة وطالبًا )5%( »تسربوا« من صفوف الحادي عشر و 942 طالبة 

وطالبًا )1%( »تسربوا« من صفوف الثاني عشر. 

ويقتبس تقرير مركز »أدفا« ما ورد في تقرير رس���مي س���ابق صدر عن وزارة 

التربية والتعليم اإلس���رائيلية وأفاد بأن معدالت »تسرب« الطالب من مدارس 

المرحلة الثانوية في إس���رائيل قد ارتفعت في السنة الدراسية 2014 � 2015 

بنسبة 2ر0% عما كانت عليه في السنة  الدراسية التي سبقتها، 2013- 2014.    

لت نس���بة »التس���رب« األعلى بين الطالب )اليهود( الذين هاجروا إلى  وُسجِّ

إسرائيل منذ العام 2006، تلتها نسبة »التسرب« بين الطالب الحريديم. ففي 

السنة الدراسية المذكورة، 2014- 2015، بلغت نسبة »المتسربين« من صفوف 

الحادي عش���ر نحو 16% من مجموع الطالب الثانويين م���ن المهاجرين الجدد 

إلى إس���رائيل ونحو 15% من مجم���وع الطالب الثانويين م���ن الحريديم. وفي 

الحالتين، كما بّين التقرير، كانت نس���بة الطالب »المتسربين« أعلى من نسبة 

الطالبات »المتسربات«.  

ويش���ير تقرير »أدفا« إلى أن نحو الثلث من مجموع الطالب »المتسربين« من 

مختلف محطات مرحلة التعليم الثانوي ينتقلون إلى الدراس���ة في أطر أخرى، 

إذ انتق���ل نحو 19% منهم إلى الدراس���ة في مدارس تابعة ل���وزارة االقتصاد 

)»م���دارس صناعي���ة«( بينما انتقل نحو 14% منهم إلى الدراس���ة في مدارس 

دينية يهودية )»ييشيفوت«(. 

وزيادة على »المتس���ربين«، الذين ال يستحقون بطبيعة الحال الحصول على 

ش���هادة إنهاء الثانوية العامة )البجروت(، هنالك ط���الب كثيرون يخضعون 

لمراقبة ومتابعة »ضب���اط الدوام المنتظم« وهؤالء تقل فرص اس���تحقاقهم 

الحصول على ش���هادة البجروت بصورة حادة ج���دا، حتى تكاد تكون معدومة 

تمام���ا. وفي هذا الص���دد، تفيد معطيات »المجلس الوطني لس���المة الطفل« 

اإلس���رائيلي بأن مجمل عدد الطالب الثانويين الخاضعي���ن لمراقبة ومتابعة 

»ضباط الدوام المنتظم« في إس���رائيل قد بلغ في الس���نة الدراسية السابقة 

38200 طالبة وطالب، 62% منهم )23684 طالبة وطالبًا( هم طالب يهود و %32 

)12224( هم طالب عرب، وهي نس���بة تزيد بكثير عن نسبة المواطنين العرب 

الكلّية من مجمل المواطنين في إسرائيل )%20(.

ضاف إلى هاتين المجموعتين، أيضا، مجموعة ثالثة هي مجموعة الطالب 
ُ
وت

الذين درس���وا في مسارات تعليم مهنّية وتش���غيلية خالل السنة الدراسية 

لوا نس���بة 27% من مجموع أبناء الش���بيبة 
ّ
المعنية، 2014- 2015، والذين ش���ك

الذين يتعلمون في ش���بكات مدارس مهني���ة وصناعية، مثل »أورط« و«َعمال« 

وغيرهما.    

ومعًا، تش���كل ه���ذه المجموع���ات الثالث باإلجم���ال )»المتس���ربون« الذين 

ينتقلون إلى الدراس���ة في أطر تعليمية أخ���رى، الخاضعون لمراقبة ومتابعة 

»ضباط الدوام المنتظم« والذين يدرسون في مسارات مهنية مختلفة( نسبة 

أبناء 17 عامًا الذين ال يستحقون شهادة البجروت وال يحصلون عليها.  

2. مدارس كثيرة تديرها شبكات التعليم المهني

اإلجاب���ة الثانية على الس���ؤال »أي���ن النصف اآلخر؟« تكمن ف���ي حقيقة أن 

العدي���د من البلدات الصغيرة ذات الموارد المتواضعة، مثل »بلدات التطوير« 

اليهودي���ة والعديد من البل���دات العربية، تلجأ الس���لطات المحلّية فيها إلى 

ص، أساسًا، في  »تسليم« مدارسها الثانوية المحلية لشبكات خارجية تتخصَّ

التعليم المهني بحيث تتولى هذه الشبكات تشغيل هذه المدارس وإدارتها.

لت 
ّ
ين الكبرَيين، »أورط« و«َعمال«، أن األولى شغ

َ
ظِهر بيانات عن الش���بكت

ُ
وت

دِرجت مساقات نظرية في 38 
ُ
في الس���نة الدراسية 2014- 2015 )99( مدرسة، أ

منها، في 58 منها أدرجت مساقات تكنولوجية وفي 72 منها أدرجت مساقات 

لت ش���بكة »َعمال« 60 مدرس���ة، أدرجت في 21 منها مس���اقات 
َ
مهنية. وش���غ

نظري���ة، وفي 9 منها مس���اقات تكنولوجية وفي 33 منها أدرجت مس���اقات 

مهنية. هذا، مع العلم بأن المدارس في كلتا الش���بكتين تخضع إلش���راف كل 

من وزارة التربية والتعليم ووزارة االقتصاد.

71% من مجمل مدارس الش���بكتين المهنيتين الكبرَيين، أورط وَعمال، هي 

: 35 منها في بلدات عربية،  في بل���دات ذات تدريج اجتماعي اقتصادي متدنٍّ

جة في عناقيد  43 ف���ي »بلدات تطوير« يهودية و 35 إضافية ف���ي بلدات مدرَّ

اجتماعي���ة اقتصادية من 1 إل���ى 5. أما البلدات التي تتمت���ع بوضع وتدريج 

اجتماعي � اقتصادي مرتفع فإنها تحصر المدارس المهنية فيها في األحياء 

»الجنوبية« منها )أي، الفقيرة(، عادة. 

ويشار هنا إلى أن المعطيات عن مسار التعليم التكنولوجي تفيد بأن %53 

فقط من الطالب في هذا المسار يستحقون شهادة البجروت بينما يستحقها 

40% فقط من الطالب في مسار التعليم المهنّي.

ضغوط متواصلة ومتزايدة
لتوسيع التعليم المهني

ثّمة ش���عور في إس���رائيل خالل الس���نوات األخيرة بوجود ضغط متواصل 

ومتزايد نحو توسيع التعليم المهني. يثير هذا الضغط كثيرا من االستهجان 

واالستغراب، إذ بلغت نسبة المتعلمين في المسارات التكنولوجية في العام 

2014 حوالي 40%، وهي نس���بة ال تقل عن المتوس���ط الس���ائد في دول أوروبا 

الغربية.

لكن يبدو أن الضغط لتوس���يع نطاق التعليم المهني � كما يقول تقرير 

 إل���ى المزيد من الخّريجين، بل يعكس 
َ
»أدف���ا« � ال يعكس بالضرورة الحاجة

س���عيًا إلى تعليم مهني آخ���ر – التعليم المهني في ألمانيا على س���بيل 

المث���ال. وتجدر اإلش���ارة إلى أن نس���بة اس���تحقاق ش���هادة البجروت في 

المس���اقات المهنية، باس���تثناء المس���اق الهندس���ي، هي أقل منها في 

المس���اقات النظرية. فالتعليم المهني )باس���تثناء المس���اق الهندسي( 

يندرج في إس���رائيل في إطار ما يس���مى »معالجة الفضالت«، ما يعني أنه 

ر أنه���م »غير صالحين« و«غير مناس���بين«  يس���توعب التالميذ الذين تقرَّ

للدراس���ة في المس���اق النظري. غير أن التعليم في العديد من المساقات 

ى الخّريجون 
ّ
ف كثيرا عنه في المساقات النظرية، إذ ال يتلق

ّ
المهنية يتخل

من هذه المساقات تأهيال مهنيا يعترف به أرباب العمل، وُينهي التالميذ 

دراس���تهم دون اكتس���اب خبرة مهنية عملية. ويقول معدو تقرير »أدفا« 

 OECD إن دراسة أعدتها وأصدرتها منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

ف���ي هذا الصدد بّين���ت أن الخريجين “يحملون بين أيديهم ش���هادات ال 

توصلهم في كثير جدا من األحيان والحاالت إلى أي مكان”. وهذا ما ينبغي 

أن يثير خجال عميقا لدينا”!

ا يرافقه تأهيل  في المقابل، تعتمد ألمانيا منذ عدة سنوات تقليًدا تدريسّيً

ل مس���اق 
ّ
بون أجًرا، ويش���ك ى المتدرِّ

ّ
عملي في مصانع تختارها الحكومة. يتلق

ا إلش���غال وظيفة ثابتة في المصنع مع  التأهيل المهني للكثيرين منهم ممّرً

ًما بأن ش���روط العمل واألج���ر تخضع التفاقات عمل 
ْ
انتهاء فترة الدراس���ة، ِعل

جماعية. أما ش���روط االعتراف والشهادة فتوضع في نهاية المساق باشتراك 

أرب���اب العم���ل والنقابات العمالية. وف���ي هذه المرحلة تنفت���ح الطريق أمام 

الخّريجين ليواصلوا دراس���تهم في كلية تكنولوجية، بل في إحدى الجامعات 

إن هم استكملوا بعض المواضيع.

ويؤكد تقرير مركز “أدفا” إنه إذا كان هذا هو ما يس���عى إليه أولئك الذين 

يمارس���ون الضغط لتوس���يع نطاق التعليم المهني في إسرائيل، فالمطلوب 

هنا ليس توسيع المس���اقات المهنية القائمة، بل إجراء إصالح واسع النطاق 

م: مس���توى التعليم في المدارس، أنظمة الرقابة المعتَمدة 
ُ
ظ

ُ
في عدد من الن

في وزارة التربية والتعليم، تشريعات العمل، نظام األجور، التعاون بين أرباب 

العمل والنقابات المهنية وغير ذلك.

ويضيف: “مع ذلك، وقبل الدخول إلى مس���ار واس���ع كهذا، ال بد من السؤال 

ما إذا كان هذا هو االتجاه الذي يرغب المجتمع اإلس���رائيلي في الس���ير فيه، 

ْولى أن نواصل الغربلة منذ الّصغر – نهاية المرحلة اإلعدادية 
َ
حق���ا. هل من األ

– بين َمن س���يذهب إلى صف���وف الصدارة، القيادة والبح���وث، وأولئك الذين 

س���يذهبون إلى خطوط اإلنتاج والمه���ن الخدماتية؟ أليس من المنطقي أكثر 

توفير الفرص المتساوية أمام جميع التالميذ ليحصلوا على تعليم عام واسع، 

طرح أمامه���م، بعد ذلك فقط، 
ُ
بم���ا في ذلك اللقب األكاديم���ي األول، ثم أن ت

اإلمكانيات المهنية المختلفة؟”.

وقال د. ش���لومو سفيرس���كي، أحد معّدي تقرير “أدف���ا”، إن “جميع األوالد 

والش���باب في إسرائيل يس���تحقون الحصول على التعليم، الثقافة  وشهادة 

البجروت، فضال ع���ن إمكانية مواصلة التعليم قدما نحو الدراس���ة الجامعية. 

وال ُيعقل أن نحو النصف من أبناء الش���بيبة في إس���رائيل ال يصلون حتى إلى 

شهادة إنهاء الثانوية، البجروت”.  

وأضاف د. سفيرس����كي أن “الُمعطيين األكث����ر أهمية اللذين يظهران من 

ه����ذا التقرير هما: 1. حجم ظاهرة “التس����رب” وهجر المقاعد الدراس����ة في 

مرحلة التعليم الثانوي؛ 2. حقيقة أن 27% من مجموع الطالب الذين يصلون 

إلى الصف الثاني عش����ر � الصف األخير في المدرس����ة الثانوية � يتعلمون 

في مس����ارات مهنية وتكنولوجية، وهي مس����ارات نسبة استحقاق شهادة 

البج����روت فيها متدني����ة”. وأردف: “أعتقد بأن من واجب حكومة إس����رائيل 

ووزارة التربية والتعليم وضع هدف واضح يتمثل في خفض هذه النس����بة 

من 27% إلى %5”.     

تقرير جديد لمركز »أدفا« عشية بدء السنة الدراسية الجديدة:

47% من طالب المدارس الثانوية في إسرائيل في السنة 
الدراسية قبل األخيرة لم يستحقوا شهادة »البجروت«!

*التقرير يشير إلى »سببين أساسيين«: التسّرب ووضع غالبية المدارس في »بلدات األطراف« تحت مسؤولية شبكات التعليم المهني
* نسبة التسرب األعلى هي بين الطالب اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل منذ العام 2006، يليهم الطالب الحريديم ثم الطالب العرب 

)نسبة التسرب بين العرب ـ 20%، تعادل نسبة المواطنين العرب من مجموع السكان في إسرائيل(*   نسبة الطالب العرب الخاضعين
كتب بن نورتون )*( لمراقبة ومتابعة »ضباط الدوام المنتظم« )32%( تزيد بكثير عن نسبة المواطنين العرب من مجموع السكان في إسرائيل*

داري���ن طاط���ور فلس���طينية م���ن مواطن���ي 
إس���رائيل، اعتُ�قلت بس���بب كتابات شاركتها 
عبر الش���بكات االجتماعية. في ش���هر تشرين 
األول الماضي، اقتحمت الش���رطة بيت الشاعرة 
ابن���ة ال���� 35 عامًا ف���ي منتصف اللي���ل، كبلت 
يديه���ا واقتادته���ا. »منظ���رك يوح���ي بأنك 
استشهادية«، قال لها أحد المحققين. اتهمت 
حكومة اسرائيل طاطور بالتحريض على العنف، 

من خالل قصائد ومنشورات على »الفيسبوك«.
ما زالت المحاكمة مس���تمرة وم���ن المقرر أن 
تعقد المحكمة جلس���تها القادمة يوم 6 أيلول 
القريب. وإذا ما تمت إدانتها بالتهم الموجهة 
إليها، فقد تواِجه حكمًا بالس���جن الفعلي لعدة 
س���نوات. وقد قضت طاطور، حت���ى اآلن، ثالثة 
أش���هر في السجن اإلسرائيلي س���بقتها ستة 
أش���هر أخرى من االعتقال المنزلي في شقة في 
مدينة تل أبيب، كان عل���ى عائلتها أن تتحمل 

تكاليفها.
في نهاية ش���هر تموز الماض���ي، قرر قاضي 
المحكم���ة ف���ي الناص���رة تحويل طاط���ور إلى 
الحب���س المنزلي ف���ي بيت عائلته���ا في قرية 
الرينة )ق���رب الناصرة(. وقد جاء هذا القرار في 
إثر رسالة مفتوحة تطالب بإطالق سراح طاطور 
ع عليها 250 شخصية ثقافية معروفة عالميا  

ّ
وق

ش���ملت مفكري���ن وأدباء وفناني���ن، من بينهم 
نوعم تشومسكي، نعومي كالين، دايف ايجرز، 
كلوديا رانكين والعش���رة الحائزون على جائزة 
“بوليت���زر”، بينه���م األديب���ة المعروفة أليس 
ووكر والصحافية كاترين ش���ولتس. ومنذ نشر 
الرسالة، وقع عليها حتى اآلن ما يزيد عن 7000 
شخص، كما قام نش���طاء بإطالق حملة تضامن 

عالمية لدعم الشاعرة الشابة.
قص���ة طاطور هي واح���دة من قص���ص كثيرة. 

في الفترة بين تش���رين األول 2015 وتموز 2016، 

اعتقلت السلطات اإلسرائيلية نحو 400 فلسطيني 

بس���بب كتابات نش���روها عل���ى مواقع ش���بكات 

التواص���ل االجتماعي، طبقا لم���ا وثقته منظمات 

حقوقي���ة محلية. وم���ع ذلك، فقد أث���ارت قضية 

داري���ن طاطور اهتمامًا دولي���ًا خاصًا مع األخذ في 

االعتب���ار انعكاس���اتها الواس���عة والخطيرة على 

حقوق المواطن للفلسطينيين في داخل إسرائيل، 

الحليفة األقرب لحكومة الواليات المتحدة. 

“الص���وت اليهودي للس���الم”، وه���ي مجموعة 

تنش���ط في الوالي���ات المتحدة من أج���ل العدل 

االجتماعي، نشرت مؤخرًا مقابلة مصورة مع طاطور 

من سجنها المنزلي. وهي مقابلة شخصية أجراها 

موق���ع “صالون. كوم” مع طاط���ور باللغة العربية، 

ثم تمت ترجمتها إلى اللغة االنجليزية بمساعدة 

الناش���ط يوآف حيفاوي ال���ذي يتابع القضية عبر 

مدونته “حيفا الحرة”.

س:  حّدثينا عّما حصل منذ اعتقالك.

 معتقلة رهَن المحاكمة. كل ش����يء بدأ 
ُ

م����ا زلت

عندم����ا حضروا في الس����اعة 3:30 م����ن فجر يوم 

11.10.2015. ق����ّوات كبيرة من الش����رطة داهمت 

بيتنا، طلبوا من أهل����ي أن ينادوني، ألنهم جاؤوا 

ليأخذون����ي. ل����م يكن معه����م أمر اعتق����ال، بما 

يخال����ف أبس����ط القوانين. بع����د التحقيق معي، 

قّرروا محاكمتي، وَسجني لحين انتهاء االجراءات. 

أس����تطيع القول إّن التحقيق ومجريات المحاكمة 

خجل أّي نظام يّدعي الديمقراطية. 
ُ
كانت مهزلة ت

ف����ي البداية ُس����جنت لم����ّدة 3 ش����هور، نقلوني 

خالله����ا بي����ن ثالثة س����جون: الجلمة، الش����ارون 

ا، فرضت علّي المحكمة 
ً
)تلمون����د( والدامون. الحق

االعتقال المنزلي في منطقة تل أبيب. عملًيا، تّم 

نفيي بعيًدا عن بلدتي. مكثت هناك 6 ش����هور، 

منعون����ي خاللها من الخروج وم����ن التواصل عبر 

اإلنترنت طيلة س����اعات الليل والنهار. بعد ذلك، 

وفي أعق����اب تصاعد حملة التضامن واس����تنكار 

ي، حّولوني 
ّ
الممارس����ات غير الديمقراطي����ة بحق

إل����ى االعتقال المنزلي في بلدت����ي )الرينة(. هنا 

أيضًا ال ُيس����مح لي بالخروج س����وى 6 ساعات في 

األس����بوع، كما وضعوا في رجلي حلقة إلكترونية 

لرْصد تحركاتي.

س: كيـــف كانت ظروف اعتقالـــك؟ حّدثينا عن 

تجربتك وعن األسرى الفلسطينيين عموًما.

أواًل، هناك آالف األسرى الفلسطينيين يقضون 

محكومّيات في السجون اإلس���رائيلية المختلفة، 

من بينهم نساء وأطفال، باإلضافة إلى المعتقلين 

اإلدراّيين الذين تحتجزهم إس���رائيل دون توجيه 

أية تهم إليه���م ودون محاكم���ات بالطبع، لمدد 

غير مح���ددة، إذ يمكن للقائد العس���كري تمديد 

االعتق���ال اإلداري م���راًرا وتك���راًرا بموجب أنظمة 

الطوارئ االنتدابية.

فترة الس���جن الفعلي قضيتها مع األس���يرات 

الفلس���طينيات وعايش���ت خاللها معاناة األسرى 

الفلسطينيين من كل النواحي اإلنسانية. شهدت 

اإلهمال الذي يعانونه في الس���جون اإلسرائيلية، 

من ناحية الظروف البيئي���ة والصحية والمعاملة 

القاس���ية. فاألسرى عموًما، واألس���يرات خصوًصا، 

محرومون من أبس���ط حقوق اإلنسان، وأقصد على 

وجه الخصوص الحصول على العالج الطبي الالئق. 

ومهما وصفت لن أستطيع نقل ما يعيشه األسرى 

الفلس���طينيون من ظلم هناك. التقيت أس���يرات 

بريئ���ات لم يرتكبن أّي ُج���ْرم. فأنا مثاًل اعتقلوني 

بس���بب قصيدة. شابة أخرى التقيتها في السجن 

اعتُ�قلت بسبب رس���الة كتبتها إلى أختها تحكي 

فيه���ا عن همومها الش���خصية والعائلية، وألنها 

ذكرت كلمة “انتحار” زّجوا بها في الس���جن لمّدة 

3 شهور.

س: لمـــاذا، برأيك، تالحق إســـرائيل الشـــعراء 

بســـبب  الفلســـطينيين  وتعتقـــل  والفنانيـــن 

منشوراتهم على مواقع التواصل االجتماعي؟

المالحق���ات السياس���ية واالعتق���االت وتقييد 

حّري���ة التعبير هي، في رأيي، م���ن أعراض األزمة 

ما زادت السلطات 
ّ
التي تعاني منها إسرائيل. فكل

اإلس���رائيلية م���ن القم���ع وصّعدت م���ن حمالت 

التحري���ض ض���د الفلس���طينيين كلم���ا كان هذا 

���ة الحيلة. 
ّ
تعبي���رًا أوضح عن حال���ة الضعف وقل

من جه���ة، يصبح الفلس���طينيون أكثر تمس���كًا 

برف���ض ممارس���اتها االس���تعمارية والعنصرية؛ 

 ثقافة 
ّ

ومن جه���ة أخرى، وك���ردة فعل على ب���ث

الكراهية على المس���توى الشعبي، نرى أن هناك 

تي���ارًا معاديًا للفاش���ية بدأ يتبل���ور ويظهر في 

المجتمع اإلس���رائيلي. وهذا يضع إس���رائيل في 

م���أزق يضطّرها إل���ى تصعيد القمع  ويكش���ف، 

بالتال���ي، عن جوهر النظام اإلس���رائيلي المعادي 

للديمقراطية.

س: أليس من النفاق من جانب إسرائيل أن تصّر 

على أنها دولة ديمقراطية بينما تقوم، في الوقت 

نفسه، باعتقال من ينتقدونها؟

بالطبع، فإس���رائيل ليس���ت دول���ة ديمقراطية، 

وإن كانت كذلك ف���إن ديمقراطيتها تنطبق فقط 

على فئة واح���دة من الناس، م���ن المواطنين- أي 

أنها ديمقراطي���ة لليهود فقط. لهذا، أس���ّميها 

ديمقراطي���ة فئوي���ة أو ديمقراطي���ة مزّيف���ة أو 

منافقة، ولكن حتى هذا الن���وع من الديمقراطية 

آخذ في االنهي���ار مؤخًرا، كما أوضحت في إجابتي 

السابقة.

س: هل ســـاعدت الرســـالة التي وّجهتها 250 

شخصية أدبية، حسب علمك؟

نع���م، بالتأكي���د. حمل���ة التضامن، بم���ا فيها 

ع عليها الكثي���ر من الفنانين 
ّ
العريضة الت���ي وق

 أنحاء العالم، ساعدت 
ّ

والكتاب واألشخاص من كل

كثيًرا في تخفيف ظ���روف اعتقالي. في البداية، 

كان���ت ظروف االعتقال قاس���ية ج���ًدا. اعتقلوني 

لعّدة ش���هور في بيت في منطقة تل أبيب، بعيًدا 

عن أهل���ي وعن مكان س���كني؛ عزلوني عن الناس 

ا. كان  تماًم���ا، إذ منعون���ي من مغادرة البي���ت كلّيً

ذلك االعتقال أش���به بالعزل االنفرادي في زنزانة 

في المنفى، وقد اس���تمّر طيلة 6 ش���هور. قبل أن 

تتصاع���د حملة التضامن، ق���ام المحامي بتقديم 

طل���ب لنقلي م���ن االعتقال البيتي ف���ي تل أبيب 

ا قاطًعا، 
ً

إلى الرينة- بل���دي، لكنهم رفض���وا رفض

حت���ى أنهم لم يبحثوا الطلب أصاًل. أما بعد نش���ر 

العريضة، فقد تغّيرت طريقة التعامل مع الطلب، 

وفي نهاية األم���ر تّمت الموافقة على تس���هيل 

ظ���روف اعتقال���ي، بإعادت���ي م���ن تل أبي���ب إلى 

االعتقال المنزلي في الرينة.

س: هل يمكن الستمرار الضغط الجماهيري أن 

يؤثر على الحكم النهائي في القضية؟

ال ش���ك لدي في ذلك، فالتفاُعل الجماهيري مع 

ية حّرية التعبير 
ّ

نداء التضامن في قضّيتي، وقض

ل عامل الضغط الوحيد القادر على 
ّ
عموًما، يش���ك

تغيير هذا الوض���ع البائس. أعتق���د بأّن الضغط 

الجماهيري قد ُيجبر الس���لطات اإلسرائيلية على 

إعادة النظر في سياسة مالحقة الفنانين واألدباء 

هم 
ّ
والناشطين الفلسطينيين الش���باب لمجّرد أن

يعّبرون عن رفضهم لالضطهاد.

س: ما الذي يبعث فيك األمل؟

األمل هو أساس الحياة. هنالك عبارة طالما كنت 

أرّددها قبل اعتقالي، وما زلت أرّددها: “نحن نحلم 

لكي نس���تمر بالحياة”. وهنا أنا أساوي بين الحلم 

واألمل، ألننا م���ن دون األمل س���وف نموت ونحن 

أحياء، لتبقى أجس���ادنا فقط. األمل هو اإلحساس 

بالحي���اة، بالحرية، باألمان؛ هذا م���ا يعطي كل ما 

يعيش���ه اإلنس���ان معنًى. نحن نتنفس األمل كي 

نتمّسك بحياة ذات معنى.

س: مـــا الذي يمكـــن أن يفعله ناشـــطو حقوق 

اإلنســـان، في الواليـــات المتحـــدة وغيرها، لدعم 

حقوقك وحقوق الفلسطينيين اآلخرين؟

اإلدارة األميركية هي الداعمة األولى إلسرائيل 

في العال���م. وأظن أن الناش���طين ف���ي المجتمع 

األمريكي يس���تطيعون الضغط على إسرائيل من 

أجل تس���ليط الضوء على قضية حّري���ة التعبير، 

وتنكيل السلطات اإلس���رائيلية بمن يعارضونها 

ال���رأي. أبن���اء الش���عب العربي الفلس���طيني في 

إس���رائيل يواجهون حملة تحريض عنصري، على 

المستوى الرسمي والشعبي، وتتكاثر االعتداءات 

عليه���م لمج���ّرد أنه���م يتحّدث���ون العربية في 

األماكن العاّمة. هذة تطّورات خطيرة، وأعتقد في 

 
ّ

هذا الخصوص بأّن على ناشطي حقوق اإلنسان دق

جرس اإلنذار قبل فوات األوان.

 )*( نشـــرت هـــذه المقابلة للمـــرة األولـــى باللغة 

موقع “salon.com” يـــوم  علـــى  االنكليزيـــة 

10.8.2016، ثـــم على موقع »هعوكتس- اللســـعة« 

باللغتين العبرية والعربية.

الشاعرة دارين طاطور تروي قصة اعتقالها ومحاكمتها

المالحقات السياسية واالعتقاالت وتقييد حّرية التعبير  
من أعراض األزمة التي تعيشها إسرائيل!

ما زادت السلطات اإلسرائيلية من القمع وصّعدت من حمالت التحريض 
ّ

*كل

ة الحيلة*
ّ

ضد الفلسطينيين كان ذلك تعبيرًا أوضح عن حالة الضعف وقل

دارين طاطور.
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