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ُربــع الـحـريـديــم فـي إســرائـيـــل

يعيشون في السّر حياة علمانية

الليكود بات في خانة 

اليمين األشد تطرفا! 

بحث إسرائيلي جديد:

ز 
ّ
تنظيم القاعدة يعز

وجوده في الجوالن لتنفيذ 
هجمات ضد إسرائيل!

حذر بح���ث إس���رائيلي جدي���د من أن 

ز وج���وده في 
ّ
تنظي���م القاع���دة ق���د عز

الجانب الس���وري من مرتفع���ات الجوالن 

م���ن أجل تنفي���ذ هجمات ض���د أهداف 

إس���رائيلية، وتوق���ع اتس���اع مثل هذه 

الهجم���ات في حال حقق ه���ذا التنظيم 

»انتصارات« في حربه ضد نظام الرئيس 

السوري بشار األسد.

ال���ذي أع���ده الباحثان  ووفق���ا للبحث 

أوري���غ، من  ي���ورام شفايتس���ر وأفيف 

»معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة 

تل أبيب، فإن تنظي���م القاعدة نجح في 

النه���وض ف���ي أعقاب موج���ة اغتياالت 

أميركية اس���تهدفت قياديين فيه وفي 

مقدمتهم زعيمه أس���امة ب���ن الدن، وأن 

القاعدة أخذ يس���تقر مج���ددا في أنحاء 

الشرق األوس���ط من خالل تركيز جهوده 

على الحرب األهلية الدائرة في سورية. 

وأض���اف الباحث���ان اإلس���رائيليان أن 

الزعيم الحالي للقاعدة، أيمن الظواهري، 

ي���رى في الحدود ف���ي مرتفعات الجوالن 

منطق���ة النط���الق عملي���ات جهادي���ة 

ضد أه���داف إس���رائيلية، وأن���ه يتوقع 

اتس���اع هذه العمليات »ف���ي حال حقق 

التنظيم والتنظيمات األخرى التابعة له 

انتصارات في الصراع ضد نظام األسد«.

ونقل���ت صحيف���ة »هآرت���س«، أم���س 

االثنين، ع���ن الباحثين قولهما إنه خالفا 

للتوقعات والتقييمات التي سادت بعد 

مقتل اب���ن الدن في أيار العام 2011، فإن 

تنظيم القاعدة لم يمَن بهزيمة وال توجد 

اآلن إمكانية للقضاء عليه. 

وأضاف���ا أن تنظي���م القاعدة وس���ائر 

تنظيم���ات الجه���اد العالمي اس���تغلت 

الهزة في العال���م العربي، أو ما يعرف ب� 

»الربيع العربي«، من أج���ل دفع غاياتها 

قدما وتوس���يع دائ���رة التنظيمات التي 

تنش���ط في فلكه ومواصل���ة الجهود من 

أجل تحقيق أهدافها.

الباحث���ان أن تخف الضغوط  وتوقع 

عل���ى القاعدة ف���ي أفغانس���تان في 

الفت���رة القريب���ة المقبل���ة عل���ى أثر 

انس���حاب قوات حلف شمال األطلسي 

)النات���و( من أفغانس���تان خالل العام 

الحالي، وأنه نشأت فرص جديدة أمام 

التنظيم والتنظيمات التي تنشط إلى 

جانبه. ورأى الباحثان أن جزءا كبيرا من 

هذه الفرص موجودة في سورية حيث 

بالقاعدة  المرتبطان  التنظيمان  أصبح 

هن���اك، وهما »الدولة اإلس���المية في 

الع���راق والش���ام« )داع���ش( و«جبهة 

النصرة«، الفصيلين المسلحين األكثر 

ب���روزا بين ح���ركات المعارضة للنظام 

السوري.

وتاب���ع الباحث���ان أن تنظي���م القاعدة 

س���يحاول اس���تغالل وتصعي���د انعدام 

االس���تقرار في الدول اإلسالمية من أجل 

س���يطرة تنظيمات جهادي���ة فيها، وأن 

القاع���دة سيس���اعد من خ���الل مد هذه 

التنظيمات بمقاتلين اكتسبوا خبرة في 

الح���روب الداخلية ف���ي دول عربية إلى 

جانب متطوعين من دول غربية يلتحقون 

بالتنظيم.

للظواهري  أق���واال  الباحثان  واقتب���س 

قاله���ا قب���ل عامين وتم بثها بواس���طة 

ش���ريط فيديو وق���ال فيه���ا إن الجهاد 

هو فريضة واجبة على كل مس���لم، سواء 

كان فلسطينيا أو ال، وأنه من أجل تحرير 

فلسطين يتوجب على المسلمين التجمع 

ف���ي األراضي الس���ورية واس���تخدامها 

النطالق عمليات جهادية ضد إسرائيل. 

وقال الباحث���ان إن الظواهري يعتبر أنه 

بعد سقوط نظام األس���د ستنشأ ظروف 

مثالية إلقامة دولة إس���المية في سورية 

لكي تتحول إل���ى قاعدة انطالق عمليات 

جهادية ضد إسرائيل، بدعم من تنظيم 

القاعدة في العراق.

وخلص الباحثان إل���ى أنه يتعين على 

ال���دول العظمى الغربية االس���تمرار في 

مالحقة ق���ادة القاع���دة، وإل���ى أن على 

بحرية  االحتف���اظ  المتح���دة  الوالي���ات 

أفغانس���تان  في  العس���كري  نش���اطها 

وباكس���تان ومواصلة سياسة االغتياالت 

ضد نش���طاء القاع���دة بعد االنس���حاب 

المقرر لق���وات الناتو، وذلك باالتفاق مع 

حكومتي هاتين الدولتين.

نتنياهو مؤبنا شارون، أمس.                                )أ.ب(

جرت بع���د ظه���ر أم���س، االثنين، مراس���م دفن 

رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية األس���بق، أريئيل 

ش���ارون، في مزرعته في النقب بمراس���م عسكرية 

ووس���ط احتياطات أمنية ش���ديدة وبحضور معظم 

المسؤولين اإلس���رائيليين، وفي مقدمتهم، رئيس 

الدولة، شمعون بيريس، ورئيس الحكومة، بنيامين 

نتنياهو، وممثلون عن السلك الدبلوماسي األجنبي. 

وبسبب قرب مزرعة شارون من قطاع غزة فقد نشر 

الجيش اإلس���رائيلي بطاريات »القبة الحديدية« في 

مواقع قريبة من المزرعة، كما شهدت أجواء المنطقة 

حركة غير اعتيادية للطائرات المقاتلة، تحس���با من 

إطالق صواريخ من غزة. 

وس���ار موك���ب الجنازة، ال���ذي تقدمته س���يارات 

عس���كرية وبينها س���يارة حملت التابوت وبداخله 

جثمان شارون، من مقر الكنيست في القدس ومرورا 

بموقع اللطرون شمال المدينة ومن هناك إلى مزرعة 

ش���ارون حيث تم دفنه إلى ج���وار زوجته في موقع 

يطلق عليه »تلة شقائق النعمان«.

وقد ق���رر نجال ش���ارون، عمري وغلع���اد، أن تكون 

الجن���ازة مفتوح���ة أم���ام الجمهور. وتح���دث أمام 

المش���يعين رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، بيني 

غانتس، ونجال ش���ارون فقط، فيما تولى عرافة هذه 

المراسم ضابط في الجيش. 

وقال غانتس في كلمته »كثيرة هي األلقاب التي 

رافقت شارون طوال الس���نين، ويبدو أن اللقب الذي 

عّرفه أكثر من أي لقب آخر هو القائد رغم الس���نوات 

الكثيرة التي مضت منذ أن خلع الزي العسكري«.

وجرت قبيل ظهر أمس مراس���م تأبين شارون في 

مقر الكنيست. 

وق���ال نتنياهو في مراس���م التأبي���ن إن »أريئيل 

ش���ارون كان أحد أعظم القادة العس���كريين الذين 

نشأوا لدى الش���عب اليهودي والجيش اإلسرائيلي. 

وينتمي إل���ى جيل مؤسس���ي الدولة، جي���ل إعادة 

االستقالل. وكانت إعادة استقالل إسرائيل مرتبطة 

بنش���وء جيل م���ن المحاربين اليهود يج���دد تراث 

البطول���ة اليهودية في أرض إس���رائيل. وكان يبدو 

أن هذا التراث قد زال في س���نوات الش���تات. ولعب 

شارون دورا رئيس���ا في بناء تراث البطولة هذا. لقد 

حارب في صفوف الجيش اإلسرائيلي خالل سنوات 

طويلة - منذ حرب االس���تقالل )الع���ام 1948( وحتى 

المع���ارك الحاس���مة في حرب يوم الغف���ران )العام 

.»)1973

وأضاف نتنياهو أن ش���ارون »وضع أسس العقيدة 

القتالي���ة للجيش اإلس���رائيلي وعلى رأس���ها الرد 

والمب���ادرة في إط���ار الح���رب على اإلره���اب. وقام 

دفن شارون في مزرعته بمراسم عسكرية ووسط احتياطات أمنية شديدة

نتنياهو: شارون حافظ على »حق« إسرائيل في العمل عسكريًا في الشرق األوسط!

بذلك من خالل تش���كيل الوحدة 101. وطبق عقيدة 

االلتف���اف في المعركة وقام بذل���ك من خالل القفز 

بالمظالت في حرب س���يناء العام 1956 وفي معارك 

االلتفاف الكبيرة في حرب األيام الس���تة. ولكن تم 

التعبير عن قدرته على المناورة والقيادة خاصة في 

حرب ي���وم الغفران عندما قاد قوات إلى ما وراء قناة 

السويس وحاصر الجيش الثالث الميداني المصري. 

وفي هذه الخطوة التي تمت تحت قيادته، أدى إلى 

تغيير مس���ار الحرب التي بدأت بظروف صعبة جدا 

بالنسبة لدولة إسرائيل، وإلى إنهائها الناجح«.

ومضى نتنياهو أنه »في هذه المحن، أبدى شارون 

شجاعة وقدرة على ممارسة الحيلة واللتين أبرزهما 

لجنوده وس���اهمتا كثيرا في تعزيز قوة المحاربين. 

وكوزي���ر وكرئيس للحكومة أصّر ش���ارون على حقنا 

بالعمل من أجل الدفاع عن أنفسنا في هذه المنطقة 

لكي نستطيع أن نعيش هنا بأمان، ونحن نصّر على 

ه���ذا الحق أيضا اليوم وهو يعتبر ش���رطا أساس���يا 

لوجودنا ولوجود السالم«.

وأش���ار نتنياهو إلى خالفاته مع شارون قائال »لم 

أتفق دائما مع ش���ارون وهو لم يتف���ق معي دائما. 

ولك���ن عندما خدم ف���ي حكومتي وأن���ا خدمت في 

حكومت���ه، عملنا معا من أجل ضمان أمن إس���رائيل 

وتعزي���ز اقتصادها«. وأضاف »لق���د أدرك أنه فيما 

يتعلق باألم���ور التي تخص وجودن���ا وأمننا - يجب 

أن نكون ثابتين. ونحن نص���ون هذه المبادئ. دولة 

إس���رائيل ستس���تمر ف���ي مكافحة اإلره���اب وفي 

س���عيها نحو الس���الم في آن واحد مع الحفاظ على 

أمننا. ودولة إسرائيل س���تعمل بشتى الوسائل من 

أجل منع إيران من القدرة على التس���لح باألس���لحة 

النووية«. وخلص إلى أنه »س���يتم تس���جيل اس���م 

أريئيل ش���ارون في تاريخ الش���عب اليهودي كأحد 

أبرز القادة العس���كريين وكأحد المحاربين العظماء 

من أجل الشعب اليهودي في أرضه«.

م���ن جانبه ق���ال الرئيس اإلس���رائيلي، ش���معون 

بيريس، في المراس���م نفسها، إن شارون »كان كتفا 

استند عليه أمن ش���عبنا. وبصمات قدميه منحوتة 

في كل تل���ة وواد. وقد حصد غالله���ا بمنجل ودافع 

عن الس���نابل بالس���يف«. وأضاف بيريس أن شارون 

»جعل أم���ورا بدت مس���تحيلة رافع���ات إلمكانيات 

هائل���ة، وتصدى دائما للمخاطر ولم يرجئ الحس���م 

أبدا، وق���د قرر وانتصر أيضا« في إش���ارة إلى تاريخ 

شارون العسكري. 

وش���ارك في مراسم تأبين ش���ارون نائب الرئيس 

األميركي جوزيف بايدن، الذي وصل إلى إس���رائيل 

صباح أمس. 

وقال بايدن إن ش���ارون »ش���خص مرك���ب وعندما 

يحاكمه التاريخ س���يدرك أنه عاش في فترة معقدة 

وف���ي منطقة معقدة«. وتطرق إل���ى خطة االنفصال 

عن غزة التي نفذها ش���ارون ف���ي العام 2005، وقال 

إنه »س���واء اتفقت معه أو لم تتف���ق عندما تحدث 

عن اقتالع إس���رائيليين من بيوتهم من أجل تقوية 

إس���رائيل، فإنه ال يمكنني التفكير في خطوة أكثر 

إث���ارة للخالف م���ن هذه الخط���وة، وقد آم���ن بهذا 

ونف���ذه«. وتابع نائب الرئي���س األميركي أنه »طوال 

حياته، حتى لو اتفقنا معه أو لم نتفق، كنا ال نساوم 

دائما حيال التزامنا لدولة إسرائيل«.

يعتبر أريئيل ش����ارون، رئيس حكومة إسرائيل 

الحادي عش����ر، الذي توفي يوم الس����بت الماضي 

عن عمر يناهز 86 عاما، أكثر جنراالت إس����رائيل 

جموحا وشراسة وأكثرهم إيمانا بممارسة القوة 

لتحقيق رؤيته السياسية التي رفضت الصلح مع 

العرب. 

وكان ش���ارون، المولود في 26 شباط من العام 

1928، قد غاب عن الس���احة السياس���ية بشكل 

مفاجئ، في 4 كانون الثان���ي 2006، في أعقاب 

جلطة دماغية حادة أدخلته في غيبوبة لم يصح 

منها، لكن األطباء وصفوا حالته في الس���نوات 

األخي���رة بأنه���ا كانت »ف���ي الح���د األدنى من 

الوعي«.  

وينظر اإلس���رائيليون إلى ش���ارون على أنه أحد 

أكث���ر الش���خصيات المختلف حولها، س���واء من 

ناحية سلوكه كعس���كري وجنرال غير منضبط وال 

ينصاع ألوام���ر قادته، أو من الناحية السياس���ية 

وخاصة عندما انشق عن حزب الليكود ونفذ خطة 

االنفصال عن قطاع غزة.

وولد شارون في فلسطين باسم أريك شاينرمان، 

وعندما بلغ س���ن 14 عاما تطوع لصفوف ميليشيا 

»الهاغناه« الصهيونية، وف���ي العام 1947 انخرط 

في »ش���رطة البلدات اليهودية« التابعة لش���رطة 

االنت���داب البريطان���ي ف���ي حينه. وت���م تعيينه 

قائ���دا لفرقة في لواء »ألكس���ندروني« في أعقاب 

قرار تقس���يم فلسطين، وبعد حرب العام 1948 تم 

تعيينه قائدا لس���رية لواء »جوالني« في ش���مال 

إس���رائيل، ث���م ضابط االس���تخبارات ف���ي قيادة 

المنطقة الوسطى وبعدها في المنطقة الشمالية.

 »101« الكومان���دوس  وح���دة  ش���ارون  وأق���ام 

الش���هيرة بعمليات القتل الكثيرة التي نفذتها 

ضد الفلس���طينيين والعرب، والتي وصفت بأنها 

عملي���ات ث���أر، واس���تخدمت خالل ذلك أس���اليب 

قتال وحش���ية. وفي أعقاب ذلك ذاع صيت شارون 

كضابط جامح وش���رس، ال يخشى المخاطر، كما أن 

األنظمة واألوامر الصادرة عن قيادته العس���كرية 

كانت بالنس���بة ل���ه »توصي���ات وحس���ب«، وفقا 

للمؤرخين واألرشيفات اإلسرائيلية. 

وفي تشرين األول العام 1953 قاد شارون عملية 

عس���كرية في قرية قبية الفلس���طينية التي فجر 

جن���وده 40 بيت���ا فيها ودفن تحتها 70 ش���خصا 

من س���كانها، انتقاما لشن فدائيين فلسطينيين 

خرجوا من ه���ذه القرية هجوما أس���فر عن مقتل 

ام���رأة وولديها في بلدة يهودي���ة مجاورة. وبعد 

الكش���ف عن ه���ذه المج���زرة تعرضت إس���رائيل 

النتق���ادات دولية، بينما نف���ى رئيس حكومتها 

حين���ذاك، دافيد بن غوريون، مس���ؤولية حكومته 

عن هذه المجزرة. 

وبعد ش���هور مع���دودة تم حل الوح���دة »101« 

ودمجه���ا ضم���ن الكتيب���ة 890 التابعة لس���الح 

المظليين وتم تعيين ش���ارون قائدا لها. واستمر 

ش���ارون في تنفيذ مجازر ُعرفت ب� »عمليات الثأر« 

خل���ف الح���دود، وخاصة في قطاع غ���زة الذي كان 

تابعا لمص���ر والضفة الغربية الت���ي كانت تابعة 

لألردن.  

وخالل الع���دوان الثالثي على مص���ر، في العام 

1956، برز ش���ارون، الذي قاد ل���واء المظليين 202، 

كضابط رفض االنصياع ألوامر قادته العسكريين، 

واتهم رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي في 

حينه، موشيه دايان، شارون بخرق أوامر عسكرية 

واضحة.  

وفي ش���هادة تدل على شراسة ش���ارون، كتب 

إس���حق رابين في كتاب���ه »دفتر الخدم���ة« أن بن 

غوري���ون قال ل���ه عن ش���ارون: »أنت تع���رف أني 

أتعامل بش���كل ممي���ز مع أريك ش���ارون، وأعتبره 

أحد أفض���ل ضباط الجيش... لكن لو أنه كان يقول 

الحقيقة لس���اعده ذل���ك على الترقي« في س���لم 

الرتب العس���كرية. ورغم ذلك حصل ش���ارون على 

رتبة لواء عش���ية حرب حزيران العام 1967، وبعد 

نش���وب الحرب احتج ش���ارون على تكليف فرقته 

العسكرية بمهمات دفاعية في الجبهة المصرية 

لكنه وضع خططا هجومية بمش���اركة قوات مشاة 

ومظليي���ن ومروحي���ات وطائرات مقاتل���ة ألحقت 

أضرارا فادحة بالقوات المصرية تمهيدا الحتالل 

سيناء. 

واستقال ش���ارون من الجيش اإلس���رائيلي في 

الع���ام 1973 بعد تعيي���ن دافيد إلعازار رئيس���ا 

لهيئة األركان العامة، لكن���ه عاد وتطوع للجيش 

بعد نش���وب الح���رب في تش���رين األول من العام 

نفس���ه، وحارب في الجبهة مقابل مصر. ورغم أنه 

رفض االنصياع ألوامر قيادته العس���كرية إال أنه 

اعتب���ر »بطل الح���رب« بعد أن تمكن م���ن اختراق 

القوات المصري���ة ومحاصرتها وتغيير وجه هذه 

الحرب لصالح إسرائيل. 

بع���د تلك الح���رب انخرط ش���ارون ف���ي الحياة 

السياس���ية وأقام حزب الليك���ود اليميني، الذي 

تش���كل م���ن ح���زب »حي���روت« بقي���ادة مناحيم 

بيغن وأحزاب يمينية أخ���رى. ووصل الليكود في 

انتخابات العام 1977 إلى سدة الحكم وتم تعيين 

شارون وزيرا للزراعة في حكومة بيغن األولى. ومنذ 

انخراطه في الحياة السياس���ية سعى شارون إلى 

تشجيع االس���تيطان في الضفة الغربية خصوصا، 

وكان م���ن المبادرين إلى تأس���يس حركة »غوش 

إيموني���م« االس���تيطانية، وبعدم���ا تولى منصبه 

الوزاري سّهل أعمال االستيطان بشكل كبير وبات 

يسمى ب� »أبو االستيطان«.

وبعد أن شكل بيغن حكومته الثانية في أعقاب 

انتخاب���ات العام 1981، عّين ش���ارون وزيرا للدفاع، 

وكان���ت مهمته األول���ى تفكيك المس���توطنات 

وإخالء المس���توطنين من س���يناء بع���د اتفاقية 

السالم مع مصر.

وفي العام 1982 قاد ش���ارون حكومة إس���رائيل 

إلى حرب لبنان األولى، بادع���اء الدفاع عن منطقة 

الجليل وضرب وجود منظمة التحرير الفلسطينية 

في لبن���ان. ورغم أنه وعد رئي���س حكومته بيغن 

بأن القوات اإلس���رائيلية لن تتوغل إلى مس���افة 

تزيد ع���ن 40 كيلومترا في لبن���ان إال أن االجتياح 

اإلس���رائيلي وصل حتى بي���روت. وأطاحت »لجنة 

كاهان« الرسمية اإلسرائيلية بشارون من منصبه 

بعد أن حملته مس���ؤولية المجزرة التي ارتكبتها 

قوات الكتائب اللبنانية في مخيمي صبرا وشاتيال 

وألمح���ت إل���ى أنه���ا جرت تح���ت أنظ���ار القوات 

اإلس���رائيلية، وأوصت اللجنة بعدم إعادة تعيين 

شارون في منصب وزير الدفاع. 

وخالل سنوات التس���عين كانت المنافسة على 

أشدها بين ش���ارون والدبلوماسي الشاب بنيامين 

نتنياه���و، العائد من واليته كمندوب إلس���رائيل 

في األم���م المتحدة، عل���ى زعامة ح���زب الليكود 

ومرش���حه لرئاس���ة الحكومة. وبعد انتهاء والية 

نتنياهو األولى في رئاس���ة الحكوم���ة، في العام 

1999، فاز ش���ارون برئاس���ة الليكود، وكان معارضا 

شديدا لحكومة إيهود باراك، الذي خلف نتنياهو، 

وخاصة في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع السلطة 

الفلس���طينية الت���ي كان يتزعمها ع���دوه اللدود 

ياسر عرفات.

وف���ي نهاية أيلول العام 2000 اس���تجاب باراك 

لطلب شارون بالدخول إلى باحات الحرم القدسي، 

األمر الذي رأى فيه الفلسطينيون استفزازا بالغا، 

وقوبل دخوله للحرم باحتجاج فلس���طيني شديد 

أدى إلى س���قوط عدد من القتل���ى بنيران القوات 

اإلس���رائيلية، األمر الذي قاد مباش���رة إلى اندالع 

االنتفاض���ة الفلس���طينية الثانية التي س���ميت 

»انتفاضة القدس واألقصى«.

وبعد ذلك بش���هور فاز شارون برئاسة الحكومة، 

ف���ي العام 2001، وش���ن حمل���ة »الس���ور الواقي« 

العس���كرية، في مطلع نيس���ان العام 2002، التي 

اجت���اح الجي���ش اإلس���رائيلي فيه���ا كل الضفة 

الغربية ما أدى إلى تدمير الس���لطة الفلسطينية. 

ورفض ش���ارون »مبادرة الس���الم العربي���ة« التي 

صادق���ت عليها القم���ة العربية ف���ي بيروت في 

موازاة ش���ن حملة »الس���ور الواقي«، واستمر في 

رفض���ه إجراء أية مفاوضات مع الفلس���طينيين أو 

إقامة دولة فلسطينية. وفي المقابل، اتخذ شارون 

ق���رارا ببناء الج���دار الفاصل، الذي أقيم القس���م 

األكبر منه في الضفة الغربية وعلى حساب أراضي 

الفلسطينيين.

ورغ���م موافقت���ه الحق���ا عل���ى لق���اء الرئي���س 

الفلس���طيني، محمود عباس، ضم���ن قمة رباعية 

بمش���اركة الرئيس األميركي جورج بوش والملك 

األردني عبد الله الثاني، إال أن ش���ارون س���رب عبر 

صحافيي���ن إس���رائيليين أن أقصى م���ا يمكن أن 

يواف���ق علي���ه هو كيان فلس���طيني ف���ي مناطق 

معزولة في الضفة وعّرفه بأنه »كيان الكانتونات«. 

لكن شارون فاجأ اإلسرائيليين والعالم في العام 

2005 عندم���ا أعلن عن نيته االنس���حاب من قطاع 

غ���زة وإخالء المس���توطنات والمس���توطنين منه، 

وهي الخطة التي نفذها ف���ي خريف العام 2005 

وعرف���ت بخطة االنفص���ال. وبدا واضح���ا حينذاك 

أن االنس���حاب من غ���زة كان هدفه منح ش���رعية 

للمستوطنات في الضفة.

وقد نفذ ش���ارون خطة االنفص���ال رغم معارضة 

شديدة لها داخل حزب الليكود بقيادة نتنياهو، 

وه���و ما أدى إلى انش���قاق ش���ارون ع���ن الليكود 

وتش���كيل حزب كاديما في نهاي���ة العام 2005، 

والذي كان يس���تعد لخوض االنتخابات على رأسه 

في الع���ام 2006، لكن���ه أصيب بجلط���ة دماغية 

خفيف���ة في كان���ون األول من الع���ام 2005 وبعد 

أسبوعين، في الرابع من كانون الثاني العام 2006، 

أصي���ب بجلطة دماغية ح���ادة أدخلته في غيبوبة 

وغاب في إثرها عن الحياة السياسية.

وبرحيل ش���ارون تك���ون قد رحلت الش���خصية 

قبل األخيرة من الش���خصيات الت���ي أقامت وبنت 

إسرائيل، عسكريا وسياس���يا، ولم يتبق من هذه 

الش���خصيات عل���ى قيد الحي���اة س���وى الرئيس 

اإلسرائيلي، شمعون بيريس.

جنــرال جامــح يســتخف بالمســؤولينشارون..

عنــه وسياســي رفــض الصلــح مــع العرب!
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القدس: أكثر من وجه لحصار جائر. )رويترز(

أص���درت »جمعية حقوق المواط���ن« تقرير »حقوق اإلنس���ان في 

إس���رائيل- صورة الوضع للعام 2013«. وقد تضمن تغطية مستجّدة 

لحالة حقوق اإلنس���ان في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة، 

وعرض االتجاهات األساس���ية في وضع حقوق اإلنس���ان خالل العام 

المنصرم، واالنتهاكات األكثر خط���ورة وفظاظة التي وقعت خالله. 

ومن أبرزها: اس���تمرار المّس بالحق ف���ي العيش الكريم، والتقليص 

في مخصصات األطفال وعدم تحديد أو االعتراف بحّد أدنى للعيش 

الكريم ف���ي حين يتم تحديد ح���ّد أقصى للمخّصص���ات، والقضاء 

التدريجّي على اإلس���كان الشعبي وعدم تطبيق القانون فيما يخّص 

اإلس���كان المتاح، وقطع تيار المياه عن ما يقرب 1000 عائلة شهريًا 

وتجمي���د البرام���ج الحكومية الت���ي تهدف الى تحس���ين الظروف 

المعيشية للُمسنين. 

كما تطّرق التقرير إلى العنصرية المستش���رية تجاه المواطنين 

العرب في إس���رائيل، وإلى االتجاهات العنصرية في القبول للعمل 

والمّس بحقوق العاملين، والمس بحقوق اإلنسان نتيجة الخصخصة 

وعنف الش���رطة وحوادث القتل بس���الح الح���راس، واعتقال طالبي 

اللج���وء ومهاجري العم���ل لطردهم خ���ارج البالد برفق���ة أوالدهم، 

واإلهمال والتمييز ضّد س���كان القدس الش���رقية. كما أورد التقرير 

تجليات مختلفة لنظام التمييز والفصل في األراضي المحتلة. 

وفما يلي الفصل الخاص بالمواطنين العرب في إسرائيل في هذا 

التقرير:

 

العنصرية والعنف والفصل
العنصرية ضّد األقلية العربية في إسرائيل ليست بظاهرة جديدة، 

ا وقعت عدة مظاهر عنصري���ة تخللتها حتى 
ً

وف���ي هذه الس���نة أيض

ح���االت اعتداء خطيرة على مواطنين عرب. وقد بدأت هذه الس���نة مع 

المظاه���ر العنصرية التي أثارها قرار دمج العبي كرة قدم مس���لمين 

ت حاالت بارزة إضافية في الكشف 
ّ
في فريق »بيتار القدس«. كما تجل

ع���ن أّن البنوك في إس���رائيل تمّيز بش���كل منهج���ّي ومتواصل ضّد 

المواطنين العرب؛ وذلك إلى جانب الخالف الذي اندلع حول ترش���يح 

 تفّوهاته 
ّ

الراب إلياهو لوظيفة الحاخام اإلس���رائيلي األكب���ر، في ظل

العنصرية في الس���ابق ضّد المواطنين الع���رب؛ ورفض رئيس بلدية 

نتس���يرت عيليت، شمعون جابسو، فتح مدرس���ة عربية في مدينته، 

باّدعاء أّن نتسيرت عيليت هي »مدينة يهودية«. 

أكثر ما يثي���ر القلق فيما يتعلق بالمواطني���ن العرب يتمثل في 

عش���رات الحاالت العنصري���ة التي وقعت ضّدهم ف���ي جميع أرجاء 

عت هذه 
ّ
الب���الد، وخصوًصا في القس���م األول من هذا الع���ام. وتوز

ة وكتابة 
ّ
الحاالت على طول سلسلة من األحداث بدأت بتفّوهات ُمذل

ش���عارات عنصرية وانتهت باعتداءات وممارس���ات عنيفة جسيمة 

وُمرّوع���ة. وحتى مصطل���ح »جباية الثمن« تج���اوز الخط األخضر إلى 

داخل إسرائيل وصار في خدمة مواطنين يهود ضّد األقلية العربية. 

عتدي بالضرب على س���ائق حافلة عربّي على 
ُ
فعلى س���بيل المثال، ا

تبت عبارة »جباية الثمن« على شواهد في مقبرة 
ُ
يد شبان يهود؛ وك

مسيحية في يافا؛ وألقيت عبّوة حارقة باتجاه دير بيت جمال بجانب 

ضرمت 
ُ
تب ش���عارات تجديفية في الج���وار؛ كما أ

ُ
بيت ش���يمش، وك

النار بسيارات في قرية نين بجوار العفولة؛ واعتدى مشّجعو »بيتار 

القدس« على عمال عرب في ف���رع »ماكدونالدز« وفي مجّمع المالحة 

تبت شعارات تجديفية على بيوت يقطنها 
ُ
التجاري في القدس؛ وك

ضرمت النيران في سيارات 
ُ
عرب في صفد وتل أبيب وبلدة ركيفت؛ وأ

تبت شعارات تجديفية على مسجد في قرية تقع في وادي عارة؛ 
ُ
وك

وبصق فتيان على عربية في نتس���يرت عيليت وصرخوا عليها بترك 

عتدي على عامل عرب���ي في مطعم في تل 
ُ
»الح���ّي اليه���ودّي«؛ كما ا

أبيب؛ واعتدى شبان يهود على عربّي عند كورنيش تل أبيب وألحقوا 

عتدي على طالب من المدرسة 
ُ
به جراًحا بين متوّس���طة وصعبة؛ كما ا

ثنائي���ة اللغة في القدس اعتداًء ش���فوًيا في حافلة؛ واعتدى صبية 

على مستجّمين عرٍب في بحيرة طبرية؛ وغيرها وغيرها.

كما تجّس���دت ظاهرة العنصرية هذا الع���ام في التقارير الكثيرة 

التي وردت بخصوص الفصل بين اليهود والعرب، وإقصاء العرب عن 

أماك���ن ترفيهية والتمييز ضّد العرب ف���ي توفير الخدمات العاّمة. 

ه »سوبرالند« في ريشون لتسيون 
ّ
شر أّن متنز

ُ
فعلى سبيل المثال، ن

ُيجري أي���ام فعالي���ات منفصلة للم���دارس اليهودي���ة وللمدارس 

العربي���ة؛ وأّن بركة س���باحة تق���ع في بلدة مبوعي���م رفضت إدخال 

مجموعة من األطفال من مرضى السرطان ألنهم كانوا من البدو؛ وأّن 

بعض األهالي في حيفا رفضوا إرس���ال أبنائهم إلى مركز جماهيرّي 

الب« في بئر 
ْ
ا؛ وأّن »الكانتري ك

ً
تج���ري فيه فعاليات لطالب عرب أيض

الس���بع يمنع دخول الزّوار العرب بتسويغ أّن الدخول غير مسموح إال 

لسكان المدينة؛ وأّن أقسام الوالدة في عدة مستشفيات تفصل بين 

العربيات واليهوديات.

وقد حظيت الممارس���ات العنيفة والتمييز والفصل باستنكارات 

صادرة عن أعضاء كنيس���ت وأصحاب وظائ���ف، ومن ضمن ذلك في 

أثناء المداوالت الخاصة التي جرت في لجان الكنيس���ت وفي هيئته 

العامة وفي اإلعالم. ولكن وفي الوقت ذاته، استمّر الكنيست في دفع 

عدة اقتراحات قوانين تمييزية وعنصرية ومناهضة للديمقراطية، 

والت���ي تلح���ق األذى باألقلي���ة العربية ف���ي إس���رائيل، وحتى أّن 

بعضها حظي بدعم اللجنة الوزارية للش���ؤون التشريعية. فاقتراح 

قانون أس���اس: دولة القومية اليهودية يس���عى م���ن أجل إخضاع 

هوية الدولة الديمقراطية في إس���رائيل إل���ى هويتها اليهودية، 

وقد يؤّدي ذلك إلى منح الش���رعية للتمييز ض���ّد المواطنين العرب 

والمواطني���ن اآلخرين من غير اليهود؛ كم���ا أّن اقتراح قانون حقوق 

الِمعطائين للدولة يسعى لبلورة التفضيل الممنوح لمؤّدي الخدمة 

العس���كرية وذلك بخصوص سلس���لة من الموارد العامة المحدودة، 

التي تلتزم الدولة بتوزيعها بش���كل متساو ومتكافئ، وحتى أنها 

تلتزم بتس���يير التفضيل اإليجابي فيها؛ كما نذكر اقتراح القانون 

لرفع نسبة الحسم مّما يهّدد بالمّس بتمثيل مجموعات األقليات في 

 إلى ذلك أّن الكنيس���ت 
ْ

الكنيس���ت، مثل العرب والحريديم.  وأضف

واللجنة الوزارية للش���ؤون التشريعية رفضتا اقتراح قانون يهدف 

للتربية ضّد العنصرية. 

وعش���ية االنتخابات للسلطات المحلية التي جرت في تشرين األول 

2013، قام عدة سياس���يين محليين »بامتطاء« موجة العنصرية، حيث 

حاولوا تحقيق مكاس���ب سياسية بفضل األجواء العنصرية من جهة، 

وقاموا من الجهة األخرى بدعم هذه األجواء ومنحها الش���رعية. مثال، 

ا قصيًرا من ضمن ما ورد فيه 
ً
نشرت كتلة الليكود في كرميئيل شريط

أّن الليكود وحده »س���يمنع بناء مس���جد في كرميئيل«؛ أّن »كرميئيل 

صهيوني���ة دائًما وأبًدا«؛ أنها »مدينة صهيونية ذات طابع يهودّي«. 

وقاد رئيس بلدية نتس���يرت عيليت شمعون جابسو )الليكود(، حملة 

زت بسكن العرب في المدينة، حيث استخدمت من ضمن 
ّ
إعالمية ترك

دت قائمة 
ّ
الشعارات شعار »نتس���يرت عيليت يهودية لألبد«. كما أك

ه���ات« و«تهويد 
ّ
»الق���دس الموّحدة« على »إخ���راج العرب من المتنز

القدس«، وجاء في يافطة انتخابية لقائمة الليكود في تل أبيب- يافا 

ن في يافا؟ الليكود وحده القادر«.
ّ
ما يلي: »إخراس المؤذ

المواطنون العرب في 
النقب و«مخطط برافر«

تعمل الحكومة اإلسرائيلية منذ عامْين على دفع »مخطط برافر- 

بيغن« لتوطين العرب البدو في النقب. واستناًدا إلى هذا المخطط 

 
َ
صادق الكنيس����ت في حزيران 2013 وبالق����راءة األولى على مذكرة

القانون لتسوية توطين البدو في النقب- 2013. الغاية المعلنة من 

وراء هذه المذكرة تتمثل في تسوية وترتيب مسألة الملكية على 

األراضي في النقب، إال أنها تعني في واقع األمر مواصلة السياسة 

التمييزي����ة التي تتجاه����ل الواقع الميدانّي وحق����وق المواطنين 

 وتس����وية أحادّيْي 
ّ

البدو وارتباطهم التاريخّي باألرض، وفرض حل

الجانب. ويس����عى المخطط من أجل تجميع الب����دو وتركيزهم في 

ا، وهذا يعني م����ن الناحية العملية 
ً
منطق����ة ضيقة ومعّرفة س����لف

اقتالع عش����رات البلدات م����ن أماكنها واإلخالء القس����رّي ألكثر من 

40 ألف مواطن، م����ن خالل تجريدهم م����ن ممتلكاتهم والتجاهل 

المطلق لحقوقه����م التاريخية على األراضي. كم����ا أّن تطبيق هذا 

المس����ار سُيلقي بآالف العائالت إلى الفقر والبطالة وتدمير الحياة 

االجتماعية والنس����يج المجتمع����ّي. ومن المتوق����ع أن تقوم على 

هدم مناط����ق صناعية وقاعدة 
ُ
أراض����ي البلدات البدوية التي س����ت

عسكرية وبلدات يهودية. 

وتتمّيز معالجة الحكومة لهاتْين المس���ألتْين - اإلخالء وتس���وية 

األراضي- بتجاه���ل الواقع الميداني وغياب فحص ج���ّدّي للبدائل، 

وخصوًص���ا فيما يتعل���ق بإمكانية االعتراف بالق���رى غير المعترف 

بها، من خالل النية الواضحة لنبذ السكان وإقصائهم. كما أّن شكل 

تطبيق المخطط ينفي الحقوق الدس���تورية المكفولة للسكان، مثل 

الحق في الملكية والمساواة والكرامة.

تطرق تقرير »جمعية حقوق المواطن« حول »حقوق اإلنس���ان في 

إس���رائيل- صورة الوضع للع���ام 2013« إلى اإلهم���ال والتمييز ضّد 

س���كان القدس الش���رقية، كما أورد تجليات مختلفة لنظام التمييز 

والفصل في األراضي المحتلة. 

وجاء في التقرير بخصوص القدس الشرقية:

يشكل السكان الفلس���طينيون في القدس اليوم قرابة 40 بالمئة 

من مجمل س���كان المدينة، لكنهم يعانون اإلهمال بقدر عصّي على 

االستيعاب، كما يعانون سوء معاملة خطيًرا ومنهجًيا من السلطات 

اإلسرائيلية. ومنذ الضّم اإلس���رائيلي في حزيران العام 1967- وهو 

الضم الذي جرى من خالل خرق القانون الدولّي- ينحصر االس���تثمار 

به���ؤالء الس���كان بنس���ب مئوية مع���دودة من مجم���ل الميزانيات 

والموارد. ويعيش قرابة 80 المئة من الفلسطينيين الذين يسكنون 

في القدس تحت خط الفقر. كما أّن األحياء الفلس���طينية هي األكثر 

إهم���اال في المدينة م���ن كافة النواحي، كما يعاني الس���كان نقًصا 

ش���ديًدا في المباني العامة والمنش���آت، مثل الم���دارس وحضانات 

األطف���ال البلدية والحدائ���ق العاّمة، وعدم وج���ود مناطق صناعية 

وتجاري���ة، ومؤّسس���ات اجتماعية وثقافية، وما إل���ى ذلك. وتتزايد 

صلت عن المدينة في 
ُ
خطورة الوضع في األحياء الفلسطينية التي ف

السنوات األخيرة بواسطة جدار الفصل.  

وصادرت إس���رائيل المورد األس���اس، األرض، ف���ي أنحاء المدينة 

الشرقية منذ العام 1967 لصالح إقامة أحياء إسرائيلية، بصورة تمنع 

إمكانية تطوير وتوس���يع األحياء الفلس���طينية. وبغياب التخطيط 

والتطوير المناس���بْين، يبني الس���كان بيوتهم م���ن دون تصاريح، 

ويواجهون ه���دم البيوت والغرامات المرتفع���ة المفروضة عليهم 

بسبب البناء بدون تصاريح. وتؤّدي العقبات التخطيطية إلى سلسلة 

من المش���اكل الخطيرة، مثل منع االرتباط القانونّي بشبكات المياه 

والصرف الّصّحي وعدم تنظيم المباني العامة والبنى التحتية. 

 القس���م الجنوبّي من »شارع 
ّ

وفي نهاية 2012 بدأت أعمال لش���ق

بيغن«، وهو مقطع يحوي س���تة مسارات، في قلب بيت صفافا، وهي 

قرية فلس���طينية تقع جنوبّي القدس. وخالفا لمس���ار ش���ارع بيغن 

ف���ي مناطق أخرى في المدينة، التي يمّر الش���ارع فيها عند أطراف 

األحياء، فإّن مسار الشارع في بيت صفافا يمّر بين بيوت القرية، بما 

يقطع أوصالها إلى أربعة مقاطع.

 شارع رقم 20 شمالّي 
ّ

وعلى غرار ذلك، انتهى العام الماضي ش���ق

القدس، الذي يهدف لربط ش���ارع 443 بش���ارع التفاف���ّي- رام الله، 

ويقطع حّي بيت حنينا. 

ويف���رض الضّم األح���ادّي الجانب للقدس الش���رقية - وهو خطوة 

يحظره���ا القانون الدولّي- ع���دة واجبات تقع على إس���رائيل، وفي 

أساس���ها االهتمام برفاهية وسالمة س���كان القدس الشرقية. وفي 

ض���وء النقص الش���ديد بالخدمات األساس���ية في البن���ى التحتية 

والمباني العامة مثل الم���دارس وعيادات األم والطفل وفروع البريد 

 عاّمة لصالح 
َ

وما إلى ذلك، فإّن م���ن واجب الدولة أن تخّصص مناطق

الس���كان المحليين. ولكن بداًل من تخصيص جهود لتطوير األحياء 

الفلسطينية واالهتمام بحياة السكان ورفاهيتهم، تدفع السلطات 

مخططاٍت تتعارض بشكل بالغ مع مصالح السكان وتمّس بحقوقهم، 

من دون إش���راك الجمهور وأحيانا من خ���الل االلتفاف على قوانين 

ا.  
ً

التخطيط، أيض

وعلى م���دار عقود امتنعت الس���لطات اإلس���رائيلية بالمطلق عن 

تنظيم تخطيطّي، ولو في الحّد األدنى، لألحياء الواقعة وراء الجدار، 

ولذل���ك فإنه ليس بإمكان الس���كان الحصول عل���ى تراخيص للبناء. 

ومع غياب التخطي���ط والتنظيم يتم تنفيذ أعم���ال البناء في هذه 

األحياء من دون تراخيص، وأحيانا من دون رقابة وإش���راف. وعلى أّي 

قطعة أرض ش���اغرة تنبت مباٍن ضخمة مث���ل الفطريات بعد المطر، 

وتتسّبب بانهيار ش���بكات المياه والّصرف الصحّي الضعيفة أصاًل. 

وب���دال من أن تق���وم البلدية بواجبها في مجال التخطيط والس���ماح 

بتطوير المنطقة، فإنها اس���تأنفت في العام األخير - وبعد سنوات 

من الهدوء النس���بي- سياس���ة هدم البيوت، وأص���درت أوامَر هدم 

ضّد عش���رات المباني والبيوت في راس خميس وراس شحادة، التي 

تس���كن فيهما مئات العائالت. كذلك أجرت البلدية مسًحا للبناء بال 

تراخيص في المنطقة، وباإلمكان القول إنه ستصدر في المستقبل 

القريب أوامُر هدم أخرى.

 
ً

وإذا كانت مجمل األحياء الفلس���طينية في القدس تواجه إهماال

خطي���ًرا من ط���رف البلدية والس���لطات الحكومية ف���ي مجال تلقي 

الخدمات، ف���إّن وضع األحياء الواقعة خلف الج���دار أخطر بأضعاف. 

والتوّجهات إلى أقسام البلدية والوزارات ليست ُمجدية؛ حيث يبدو 

واضًحا أّن ال أحد يرى بنفس���ه مس���ؤوال عن رفاهية السكان. وذكرت 

وس���ائل اإلعالم في تموز 2012 أّن رئيس البلدية، نير بركات، يخطط 

ى المس���ؤولية عن موضوع 
ّ
للطل���ب من الجيش اإلس���رائيلي أن يتول

تزوي���د الخدمات لهذه المنطقة، بواس���طة اإلدارة المدنية. وتوحي 

خطوات من هذا النوع لمستخدمي بلدية القدس بأنهم ال يتحّملون 

أّي مس���ؤولية بتوفير أّي خدمة لس���كان المنطق���ة، إذ أّن مكانتهم 

كمقدس���يين ترض���خ لعالمة اس���تفهام. وقد نش���أ وض���ع ينطوي 

على التناق���ض: فمن جهة، ال توفر الس���لطات اإلس���رائيلية لهذه 

منع الس���لطة 
ُ
األحياء الح���ّد األدنى الضرورّي، ومن الجهة األخرى، ت

الفلسطينية من العمل في المنطقة بموجب اتفاقيات أوسلو، التي 

تحظر عليها العمل في مناطق القدس.   

وبخصوص أوضاع حقوق اإلنس���ان في المناط���ق المحتلة جاء في 

التقرير:

يعي���ش تح���ت س���يطرة دول���ة إس���رائيل التي تعرف نفس���ها 

كديمقراطي���ة، وعل���ى امتداد 46 عاًم���ا، ماليين البش���ر المحرومين 

من الحقوق تحت حكم احتالل عس���كرّي ال يت���م فيه ضمان أّي حق. 

فالحضور الكثيف للمس���توطنات في قلب المناطق المحتلة –التي 

يها 
ّ
تتناقض مع القانون الدولي نفس���ه– والسياسة التي جرى تبن

بخصوصها، أنتجا وضًعا من الفصل والتمييز الُمَمأَسس وتفريغ مبدأ 

المس���اواة أمام القانون: في المنطقة نفس���ها وتحت الحكم نفسه 

تعيش مجموعتان سكانيتان الواحدة بجانب األخرى تسري عليهما 

منظومت���ان قانونيتان منفصلتان ومتناقضت���ان بجوهرهما، وهذا 

باالستناد إلى األصل القومي للسكان، فقط. وفي حين يطّبق القانون 

العس���كرّي على السكان الفلسطينيين، يس���ري على اإلسرائيليين 

القاطنين في المس���توطنات القانوُن اإلسرائيلّي. وهؤالء يتمتعون 

بحق���وق مدنية كامل���ة، بينما يفتقر الس���كان الفلس���طينيون ألّي 

حقوق، برغم أّن القانون الدولي ُيقّر باستحقاقهم للحمايات الخاصة 

م���ن جيش االحتالل. إّن هذا الوضع الممي���ز، حيث ُيمنح فيه مجمل 

الخدمات والميزانيات ومنالية الموارد الطبيعية لمجموعات مختلفة 

ا 
ً
ا فظ

ً
ل انتهاك

ّ
في المنطقة الجغرافية نفسها بشكل منفصل، يشك

لمبدأ المساواة.

إقصاء الفلسطينيين من منطقة ج
تبلغ مس���احة المنطق���ة ج الواقعة تحت س���يطرة أمنية ومدنية 

إس���رائيلية، قرابة 60 بالمئة من مس���احة الضف���ة. ويعيش فيها 

وفق���ا للتقدي���رات قرابة 180 ألف فلس���طينّي، وتق���ع فيها جميع 

المس���توطنات )باس���تثناء المس���توطنات في الخلي���ل(.  وتنتهج 

دولة إس���رائيل في هذه المنطقة ممارس���ات مختلفة ضّد السكان 

الفلس���طينيين، تصّعب ج���ًدا على س���ير حيواته���م، ومنها: منع 

تخطيط الق���رى الفلس���طينية وف���رض قوانين التخطي���ط والبناء 

بش���كل تمييزّي؛ إغالق أراٍض من خالل تعريفها كمناطق عسكرية 

أو محمّيات طبيعية؛ هدم آبار المياه ومصادرة مس���تودعات المياه؛ 

وغيرها. هذه الممارس���ات تص���ّد إمكانيات البن���اء والتطوير أمام 

ان 
ّ
الفلس���طينيين في قرابة 70 بالمئة من المنطقة ج، وتدفع السك

لمغادرة المنطقة. وبذا فإّن إسرائيل تنتهك أحكام القانون الدولّي 

والواجب���ات الملقاة على عاتقها كقوة احت���الل في الضفة الغربية، 

وأّولها واجب االهتمام بمصلحة الس���كان المحليين واحترام أنماط 

حيواتهم. 

ويوجد ف���ي المنطق���ة ج جه���ازا تخطيط وتطبي���ق مختلفان، 

وهما يفصالن بين الس���كان على أس���اس القومية: جهاز تخطيط 

للمس���توطنين، وجهاز تخطيط آخر للفلسطينيين. توجد لغالبية 

ن من البناء وإقامة 
ّ
المس���توطنات مخططات هيكلية مفّصلة تمك

مباني جمهور وتوّس���ع مستقبلّي. بالمقابل، فإّن الكثير من القرى 

والبل���دات الفلس���طينية في منطقة ج -وقس���م منه���ا قائم منذ 

عش���رات الس���نين- تفتقر للتخطيط حتى الضئيل منه. وغالبية 

هذه البلدات والقرى تفتقر للمخططات الهيكلية، وهي تملك في 

أفضل األحوال »خطط تحديد« تش���ير إلى حدود القرية، وهدفها 

األس���اس عملًيا هو تقييد المنطقة التي ُيس���مح البناء فيها إلى 

 حّد ممكن. وتنظر الدولة إلى توّسعها الطبيعّي بسبب ازدياد 
ّ

أقل

 سنة إصدار 
ّ

عدد الس���كان ك� »توّس���ع غير قانونّي«. ويتّم في كل

 محاولة لتوسيع أو تطوير قرية 
ّ

تراخيص بناء معدودة فقط، وكل

فلس���طينية تؤّدي إلى إصدار أمر هدم. وفقا للتفسير الواسع في 

 عمل ضرورّي ضئيل مثل 
ّ

اإلدارة المدنية لمصطلح »مبنى«، فإّن كل

القص���ارة والتصليح ووضع غطاء لبئر مي���اه قائمة وتغطية مبنى 

قائم بقطع بالس���تيكية أو إقامة خيمة مؤقت���ة، يتحّول إلى غير 

ا آلبار المياه 
ً

قانونّي، ويتم إصدار أوامر هدم بش���كل دائ���م أيض

ومباني الخدمات الصغيرة.

تقييدات على حرية الحركة
ويضيف التقرير: على خلفية التحّسن الملحوظ في الوضع األمنّي 

في السنوات األخيرة، جرى تحسين وضع الفلسطينيين في الضفة 

 ما يتعلق بحرية الحركة: إزالة أو فتح حواجز وإغالقات 
ّ

الغربية في كل

داخل الضفة والّس���ماح مجّدًدا بحركة الفلس���طينيين على ش���وارع 

محّددة. في أواخر العام 2012 أزالت إس���رائيل تقييدات الحركة بين 

غور األردن وسائر الضفة الغربية، وتسمح إسرائيل في شهر رمضان 

بدخول مئات آالف الفلس���طينيين إلى القدس الشرقية ألداء صالة 

الجمعة، ومع ذلك، ما تزال تفرض في الضفة الغربية تقييدات على 

حركة الفلس���طينيين، وخصوًصا على دخوله���م »منطقة التماس« 

غربّي ج���دار الفصل ومناطق محاذية للمس���توطنات، ومناطق جرى 

تعريفها كمناطق تدريبات عس���كرية أو محمّيات طبيعية. وما تزال 

ا تقييدات مشّددة على الحركة.  وتتمثل السياسة 
ً

في الخليل أيض

المتعلق���ة بحرية الحركة، كما تظهر من خالل الوضع الميدانّي، في 

وج���وب حماية حركة المس���توطنين بحرية وأم���ان، وتمكينهم من 

ممارس���ة حياة س���ليمة وطبيعية وفصلهم عن الفلسطينيين قدر 

الممكن؛ وبالتالي فإّن انتهاك حقوق الفلس���طينيين األساسية هو 

نتيجة مرافقة معقولة لهذا الفصل.

حواجز وإغالقات
���ا لمعطيات بتس���يلم، في ش���باط 2013 كان ع���دد الحواجز 

ً
وفق

ا داخلًيا في 
ً
ا، منه���ا 58 حاجز

ً
الثابتة ف���ي الضفة الغربية 98 حاجز

ا 17 
ً

عمق الضفة، بعيًدا عن الخط األخضر. ويشمل هذا المعطى أيض

ا مضروبة في المنطقة H2 ف���ي الخليل، التي تقع فيها نقاط 
ً
حاج���ز

استيطانية إسرائيلية. وقد جرت خصخصة قسم من الحواجز بشكل 

لهم شركات 
ّ
تاّم أو جزئّي، ويعمل فيها عناصر أمن مس���لّحون تشغ

حراسة خاّصة تحت رقابة مديرية المعابر في وزارة األمن. 

باإلضافة إلى الحواج���ز الثابتة، توجد في أرج���اء الضفة الغربية 

مئ���ات العراقيل المادّية غير المأهولة بعناصر بش���رية، وتش���مل 

مكعبات إس���منتية وأكواًما ترابية وبّوابات ط���رق )بوابات حديدية 

تغلق الطرق(، وتسييَج شوارع )جدران إسمنتية تمنع الحركة الحّرة 

على شارع، أو قطعه( والحفر. هذه اإلغالقات تمنع مرور السيارات في 

ا، وتقّيد المش���اة الكثيرين الذين يستصعبون 
ً

حاالت الطوارئ أيض

تجاوزها: المس���نون والمرضى والنس���اء الحوامل واألطفال الصغار. 

وباإلضافة إليها، تنتشر في كل شهر مئات الحواجز الفجائية- وهي 

حواجز تعمل لعدة س���اعات يومًيا، م���ن دون بنية تحتية ثابتة في 

الموقع.

تقرير »حقوق اإلنسان في إسرائيل- صورة الوضع للعام 2013«

تفاقم مظاهر العنصرية والفصل والعنف ضد المواطنين العرب في
ظل استمرار الكنيست في دفع عدة مشاريع قوانين تمييزية وعنصرية!

الفصل الخاص بالقدس الشرقية والضفة الغربية من تقرير »جمعية حقوق المواطن«:

سياسة االحتالل أنتجت وضعا من الفصل والتـمييز
الممأســس وتـفـريــغ مـبـدأ المسـاواة أمام القـانون!
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شارون: العيش على حّد السيف. )إ.ب.أ(

باحث كبير في »مركز بيغن- السادات«:

حملة المقاطعة الشاملة ضد إسرائيل 
يمكن أن تلحق أذى ملحوظًا بها

قال د. جونتان رينهولد، وهو باحث كبير في »مركز بيغن- الس���ادات للدراس���ات االستراتيجية« في جامعة بار- إيالن ومدير »مركز 

أرغوڤ لدراسة إسرائيل والشعب اليهودي«، إن حملة المقاطعة الشاملة ضد إسرائيل قد ال تؤدي إلى تركيعها، لكن يمكنها أن تلحق 

أذى ملحوظًا بها على الصعيدين الدبلوماسي واالقتصادي، وحتى على الصعيد العسكري على مر الزمان.

ش���ر في الموقع اإللكتروني التابع ل� »مركز بيغن- الس���ادات«، أن المقاطعة 
ُ
وأضاف رينهولد في بحث جديد حول هذه المس���ألة ن

الثقافية إلس���رائيل التي تنظمها جمعية الدراس���ات األميركية )ASA(، هي الفصل األخير في حملة المقاطعة وسحب االستثمارات 

والعقوبات الشاملة ضد دولة إسرائيل. وعند تفحص حملة المقاطعة الشاملة  تطرح ثالثة تساؤالت رئيسية تنبغي اإلجابة عنها هي: 

من وما هي الجهة التي تقف وراءها؟ ما هو نطاق التهديد؟ وكيف ينبغي أن ترد إسرائيل؟

ومض���ى قائ���اًل: تتكون النواة الصلبة للحملة من عناصر يس���ارية راديكالي���ة مناهضة للصهيونية. أي أن ه���ؤالء يعارضون وجود 

إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية. ولحسن األقدار، فإن الغالبية العظمى من الجمهور في الغرب ال تؤيد هذا الموقف. لكن 

 على مسألتي االستيطان واستخدام إسرائيل 
ً
ز عالنية

ّ
مع األسف، وانطالقًا من اعتراف النواة الصلبة للحملة بهذه الحقيقة، فهي ترك

»المفرط« للقوة، بهدف توسيع رقعة التأييد للحملة. وفي الواقع، لقد أحرزوا بعض النجاحات على هذا الصعيد، ألن اإلجماع في الغرب 

بدأ يش���عر بأن المشروع االستيطاني خطأ. ال تنبغي المبالغة في داللة حملة المقاطعة الثقافية )ASA(، فإن دعم الجمهور األميركي 

إلس���رائيل على حس���اب الفلس���طينيين عارم، وبرغم االنتقادات الموجهة للمشروع االس���تيطاني، يتعاطف الليبراليون األميركيون 

بمعظمهم مع إس���رائيل أكثر مما يتعاطفون مع الفلسطينيين. وباستثناء الكنيسة البروتستانتية األساسية في أميركا، فإن ساحة 

المعركة بالنسبة للمقاطعة الشاملة هي في أوروبا الغربية، وحتى اآلن لم يكن ألي من المقاطعات تأثير عملي كبير.

وم���ع ذلك، فم���ن المضلل على نحو خطير اعتبار أن كل ش���يء عل���ى ما يرام، ألن هدف الحملة الش���املة بقي���ادة هيئات المجتمع 

المدني، توفير بيئة سياسية معادية. أما النتائج المادية فهي ثانوية، فالصراع قائم على المشروعية والرمزية السياسيتين، وحملة 

المقاطعة  لن تركع إس���رائيل، لكن يمكنها إلح���اق أذى ملحوظ بها على الصعيدين الدبلوماس���ي واالقتصادي، وحتى على الصعيد 

العسكري على مر الزمان. 

وبرأي هذا الباحث، إذا ما فشلت مباحثات السالم الحالية، سيسعى الفلسطينيون إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل في األمم المتحدة 

وفي المؤسس���ات الدولية األخرى. باإلضافة إلى ذلك، سيسعون إلى محاكمة ضباط إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا 

التهديد تداعيات س���لبية على الردع اإلس���رائيلي. ومبادرات المقاطعة بقيادة المجتمع المدني، تصب في هذه االس���تراتيجيا التي 

تسمح للفلسطينيين بالقول إنه يوجد تأييد واسع للعقوبات في وسط الجمهور الغربي.

وتساءل الباحث: كيف ينبغي إلسرائيل وأصدقائها في الخارج الرد على هذا التهديد؟ 

وأجاب بما يلي: أواًل، ينبغي تقسيم المسؤولية جيدًا، فعلى مؤسسات الحكومة أن تقود التعامل مع الحكومات األجنبية والمؤسسات 

الدولية كاألمم المتحدة. ثانيًا، بالنسبة للتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لحملة المقاطعة في الخارج، ينبغي أن يأتي 

الرد من المجتمع اإلسرائيلي وأصدقاء إسرائيل في الغرب. والناشطون المحليون المعارضون لحملة المقاطعة، أفضل من يتصدر للرد 

عليها ألن قدرتهم على التفريق بين مش���روعية دولة إس���رائيل من جهة، وسياسة هذه الحكومة أو تلك من جهة أخرى، جوهرية من 

أجل ضمان ازدراء واسع لحملة المقاطعة. لكن هناك كالم اليوم عن إنشاء هيئة حكومية لمواجهة المقاطعة، وهذا هو الخطأ بعينه.

بقلم: شموئيل إيفـن )*(

إن الجه���د المبذول من قبل العديد م���ن دول العالم لدعم 

صادراته���ا عن طريق خفض قيمة عمالته���ا مقابل العمالت 

األخرى، يؤدي إلى زيادة الطلب على سلع تلك الدول ويمنحها 

ميزة تنافس���ية في االقتصاد العالم���ي. وهذه الظاهرة هي 

»حرب الُعمالت«. 

تها ليس���ت 
ّ
تش���ارك إس���رائيل في ه���ذه الحرب ولكن كف

راجحة، ويؤدي اس���تمرار تعزز موقع الش���يكل أمام العمالت 

األخرى إلى خس���ارة إس���رائيل حرب العم���الت، ويهدد النمو 

االقتصادي في إسرائيل، ويلحق أضرارًا بسوق العمالة.

ُسّجل في العامين األخيرين تحسن ملحوظ في سعر صرف 

الشيكل اإلسرائيلي مقابل الدوالر األميركي، فانخفض سعر 

صرف الدوالر من 82ر3 ش���يكل للدوالر إلى نحو 47ر3 شيكل، 

أي بنسبة 9%. وتراجع سعر صرف اليورو أمام الشيكل بنسبة 

4%، وهبط سعر صرف الين الياباني بنسبة %33. 

ف تحس���ن قيمة الش���يكل أمام الدوالر أثرًا بالغًا في 
ّ
ويخل

هامش أرباح العديد من الصناعات والش���ركات اإلسرائيلية. 

وأكبر الخاس���رين من ارتفاع قيمة الش���يكل هي الصناعات 

التصديرية الت���ي تقبض ثمن صادراتها بالعمالت األجنبية 

ف���ي حين أنها تدف���ع نفقاتها بالش���يكل. والمقصود بذلك 

الصناعات اإللكترونية والصيدالنية والكيميائية والمعدنية 

والغذائية وغيرها. وأصبحت الس���ياحة في إسرائيل مكلفة. 

وتش���كل صادرات الس���لع والخدم���ات نحو 38% م���ن الناتج 

المحلي اإلجمال���ي. وعليه، فإن تراجع الصادرات يفرمل النمو 

االقتصادي. وتظهر بيانات العام 2013 الصادرة عن المكتب 

المرك���زي لإلحصاء أن صادرات الس���لع والخدمات باس���تثناء 

 
ً
األلماس والش���ركات الناشئة، انخفضت بنسبة 1ر1%، مقارنة

بارتفاع نسبته 1ر4% في العام 2012.     

وتضّرر اإلنتاج اإلس���رائيلي المعد للسوق المحلية من جراء 

ارتف���اع قيمة الش���يكل، ألن هذا االرتفاع يصّعب منافس���ة 

الس���لع المس���توردة، باإلضافة إل���ى صعوبة منافس���ة اليد 

العاملة الرخيصة في بلدان عديدة. كما أن القيمة الحقيقية 

لالس���تثمارات عرضة لألذى ألن المس���تثمرين يحصلون في 

الواق���ع على مقدار أقل من األص���ول الحقيقية مقابل الكمية 

نفس���ها من المبال���غ المس���تثمرة، مما ين���ذر بخطر حدوث 

انخفاض كبير في قيمة الش���يكل مستقباًل. وهذا األمر يزيد 

من مخاطر االستثمار.

وف���ي مقدمة الرابحين م���ن ارتفاع قيمة الش���يكل، هناك 

المس���توردون والتجار الذين يس���تفيدون من زيادة الطلب 

على الس���لع المس���توردة، باإلضافة إلى المستهلكين الذين 

يس���تفيدون من خفض أسعار الس���لع. والرابحون اإلضافيون 

هم المس���تثمرون الماليون األجانب الذين يس���تفيدون من 

فوارق معدالت الفائدة.

وفي حي���ن تنبع قوة الش���يكل جزئيًا من متان���ة االقتصاد 

اإلس���رائيلي، تس���اهم بعض مصادر العمالت الصعبة بشكل 

خاص في تقويته. فعلى س���بيل المثال، يساهم قطاع الطاقة 

في إس���رائيل في زيادة عائ���دات العم���الت األجنبية بفضل 

اكتش���افات الغاز الطبيعي، مم���ا يوفر في اس���تيراد الطاقة 

وفي القروض التي تأخذها ش���ركة كهرباء إس���رائيل بالعملة 

األجنبي���ة في الخارج )ف���ي العام 2013، جرى إصدار س���ندات 

بمع���دل فائدة مرتفع بقيمة 1ر1 بلي���ون دوالر(. وعلى الصعيد 

األمني العس���كري، تس���مح المساعدة العس���كرية األميركية 

بقيمة 3 مليارات دوالر بخفض كلفة اس���تيراد األسلحة، وتبلغ 

عائدات صادرات األس���لحة اإلس���رائيلية نحو 7 مليارات دوالر 

)أرقام العام 2012(. وفي قطاع الش���ركات فائقة التكنولوجيا، 

بلغت قيمة خروج الشركات الناشئة ]بيع شركات محلية ناشئة 

ذات تاريخ تش���غيلي قصير إلى شركات أجنبية عمالقة[، نحو 

6ر7 ملي���ار دوالر في العام 2013 )بحس���ب معطيات الش���ركة 

رصد في السوق المالية 
ُ
المالية االستش���ارية PwC Israel(. وت

تحويالت رأسمالية بسبب فوارق معدالت الفائدة. 

وال شك في أن مساهمة جميع هذه المصادر في االقتصاد 

مرّح���ب بها، لك���ن تأثيرها الجانبي أي تقوية الش���يكل على 

نحو يتجاوز نطاق السوق اإلسرائيلية، يهدد استمرار بعض 

الصناعات المحلية وال سيما الصناعات كثيفة العمالة. 

إن ظاهرة العملة القوية هي أحد أسباب األزمات االقتصادية 

التي تصي���ب دوال عديدة في العالم ك���دول أوروبا الجنوبية 

األعضاء في منطقة اليورو. فالعملة المالئمة القتصاد ألمانيا 

القوي تلحق أضرارًا بالقدرة التنافس���ية ل���دول مثل اليونان 

وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال. وبلغت نسبة البطالة في إسبانيا 

27% ف���ي العام 2013، مقارنة بنس���بة 7% ف���ي ألمانيا. فمن 

المفي���د بوضوح بالتالي إضعاف العمل���ة المحلية. وقد جرى 

إضعاف العملة المحلية في كل من االتحاد األوروبي والواليات 

المتحدة واليابان عن طريق خف���ض معدالت الفائدة وإقدام 

البنوك المركزية على ش���راء األصول المالي���ة بعيدة المدى 

)»السياسة النقدية التوسعية« أو ما يعرف باسم »التسهيل 

الكمي«(، وذلك بهدف تحريك النشاط االقتصادي. وتشارك 

ف���ي حرب العم���الت دول كالصين وكوري���ا الجنوبية والهند 

والبرازيل وتشيكيا وغيرها من الدول. 

حتى اآلن، كافحت إسرائيل ارتفاع قيمة الشيكل من خالل 

تدخل البنك المركزي اإلس���رائيلي وقيامه بش���راء العمالت 

األجنبية من س���وق القطع وتخفيض مع���دالت الفائدة، ومن 

خالل صفق���ات التحّوط ]التي تنفذه���ا مديرية الدين العام 

التابع���ة ل���وزارة المالي���ة[ لحماية محفظة الدي���ن العام من 

تقلبات سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل. لكن يبدو أن هذه 

اإلجراءات كانت خجولة وجاءت متأخرة.

وهناك دوافع وراء التمهل في الرد اإلسرائيلي في الماضي، 

أولها الخوف من أثر خفض معدالت الفائدة على ارتفاع أسعار 

الشقق السكنية، مع أن السبب الرئيس الرتفاع أسعار السكن 

هو النقص في المش���اريع اإلس���كانية الجديدة. وهناك دافع 

آخ���ر متمثل في كلفة االحتف���اظ باحتياطي كبير من العمالت 

الصعبة في البنك المرك���زي )أكثر من 80 مليار دوالر في آخر 

الع���ام 2013(. ويعود ه���ذا االحتياطي على البن���ك المركزي 

بفائدة ضئيلة، في حين أنه في سبيل امتصاص طباعة المزيد 

من الش���واكل )لزوم ش���راء العمالت الصعبة من سوق القطع(، 

فعليه أن يشتري سندات دين محلية بمعدالت فائدة أعلى. 

________________________________
)*( باحث اقتصادي في »معهد دراســـات األمـــن القومي« في جامعة 

تل أبيب.

إسرائيل و»حرب الُعمالت«

كتب بالل ضـاهر:

ب����دأت إس����رائيل، وخاص����ة إعالمها، تص����ور رئي����س الحكومة 

اإلسرائيلية األسبق، أريئيل شارون، في أعقاب وفاته، يوم السبت 

الماضي، وكأنه كان رجل س����الم أو كان يعتزم التوصل إلى تسوية 

مع الفلس����طينيين، بعد أن نفذ خط����ة االنفصال عن قطاع غزة، في 

خريف الع����ام 2005، وأن الجلطة الدماغية التي أصابته، في مطلع 

الع����ام 2006، منعت تس����وية كهذه. حت����ى أن صحيفة »هآرتس« 

شاركت في هذه الحملة التي تشوه حقيقة شارون، ونشرت، أمس 

االثنين، عن وثيقة أميركية قالت إن شارون عبر فيها عن استعداده 

للتس����وية في القدس، لكن تبين أنه كان مس����تعدا لالنسحاب من 

أحياء فلسطينية في أطراف القدس الشرقية وحسب.

وأجرى »المش���هد اإلس���رائيلي« مقابلة مع المحاضر في قسم 

تاريخ الش���رق األوسط ورئيس »مركز دراس���ات الشرق األوسط« 

في »جامعة بن غوريون« في بئر السبع، البروفسور يورام ميتال، 

حول سياس���ة ش���ارون تجاه الفلس���طينيين ومفهومه للصراع 

اإلس���رائيلي – الفلس���طيني. ولكون البروفس���ور ميت���ال باحثا 

متخصصا في الش���ؤون المصري���ة، تم التطرق إلى االس���تفتاء 

الشعبي الذي س���يصوت فيه المصريون على الدستور الجديد، 

اليوم الثالثاء وغدا األربعاء. 

)*( »المش����هد اإلس����رائيلي«: كي����ف تلخ����ص، كم����ؤرخ 
ومستش����رق، أداء ش����ارون تجاه الفلس����طينيين والصراع؟ 

بماذا آمن؟
ميت���ال: »كان ش���ارون تعبي���را صارخا ع���ن مفه���وم ’الجدار 

الحديدي’، ال���ذي أوجده زئيف جابوتينس���كي، قب���ل أكثر من 

تسعين عاما. وقد أصبح جابوتينس���كي الزعيم الروحي لليمين 

والوس���ط السياسي في إس���رائيل. وهذا المفهوم هو مزيج من 

موق���ف أيديولوجي وأمن���ي. والتعبير األيديولوج���ي ل� ’الجدار 

الحديدي’ هو أن الحق على أرض إسرائيل هو للشعب اليهودي، 

مع استعداد لالعتراف بحقيقة أنه يوجد شعب آخر في جزء من 

أرض إسرائيل، وقد أسموه في حينه الشعب العربي، والمقصود 

طبعا هو الشعب الفلسطيني. وهذا يعني أن براغماتية شارون، 

التي يتحدثون عنها كثيرا اآلن بعد وفاته، ويقصدون أداءه في 

الس���نوات 2004 – 2006، ال تتناقض، برأيي، مع مفهوم ’الجدار 

الحديدي’ وإنما تؤكد عليه. وف���ي تلك الفترة، عندما نفذ خطة 

االنفصال عن غزة وعقد لقاءات مع الرئيس الفلسطيني، محمود 

عب���اس، تح���دث فيها عن احتم���ال تنفيذ خط���وات في الضفة 

الغربية، كان ش���ارون يمّيز بين حق الشعب اليهودي على البالد 

وبي���ن االعتراف بحقيقة وجود ش���عب آخر في قس���م من البالد. 

وتعبير آخر لذلك هو مفهوم ش���ارون بتنفي���ذ خطوات أحادية 

الجان���ب. فهذه الخط���وات لم تأت من خ���الل االعتراف بالحقوق 

القومية والش���رعية للفلس���طينيين، وإنما العكس، أي من خالل 

تجاهل الحقوق القومية الفلس���طينية، وحتى من خالل تجاهل 

تاريخ الب���الد. وتم التعبير عن هذا التجاه���ل من خالل مفهوم 

سياس���ي بتنفيذ خطوات أحادية الجان���ب. وخطة االنفصال عن 

قطاع غزة، التي يهلل لها معس���كر الس���الم في إس���رائيل، هي 

ليس���ت أكثر من خطوة أحادي���ة الجانب، وال تعبر عن سياس���ة 

سالم من جانب ش���ارون كزعيم، وتعبر بشكل دقيق عن مفهوم 

’الجدار الحديدي’ الذي يقول إني س���أبني جدارا أو س���ورا حول 

قطاع غزة، وكأني أنفصل عن القطاع، وأنفذ خطوات في األراضي 

الفلسطينية بهدف منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. وعمليا 

كان ش���ارون مس���تعدا لالعتراف بحقوق للفلس���طينيين داخل 

إس���رائيل وفي الضفة، لكن علينا أال نعتقد أنه كان شريكا لحل 

يس���تند إلى تس���وية تاريخية. وبرأيي، هذا ناب���ع من مفهومه 

األيديولوجي. ولذلك فإن االدعاء في إس���رائيل اآلن، بعد وفاته، 

بأنه لم يكن لدى ش���ارون أساس أيديولوجي وأنه كان براغماتيا، 

هو ادعاء ال أساس له من الناحية التاريخية، وليس صحيحا«.

)*( عندما كان شارون رئيس����ا للحكومة كان يتحدث عن 

كيان فلسطيني مكون من كانتونات.
ميتال: »ه���ذا صحيح. وهذا تعبير عما قلته س���ابقا، بأنه كان 

معارضا ش���ديدا لقيام دولة فلسطينية في حدود حزيران العام 

1967 وعاصمتها القدس. وقد رأى ش���ارون ط���وال حياته بدولة 

كهذه تهديدا كبيرا على وجود إس���رائيل. وفي أوج استعداده 

للتحدث مع السلطة الفلسطينية، كان شارون مستعدا للتحدث 

مع محمود عباس حول نوع من الحكم الذاتي للفلس���طينيين في 

الضفة الغربية. وما كان يهمه هو أن الكيان الفلسطيني، وليس 

الدولة الفلسطينية، يكون حكما ذاتيا خاضعا للسيطرة والمراقبة 

اإلس���رائيلية، خاصة في مجالي األمن والموارد الطبيعية. ولذلك 

كان شارون يتحدث عن سيطرة إسرائيل ووجود عسكري لها في 

منطقتين في الضفة، وهما منطقة الجبال، أي من منطقة جنين 

في الشمال وحتى القدس في الجنوب، ومنطقة غور األردن، وبين 

هاتي���ن المنطقتين، أو الخطين المتوازيي���ن، تقام الكانتونات. 

وكان يعارض بشدة إقامة عاصمة فلسطينية في القدس«.

)*( هل كان هدف ش����ارون، عندم����ا نفذ خطة االنفصال، 
منح »شرعية« للمستوطنات في الضفة؟

ميتال: »نعم بالتأكيد. وبمفهوم ش���ارون فإن المس���توطنات 

واالس���تيطان جزء من حق الش���عب اليهودي في أرض إسرائيل. 

وإضاف���ة إلى ذلك فإن مفهوم ’الجدار الحديدي’ هو أيديولوجيا 

وعدوانية. ولذلك فإن المستوطنات هي جزء من الحق في البالد، 

كما أن المس���توطنات كان���ت جزءا ال يتجزأ من مفهوم ش���ارون 

األمني، وخاصة بش���أن الس���يطرة على الجبل وغور األردن. وهذا 

مفهوم ال يفرق بين االستيطان واألمن«.

)*( هل يمكن القول إن هذا هو اإلرث الذي تركه ش����ارون 
لإلسرائيليين؟

ميتال: »أنا أدعي أن ش���ارون وضع أساس���ين كان لهما تأثير، وما 

زاال يؤثران، على الصراع اإلس���رائيلي – الفلسطيني. األساس األول 

هو أنه بواس���طة مفهوم ’الجدار الحديدي’، أي الخطوات األحادية 

الجان���ب والمش���روع االس���تيطاني، فإنه فكك من األس���اس وأكثر 

م���ن أي زعيم آخر االحتمال النس���بي ال���ذي كان موجودا في عملية 

أوس���لو للتوصل إلى تس���وية. وقد أحبط بشكل كامل هذه العملية 

السالمية. واألساس الثاني الذي أورثه شارون لنا، هو أنه سوية مع 

ايهود باراك، الذي خلفه شارون في رئاسة الحكومة، صنعوا الرواية 

المش���وهة فيما يتعلق بالمفاوضات في كامب ديفيد بأنه ال يوجد 

ش���ريك للس���الم في الجانب الفلس���طيني. وهذا يعني أن شارون، 

وباراك قبله، نظرا إلى الرئيس الفلسطيني في حينه، ياسر عرفات، 

وبقيادته أنه تهديد وعدو إلس���رائيل، رغم أنهما كانا مس���تعدان 

للتوصل إلى تس���وية مع الفلسطينيين وفقا لمفهوم شارون، الذي 

تحدثت عنه أعاله، وليس لتسوية حل الدولتين وفقا لحدود 1967، 

ومن دون الحديث عن القدس وقضية الالجئين«.

)*( كونك خبيرا في الشؤون المصرية، ما هو األمر األكثر 
أهمية في الدستور المصري، الذي سيتم التصويت عليه 

باستفتاء شعبي، اليوم وغدا؟
ميتال: »األمر األس���اس الذي يحاول هذا الدس���تور القيام به 

هو الحفاظ على الوضع القائم، السياس���ي باألساس، الناشئ في 

أعقاب تدخل الجيش وعزل مرس���ي ]الرئيس محمد مرس���ي[ عن 

الحكم في شهر تموز الماضي. ونقطة الضعف في هذا الدستور 

ش���بيهة جدا بنقطة ضعف الدس���تور الذي تم طرحه في العام 

2012 الفائ���ت. أي أنه في كل مرة جرى فيها طرح دس���تور كانت 

الجهة الحاكمة، اإلخوان المس���لمون في العام الماضي والحكم 

الحال���ي المدعوم من الجي���ش، تخرج مصالح الط���رف اآلخر من 

الدستور. وعندما كتب اإلس���الميون الدستور في العام الماضي 

لم يش���ارك فيه المعسكر غير المتدين، والدستور الحالي أبقى 

المعس���كر اإلس���المي خارجه. ولذلك أعتقد أن الدستور الحالي، 

الذي يتوقع أن يصدق االس���تفتاء عليه، لن يصمد لفترة طويلة، 

ألنه على الدستور أن يحتوي جميع الجهات وأال يخدم أو يستبعد 

جهة دون أخرى. إضافة إلى ذلك فإنه يوجد في الدستور الحالي 

تعبير كبير للدفاع عن حريات المواطن المصري، ولكن من الجهة 

األخرى يتضمن أمورا تهدد هذه الحريات، مثل المكانة الخاصة 

التي بقيت لقوات األمن وخاصة الجيش«.

)*( وزي����ر الدف����اع والقائ����د األعل����ى للقوات المس����لحة 
المصرية، عبد الرحمن السيس����ي، دعا ف����ي األيام األخيرة 
الش����عب المصري إلى النزول والتصويت في االس����تفتاء، 
وقال في الخطاب نفسه إنه إذا كان الشعب المصري يريده 
أن يكون رئيس����ا فإن عليه )الشعب( أن يقول ذلك، أي من 

خالل مظاهرات مؤيدة للسيسي...
ميتال: »هذا مرتبط بالسؤال السابق أيضا. هذا االستفتاء حول 

الدس���تور هو ليس اس���تفتاء فقط على مضمون الدستور، وإنما 

كذلك استفتاء على الثورة وإسقاط حكم اإلخوان المسلمين. أي 

أن هذا اس���تفتاء ليس على مضمون الدس���تور فقط، وإنما أيضا 

اس���تفتاء على ش���رعية تدخل الجيش من أجل إس���قاط مرسي 

واإلخوان عن الحكم. والتعبير العملي لدعوة السيسي للجمهور 

بالتصويت على االس���تفتاء هو منح ش���رعية الحتمال أن يكون 

مرشحا للرئاس���ة. أي أنه توجد هنا عملية سياسية معقدة جدا، 

وهي أنه يتم التصويت على دس���تور، لكن عمليا يجري الحديث 

عن أمور تتعدى الدس���تور. وأعتقد أنه في حال ترشح السيسي، 

فإن الس���ؤال المهم هو ما إذا كان سينافس���ه مرش���حان آخران، 

ويعب���ران عن أجندة مختلف���ة كليا عن أجندة السيس���ي. وهذا 

المرشحان هما حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح. واألخير 

يمثل التيار اإلسالمي، بينما صباحي يمثل الثورة الناجحة التي 

أطاحت بالرئيس حس���ني مب���ارك. وأعتقد أن تناف���س الجنرال 

السيس���ي لوحده في هذه االنتخابات س���يكون أمرا س���لبيا جدا 

فيم���ا يتعلق بالتط���ورات في مصر. وهذا ال يعن���ي أنه في حال 

شارك المرشحان اآلخران فإنهما سيفوزان ولكن مجرد ترشحهما 

سيعكس توجها في مصر وال يريد العودة إلى األنظمة السابقة 

منذ جمال عبد الناصر ومرورا بأنور السادات وحتى مبارك«.

مقابلة خاصة مع رئيس »مركز دراسات الشرق 
األوسط« في »جامعة بن غوريون« في بئر السبع

الـــبـــروفـــســـور يــــورام 
»الــمــشــهــد  مــيــتــال لـــ
اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي«: 
تعبير  ـــو  ه شــــــارون 
مفهوم  عـــن  ــــارخ  ص
ــحــديــدي«! »الـــجـــدار ال
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

ازدياد جباية الضرائب بـ 7ر1 مليار دوالر

أعلنت سلطة الضرائب اإلس���رائيلية أن مداخيلها في العام 

الماض���ي 2013 كان���ت أكبر من المتوقع، إذ بلغ���ت 7ر68 مليار 

دوالر، ب���دال من هدف متوقع بقيم���ة 67 مليار دوالر، وكان هذا 

الفائ���ض قد بدأ يل���وح في النصف الثاني م���ن العام الماضي، 

وهذا م���ا دفع وزارة المالية إلى إلغاء رف���ع ضريبة الدخل الذي 

كان من المفترض أن يكون في مطلع العام الجاري، كما جاء هذا 

الفائض بموازاة فائض في الميزانية بقيمة 5ر2مليار دوالر.

وس���اهم في زيادة الضرائب، جباية ضريبة على ما يسمى 

»األرب���اح المحتج���زة«، وهي أرباح بقيمة تزي���د عن 33 مليار 

دوالر حققتها الشركات اإلسرائيلية في نشاطها في الخارج 

في الس���نوات األخيرة، ولكن الشركات احتجزت هذه األرباح، 

ك���ي ال تدف���ع عليها ضريبة بنس���بة 25%، وكان ق���رار وزارة 

المالية بأنه في حال أقدمت الشركات على توزيع األرباح على 

أصحاب األسهم، فستفرض ضريبة بنسبة تفوق %15.

لكن الش���ركات امتنعت عن توزي���ع األرباح إال القليل منها، 

وأمام هذا الوضع قبلت الحكومة الس���ابقة برئاس���ة بنيامين 

نتنياهو بما يس���مى »حل وسط« توصلت له وزارة المالية مع 

كل تلك الشركات، يقضي بجباية ضرائب بقيمة 800 مليون 

دوالر فقط، أي 10% مما كان يجب جبايته، ولكن لدى التنفيذ 

ارتفعت الجبابة إلى 930 مليون دوالر.

 كذلك ساهم ارتفاع ضريبة المشتريات في النصف الثاني 

م���ن العام الجاري بنس���بة 1% اي لتصبح 18% اضافة إلى رفع 

ضرائب أخرى على المش���روبات الكحولية والسجائر وغيرها، 

بزيادة خزينة الضرائب ببضع مئات ماليين من الدوالرات.

وبحسب مخطط ميزانية العام الجاري 2014، فمن المفترض 

أن تبل���غ الجباية في الع���ام الجاري حوال���ي 73 مليار دوالر، 

وفق س���عر صرف الدوالر الحالي، ويق���ول خبراء وزارة المالية 

إن ه���ذا الهدف واقعي وقد يتحق���ق، بينما يتوقع خبراء في 

بنك إسرائيل المركزي عكس ذلك، ما يدفعهم للمطالبة برفع 

ضرائب في ميزانية العام المقبل 2015.

93 مليار دوالر- الصادرات اإلسرائيلية في 2013

قالت تقديرات أولية لمعهد الصادرات اإلسرائيلي إن حجم 

الصادرات اإلسرائيلية إلى الخارج بلغ في العام الماضي 2013 

حوال���ي 93 مليار دوالر، وهذا يع���ادل القيمة التي كانت في 

العام 2012، ما يعتبره المعهد جمودا في الصادرات، زاد عليه 

الهبوط في سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل، إذ أن المردود 

من حيث العملة المحلية الشيكل تراجع بنسبة 5ر%2.

ويظه���ر من المعطيات اس���تمرار التراجع ف���ي الصادرات 

إل���ى الوالي���ات المتحدة األميركي���ة بنس���بة 5% مقارنة مع 

العام قبل الماضي 2012، بينما س���جلت الصادرات إلى القارة 

األوروبية كلها ارتفاعا ملحوظا بنس���بة 5ر12% وحوالي %77 

من الصادرات ال���ى القارة األوروبية تتجه ال���ى دول االتحاد 

األوروبي، وش���كلت الصادرات إلى الوالي���ات المتحدة وأوروبا 

معا حوالي 2ر32% من اجمالي الصادرات اإلس���رائيلية، وفي 

س���نوات خلت كانت هذه النسبة ال تهبط عن 40%، لكن لهذا 

التراجع س���ببان: األزم���ة االقتصادية في ال���دول المتطورة، 

واتساع جغرافيا الصادرات اإلسرائيلية.

وبحسب تقرير معهد الصادرات، فقد بلغت الصادرات إلى 

الق���ارة األوروبية 8ر19 مليار دوالر، منها 3ر15 مليار دوالر إلى 

دول االتح���اد االوروبي، بينما كانت الص���ادرات إلى الواليات 

المتح���دة 2ر10 مليار دوالر، وآس���يا قراب���ة 10 مليارات دوالر، 

وأميركا الالتينية 8ر3 مليار دوالر.

فنادق إيالت تطلب تشغيل عمال من العقبة

ذكرت أنباء في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في األسبوع 

الماض���ي أن فن���ادق مدين���ة إي���الت طالبت الس���لطات 

اإلس���رائيلية بالس���ماح لها بتش���غيل مئ���ات العاملين 

األردنيين من مدينة العقبة، بش���كل يس���مح بدخولهم 

وعودتهم إلى بيوتهم يوميا.

وج���اءت ه���ذه المطالب���ة في اعق���اب تضييق الخن���اق على 

المتس���للين األفارقة إلى إس���رائيل، وتراجع أعدادهم بش���كل 

كبي���ر، إذ كانوا يعمل���ون في هذه الفنادق م���ن دون تراخيص 

عمل بغالبيتهم، وبأجور زهيدة. وبموجب المعطيات الرسمية 

يعيش في مدينة إيالت نحو 5 آالف ش���خص من المتس���للين 

األفارقة، ونحو ألفين منهم يعملون في فنادق المدينة، و1500 

آخرين يعملون في المطاعم والحدائق وغيرها.

وبحسب ما نشر، فإن مس���ؤولي »القسم األردني« في وزارة 

الخارجية اإلس���رائيلية، وفي وزارة الس���ياحة أيضا، معنيون 

جدا بتش���غيل األردنيين، في حين أن المخابرات اإلسرائيلية 

العام���ة أبلغ���ت موافقته���ا عل���ى الطلب ش���رط اج���راء كل 

التفتيشات األمنية المطلوبة لدخول العاملين.

األردن يطلب شراء كميات مياه إضافية من إسرائيل

قال���ت صحيفة »ذي مارك���ر« االقتصادية اإلس���رائيلية إن 

المملكة األردنية طلبت من إس���رائيل شراء ما بين 10 ماليين 

إل���ى 20 مليون متر مكع���ب من المياه س���نويا إضافة إلى ما 

تش���تريه بموجب اتفاقية وادي عربة، والكمية اإلضافية هي 

من فائض تحلية مياه البحر في الشركات اإلسرائيلية.

وأضافت الصحيف���ة أن حاجة األردن للمي���اه تعاظمت في 

اآلون���ة األخيرة على ض���وء تدفق أعداد هائل���ة من الالجئين 

السوريين على المملكة.

وحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن اتفاقية وادي عربة تنص 

على ش���راء األردن س���نويا 35 مليون متر مكع���ب من المياه، 

باألس���اس من بحيرة طبري���ة، ويحرر األردن س���نويا نحو 20 

مليون متر مكعب من مياه اليرموك، وتعيد إسرائيل للمملكة 

سنويا ما بين 5 إلى 10 ماليين متر مكعب في أشهر الصيف، 

إضافة إلى اس���تخدام 7 ماليين متر مكعب يتم استخراجها 

في منطقة العربة األردنية، وفي اإلجمال فإن إس���رائيل تزود 

األردن س���نويا ما بين 15 مليون إلى 20 مليون متر مكعب من 

المياه التي تصل إلى البيوت األردنية.

كما تنص االتفاقية على أن تجبي إس���رائيل سعر التكلفة 

البالغ 4 س���نتات للمت���ر المكعب، أما المي���اه اإلضافية التي 

يطلبها األردن، عدا ما تنص عليه االتفاقية، فإن س���عر المتر 

المكعب الواحد يقفز إلى 45 سنتا.

ق���ال تقرير مكت���ب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي إن عدد 

السياح في إسرائيل ش���هد في العام الماضي 2013 ارتفاعا 

بنسبة 3% مقارنة مع العام 2012، إذ بلغ عدد السياح وحدهم 

3 ماليين س���ائح، بينما بلغ عدد الزائرين )بما يشمل السياح( 

في الع���ام الماضي 5ر3 مليون ش���خص، ما يش���كل ارتفاعا 

بنسبة نصف بالمئة عن العام 2012.

ويق���ول التقرير إن عدد الس���ياح األجانب الذين أمضوا في 

إسرائيل أكثر من 24 س���اعة مع مبيت، بلغ في العام الماضي 

962ر2 مليون س���ائح، وهذا بارتفاع بنسبة 3%، بينما بلغ عدد 

الس���ياح ليوم واحد، أي الذين يدخل���ون ويغادرون في نفس 

التاريخ، 578 ألفا، وهذا يشكل انخفاضا بنسبة 6% عن العام 

2012، ولكنه يبقى أعلى من العام 2011، بنسبة 6ر%6. 

وتعزو إس���رائيل هذا التراجع في أعداد السياح ليوم واحد 

للتط���ورات الجاري���ة في مصر، إذ ش���هدت في الع���ام 2012 

اس���تقرارا ما، ثم تفج���رت األوضاع مجددا، م���ا أوقف جوالت 

بحرية باألس���اس، إذ تكون مصر ضمن الرزمة السياحية، كما 

أن الهبوط الحاد الذي ش���هده معبر طابا مع صحراء س���يناء 

بالق���رب من خليج العقبة س���اهم في هذا التراجع. وحس���ب 

التقري���ر، فإن القطاع األكبر الذي يس���تخدم الس���ياحة ليوم 

واحد، وخاصة عن طريق البحر، هم الروس، الذين وصل منهم 

106 آالف سائح.

وقد شهدت الس���ياحة إلى إسرائيل قفزة كبيرة ابتداء من 

العام 2008، حينما تخطت ألول مرة ثالثة ماليين سائح وزائر، 

ث���م تراجعت قليال في الع���ام 2009، لترتفع من جديد إلى ما 

فوق ثالثة ماليين س���ائح وزائر في الس���نوات الالحقة، وكان 

الع���ام 2013 الماض���ي عام ذروة جديدة، وبش���كل خاص في 

أعداد سياحة المبيت.

وتشكل الواليات المتحدة األميركية الرافد األكبر للسياحة 

إلى إس���رائيل، إذ بلغ عدد األميركيين 623 ألف سائح وزائر، 

بارتفاع بنسبة 1% عن العام 2012، بينما ارتفعت السياحة من 

روسيا بنسبة 3% وبلغت 603 آالف، وتحل فرنسا في المرتبة 

الثالثة، وقد وصل منها 316 ألف س���ائح بارتفاع بنسبة %5، 

ثم ألمانيا- 254 ألف س���ائح بزي���ادة 6%، والمملكة المتحدة- 

217 ألفا بزيادة 5%، وإيطاليا- 160 ألفا بزيادة بنسبة %3.

في المقابل، فقد س���جل خروج حملة الجنسية اإلسرائيلية 

إل���ى الخارج في الع���ام الماض���ي 2013 ذروة كبي���رة، إذ بلغ 

عددهم 8ر4 مليون شخص، بارتفاع بنسبة 9% عن العام 2012 

الذي غادر فيه 3ر4 مليون شخص، وكانت الذروة السابقة قد 

تم تس���جيلها في العام قبل الماض���ي 2011، حينما غادر 4ر4 

مليون شخص إلى الخارج.

ويقول مكت���ب اإلحصاء إنه منذ الع���ام 2004 وحتى العام 

2013 ارتفع عدد المس���افرين إلى الخارج بنس���بة 34%، وهذا 

يشكل ضعفي نسبة الزيادة السكانية في نفس الفترة.

وم����ن المعطيات األخرى التي نش����رت، أن 27% من س����فر 

حملة الجنس����ية اإلس����رائيلية إلى الخارج كان في ش����هري 

الصيف، تموز وآب، كما أن 400 ألف من المس����افرين غادروا 

عبر المعابر البرية، بما فيها معبر جس����ر الملك حس����ين في 

الضفة المحتلة.

ثالثة ماليين سائح في إسرائيل خالل العام 2013 بارتفاع بنسبة %3
* عـدد الـذيـن دخـلوا إلى إسـرائيل الـعـام المـاضي 5ر3 ملـيــون زائـر يشــكـلـون ارتـفـاعـا بنسبة نصف بالمئة * ارتفاع نسبة

الداخلين عبر الجو بـ 4% وانخفاض بنسبة 6% عبر البر بسبب االنخفاض الحاد في أعداد الداخلين من معبر طـابـا مع ســيـناء *

نش���ر المحلل في صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية التابعة 

لصحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، موطي بسوك، مقاال موسعا 

يلخص فيه السياسة االقتصادية ونتائجها في العام 2013، 

رابطا األمر بتبعات حملة االحتجاجات الش���عبية واالنتخابات 

البرلمانية، وش���خص وزير المالية يائير لبي���د، الذي تحدث 

كثيرا في حملته االنتخابية عن حملة االحتجاجات الشعبية، 

بأن���ه انقلب عل���ى كل ما طالبت ب���ه تلك الحمل���ة، من خالل 

السياس���ة االقتصادية الت���ي تبناها وطبقها، وهي أساس���ا 

المدرسة التي يتمسك بها بنيامين نتنياهو. 

هنا المقال كامال:

في صيف العام 2011، خرجت إسرائيل إلى الشوارع، ومئات 

اآلالف شاركوا في صرخة االحتجاجات الشعبية، وكان الحدث 

خارجا ع���ن المألوف في الجانب االقتص���ادي االجتماعي في 

الدولة، فقد احتجت الش���رائح الوس���طى العليا في ش���وارع 

الم���دن الكبرى على غالء المعيش���ة، وأصيب رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو بالذهول، وأقام بسرعة »لجنة تراختنبرغ«، 

وتعهد بتنفيذ توصياتها بحذافيرها.

وأقيمت »لجنة تراختنبرغ« من أجل تخفيض غالء المعيشة 

في الدولة، ومس���اعدة الش���رائح الوس���طى، وأيضا الشرائح 

الضعيفة، على تلبية احتياجاتها الشهرية، ومن أجل زيادة 

رصد الميزانيات للبنى التحتي���ة والتعليم والصحة والرفاه. 

ونش���رت اللجنة توصياتها خالل ش���هرين، ول���م تكن تلك 

التوصيات ثورية، ولكنها ش���ملت اقتراحات مفصلة من أجل 

تغيير سلم األفضليات.

وقب���ل مرور أقل من عام واحد على تل���ك الحملة، قرر يائير 

لبيد، بضغط أصدقائه في شمال تل أبيب و«كفار شمرياهو« 

و«س���فيون« )مناطق س���كنية للشرائح الميس���ورة والثرية(، 

أن يخ���وض االنتخابات، ول���م يكن مفاجئا أنه ق���رر االندفاع 

نح���و الحكومة على متن حصان القضاي���ا االجتماعية، وتبنى 

توصيات لجنة تراختنبرغ كما لو أنها توصياته شخصيا.

حملة االحتجاج االجتماعية ُمحيت
ف���ي العامين ونصف الع���ام األخيرة، يب���دو أن الكثير من 

معاني ومغ���ازي حملة االحتجاجات الش���عبية قد تالش���ى، 

والكثير م���ن توصيات لجنة تراختنبرغ لم يتم تنفيذه، وفي 

األشهر األخيرة يبدو أن الحكومة تتجه في االتجاه المعاكس 

لتل���ك التوصي���ات، فالماس���كين بالمقود، رئي���س الحكومة 

بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد، يقوالن في األيام 

األخي���رة، ليس بلهجة متلعثمة وإنم���ا بصوت جهوري وعلى 

رؤوس األش���هاد، إن وجهتهما في السنوات القليلة المقبلة 

ستكون نحو حكومة صغيرة تقدم للجمهور خدمات أقل، أي 

تعلي���م أقل، وبنى تحتية أقل، ورفاه أقل، وصحة أقل، وتبرير 

ذلك أن الحكومة ستجبي ضرائب أقل، وهذا عكس ما طرحته 

لجنة تراختنبرغ.

وبطبيع���ة الحال ف���إن نتنياهو ولبيد ل���م يخترعا الدوالب، 

ففي العال���م يقوم نموذجان نقيضان، حكومة واس���عة على 

شاكلة الدول االسكندنافية في غالبية العقود األخيرة، وهي 

تقدم خدمات واسعة للجمهور ولكنها تجبي ضرائب عالية، 

ونموذج الحكومة الضيقة، الت���ي تقدم القليل من الخدمات 

وتجبي ضرائب أقل.

وفي العق���ود األولى إلس���رائيل، ذهبت الدول���ة في اتجاه 

أقرب للنموذج األول، أي الحكومة الواسعة، بينما في العقود 

األخي���رة تقترب إس���رائيل م���ن النموذج الثان���ي: الحكومة 

الضيق���ة. وهذا التغيي���ر تلقى دفعة قوية، ف���ي إطار خطة 

اس���تقرار االقتصاد في الع���ام 1985، ودفعة أخرى قوية بين 

العامين 2003 و2005 في فترة والية نتنياهو كوزير للمالية 

في حكومة أريئيل شارون.

خيار الحكومة الضيقة
اختار نتنياهو ولبيد عن سابق معرفة، في األشهر األخيرة، 

تبني نموذج الحكوم���ة الضيقة، وهذا األمر جرى اإلعالن عنه 

رس���ميا في جلسة الحكومة التي عقدت في يوم األحد األخير 

من العام المنصرم 2013، حين أقرت الحكومة حجم مصروفها 

للع���ام المقبل 2015، وقدم مبررات مش���روع الق���رار نتنياهو 

ولبيد، فأقرت الحكومة األمر، وبذلك، فإن ميزانية العام 2015 

س���ترتفع بنسبة 6ر2% عن ميزانية العام 2014، وليس بنسبة 

4% كم���ا كان مخططا، وإل���ى جانب ذلك لن يت���م رفع جديد 

للضرائب في العام المقبل، على األقل كما أقر حتى اآلن.

ومن���ذ اآلن، فإن الحكومة س���تقدم أق���ل، ولكنها لن تجبي 

ضرائ���ب أكثر، ولن ت���زداد الميزانية بنس���بة ارتف���اع النمو 

االقتص���ادي وإنما أقل، بينما ستس���تخدم الحكومة الفائض 

في الميزانية والضرائب لتقليص الدين العام، إذ أن الحكومة 

وضع���ت هدفا لها يقضي بتخفيض الدين العام إلى نس���بة 

50% من مجمل الناتج العام، بدال من نسبة 60% المتبعة في 

دول االتحاد األوروبي، أما بالنسبة للمداخيل من الغاز والكنوز 

الطبيعي���ة، التي م���ن المفترض أنها تابعة ل���كل الجمهور، 

فسيتم خزنها »في خزينة الثراء« للمستقبل.

إن نتنياهو ولبيد من أنص���ار االقتصاد المحافظ اليميني، 

الذي يل���ّوح بالحكوم���ة الضيق���ة، فاليوم تص���ل الميزانية 

الس���نوية العامة إلى نح���و 40% من الناتج الع���ام، ومن بين 

الدول المتطورة، ف���إن ميزانية كوريا الجنوبية فقط تقل عن 

هذه النسبة، وفي الواليات المتحدة النسبة شبيهة بالنسبة 

في إس���رائيل، أما في باقي الدول فإن النس���بة أعلى بكثير، 

ما يعني أن الجمهور في إس���رائيل يتلق���ى خدمات أقل من 

الخزينة العامة، مقارنة بباقي الدول المتطورة.

وعدا ذلك، وبما أن قسما كبيرا من الميزانية يصرف على 

احتياجات األمن، الجيش وجهازي المخابرات »الموس���اد« 

و«الش���اباك« وحرس الحدود، وبشكل أكبر من باقي الدول، 

خاصة الدول المتطورة، لذا فإن الميزانية من حيث نسبة 

الصرف المدني تقل بنس���بة كبيرة ع���ن 40%، ورأينا أنه 

حت���ى بع���ض االقتصاديي���ن المحافظين في إس���رائيل 

اش���تكوا في اآلونة األخيرة من أن حكومة إسرائيل أضيق 

من الل���زوم، وحتى قبل أن تقلص الحكومة نس���بة زيادة 

ميزانية 2015.

وبحس���ب خبراء قس���م الميزانيات ف���ي وزارة المالية، فإن 

تعديل نسبة زيادة الميزانية سيجعل الميزانية العامة في 

العام 2015، تس���اوي 39% من الناتج العام، وبتقديرات خبراء 

اقتصاد آخرين فإن هذه النسبة ستقل مستقبال أكثر.

ونرى أن بنك إس���رائيل اتجه في الس���نوات األخيرة يدا بيد 

مع وزارة المالية، ولذا فإن البنك يعد صاحب موقف اقتصادي 

ش���بيه، وعرض البنك ف���ي األبحاث األخيرة موقفا مس���تقبليا، 

وطلب رفع ميزانية 2015 بنس���بة 3%، بينما بدأت وزارة المالية 

األبحاث بطلب رفع الميزانية بنسبة 8ر1% فقط )كما كان قائما 

حت���ى العام 2010(. ومعنى أن يتم رفع ميزانية 2015 بنس���بة 

6ر2% عن العام 2014، أن ميزانية 2015 ستقل بقيمة 8 مليارات 

شيكل )3ر2 مليار دوالر(، وهذا سيكون بعد تقليصات مكثفة 

في ميزانيت���ي العامين 2013 و2014، وبع���د عامين من زيادة 

العبء الضريبي في إسرائيل بشكل غير مسبوق.

دائما توجد أموال لألمن
لق���د وعد نتنياهو ولبي���د جهاز األمن بأنه ل���ن يعاني من 

انتقال الحكومة من حكومة واس���عة إلى ضيقة، ألن ميزانية 

األمن لن تتقلص، فقد أوصت لجنة تراختنبرغ قبل نحو عامين 

بتقليص ميزانية األمن في العام 2012 بنحو 5ر2 مليار شيكل 

)714 مليون دوالر(، وصادق نتنياهو في حينه على التوصية، 

كما أن مدير عام ديوان رئاسة الحكومة في حينه إيال غباي، 

ال���ذي كان عضوا ف���ي لجنة تراختنبرغ، تحّم���س كثيرا لهذا 

القرار، ال���ذي تبنته الحكومة أيضا بدعم من وزير المالية في 

حينه يوفال شتاينيتس.

إن ميزانية األمن في العام الجاري 2014 س���تزداد وستصل 

بدعم نتنياهو إلى رقم قياسي غير مسبوق على مر السنين، 

وه���ذا بعد أن مّررت وزارة المالية في لجنة المالية البرلمانية 

مش���روع قرار لتحوي���ل 1ر5 مليار ش���يكل )45ر1 مليار دوالر( 

إضافية لميزانية األمن في العام الجاري، وس���يتم تخصيص 

54% م���ن ميزانية األمن في العام 2014 للقوى العاملة، رواتب 

وتقاعد وغيرها، وليس للقتال وتعزيز القدرات.

وفي العام 2015 س���تكون ميزانية األم���ن أكبر من ميزانية 

2014 عدديا ونس���بيا، ما يعني أن تقلي���ص الميزانية العامة 

في العام 2015 بقيمة 8 مليارات ش���يكل سيكون من نصيب 

الميزانيات المدنية، كما جرت العادة على مر السنين.

نتنياهو ولبيد ليس���ا وحدهما، بل كل القيادة الجديدة 

في وزارة المالي���ة، مثل المديرة العام���ة ياعيل اندوران 

ورئي���س قس���م الميزانيات أمي���ر ليفي ومدير س���لطة 

الش���ركات الحكومية أوري يوغيف، تعمل بتفكير واحد، 

ولذا ليس صدفة أنهم يعملون هناك )في وزارة المالية(، 

وبالمناس���بة هم كانوا هناك أيضا في جولة التقليصات 

الس���ابقة في ميزانية الحكومة في بداية العقد الماضي 

مع نتنياهو.

األسعار مستمرة في االرتفاع
صحيح أن الحكومة ألغت في األس���ابيع األخيرة رفع ضريبة 

الدخل بنسبة 1% إلى 2% لكل الجمهور، إذ كان من المفروض 

أن يدخل رفع الضريبة حيز التنفيذ في مطلع الشهر الجاري، 

كان���ون الثاني، ولكن هذا فقط نقط���ة في بحر، ففي المقابل 

هناك سلسلة طويلة من الضربات التي سيشعر بها الجمهور 

ابتداء من مطلع العام الجاري. فمثال، لن يتم تعديل التدريج 

الضريبي في مطلع الس���نة، كما لن يتم رفع نقاط االستحقاق 

الضريبي كما هو متبع س���نويا )وهذا بحد ذاته يش���كل رفعا 

غير مباش���ر للضريبة(، وهذان اإلجراءان وحدهما سيضيفان 

لخزينة الضرائب نحو 900 مليون ش���يكل )257 مليون دوالر(، 

ما يعني أيضا تآكل رواتب العاملين بنسبة 8ر%1.

وس���ترتفع ضريبة الشركات من 25% إلى 5ر26%، وسترتفع 

أسعار تذاكر المواصالت العامة بنسبة 7ر4%، ما يضر أساسا 

بمس���تخدمي المواصالت العامة، وهم من الشرائح الوسطى 

والفقيرة والضعيفة، وهذا بعد أن كانت الحكومة قد رفضت 

طلب وزير المواصالت يس���رائيل كاتس تأجيل رفع أس���عار 

المواصالت العامة من أجل تشجيع استخدامها.

وكذا أسعار الوقود ارتفعت ببضعة قروش، وهذا ليس كل 

ش���يء، فضريبة المسطحات سترتفع هي أيضا بنسبة 4ر%3، 

كما سترتفع أسعار الكهرباء في شهر نيسان.

لماذا ال يزداد عرض البيوت؟
وعلينا أال ننس���ى حكاية أس���عار البي���وت، فعلى الرغم من 

إجراءات الحكومة وبنك إس���رائيل، فإن أسعار السكن تواصل 

ارتفاعها، إن كان لدى شراء بيوت أو استئجار بيوت، وثمة أمر 

واحد نس���ي أن يفعله رئيس الحكومة ووزير المالية ووزارته 

والحكوم���ة كله���ا، وهو مكتوب في الس���نة األولى لدراس���ة 

االقتصاد، وهو زيادة عرض البيوت، كما فعل رئيس الحكومة 

األس���بق أريئيل شارون بنجاح في س���نوات التسعين، حينما 

واجهت إس���رائيل فيضا من مليون مهاج���ر من دول االتحاد 

السوفياتي السابق ومن أثيوبيا.

ولذا، فإنه باس���تثناء إعالن الوزير لبيد ووزير الزراعة يائير 

شمير عن تخفيض أس���عار الحليب ومنتوجاته بنسبة 1ر%1، 

فلن يكون لنا عزاء آخر في مسألة األسعار.

إن لبي���د الذي يقول في أربع جمل من أصل كل خمس جمل 

في أي خطاب جماهيري أنه مهتم بالش���رائح الوسطى يقوم 

في كل أربعة إجراءات من أصل خمس���ة إج���راءات بعكس ما 

يقول بالضبط، فمن دخل إل���ى الحكومة بصوت جهوري عال 

عل���ى أكتاف حمل���ة االحتجاجات الش���عبية، اهتم خالل عام 

تقريبا من عمله بأن يش���طب كليا توصيات لجنة تراختنبرغ، 

وأكثر من هذا، فهو ونتنياهو يعمالن على ش���طب اإلنجازات 

االقتصادية االجتماعية التي حققتها كل حكومات إسرائيل 

على مر األجيال، وسيفعالن ما هو أكثر من هذا.

المحلل االقتصادي موطي بسوك في تلخيص للعام 2013

مت!
ّ

الضرائب انخفضت ورصد الميزانيات للتعليم والبنى التحتية تراجع وميزانية »األمن« تضخ
*نتنياهو أقام لجنة »تراختنبرغ« وتعهد بتنفيذ كل قراراتها بحذافيرها *لبيد ركب موجة االحتجاجات الشعبية في طريقه إلى الحكومة *اليوم يسير 

كالهما جهارا في الطريق المعاكس: يدفعان الحكومة لتقدم خدمات أقل للجمهور، وجباية ضرائب أقل، ويقودان ميزانية األمن إلى ذروة جديدة*

مطالب حملة االحتجاج االجتماعية لم تعد مطروحة في جدول أعمال الحكومة اإلسرائيلية الحالية!   
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قضـايـا وآراء

عشرة أعوام على اإلطاحة بصدام حسين 

جوهر التغيير الذي حدث 
في الواليات المتحدة...

بقلم: أمنون لورد )*(

تقّدم األعوام العش���رة المنصرمة منذ اإلطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، نظرة تأملية 

مرعبة حول ما جرى في الش���رق األوس���ط من���ذ ذلك الحين، وليس أقل م���ن ذلك، حول ما حدث 

ف���ي الواليات المتحدة األميركي���ة.  من الصعب أن نتصور اآلن كيف تجمع قبل عش���رة أعوام 

فقط أولئك المراسلون الصحافيون الذين يبدون حاليا إعجابهم بالرئيس باراك أوباما، وتبادلوا 

الضحك مع دونالد رامس���فيلد الذي كان أش���به بالممثل )األميركي( كلينت إيستوود في دور 

وزير الدفاع. 

لم يأت الهجوم األميركي )على العراق( بصورة مفاجئة، غير أن مجرى الهجوم والحرب انطوى 

على مفاجأة مثيرة. فقد رفضت تركيا في ذلك الوقت التعاون مع األميركيين )في الحرب( مما 

اضطرهم إلى التخطيط لكل الحملة العس���كرية من دون امتالك أفضلية االنقضاض الجوي من 

كافة االتجاهات واالجتياح البري للعراق من الشمال والجنوب. 

بدأت الح���رب في 20 آذار 2003 بهجوم جوي مخيف ال يمك���ن، حتى للذين ال يتمنون الخير 

للعراقيي���ن، وخاصة لصدام حس���ين، إال أن يهتز بدنهم له، وقد أطل���ق األميركيون على ذلك 

الهجوم »الصدمة والرعب«. على مدى بضعة أيام اهتزت شاشات التلفزيون في العالم كله إزاء 

ومي���ض ولهب عمليات القصف الجوي الضخمة التي تعرضت لها بغداد. بعد ذلك اكتس���حت 

الفرق العس���كرية األميركية المدرعة العاصمة العراقية، لتعرض على إثر ذلك صور االنتصار، 

وإسقاط التمثال الضخم للرئيس صدام في قلب بغداد.

ش���عر رامس���فيلد والرئيس جورج بوش أن ما حدث برهن على صح���ة وجهة نظرهما، بعدما 

كانت قيادات الجيش األميركي وأوس���اط المعلقين والخبراء العس���كريين في وسائل اإلعالم، 

ق���د ادعت بأن حجم الق���وة األميركية التي خصصت للقيام بالحملة أق���ل من الالزم. فقد جرت 

محاولة لكبح الحرب بدعوى أن القوة العسكرية الالزمة الحتالل العراق أكبر بكثير مما يستطيع 

الجيش األميركي حش���ده في تلك الفترة. غير أن الجيش األميركي الحديث، والمواكب للعصر 

الديجيتالي، أظهر قدرة حركة سريعة، وقدرة على االنقضاض السريع على األهداف وتدميرها، 

فيما بدا الجيش العراقي التقليدي عاجزا تماما عن مواجهة الهجوم األميركي.

بعد ذلك بدأت عمليات البحث والتفتيش اليائس���ة عن ترسانات األسلحة الكيميائية، والتي 

ش���كلت في المحصلة الذريعة لغزو العراق وقتئٍذ، ولموافقة األمم المتحدة على إقامة ائتالف 

الحرب بزعامة الواليات المتحدة.

ف���ي األول من أيار )2003( أطلق الرئيس بوش تصريحا آخ���ر من تصريحاته المقتضبة بروح 

لهجة )بطل أفالم الكاوبوي األميركي الش���هير( جون واين، وكم هائل من األفالم الس���ينمائية 

عن الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ، حيث أعلن بوش قائال: »نفذت المهمة«، وذلك 

في تصريح أدلى به من على ظهر حاملة الطائرات »لينكولن«. 

ف���ي العام 2003، كان الس���م »لينكولن« وقع آخر مختلف عن لينكولن األصلي، الذي يش���كل 

حالي���ا مصدر إله���ام للرئيس باراك أوباما.  فالرئيس األميرك���ي الحالي، الذي لم يكن في ذلك 

الوقت قد انتخب حتى لعضوية مجلس الش���يوخ، كان من بين الشخصيات القليلة في الواليات 

المتحدة التي عارضت بشدة الحرب على العراق. 

بعد مرور سبعة أش���هر، أي في 14 كانون األول 2003، ألقي القبض على الديكتاتور العراقي 

الهارب. وبعد القبض على صدام حس���ين، أعلن الحاكم األميركي للعراق بول بريمر: »سيداتي 

س���ادتي، إنه في قبضتنا«، وعرف الجميع من هو المقصود. فقد شكل القبض على صدام، ومن 

ثم إعدامه ش���نقا، بديال غير مكلف لعدم العثور على أسلحة دمار وسالح كيميائي في العراق. 

وقد رس���خ مش���هد إعدام صدام في األذهان صورتين: صورة طبيب األسنان وهو يتفحص فم 

الديكتاتور المطاح به بواسطة فانوس وإزميل، وصورة صدام والحبل يطّوق عنقه. 

غي���ر أن ما يبرر الحديث عن القبض على صدام حس���ين وإعدامه، ه���و ما يمر به حاليا العراق 

في الس���ياق الش���رق أوس���طي الرحب. فقد تطرق الجنرال )ديفيد( بترايوس، الذي يعتبر أحد 

األبطال اإليجابيين القالئل لحرب العراق، لهذه المس���ألة األخيرة في مقال مس���هب نش���ر في 

مجلة »فورين بوليس���ي« بقول���ه: »األخبار الواردة من العراق تبدو م���رة أخرى مقيتة ومحبطة«. 

وأضاف الجن���رال األميركي »إن عودة منظمة القاعدة، التي كانت تلفظ أنفاس���ها األخيرة في 

نهاي���ة عملية التعزيز في العام 2008، إلى الحياة مجددا في العراق، أدت إلى تصاعد ملموس 

في اإلرهاب اإلثني - العرقي - في بالد الرافدين« .

على الرغم من ذلك، فإن حقيقة أننا نس���مع مرة أو مرتين في كل أس���بوع عن هجوم تفجيري 

كبير في أحد التجمعات الس���كانية، أو في مس���جد أو مكان مقدس هنا وهناك )في العراق(، ال 

تدل على وقوع عمليات س���فك دماء بالحجم الذي صاحب العراق منذ احتالله في العام 2003، 

وحت���ى انتهاء حمل���ة » التعزيز« األميركية التي قادها الجن���رال بترايوس، ومن ثم بعد قدوم 

أوباما للبيت األبيض. 

ففي أش���هر معينة، مثال في تشرين األول العام 2006، وصل عدد القتلى إلى حوالي 3 آالف 

قتيل بالمتوس���ط، وقد شعر األميركيون وقتئذ بالجزع والخوف، حين سجل سقوط حوالي 100 

قتيل في الش���هر في صفوف قواتهم في العراق.  لكن في المحصلة، يمكن القول من ناحية 

عدد القتلى إن حرب العراق كانت أبعد من أن تقارن بحرب المستنقع الدموي في فيتنام. 

مع ذلك، فإن التقارير التي نش���رت عن أعمال التعذيب لألس���رى والمعتقلين في سجن »أبو 

غريب«، ومن ضمن ذلك أعمال وممارس���ات التنكيل الجنس���ي بالمعتقلين، أخذت تضعف في 

تل���ك الفترة من تأييد الرأي العام األميركي للحرب في الع���راق. غير أن المفاجأة الكبرى التي 

واجهها األميركيون، تمثلت في البنية اإلثنية للعراق، والتي تكشفت فجأة في سلسلة طويلة 

ومس���تمرة من الهجمات اإلرهابية المتبادلة بين الش���يعة والسنة، فيما كان الوحيدون الذين 

تحلوا بالنعومة جراء س���قوط العراق هم األكراد. ويتمتع حاليا إقليم كردس���تان )في ش���مالي 

العراق( من ناحية عملية، بحكم ذاتي أقرب إلى استقالل سياسي غير معترف به وغير معلن.

في العام 2006، نش���أت أزمة أرغمت الرئيس بوش على الحس���م واالختيار، حيث عين جيمس 

بيك���ر والس���يناتور لي هاملتون لتقصي الوض���ع في العراق وتقديم توصياتهما. وفي ش���هر 

كانون األول من نفس العام قدم الطاقم الذي ترأس���ه وزير الخارجية األميركي األس���بق ) بيكر( 

اس���تنتاجاته، ومن بين ما أوصى به على س���بيل المث���ال، فتح قناة تق���ارب ثنائية االتجاه مع 

الس���وريين واإليرانيين )مع دمش���ق و طهران(. وأوصى بيكر بإشراك سورية بشار األسد وإيران 

أحمدي نجاد، في إعادة االستقرار إلى الساحة العراقية والنظام المنهار، في خضم وقوع عمليات 

ذبح جماعية. وإذا كانت تلك الخطة تذكر بشيء مما يحدث حاليا، فليس ذلك مصادفة.  لكن في 

خضم انعدام االس���تقرار اإلقليمي والسياسة األميركية المراوغة والمتقلبة، ظلت نقطة واحدة 

مستقرة، وثابتة وهي: إس���رائيل. كانت الخطة تقضي بممارسة الضغط على إسرائيل لتقديم 

تن���ازالت إلتاحة المجال أمام فتح األبواب أمام مش���اركة س���ورية وإيران ف���ي مؤتمر للمصالحة 

واالستقرار في العراق. وقد كان في بنك تنازالت إسرائيل- لصالح األميركيين - وقتئٍذ، حسابان 

اس���تراتيجيان: هضبة الجوالن والس���لطة الفلس���طينية. ويتضح أن الضغ���وط إلعادة الجوالن 

استهدفت مساعدة األميركيين في العراق، أكثر مما استهدفت »إخراج سورية من محور الشر«. 

لكن سورية التي كانت من المفروض أن تكون عامل استقرار، أضحت حاليا عامال ال يستطيع أحد 

إعادة االستقرار إليه. فسورية والعراق على حد سواء يعانيان اليوم من انهيار. 

غير أن الرئيس بوش الحظ نقاط الضعف في خطة بيكر، وطلب من الجنرال جاك كين بأن يعد 

ل���ه خطة بديلة والتي تمثلت في خطة )حملة العزة والتعزي���ز( التي قادها الجنرال بترايوس 

بنج���اح غير متوقع، إذ أعادت االس���تقرار والهدوء نس���بيا إلى العراق حتى تول���ي باراك أوباما 

للرئاس���ة. لكن أوباما أعلن منذئٍذ عن موعد نهائي النس���حاب القوات األميركية من العراق، ما 

أفض���ى إلى تج���دد وتصاعد الصراع الداخل���ي، وإلى تحول إيران إلى ق���وة فاعلة ومتنفذة في 

العراق. 

إن الوض���ع الجديد يف���رض على القوتين المتضررتي���ن من الصفقة الكبي���رة بين الواليات 

المتحدة وإيران، الس���عودية وإسرائيل، إقامة تعاون وثيق فيما بينهما، على أن يكون االتجاه 

توطيد عالقة متينة مع األكراد المطلين على القوس الش���يعي الذي يحيط بإس���رائيل. إن في 

مقدور الس���عودية وإس���رائيل واألكراد أن يش���كلوا معا عامل كبح واحتواء إليران، وذلك على 

حساب العراق بطبيعة الحال. 
_______________________

)*( صحافي إسرائيلي. ترجمة خاصـة.

كتب برهوم جرايسي:

غّيب الموت هذا األسبوع رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق أريئيل 

ش���ارون، صاحب الدور األبرز في اقامة حزب »الليكود« في العام 1973، 

وقائد االنشقاق األكبر فيه بعد 32 عاما على تشكيله، على خلفية خطة 

إخالء مس���توطنات غزة، إذ جوبه بتكتل يميني متشدد تمّرد عليه في 

الكنيس���ت بعد أن كان س���نده في الحزب، ليتلقى »الليكود« بعد ذلك 

ضرب���ة قاصمة في العام 2006، س���رعان ما اس���تفاق منه���ا ليعود إلى 

الحك���م في 2009، مس���تمرا بعد انتخابات مطلع ع���ام 2013، لكن اليوم 

ب���ات واضحا أن نواة التمرد على ش���ارون باتت هي الحزب كله، كما بات 

الليكود المنافس األكبر ألش���د أحزاب اليمين تطرفا، بعد أن شطب كل 

الفوارق ولو كانت طفيفة بينه وبين أحزاب التطرف، ومشاريع القوانين 

الت���ي يبادر لها نواب الليكود وم���دى التأييد لها تعكس صورة الحزب 

»الجديدة«.

لمحة قصيرة
عمل حزب »حيروت« اليميني المتش���دد بزعام���ة مناحيم بيغن، في 

الع���ام 1973، على تش���كيل تحال���ف يميني ضم الي���ه أحزابا يمينية 

صغي���رة، لكن عّراب هذا التحالف، الذي بات أس���مه الليكود )التكتل(، 

ة العسكرية في ذلك العام 
ّ
كان الجنرال أريئيل ش���ارون، الذي خلع البز

وانخرط في السياس���ة، إال أنه في حرب أكتوبر ذات العام تم استدعاؤه 

للجيش مجددا ليكون من قادة الحرب.

وف���ي اليوم األخير من ذلك العام جرت االنتخابات البرلمانية الثامنة، 

ونج���ح الليكود في أن يحقق 39 مقعدا، بع���د أن كان لحزب حيروت في 

االنتخاب���ات التي س���بقت )العام 1969( 26 مقعدا، لكن ش���ارون النائب 

الجديد في الكنيس���ت لم يصمد ألكثر من عام، حتى غادر الكنيس���ت 

ومن ثم غادر صفوف الحزب، وبات مستش���ارا سياسيا لرئيس الحكومة 

آنذاك إس���حق رابين، ثم عاد شارون إلى الكنيست من خالل حزب جديد 

أطلق عليه »شلوم تس���يون« وحصل في انتخابات 1977 على مقعدين، 

ولكن فور انتهاء االنتخابات انضم هذا الحزب إلى كتلة حزب »الليكود« 

الذي بات حاكما ليحصل شارون على حقيبة الزراعة.

وكان التيار المس���يطر على ح���زب الليكود هو ح���زب حيروت بتياره 

األيديولوجي التقليدي المتش���دد، وبقي���ادة بيغن، وكل من انضم إلى 

هذا اإلطار السياس���ي انصهر فيه سياس���يا أيضا، وكذا أيضا بالنسبة 

لشارون، الذي احتل المراتب األولى في الئحة الحزب في انتخابات العام 

1981، وحص���ل على حقيبة الدفاع في حكوم���ة بيغن الثانية، وبعد عام 

قاد الحرب على لبنان.

وكان ش���ارون »العضو العاق« ف���ي الحزب على مر س���نوات الثمانين 

والتس���عين، في س���نوات رئاسة إس���حق ش���امير ومن بعده بنيامين 

نتنياهو، وقاد سلسلة من القالقل و«فّجر« مؤتمرات واجتماعات مركزية، 

وكان هو رمز التيار اليميني المتش���دد، وخاصة في منتصف س���نوات 

التس���عين، حينما بدأت تتغلغل في صفوف الح���زب مجموعات كبيرة 

من المس���توطنين وناش���طين من اليمين المتطرف، بهدف المشاركة 

في االنتخابات الداخلية للحزب الختيار الئحة الحزب البرلمانية، وأيضا 

للتأثير على تركيبة هيئات الحزب، وكان شارون يرتكز على هذا التيار 

الذي أوصله إلى رئاسة الحزب في العام 1999.

إال أن ش���ارون ظهر كمن ينقلب على التيار اليميني المتشدد، حينما 

ب���ادر إلى خطة اخالء مس���توطنات قطاع غزة في الع���ام 2004، فالتيار 

اليميني بقي يذكر لش���ارون مقولته الشهيرة حينما وصل إلى كرسي 

رئاسة الحكومة: »ما نراه من هنا )رئاسة الحكومة( مختلف عما كنا نراه 

من هناك )ميدانيا(«، وكان تلميحا لمتغيرات سياسية لديه.

ق قطاع غزة كبداية النسحاب أكبر 
ّ
واعتقد هذا التيار أن ش���ارون ُيطل

من الضف���ة الغربية، رغم أن الخطة كانت واضحة منذ البداية، وتهدف 

إلى اعادة انتش���ار جيش االحتالل حول القطاع، وتشديد القبضة على 

الضفة الفلسطينية المحتلة.

ونجح شارون بشخصيته الكاريزماتية في أن يقود انشقاقا كبيرا في 

حزب الليكود، في تش���رين الثاني 2005، فانس���حب معه نصف الكتلة 

البرلمانية تقريبا، ليشكل حزب »كاديما« الذي انضم له ثالثة نواب من 

حزب »العمل« من بينهم الشخصية التاريخية فيه شمعون بيريس.

وقبل العودة للمحور األس���اس، التيار اليميني المتشدد في الليكود، 

علينا اإلش���ارة إلى أن غياب ش���ارون عن قيادة ح���زب »كاديما« بعد 47 

يوما من تشكيله، س���اهم في شكل بلورة الحزب الحقا وعدم ثباته في 

الساحة السياسية، رغم الفوز الذي حققه في انتخابات ربيع 2006.

التيار المتشدد يسيطر كليا
في انتخاب���ات 2006 تلقى حزب الليكود برئاس���ة بنيامين نتنياهو 

ضرب���ة قاصمة بهبوطه إلى 12 مقعدا بعد أن حصل في انتخابات 2003 

عل���ى 38 مقعدا، في حين حصل حزب »كاديم���ا« على 29 مقعدا، ولكن 

الليكود اس���تفاد كثيرا من ضعف أداء »كاديما« وخاصة ضعف رئيسه 

إيه���ود أولمرت، ونجح الليكود في العودة إلى الحكم قويا نس���بيا، في 

انتخابات العام 2009، بكتلة من 27 نائبا.

لك���ن قبل تلك االنتخابات عرف نتنياهو أنه بحاجة إلى جذب أس���ماء 

المعة في الحلبة اإلس���رائيلية، منهم أعضاء ليكود سابقين، وجنراالت 

في الجيش، من أجل ضمان عودة الحزب إلى الحكم، فرأينا عودة بنيامين 

بيغن، اليميني األيديولوجي المتشدد، ودان مريدور، الذي كان محسوبا 

على تيار »االعتدال«، كما انضم رئيس هيئة األركان األس���بق موش���يه 

يعلون، والجنرال االحتياط يوسي بيلد، وغيرهم.

وهذه األس���ماء يضاف اليه���ا نواب آخرون في الليك���ود أضفت على 

الح���زب وكتلته البرلماني���ة انطباعا وكأن فيه تعددية م���ا، وبامكانها 

أن تس���تقطب األصوات من جمهور »الوس���ط«، خاصة وأن هذه األسماء 

ضمها نتنياهو إلى حكومته بحقائ���ب مختلفة، ولكن في المقابل كان 

التيار اليميني المتطرف كليا يتع���زز أكثر فأكثر، وبدعم نتنياهو من 

وراء الكواليس.

وف���ي أواخ���ر الع���ام 2012، ف���ي االنتخاب���ات الداخلي���ة التمهيدية 

كر نتنياهو 
ّ
لالنتخاب���ات البرلمانية )التي جرت مطلع الع���ام 2013(، تن

لكل تلك الش���خصيات ذات المكانة الش���عبية، وترك الس���احة للتيار 

اليميني المتش���دد ليطيح بها، ولم تحصل الشخصيات على مكان في 

الالئحة، مثل بيغن ومريدور، وأيض���ا النائب ميخائيل ايتان، وفلت من 

هذه المصيدة من كان رئيس���ا للكنيس���ت رؤوفين ريفلين، ولكن بعد 

االنتخاب���ات من���ع نتنياهو بقاءه ف���ي منصبه، رغم مواقف���ه اليمينية 

المتشددة، ولكنه في نفس الوقت أيديولوجي له مواقف مغايرة بشأن 

التعامل مع المواطنين العرب.

ووصلت إلى الكنيس���ت كتل���ة برلمانية هي األش���د تطرفا في تاريخ 

الليكود، أو كما ورد في مقال سابق هنا فإن هذا اليمين متطرف منفلت، 

ال تضبطه أية مقاييس أيديولوجية، بل يتبع أسلوب الحرب المفتوحة 

على جميع األصعدة، وضد جميع الجهات التي تختلف مع تطلعاته.

ولدى تش���كيل حكومته، عرف نتنياهو أنه سيكون في مأزق سياسي 

أم���ام الحلبة الدولية، إذا ما اعتمد تركيب���ة الئحته حزبه البرلمانية في 

توزيع الحقائ���ب، بمعنى توزيعها على من احتل���وا أماكن متقدمة، إذ 

جلهم من ذل���ك التيار، وغالبيتهم حديثة العهد في السياس���ة، ولذا 

رأين���اه يبقي على ع���دد من الوزراء م���ن الحكومة الس���ابقة، بينما وزع 

مناصب بدرجة أقل على الفريق األش���د تطرف���ا، مثل نائب وزير الدفاع 

دان���ي دانون، ونائب وزي���ر الخارجية زئيف إلكي���ن، ونائب في ديوان 

م 
ّ
رئاسة الحكومة أوفير أكونيس، ونائبة الوزير تسيبي حوتوبيلي، وسل

النائب ياريف ليفين رئاس���ة االئتالف، والنائبة ميري ريغف رئاس���ة 

لجنة الداخلية.

النهج البرلماني
تضم كتل���ة حزب »الليكود- بيتنا« حزبي الليكود و«إس���رائيل بيتنا« 

وللحزبين 31 نائبا، منهم 20 نائبا لحزب الليكود، و19 نائبا منهم حصلوا 

على مناصب وزارية وبرلمانية، أي باستثناء ريفلين، ولكن 14 نائبا منهم 

في وظائف ال تس���مح لهم بطرح مبادرات قوانين، وهم رئيس الحكومة 

والوزراء ونوابهم ورئيس الكنيست، ما يعني أن مجال العمل البرلماني 

المفتوح متاح لس���تة نواب، وليس���وا كلهم بنفس درجة النشاط وطرح 

المبادرات، ولكنهم يدعمون.

ويبرز في مجال طرح القوانين رئيس االئتالف ياريف ليفين ورئيسة 

لجنة الداخلية البرلمانية ميري ريغف، ويسارع هذان االثنان على وجه 

الخصوص في طرح قوانين تهدف باألساس إلى ضرب آفاق حل الصراع 

وعرقلة المفاوضات، عدا عن قواني���ن عنصرية موجهة ضد المواطنين 

العرب في إسرائيل.

ومن هذه القوانين، مشروع قانون ضم غور األردن لما يسمى »السيادة 

اإلس���رائيلية«، والذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات بأغلبية 

نواب »الليكود« و«إس���رائيل بيتنا« و«البيت اليهودي«، وجمّده نتنياهو 

في حكومته ومنع مرحليا طرحه على الكنيس���ت، وقانون منع التفاوض 

حول القدس، وسلس���لة قواني���ن يطرحها ليفين خاصة وتس���تهدف 

العرب، مثل قانون »القومية«.

وعمليا فإن كل الكتلة البرلمانية نجدها منسجمة سياسيا، حتى وإن 

بدا وكأن نتنياهو يعترض هنا وهناك، إال أنه ال يمنع أي حراك متطرف. 

فمثال، حينما اجتمع مع وزراء حزب الليكود قبل التصويت على مش���روع 

ض���م غور األردن قال لهم، حس���ب الصحافة، إن هذا القانون س���يحرج 

إس���رائيل، لكنه لم يعبر عن موقف مع���ارض مبدئيا، كما لم يطلب من 

الوزراء التصويت ضده، ولم يعترض نتنياهو أيضا على الجولة الوزارية 

والنيابية لحزبه في غور األردن و«وضع حجر أساس« لمستوطنة جديدة.

وك���ذا أيضا حينما ب���ادر رئيس االئتالف الحاك���م ياريف ليفين إلى 

إقامة اللوبي البرلماني »من أجل أرض إس���رائيل« فإنه لم يلق معارضة 

من نتنياهو، ب���ل لقي تأييدا من جميع أعضاء الكتلة العش���رين، بمن 

فيهم الوزراء ونوابهم.

حلبة منافسة الليكود
س���مح »التن���وع« المحدود ف���ي حزب الليك���ود، بموج���ب المقاييس 

اإلس���رائيلية، على مر السنين، في جذب أصوات من جمهور »الوسط« أو 

»اليمين المعتدل«، أيضا وفق المفهوم اإلسرائيلي لهذه المصطلحات، 

لكن المشهد الحاصل في حزب الليكود اليوم يدل بشكل واضح على أنه 

بات من الصعب علي���ه جذب هذه األصوات، وليس من المؤكد أن يكون 

ه���ذا الجمهور قد ارتدع بق���وة في االنتخابات األخي���رة عن التصويت 

لحزب الليكود، الذي خسر سوية مع حزب »إسرائيل بيتنا« 11 مقعدا، إذ 

رأينا أن حزب المستوطنين »البيت اليهودي« زاد قوته من 5 مقاعد إلى 

12 مقعدا، وهذا عدا عن مقعدي���ن إضافيين كانا في الدورة البرلمانية 

لألحزاب التي ش���كلت ه���ذا الحزب في االنتخاب���ات األخيرة، ولم ينجح 

صاحباهما في الدخول إلى الكنيست بسبب عدم استيفاء أصوات نسبة 

الحسم ببضع مئات من األصوات.

لكن كما يبدو فإن استمرار الحالة سيكون له انعكاسات في االنتخابات 

المقبلة، وال تل���وح في االفق أية نية لتغيير الوضع القائم في الليكود، 

وما يدل على هذا نوايا نتنياهو ذاته، إذ تتحدث الصحافة اإلسرائيلية 

كثيرا عن رغبته في انصهار حزبي »الليكود« و«إس���رائيل بيتنا« بزعامة 

ليبرم���ان في ح���زب واحد، وهذه مب���ادرة تواجه معارضة ش���ديدة في 

الليكود، خاصة من التيار المتش���دد، ولكن من منطلقات حزبية ومراكز 

قوى، إذ يعتقدون أن دخول ليبرمان إلى حزب مشترك سيجعله الخليفة 

األقوى لنتنياهو في رئاسة حزب كهذا، نظرا لشخصيته القوية وغيرها 

من األسباب. 

وفي المقابل، تبدو منذ اآلن مالمح منافسة بين كتلة »الليكود« وكتلة 

»البيت اليهودي«- اإلطار السياسي األكبر بين المستوطنين في الضفة 

الفلس���طينية المحتلة، وقد نرى في أي انتخابات مقبلة منافسة قوية 

ل في االنتخابات 
ّ
جدا بين اإلطارين في قطاع المس���توطنين، الذي ش���ك

األخي���رة 7% من ذوي حق التصويت، ولكن ال أق���ل من 5ر8% من الذين 

صوت���وا فعال، نظرا لنس���ب التصويت العالية جدا بين المس���توطنين، 

مقارنة بنسبة التصويت العامة.

وهذا يعني أن الليكود يفرض على نفسه االنسحاب من حلبات أوسع، 

وخاصة جمهور »اليمين المعتدل«، وأيضا من »الوسط«، الذي قد يبحث 

عن »مأوى« سياسي جديد له في االنتخابات المقبلة، وهذا سيكون على 

حساب قوة »الليكود« البرلمانية كما يبدو حاليا.

الليكود بات في خانة اليمين األشد تطرفا! 
* اليمين المتشدد الذي تمّرد على زعيمه »القديم« في الليكود أحكم قبضته على الحزب كليا *

* الليكود يفرض على نفسه التخلي عن أصوات »الوسط« و»اليمين المعتدل« لينافس الحقا أساسا في قطاع 

المستوطنين * نتنياهو داعم من وراء الكواليس لقوة اليمين المتشدد*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

أعل���ن رئيس حزب »إس���رائيل بيتنا« ووزير الخارجية اإلس���رائيلي، أفيغدور ليبرمان، األس���بوع 

الماضي، أنه لن يؤيد تس���وية سلمية بين إسرائيل والفلسطينيين ال تشمل تبادل أراض وسكان، 

معتبرا أن يجب نقل منطقة المثلث، التي يس���كنها العرب، إلى س���يادة الدولة الفلسطينية بعد 

قيامها، مقابل ضم المس���توطنات إلى إس���رائيل. وتعرض ليبرمان النتق���ادات بعد تصريحه هذا 

وجهها إليه سياس���يون من داخل الحكومة اإلسرائيلية وخارجها ورفضها الفلسطينيون، علما أنه 

يطرح هذا الموضوع منذ قرابة عشر سنوات. 

رغم هذه االنتقادات، إال أنه يتبين اآلن أن باحثين متخصصين في األكاديميا اإلسرائيلية أعدوا 

مخططات كهذه التي يطرحها ليبرمان، ولكنها أوسع بكثير، وتشمل نقل تجمعات سكانية عربية، 

ليس في المثلث فقط، وإنما في الجليل أيضا، إلى س���يادة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وذلك 

من أجل تطهير إسرائيل عرقيًا من العرب. 

أحد هذه المخططات وضعها الخبير الجغرافي والباحث في موضوع الحدود من جامعة تل أبيب، 

البروفيس���ور غدعون بايغر. وبايغر ليس مجرد أكاديمي معزول عن الواقع السياس���ي في إسرائيل 

والمنطقة. فقد ش���ارك بايغر في المحادثات اإلس���رائيلية – السورية في شيفردستاون في العام 

2000، حيث تم ضمه إلى الوفد اإلس���رائيلي بصفته خبيرا في موضوع الحدود، كما أنه كان ضمن 

الوفد اإلسرائيلي في محادثات كامب ديفيد، في العام نفسه.

ويعتب���ر بايغر أن خطة ليبرمان لتبادل األراضي والس���كان هي »خطوة أولى في االتجاه الصحيح 

ولكنها ليست كافية«. 

واس���تعرض بايغر »خطة الجيوب« في مقابل���ة أجرتها معه صحيفة »هآرتس« ونش���رتها يوم 

الجمعة الماضي. وقد وضع هذه الخطة من أجل امتناع إس���رائيل عن إخالء مستوطنات، حتى تلك 

الواقعة ش���رقي الجدار الفاصل. وقال إن »الفرق األس���اس بين الخطتين هو أن ليبرمان اقترح نقل 

مناطق، لكنه لم يوضح أية مناطق ]في الضفة الغربية[ سيتم نقلها إلينا في المقابل، وربما بسبب 

تخوفه من أنه إذا كان أكثر تحديدا فإن من س���يبقى خارج هذه المناطق س���يطلق صرخة احتجاج. 

بينما يتناول اقتراحي مصير المستوطنات البعيدة عن الكتل االستيطانية، والمبدأ الذي يوجهه 

هو أقل ما يمكن من األفراد ]أي المستوطنين[ الذين سيقتلعون من بيوتهم«. 

إدارة ذاتية لمستوطنات  ومدن عربية
تقض���ي خطة بايغر، مثل خطة ليبرمان، بنقل الس���يادة على المناطق ف���ي الضفة الغربية التي 

تقع فيها الكتل االس���تيطانية إلى إسرائيل، مقابل نقل مدن وبلدات عربية في المثلث، المحاذية 

للخط األخضر، إلى الدولة الفلس���طينية. لكن األمر الجديد ال���ذي يضيفه بايغر في خطته، هو أن 

المس���توطنات الموجودة خلف »الخط الحدودي الجديد«، أي الجدار الفاصل، س���تبقى على حالها 

»كجيوب إقليمية تتمتع بحكم ذاتي«. ويقصد بذلك المس���توطنات الكبيرة نسبيا، مثل »أريئيل« 

و»معالي���ه أدوميم« و»كريات أربع« و»إفرات« المقامة على مس���احة 7700 دونم ويس���كنها اليوم 

حوالي 69 ألف مس���توطن. ووفقا لهذه الخطة، فإن التنقل بين إس���رائيل وهذه الجيوب يكون حرا 

ومن دون إشراف خارجي ومن خالل شوارع تخضع للحراسة وتستأجرها إسرائيل من فلسطين.

وفي مقابل ذلك، تضيف خطة بايغر، تكون تجمعات عربية في إس���رائيل »جيوبا إقليمية تابعة 

للدولة الفلسطينية«. ويقصد بايغر بذلك ثالثة تجمعات سكانية عربية كبيرة في منطقة الجليل 

وهي: مدينة س���خنين والقرى الواقعة ش���رقها وهي عرابة ودير حنا؛ الناص���رة وقضاها، أي قرى 

يافة الناصرة والرينة والمش���هد ودبورية وإكس���ال وكفر كنا، بينما يوصل شارع خاص إلى مدينة 

نتس���يرت عيليت المالصقة للناصرة ومحاطة بالقرى العربية لكي تبقى داخل إسرائيل؛ والتجمع 

الثالث هو مدينة شفاعمرو والبلدات العربية القريبة منها، عبلين وطمرة وكابول.

وتتط���رق خط���ة بايغر إلى عش���ر مس���توطنات من الحجم المتوس���ط، وه���ي »بيت إي���ل« و«عوفرا« 

و»عمانوئي���ل« و»كفار أدوميم« و«كوخاف يعقوب« و»عيلي« و»كدوميم« و»طلمون« و»كرني ش���ومرون« 

و»شيلو«، ويسكنها قرابة 40 ألف مستوطن. ووفقا للخطة فإن بايغر يقترح نقل هذه المستوطنات إلى 

الس���يادة الفلسطينية، لكن المستوطنين سيحتفظون بجنس���يتهم اإلسرائيلية وسيتمتعون بإدارة 

ذاتية بكل ما يتعلق بمجاالت التعليم والصحة والشرطة والبناء داخل المستوطنات وما إلى ذلك. 

وتتابع خطة بايغر أن المبدأ نفس���ه س���يطبق على القرى العربية التي ليس���ت مرتبطة بالتجمعات 

العربي���ة الثالثة المذكورة أعاله، وهذه القرى هي عيلبون والمغار ومعليا وبس���مة طبعون. وس���تكون 

الس���يادة العليا على هذه القرى إس���رائيلية، لكن سيكون بإمكان س���كانها إدارة شؤونهم الداخلية 

كمشيئتهم.

وفيما يتعلق بحوالي 65 مس���توطنة صغيرة ومعزولة ويسكنها حوالي 36 ألف مستوطن، فإن خطة 

بايغر تعتبر أنها س���تكون تحت سيادة فلسطينية كاملة وأن بإمكان المستوطنين فيها الحفاظ على 

جنس���يتهم اإلسرائيلية والحصول على الجنسية الفلس���طينية أيضا. كذلك تقضي الخطة أن يحافظ 

المستوطنون في هذه المستوطنات على »حقهم« في الملكية الخاصة على »أراضيهم«.

وفي محاولة لإلقناع بأن ظاهرة الجيوب ليس���ت خيالية، اس���تخدم بايغر أمثلة من أنحاء العالم 

تمت من خاللها إقامة جيوب في إطار تسويات إقليمية. ويقول بايغر إن قسما من الجيوب ال يوجد 

تواصل بري بينه وبين الدولة األم لكن باإلمكان الوصول إليه عن طريق البحر، مثل أالس���كا كجيب 

تابع للواليات المتحدة وفصلت عنها من قبل كندا، وجيب مثل لينينغراد المفصول عن روسيا من 

قبل بولندا وليتوانيا، وجيب دوفروفنيك المفصول عن كرواتيا من قبل البوسنة. ويضيف بايغر أنه 

هناك جيوبا في أوروبا الغربية، مثل بلدة ليفييه اإلسبانية الواقعة داخل فرنسا وتبعد كيلومترين 

ع���ن الحدود بين الدولتين، وهناك جيوب أخرى، علما أن الح���دود بين دول االتحاد األوروبي قد تم 

محوها تقريبا. كذلك يشير إلى جيب تابع لبنغالديش في الهند وبالعكس.

معارضة »خطة الجيوب«
كان بايغر قد نشر مقاال قبل عام ونصف العام باالشتراك مع المحامي غلعاد شير، الذي يعتبر أحد رموز 

معس���كر السالم في إس���رائيل، ودعيا من خالله إلى إمكانية تطبيق خطة إلقامة جيب يهودي في أراضي 

الدولة الفلسطينية المستقبلية. لكن بايغر أضاف بعد ذلك تفاصيل أخرى إلى هذه الخطة وشملت تبادل 

أراض وسكان.

وقال ش���ير إنه »نش���أت الحاجة إلى البحث في أفكار أخرى، من شأنها تقليص عدد اإلسرائيليين الذين 

كان ينبغ���ي إخالؤهم فعليا ونتيجة لذلك تخفيف حجم الصدمة القومية في أعقاب إخالء ضروري. وعلى 

هذه الخلفية ولدت فكرة البحث في إمكانية بقاء مس���توطنات يهودية في مناطق الدولة الفلس���طينية 

عندما تقوم، وشريطة أن الحديث يدور عن اتفاق دائم يقود إلى نهاية الصراع«.

وأكد ش���ير أنه خالفا للمواقف التي يعبر عنها بايغر بصورة مس���تقلة، وتستند إلى خطة تبادل سكان، 

فإنه »في الورقة المش���تركة ال يوجد أي ذكر لالقتراح بنقل مواطنين عرب إلى دولة فلس���طين، ألن المبدأ 

ال���ذي يوجهنا هو تنفيذ هذه األم���ور باالتفاق، ومن خالل الحفاظ على حق���وق المواطنين في كال جانبي 

الحدود التي س���يتم االتفاق حولها. كما أنه تم إرساء حقوق األقلية غير اليهودية في دولة إسرائيل في 

وثيقة االس���تقالل وبقوانين وقرارات المحاكم منذ نش���وء الدولة«. وأضاف شير أنه »يجب التمسك بغاية 

تقسيم البالد إلى دولتين قوميتين، وأن تتم إقامة الدولة الفلسطينية في مساحة 22% من البالد«.

م���ن جانبه، عب���ر الخبير في العالقات بي���ن اليهود والعرب في إس���رائيل والمحاضر في قس���م العلوم 

االجتماعية في جامعة حيفا، البروفس���ور سامي س���موحة، عن تخوفه من »تحول هذه الجيوب إلى دمامل 

ومراكز احتكاك، ستؤدي إلى حدوث خالفات أخرى بدال من الوصول إلى نهاية الصراع. والعرب في المثلث 

لن يوافقوا بأي ش���كل من األش���كال على أن يكونوا جزءا من فلسطين، وعرب الجليل يرفضون ذلك بشكل 

أكبر. وال ش���ك لدي في أن القيادة العربية في إس���رائيل، وهي قيادة أيديولوجي���ة، لن توافق على ذلك، 

وس���ترفضها تماما مثلما رفضت خطة ليبرمان. وصحيح أن عرب إس���رائيل يمرون بعملية فلس���طنة، لكن 

هذا مواز لعملية أس���رلة، وهم يحاولون إيجاد التوازن. وتحويلهم إلى جيب فلس���طيني هو خطوة كاسرة 

ولن تحدث توازنا«.

وقال مدير عام »مبادرة جنيف« لس���الم إس���رائيلي - فلسطيني، غادي بلتيانسكي، إنه »حتى من يختار 

تجاهل الجوان���ب األخالقية والقانونية الخطيرة الموجودة في اقتراح بايغر، فإنه عمليا يتنازل عن حدود 

العام 1967 ويعود إلى قرار التقسيم، الذي رسم الحدود على أساس اعتبارات ديمغرافية«.

وأضاف أن »جيوبا إس���رائيلية داخل الدولة الفلس���طينية، خالفا للكتل االستيطانية، هي كابوس أمني 

وقد تعتبر اس���تفزازا يجر أعمال عنف. وفيما يتعلق بالجيوب الفلسطينية في إسرائيل، فإنها ستشعل 

نيران���ا داخلي���ة من دون أن تك���ون هناك أية نتيجة عملي���ة. وبما أنه ليس باإلمكان س���لب مواطنة عرب 

إس���رائيل، فإنهم بكل بس���اطة س���ينتقلون إلى يافا، الرملة، حيفا أو اللد. ولن نحق���ق بهذا أية أفضلية 

ديمغرافية، ألن عدد عرب إسرائيل الذين سيكونون جزءا من تسوية كهذه هو عدد تافه، إضافة إلى أنه 

سنكون قد حولنا خاصرة إسرائيل الضيقة إلى أكثر ضيقا مما هي عليه اآلن«. 

خبير أكاديمي إسرائيلي يطرح خطة 
لتبادل أراض وسكان وإقامة جيوب 

إسرائيلية في فلسطين وبالعكس

تطورت في الس���نوات األخيرة ظاهرة جديدة في المجتمع الحريدي 

في إس���رائيل، وهي آخ���ذة في االتس���اع، وتتمثل بأن نس���اء ورجاال 

حريديم، في مظهرهم الخارجي وسلوكهم اليومي داخل مجتمعهم 

وبيوته���م، يبتعدون عن الديانة اليهودية وعن اإليمان ويعيش���ون 

في الس���ر حياة علمانية، وهم يشككون في كل شيء يتعلق باإليمان 

ويق���رأون كتب الفلس���فة الغربي���ة ويأكلون الطعام غير »الكاش���ير« 

]الحالل[، مثل الم���زج بين األلبان واللحوم. وتش���ير التقديرات، وفقا 

لتقرير نش���ره موقع »والال« االلكتروني، في مطلع شهر كانون الثاني 

الحالي، إلى أن نسبة هؤالء »المقهورين«، كما ُيسمون وهي التسمية 

الت���ي تطلق على اليهود الذي أرغموا عل���ى التنصر إبان فترة محاكم 

التفتيش في اس���بانيا في القرن الخامس عش���ر، هي ما بين 20% إلى 

30% من المجتمع الحريدي في إسرائيل.  

وم���ن بين الحاالت التي أوردها تقرير »والال«، حالة الزوجين ش���يفرا 

وأه���ارون، ف���ي الثالثينات م���ن عمرهما وهم���ا والدان لس���تة أوالد، 

ويس���كنان في حي حريدي وينتميان إلى مجتمع مس���ياني متعصب 

دينيا. وهما يعيش���ان منذ عدة سنوات حياة مزدوجة: حريديم تجاه 

الخارج وعلمانيان في الس���ر. وقالت ش���يفرا »لم أؤمن بوجود الرب منذ 

أن كن���ت فتاة صغي���رة. وحتى في روضة األطف���ال، عندما علمونا عن 

الخروج من مصر ونزول الوصايا العش���ر في س���يناء، بدا ذلك لي على 

أنه هلوس���ة. لكن ألني كبرت وعشت في هذا اإلطار، فقد تماشيت مع 

األمور، وأقمت كافة الفرائض الدينية«.  

وأضافت ش���يفرا أنها بدأت تنظر إلى العال���م العلماني قبل ثماني 

س���نوات، ومنذئذ لم تعد حريصة على إقام���ة الفرائض الدينية كما 

كانت معتادة في الماضي. وقد أخفت حقيقة أنها تدنس قدسية يوم 

السبت، ليس عن مجتمعها فقط، وإنما عن زوجها وأوالدها. إذ لم تكن 

تعلم أن زوجها يمر بأزمة مش���ابهة. واعترف أهارون بأنه اتخذ قراره 

في أعقاب دراسة عميقة، رغم أنه قضى حياته في دراسة التوراة، وال 

يزال يخصص القس���م األكبر من وقته لذلك، لكنه وجد نفس���ه يفقد 

اإليمان. وفقط قب���ل عامين اعترف الزوجان لبعضهما. والمفارقة هي 

أنه على الرغم من أن ش���يفرا كانت قد فق���دت إيمانها، إال أنه بعد أن 

علمت بأن زوجها يواج���ه حالة كحالتها، كان صعبا عليها تقبل األمر. 

وقالت إنه »في البداية، عندما اكتش���فت أن زوجي مقهور، انهرت. لم 

أعرف ماذا س���يكون مصير األوالد وكيف سننجح في مواصلة العيش 

داخل المجتمع الحريدي وفيما كالنا ال نؤمن«.  

ويرى ه���ذان الزوجان أن الصعوبة الكبرى ه���ي في تربية أوالدهما 

بطريقة ال يؤمنان بها. وقالت ش���يفرا »لقد فهم���ت طوال الوقت أننا 

س���نحيا كمقهورين، وأننا سنكذب على األوالد. وأنا أشمئز من طريقة 

حياة الحريديم، وعندما تقود أوالدك إلى المكان نفسه، وفيما تشعر 

بأنك ل���م تعد جزءا منه، فإن هذا أمر مؤلم. وعلى س���بيل المثال، في 

يوم الس���بت، وبعد أن يخلد األوالد إلى النوم، نغلق على أنفسنا الباب 

ونش���اهد فيلما على الكمبيوتر. وحلمي هو أن أعيش بشكل مكشوف 

ووفقا إليماني وأن أربي أوالدي بالطريقة التي أريدها«.

ويتبي���ن أن هن���اك صعوبات تمن���ع الحريدي���م »المقهورين« من 

الكشف عن معتقداتهم الجديدة، وهذه الصعوبات تتعدى مواجهة 

المجتمع الذي يعيش���ون فيه. وتحدثت شيفرا عن ذلك قائلة »لدينا 

مس���ؤولية تجاه األوالد وتربيتهم. فقد تعلم زوجي في الييش���يفاة 

]المعه���د الديني اليه���ودي[ طوال الوقت. ولي���س لديه مهنة. ماذا 

س���نفعل في الخارج؟ ليس���ت لدينا إمكانية ألن نفعل شيئا. وال شك 

لدّي بأن���ه لو درس للبجروت ]ش���هادة التوجيهي[ واكتس���ب مهنة 

لنجح في الحياة، لكن في الوضع القائم، وفيما يتعين علينا االهتمام 

بكس���ب الرزق، فإن���ه ال يمكننا تمويل دراس���ة مهن���ة، ولذلك نحن 

عالقون«. وتعتاش معظ���م العائالت الحريدية، التي يتعلم فيها رب 

األس���رة في »الييش���يفاة« من مخصصات تمنحها الدولة ولذلك فإن 

معظم هذه العائالت تعيش في فقر.

بين »الييشيفاة« ومكتبة الجامعة
هناك أس���باب عديدة ومتنوعة تدفع المرء ف���ي المجتمع الحريدي 

إلى االنضمام لجماعة »المقهورين«. وقس���م منهم ال يزال يحتفظون 

بإيمانه، لكنه يريد االس���تمتاع في العالمي���ن، الحريدي والعلماني، 

بينما قسم آخر فقد إيمانه ولكنه ال يغادر المجتمع الحريدي ألسباب 

اقتصادية وعائلية واجتماعية. لكن القاسم المشترك لجميعهم هو 

حقيقة أنهم »اختلسوا النظر« إلى العالم الواقع خلف »األسوار« التي 

يحيط المجتمع الحريدي نفسه بها، ولذلك »فقدوا براءتهم«. وقسم 

منه���م فقط يكمل هذه العملية وينتقل إلى ما وراء هذه »األس���وار«، 

شريطة أن يتمكن من التغلب على المصاعب. 

ودافيد، وهو أب لستة أوالد وفي الثالثينات من عمره، يواجه وضعا 

كهذا لوحده، ألن زوجته ال تعرف سّره. وهو يقضي قسما من وقته في 

مكتبة إحدى الجامعات اإلس���رائيلية، من أجل الحصول على المعرفة 

التي ُيمنع من االطالع عليها بس���بب انغالق المجتمع الحريدي. وقال 

»أن���ا أنتمي إلى مجتمع متعصب جدا، وم���ن جميع النواحي. والتوجه 

فيه ه���و أن الرجل يج���ب أن يتعلم التوراة ط���وال حياته. والتعارف 

بين رجل وامرأة يتم وفق مواصفات متش���ددة، وبعد عدة لقاءات يتم 

تعيين موعد الزواج. واالنغالق في كل شيء. وال يمكنك معرفة العالم 

العلمان���ي أبدا، بل وأكثر من ذلك، فأن���ت تتعلم طوال الوقت أن هذا 

عالم سلبي«. 

وفقد دافيد إيمانه قبل أقل من س���نة، لكن التفكير في ذلك بدأ 

قبل فترة أطول، »وكانت لدي عدة مراحل من األسئلة حول اإليمان، 

وفي كل مرة درست فيها الموضوع كنت أكبت الشكوك. وفي المرة 

األخيرة تعرفت إلى منت���دى في االنترنت لحريديم ال يؤمنون وقد 

صدمني هذا األمر. ولم أنجح في فهم هذا األمر. وقادتني الصدمة 

إلى بحث ودراس���ة عميقة. وبدأت أدرس كل ش���يء من األس���اس، 

بدءا من التورة وحتى نظرية النش���وء واالرتق���اء. واختفى اإليمان 

لدي بس���رعة كبيرة. وأدركت أن هذه هلوسة وببساطة توقفت عن 

اإليمان«. وبعد ذلك، ورغم أنه اس���تمر في إقامة الفرائض الدينية، 

إال أن���ه أخذ يوزع وقته بين »الييش���يفاة« ومكتب���ة الجامعة. وقال 

»يصع���ب علّي أنه ينبغ���ي أن أخفي هذه األم���ور. وليس بإمكاني 

القول من أين جئت وإلى أين أذهب حتى ألقرب الناس إلّي. وعندما 

يطرح ابني علّي أس���ئلة تتعلق بالشريعة اليهودية أو مثال عندما 

أقدس البيت في الس���بت، فإني لست مرتبطا بهذه األمور، ولكن ال 

خيار أمامي«.  

لكن دافيد ال يستطيع مغادرة مجتمعه الحريدي، »وحتى لو تماشت 

زوجتي معي، فإني أخاف هزة يتعرض لها أوالدي جراء هذه التجربة، 

إذ ال فك���رة لدّي كيف س���يواجهون هذا األمر. كذل���ك فإن العالقة مع 

عائلتي قوية  جدا، وال غفران في أمور كهذه. وإذا قمنا بخطوة وغادرنا 

المجتمع فإنه ال توجد طريق للعودة. وسيجلس���ون علينا س���بعة أيام 

]حدادا[ وهذا ليس باألمر البسيط أبدا. وأنا أسأل نفسي طوال الوقت 

ما إذا ثمة ما يس���تحق اإلقدام على خطوة كه���ذه«. وأضاف أن »هذه 

ليس���ت حياة في الكذب، وإنما هذا هو الواقع وينبغي التعايش معه. 

واألمر المهم هو أنني أتح���رك قليال وطوال الوقت. وفي نهاية األمر، 

ربما سنقوم بهذه الخطوة ]الخروج من مجتمعه[ حتى النهاية ولكني 

لس���ت مسرعا. ينبغي علي أن أفكر بنفس���ي وبعائلتي. وواضح لي أن 

العيش إلى األبد مثلما عش���ت حتى فقدت إيماني هو أمر مستحيل. 

وواضح لي أنه س���يحدث تغيير. كذلك واضح لي أني س���أخرج للعمل، 

رغم أن هذه خطوة ليس���ت هينة بالنس���بة لعائلت���ي. وحلمي هو أن 

نتمكن من االنتقال إلى الجانب العلماني، لكنني لست متأكدا أن هذا 

حلم واقعي اآلن«.

وأشار دافيد إلى أن »المقهورين« ليسوا حريديم يطمعون بالحصول 

على ملذات الحياة، »فمن أجل االس���تمتاع من الحفالت وملذات الحياة 

الغربي���ة ال يتعين عليك أن تفقد اإليم���ان. وهناك حريديم يريدون 

ت���ذوق الثقاف���ة العلماني���ة وهم يفعل���ون ذلك. والمقه���ورون هم 

األش���خاص الذين فقدوا اإليمان، وهذا وضع وصلن���ا إليه وليس ثمة 

م���ا يمكن فعله بهذا الخصوص. وآمل كثيرا أن تفهم قيادة الجمهور 

الحريدي أن الحديث هو عن ظاهرة واسعة وأن يتعلموا االعتياد على 

ذلك وعدم محاربتها ألنه ال أمل في ذلك«. 

»ال أحد بانتظاري في الجانب العلماني«
ش���نيئور هو أب ألربعة أوالد ويعيش في حي حريدي، لكنه يعرف 

نفس���ه بأنه »كافر مطلق« منذ عدة س���نوات. وهو ال يصلي وال يحافظ 

على تناول الطعام والشراب الحالل ويعتبر أن إقامة الفرائض هو أمر 

غير ضروري أبدا. وتعرف زوجت���ه أفكاره لكنها امرأة متدينة. وخالفا 

لشيفرا وأهارون ودافيد، فإن شنيئور ال يواجه صراعا داخليا. وقال »أنا 

ال افهم ما الفائدة من الخروج من العالم الحريدي ومن أجل ماذا يجب 

القيام بخط���وة كهذه. وبإمكاني أن أفعل كل م���ا أريده، وإضافة إلى 

ذلك فإني ال أفقد العائلة والمجتم���ع الذي أنتمي إليه. فإذا أردت أن 

أتناول طعاما ليس حالال فإنه باإلمكان القيام بذلك في أماكن معينة. 

وإذا أردت الذه���اب إلى حانة فإن هذا ممكن. وال جدوى من المواجهة. 

وأن���ا أحب الحالة المجتمعية لدى الجمه���ور الحريدي، فلماذا علّي أن 

أفقد هذا«.  

وأضاف ش���نيئور »أين يمك���ن العثور على حياة كم���ا في المجتمع 

الحريدي؟ فنحن نلتقي كل يوم سبت في الكنيس. وبعد الصالة نقوم 

بتقدي���س البيت ونأكل ونتحدث. ال يوجد ش���يء كهذا لدى الجمهور 

العلمان���ي. وأن���ا أحب هذا وال أجد س���ببا كي أخس���ره. وليس ثمة من 

ينتظرني في الجانب العلماني، والصعوبات كبيرة جدا بالنس���بة لمن 

يخرجون من المجتمع الحريدي، وال توجد بذلك أية منفعة«.  

من جانبه، قال زلمان، وه���و مطلق وأب لولدين، إنه لم يفقد إيمانه 

بالكام���ل وإنما لديه ش���كوك حيال ه���ذا اإليمان، وأن���ه واضح له أنه 

س���يعود إلى أحضان الدين ألن االبتعاد عنه ليس مجديا. وأضاف أنه 

»بالنسبة لي، فإن كل ش���يء يتعلق بالِنسب. خمسون بالمئة أن الرب 

موجود ولذلك يجب إقامة الفرائض الدينية بنس���بة خمسين بالمئة. 

واألفضل هو السير في طريق مضمونة وعدم ارتكاب آثام. ويناسبني 

اآلن أكثر أن أس���تمتع من جميع العوالم ولذلك فإني أستمتع بوقتي، 

ولكن من الواضح لي أنه بعد عدة س���نوات س���أعود ألحرص على أداء 

الفرائ���ض... وال أعتقد أن حياتي اآلن معق���دة ومحبطة. فأنا جزء من 

الجمهور الحريدي، لكنني أفعل ما أراه صائبا في اللحظة نفسها ومن 

دون أن أحس���م في األم���ور. وأنا ال أفهم ما الجدوى من حس���م األمور، 

وبالنسبة لي هذا نوع من التطرف وال أرى أنه يفيد في شيء«.

وي���رى زلمان بأن »التربية والتعليم الحريديين أفضل مما هما عليه 

ف���ي الجانب العلماني، ومن جميع النواحي. ويتم التعبير عن ذلك من 

خالل القيم وانع���دام العنف وبكافة المقاييس. وبعد أن اكتس���بت 

ثقافة واس���عة فإن���ي أفضل أن يتعل���م أوالدي في جه���از التعليم 

الحريدي، ولكن مع تدريس المواضيع األساسية ]اللغات والرياضيات 

والحاسوب[«. 

ولخص موق���ع »والال« الحاالت التي طرحها في التقرير بأنه »س���واء 

كان الحديث يدور عن فقدان اإليمان أو عن الرغبة باالنفتاح إلى عوالم 

أخرى مع الحفاظ على نمط حي���اة حريدي، فإن المقهورين يواجهون 

مصاع���ب يومية، كونهم يعيش���ون في مجتمع���ات مغلقة وال تنظر 

باإليجاب إلى التوجه نحو العلمانية«.  

وق���ال دافيد إن »علينا أن نرقص بحذر ش���ديد بين كال العالمين. 

بي���ن العالم الذي نريد أن نكون فيه والواقع الذي نعيش فيه فعال، 

وبي���ن الواقع الذي ال نريد مغادرته حتى اآلن. وهذه مهمة ليس���ت 

س���هلة وترافقها مخاوف دائمة مع محاوالت حذرة للعيش بموجب 

ما يمليه الضمير. وهذا رقص ليس هينا ويشغلنا في كل يوم وفي 

كل ساعة«.

ُربــع الـحـريـديــم فـي إســرائـيـــل

!يعيشون في السّر حياة علمانية
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

!
علق عشرات آالف المهاجرين األفارقة في إسرائيل اإلضراب عن العمل 

وإج���راءات االحتجاج التي قاموا بها األس���بوع المقبل إل���ى حين انتهاء 

مراسم تش���ييع رئيس الحكومة األسبق أريئيل ش���ارون. وتهدف هذه 

اإلجراءات إلى نيل االعتراف بهم كالجئين ومنحهم حرية العمل بصورة 

قانونية من دون خوف االحتجاز والسجن.

وقد ب���دأت اإلجراءات عندما تظاهر حوالي 5000 مهاجر إفريقي وعدد 

م���ن المتضامنين اإلس���رائيليين، قبل أقل من أس���بوعين، في تل أبيب 

وطالب���وا الحكومة اإلس���رائيلية بإطالق س���راح المهاجري���ن المعتقلين 

والبحث في طلبات لجوئهم. 

وس���ار المتظاه���رون في عدة ش���وارع في المدين���ة وتجمعوا في أحد 

الميادين، حيث ألقى مندوبون عن المتظاهرين كلمات.

وقالت تقارير صحافية إس���رائيلية إن المندوبين عن المتظاهرين لم 

يس���تخدموا س���ماعات خالل إلقاء كلماتهم، التي كان يصعب سماعها. 

ورغم ذلك، فإن الرسالة التي أرادوا إيصالها كانت واضحة، وهي »الحرية«، 

إذ كان المتظاهرون يهتفون بكلمة Freedom كل بضع دقائق. 

ورفع قس���م من المتظاهرين الفتات كتب عليها أرقام، وذلك احتجاجا 

على مذكرة قدمتها النيابة العامة اإلس���رائيلية إلى المحكمة المركزية 

في بئر الس���بع، ض���د 153 مهاجرا تظاهروا في الق���دس وتم اعتقالهم، 

لكن المذكرة لم تتضمن أسماء المتظاهرين وإنما أرقامهم كأسرى فقط.

ووزع المتظاهرون منش���ورات باللغتين العبرية واالنكليزية، جاء فيها 

أن »المئ���ات من طالبي اللجوء نظموا مس���يرة من معتق���ل ’حولوت’ في 

النقب إلى القدس، كي يقولوا إنهم ليس���وا مجرمين وللمطالبة بالحرية 

والحقوق األساس���ية. وقد اعتقلتهم الشرطة بصورة وحشية وأعادتهم 

إلى السجن. وتمت مطاردة آخرين في الصحراء وإعادتهم إلى السجن من 

خالل اس���تخدام العنف. كذلك، فإننا نشهد في األيام األخيرة ممارسة 

سياس���ة جديدة تتمثل بأن الس���لطات تعتقل الالجئين في أنحاء البالد 

بصورة تعسفية وعنيفة«.

وأضاف المنش���ور أن المسيرة هي »تعبير عن التضامن والدعم لنضال 

الالجئي���ن ومن أجل التعبير ع���ن تزعزعنا العميق م���ن التعامل معهم، 

ونحن هنا من أج���ل المطالبة باعتراف وبحقوق لالجئي���ن وبإلغاء قانون 

المتسللين، وهو قانون قاٍس وينتهك حقوق اإلنسان األساسية«. كذلك 

عبر المتظاهرون عن غضبهم من أن شرطيي حرس الحدود اإلسرائيليين 

كان���وا يضعون قفازات جلدية س���وداء خالل المظاهرة. وقالت الش���رطة 

اإلسرائيلية إن الشرطيين لم يتلقوا أوامر بوضع قفازات كهذه. 

وطال���ب »جاك«، وهو أحد المتحدثين في المظاهرة، حكومة إس���رائيل 

بالتعامل مع طالبي اللجوء كبش���ر. وقال »لم نأت إلى إس���رائيل كي نبقى 

هنا، ولم نأت بس���بب العم���ل، وال بحثا عن المال، وإنم���ا جئنا ألنه تجري 

عملية تطهير عرقي في دارفور«. 

وق���ال »عمانوئيل« من أريتريا: »توجد لدينا مش���كلة ف���ي أريتريا، إذ 

يوجد هناك حكم ديكتاتوري. وإذا عدنا إلى دولتنا س���نموت، أو سنكون 

في الس���جن. أنا أريد الحرية وليس السجن. إذا تحسن الوضع في دولتنا 

فسوف نعود إليها، لكن الوضع سيء جدا اآلن. وعلى إسرائيل أن تمنحنا 

الحرية«.

من جانبها قالت المحامية اإلس���رائيلية يفعات س���وليل، الناشطة من 

أجل حق���وق المهاجرين األفارقة وإحدى منظم���ات المظاهرة، لصحيفة 

»هآرت���س«، إنه »حتى لو نجحت الحكومة اإلس���رائيلية بأن تمأل س���جن 

’حولوت’ وسجن ’ساهرونيم’، فإنه سيبقى 90% من الالجئين في شوارع 

المدن، وخاصة في شوارع جنوب تل أبيب، التي أهملت الحكومة والبلدية 

سكانها منذ عشرات الس���نين. وبدال من وضع حلول قابلة للتنفيذ، مثل 

الس���ماح لالجئين بالعمل وتوزيعهم في أنحاء البلد ليعملوا في الزراعة 

والبناء، فإن حكومة إسرائيل مستمرة في حملة التحريض ضدهم«.

قانون جديد يسمح بسجن المهاجرين ل
مدة عام بدون محاكمة

صادق الكنيس���ت، قبل نحو ش���هر، على تعديل لقانون منع التس���لل، 

ينص على أن باإلمكان س���جن مهاجرين جدد م���ن إفريقيا لمدة عام من 

دون محاكمة بسبب التسلل إلى إسرائيل. كذلك ينص التعديل الجديد 

على إقامة معتق���ل جديد للمهاجرين األفارقة، بحيث يكون مفتوحا في 

النهار ومغلقا في الليل. 

وتم افتتاح هذا المعتقل- معتقل »حولوت«- قرب سجن »كتسيعوت« 

في النقب بعد أيام من تعديل القانون، وتم نقل 483 مهاجرا إليه كانوا 

معتقلين في »ساهرونيم«. ومنعت الس���لطات اإلسرائيلية المهاجرين 

المعتقلي���ن من العمل وطولبوا بالمثول لتس���جيل تواجدهم ثالث مرات 

في اليوم، صباحا وظهرا ومس���اء. وفي المقابل تعهدت السلطات بتوفير 

مكان للنوم وطعام وخدمات الصحة والرفاه.

وف���ي األيام األول���ى التي أعقبت فت���ح معتقل »حول���وت« خرجت منه 

مسيرتان احتجاجيتان، انتهتا باعتقال المهاجرين، واستخدام مفتشي 

س���لطة الس���كان والهجرة اإلس���رائيلية العنف ضد المهاجرين. وتلزم 

الس���لطات 217 مهاجرا بالتواجد ف���ي معتقل »حول���وت«، وتحتجز 266 

مهاجرا آخر في معتقل »ساهرونيم« المغلق.

وتش���ير تقارير إعالمية إس���رائيلية إلى أن سلطة الس���كان والهجرة 

اإلس���رائيلية صعدت، في الفت���رة األخيرة، من مالحقته���ا للمهاجرين 

األفارقة الذي يس���كنون في المدن، بادعاء أن���ه ليس بحوزتهم تصاريح 

للتواجد في إسرائيل أو أنهم خرجوا من معتقل »حولوت«. 

لكن من الجهة األخرى، فإن المئات من المهاجرين يشكون من أنهم ال 

ينجحون في تجديد تصاريح تواجدهم في إسرائيل. 

إسرائيل من أوائل الدول التي وقعت
على ميثاق حقوق اإلنسان لكنها تتنكر له

وتش���ير معطيات نش���رها مؤخرا الف���رع اإلس���رائيلي لمنظمة العفو 

الدولية )أمنس���تي(، إلى أنه في العام 2013 يوجد في إس���رائيل حوالي 

55 ألف الجئ وطالب لجوء، معظمهم جاء من أريتريا والس���ودان. وتؤكد 

المنظمة أن هؤالء الالجئين »هربوا من القمع، الحروب األهلية، العبودية، 

التعذيب، المالحقة على خلفية دينية والقتل على خلفية إثنية«.  

وأش���ارت »أمنستي« إلى أن ميثاق حقوق اإلنس���ان من العام 1951 نشأ 

من أجل االستجابة إلى مش���اكل ماليين البشر الذين تحولوا إلى الجئين 

نتيجة »فظائع المحرقة والحرب العالمية الثانية«.

وأكدت المنظمة أن »إس���رائيل كانت الدولة الخامسة التي وقعت على 

الميثاق، في العام 1954، وكان���ت داعمة هامة عندما ناضلت ضد معظم 

الدول من أجل منح حقوق واس���عة وكثيرة لالجئين وطالبي اللجوء. ]لكن[ 

بع���د مرور 60 عاما منذ توقيعها، لم ترِس إس���رائيل في قوانينها حتى 

اآلن واجبها تج���اه هؤالء الالجئين ومس���ؤوليتها ع���ن تزويدهم بملجأ 

مناسب وحقوق يضمنان حياة كريمة لهم«.   

كر أعاله فإن معظ���م الالجئين األفارقة في إس���رائيل جاء من 
ُ
وكم���ا ذ

الس���ودان وأريتريا. وتشير »أمنس���تي« إلى أن أريتريا معروفة منذ فترة 

طويلة بكونها دولة يتم فيها ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان: 

مالحقات عل���ى خلفية دينية وسياس���ية، إخفاء مواطنين واس���تخدام 

التعذيب من جانب السلطات وتحت رعايتها. 

ومن بي���ن الالجئين من الس���ودان يوج���د الكثيرون م���ن الناجين من 

إقلي���م دارف���ور الذين هربوا م���ن مالحقات متواصل���ة وعمليات تطهير 

عرقي للس���كان المدنيين التي تنفذها الحكومة والمجموعات المسلحة. 

ووفقا ل� »أمنس���تي« فإن طالبي لجوء آخرين جاؤوا إلى إسرائيل من جنوب 

السودان، »وهي منطقة تجري فيها عمليات قمع قاسية يرتكبها النظام 

اإلسالمي في الخرطوم، خاصة على خلفية دينية«. 

كذل���ك يصل الجئون أفارقة من دول أخ���رى بينها الكونغو، التي تدور 

فيها حرب أهلية دموية، وأثيوبيا، ميانمار وغيرها. 

وتق���ول »أمنس���تي« وجمعيات إس���رائيلية تعنى بش���ؤون الالجئين 

األفارقة إن الغالبية العظمى م���ن الالجئين تهرب من مواطنها من دون 

أن تكون لديها رغبة واضحة في الوصول إلى إس���رائيل. وتزج السلطات 

اإلس���رائيلية الكثيرين من هؤالء الالجئين في معس���كرات لالجئين من 

دون أن تكون لديه���م إمكانية الحصول على الطع���ام والعالج الصحي. 

»واأله���م م���ن ذلك، ه���و أنه ف���ي كثير م���ن األحيان ال يوج���د في هذه 

المعسكرات التزام بميثاق حقوق اإلنسان، وهم معرضون هناك لمخاطر 

كالتي تسببت بهروبهم من أوطانهم«. 

ويتعرض الكثير م���ن الالجئين للتعذيب واالعتداءات الجنس���ية من 

جانب مهربين في ش���مال ش���رق الس���ودان ومصر، وخاصة في س���يناء. 

وتتكرر الحاالت التي يحتجز فيها مهربون الجئين لمدة شهور ويبتزون 

المال من عائالتهم من أجل إخالء سبيلهم. 

وتش���كل الحدود بين إس���رائيل وس���يناء بوابة لدخ���ول الالجئين إلى 

إس���رائيل، وذل���ك على الرغم م���ن المخاطر التي تته���دد حياتهم لدى 

تجاوزهم الحدود. وقالت »أمنس���تي« إنه توجد شهادات كثيرة ومتكررة 

تتحدث عن مقتل الجئين تعرضوا إلطالق النار من جانب جنود مصريين. 

وأعادت الس���لطات المصرية آالف الالجئين إل���ى الدول التي هربوا منها 

عل���ى الرغم من المخاطر التي تتهددهم هن���اك، بينما يعاني الالجئون 

الذين يبقون في مصر من معاملة سيئة وظروف اعتقال قاسية.

وقالت »أمنس���تي« إنه بعد فترة اعتقالهم في إس���رائيل، يتم إطالق 

س���راح الالجئين إلى الش���وارع  من دون تقديم أية مساعدة لهم. ومنذ 

الع���ام 1948، ل���م يتجاوز ع���دد الالجئي���ن الذين حصلوا عل���ى لجوء في 

إس���رائيل 300 طالب لجوء. وتمنع السلطات اإلسرائيلية اليوم 85% من 

طالبي اللجوء من إجراءات للحصول على مكانة الجئ.

محاوالت إسرائيلية لطرد آالف الالجئين
معان���اة الالجئين األفارقة والمخاطر التي تته���دد حياتهم، لم تمنع 

السلطات اإلسرائيلية، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 

من وضع خطط لطردهم من إسرائيل. وأعلنت إسرائيل، في نهاية شهر 

آب الماضي، أنها س���تطرد نحو 50 ألف الجئ من الس���ودان وأريتريا إلى 

أوغندا بعد أن أبرمت صفقات أسلحة ومعدات زراعية ستزودها إسرائيل 

إلى أوغندا، فيما عبر الجئون عن مخاوفهم من نقلهم إلى دولة إفريقية.

وأعلن وزير الداخلية اإلس���رائيلي، جدعون س���اعر، أن إسرائيل ستنفذ 

عملية طرد واس���عة لالجئين من الس���ودان وأريتريا إل���ى »دولة ثالثة« 

ستس���توعب الالجئين األفارقة وأنها تش���كل محطة لينتقلوا منها إلى 

دولهم. وأفادت تقارير صحافية إسرائيلية، في حينه، أن حجاي هداس، 

مبعوث نتنياه���و الخاص، هو الذي أبرم الصفقة م���ع أوغندا، فيما أعلن 

ساعر أن إسرائيل ستتخذ إجراءات ضد من يرفض المغادرة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة »هآرتس«، في 29 آب الماضي، أن إسرائيل 

حس���نت عالقاتها مع أوغندا بشكل كبير جدا خالل السنوات األخيرة وأن 

هذه الدولة كانت هدف���ا لزيارات متكررة لوزير الخارجية اإلس���رائيلي، 

أفيغدور ليبرمان، ونائبه خالل والية الحكومة السابقة، داني أيالون.

وكان عضو الكنيس���ت دوف حني���ن، من كتلة الجبه���ة الديمقراطية 

للسالم والمساواة، قد كشف في شهر شباط الماضي أن حكومة إسرائيل 

تخط���ط لطرد الالجئين إل���ى أوغندا، لكن الحكومة اإلس���رائيلية فرضت 

تعتيما حول اس���م »الدولة الثالثة« وس���محت بالكشف عنها في نهاية 

آب الماضي. 

وقالت »هآرتس« إنه في مركز العالقات التجارية بين إسرائيل وأوغندا 

صفقات في مجال التكنولوجيا الزراعية وصفقات أس���لحة ش���ملت وفقا 

لتقارير أجنبية تزويد أوغندا بمدافع وراجمات وعتاد للمراقبة وتحسين 

طائرات مقاتلة قديمة وطائرات صغيرة من دون طيار إضافة إلى تدريب 

قوات، كما تقدم إسرائيل مساعدات لجهاز الصحة في أوغندا. لكن هذه 

»الصفقة« لم تخرج إلى حيز التنفيذ بعد أن رفضت أوغندا تطبيقها.

وكشفت صحيفة »غلوبس« االقتصادية اإلسرائيلية، الشهر الماضي، 

ع���ن أن نتنياه���و أبرم اتفاق���ا مع محرر الش���ؤون الدولي���ة في صحيفة 

»يس���رائيل هيوم«، بوعاز بيس���موت، الذي كان س���فيرا إلس���رائيل في 

موريتانيا. 

ووفقا للصحيفة فإن نتنياهو كان ينوي تعيين بيس���موت في منصب 

»مدير مش���روع خارجي خاص بموضوع إبعاد المتس���للين«، مقابل راتب 

شهري بمبلغ 30 ألف ش���يكل، ومكافأة بمبلغ 200 ألف شيكل إذا تمكن 

من التوصل إلى طرد 2500 الجئ. 

وأضاف���ت الصحيف���ة أن نتنياهو اختار بيس���موت على ض���وء خبرته 

وتجربته في العمل الدبلوماس���ي في الق���ارة اإلفريقية. وكانت مهمته 

تقضي بأن يتوصل إلى اتفاقات مع دول إفريقية توافق على اس���تقبال 

الجئي���ن أفارقة وصلوا إلى إس���رائيل. لكن هذا االتفاق لم يخرج إلى حيز 

التنفيذ أيضا.

وترافق الحملة اإلسرائيلية ضد الالجئين األفارقة تصريحات لمسؤولين 

إس���رائيليين، بينها أنهم »يشكلون خطرا على الطابع اليهودي للدولة«. 

كذلك يتهم هؤالء المس���ؤولون النشطاء اإلس���رائيليين الذين يعملون 

على مساعدة الالجئين بأنهم »ينتمون إلى اليسار الراديكالي ويسعون 

إلى إقام���ة دولة ثنائية القومية ودولة جمي���ع مواطنيها، والقضاء على 

الدولة اليهودية الصهيونية«!. 

إسرائيل مستمرة في مالحقة الالجئين
األفارقة حتى طردهم عن بكرة أبيهم!

معسكرات  في  الالجئين  تحتجز  إسرائيل  اإلنسان:  حقوق  *منظمات 

هناك  تعريضهم  ويــتــم  ــان  ــس اإلن حــقــوق  بميثاق  ــزام  ــت ال دون  مــن 

األصــلــيــة* ــم  ــه ــان أوط بــهــروبــهــم مــن  كــالــتــي تسببت  ـــى مــخــاطــر  إل

كتب سليم سالمة:

االعت���داءات المتج���ددة التي نفذها المس���توطنون على 

قريتي قصرة ومادما وأهاليهم���ا في محافظة نابلس خالل 

األي���ام األخيرة تش���كل حلقة أخ���رى جديدة في سلس���لة 

متواصلة، لم تتوقف أبدا، م���ن االعتداءات العنصرية التي 

ينفذها المس���توطنون المس���تعمرون على البشر والشجر 

والحج���ر في مختلف قرى وم���دن الضفة الغربي���ة منذ بدء 

االحت���الل وانط���الق مش���روع االس���تيطان الكولونيالي في 

المناطق الفلسطينية. 

وم���ن المعروف أن ه���ذه االعتداءات لم تك���ن لتجري لوال 

تواطؤ الس���لطات اإلس���رائيلية المختصة، وف���ي مقدمتها 

قوات جيش االحتالل والش���رطة ووسائل اإلعالم، ناهيك عن 

النيابة العامة، بل والمحاكم اإلس���رائيلية وتقديمها الدعم 

المباش���ر لهؤالء المس���توطنين في اعتداءاتهم الفاش���ية 

المتواصلة، سواء بتوفير الحماية الميدانية لهم أو بالصمت 

حي���ال اعتداءاتهم وممارس���اتهم أو بالتعامل معهم ومع 

اعتداءاتهم بقفازات من حرير. 

ولم يكن اس���تثناء أو س���ابقة هروع قوات الجيش لتأمين 

الحراس���ة والحماية للمس���توطنين المعتدي���ن، بل وتوفير 

»مظلة« لهم لتنفيذ اعتداءاتهم، كما نشرت بعض وسائل 

اإلع���الم اإلس���رائيلية، قبل أن يق���وم الجن���ود »بتخليص« 

مجموعة المستوطنين المعتدين الذين احتجزهم األهالي 

في قصرة. 

وهذا ما ع���ادت إلى تأكيده، مج���ددا، منظمة »يش دين« 

اإلس���رائيلية )منظم���ة متطوعي���ن لحقوق اإلنس���ان( حين 

قال���ت، ف���ي أعقاب ما ج���رى في قري���ة قص���رة: »إذا كنتم 

تس���ألون أنفس���كم ماذا فعل الجيش لدى اكتشافه تحرك 

المس���توطنين الملثمي���ن يهبطون نحو قري���ة قصرة؟ فإن 

الجواب هو � ال شيء!«!

وكانت منظم���ة »يش دين« قد أصدرت، ف���ي أواخر العام 

المنته���ي 2013، ورقة معطي���ات محدثة ح���ول اعتداءات 

المستوطنين اإلس���رائيليين على أش���جار الزيتون وأشجار 

أخ���رى في ق���رى الضف���ة الغربي���ة تؤكد حقيق���ة التواطؤ 

الس���لطوي الرس���مي المتعدد الرؤوس مع هؤالء المعتدين 

وتوفير مظلة الحماية الواسعة لهم، مما يعني تشجيعهم 

على مواصل���ة هذه الجرائ���م، وليس فقط ع���دم محاربتها 

ومحاولة لجمها. 

الشرطة تغلق 4ر97% من ملفات التحقيق
وتضمن���ت الورق���ة، التي ص���درت يوم 21 تش���رين األول 

2013، معطيات محدثة عن »فش���ل« الش���رطة اإلسرائيلية 

ف���ي »لواء يهودا والس���امرة« )»لواء ش���اي«( ف���ي التحقيق 

في اعتداءات المس���توطنين التي ت���م خاللها قطع، إحراق، 

إتالف وسرقة أش���جار زيتون وأش���جار فاكهة أخرى تابعة 

للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد جاء نشر 

هذه المعطيات الجديدة على خلفية موسم قطف الزيتون، 

بعد أن تم خالل األس���ابيع األخيرة توثيق الكثير من حاالت 

استهداف األشجار في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وأك���دت الورق���ة، اس���تنادا إل���ى المعطي���ات الت���ي تم 

توثيقه���ا، أن 4ر97% م���ن ملفات التحقي���ق التي فتحتها 

الشرطة اإلس���رائيلية في »لواء يهودا والسامرة« في أعقاب 

استهداف أش���جار الزيتون التابعة لمواطنين فلسطينيين 

في الضفة الغربية قد تم إغالقها!! معتبرة أن هذه النتيجة 

تمثل »فش���ال ذريعا« في عمل الش���رطة ومس���ؤوليتها عن 

التحقي���ق في ه���ذه »المخالفات« وتقدي���م مرتكبيها إلى 

المحاكمة، س���يما وأن ه���ذه االعتداءات التي تس���تهدف 

أش���جارا مثمرة، غالبيتها أش���جار زيتون إلى جانب أش���جار 

اللوز والليمون والتين وغيرها، »قد أصبحت، خالل الس���نوات 

األخيرة، أحد أبرز رموز االحتالل«! 

وتش���ير الورقة، في باب »الخلفية«، إلى أن إتالف أش���جار 

الزيتون وأش���جار أخرى تابعة للفلس���طينيين يشكل »مسا 

قاس���يا بممتلكاتهم ويمس بصورة مباش���رة برفاهيتهم، 

نظ���را لكون الغالبية العظمى من الس���كان الفلس���طينيين 

في الضفة الغربية يعتمدون في معيش���تهم على الزراعة 

كمصدر دخل رئيس، وفي مقدمة ذلك قطاع أشجار الزيتون 

الذي يوف���ر الدخل والعمل لحوال���ي 100 ألف عائلة«، فضال 

عن أن »المواطنين الفلس���طينيين يعتبرون أشجار الزيتون 

بمثابة رمز وطني وثقافي، ولهذا فإن الهدف منها، من بين 

أشياء أخرى، هو المس بهويتهم وثقافتهم«!

وتعرض »يش دين« معطياتها الجديدة هذه وفق توزيعة 

جغرافية، بواس���طة خارطة تكش���ف عن »مناطق االحتكاك« 

التي تم فيها توثيق عدد كبير بشكل خاص من االعتداءات 

على األشجار، س���واء بإلحاق ضرر جزئي بها أو إتالفها كليا. 

وهذه المناطق معروفة جيدا للجيش وللشرطة اإلسرائيليين، 

وهي تشكل بؤرا لألعمال الجنائية التي يقترفها »مواطنون 

إس���رائيليون« بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم 

بصورة يومية وعلى مدار أيام السنة كلها. وتشير معطيات 

»يش دين« إلى أن القرية الفلسطينية التي عانت من العدد 

األكبر من االعتداءات على أشجارها المثمرة هي قرية بورين 

)في محافظة نابلس(.

وفي األرقام، وثّ�قت منظمة »يش دين« في الفترة الواقعة 

بين العام 2005 وحت���ى حزيران من العام 2013، 211 اعتداء 

تم في أعقابها فتح ملفات تحقيق في الش���رطة في أعقاب 

االستهداف المتعمد ألش���جار مثمرة في قرى مختلفة في 

تقرير منظمة »يش دين« الحقوقية اإلسرائيلية:

الشرطة اإلسرائيلية أغلقت نحو 98 بالمئة من ملفات التحقيق 
في اعتداءات المستوطنين على األشجار في الضفة الغربية!

*هذه النتيجة تمثل »فشال ذريعا« في عمل الشرطة )في »لواء يهودا والسامرة«( وتنصال من 

مسؤوليتها عن التحقيق في هذه »المخالفات« وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة، سيما وأن 

هذه االعتداءات التي تستهدف أشجارا مثمرة، غالبيتها أشجار زيتون إلى جانب أشجار اللوز 

والليمون والتين وغيرها، »قد أصبحت خالل السنوات األخيرة أحد أبرز رموز االحتالل«!*

أنحاء الضف���ة الغربية، وتثبت الورق���ة تفاصيل عينية عن 

هذه الحاالت جميعا. وهذا، عالوة على عش���رات االعتداءات 

األخرى التي تم خاللها إتالف محاصيل زراعية، مثل اقتالع 

أش���تال الخضروات، ح���رق حقول الحنطة والش���عير، إتالف 

الدفيئات الزراعية وإلحاق الضرر بمحاصيل أخرى. وتش���مل 

المعطيات، كذلك،  15 حادثة اعتداء أخرى تم توثيقها من 

قبل باحث���ي »يش دين« وتم خاللها إح���راق حقول زيتون، 

لك���ن لم تتوفر أدلة قاطعة عل���ى أن الحديث يدور عن حرق 

واستهداف متعمدين. 

لك���ن المنظمة تؤكد، من جانب آخ���ر، أن »هذه المعطيات 

تش���مل فقط االعتداءات التي تم توثيقها من جانب »يش 

دين« نفس���ها، ولذا فهي ال تش���مل جميع االعتداءات التي 

تعرضت لها األش���جار في الضفة الغربية خالل تلك الفترة، 

والتي يزيد عددها عما ورد بكثير بالطبع«! وإلى جانب ذلك، 

ال تشمل هذه المعطيات، أيضا، الحاالت التي قامت منظمة 

» يش دين« بتوثيقها غير أن المش���تكين اختاروا، ألسباب 

شتى، عدم تقديم شكاوى في الشرطة.

تنصل تام من المسؤولية!
ومع ذلك، ترى »يش دين« أن هذه المعطيات، وإن تكن غير 

شاملة، تقدم صورة واسعة تتيح مسؤولية وجدية الشرطة 

اإلس���رائيلية )في »لواء يهودا والسامرة«( في التحقيق في 

هذه االعت���داءات وتقديم مقترفيها إلى المحاكمات.  فمن 

بين الملفات ال� 211 التي تم فتحها، كما ورد، قامت الشرطة 

بإغالق 183 ملفا، بينما لم تنته سوى 4 ملفات فقط بتقديم 

لوائح اتهام ضد المعتدين. ويعني هذا أن ما نسبته 4ر%97 

من تلك الملفات تم إغالقها، بس���بب تقصير الشرطة و/ أو 

تواطئها مما ح���ال دون نجاحها في العثور على المعتدين 

وإلقاء القبض عليه���م و/ أو إخفاقها في جمع ما يكفي من 

األدلة لتقديم الجناة إلى المحاكمة. وتشير المنظمة، هنا، 

إلى حقيقة كون هذه النسبة بارزة واستثنائية بوجه خاص 

بالنظ���ر إلى كونها أعلى حتى من »نس���بة الفش���ل« العامة 

التي »حققتها« ش���رطة »لواء شاي« في مجال التحقيق في 

االعتداءات المختلفة التي نفذها »مواطنون إس���رائيليون« 

)المستوطنون( ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم 

في الضفة الغربي���ة خالل الفترة ذاته���ا، والتي بلغت في 

اإلجمال %84! 

وتقدم هذه المعطيات، في نظر منظمة »يش دين«، دليال 

صارخا على أن »قدرة شرطة لواء شاي على الكشف عن الجناة 

في مجال اس���تهداف أشجار الفلس���طينيين، إلقاء القبض 

عليه���م ثم تقديمه���م إلى المحاكمة، ه���ي قدرة متدنية 

جدا، بل تكاد تكون معدومة«! وتسند المنظمة ُحكمها هذا، 

فضال عن األرقام اإلجمالية، إلى التسويغات التي اعتمدتها 

الشرطة إلغالق تلك الملفات: فقد أغلقت 166 ملفًا بحجة أن 

»المخالف غير مع���روف«، وأغلقت 20 ملفا بحجة »عدم توفر 

أدلة كافية«، وأغلق���ت ملفين اثنين بحجة »انعدام التهمة 

الجنائية« )قامت »يش دين« بتقديم استئناف على القرار 

بشأن أحدهما بعد أن بّين فحص أجرته أن إجراءات التحقيق 

فيه لم تستكمل!(. وأغلقت الشرطة 3 ملفات دون اإلبالغ عن 

علة اإلغ���الق، بينما أعلنت أن ملفي���ن اثنين قد »ضاعا« ولم 

يتم استكمال التحقيق بشأنهما!!

وس���ّجلت المنظمة أنه حتى موعد نش���ر ورقة المعطيات 

هذه، ال يزال لدى الش���رطة 14 ملفا ع���ن اعتداءات مختلفة 

على األش���جار، في مراحل مختلفة م���ن التحقيق، 5 ملفات 

م���ن بينها تم فتحها إثر اعت���داءات وقعت في العام 2013 

و8 ملف���ات أخرى إثر اعتداءات وقعت في العام 2012 وملف 

واحد ال يزال قيد التحقيق منذ العام 2009، بانتظار الحصول 

على رأي استشاري من دائرة األراضي في »اإلدارة المدنية« 

بخصوص »مكانة األرض«!!

وتعقيبا على معطيات هذه الورقة، قالت نوعا كوهن، من 

قسم األبحاث في »يش دين«، إن »مناطق االحتكاك معروفة 

جيدا للجيش وللش���رطة، وعلى الرغم من ذلك يترك الجيش 

اإلس���رائيلي المواطنين الفلس���طينيين وممتلكاتهم في 

هذه المناطق عرضة العت���داءات عنيفة ومتكررة من جانب 

المس���توطنين. وزي���ادة على ه���ذا، ثمة دالل���ة واضحة لما 

يتعلق بإخفاق الش���رطة المتواصل ف���ي التحقيق وتقديم 

المعتدين إلى العدالة: التنصل التام من المسؤولية وترك 

ه���ذه المناطق وس���كانها رهينة لنزعات جه���ات متطرفة 

وعنيفة«!

القانون، ظاهريا فقط!
منظمة »ي���ش دين« الت���ي تعالج، بالتوثي���ق والتحقيق 

والمتابع���ة، اعت���داءات المس���توطنين عل���ى المواطني���ن 

الفلس���طينيين وممتلكاته���م في الضف���ة الغربية، كانت 

أصدرت في ش���هر أيلول العام 2006، تقريرا خاصا بعنوان 

»القان���ون، ظاهريا فق���ط - تطبيق القانون عل���ى مواطنين 

إسرائيليين في الضفة الغربية«، تضمن ما رسمته المنظمة 

من صورة قاس���ية حول تقاعس وإحجام س���لطات االحتالل 

المختلفة عن تطبيق القانون على المستوطنين إسرائيليين 

الذي���ن يقومون باالعت���داء على حقوق الفلس���طينيين في 

الضفة الغربية ويعتدون على ممتلكاتهم بصورة منهجية.

وقد كش���ف التقري���ر إي���اه النق���اب ع���ن الديناميكية 

التي تؤدي إلى ع���دم تطبيق القانون بص���ورة ناجعة على 

المس���توطنين )»المواطني���ن اإلس���رائيليين«( في الضفة 

الغربية والذين يرتكبون مخالفات ضّد الفلس���طينيين، بما 

يش���مل إخفاقات خطيرة في جميع مراح���ل عملية تطبيق 

القان���ون. وقد أك���د التقرير، الذي أعّد اس���تنادا إلى فحص 

أساس ومعمق لعش���رات ملفات التحقيق، أن التقاعس، بل 

التواط���ؤ، يبدأ منذ لحظ���ات تنفيذ االعت���داء، إذ أن الجنود 

الذي���ن يتواجدون في موقع االعت���داء يغضون الطرف عنه 

ف���ي غالبية الحاالت؛ ث���م في مرحلة تقديم الش���كوى يتم 

وضع العديد من العراقي���ل، الطبيعية والبيروقراطية، أمام 

الفلسطينيين الذين يبغون تقديم شكاوى ضّد المعتدين 

عليهم، ثم »المش���اكل« التي تواجه عملي���ة التحقيق في 

الش���كاوى المقدمة. وأظهر التقرير العديد من القصورات 

المتكررة في أساليب التحقيق، وخاصة عدم استنفاد جميع 

إج���راءات التحقيق المطلوبة، بل عدم إجراء أي تحقيق أصال 

في كثير من الحاالت، ولو بصورة ظاهرية وشكلية!

اقتالع األشجار: مشهد من قرية برقة.
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

طرحت انتخابات الس���لطات المحلية في إسرائيل، التي 

جرت في تش���رين األول الفائت، موضوع الفساد في هذه 

السلطات في جدول األعمال العام وخاصة في ضوء اعتبار 

ثالثة رؤس���اء س���لطات محلية فازوا بوالية أخرى في تلك 

االنتخاب���ات المحلية، أن الجمهور حكم ببراءتهم، بعد أن 

قدم���ت النيابة العامة لوائح اتهام ضدهم بتهم فس���اد 

وتلقي رش���ى في األشهر األخيرة، وعلى أثر ذلك أصدرت 

المحكم���ة العليا قرارات بإقصائهم عن مناصبهم، لكنها 

لم تمنعهم من الترشح لهذه االنتخابات. والملفت أنه تم 

انتخاب رؤساء السلطات هؤالء بأغلبية كبيرة من األصوات. 

وه���ؤالء الثالثة ه���م رئي���س بلدية بات يام ش���لومي 

لحياني، ورئيس بلدية رامات هش���ارون إسحق روخبرغر، 

ورئيس بلدية نتسيرت عيليت شمعون غابسو. 

ويواجه هؤالء الثالثة حاليًا التماسات تم تقديمها إلى 

المحكمة اإلسرائيلية العليا وتطالب بإعادة إقصائهم عن 

مناصبهم بسبب االتهامات الموجهة ضدهم، إلى جانب 

خوضهم معركة قضائية تتعلق بهذه التهم.

ويوض���ح المقال المنش���ور في هذه الصفح���ة الحاالت 

واألوضاع التي يمكن أن تتفش���ى فيها حاالت فساد تظل 

بعيدة عن أعين »حراس القانون«.  

إعادة انتخاب رؤساء سلطات
محلية متهمين بقضايا فساد

الحكم المحلي والحكم 
المركزي - توزيع الصالحيات

هناك أيضا تناقض تام، فيما يتعلق بمجاالت الصالحية 

والمس���ؤولية، بين الحكم المحلي وبي���ن الحكم المركزي.  

ويرتبط ه���ذا التناقض، أو التض���ارب، بالتوزيع الوظيفي 

لمجاالت عمل ونش���اط المس���تويين. فم���ن جهة، هناك 

الدول���ة، المس���ؤولة عن النظام العام ف���ي جميع المناطق 

الخاضعة لس���يادتها، وهناك في الجهة األخرى، السلطة 

المحلي���ة، التي يفترض أن تقوم بعدد من وظائف الدولة.  

ويكمن مصدر هذه المسؤولية في عدد من سمات السلطة 

المحلية: مس���ؤوليتها الش���املة تجاه رفاهية الس���كان؛ 

أفضليتها التنفيذية بحكم قربها من السكان؛ إضافة إلى 

كونه���ا هيئة منتخبة وتمثيلي���ة، يمكن أن تتخذ قرارات 

تعبر بش���كل أفضل عن رغبات وأولويات الس���كان.  وعلى 

س���بيل المثال فإن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن 

األمن العام في حين تتولى الس���لطة المحلية المسؤولية 

عن ترتيبات الحماية المطلوبة في المالجئ.

غي���ر أن الس���لطة المحلية يمك���ن أن تس���تغل أحيانا 

الميزانيات التي تحولها الدولة إليها لتمويل غرض محدد 

- كصيان���ة المالجئ مثال - لغرض آخ���ر. ويمكن القول إنه 

تنشأ هنا »مشكلة وكيل« مركبة: فالسلطة المحلية تعمل 

كممثل للدولة وكممثل لجمهور الس���كان في ذات الوقت، 

غي���ر أن هاتين المهمتين ال تنس���جمان مع���ًا بالضرورة. 

فضال ع���ن ذلك، فإن من الممكن أن تكون هناك أيضا لكال 

الس���لطتين )الس���لطة المحلية والدولة( مصالح متضاربة 

وغير سليمة. 

 إل���ى ذلك، ف���إن لعالقة التموي���ل المالي بي���ن الحكم 

المحلي والحكم المركزي بع���دًا إضافيا: فإذا ألقت الدولة 

عل���ى الس���لطة المحلية مهم���ات معين���ة دون تزويدها 

بالتموي���ل المال���ي المالئم، وعملت ف���ي الوقت ذاته على 

الحد من قدرتها )أي قدرة الس���لطة المحلية( في الحصول 

عل���ى مدخ���والت ذاتية )مثال ع���ن طريق الحد من نس���ب 

ضريبة الس���كن - األرنونا( فإن الس���لطة المحلية ستواجه 

صعوبة عندئٍذ ف���ي النهوض بالمهام واألهداف الموكلة 

إليها.  ولكن، إذا كانت الدولة ال تتيح لها تزويد الس���كان 

بالخدم���ات التي يطالبون بها، فمن الممكن أن تنش���أ في 

الكثير من األحي���ان، مخالفات قانونية مؤسس���ية. عالوة 

عل���ى ذلك، ونظ���رًا ألن الحكومة ذاتها ترت���اب في أعمال 

وإدارة السلطة المحلية، فمن الممكن أن ال تقوم الحكومة 

بتحويل ميزانيات كافية لتمويل مهام وأنش���طة السلطة 

المحلية، ومثل هذا الوضع يؤدي إلى خرق منهجي للقانون 

ويصعب القدرة المؤسس���ية على المطالبة بكشف حساب 

وتحمل مسؤولية عن أنشطة في مجال السلطة البلدية. 

لجان التنظيم والبناء
وترخيص األشغال

إن التوزيع المعقد لمجاالت الصالحيات والمس���ؤوليات 

بي���ن الحكم المحلي والحكم المركزي قائم أيضا في مجال 

التخطي���ط والبن���اء. فاللج���ان المحلية للتنظي���م والبناء، 

التابعة للس���لطات المحلية، تحسم إلى حد كبير قيمة أي 

عقار ذي طاقة اقتصادي���ة. وتولد هذه البنية التنظيمية 

بطبيعته���ا طاق���ة وقابلية للفس���اد في اللج���ان المحلية 

)للتنظي���م والبناء(، بغ���ض النظر عن النظم الملموس���ة. 

كذل���ك فإن األنظمة المتبعة في إس���رائيل، أي القرار  بأن 

يترأس هذه اللجان منتخب���ون محليون من قبل الجمهور، 

تؤثر بدورها على حجم الفساد: فمن جهة، من المشكوك 

في���ه أن يكون موظف���و الدولة هم المفت���رض أن يتخذوا 

الق���رارات المتعلق���ة بالتخطيط على المس���توى المحلي، 

ذل���ك ألن مثل هذه القرارات، الت���ي تؤثر على واقع البلدة 

أو المدين���ة، م���ن المهم أن تتخذ من قبل س���كان المكان 

أنفس���هم. فضال عن ذلك، فإنه من غير الواضح إذا ما كان 

القرار بتعيين موظفي الدولة، أي موظفي الحكم المركزي، 

يساهم في الحد من الفساد. 

من جهة أخ���رى، فإن لجان التخطيط والتنظيم المحلية، 

التي يش���غل عضويتها ممثلون للجمهور على المستوى 

البل���دي، عرضة لضغ���وط محلية، وتتأث���ر أحيانا بمصالح 

ش���خصية ألعضاء المجل���س البلدي أو المحلي. فس���هولة 

إمكانية أن ينتخب شخص ما لعضوية المجلس، إلى جانب 

حجم الصالحيات التي تتمتع بها لجان التخطيط المحلية، 

تحول هذه األخيرة إلى مركز ج���ذب لذوي المصالح. ففي 

يوم دراسي حول موضوع التخطيط والبناء، عقد في شهر 

ش���باط من العام 2008، قال وزير الداخلية في حينه، مئير 

ش���طريت، »إن ما يحدث اليوم في اللجان المحلية، ش���يء 

مخز بكل بساطة. هناك ش���عور بوجود الكثير من الفساد 

وعدم االستقامة في عمل هذه اللجان«. 

كذلك فإن الرقابة وتطبيق القوانين في مجاالت ترخيص 

األعم���ال والبن���اء، يخضعان أيضا لمس���ؤولية الس���لطات 

المحلي���ة. ومثلما أن الدولة غي���ر معنية أو غير قادرة على 

تولي مسؤولية اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالتخطيط، 

فإنها غير معنية أيضا، وربما غير قادرة أو مؤهلة، لمراقبة 

كافة أن���واع مخالفات البناء على المس���توى المحلي. وفي 

الظاهر، فإن مفتشا يقظا في بلدة ما، يستطيع أن يشخص 

ويرصد مخالفات أو تجاوزات في أعمال البناء بصورة أفضل 

من موظف تابع للدولة. كذلك فإن الشرطة تواجه صعوبة 

في تحري ومراقبة مخالفات البناء وترخيص األعمال التي 

ترتكب على المس���توى المحلي، وم���ن هنا فإن جل جهود 

وأعمال الكشف والتحقيق )التحري( ملقاة على عاتق وحدة 

المراقبة والتفتي���ش القطرية التابعة ل���وزارة الداخلية، 

وعلى المفتش���ين التابعين للس���لطة المحلي���ة، والذين 

يخضعون لمس���ؤولية مهندس الس���لطة البلدية.  غير أن 

األولى )الوحدة القطرية( تخضع لتأثير اعتبارات سياسية 

لوزي���ر الداخلي���ة، فيما تتأثر تل���ك االعتب���ارات بدورها 

باعتبارات من هذا النوع أو ذاك، لرئيس السلطة المحلية.  

وفي المحصلة ف���إن التحقيقات في هذه المواضيع تتأثر 

باعتبارات سياسية، غير مشروعة بالضرورة. 

مشاكل إضافية 
تعزز طاقة الفساد

تعتبر السلطة المحلية مركزا للتشغيل.  

ففي الس���لطات المحلية التي تعاني من تفشي البطالة، 

تش���كل الس���لطة المحلية أحد مصادر التشغيل الكبرى.   

ويولد هذا األمر ضغوطا على رئيس الس���لطة المحلية من 

أجل زيادة عدد العاملين في س���لطته بشكل غير قانوني، 

وتعيي���ن مقربين في وظائف ومناصب في الس���لطة، وما 

ش���ابه. كذلك فإن لحملة االنتخاب���ات وطريقة االنتخابات 

تأثيرا على الفس���اد في الحكم المحلي.  فالقانون ال يجيز 

تمويل حملة انتخابات رئيس السلطة المحلية، إال بموجب 

عدد المقاعد التي تحص���ل عليها قائمته في االنتخابات. 

وهذا األمر يمكن أن يشجع رؤساء السلطات على الحصول 

على تمويل بطرق غير س���ليمة وخلق ش���بكة عالقات غير 

س���وية بين المتبرعين والمتنافس���ين.  كذلك فإن رئيس 

الس���لطة يحت���اج إلى إقامة ائت���الف والى تأيي���د و دعم 

المجلس المحل���ي، وهو ما يظهر ف���ي الكثير من األحيان 

كمهمة صعبة جدًا، تشجع على أعمال غير مقبولة. 

هناك مجموعة أخرى من المش���اكل مرتبطة بقوة ونفوذ 

رئيس الس���لطة وغياب التوازنات والكوابح. وباإلضافة إلى 

أن رئي���س الس���لطة المحلية يتمتع بصالحيات واس���عة، 

فإن���ه ال توجد حاليًا قي���ود على عدد الوالي���ات )الفترات( 

الت���ي يمكن له إش���غالها.  إلى ذل���ك، ال يوجد فصل بين 

السلطات على المس���توى المحلي، كما أنه ال تتوفر رقابة 

فعال���ة وناجعة على قراراته وأعمال���ه.  وبصورة عامة فإن 

المجلس المحلي ال يعمل كسلطة رقابة فعالة، وذلك على 

األقل بحكم أن معظم أعضاء المجلس ال يتلقون أجرا مقابل 

عملهم. هذا األمر يحد بطبيعة الحال من حجم ومس���توى 

الرقابة، ولعل الشيء الذي ال يقل خطورة، يتمثل في كون 

حراس القانون - المستش���ار القانون���ي ومراقب الداخلية 

ومحاس���ب البلدي���ة - يتبع���ون إداري���ًا لرئيس الس���لطة 

المحلية، وبالتالي فإن بقاءهم في مناصبهم مرهون برغبة 

ومش���يئة رئيس الس���لطة في مواصلة تشغيلهم. ومما ال 

ريب فيه أن تبعيتهم هذه للش���خص الرئيسي المفروض 

أن يخضع لمراقبتهم، يمس بقدرتهم على أداء مهمتهم 

وعملهم، وينتقص بطبيعة الحال من فعالية ونجاعة ردع 

رئيس السلطة وموظفين كبار آخرين في السلطة المحلية 

عن التورط في أعمال فساد. 

البيروقراطية
تحتاج منظوم���ة القواني���ن ومجمل اللوائ���ح واألنظمة 

الرسمية في الحكم المحلي إلى مراجعة وإنعاش ومواءمة 

للواقع. ويقول مراقب الدولة إن هناك معطيات تشير إلى 

وجود »عالقة بي���ن البقرطة وبين انع���دام النجاعة وذلك 

نتيجة كث���رة القوانين واألوامر واإلج���راءات والتعليمات 

الصارمة، والت���ي يمكن أن تكون في الظاهر وظيفية، غير 

أنها تحول عمليا دون قيام القطاع البلدي بتنفيذ المهام 

الموكلة إليه«.  باإلضافة إل���ى ذلك فإن »عدم التالؤم بين 

القواع���د واألع���راف وبين الواقع الذي نش���أ عل���ى امتداد 

الس���نوات يؤدي إلى ع���دم تطبيق القواعد، وعلى س���بيل 

المث���ال، فيما يتعل���ق بإجراء ع���رض الميزانية لمصادقة 

وزارة المالية« )من تقرير مراقب الدولة، للعام 2007( .

وإذا افترضن���ا أن س���لطة القانون بمفهومها الرس���مي 

تساهم في الحد من الفساد، فإن الخرق الممنهج للقانون 

يمكن أن يؤدي إلى زيادة هذا الفساد. 

أخي���رًا، ال بد م���ن التأكي���د أن غياب اهتم���ام الجمهور، 

واالهتمام المحدود من جانب وس���ائل اإلع���الم القطرية، 

بما يحدث في الحكم المحلي، يؤثر بدوره أيضا على حجم 

الفساد في السلطات المحلية.  

وف����ي لقاء خ����اص عقد ف����ي مق����ر الكنيس����ت )البرلمان( 

اإلسرائيلي في كانون الثاني 2008، بمناسبة اليوم العالمي 

لمكافحة الفس����اد، قال المستش����ار القانوني للحكومة إن: 

»السلطات المحلية تش����كل إحدى البؤر األكثر جالء ألعمال 

الفساد بأنواعه وأشكاله المختلفة، رشى، تعيينات مخالفة 

لألص����ول والقواعد، وتالعب في العط����اءات، وغير ذلك. وأود 

التذكي����ر بأنه ج����رى خالل األع����وام الخمس����ة األخيرة فتح 

حوالي 50 تحقيقًا ضد رؤساء س����لطات محلية، ناهيكم عن 

التحقيقات التي فتحت ضد موظفين آخرين ...«.

أخي���رًا ف���إن المعرفة والمعطي���ات المتاح���ة فيما يتعلق 

بالفساد السلطوي  بش���كل عام، والفساد في الحكم المحلي 

بش���كل خاص، ال يتيحان إصدار أحكام قاطعة ورس���م صورة 

ش���املة وواضحة في هذا الص���دد. ومع ذلك ف���إن التحليل 

البنيوي يش���ير إلى وجود طاقة عالية للفساد في الكثير من 

الس���لطات المحلية.  وحتى نتمكن م���ن معالجة هذه اآلفة، 

يتعي���ن علينا بادئ ذي بدء أن نقر بوجود المش���كلة وليس 

أقل من ذلك، وتشخيص وتحديد األسباب التي تقبع خلفها.

 ______________________

)*( أســــتاذ جامعي. هذا المقال ظهر في العدد األخير من نشــــرة 

»برلمانــــت« )برلمان( اإللكترونية الدوريــــة التي يصدرها  »المعهد 

اإلسرائيلي للديمقراطية« – القدس.  ترجمة خاصة. 

عن الفساد في الحكم المحلي في إسرائيل

» صــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

شلومو ساند
اختراع »أرض إسرائيل«

ترجمة:
انطوان شلحت   و   أسعد زعبي

هذا الكتاب هو الجزء الثاين مام ميكن اعتباره ثالثية يقّدم من خاللها 

أبيب،  تل  جامعة  يف  املعارص  التاريخ  أستاذ  ساند،  شلومو  الربوفسور 

إعادة نظر جذرية يف جملة من املسلامت الصهيونية الصنمّية الكاذبة 

عرب إخضاعها إىل محاكمة تاريخية متأنية وصارمة ومدروسة.

وكان الجزء األول منها هو كتاب »اخرتاع الشعب اليهودي«، وسبق أن 

صدر برتجمة عربية عن املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية- مدار. 

أّما الجزء الثالث منها فهو كتاب بعنوان »كيف مل أعد يهودياً؟«، وصدر 

باللغة العربية العام 2013.

من نافل القول إن الوقائع التي يوردها ساند، شأنها شأن االستنتاجات 

التي يتوصل إليها، توّسع دائرة الضوء كثرياً حول األراجيف التي لجأت 

الحركة الصهيونية إليها لتدعيم تلك املسلامت من جهة، ومن جهة أخرى 

آثار  من  عليه  ترتب  وما  فلسطني  باستعامر  املتعلق  مرشوعها  لتربير 

كارثية مدمرّة بالنسبة إىل سكانها الفلسطينيني األصالنيني. 

ويرى ساند بحق أن هدف الحركة الصهيونية من وراء هذه األراجيف 

مجتمعة هو االستفادة منها يف الحد األقىص ضمن سياق اختالق قومية 

جديدة وشحنها بغايات استعامر فلسطني باعتبارها »وطن« أبناء هذه 

القومية الجديدة منذ أقدم العصور.

شلومو ساند

ند
سا

مو 
شلو

بقلم : د. دورون نفوت )*(

توطئة
سأحاول في هذا المقال المقتضب مناقشة مسألة 

ما إذا كانت الس���لطات المحلية في إسرائيل تعاني 

أيضًا من مش���كلة الفس���اد، وذلك من خ���الل تجزئة 

المسألة إلى سؤالين فرعيين، والتركيز على مناقشة 

السؤال الثاني.

أواًل: ه���ل يعتب���ر تواتر وحجم أعمال الفس���اد في 

الس���لطات المحلية اإلسرائيلية أش���د وأكبر مما هي 

علي���ه الحال في أجهزة حكم أخرى في إس���رائيل، أو 

في دول أخرى في العالم؟

ثاني���ا: هل تس���اهم بني���ة وهيكلية الس���لطات 

المحلية والحكم المحلي في تش���جيع أعمال الفساد، 

س���واء كانت مثل هذه األعمال قائمة وموجودة فعاًل 

في الواقع أو غير موجودة؟

إيضاحات ضرورية
أود قب���ل الخ���وض في ه���ذه األس���ئلة، تقدي���م ثالثة 

إيضاحات. 

اإليض���اح األول يتعلق بتعريف ماهية أعمال الفس���اد: 

»اس���تخدام غير مالئ���م لمنصب الوظيف���ة العامة بهدف 

دفع وتحقيق مصالح ش���خصية للموظف العام«. وال بد من 

التأكيد هنا أن الف���رق بين »مالئم« و«غير مالئم« ال يماثل 

بالضرورة الف���رق بين ما ه���و »قانوني« و«غي���ر قانوني«.  

فقد يكون »يقاس« على س���بيل المث���ال بموجب أخالق أو 

نظرية سياسية معيارية، أو وفقًا للمصلحة العامة.  وكأي 

تعري���ف، يتعين علينا أحيانا، حتى لو وافقنا على معايير 

التمييز بين ما ه���و »مالئم« و »غير مالئم«، أن نلجأ للحكم 

العملي على الممارسات، كي نحدد ما إذا كان هذا التعريف 

ينطبق على الحالة الملموسة. وألن األحكام ال تكون مماثلة 

دائمًا، فمن الممكن أن تنش���أ خالفات حول مس���ألة ما إذا 

كان س���لوك معين يعتبر فاسدًا أم ال، حتى بين المتفقين 

على نف���س التعريف ونفس المعايير. وبما أن الفس���اد ال 

يترك دائمًا آثارًا أو دالئل على وجوده، ألن المتورطين فيه 

يحرصون بصورة عامة على عدم معرفة الجمهور الواس���ع 

بأعماله���م، لذلك فإن الصورة المتوفرة لدينا فيما يتعلق 

بحجم الفس���اد، هي صورة جزئية فقط. وال بد من التأكيد 

أن كل ما ورد في هذا المقال، ال يقتصر، وال يرتبط بالحكم 

المحلي وحس���ب، وإنما يتناول الفس���اد السلطوي بشكل 

عام، واالنش���غال البحثي واالهتمام العام بهذا الموضوع. 

عمومًا وحتى ال نجعل مقولة الفس���اد وتعريفه واس���عين 

أكث���ر م���ن الالزم، س���أحاول حص���ر النقاش ف���ي األعمال 

والس���لوكيات التي تنطوي على ما يشي على األقل بوجود 

شبهة بأنها غير قانونية. وس���أركز في هذا السياق على 

تلقى الرش���ى في أثناء حملة االنتخابات، وتلقي الرش���ى 

ألهداف شخصية غير سياسية، ومنح المنافع واالمتيازات 

للمقربين خالف���ًا للقوانين واألنظم���ة، وتعيين المقربين 

خالفًا لالحتياجات والقواعد الوظيفية للس���لطة، وكل ذلك 

بهدف تعزي���ز مكانة ومركز رئيس الس���لطة المحلية، أو 

خدمة للمقربين منه. كما س���أتطرق لمخالفات البناء - في 

الس���لطات المحلية - والمرتبطة بالرغبة في جني مكاسب 

وأرباح مالية.

اإليضاح الثاني يتعلق بالنقاش ذاته لموضوع الفس���اد 

ف���ي الحكم المحلي، والفرضية القائل���ة، ظاهريا، بأن ثمة 

هنا حقا مش���كلة خطي���رة في ه���ذا المجال. وإذا ش���ئنا 

التحدث على نحو أكثر تحديدا وملموس���ية، فقد ازدادت 

في الس���نوات األخي���رة االنتق���ادات العلني���ة الموجهة 

للذين ينادون بوجوب الحد من الفس���اد، وخاصة للحراس 

المؤسس���يين الذين يق���ودون النضال ضد المس���لكيات 

الفاس���دة غير القانونية.  باإلضافة إل���ى هذه االنتقادات 

العامة، هناك أيضا انتقادات ملموسة أكثر تجاه الحديث 

عن وجود فس���اد في الحكم المحلي. وبحسب أصحاب هذا 

النقد ف���إن الحديث عن الفس���اد في الس���لطات المحلية 

والمحاوالت الرامية إلى تقليص ما يوصف بأعمال الفساد، 

ليس���ت بريئة كما تدعي في الظاه���ر، وإنما هي نابعة من 

ميول عناصر ق���وة ونفوذ نحو تطبي���ق معايير نموذجية 

غير ممكنة على موضوع بحثهم، أو أنهم يس���تخدمونها 

بصورة غير منطقية وغير نزيهة، وأن دافع المنتقدين هو 

الرغبة في االحتفاظ بنفوذهم ومراكزهم، وكبح التغييرات 

السياس���ية الجارية في الحك���م المحلي عن طريق تصوير 

هذا األخير بأنه فاسد.

ال مج���ال هنا للخوض في نقاش مس���هب ح���ول النقد 

الموجه لمكافحة الفس���اد، ال سيما إذا اكتفيت بالقول إن 

هذا النقد ال يستند تقريبا إلى إثباتات وأدلة فيما يتعلق 

بحالة الفس���اد، فضاًل عن أن هذا النقد يميل إلى المبالغة 

في تصوير نفوذ وتأثير المنشغلين في مكافحة الفساد. 

يقودني النقد تجاه االنش���غال في موضوع الفس���اد في 

الحكم المحلي، إلى اإليضاح الثالث. فالبحث في الفس���اد 

مرتبط بمفهوم الفس���اد وتعريفه، وأي مفهوم أو تعريف 

له يرتبط ب���دوره بوجهة نظر معياري���ة معينة. وتعكس 

وجه���ة النظر هذه بالض���رورة اختيارًا قيمي���ا، ومن هذه 

الناحية فإن من يرفض الرؤية القيمية، المبدئية، للباحث 

في موضوع الفس���اد، لن يوافق على األق���ل، على عدد من 

ادعاءات واستنتاجات هذا الباحث. 

إن وجه���ة النظ���ر أو الرؤية المعياري���ة التي توجهني، 

ترتك���ز على فكرة أن لكل مواطن الحق في أن يكون س���يد 

مصي���ره، بمعنى أن ال يكون خاضعًا إلرادة ورغبة ش���خص 

آخر )سواء كانت حسنة أو س���يئة(.  هذا التوجه يقتضي 

عالقات تق���وم على االحت���رام المتبادل بي���ن المواطنين 

أنفسهم، وبين سلطات الحكم والمواطنين والسكان. وهو 

يس���توجب وجود مؤسسات س���لطوية تعمل بموجب مبدأ 

»عدم االس���تبداد أو الهيمنة«.  ووفقًا لهذا الموقف، فكما 

أنه من غير المبرر أو المش���روع أن يكون هناك تمييز بين 

مجموعات مختلفة في المجتمع )وهو ما يوصف ب� »العدالة 

االجتماعية«(، فإنه من غير المبرر أيضا أن ترهن س���لطات 

الحكم المواطنين أو السكان لمصالح شخصية.

بع���د هذه المقدمة، س���أعرض اإلدعاء القائ���ل بأن بنية 

الحك���م المحل���ي، المنبثقة، م���ن ضمن أش���ياء أخرى، عن 

هدفه���ا أو غايتها الخاصة، باإلضاف���ة إلى عدد من النظم 

والتس���ويات المؤسسية المتبعة في الكثير من السلطات 

المحلية، تشجع الس���لوك الفاسد بمعزل عن مسألة ما إذا 

كانت طاقة الفساد تجد تجسيدًا لها في نهاية المطاف. 

طبيعة الحكم المحلي في 
إسرائيل وقابلية الفساد فيه

يعتبر الحكم المحلي - مجمل الس���لطات المحلية في 

إسرائيل - كيانًا سياسيًا وس���لطويا مركبا.. فمن جهة، 

تعتب���ر الس���لطة المحلية هيئة إدارية تعنى بش���ؤون 

يومي���ة محضة، كجم���ع القمامة؛ ومن جه���ة أخرى، من 

المف���روض أن تكون الس���لطة المحلية جس���مًا أو إطارًا 

سياسيًا وتمثيليًا. 

ويمك���ن الق���ول إن التناقض ف���ي الس���لطة المحلية 

بي���ن الطاب���ع التنفي���ذي - البيروقراط���ي وبي���ن الطابع 

الديمقراط���ي، والقائم في مؤسس���ات سياس���ية أخرى، 

تناقض ش���ديد في شكل خاص.  وهذا التناقض له عدة 

انعكاسات، فهو أحد العوامل المسببة النعدام الوضوح 

ح���ول طابع الزعامة المطلوبة في ه���ذا الميدان؛ كما أنه 

يثير تساؤالت حول درجة شرعية منتخبي الجمهور في 

اتخاذ ق���رارات تتعلق بمنطقة نفوذ الس���لطة المحلية، 

فضال عن أنه يش���كل أحد العوامل التي تجعل الس���لطة 

المحلي���ة ال تدار كما يجب أحيانا، مما يتس���بب في عدم 

تحقق غاي���ات وأهداف حيوية وضرورية لرفاهية الفرد. 

كما ي���ؤدي هذا التناقض في غير م���رة إلى حدوث عجز 

وأزمات مالية في السلطة المحلية. 

هذه األس���ئلة تصب ف���ي نهاية المطاف في الس���ؤال 

المتعلق بماهية الفس���اد في الحك���م المحلي، وربما أيضا 

في الخالف���ات الش���ديدة فيم���ا يتعلق بتقدير س���لوك 

منتخبي الجمهور في الس���لطات المحلية. وبما أن مصطلح 

»فس���اد ال...«، أو  »فس���اد في ...« يرتبط إل���ى هذا الحد أو 

ذاك بمفه���وم ما ه���و الحكم المحلي النقي من الفس���اد، 

فإن انع���دام الوضوح في ه���ذا الموضوع يش���جع طائفة 

من الممارسات والس���لوكيات المثيرة للجدل، ويجعل من 

الصعب تحدي���د ماهيتها وطبيعتها، وه���ل هي بمثابة 

إفساد للحكم المحلي. 
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