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تحليالت إسرائيلية:

منظومة »القبة 

الحديدية«- »الـنـجم«

األبــرز للـحــرب األخـيــرة 

عـلـى غــــزة!

الضرر الذي يلحقه المشروع 

االستيطاني في الضفة 

الغربية بـ »أمن إسرائيل 

القومي« جسيم للغاية! 

الحلقة الثانية

دعوة عامة
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار«

بدعوتكم لحضور ندوة بعنوان:

»االقتصاد السياسي للمستوطنات«
يلقيها السيد إمطانس شحادة- باحث مشارك في »مدار«

وذلك يوم الثالثاء الموافق 2012/12/04، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف
في مقر مركز »مدار« رام لله – الماصيون- بجانب وزارة التخطيط - عمارة ابن خلدون )ط 2(

هذه الندوة ممولة من االتحاد األوروبي

ذك���رت صحيفة »يديع���وت أحرونوت« أم���س االثنين أن 

الحكومة اإلس���رائيلية ل���م تقرر بعد كيف س���تتعامل مع 

الس���لطة الفلس���طينية في حال قبول فلس���طين دولة غير 

كامل���ة العضوية في األم���م المتحدة من خ���ال مصادقة 

الجمعية العامة على طلب فلس���طيني بهذا الخصوص بعد 

غد الخميس. 

وأضاف���ت الصحيف���ة أن هن���اك خافات داخ���ل الحكومة 

اإلس���رائيلية فيما يتعلق برد الفعل اإلس���رائيلي على هذه 

الخطوة، ففي الوقت الذي يدعو فيه وزير الخارجية أفيغدور 

ليبرمان إلى العمل على إس���قاط الرئيس محمود عباس، فإن 

كا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود 

باراك ووزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعالون والوزيرين 

دان مريدور وبيني بيغن، يعتقدون أن رد الفعل اإلسرائيلي 

ينبغي أن يكون مدروسا، وأن يتم الحكم على عباس من خال 

الخطوات التي س���يجري اتخاذها عقب عملية التصويت في 

الجمعية العامة.

وتابع���ت الصحيفة أنه »في حال توجه عباس إلى المحكمة 

الجنائي���ة في الهاي وق���دم دعاوى ضد إس���رائيل، فإنه من 

المتوقع أن تعمل إسرائيل على إسقاط السلطة الفلسطينية، 

وأن تتعامل مع عباس باعتباره جهة معادية«. وأش���ارت إلى 

أن رئيس الحكومة والوزراء األربعة المذكورين أعاه يؤيدون 

هذا التوج���ه،  بينما يدعو وزير المالية يوفال ش���تاينيتس 

إلى تجميد تحويل أموال الضرائ���ب والجمارك التي تجبيها 

إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن الموقف الذي يتبناه ديوان نتنياهو 

هو أن قرار الجمعية العامة بش���أن قبول فلسطين كدولة غير 

كاملة العضوية في األمم المتحدة ينطوي على أهمية رمزية 

وحس���ب، لكن الخطوة الفلس���طينية نفس���ها تعتبر خطوة 

أحادية الجانب، وإذا كان الفلسطينيون يجيزونها ألنفسهم 

فإنه يجوز إلسرائيل أيضا أن ترد عليها بالمثل.

وكش���فت الصحيفة عن أن التوقعات في إس���رائيل تشير 

إلى أن خطوة حصول فلس���طين على مكان���ة دولة غير كاملة 

العضوية في األمم المتحدة ستحظى بتأييد ما بين 130 إلى 

150 دولة، بينه���ا 12 إلى 15 دولة أوروبية بضمنها إس���بانيا 

ومالطا وإيرلندا والبرتغال ولوكس���مبورغ والس���ويد وبلجيكا، 

كما يرجح أن تؤيد فرنس���ا الطلب الفلسطيني، وليس معروفا 

إلسرائيل ما هو موقف كل من بريطانيا وإيطاليا.

وأش���ارت »يديعوت أحرونوت« إلى أن الجهود اإلسرائيلية 

الرامية إلى إقناع دول أوروبية بمعارضة الخطوة الفلسطينية 

في األمم المتح���دة لم تثمر، وأن عددا قلي���ا جدا من الدول 

س���يعارض الخطوة الفلس���طينية، وهذه الدول هي الواليات 

المتحدة وكندا وتشيكيا وربما ألمانيا.

وسيكون وزير الخارجية ليبرمان موجوًدا في نيويورك خال 

التصويت على الطلب الفلسطيني في الجمعية العامة لألمم 

المتحدة، لكن ال يتوقع أن يشترك في جلسة الجمعية العامة 

تحسًبا من أن يؤدي ذلك إلى زيادة التأييد للفلسطينيين.

على صعي���د آخر، عب���رت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية عن 

غضبه���ا من االتحاد األوروبي على أثر ني���ة هذا األخير بلورة 

»قائمة س���وداء« تشمل أسماء مس���توطنين عنيفين ستمنع 

ال���دول األوروبي���ة دخوله���م إليه���ا، خاصة وأن الس���لطات 

اإلسرائيلية تمتنع عن معاقبتهم.

وأش���ارت صحيفة »هآرت���س« أمس االثنين إلى أن س���بب 

الغضب اإلس���رائيلي يعود إل���ى عدم وصول أي���ة معلومات 

إلس���رائيل تفيد ب���أن المؤسس���ات األوروبية تدف���ع باتجاه 

تشكيل »قائمة سوداء« كهذه.

ونقل���ت الصحيفة عن دبلوماس���ي غربي قول���ه إنه لم يتم 

اتخ���اذ ق���رار حتى اآلن بش���أن »القائمة الس���وداء« بأس���ماء 

المستوطنين على مس���توى وزراء الخارجية األوروبيين، لكن 

لجنة خبراء لش���ؤون الشرق األوسط أوصت بدفع هذه الخطوة 

وبحثها خال أحد االجتماعات القريبة لهؤالء الوزراء.

وتستند هذه التوصية إلى تقرير أعده قناصل دول االتحاد 

األوروبي ف���ي القدس ورام الله، في كان���ون الثاني الماضي، 

وتناول عنف المس���توطنين ضد الفلس���طينيين في الضفة 

الغربية وأوصى ببلورة »القائمة السوداء«. 

وفي أعق���اب ذلك ق���رر وزراء الخارجي���ة األوروبيون في 14 

أي���ار الماضي البدء ف���ي اتخاذ خطوات فعلي���ة حيال كل ما 

يحدث في مناطق »ج« في الضفة، التابعة للس���يطرة اإلدارية 

واألمنية اإلسرائيلية.

وأضافت »هآرتس« أن لجنة خبراء في شؤون الشرق األوسط 

تمث���ل دول االتحاد األوروب���ي ال� 27 وضع���ت وثيقة في 17 

تش���رين األول الماضي وس���لمتها إلى اللجنة السياس���ية - 

األمنية المؤلفة من سفراء االتحاد األوروبي وتعمل على إعداد 

مباحثات وزراء الخارجية وتبلور صيغة القرارات التي تتخذ.

وقالت الصحيفة اإلس���رائيلية إنها حصلت على نسخة من 

الوثيقة األوروبية ومن ضمن ما جاء فيها أن قس���ما من أعمال 

العنف التي ينفذها المس���توطنون ضد الفلسطينيين يتم 

العدوان واالنتخابات...

بقلم: أنطـوان شلحـت

من الس���ابق ألوانه أن نخرج منذ اآلن بأي اس���تنتاجات 

ح���ادة وصافية في كل ما يتعلق بكيفية تأثير العدوان 

اإلس���رائيلي على غزة في نتائج االنتخابات اإلسرائيلية 

المبكرة، التي ستجري في 22 كانون الثاني 2013.

غي���ر أن ما يبدو واضًحا حت���ى اآلن هو أن هذا العدوان 

قد رفع ش���عبية وزير الدفاع إيهود باراك، حتى قبل أن 

يعلن أمس )االثني���ن( نيته اعتزال الحياة السياس���ية 

كلًيا، واالستقالة من منصبه الوزاري فور تأليف الحكومة 

اإلسرائيلية المقبلة. 

وقد بدأت اس����تطاعات الرأي العام تش����ير إلى أن حزب 

باراك- عتس����ماؤوت )استقال(- س����يتجاوز نسبة الحسم 

المطلوبة كي يمثل في الكنيست المقبل في حال خوضه 

االنتخابات، بعد أن أش����ارت كل االس����تطاعات الس����ابقة 

إلى أنه لن يتجاوز هذه النس����بة، وسيختفي من الخريطة 

شر في صحيفة »معاريف« 
ُ
السياسية )تنبأ آخر استطاع ن

يوم الجمعة الفائت بأن يفوز هذا الحزب ب� 4 مقاعد(.

على صعيد آخر ساهم هذا العدوان في تجاوز »الخناقة« 

الشخصية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس 

الوالي���ات المتحدة ب���اراك أوباما، والت���ي تفاقمت في إثر 

تأييد األول المرشح الجمهوري ميت رومني، علًما بأنها لم 

تهّدد أصا تحالف المصالح اإلستراتيجية بين الدولتين.

���ا بموض���وع تأثي���ر الع���دوان على غ���زة في 
ً
وارتباط

االنتخاب���ات اإلس���رائيلية، ال ُب���ّد من متابعة ما س���وف 

يحدث ف���ي غضون الفترة القليل���ة المتبقية حتى تلك 

االنتخابات في اتجاهين رئيسيين:

األول، احتم���ال تراج���ع تأييد اليمي���ن المتطرف لتحالف 

»الليكود بيتنا« المؤلف من حزبي الليكود و«إسرائيل بيتنا« 

)بزعام���ة وزي���ر الخارجية أفيغدور ليبرمان( بس���بب موافقة 

رئي���س الحكوم���ة نتنياهو بدع���م من ليبرم���ان على اتفاق 

وق���ف إطاق النار مع الفصائل الفلس���طينية في غزة، وعدم 

تصعيد العدوان اإلس���رائيلي إلى درجة شن عملية اجتياح 

برية للقطاع. وعلى ما يبدو س���يواجه هذا التحالف صعوبات 

جّمة في إقناع اليمين المتش���ّدد بأن ه���ذا االتفاق خال من 

اإلنجازات لتلك الفصائل، وفي مقدمها حركة »حماس«.

الثان���ي، إمكان ارتف���اع ال�تأييد لألح���زاب التي تقف 

إل���ى اليمين م���ن نتنياه���و اليميني، وال س���يما حزبي 

المس���توطنين »البي���ت اليهودي« و«االتح���اد الوطني«. 

وه���ذا يعن���ي أن ال توّج���ه األصوات التي قد يخس���رها 

»الليكود بيتنا« إلى خارج دائرة األحزاب اليمينية.

وإذا ما أخذنا في االعتبار أن تحالف األحزاب اليمينية 

م���ا زال مرش���ًحا قوًيا للف���وز بأغلبية مقاعد الكنيس���ت 

المقبل، وأن مرشحه لتأليف الحكومة المقبلة- نتنياهو- 

���ا للبقاء في منصبه، فإن االس���تنتاج 
ً
م���ا زال األوفر حظ

المطلوب هو أن أوضاع الخريطة السياسية في إسرائيل 

ليس���ت مرش���حة ألي تغيير جذري، خصوًصا وأن معظم 

الرأي العام في إس���رائيل يعتقد أن إدارة نتنياهو لهذا 

العدوان كانت أفضل من إدارة أخصامه للعدوان السابق 

في الكانونين األول والثاني 2008- 2009، وحققت هدفا 

واحًدا على األقل فشل العدوان السالف في تحقيقه، وهو 

تعبئة شرعية دولية لما اقترفته آلة الحرب اإلسرائيلية 

طوال أيام العدوان الثمانية من أعمال القتل والتدمير. 

في سياق متصل، يجب ماحظة أن فوز الرئيس السابق 

لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية نفتالي بينيت، 

قبل أكثر من عشرين يوًما، بزعامة حزب »البيت اليهودي« 

)المفدال الجديد( يصب في منحى تشّدد الحلبة الحزبية 

اليمينية اإلس���رائيلية، وال س���يما في ضوء استطاعات 

ال���رأي التي توقعت فوز الئحته الموح���دة )بالتحالف مع 

حزب »االتحاد الوطني«( بأكثر من ثاثة عش���ر مقعًدا في 

انتخاب���ات الكنيس���ت المقبلة، األمر الذي يش���ير بعض 

التحليات إلى أنه يمكن أن يكون صحيحًا، ألن نحو سبعة 

مقاعد قد تنتقل من حزب الليكود إلى األحزاب الدينية. 

وقد حرص بينيت على أن يقوم ثاثة حاخامين، برئاس���ة 

الحاخ���ام دوف ليئ���ور، باختيار المرش���حين عل���ى القائمة 

الموحدة. وللعل���م فالحاخام ليئور ه���و صاحب فتوى اعتبر 

اح باروخ غولدشتاين )الذي ارتكب مجزرة الحرم 
ّ
فيها الس���ف

اإلبراهيم���ي في الخلي���ل العام 1994( في مرتبة أس���مى من 

مرتبة الضحايا اليهود في المحرقة النازية، كما أصدر فتوى 

تجيز قتل إس���حق رابين، ووقف م���ن وراء عصابة »التنظيم 

اإلرهابي اليهودي الس���ري« التي ارتكب���ت جرائم قتل ضد 

الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يكون الزعيم الروحي لثاني 

أكبر كتلة في االئتاف الحكومي المقبل لنتنياهو.

وف���ي موازاة ذلك، من المنتظر أن يحصل حزب ش���اس على 

اثن���ي عش���ر مقعًدا على األق���ل، وأن يحصل ح���زب »يهدوت 

هتوراه« الحريدي على س���تة مقاعد، األمر الذي س���يؤدي إلى 

ارتفاع ع���دد أعضاء كتل���ة األحزاب الدينية المتش���ددة في 

الكنيس���ت المقبل إلى أكثر من ثاثين عضًوا. وباإلضافة إلى 

ما س���بق، فإن نحو نصف األعضاء المنتسبين إلى الليكود هم 

ا لذلك من المتوقع، بموجب 
ً
من المتدينين المتشددين، وطبق

عدة تحليات، أن يضم الكنيس���ت المقبل نحو أربعين عضًوا 

م���ن المؤيدين لتطبيق الهاالخاه )الش���ريعة اليهودية( على 

الدول���ة، وأغلبية هؤالء مؤلفة من أصحاب المواقف العنصرية 

والمعادي���ة للديمقراطية. من جهة أخرى، فإن ما س���يحصل 

عليه تحالف »الليكود بيتنا« سيرفع عدد أعضاء الكنيست من 

معسكر اليمين القومي المتشدد إلى 70 عضًوا. 

وبرأي الكاتب المتخصص في شؤون التيارات الدينية 

والمسيانية سيفي ريخليفس���كي يجدر باإلسرائيليين 

جميًعا أن يتذكروا فصل الش���تاء القريب، ذلك بأنه قد 

يكون »فصل الشتاء الديمقراطي األخير«!. 

على ذمة »يديعوت أحرونوت«:

خالفات داخل الحكومة اإلسرائيلية بشأن الخطوات الواجب 
اتخاذها رًدا على إقرار المبادرة الفلسطينية في األمم المتحدة

* إسرائيل غاضبة من نية االتحاد األوروبي إعداد »قائمة سوداء« بأسماء مستوطنين يرتكبون اعتداءات ضد الفلسطينيين وأمالكهم لمنعهم من دخول أراضيهم *

امتنع وزير الدفاع اإلس���رائيلي إيهود ب���اراك، بعد أن أعلن في 

مؤتمر صحافي مفاجئ أمس االثنين عن اعتزاله الحياة السياسية، 

وعن قراره عدم خوض االنتخابات العامة المقبلة )في 2013/1/22(، 

عن نفي احتمال عودته في المستقبل لتولي منصب وزير الدفاع.

ورف���ض ب���اراك اإلجابة عن س���ؤال فيما إذا كان س���يوافق على 

تعيينه بصورة ش���خصية في منصب وزير الدفاع في حال ش���كل 

رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو الحكومة المقبلة، 

واكتفى بالقول: »لم يتم طرح أو بحث إمكانية كهذه«.

كذلك رفض باراك اإلجابة عن سؤال يتعلق ب� »التحديات األمنية 

الماثلة أمام إسرائيل«، في إشارة إلى احتمال قيام إسرائيل بشن 

هجوم ضد المنشآت النووية في إيران.

وقال رئيس حهاز الموس���اد الس���ابق داني ياتوم، المقرب من 

باراك، إن ه���ذا األخير لن يعود إلى الحياة السياس���ية »وأنا على 

قناعة بأنه ال يقوم بخدعة«. 

وقال باراك إنه اتخذ القرار باعتزال الحياة السياس���ية »من دون 

تردد«، وأضاف أنه لم يش���عر أبدا بأن السياس���ة هي قمة حياته، 

وأنه يش���عر بالحاجة إلى تمكين أش���خاص جدد من الدخول )إلى 

منصب وزير الدفاع( ألن التغييرات في مواقع القوة هي أمر جيد«.

وكان باراك قد أعلن اعتزاله الحياة السياس���ية في العام 2001 في 

أعقاب خس���ارته انتخابات رئاس���ة الحكومة لصالح أريئيل شارون، 

لكنه عاد في انتخابات العام 2006 إلى الحياة السياس���ية وانتخب 

عضوا في الكنيس���ت عن حزب العمل الذي فاز برئاس���ته في العام 

التالي، وتولى منصب وزير الدفاع الذي ما زال يشغله حتى اليوم.

وبعد اإلعان المفاجئ عن اعتزاله كال قادة األحزاب اإلسرائيلية 

المدي���ح لباراك بعد أن هاجموه خال الفترة الماضية، فيما كانت 

ش���عبيته وشعبية حزبه »عتسماؤوت« قد تدنت بشكل كبير، لكن 

هذه الش���عبية ارتفعت في األسبوع الماضي بعد انتهاء العملية 

العسكرية اإلسرائيلية ضد قطاع غزة.

وأصدر نتنياهو بيانا بعد إعان باراك قال فيه إنه »يحترم قرار 

وزير الدفاع، ويش���كره عل���ى تعاونه في الحكوم���ة، ويقدر كثيرا 

مساهمته ألمن إسرائيل على مدار سنوات كثيرة«.

وأفادت وسائل إعام إسرائيلية أن باراك أجرى مؤخًرا محادثات 

م���ع كل من زعيم ح���زب الليكود نتنياهو، ورئيس���ة حزب كاديما 

السابقة تسيبي ليفني، ورئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش، 

حول إمكانية انضمامه إلى أحد هذه األحزاب ليخوض االنتخابات 

م���ن خالها.  وتناقلت بعض وس���ائل اإلعام تقديرات مفادها أن 

باراك كان يفضل االنضمام إلى ليفني بعد أن تعلن عن تأس���يس 

حزب جديد بقيادتها.

من ناحية أخرى، قال باراك إنه س���يبقى في منصب وزير الدفاع 

حتى تشكيل الحكومة المقبلة.            ]اقرأ عن باراك على ص 2[

ويمتنع عن نفي احتمال عودته في المستقبل!

باراك يعلن اعتزال الحياة السياسية بعد االنتخابات المقبلة!

بارك مستقيال، أمس.               )إ.ب.أ(

اس���تأنف حزب الليكود الحاكم في إسرائيل أمس االثنين 

االنتخابات الداخلية الختيار قائمة مرش���حيه للكنيست في 

االنتخاب���ات العامة المقبل���ة، وذلك بعد أن انهارت ش���بكة 

حواسيب التصويت أول أمس األحد.

وافتتحت صنادي���ق االقتراع المحوس���بة قبيل ظهر أمس 

واس���تمر التصويت حتى الساعة الحادية عش���رة من الليلة 

الماضية، وقالت وسائل إعام إسرائيلية أن عملية االنتخابات 

تجري بشكل سليم ومنتظم.

وكان رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو 

ق���د قرر أول أمس تمديد عملية االقتراع حتى منتصف الليل 

بعد أن تبين في ساعات المساء أن نسبة التصويت منخفضة 

جدا، كما قرر استئنافها أمس.

وأغلق���ت صناديق االقت���راع أبوابها أول أم���س فيما كانت 

نس���بة التصويت لم تتج���اوز 48% من أعضاء الح���زب البالغ 

عددهم 123 ألفا.

وتخوف نتنياهو من أن تؤدي نسبة تصويت منخفضة إلى 

س���يطرة الجناح االس���تيطاني المتطرف في الليكود بقيادة 

موش���يه فايغلين على الحزب، وإلى انتخاب قائمة مرشحين 

متطرفين. 

ويتوق���ع أن تصدر نتائج ه���ذه االنتخابات ونش���ر قائمة 

المرشحين صباح اليوم الثاثاء.

ويذكر أن حزب الليكود وحزب »إسرائيل بيتنا« سيخوضان 

االنتخابات المقبلة التي ستجري في 22 كانون الثاني المقبل 

ف���ي قائمة واحدة ه���ي »الليك���ود بيتنا«، ولذا ف���إن قائمة 

مرشحي هذه القائمة ستنشر في وقت الحق، وربما في بداية 

األسبوع المقبل. 

حزب الليكود يمّدد انتخاباته الداخلية 
بعد انهيار شبكة حواسيب التصويت

وفق »نه���ج يهدف إلى إرغام مجموعات فلس���طينية بالقوة 

على مغادرة مكان سكناها في المناطق ’ج’ كي يجري توسيع 

المستوطنات والبؤر االستيطانية العشوائية«.

وأضاف���ت الوثيقة أنه عل���ى ضوء تزايد القوة السياس���ية 

للمستوطنين في إسرائيل وحقيقة أن السلطات اإلسرائيلية 

ال تتخذ إجراءات عقابية ضد إقامة بؤر استيطانية عشوائية 

فإنه »نش���أت ثقافة إعفاء من العقاب وفي إطارها اس���تمرت 

أعمال العنف«.

وأك���دت لجنة الخبراء األوروبيين أن أعمال العنف من جانب 

المس���توطنين قد تصاعدت وهي منس���قة أكث���ر وأن »األمم 

المتح���دة تنظ���ر إلى عنف المس���توطنين على أنه يش���كل 

التهديد األمني األكبر على موظفيها في الضفة الغربية«.

وقالت اللجنة إن الس���لطات اإلس���رائيلية »ال تفعل ما فيه 

الكفاي���ة من أجل مواجه���ة ثقافة اإلعفاء م���ن العقاب التي 

تجري في إطارها أعمال عنف المس���توطنين« مش���ددة على 

أن المستوطنين الذين اعتدوا على فلسطينيين ال يعاقبون، 

وعلى أن 90% من الملفات المتعلقة بهذه االعتداءات تغلقها 

سلطات األمن اإلسرائيلية.  

وأضاف���ت اللجنة أنه »توجد تقارير مثيرة للقلق وتفيد بأن 

هن���اك حاالت تتواج���د فيها قوات الجيش اإلس���رائيلي في 

موقع االعتداء وال تفعل ش���يئا من أجل حماية الفلسطينيين 

وأماكهم أمام اعتداءات مستوطنين متطرفين«.

وعلى أث���ر إعداد الوثيقة زار إس���رائيل والضف���ة الغربية 

أعضاء لجنة الخبراء األوروبية، وقال مصدر في وزارة الخارجية 

اإلسرائيلية إن الزيارة كانت »غير متوازنة أبدا«، وأنه »لألسف 

الش���ديد فإن هذا يميز قس���ما من الموظفي���ن األوروبيين« 

بادعاء أن الدبلوماس���يين األوروبيين خصصوا معظم وقتهم 

لزيارة الضفة الغربية. 

إسرائيل: زمن الحيرة.                )أ.ب(
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صـــــــدر  عن المركز الفلسطيني

»  للدراسات االسرائيلية »

فلسطين
في الكتب المدرسية في

إسرائيل
نوريت بيلد-إلحنان

ترجمة: ياسين السيد
تقديم: انطوان شلحت

أعلن وزير الدفاع اإلس����رائيلي إيهود باراك، في 

مؤتمر صحاف����ي مفاجئ عقده أم����س االثنين في 

مقر وزارة الدفاع ف����ي تل أبيب، عن اعتزاله الحياة 

السياسية وعن قراره عدم خوض االنتخابات العامة 

المقبلة.

ورفض ب����اراك اإلجابة عن س����ؤال فيم����ا إذا كان 

س����يوافق عل����ى تعيين����ه بص����ورة ش����خصية في 

منصب وزير الدفاع في حال شكل رئيس الحكومة 

المقبلة،  اإلس����رائيلية بنيامين نتنياهو الحكومة 

واكتف����ى بالقول »ل����م يتم طرح أو بح����ث إمكانية 

كهذه«.

من ناحية أخرى، قال باراك إنه سيبقى في منصب 

وزير الدفاع حتى تشكيل الحكومة المقبلة.

وق����د ولد إيهود باراك، الذي بلغ هذا العام س����ن 

ال� 70، في العام 1942 في مش����مار هش����ارون. وهو 

رئي����س الحكومة العاش����ر، والرئيس الرابع عش����ر 

لهيئة األركان العامة للجيش اإلس����رائيلي، ووزير 

الدفاع في حكومة إيهود أولمرت بعيد حرب صيف 

2006 على لبنان، ووزير الدفاع في حكومة بنيامين 

نتنياهو الثانية منذ نيسان 2009.

تخرج من الجامعة العبرية حاما اللقب األول في 

موضوعي الفيزياء والرياضيات ثم تابع دراس����ته 

في جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة. أمضى 

معظم فترة خدمته العس����كرية في س����رية هيئة 

األركان )س����ييرت مت����كال(، ونال بعض األوس����مة 

وش����هادات التقدير من رؤس����ائه، ثم تولى قيادة 

هذه الس����رية. ُرق����ي العام 1981 إل����ى رتبة ميجور 

جنرال وعين رئيس����ًا لقس����م التخطيط في الجيش 

اإلسرائيلي، ثم رئيسًا لشعبة االستخبارات وقائدًا 

للمنطقة الوس����طى في الجيش اإلسرائيلي ونائبًا 

لرئيس هيئة األركان ورئيسًا لوحدة العمليات في 

الجيش. تولى رئاس����ة األركان العام 1991. وترددت 

األقاويل والتوقعات السياس����ية بأن إسحق رابين 

بعد وصوله إلى س����دة الحكم في أعقاب انتخابات 

ره 
ّ

1992 أراد تعيين باراك وزيرًا لدفاعه حتى ُيحض

للوصول إلى رئاسة الحكومة. 

انض����م باراك إلى ح����زب العمل ف����ي مطلع العام 

1995 بع����د أن أنه����ى خدمته العس����كرية وتولى 

وزارة الداخلي����ة، وعين وزيرًا للخارجية بعد اغتيال 

رابين في تشرين الثاني 1995. وعين رئيسًا لطاقم 

انتخابات الكنيست الرابع عشر من قبل حزب العمل، 

وبعد الفش����ل الذي أص����اب هذا الح����زب والواقف 

على رأس����ه ش����معون بيريس في االنتخابات التي 

أوصلت حزب الليكود إلى السلطة برئاسة بنيامين 

نتنياهو، قام باراك بتوجيه اللوم والمسؤولية عن 

الفش����ل إلى حاييم رامون أحد أقطاب حزب العمل، 

وقي����ل إن األخي����ر كان في تنافس م����ع باراك حول 

ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة. 

انتخب باراك في حزيران 1997 مرش����حًا لرئاس����ة 

الحكومة من قبل حزب العمل، وذلك بنسبة تتجاوز 

الخمس����ين بالمئة متفوقًا على منافس����يه يوسي 

بيلين وإفرايم سنيه وشلومو بن عامي. 

ولق����د عبر باراك ع����ن توجهاته السياس����ية في 

مناسبات عدة، فتارة يميل إلى قبول )مشروع ألون( 

وت����ارة أخرى يميل إلى تبني أفكار وخطوات رابين. 

ولوح����ظ أيضًا أنه كان يقبل آراء إس����حاق ليفي من 

حزب )المفدال( أكثر من قبوله ما يصرح به يوسي 

سريد زعيم حزب )ميرتس( أو ينادي به. ولم يصل 

باراك إلى زعامة ح����زب العمل من دون الدخول في 

صراع مع ش����معون بيريس، أحد مؤسس����ي الحزب 

وقياديي����ه لفترة طويل����ة جدًا. ودخ����ل في صراع 

م����ع األحزاب المتدينة عندما طرح مش����روع تجنيد 

الط����اب المتدينين اليهود ف����ي صفوف الجيش 

اإلسرائيلي. وأسس العام 1999 القائمة المشتركة 

لخوض انتخابات الكنيس����ت الخامس عشر وُعرفت 

باسم »يس����رائيل أحات« )إس����رائيل واحدة( وهي 

مكونة من حزب العمل وحركتي »غيش����ر« )جس����ر( 

بقي����ادة دافي����د ليف����ي، و«ميماد« )حرك����ة دينية 

منفتحة(. ونجح باراك في الفوز برئاس����ة الحكومة 

ف����ي انتخاب����ات أي����ار 1999 متغلبًا على منافس����ه 

بنيامين نتنياهو مرشح الليكود ورئيس الحكومة. 

واحتفظ باراك لنفسه بمنصب وزير الدفاع، إضافة 

إلى كونه رئيس����ًا للحكوم����ة. وتمكن م����ن تنفيذ 

سياس����ة تحييد معارضيه ومنافس����يه السابقين 

والمحتملين، فعين ش����لومو ب����ن عامي وزيرًا لألمن 

الداخلي، وشمعون بيريس وزيرًا للشؤون اإلقليمية، 

وحاييم رامون وزيرًا بدون وزارة. ولتوسيع حكومته 

نجح في إدخ����ال تغييرات على القانون األس����اس 

للحكومة، بحيث يكون عدد الوزراء 23 وزيرًا. 

أعلن باراك عن نيته الوصول إلى اتفاق سياس����ي 

مع الفلس����طينيين وإنه����اء النزاع اإلس����رائيلي - 

العربي، وعن نيته التوصل إلى اتفاق مع السوريين 

وإخراج الجيش اإلسرائيلي من لبنان، ولكنه اشترط 

تنفي����ذ االتفاق األخي����ر بإجراء اس����تفتاء عام بين 

اإلسرائيليين. 

أم����ا على صعيد العاقات م����ع األحزاب المتدينة 

فإن����ه دخل في صدام معها عل����ى خلفية موافقته 

على نقل مولدات كهربائية إلى عس����قان في يوم 

سبت، ما أدى إلى انس����حاب حزب يهدوت هتوراة 

من االئتاف الحكومي. 

ل����م ينج����ح باراك ف����ي التوص����ل إلى اتف����اق مع 

س����ورية. وقام باالنس����حاب بصورة أحادية الجانب 

من لبنان. وأخذ يسعى جاهدًا إلى تنظيم لقاء قمة 

مع الرئيس الفلس����طيني ياس����ر عرفات والرئيس 

األميركي بيل كلينتون في كامب ديفيد، وأعلن أنه 

على استعداد للنظر في قضية القدس، رغم وجود 

معارضين ل����ه في صفوف ح����زب العمل. وتعرض 

ب����اراك إلى معارضة قوية م����ن أعضاء حكومته من 

حزب شاس بسبب أن وزير التربية والتعليم يوسي 

س����ريد من حزب ميرتس يعارض تحويل مبالغ من 

المال إلى مؤسس����ات ش����اس وتوس����يع صاحيات 

نائبه. إزاء هذا الوضع فضل س����ريد االستقالة من 

الحكومة وقبل باراك بقاء شاس في حكومته مقابل 

دعمه في خطواته نحو كامب ديفيد. ولكن عش����ية 

توجهه إلى كامب ديفي����د وقع زلزال في حكومته 

عندما أعلنت أحزاب ش����اس والمفدال ويس����رائيل 

بعلي����اه عن انس����حابها م����ن االئت����اف الحكومي، 

وهكذا فقد باراك األغلبية النسبية لدعم حكومته 

في الكنيس����ت اإلس����رائيلي، ورغم أنه لم يحظ َ ب� 

61 عضوا في الكنيس����ت إال أنه أعلن عن رغبته في 

الس����عي إلى التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين  

بحكم التأيي����د الذي حصل عليه من الش����عب في 

أثناء االنتخابات.  

ولكنه لم يتمك����ن من التوصل إلى اتفاق نهائي 

م����ع الفلس����طينيين بعد أن رفض الفلس����طينيون 

إماءات ب����اراك المدعومة من الرئي����س األميركي 

بيل كلينتون. وتدعي إس����رائيل أن الفلسطينيين 

ضيع����وا فرص����ة تاريخية في التوص����ل إلى اتفاق 

مع إس����رائيل، لك����ن في حقيقة األم����ر أن باراك لم 

يقدم للفلسطينيين أي تنازالت، خاصة في قضية 

القدس واالنسحاب من األراضي المحتلة، ولم يكن 

باإلمكان قبول الفلسطينيين لما عرض عليهم. 

ولم����ا واجه باراك هذه الهزيمة السياس����ية على 

صعيد التفاوض مع الطرف الفلس����طيني، تعرض 

إلى زعزعة أخرى داخل حكومته عندما أعلن دافيد 

ليفي عن استقالته من الحكومة، عندها بدأ باراك 

يعم����ل من أجل ضم حزب الليكود إلى حكومته في 

محاولة لجعل هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية، 

ولكن هذه المحاولة كان مصيرها الفش����ل الذريع 

ولم تنجح على اإلطاق ألس����باب داخلية - أي داخل 

حزبي العم����ل والليكود اللذين يعارضان مثل هذه 

الحكومة في الظروف التي كانت قائمة، وأيضًا فإن 

انطاق انتفاضة األقصى وأحداث أكتوبر � تشرين 

األول 2000 في أوساط العرب الفلسطينيين داخل 

)الخط األخضر(، دفعا بباراك إلى التعامل عسكريًا 

مع الحالة الفلسطينية وقطع االتصاالت مع الجانب 

الفلس����طيني، وع����دم اعتب����ار عرفات ش����ريكًا في 

العملية التفاوضية. 

وافق باراك في نهاية تشرين الثاني 2000 على 

 الكنيس����ت والتوج����ه إلى انتخاب����ات جديدة، 
ّ

حل

ولكنه تدارك خط����ورة إجراء انتخابات برلمانية قد 

تودي بحزب����ه وتجعله في المعارض����ة، لهذا أعلن 

بشكل مفاجئ عن اس����تقالته من رئاسة الحكومة، 

وبهذه االس����تقالة أنقذ الكنيس����ت من انتخابات 

جديدة، وحصرت االنتخاب����ات في رئيس الحكومة 

فق����ط بموجب القان����ون اإلس����رائيلي الذي يفرض 

نوعين م����ن االنتخابات: األول للكنيس����ت والثاني 

لرئيس الحكومة بشكل مباشر. 

وفي أثناء اس����تعداده لخوض االنتخابات لرئاسة 

الحكومة تع����رض إلى ضغوط ش����ديدة من جانب 

أعضاء حزبه الذين طالبوه بالتنازل لصالح شمعون 

بيري����س ليقود حزب العمل نح����و انتصار، على حّد 

تصورهم، ولكن ب����اراك رفض االنصياع لمثل هذه 

الضغ����وط، ب����ل إنه ش����كل طاقمًا وزاري����ًا لمتابعة 

مفاوضات السام مع الفلس����طينيين ليظهر أمام 

أعضاء حزبه وش����عبه أنه ما زال يتمتع بقدرة على 

التفاوض. 

وخسر باراك االنتخابات لصالح منافسه من حزب 

الليكود أريئيل ش����ارون. وأعلن بعد هذه الهزيمة 

ع����ن نيته االنس����حاب م����ن حزبه واالس����تقالة من 

الكنيست، إال أنه تراجع وشرع في إجراء مفاوضات 

مع شارون لدخول حزبه في ائتاف مع الليكود في 

حكومة وحدة وطنية، وأظهر رغبته في تولي وزارة 

الدفاع اإلس����رائيلية. إال أنه تعرض إلى انتقادات 

ش����ديدة جدًا من أعض����اء حزبه، وصورته وس����ائل 

اإلعام اإلسرائيلية بأنه غير مستقر في الرأي، وأنه 

متعرج في مسيرته السياسية. 

وج����راء توال����ي االنتقادات السياس����ية من حزبه 

ومن الصحافة ووس����ائل اإلعام أعلن عن استقالته 

من رئاس����ة حزبه ومن الكنيس����ت واعتزاله الحياة 

السياس����ية. إال أنه عاد إلى الحلبة السياس����ية في 

الع����ام 2006، خاصة بعد الحرب اإلس����رائيلية على 

لبنان )تم����وز 2006(، وتنافس مقابل عمير بيرتس 

على زعامة حزب العمل وتفوق عليه، فأصبح زعيما 

لهذا الحزب، وخلف بيرتس في تولي وزارة الدفاع، 

وكان في هذا المنصب عندما شنت حكومة إيهود 

أولم����رت الحرب على قطاع غزة تحت اس����م »عملية 

الرصاص المصبوب«.

خاض ب����اراك انتخاب����ات الع����ام 2009 على رأس 

حزب العمل، وقد فاز الح����زب ب� 13 مقعًدا، وانضم 

إلى حكومة نتنياهو الثانية وتس����لم منصب وزير 

الدف����اع.  وفي كان����ون الثاني 2011 ق����ام بتفكيك 

ح����زب العمل الذي كان يرأس����ه وباالنش����قاق عنه 

وإعان إقامة كتلة مس����تقلة باس����م »اس����تقال« 

)عتس����ماؤوت(، تضم خمس����ة أعضاء كنيست من 

العمل، وقد أس����فر ذلك على الفور عن قيام ثاثة 

وزراء من حزب العمل باالستقالة من الحكومة، وعن 

انس����حاب الحزب من االئتاف الحكومي، وفي وقت 

الحق صادق الكنيست على تعيين ثاثة وزراء جدد 

في حكومة نتنياهو من كتلة »اس����تقال« بداًل من 

المستقيلين، واحتفظ باراك بمنصب وزير الدفاع.

ُع����رف عن باراك ميله إل����ى العمل المنفرد، وعدم 

قدرت����ه على العمل المش����ترك، وأيض����ًا ميله إلى 

أسلوب اإلدارة المركزية. 

اسم في األخبـار

إيهود باراك يعلن اعتزال الحياة 
السياسية في سن 70 عاًما 

أظه���ر بح���ث جدي���د ص���ادر ع���ن »الصن���دوق الجديد 

إلس���رائيل« حول »مؤش���ر العنف« في شبكة االنترنت إزاء 

المحاكم وجهاز القضاء، وإزاء المؤسس���ة األكاديمية، أن 

هاتين المؤسس���تين تتعرضان إلى النقد العنيف عندما 

يفسر أداؤهما على أنه يعبر عن مواقف اليسار، وأن النقد 

العنيف ال���ذي يوجه خال ذلك إلى اليس���ار عموًما يأخذ 

مستويات أعلى وأكثر خطورة.

وفيما يلي ع���رض واف لمضمون ه���ذا البحث ونتائجه، 

كما وردت في نشرة صدرت عن الصندوق المذكور وتلقى 

»المشهد اإلسرائيلي« نسخة منها: 

خال الس���نة التي أج���ري فيها ه���ذا البحث )2011- 

2012( كتب في شبكة االنترنت ما يقارب سبعين ألف 

تعليق خاص )بوست( عن المحاكم وجهاز القضاء في 

إسرائيل، غالبيتها العظمى عن محكمة العدل العليا، 

وكتب نحو أربعين ألف تعليق خاص تناول األكاديميا 

كمؤسس���ة.  ودار جل الس���جال المتعلق باألكاديميا 

حول جوانب وأبعاد طابي���ة-  جامعية ومهنية، فيما 

تناول أقل من خمسين تعليقا خاصا مسائل سياسية 

واجتماعية، وهذه المس���ائل هي التي ولدت السجال 

العنيف.  

غالبي���ة المتصفحين لانترنت تنظر إلى المؤسس���تين 

)المحكمة العليا واألكاديميا( باعتبارهما أداتين مكملتين 

للس���يطرة، إل���ى جانب وس���ائل اإلع���ام، في ي���د النخبة 

اليسارية، وباعتبارهما أداتين لممارسة التأثير على الرأي 

العام ورسم السياسة. مع ذلك فإن السجال تجاه المحكمة 

العلي���ا واألكاديميا وعل���ى الرغم من أن���ه ال يخلو من نقد 

شديد، أقل عنفا من السجال حول اليسار بمجمله.

لعل أحد األس���باب المركزية في حجم العنف المنخفض 

تجاه المؤسس���تين، هو أن المحكمة العلي���ا واألكاديميا 

تتعرضان لنقد مس���تمر بش���كل غير مباشر، وسط توجيه 

العنف ضد اليسار. 

وعل���ى غرار الس���جال المتعلق بباق���ي المجموعات التي 

خضع���ت للبحث، فإن حجم المظاه���ر والتجليات العنيفة 

المباش���رة تج���اه األكاديميا والمحكمة العلي���ا يزداد في 

حالة وجود أحداث مميزة أو ش���اذة، وعلى س���بيل المثال 

فقد تسبب قرار إخاء البؤرة االستيطانية )غير القانونية( 

المس���ماة »غفعات هأولباناه« وإحياء يوم )ذكرى( النكبة 

في جامعة تل أبيب، في تحويل النقد تجاه المؤسستين.  

كذلك فقد اس���تغل المتصفحون ق���رار تبرئة الصحافية 

إيان���ا داي���ان في قضي���ة الضابط »ر« من أج���ل مهاجمة 

المحاكم، في حي���ن رأى المتصفحون المؤيدون للمحكمة 

العلي���ا في قرار العف���و عن )الفتيات( المس���توطنات في 

فترة تنفيذ خطة االنفصال )2005( دليا على التوازن في 

قرارات المحكمة. 

تحليل العنف
يتجلى اللجوء األكثر رواجا للعنف في اس���تخدام اللغة 

الحادة )ثلثا المشاركين في عينة البحث( وإطاق الدعوات 

للعم���ل من جانب س���لطات الدولة )ربع المش���اركين( من 

قبيل س���ن قوانين التفافية على المحكمة العليا أو تدخل 

حكومي في قرارات المؤسسة األكاديمية.  أما التهديدات 

فقد أسمعت في أقل من %10. 

ويتعلق الس���جال ح���ول المحكم���ة العلي���ا بطائفة من 

المواضي���ع ذات الصلة بالمجتمع المدني وحقوق المواطن 

وعاقات الدين والدولة.   

وتثي���ر ه���ذه المواضيع كاف���ة انتق���ادات للنظرة إلى 

المحكمة العلي���ا، بيد أن مواضيع المس���توطنات وحقوق 

العرب والاجئين )األفارقة( ومسائل دينية هي التي تولد 

خطابا عنيفا، وذلك نظ���را ألن المتصفحين يرون في هذه 

المواضي���ع، ومن ضمن ذلك منع االس���تيطان في المناطق 

)الفلس���طينية المحتلة(، مواضيع تهدد الطابع اليهودي 

للدولة. 

حجم العنف تجاه األكاديميا يزيد بنس���بة الضعفين 

مقارن���ة مع العنف تجاه المحكم���ة العليا، ويكمن أحد 

التفس���يرات الممكنة في كون المتصفحين يعتقدون 

أنه يمك���ن تغيير أو قلب ق���رارات المحكمة العليا من 

خ���ال خطوات وإجراءات حكومية أو س���ن تش���ريعات 

وقواني���ن مض���ادة، في حين  ينظر إلى اإلش���راف على 

حّول خش���ية 
ُ
األكاديميا عل���ى أنه واهن وضعيف.  وت

المتصفحين من محاولة صوغ وتشكيل الرأي العام نحو 

حّول فيه نحو وس���ائل 
ُ
األكاديمي���ا بنفس القدر الذي ت

اإلعام.  كذلك فإن المخاوف من دس وإيصال رس���ائل 

يس���ارية إلى الجمهور تش���كل أرضية لسجال عنيف 

تجاه األكاديميا. 

المحكمة العليا
إن المس���ألة المركزية التي يوجه العنف بس���ببها تجاه 

المحكمة العليا هي إخاء مستوطنات ومواقع استيطانية 

غير ش���رعية، وهن���اك موضوع ثانوي هو تقييد س���لطات 

تطبي���ق القانون فيما يتعلق باإلج���راءات ضد »الاجئين« 

األفارق���ة.  ويوجه ج���ل الهجمات واالنتق���ادات لوجهات 

النظ���ر والمفاهيم التي تس���تند إليه���ا المحكمة العليا، 

وليس ألشكال وطرق عملها أو البعد الدستوري.  

وينظ���ر إل���ى القرارين على أنهما اتخ���ذا في ضوء نفوذ 

اليس���ار ويصبان في دعم رؤيته. إحدى الدعوات المركزية 

الت���ي تتردد في التحليات هي الدعوة إلى س���ن قوانين 

تلتف على المحكمة العليا والحد من نفوذها وصاحياتها 

في إطار القانون.  ويتوقع المتصفحون من حكومة اليمين 

القيام بمثل هذه الخطوات،  ويهاجمون بش���دة األصوات 

الصادرة عن أوس���اط اليمين السياس���ي التي تتماثل مع 

الجهاز القضائي.  

المتصفحون الذي يؤيدون قرارات المحكمة العليا يرون 

فيه���ا أداة أو وس���يلة لحماية حقوق اإلنس���ان والمواطن،  

ويمكن تش���خيص القليل من العنف م���ن جانبهم أيضا 

)10% من الس���جال العنيف في هذا الموض���وع(.  ويوجه 

العنف الكامي م���ن جانب هؤالء تج���اه الحكومة وجميع 

الذي ينتق���دون المحكمة العلي���ا أو يحاولون فرض قيود 

عليها.  

وعل���ى الرغم من وج���ود نقد أحيانا من اليس���ار لقرارات 

المحكم���ة العلي���ا،  إال أن ه���ذا النقد ال يغي���ر رؤية هؤالء 

المتصفحين الت���ي تعتبر أن وظيفة محكمة العدل العليا 

ايجابية في أساس���ها، هذا مقابل متصفحين من اليمين 

يهاجمون المحكمة بشكل مستمر وشامل وليس فقط في 

قرارات محددة. 

ويتناول نقد اليس���ار القضاة أو هيئات القضاة بصورة 

أقل من نقد اليمين،  ويميل نقد اليسار للتركيز على زوايا 

ونواح قانونية ودستورية.

ورافقت تعيين آش���ير غرونيس رئيسا للمحكمة العليا 

توقعات من قبل المتصفحين اليمينيين بانحس���ار تأثير 

اليسار وتوازن المحكمة العليا. 

مؤسسات التعليم العالي
يوجه معظم النقد السياسي لمؤسسات محددة )%75( 

وليس لمجمل الجهاز )20%(، أما المواضيع التي تش���كل 

جوه���ر الخ���اف فيها فهي مس���توى الطابع السياس���ي 

للحرم الجامعي والتبعية بين الحرية األكاديمية وتمويل 

المؤسس���ات، ومثلم���ا أن العنف ضد مجموعات اليس���ار 

والعرب والاجئين )األفارقة( يوجه باألس���اس على خلفية 

اتهام هذه الفئ���ات بالتآمر على الدولة اليهودية، كذلك 

الحال بالنسبة للعنف الموجه لمؤسسات التعليم العالي.  

وتقول الغالبية الس���احقة من المتصفحي���ن إنه يتعين 

عليهم، مقابل تمويل المؤسس���ات، إظه���ار الوالء للدولة، 

وال���ذي ينبغي أن يتجلى في تقيي���د الحرية األكاديمية. 

وكرد على عدم الوالء، يدعو متصفحون من مؤيدي اليمين 

إلى فرض عقوبات إدارية ضد المؤسس���ات من قبيل إغاق 

دوائر وأقسام، إقالة محاضرين أو معاقبة كبار المسؤولين 

باإلضافة إلى عقوبات اقتصادية.  وحين يدعو أكاديميون 

لمساعدة منظمات مؤيدة للفلسطينيين أو مؤيدة لفرض 

مقاطع���ة أكاديمي���ة، فإنه ينظ���ر لمثل ه���ذه الدعوات 

والتصريحات على أنها مناقضة للوالء للدولة.  ويزداد في 

هذا السياق الس���جال العنيف ويمتد ليتحول إلى هجوم 

على اليسار بصورة عامة. 

مجاالت السجال العنيف
على خلفية النقاش���ات المتعلقة بإغاق دائرة السياسة 

والحك���م في جامعة »بن غوريون«  في بئر الس���بع، وإحياء 

ذك���رى النكبة في جامعة تل أبي���ب، تصاعد العنف تجاه 

هاتين المؤسس���تين، وس���ط اس���تخدام مف���ردات مثل 

»احتق���ار« و«عار« والتأكيد على عدم ش���رعية المحاضرين 

واإلدارة.  وق���د اتضح أن حج���م العنف في موضوع »ذكرى 

النكبة« أكبر من حجم العنف تجاه دائرة السياسة والحكم 

في جامعة »بن غوريون«. 

أحد األس���باب الممكنة لذلك هو أن يوم )ذكرى( النكبة 

يعتبر مناس���بة موضعية )محددة( تستقطب الكثير من 

االهتم���ام، مقارنة م���ع حدث متدحرج عل���ى امتداد فترة 

طويل���ة.  كذل���ك يمي���ل المتصفحون عموما إل���ى فقدان 

االهتم���ام بقصص طويل���ة.  فيما يتعلق بالقرار بش���أن 

االعتراف بجامعة »أريئيل«، وجهت سهام النقد لمتخذي  

القرارات، وعليه فقد كان حجم العنف الموجه للمؤسس���ة 

ضئيا بشكل ملموس.  

ويع���زو متصفح���ون م���ن طرف���ي الخريطة السياس���ية 

لألكاديمي���ا ميا لانحياز، ويهاجم متصفحون من اليمين 

المؤسس���ة األكاديمية بصورة خاصة بس���بب الرس���ائل 

والمضامين المتعلقة بالنزاع اإلس���رائيلي- الفلس���طيني 

وحق���وق األقليات، فيم���ا يهاجم متصفحون من اليس���ار 

مناه���ج التعلي���م أو الخط���ط والبرامج المؤسس���ية حين 

يعتبرونها دعاية سياسية. 

ويميل متصفحون يمينيون أكثر للتعبير عن شماتتهم 

حين تتخ���ذ ق���رارات متماهية م���ع اليمين السياس���ي، 

ويستخدمون في إطار ذلك العنف ضد اليسار كمجموعة. 

ميادين السجال
عل���ى غ���رار تحليل الس���جال العني���ف تج���اه مختلف 

المجموع���ات، نجد أن التعقيبات تش���كل أكثر من نصف 

الس���جال العنيف، وتنشر غالبيتها الس���احقة في مواقع 

األخبار المركزية.  

ويش���كل العنف في المواقع اليمينية والدينية 14% من 

مجمل السجال العنيف. 

ورغم أنه تتركز في الفيس���بوك صفحات كثيرة لممثلي 

الجمه���ور في الحكومة، إال أن الدعوات للعمل ال توجه ضد 

األطر والهيئات المش���رفة مباشرة، وإنما تنتشر أكثر في 

التعقيبات الدعوات للمراقبة أو تدخات مصحوبة بلهجة 

الذعة. ويتيح التعبير عن الرأي من خال التعقيبات كشفا 

أوس���ع للمتصفحين، ويمكن أن يولد أصداء عامة متراكمة 

أوسع من التوجه المباشر للسياسيين. 

أم���ا حجم الس���جال العنيف في »تويت���ر« في مثل هذه 

المواضيع، فيعتبر هزيا نظرا إلى أن هذه الساحة تتسم 

بمتصفحين من اليسار، الذي ال يوجه تقريبا أية انتقادات 

عنيفة للمحكم���ة العليا واألكاديمي���ا، مقارنة بما يفعله 

اليمين. 

بحث جديد عن »مؤشر العنف« في شبكة االنترنت

المؤسستان القضائية واألكاديمية في إسرائيل تتعرضان

ألعنف نقد عندما يفسر أداؤهما على أنه يعّبر عن مواقف اليسار!
ا من النقد تجاه هاتين المؤسستين*

ً
*النقد تجاه اليسار عموًما أكثر عنف
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وثيقة المبادرة الفلسطينية
في األمم المتحدة محكمة الصياغة

* يتعين على إسرائيل أن تفكر بإمعان

في كيفية الرد على الخطوة الفلسطينية *

بقلم: عوديد عيران وروبي سايبـل )*(

نشرت مؤخرا وثيقتان فلس����طينيتان تستحقان االهتمام: أوال، الطلب الفلسطيني للحصول 

على مكان����ة دولة غير عضو )مراقب( في الجمعية العامة لألمم المتحدة، وثانًيا، الخطاب الذي 

ألقاه الرئيس محمود عباس )أبو مازن( في الحادي عش����ر من تش����رين الثاني 2012 في مناسبة 

إحياء الذكرى السنوية الثامنة لوفاة ياسر عرفات.  

وعلى األرجح فإن الطلب المقدم إلى األمم المتحدة س����يناقش في 29 تشرين الثاني الجاري، 

ومما ال ش����ك فيه أن الحديث يدور على محاولة من جانب الفلس����طينيين لتعزيز موقفهم في 

المفاوضات، عبر حش����د التأييد الدولي.  فعوضا عن التباحث مع إس����رائيل في مسألة الحصول 

على مكانة دولة، يأمل الفلس����طينيون بنيل هذه المكانة من خال تأييد واس����ع من المجتمع 

الدول����ي، من دون أن يضطروا للتف����اوض على ذلك مع إس����رائيل، أو الموافقة على تقديم أية 

تنازالت لصالحها. 

هذا الوضع يتناقض مع رغبة إسرائيل في رؤية منح مكانة دولة كنتيجة نهائية لمحادثات 

السام مع الفلسطينيين. 

وفي الخطاب الذي ألقاه في 11 تش����رين الثاني الجاري، أوض����ح أبو مازن أن التوجه إلى األمم 

المتحدة يس����تهدف من ضمن ما يستهدف، سحب البساط من تحت أقدام االدعاء إلسرائيلي 

ب����أن أراضي الضفة الغربية موضع خاف، أو متنازع عليها، والتأكيد على أن األمر يتعلق بأرض 

محتلة.  

وأوضح مس����ؤولون فلس����طينيون مقربون من أبو مازن في حديث خاص أن المغزى الذي ينبع 

من قرار بهذه الفحوى في الجمعية العامة لألمم المتحدة س����يتيح للرئيس عباس الشروع في 

مفاوضات مع إسرائيل من دون الشرط المسبق المتمثل في تجميد االستيطان، الذي أعلن عنه 

في الس����ابق. هذا التفس����ير أو اإليضاح يتناقض مع التأكيد الذي عبر عنه أبو مازن في خطابه 

في خصوص مس����ألة االس����تيطان، وتصريحاته المتكررة بأن المستوطنات غير شرعية. ومما ال 

ش����ك فيه أن مسودة الطلب الفلس����طيني المقدم للجمعية العامة لنيل مكانة دولة غير عضو 

ف����ي األمم المتحدة تش����كل بالتأكيد وثيق����ة محكمة الصياغة.  ففي الوق����ت الذي تعيد فيه 

مقدمة المسودة التذكير بالعدد الكبير للقرارات المناهضة إلسرائيل التي اتخذتها الجمعية 

العامة، فإن المس����ودة تامس أيضا جميع »المفاتيح الصحيحة« في المس����عى الرامي لحش����د 

التأيي����د األوروبي الغربي.  وتؤكد المس����ودة مجددا على قرار مجلس األم����ن 242 وتتطرق إلى 

اتفاق أوسلو الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993، باإلضافة إلى 

مبادرة السام العربية التي أقرت في مؤتمر قمة بيروت العام 2002.  وتتطرق المسودة بصورة 

صريحة إلى »دولة فلس����طين التي تعيش إلى جانب دولة إس����رائيل بسام وأمن، على أساس 

حدود ما قبل العام 1967«. ويدور الحديث هنا على صيغة تؤيدها جميع دولة أوروبا الغربية. 

كذلك تتضمن المسودة الفلسطينية، بشكل متعمد كما يبدو، عدة تلميحات تقبل التأويل، 

فهي تتطرق لقرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر في العام 1947 بش����أن مش����روع التقسيم.  

ويمكن تفسير ذلك كإعادة تذكير  بالدعوة إلى قيام دولتين في فلسطين التاريخية، إحداهما 

ذكرت بشكل صريح في القرار 181 ك� »دولة يهودية«. تجدر اإلشارة إلى أن إعان استقال دولة 

إس����رائيل تطرق أيضا للقرار ذاته. مع ذلك ثمة تفسير صارم آخر ربما يكون مؤداه أن الحدود 

المشار إليها في مشروع التقسيم من العام 1947، ما زالت مطروحة على مائدة المفاوضات.

فالمس����ودة الفلس����طينية تتحدث عن الحدود »على أس����اس حدود ما قبل العام 1967«، وقد 

تحدث الرئيس أبو م����ازن في خطابه عن دولة »داخل حدود 1967«. قد يكون مغزى التعبيرين- 

اللفظين »على أس����اس« و«داخل«  هو أن الفلس����طينيين يقبلون حقيقة أن العودة الكاملة إلى 

حدود 1967 غير ممكنة، مع ذلك فإن التفسير األقل سخاء يمكن أن يومئ إلى أن الفلسطينيين 

سيكون لهم مطالب في أراض داخل دولة إسرائيل قبل العام 1967. 

مس����ألة القدس تمت اإلش����ارة إليها بأش����كال مختلفة ثاث مرات في هاتين الوثيقتين، إذ 

تش����ير مقدمة مسودة القرار إلى القدس الشرقية باعتبارها جزءا من األراضي التي احتلت في 

حرب العام 1967. وتتطرق مقدمة المسودة إلى  القرار 66/18 الصادر عن الجمعية العام لألمم 

المتحدة في العام 2011، والذي يؤكد ضرورة تسوية مكانة القدس كعاصمة لدولتين وتتحدث 

الفقرة العملية في المس����ودة عن دولة فلس����طين على أساس حدود ما قبل العام 1967، لكنها 

ال تتطرق نهائيا للقدس.  

وف����ي خطابه في 11 تش����رين الثاني 2011، تح����دث الرئيس أبو مازن عدة م����رات عن القدس 

كعاصمة، من دون تمييز بين قدس غربية وقدس شرقية. 

وفي حالة االعتراف بفلسطين كدولة من قبل الجمعية العامة، فإن منظمات ووكاالت مختلفة 

تعمل باس����م األمم المتح����دة، مثل منظمة العمل الدولية ومنظم����ة الصحة العالمية ومنظمة 

الماحة الجوية المدنية العالمية، س����وف تعترف بدورها أيضا بفلس����طين كدولة، ولن يكون 

للوالي����ات المتحدة حق الفيت����و لمنع قبول فلس����طين كدولة كاملة العضوي����ة في مثل هذه 

المنظمات.  

وقد قاس����ت منظمة اليونس����كو ودفعت الثمن بخس����ارتها ألموال التبرع����ات األميركية )60 

ملي����ون دوالر( حي����ن وافقت على قبول فلس����طين كدولة كاملة العضوية ف����ي المنظمة. وعلى 

األرج����ح ف����إن المنظمات األخرى لن تبدي االس����تعداد لإلقدام على انتح����ار مالي فقط من أجل 

إرضاء رغبات وتطلعات سياسية فلسطينية.  وتشكل المحكمة الجنائية الدولية التابعة لألمم 

المتحدة مثاال على منظمة تابعة لألمم المتحدة، ال يسري عليها التهديد بوقف ضخ التبرعات 

األميركية. 

فالواليات المتحدة ليس����ت طرفا في المعاهدة التي ش����كلت أساسا إلنشاء المحكمة، وعليه 

فهي ال تش����ارك ف����ي تمويل نش����اطها. مع ذلك في حال����ة قبول دولة فلس����طينية لصاحية 

المحكمة، فإن ذلك س����يعني أن جميع الفلسطينيين الذين يتورطون في ارتكاب جرائم حرب 

في المس����تقبل، ومن ضمنهم القاطن����ون في قطاع غزة، يمكن أن يجدوا أنفس����هم خاضعين 

للصاحية القضائية لهذه المحكمة.  ومن الممكن بالتأكيد أن تتردد الزعامة الفلسطينية في 

اتخاذ خطوة »جريئة« من هذا القبيل.  

هناك موضوع لم يحظ باهتمام عام وهو أن مسودة الطلب الفلسطيني تسعى لمنح فلسطين 

»مكانة« دولة عضو مراقب. فإعطاء »مكانة« دولة ليس مماثا بالضرورة للطلب الموجه للجمعية 

العامة لألمم المتحدة بشأن االعتراف بفلسطين ك� »دولة«.  تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى 

أن����ه حين منحت الجمعية العامة مكانة دولة مراقب����ة للفاتيكان، كانت الصيغة هي »تعترف 

بالكرس����ي المقدس بحكم مكانته كدولة مراقبة«.  وقد اعترف أبو مازن ذاته بأن الحصول على 

مكانة دولة مراقبة لن يشكل »العامل المنقذ للوضع بحيث تنشأ بواسطته دولة مستقلة«. 

إذا ما عمل الفلس����طينيون على دفع مبادرتهم في الجمعي����ة العامة فإن النتيجة المعروفة 

مسبقا هي أنهم سيحصلون على أغلبية كبيرة لتبني القرار.  إن قرارا بهذه الروحية من جانب 

األمم المتحدة يمكن أن يمنح الفلس����طينيين ش����عورا بالرضا واالرتياح، وأن يفس����ر كمحاولة 

ناجحة لتدويل النزاع. مع ذلك فإن هذا القرار ربما يسفر عن نتيجة لم يجر التكهن بها مسبقا، 

وهي حدوث تغيير في موقف الرأي العام العالمي من النزاع العربي- اإلس����رائيلي.  فعوضا عن 

رؤيته كنزاع بين إسرائيل وبين وفلس����طينيين ال وطن لهم يسعون لاستقال فإنه قد ينظر 

إليه عندئذ كنزاع حدودي هامشي تقريبا بين دولتين شرق أوسطيتين، وهي مسألة ال ينتظر 

أن تثير حماسا دوليا كبيرا. 

يتعين على إسرائيل أن تفكر بإمعان في كيفية الرد على الخطوة الفلسطينية. 

لقد تحدثت الصحف ووس����ائل اإلعام اإلسرائيلية بإس����هاب عن أن إسرائيل ربما تقرر إلغاء 

اتفاق أوس����لو وتقدم على ضم المس����توطنات اإلس����رائيلية. مع ذلك فقد أكد مس����ؤولون كبار 

في الخارجية اإلس����رائيلية لكاتبي هذا المقال بأنه لم يتخ����ذ بعد أي قرار بهذه الروحية، وأن 

التقديرات تستند إلى إحدى أوراق الخلفية التي قدمت لوزير الخارجية. 

إن م����ن الجدي����ر بإس����رائيل التفكير برد فعل محس����وب ومدروس جيدًا ال يض����ر بمصالحها 

ومكانتها الدولية، عوضا عن الرد بغضب وعصبية. 

___________________________
)*( عوديـــد عيران: باحث رفيع في »معهد دراســـات األمن القومي« في جامعة تل أبيب، عمل ســـابقا ســـفيرا 

إلســـرائيل في األردن وفي االتحاد األوروبي، وترأس طاقم المفاوضات اإلسرائيلي مع الفلسطينيين في األعوام 

1999- 2002. والبروفسور روبي سايبل يعمل محاضرا في القانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس، وعمل 

سابقا مستشارا قانونيا في وزارة الخارجية اإلسرائيلية. ترجمة : س. عياش 

كتب بالل ضـاهـر:

العس���كرية  العملية  م���ن  إس���رائيل  خرجت 

»عمود الس���حاب«، التي ش���نتها ضد الفصائل 

الفلس���طينية في قطاع غزة، األسبوع الماضي، 

لتدخل إل���ى معركة سياس���ية - دبلوماس���ية 

ضد السلطة الفلس���طينية، في نهاية األسبوع 

الجاري. وبينما جاءت التفس���يرات حيال نتائج 

العملية العس���كرية في القطاع متباينة، إال أن 

نتائج الخطوة الفلسطينية في األمم المتحدة، 

وقبول فلس���طين دولة غير كاملة العضوية في 

ه���ذه المنظمة الدولية، تبدو خطوة محس���ومة 

سلفا لصالح الفلسطينيين.

وتش���ير التقدي���رات ف���ي إس���رائيل، وفق���ا 

لصحيفة »يديعوت أحرون���وت«، أمس االثنين، 

إلى أن ما بين 130 إل���ى 150 دولة في الجمعية 

العام���ة لألم���م المتحدة س���تصوت إلى جانب 

الطلب الفلسطيني وستعترف بفلسطين دولة 

غي���ر كاملة العضوي���ة في المنظم���ة الدولية. 

كذل���ك تتوقع إس���رائيل أن تصوت نصف دول 

االتح���اد األوروبي على األقل إل���ى جانب الطلب 

الفلس���طيني، وعملي���ا ف���إن دوال قليل���ة جدا 

ستصوت ضد الطلب الفلسطيني.

ورغم إع���ان اإلدارة األميركية عن معارضتها 

للخطوة الفلس���طينية في األم���م المتحدة، إال 

أنها تتحس���ب من خطوات إس���رائيلية تعقب 

التصويت على الطلب الفلس���طيني وإقراره في 

الجمعية العامة، بعد غد الخميس. 

وأف���ادت صحيف���ة »هآرتس«، ي���وم الجمعة 

الماضي، بأن وزيرة الخارجية األميركية، هياري 

كلينتون، حذرت خال زيارتها إلس���رائيل يوم 

االربع���اء الماض���ي، رئيس الحكوم���ة، بنيامين 

نتنياه���و، ووزي���ري الدف���اع، إيه���ود ب���اراك، 

والخارجي���ة، أفيغ���دور ليبرم���ان، م���ن رد فعل 

إسرائيلي صارم على نجاح الخطوة الفلسطينية، 

ولوحت بأن من ش���أن ذلك أن يؤدي إلى انهيار 

السلطة الفلسطينية. 

لك���ن يب���دو أن حكوم���ة نتنياهو ل���م تتقبل 

التحذير األميركي، وتلوح بعقوبات ستفرضها 

عل���ى الس���لطة الفلس���طينية في ح���ال نجاح 

خطوتها في األمم المتحدة. 

الرئيس  بإس���قاط  المطالبة  ليبرمان  ويواصل 

الفلس���طيني، محمود عباس، فيما يطالب وزير 

المالية اإلسرائيلي، يوفال شتاينيتس، بتجميد 

أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل 

لصالح الفلسطينيين بموجب اتفاقيات دولية. 

ويبدو من التقارير اإلس���رائيلية أن نتنياهو لم 

يقرر كيف سيتعامل مع هذه القضية، خصوصا 

في أعقاب الموقف األميركي.

وف���ي هذه األثناء أوقفت إس���رائيل عمليتها 

العسكرية ضد القطاع وأعلنت أن هذه العملية 

حقق���ت أهدافها، التي أعلنته���ا في بدايتها، 

وهي تحقيق الردع ضد الفصائل الفلسطينية، 

وجعله���ا تمتن���ع عن إط���اق صواري���خ باتجاه 

إسرائيل. 

وتعتبر إسرائيل أن عاقاتها مع نظام اإلخوان 

المسلمين في مصر، ومع الرئيس محمد مرسي، 

قد تحسنت في أعقاب اتفاق وقف إطاق النار.  

وأج���رى »المش���هد اإلس���رائيلي« المقابل���ة 

العملي���ة  ح���ول  تمح���ورت  الت���ي  التالي���ة، 

العسكرية اإلسرائيلية ضد قطاع غزة، والخطوة 

الفلسطينية في األمم المتحدة، مع الباحث في 

»معهد دراس���ات األمن القومي« في جامعة تل 

أبيب، شلومو بروم. 

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: كيف تنظر إلى 

نتائج العملية العسكرية »عمود السحاب« ضد 

قطاع غزة؟

بروم: »أعتقد أنه من الس���ابق ألوانه التحدث 

ع���ن نتائجها، ألن أهداف العملية العس���كرية 

كانت واضحة جدا، وكان الهدف األساس تعزيز 

الردع العس���كري كي يكون عاما في اعتبارات 

حم���اس يدفعه���ا إلى منع إط���اق صواريخ من 

غزة باتجاه إسرائيل. وسنعرف بعد مرور بعض 

الوقت ما إذا كانت العملية العس���كرية ناجحة 

أم ال«.

)*( ما هي األسباب التي دفعت إسرائيل إلى 

الموافقة على وقف إطاق النار؟

بروم: »الس���بب األس���اس أنه من���ذ البداية 

كان���ت هن���اك أه���داف مح���دودة للعملي���ة 

العسكرية. وعمليا فإن الهدف هو وقف إطاق 

الصواري���خ من غ���زة وتعزيز ردعنا بواس���طة 

جع���ل المنظمات الفلس���طينية األخرى تدرك 

أنها س���تدفع ثمن���ا غاليا بعد األض���رار التي 

تلحقها بإس���رائيل. والشعور في إسرائيل أنه 

تم تحقي���ق هذا الهدف بعد األيام األولى من 

العملية العس���كرية، ولذا تقرر إنهاء العملية 

بأس���رع وقت ممكن. وأعتقد أنه كان باإلمكان 

إنه���اء العملية العس���كرية بع���د أربعة أيام 

ولي���س ثمانية أي���ام. واآلن يط���رح كل واحد 

م���ن الجانبي���ن تحلياته حي���ال اإلنجاز الذي 

حققه في جولة القتال ه���ذه، وهي تحليات 

تتناق���ض مع تحليات الجان���ب اآلخر. وإحدى 

المصاعب في هذا الس���ياق ه���ي أنه ال توجد 

اتص���االت أو محادثات مباش���رة بين الجانبين 

وإنما تجري بوس���اطة طرف ثالث، وكل جانب 

يفسر التفاهمات لوقف إطاق النار كما يريد. 

وأعتقد أن ما يوجه حماس هو الش���عور لديها 

بأن وضعها االس���تراتيجي تحسن ألنه أصبح 

يوج���د في مصر حك���م مؤيد له���ا، وهو حكم 

اإلخوان المس���لمين والرئيس محمد مرس���ي. 

لكن���ي ال أعرف ما إذا كان���ت مخطئة في هذه 

الناحية، ألن هذا لم يمنع إس���رائيل من ش���ن 

عملية عسكرية في نهاية األمر«.

)*( هل االنتخابات العامة في إسرائيل، التي 

ستجري بعد أقل من ش���هرين، كانت عاما في 

اتخاذ القرار اإلسرائيلي بوقف إطاق النار؟ 

ب���روم: »بش���كل ع���ام ال يمك���ن ع���زل زعماء 

سياس���يين عن اعتبارات سياس���ية. وأعتقد أن 

االنتخابات اإلس���رائيلية كانت أحد االعتبارات 

لوق���ف إط���اق الن���ار، بمعنى أن���ه كان واضحا 

لنتنياه���و وتحت ضغط الرأي الع���ام واحتمال 

أن يتجاوزه خصومه السياس���يون، مثل رئيسة 

العم���ل، ش���يلي يحيموفيت���ش، ورئيس حزب 

’يوجد مس���تقبل’، يائير لبيد، من جهة اليمين، 

أن عليه أن يفعل ش���يئا ما وأنه كلما اس���تمرت 

العملي���ة العس���كرية أكثر فإنها س���تزيد من 

مستوى الخطر عليه في االنتخابات«.

)*( هل يتوقع أن يك���ون هناك تأثير التفاق 

وقف إطاق النار بوس���اطة مصر على العاقات 

المصرية - اإلسرائيلية؟

ب���روم: »أعتق���د أن ه���ذا الحدث س���اهم في 

نهاية األمر في تحسين العاقات بين إسرائيل 

ومصر برئاسة مرسي. ألنه اتضح لكا الجانبين 

ين 
َ
اإلسرائيلي والمصري أنه ’إذا لم نكن متعلق

الواح���د باآلخ���ر فإننا س���نكون معلقين الواحد 

بجانب اآلخ���ر’. فالهدوء هو أمر هام بالنس���بة 

لكلت���ا الدولتين، وتحقيق ذل���ك يتم من خال 

عملهم���ا معا. وأرى أن���ه توجد محف���زات أكثر 

في الجان���ب المصري للحفاظ عل���ى عاقات مع 

إس���رائيل. والقضية األيديولوجية لدى مرسي 

لن تؤثر في هذا السياق«.

)*( بع���د غ���د، الخمي���س، يتوق���ع أن تصوت 

الجمعية العام���ة لألمم المتح���دة على الطلب 

الفلسطيني باالعتراف بفلس���طين كدولة غير 

كاملة العضوي���ة في المنظم���ة الدولية. لماذا 

تعارض إسرائيل هذه الخطوة الفلسطينية؟

ب���روم: »ألنها تتخوف من التبع���ات الفعلية 

لهذه الخط���وة. والتبعات األساس���ية هي أنه 

بمج���رد موافق���ة األم���م المتحدة عل���ى قبول 

الفلس���طينيين كدولة غير كامل���ة العضوية، 

فإن���ه س���يكون بإم���كان الفلس���طينيين طلب 

االنضمام إلى معاهدات دولية وهيئات تابعة 

لألمم المتح���دة. وأكثر ما يقلق إس���رائيل هو 

طلب الفلس���طينيين االنضمام إل���ى المحكمة 

الجنائي���ة الدولية في اله���اي. وهذا يعني من 

ناحي���ة المحكم���ة الجنائية الدولي���ة هو أن ما 

يح���دث ف���ي المناط���ق المحتل���ة يدخل تحت 

الصاحيات القضائية لهذه المحكمة. وبإمكان 

الفلسطينيين استخدام هذه المحكمة من أجل 

التنغيص على إس���رائيل، وماحقة شخصيات 

إس���رائيلية، خصوص���ا في الجي���ش، وتقديم 

ش���كاوى ضدهم واتهامهم بارت���كاب جرائم 

حرب مثا، أو تقديم ش���كاوى ضد االستيطان، 

وه���ذا س���يكون مصدر إزع���اج كبير بالنس���بة 

إلسرائيل«.

)*( كيف س���تؤثر هذه الخطوة الفلسطينية، 

في حال نجاحها، على العاقات بين إس���رائيل 

إس���رائيل  س���تنفذ  ه���ل  والفلس���طينيين؟ 

تهديداته���ا بإلح���اق ض���رر كبي���ر بالس���لطة 

الفلسطينية إلى حد التسبب بانهيارها؟

اإلس���رائيلية  الحكوم���ة  أن  »أعتق���د  ب���روم: 

الفلسطينية  الس���لطة  إلى معاقبة  ستس���عى 

وأبو مازن ]الرئيس الفلسطيني محمود عباس[. 

ولكن قدرتها على تنفيذ ذلك محدودة جدا، ألن 

انهيار السلطة الفلسطينية يتناقض مع مصالح 

إس���رائيل. لذلك ال أعتقد أن إس���رائيل ستقدم 

على تنفيذ خطوات ستؤدي إلى انهيار السلطة 

الفلسطينية. وما يمكن أن تفعله إسرائيل هو 

إرج���اء تحويل أموال الضرائ���ب والجمارك التي 

تجبيها لصالح الس���لطة الفلسطينية. لكن على 

ض���وء األزم���ة االقتصادية الت���ي تعاني منها 

السلطة الفلس���طينية فإن عدم تحويل األموال 

هو خط���وة يمكن تنفيذها لفترة محدودة جدا، 

ألنه إذا طال اس���تخدام سياس���ة كهذه فإنها 

ستؤدي إلى انهيار السلطة«.

)*( ويب���دو أنه يوجد انعدام توافق حول هذه 

القضية بين إسرائيل والواليات المتحدة؟

ب���روم: »نعم. ولكن ال يعني ه���ذا أن الواليات 

المتح���دة تؤي���د الطلب الفلس���طيني، بل هي 

تعارض هذه الخطوة وتحاول العمل دبلوماسيا 

ضدها. غي���ر أن الواليات المتح���دة تعتقد أنه 

في حال ردت إس���رائيل بخط���وات عقابية ضد 

الفلس���طينيين ف���إن هذا س���يكون خطأ أش���د 

خطورة، ولذا ستحاول منع حدوث ذلك«.

م���ع  مفاوض���ات  تري���د  ال  إس���رائيل   )*(

الفلس���طينيين وال تري���د وق���ف االس���تيطان 

وال تري���د أن يتوجه الفلس���طينيون إلى األمم 

المتحدة. ما الذي تريده إس���رائيل؟ وماذا تريد 

أن يفعل الفلسطينيون؟

بروم: »أعتقد أن م���ا يريده نتنياهو هو إجراء 

مفاوضات بموجب ش���روط يضعها هو. وأعتقد 

أيضا أنه مهتم جدا بأن تكون هناك مفاوضات. 

ربما هو ليس مهتم���ا بالتوصل إلى نتيجة من 

هذه المفاوضات لكنه يري���د مفاوضات كهذه 

ألن هذا سيجعله في وضع أفضل أمام العالم«.

)*( لكن الفلس���طينيين باتوا أكثر تيقظا وال 

يريدون مفاوضات وفق شروط نتنياهو.

ب���روم: »صحيح، فه���م ال يري���دون أن يلعبوا 

لعبته والدخول في مفاوضات لن تنجم عنها أي 

نتائج حقيقية«.

مقابلة خاصة مع الباحث في »معهد دراسات األمن القومي« في جامعة تل أبيب

شلومو بروم لـ »المشهد اإلسرائيلي«: قدرة الحكومة اإلسرائيلية على معاقبة 
السلطة الفلسطينية بسبب مبادرتها في األمم المتحدة محدودة جًدا!

* نتائج العملية العسكرية ضد القطاع ستتضح بمرور الوقت *

الرئيس محمود عباس: إصرار على التوجه لألمم المتحدة.                          )أ.ف.ب(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

28% من السكان ليس 
لديهم توفير تقاعدي

أظهر اس����تطاع أجراه مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي أن 

نحو 28% من السكان في إسرائيل ليس لديهم توفير تقاعدي، 

رغ����م وجود قانون يل����زم تدريجيا بأن يكون ل����كل مواطن توفير 

كهذا، إذ بدأ القانون يس����ري حاليا عل����ى أصحاب األعمال وذوي 

المهن الحرة والمس����تقلين، والحقا سيس����ري أيض����ا على كافة 

األجيرين.

ويقول االس����تطاع إن 28% من الجمه����ور ليس لديهم توفير 

تقاع����دي، ولكن لم يذكر االس����تطاع ما إذا كان هؤالء جميعا من 

العاملين، أم أنه يشمل أيضا من باتوا في جيل التقاعد.

 كذل���ك فإن 33% من الجمهور من دون تأمين صحي مكمل، 

عدا التأمين الصحي الرس���مي، ولكن حس���ب االستطاع أيضا، 

فإن هذه النس���بة ترتفع بين العرب وحده���م الى 54% بينما 

تهب���ط بين اليهود الى نحو 5ر27%، وه���ذا بحد ذاته يعكس 

األوض���اع االقتصادية االجتماعي���ة، الناجمة عن اس���تفحال 

البطال���ة وقلة فرص العمل بين العرب، وتدني رواتبهم مقابل 

معدالت رواتب اليهود، وفق تقارير ومعطيات رس���مية وغير 

رسمية.

ويقول االستطاع إن 57% من الجمهور لديهم توفيرات بنكية، 

بينما ل����دى 35% توفيرات في صنادي����ق التقاعد التقليدية، إذ 

هناك توفي����رات تقاعد أخرى في ش����ركات التأمين، كذلك لدى 

37% م����ن العاملين صنادي����ق توفير عمل، وتس����مى »صناديق 

االس����تكمال«، وهي امتيازات تمنح أساسا لجمهور العاملين في 

القطاع العام على كافة تش����عباته، ولكن الكثير من الش����ركات 

الكبرى تتبع هذا النظام، الذي فيه يكون التوفير 10% من الراتب 

األساس، و5ر7% من صاحب العمل و5ر2% من العامل، وهو توفير 

لست سنوات يتجدد طالما بقي العامل في عمله.

وتبين من االس����تطاع أن نس����بة عالية من الجمه����ور، تتراوح 

ما بي����ن 30% الى 52%، ال تعرف معلومات ع����ن الفائدة البنكية 

وتأثير التضخ����م المالي عل����ى توفيراتها وقروضه����ا البنكية، 

وحس����ب االستطاع فإن نس����بة الذين ال يعرفون كانت اعلى مما 

.OECD هي عليه في منظمة الدول المتطورة

ويقول االس���تطاع إن قرابة 50% من المستطلعين أعلنوا أن 

مدخولهم الشهري ال يكفي الحتياجاتهم الشهرية وتسديد 

مصاريف البيت والعائلة، وقال 45% إنهم يجدون صعوبة في 

تسديد االلتزامات الشهرية الثابتة للبيت والعائلة، وفي هذا 

 OECD ارتفاع للنس���بة بش���كل ملحوظ، إذ قال تقرير لمنظمة

عن العام 2009، إن 40% من اإلس���رائيليين يجدون صعوبة في 

تسديد النفقات وااللتزامات الش���هرية، في حين أن المعدل 

القائ���م في الدول ال���� 34 األعضاء ف���ي OECD يتجاوز بقليل 

نسبة %24.

خطة حكومية لتقليص 
تكاليف النقاهة

أقرت حكومة بنيامين نتنياهو في األس����بوع الماضي توصيات 

اللجنة الخاصة التي أقامها وزير السياحة ستاس مسجنيكوف، 

والتي تهدف الى تقليص نفقات النقاهة في إس����رائيل بنسبة 

20% كي تكون قادرة على المنافس����ة مع دول المنطقة، إذ دلت 

سلس����لة من المعطيات والتقارير على أن أحد الحواجز أمام عدم 

ارتف����اع أعداد الس����ياح الى إس����رائيل، أو زيادة أي����ام إقامتهم 

فيه����ا، هو التكالي����ف العالية للنقاهة، التي تق����ف أيضا عائقا 

أمام الس����ياحة الداخلية، إذ أن الكثير من السياح اإلسرائيليين 

يفضل����ون قضاء فت����رات النقاهة خارج إس����رائيل وف����ي الدول 

المجاورة، مثل مصر أساس����ا وتركيا بس����بب انخف����اض التكلفة 

المالية.

ومن المفترض اتخاذ إجراءات س����ريعة في غضون ثاثة أشهر 

ف����ي إطار الخطة، التي بعض بنودها يحتاج الى فترة أطول، مثل 

بناء المزيد من الغرف الفندقية والفنادق من أجل رفع مس����توى 

المنافس����ة وتخفيض أس����عار االقامة في الفنادق، رغم أن ارباح 

الفن����ادق في إس����رائيل تعتبر منخفضة، بموجب اس����تنتاجات 

اللجنة الخاصة.

وحس����ب تقرير اللجنة، فإن نس����بة األرباح المنخفضة للفنادق 

في إس����رائيل تعيق بناء فنادق إضافية بالوتيرة الكافية، ورأت 

اللجنة أنه من أجل زيادة األرب����اح يجب تخفيض كلفة الفنادق، 

من مصاريف جارية، وأيضا تكاليف بناء الفنادق الجديدة.

كذلك دعت اللجنة الى تخفيض ضريبة المس����طحات )األرنونا( 

وفق التس����مية في إسرائيل، أي الضرائب البلدية، وأقامت وزارة 

السياحة لجنة خاصة، بمشاركة وزارة الداخلية وسلطة الضرائب، 

من أجل ماءمة ضريبة المسطحات مع المعدالت القائمة في دول 

.OECD منظمة

وقالت وزارة السياحة إن تطبيقا كاما لتوصيات اللجنة الخاصة 

من ش����أنه أن يزيد عدد السياح س����نويا بحوالي 225 ألفا، علما ان 

عدد الس����ياح في العامين الماضيين وص����ل الى نحو 4ر3 مليون 

س����ائح، من بينهم 8ر2 مليون الى 9ر2 مليون أقاموا في إسرائيل 

ألكثر من يوم، ومعدل إقامة السائح في إسرائيل خمسة أيام.

وف����ي المقابل، فقد أعلن اتحاد الفنادق في إس����رائيل، واتحاد 

وكاء الس����فر، عن إلغاء رحات س����ياح الى إس����رائيل في الشتاء 

المقبل، بنسب تصل الى 30%، وهذا كما يبدو على خلفية تفجر 

األوضاع األمنية في الباد في األسبوع الماضي.

وقال مدير عام اتحاد وكاء الس����فر يوسي فتال لصحيفة »ذي 

ماركر« إن نس����بة إلغاء الرحات الى إس����رائيل حتى ش����هر آذار 

المقبل تت����راوح ما بين 25% الى 30%، وإلغ����اء هذه الرحات لن 

يتم تعويضه، ألن الس����ياح خرجوا الى عطلة متعددة العناوين 

في المنطقة، واآلن قرروا استثناء إسرائيل من جولتهم، ولهذا ال 

يمكن تعويض هذه السياحة التي تم إلغاؤها.

وقال مدير عام السياحة الداخلة الى إسرائيل أمنون بن دافيد 

إنه تم الغاء وصول مجموعات س����ياحية كبيرة، خاصة في شهر 

كانون األول، وبش����كل خاص الس����ياح الذين يأتون للحجيج في 

األماكن المقدسة في موسم عيد المياد المجيد.

وق����ال ب����ن دافيد إن إلغ����اء الحجوزات الس����ياحية ط����ال أيضا 

السياحة الداخلية، وخاصة مدينة إيات، التي تواجه في األيام 

األخيرة، موجة إلغاء واسع لحجوزات السياح، على األقل للشهرين 

المقبلين.

بقلم: ميراف أرلوزوروف  *

تعريف: في هذا المقال تس���تعرض المحللة االقتصادية معطيات بحث 

جديد تدل على عدم قدرة الغالبية الساحقة جدا من األجيرين في إسرائيل 

على تحس���ين أوضاعها االقتصادية االجتماعية، حتى بعد سنوات طويلة 

من االنخراط في سوق العمل.

في نهاية القرن ال� 19 وبداية القرن العش���رين تدفق عش���رات المايين 

على ش���واطئ الواليات المتحدة األميركية، التي سّوقت نفسها على أنها 

»ب���اد اإلمكانيات غير المح���دودة«، بمعنى أنه في دول���ة واحدة كل فرد 

بإمكان���ه أن ينجح، واحتماالت نجاحه متعلق���ة فقط به، وبمثابرته، وليس 

بنقطة انطاقه للعمل.

ولم تكن إس���رائيل أبدا دولة ناجحة مثل الواليات المتحدة في تسويق 

نفس���ها، ولكن يخيل أنه في فترة ما س���اد فيها االعتق���اد بأن قوة الفرد 

هي التي تحدد مصيره، وليس موطنه األصلي. وباس���تثناء عرب إسرائيل، 

الذي���ن يعانون بش���كل واضح من التمييز في س���وق العم���ل، فإن وجهة 

النظر المسيطرة في إس���رائيل، هي إن السماء هي الحدود، لكل من لديه 

الجاهزية ألن يبذل الجهد، وأن يمتلك تعليما وتأهيا، وأن يعمل بش���كل 

جاد.

حتى اآلن، وفي غياب أبحاث فحصت هذا الموضوع، ترسخت وجهة النظر 

هذه، وأحد االنعكاس���ات المؤلمة لقلة المهنية اإلس���رائيلية في األبحاث 

من هذا النوع، هو األخطاء والنواقص في مؤسس���ة تركيز اإلحصائيات في 

مكت���ب اإلحصاء المركزي، الذي لم يس���مح بتفحص ارتق���اء العاملين في 

إسرائيل، بمعنى احتماالت أن يحسنوا أوضاعهم على مر السنين.

وهذا ما كان حتى الش���هر األخير، الذي نش���رت فيه ميري إندفيلد، من 

مديرية األبحاث والتخطيط في مؤسسة التأمين الوطني )مؤسسة الضمان 

االجتماعي الرسمية(، بحثا حول تحسن أوضاع العاملين في إسرائيل، وقد 

استند البحث إلى معطيات الرواتب في سلطة الضرائب اإلسرائيلية.

ورأى بحث مؤسس���ة التأمين الوطني أنه يج���ب التأكيد على أن الحديث 

يج���ري عن عاملين أجيرين، عملوا بين األع���وام 1990 و2005، وكان عملهم 

في غالبية تلك السنوات، بمعنى أن البحث تركز أساسا على جمهور عامل 

ومنتج في إس���رائيل، من دون المؤثرات االجتماعية السلبية لعدم انخراط 

النس���اء العربيات والرجال اليهود األصوليين في سوق العمل، وهذا يؤكد 

حجم الضائقة في إس���رائيل، التي ال تبدأ باألصوليي���ن اليهود وتنتهي 

بالعرب وحدهم.

وفحصت مؤسس���ة التأمين الوطني احتماالت تط���ور العامل اقتصاديا 

بي���ن المراتب االجتماعي���ة الخمس، مثا أن ينتقل عام���ل كان في مرتبة 

اقتصادي���ة اجتماعي���ة متدنية في الع���ام 1990 الى مرتب���ة اقتصادية 

اجتماعي���ة أعل���ى في الع���ام 1995، وهذا الفحص جرى ف���ي ما يخص كل 

واح���د من المراتب االقتصادي���ة االجتماعية الخمس )من حيث مس���توى 

المعيش���ة(، وكان الفحص: هل ارتقى العامل ال���ى مرتبة أعلى أم تدهور 

الى مرتبة أقل؟ وجرى تقس���يم المدة الى ثاث فترات 1990- 1995، و1995- 

2000، و2000- 2005.

وكان اس���تنتاج بحث التأمين الوطني حازما غي���ر قابل للتأويل: كلما مر 

الوقت، تضاءلت فرص ارتقاء العامل من مرتبته الى مرتبة أعلى، فقد تبين 

ان 5ر67% م���ن العاملين في أدنى مرتب���ة اقتصادية اجتماعية في العام 

1990 بقوا في مكانهم في العام 1995، وارتفعت هذه النس���بة بين األعوام 

1995 و2000 الى 5ر69%، لترسو النسبة عند 70% بين األعوام 2000 و2005. 

وم���ن يعتقد أن قل���ة القدرة على اخت���راق حدود المرتب���ة االقتصادية 

االجتماعي���ة ال���ى األعلى، هي فقط في م���ا يتعلق بمن هم ف���ي المرتبة 

المتدني���ة، فقد أخطأ ووقعوا بالوهم، ألنه اتض���ح ان هذه الظاهرة كانت 

حت���ى أكبر في باقي المراتب االقتصادية االجتماعية، فمثا من كانوا في 

المرتب���ة الثالثة، بق���ي 44% منهم في مرتبتهم في الفت���رة األولى التي 

تم فحصها، وارتفعت هذه النس���بة ال���ى 5ر48% في الفترة الثانية، وإلى 

5ر51% ف���ي الفت���رة الثالثة، وفي المقاب���ل، فإن الذين هم ف���ي المرتبة 

الخامس���ة العليا بقي 73% منهم ف���ي مرتبتهم في الفترة األولى، و%75 

في الفترة الثانية و5ر78% في الفترة الثالثة، ولم يرتقوا أكثر.

وشملت مسألة عدم تحسن أوضاع العاملين مؤشرات أخرى، فمثا فرص 

تحس���ن األوضاع لدى النس���اء كانت اقل من الفرص ل���دى الرجال، كذلك 

فإن التدهور نحو األس���فل، كان أكثر من االرتق���اء باألوضاع االقتصادية، 

فمث���ا بين األع���وام 1990 و1995، تحس���نت أوضاع 3ر21% م���ن العاملين، 

مقابل تدهور أوضاع 4ر22% من العاملين. وفي الفترة ما بين األعوام 1995 

و2000، تحس���نت أوضاع 4ر19% من العاملي���ن مقابل تدهور أوضاع 1ر%21 

من العاملين. وبين األعوام 2000 و2005 تحس���نت أوضاع 6ر18% فقط من 

العاملين، مقابل تدهور أوضاع 1ر19% من العاملين.

م���ن الضروري اإلش���ارة ال���ى أنه ليس لدى مؤسس���ة التأمي���ن الوطني 

تفس���ير لتردي أوضاع العاملي���ن االقتصادية بين األع���وام 1990 و2000، 

وأح���د التقديرات لكون تحس���ن وتردي األوض���اع كان بوتيرة أعلى من اي 

فترة أخرى، هو الهجرة الكبيرة من دول االتحاد الس���وفياتي السابق، وفي 

اللحظ���ة التي توقفت فيها الهجرة، تراجع تنق���ل العاملين بين المراتب 

االقتصادية االجتماعية، في حين أنه بين األعوام 2000 و2005 كانت فترة 

ركود اقتصادي كبير، ما يعني عمليا جمودا في تحسن أوضاع العاملين.

واألم���ر الثاني في تفس���يرات المؤسس���ة، ه���و بدء اس���تقبال العمال 

األجانب في س���نوات التسعين، وهذا ما انعكس سلبا على قدرة العاملين 

في إس���رائيل، خاصة من ذوي المؤهات المنخفض���ة والتحصيل العلمي 

المنخف���ض بأن يحس���نوا أوضاعه���م، وأن يرفعوا من مس���توى رواتبهم 

ومداخيلهم.

كذلك فإن ارتفاع معدل األعمار في إسرائيل يقلل بشكل شبه مؤكد من 

احتماالت تحسن األوضاع على مدى السنين، فيما أسس العولمة قللت من 

احتم���االت من هم في أعلى مرتب���ة اقتصادية اجتماعية لألجيرين من ان 

يحسنوا أوضاعهم أكثر، كذلك فإن ارتفاع نسبة الحاصلين على شهادات 

التعليم العالي، وتطور التكنولوجيا، أديا الى اتساع الفجوات بين المراتب 

االقتصادية المختلفة.

ون���رى أيضا أن���ه ليس لدى مؤسس���ة التأمين الوطن���ي مقارنة مع دول 

العال���م، لنعرف ما إذا كان تنقل العاملين بي���ن المراتب العليا هو عال أم 

منخف���ض مقارنة مع الوضع القائم في الدول المتطورة، بينما تطرق بحث 

مؤسس���ة التأمين الى مسألة الامس���اواة في القدرة على تحسن األوضاع 

االقتصادية، وتوصل الى اس���تنتاج بأن مس���ألة الامساواة ليست مقلقة 

وحاسمة، وهذا بحد ذاته وهم.

واألبحاث األخيرة في الواليات المتحدة حطمت هذا الوهم، ألن الامساواة 

مقلقة، فحيثما ازدادت ظاهرة الامساواة في القدرة على تحسن األوضاع، 

تراجعت إمكانيات تحس���ن أوضاع العاملين، وفي بحث مؤسس���ة التأمين 

الوطني اإلس���رائيلية تبين أن ظاهرة الامس���اواة في الفرص قد اتسعت 

كثيرا، وهذا ما قلص فرص العاملين بأن يحسنوا أوضاعهم.

* محللة اقتصادية في صحيفة »ذي ماركر«(

إسرائيل: بالد إمكانيات العمل المحدودة!

أعلن مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي، في األس���بوع الماضي، أن نسبة 

النمو في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 9ر2% فقط، وهي النسبة األدنى 

منذ الربع الثاني من العام 2009، حينما بلغت النس���بة في حينه 9ر1%، وكانت 

 تقري���ر آخر على أن 
ّ

تعب���ر عن اس���تفحال األزم���ة االقتصادية، ف���ي حين دل

التضخم المالي بالنس���بة للش���رائح الفقيرة، أعلى بما بين 40% الى 50% مما 

هو للشرائح الميسورة.

وكان النمو في الربع األول من العام الجاري قد بلغ 1ر3% وهي النسبة ذاتها 

التي كانت في الربع األخير من العام الماضي، وارتفعت نس���بة النمو في الربع 

الثاني من هذا العام الى 4ر3% لتهبط في الربع الثالث الماضي الى 9ر2%، في 

حين أن تقديرات بنك إسرائيل المركزي تتحدث عن نمو إجمالي للعام الجاري 

بنس���بة 3ر3%، ويرفع مكتب اإلحصاء المركزي من تقديراته للعام الجاري الى 

5ر%3.

وينتظر المحللون معطيات النمو للربع الرابع واألخير الجاري، لكونه مؤش���را 

أيضا لوضعية النمو االقتصادي في العام المقبل- 2013، الذي تتوقع الدوائر 

والمؤسسات االقتصادية أن يشهد نموا أقل من نسبة النمو في العام الجاري.

ويقول مكتب اإلحصاء في تقريره إنه على الرغم من نسبة النمو المنخفضة، 

إال أنه���ا تبقى ايجابية، وتتأثر من اس���تمرار االرتفاع النس���بي لاس���تهاك 

الفردي في إس���رائيل. وحس���ب التقرير، ف���إن التباطؤ في وتي���رة النمو نابع 

من األزم���ة االقتصادية الخطيرة التي تواجهها دول أوروبية، والتي تش���كل 

عنوانا كبيرا للصادرات اإلسرائيلية، ففي الربع الثالث طرأ تراجع في صادرات 

البضائع والخدمات بنس���بة 4ر5%، بعد أن س���جلت هذه الص���ادرات في الربع 

الثاني ارتفاعا بنسبة %18. 

ويظهر من التقرير أن اس���تيراد البضائع والخدمات تراجع في الربع الثالث 

م���ن العام الجاري بنس���بة 5ر12%، بع���د أن تراجعت في الربع الثاني بنس���بة 

2ر15%، وهذا التراجع يعكس التراج���ع الحاد في البضائع والخدمات المدنية 

الحياتية التي تراجعت وحدها بنسبة 9ر19%، وهذا بعد أن كان هذا االستيراد 

قد سجل في الربع الثاني ارتفاعا بنسبة 7ر%11.

وفي تحليل للمعطيات، يظهر ان االس���تهاك الفردي العام ارتفع في الربع 

الثالث من هذا العام بنس���بة 5ر1% بمعدل س���نوي، وكان هذا االستهاك قد 

سجل في الربع الثاني ارتفاعا بنسبة 2ر1% وفي الربع األول سجل ارتفاعا حادا 

بنسبة 3ر%5.

ورغم هذا، فإن التقرير يشير الى تراجع استيراد المعدات البيتية الحياتية، 

بعد أن كانت قد س���جلت ف���ي النصف األول من العام الج���اري ارتفاعا، إال أنه 

اعتمادا على تحليات س���ابقة، ف���إن التراجع في اس���تيراد المعدات البيتية 

الحياتية يتعلق أحيانا بمسألة االكتفاء الذي يؤدي الى تراجع الطلب.

تباطؤ اقتصادي
وفي تحليل���ه لتقرير مكتب اإلحص���اء يقول المحل���ل االقتصادي موطي 

باسوك، في مقال له في صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية التابعة لصحيفة 

»هآرتس« اإلس���رائيلية، »إنه ما من ش���ك في أن االقتصاد اإلس���رائيلي في 

حالة تباط���ؤ، فتقريبا كل معطى اقتصادي جديد ي���دل على هذا الهبوط، 

فالتضخم المالي للمستهلك في شهر تشرين األول الماضي تراجع بنسبة 

2ر0%، بعد أن كانت هذه النس���بة في شهر أيلول الذي سبقه صفرا بالمئة، 

وهذا ألن القوة الش���رائية الواس���عة تتراجع، واألس���عار ترتفع، والراتب ال 

يتحرك، والجمهور يخاف من المستقبل، ولهذا فإنه يحافظ على المال في 

جيبه«.

ويتابع باس���وك كاتبا: لقد بادر بنك إسرائيل المركزي الى تخفيض الفائدة 

البنكية في الش���هر الجاري بنسبة 25ر0% لترسو عند 2%، من أجل أن يساعد 

عل���ى زيادة النمو وزيادة ف���رص العمل، وكل المراقبي���ن يتحدثون عن تزايد 

نس���بة البطالة في األش���هر األخيرة، واآلن جاء الختم الرس���مي على كل هذه 

التوقعات، وه���و تقرير مكتب االحصاء المركزي، الذي تحدث عن نس���بة نمو 

9ر2% ف���ي الربع الثالث من العام، وهي النس���بة األدنى من���ذ الربع الثاني من 

العام 2009.

ويقول باسوك: علينا أن ال ننسى أنه قبل فترة ليست قليلة، في الربع األخير 

من العام 2010، بلغ النمو االقتصادي نس���بة 2ر7%، وهي نسبة وال في األحام 

في هذه المرحلة، فحينما تكون نسبة النمو أقل، تكون مداخيل الضرائب أقل، 

ويكون الصرف على التعليم والصحة أقل.

النمو االقتصادي في الربع الثالث- 9ر%2
* النمو في الربع الثالث هو األدنى منذ منتصف العام 2009 * المؤشرات تدل على نمو أقل أيضا في الربع

الرابع الجاري وهذا مؤشر للعام المقبل * الشرائح الفقيرة تواجه تضخما ماليا أكثر من باقي الشرائح *

وتابع يقول إن المعطيات التي نشرها مكتب االحصاء المركزي تدل على أننا 

ف���ي منحدر اقتصادي، فالصادرات من البضائع والخدمات، وهي أحد محركات 

النم���و الكبيرة، ش���هدت تراجعا في الربع الثالث من الع���ام الجاري، وهذا في 

الوقت الذي كانت فيه هذه الصادرات مصدرا كبيرا للنمو الكبير الذي شهده 

االقتصاد في السنوات األخيرة.

ويكتب  »إن من السيء أننا ال نرى ضوءا في نهاية النفق، ال بل اكثر من هذا، 

فمن المعقول جدا أن يكون العام المقبل، 2013، عاما ليس س���ها اطاقا على 

مواطني إس���رائيل، فكل المؤش���رات تدل على أن النمو االقتصادي في الربع 

األخير من العام الجاري س���يكون اقل حتى من النمو في الربع الثالث الماضي، 

وهذا ما سينعكس على كل النمو االقتصادي في العام المقبل 2013.

»ويواصل صندوق النق���د الدولي في طرح التقارير الدورية، التي تدل كلها 

مؤخ���را على تراج���ع التوقعات من النمو االقتصادي له���ذا العام، إن كان على 

مستوى العالم، أو على مستوى إسرائيل، ومن مؤشرات ذلك، استمرار التراجع 

في التجارة العالمية، وبما أن إس���رائيل ترتكز عل���ى أذرع التجارة في العالم، 

وخاص���ة العالم المتطور، فإنها س���تتأثر س���لبا من تراجع الص���ادرات للدول 

المتطورة، خاصة أوروبا«.

ويقول باس���وك إن في انتظار الجمهور في إس���رائيل نذيري س���وء: العبء 

الضريب���ي في العام 2013 س���يزداد بنحو 4ر14 مليار ش���يكل، م���ا يعادل 6ر3 

ملي���ار دوالر، وهذا بموجب قرار الحكومة منذ الصي���ف الماضي، الذي يتعلق 

برفع الضرائ���ب على العديد من المنتوجات، بع���د أن كانت قد رفعت ضريبة 

المش���تريات بنس���بة 1% قبل أكث���ر من ش���هرين. والثاني ه���و أن الحكومة 

التي س���تنتخب وتق���ر الميزانية العامة للعام المقبل، س���يكون عليها إجراء 

تقلي���ص بنفس القيمة أي نحو 6ر3 مليار دوالر، ما يعني تراجعا في الخدمات 

والميزانيات االجتماعية.

الغالء للشرائح الفقيرة
واس���تمرارا لما يقوله باس���وك، فقد أوضح تقرير اقتص���ادي لصحيفة »ذي 

ماركر« أنه على الرغم من أن التضخم المالي في األش���هر العش���رة األولى من 

الع���ام الجاري بلغ 9ر1%، وفي األش���هر ال���� 12 األخي���رة 7ر1%، إال أن التضخم 

بالنس���بة للشرائح الفقيرة في إسرائيل كان 3ر2%، وهذا بسبب االرتفاع الحاد 

في أس���عار المواد الغذائية والحياتية األساسية، التي هي الصرف األساس 

بالنسبة لتلك الشرائح.

وكان التضخم المالي في ش���هر تشرين األول قد فاجأ المراقبين، بأن سجل 

انخفاضا بنس���بة 2ر0% وهذا على الرغم من موجة الغاء التي تضرب األسواق 

اإلسرائيلية في األش���هر األربعة األخيرة على وجه الخصوص، ولكن كما يبدو 

فإن موجة الغاء التي تطال أساس���ا المواد األساسية، يواجهها تراجع أسعار 

الوق���ود والبيوت، وبذلك فإن تراجع التضخم لم يكن ملموس���ا لدى الش���رائح 

الفقيرة والضعيفة.

 تقرير مكتب االحصاء المركزي الش���هري، عن الش���هر الماضي، أن 
ّ

فقد دل

التضخ���م المالي قد تراجع بنس���بة 2ر0%، وبذلك يك���ون التضخم المالي قد 

ارتفع في األش���هر العشرة األولى من العام الجاري بنسبة 9ر1%، وفي األشهر 

ال���� 12 األخيرة بنس���بة 7ر1%، وهذا يعني ان التضخ���م المالي ال يزال يتحرك 

ضمن مجال التضخم الذي تحدده السياس���ة االقتصادية في السنوات العشر 

األخيرة، وهو ما بين 1% الى %3.

وكانت الحكومة الس���ابقة برئاس���ة إيهود أولمرت قد اتبع���ت نظاما خاصا 

الحتساب التضخم المالي بالنسبة للشرائح الفقيرة والضعيفة، لدى احتساب 

المخصص���ات االجتماعية، إال أن هذا االحتس���اب ال���ذي كان من المفترض أن 

يكون أيضا في عمل الحكومة الحالي���ة، جرى إبعاده عن األنظار، وفي المقابل 

ع���اد الحديث في حكوم���ة نتنياهو عن اس���تهداف المخصصات االجتماعية 

للش���رائح الفقيرة، ضمن تقليص الميزانية العامة المتوقع في العام المقبل- 

.2013

ويق���ول تقرير الصحيفة إنه ف���ي الوقت الذي ارتفع فيه التضخم بنس���بة 

7ر1% في األش���هر ال� 12 األخيرة، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 

3ر2% بالمعدل، بينما ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بنسبة 1ر12%، وأسعار 

البيوت ارتفعت بنس���بة 2ر2%، بينما ارتفعت تكاليف صيانة البيوت بنس���بة 

1ر6%، وكل هذه بنود أساس���ية وتقتطع حصة األس���د من مداخيل الش���رائح 

الفقيرة، ما يعني أن معاناتها من ارتفاع األسعار في هذه البنود، تكون أكثر 

من كل الشرائح األخرى في المجتمع.

يبحثان عن طعام في حاوية القمامة- آخر التقارير في إسرائيل تؤكد أن تأثير التضخم المالي على الشرائح الفقيرة أكبر من تأثيره على جميع الشرائح األخرى!
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ترجمة وإعداد: سعيد عياش

تعريف
تتناول هذه الوثيقة، التي صدرت حديثا عن »المجلس اإلسرائيلي 

للس���ام واألمن« )جمعية خبراء في ش���ؤون األمن القومي أسس���ها 

الجنرال احتياط أهارون ياريف(، مسألة تأثير المشروع االستيطاني 

ف���ي الضفة الغربية على »أمن إس���رائيل القومي«، وتدرس بش���كل 

مفصل تأثير المس���توطنات على المفاهيم واألبعاد المختلفة لألمن 

القومي، ومن ضمن ذلك الجوانب العسكرية والسياسية والقانونية 

واالقتصادية. 

ويق���ول معدو الوثيق���ة المطولة، التي ننقل هن���ا ملخصا ألهم ما 

ورد فيها، إن خاصة دراس���تهم للمس���ألة تبّين أن هذا المش���روع 

االس���تيطاني »ليس أنه ال يساهم في أمن إسرائيل القومي فحسب، 

ا يش���كل، في جوانب ونواح مهمة، عبئا كبيرا على الجيش 
ً

وإنما أيض

اإلسرائيلي وعلى دولة إسرائيل عموما«. وقد نشرنا الجزء األول منها 

في العدد الس���ابق من »المشهد اإلس���رائيلي« )2012/11/20(، وفيما 

يلي الجزء الثاني واألخير.

ثمة إجماع واس���ع في صفوف المجتمع الدولي على أن المش���روع االس���تيطاني 

ف���ي الضفة الغربية )المحتلة( يش���كل مظلمة قانونية وأخاقية على حد س���واء، 

ويمثل عقبة ملموس���ة أمام إمكان التقدم نحو التوصل إلى تسوية بين إسرائيل 

والفلسطينيين.  

إن لموضوع المستوطنات تأثيرا سلبيا على مكانة إسرائيل في الساحة الدولية، 

وهذا التأثير ينبع من عدة عوامل بينها ما يلي: عدم شرعية المستوطنات بموجب 

القان���ون الدولي؛ عدم االلتزام بالتس���وية من جانب إس���رائيل، وهو ما يتجلى من 

خال اس���تمرار أنشطة البناء والتوسع في المس���توطنات؛ هذا فضا عن النكوص 

العام والشامل في المكانة األخاقية إلسرائيل.

لقد ش���كل موضوع المس���توطنات على امتداد السنوات مش���كلة جوهرية في 

عاقات إس���رائيل مع دول أخرى ومن ضمنها ال���دول الصديقة األقرب لها. غير أن 

امتناع إسرائيل عن القيام بأية مبادرة سياسية وفي الوقت ذاته مواصلة أنشطة 

البناء والتوسع في المستوطنات وعدم إخاء مواقع استيطانية غير قانونية، أدى 

في الس���نوات األخيرة إلى وضع وجدت فيه نفسها في حالة من العزلة المتزايدة 

والخافات المتفاقمة.  

وعلى س���بيل المثال فقد حظي مش���روع قرار إدانة إس���رائيل في مجلس األمن 

الدولي في ش���هر شباط 2011 بتأييد 14 دولة من أصل 15 دولة عضوا في المجلس، 

ومن ضمنها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. 

كذلك أعلنت الواليات المتحدة األميركية، التي استخدمت الفيتو التقليدي ضد 

مشروع قرار اإلدانة، أنها ال تزال تعتبر أن المستوطنات غير شرعية.

هن���اك خاف���ات علنية بي���ن إس���رائيل وال���دول الصديقة لها ح���ول موضوع 

المس���توطنات، تطفو على الس���طح بتواتر كبير. ويمكن أن نذكر في هذا السياق 

األزمة بين مستش���ارة ألماني���ا أنجيا ميركل وبين رئيس الحكومة اإلس���رائيلية 

بنيامي���ن نتنياهو ح���ول المصادقة على خطط بناء جديدة في مس���توطنة جيلو 

)جنوب القدس المحتلة(، في تش���رين األول 2011، وكذلك األزمة الش���ديدة التي 

نش���بت حول مصادقة الحكومة اإلس���رائيلية على مزيد من البناء التوس���عي في 

مس���توطنة هار حوما )جبل أبو غنيم( في أثناء زيارة نائب الرئيس األميركي )جو 

باي���دن( في آذار 2010، والتي ص���رح هذا األخير في أعقابها أن البناء التوس���عي 

في المستوطنات يقوض الثقة الضرورية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. 

كذلك طفت على الس���طح أزمة حادة في كانون األول 2011 حين ش���جبت كل من 

فرنس���ا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال بشدة السياسة االس���تيطانية اإلسرائيلية 

بش���كل صري���ح في مجل���س األمن الدول���ي، وخرجت ف���ي موقف قال���ت فيه »إن 

المس���توطنات توجه رسالة مدمرة فيما يتعلق بنوايا إسرائيل«.  من جهته صرح 

وزير الخارجية اإلس���رائيلية أفيغدور ليبرمان في تعقي���ب له إن الدول األوروبية  

»ليست ذات صلة«.

إن هذه الخافات الحادة تخلق مزيدا من الصعوبات أمام التوصل إلى تعاون مع 

الدول الحليفة إلسرائيل في مواضيع شتى أخرى تريد فيها األخيرة الحصول على 

مس���اعدات بأشكال مختلفة، ابتداء من التأييد لمواقفها في المؤسسات الدولية، 

وانتهاء بالمحافظة على تفوقها النوعي عن طريق الحصول على قدرات عس���كرية 

متقدمة من حلفائها. 

باإلضاف���ة إلى ذلك، وف���ي الوقت الذي تتطل���ع فيه إس���رائيل دائما إلى فصل 

مس���ألة المس���توطنات ع���ن مس���ائل أمنية أخرى مث���ل تهديد اإلره���اب وحتى 

التهديد اإليراني، فإن التآكل في مكانتها األخاقية النابع من اس���تمرار مشروع 

االس���تيطان يؤدي إلى تقليص حيز المناورة في الساحة الدولية ويخلق صعوبات 

أمام ال���دول المتحالفة معها في الوقوف إلى جانبه���ا حتى في المواضيع اآلنفة 

الذكر التي يوجد تأييد مبدئي للمواقف اإلس���رائيلية بش���أنها.  هذه الخافات ال 

تقوض عاقات إس���رائيل مع حليفاتها فحسب، وإنما تخدم أيضا الدول المعادية 

إلسرائيل من حيث أنها تضعها في الساحة الدولية باعتبارها الطرف الذي يخرب 

الجهود الرامية للتوصل إلى تس���وية، وكدولة تنتهج القوة والغطرسة وتتجاهل 

القانون الدولي.

تأثير االستيطان على سلطة القانون
في الضفة الغربية وإسرائيل

أدى التطلع لاس���تيطان ف���ي الضفة الغربي���ة إلى غياب وجود س���لطة قانون 

إس���رائيلية فعالة تجاه المس���توطنين. ومن األس���باب التي أدت إلى هذا الوضع:  

منذ ما يزيد على أربعة عقود  تقوم إس���رائيل باالس���تياء على أراض في الضفة 

الغربية لغرض بناء المس���توطنات عليها. ولغاية بداية عقد التسعينيات مارست 

هذه العملية بصورة منظمة في أغلب الحاالت، سواء من حيث أنه كان قد تم وضع 

اليد مس���بقا على هذه  األراضي من قبل الحكومة اإلس���رائيلية، أو جرى االستياء 

عليها م���ن قبل المس���توطنين وتم فيما بع���د تنظيم ذلك من جان���ب الحكومة 

بصورة قانونية،  وبعد تجميد البناء في المس���توطنات خال فترة حكومة إسحق 

رابي���ن )1992-1995( بدأت عملية االس���تياء على األراضي من قبل المس���توطنين 

بتش���جيع من وزارات حكومية معينة، ولكن خافا للقانون المطبق في »المناطق« 

الفلس���طينية.  وقد شجع هذا النشاط عمليات االستياء على األرض الفلسطينية 

بالقوة بهدف إقصاء الفلس���طينيين عن أرضهم، ومن أج���ل تحقيق هذه الغاية 

مورس���ت أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين من قبيل اقتاع أشجار الزيتون، إحراق 

البيوت والس���يارات والممتلكات والمس���اجد وحتى  التعدي جسديا وبالقوة على 

الفلسطينيين. 

وتخض���ع منظومة تطبي���ق القانون في األراضي الفلس���طينية المحتلة بموجب 

القانون الدولي لمس���ؤولية الجيش اإلس���رائيلي الذي تولى دور الجهة السيادية 

المس���ؤولة ع���ن النظام واألمن وحقوق اإلنس���ان المتعلقة بالفلس���طينيين.  غير 

أن الجن���ود اإلس���رائيليين الموكلي���ن ب�مهمة حماي���ة المس���توطنين يرون في 

الفلس���طينيين عدوًا ويواجهون صعوبة في تطبيق القانون على المس���توطنين 

الذين يقومون باالعتداء على الفلس���طينيين.  ليس هذا فحس���ب، بل إن قس���ما 

من الجنود اإلس���رائيليين يتماثل أيديولوجيا مع المستوطنين مما يصعب أكثر 

عملية ممارس���ة كافة صاحيات السلطات التنفيذية والتش���ريعية والقضائية، 

وه���ي صاحي���ات موجودة في ي���دي رجل واحد ف���ي الضفة الغربية ه���و القائد 

العس���كري للمنطق���ة. ويخضع هذا األخير لقائد المنطقة العس���كرية الوس���طى 

ال���ذي يخضع لرئيس هيئة األركان العامة ال���ذي يخضع بدوره لوزير الدفاع الذي 

يخض���ع لرئيس الحكومة.  من هنا، فإن جه���از تطبيق القانون في الضفة الغربية 

يتبع ويخضع لس���يطرة المستوى السياسي األعلى في إسرائيل، ويشكل بالتالي، 

من ناحية فعلية، أداة للس���يطرة على األراضي الفلس���طينية ألغراض االستيطان 

والتوس���ع.  وعليه، فإن جشع االس���تياء على األراضي في الضفة الغربية، والذي 

تهب رياحه من جهة المس���توى السياس���ي المس���ؤول عن تطبيق القانون، حّول 

الجهة المطبقة للقانون إلى جهة ذات مصلحة بشكل سافر وجلي.  وبما أن تطبيق 

القانون هو بمثابة وظيفة ش���به قضائية تتطلب ف���ي المقام األول، الموضوعية،  

فإن تطبيق القانون في إس���رائيل والضفة الغربية، س���واء على اإلس���رائيليين أو 

على الفلس���طينيين، يعاني في جوهره من تض���ارب مصالح خطير يلغي إمكانية 

تطبيق القانون هناك.  وال يقدم اإلس���رائيليون للمحاكمة أمام محاكم عس���كرية، 

بموجب القانون الدولي، بسبب رفضهم، وإنما تتم مقاضاتهم في إسرائيل التي 

يخضعون إلى قانونها، هذا فيما يحاكم الفلس���طينيون أمام محاكم عسكرية من 

قبل قضاة يرون فيهم )أي في الفلسطينيين( أعداء، وبموجب القانون المطبق في 

»المناطق«، والنتيجة أنه يطبق ف���ي المنطقة )الضفة الغربية( نظامان قضائيان 

منفصان، أحدهما لإلس���رائيليين وآخر للفلس���طينيين، محاكم مختلفة وقانون 

مختلف، ومعاملة منحازة لصالح اإلسرائيليين ومجحفة بحق الفلسطينيين. 

تأثير االستيطان على سلطة
القانون في إسرائيل

أدى فتح أبواب المحكمة اإلسرائيلية العليا بعد العام 1967 أمام الفلسطينيين 

الذين يحق لهم االلتماس )االستئناف( أمامها ضد المس بحقوقهم، إلى تقديم 

سلسلة التماس���ات إلى المحكمة العليا ضد الجيش اإلس���رائيلي والمستوطنين 

اليه���ود.  وتقدم االلتماس���ات غالبا، باس���م فلس���طينيين، من جان���ب منظمات 

حقوقي���ة، وغاية هذه االلتماس���ات الدفاع عن الفلس���طينيين وحماية حقوقهم 

من جهة، ومحاولة تغيير السياس���ة االس���تيطانية اإلسرائيلية عن طريق قرارات 

وأحكام تصدرها المحكمة العليا في إس���رائيل من جه���ة أخرى. وينظر الجمهور 

اإلسرائيلي إلى قبول المحكمة لبعض االلتماسات على أن ذلك يمثل قرارات ذات 

بعد سياسي، مع أنها عمليا قرارات يمليها القانون. 

وفيما يتعلق بمس���ألة شرعية المس���توطنات في الضفة الغربية في حد ذاتها، 

فإن المحكمة اإلس���رائيلية العليا لم تبت أو تحسم رسميا في الماهية القانونية 

للمس���توطنات، لكنها  تعاطت معها كما لو كانت قانونية وش���رعية، وهذا فيما 

اعتب���رت محكمة العدل الدولية في الهاي، في قرار صدر عنها في العام 2005، أن 

المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وذلك بموجب المادة 

49 من معاهدة جنيف الرابعة.  ومن ناحية عملية فإن المش���روع االستيطاني في 

الضفة الغربية يشير إلى ضعف المحكمة اإلسرائيلية العليا، والتي ما زالت عاجزة 

عن اإليعاز للحكومة اإلس���رائيلية بتغيير السياسة االستيطانية التي تعتبر غير 

قانونية بموجب القانون الدولي، وبالتال���ي اضطرت المحكمة في نهاية المطاف 

إلى الدفاع عن األنش���طة والسياس���ة االس���تيطانية والتعاطي معها كما لو أنها 

قانونية. 

ويؤدي االس���تيطان في الضفة الغربية إلى انزالق أعمال اإلخال بالقانون التي 

تق���ع في الضفة إلى داخل إس���رائيل ذاتها، مثل األعمال التي تتم تحت ش���عار 

»جباية الثمن« والتي تحدث داخل إس���رائيل أيضا وتش���مل حرق مساجد، والمس 

بممتلكات للمواطنين الع���رب، وترديد هتافات عنصري���ة، وارتكاب أعمال عنف 

ضد دعاة س���ام إسرائيليين، وكل ذلك كأعمال انتقامية وإرهاب ضد إخاء مواقع 

اس���تيطانية غي���ر قانونية في »المناطق«، والتي تش���كل بدوره���ا أيضا نوعا من 

التحدي لسلطة القانون في إسرائيل.  

وعليه فقد أوجد االس���تيطان في »المناطق« سلطة قانون غير فعالة في الضفة 

الغربية في كل ما يتعلق  بحماية الفلسطينيين من تعديات المستوطنين، وخلق 

أيضا وضعا بنيويا ينطوي على تمييز بس���بب وج���ود نظامين قانونين مختلفين 

لليه���ود والفلس���طينيين القاطنين في ذات البقعة الجغرافي���ة، وأدى إلى تأثير 

س���لبي للمستوطنات على مكانة المحكمة العليا في إسرائيل، والتي تعتبر إحدى 

الركائز المركزية لسلطة القانون في دولة إسرائيل.  

من هنا فقد أفضى المش���روع االستيطاني في األراضي الفلسطينية إلى المس 

بس���لطة القانون في إسرائيل وذلك كنتيجة للمس بمكانة وهيبة المحكمة العليا 

في صفوف الجمهور اإلس���رائيلي وكذلك في المجتمع الدولي، وإلى انزالق أعمال 

العنف والتحريض التي يمارس���ها المستوطنون )مثل »جباية الثمن«(  إلى داخل 

إسرائيل، وبما أن س���لطة القانون هي مكون حيوي في األمن القومي اإلسرائيلي، 

فإن المس بها يرتبط بأثمان باهظة تضعف أمن إسرائيل القومي.  

تأثير المستوطنات على
االقتصاد اإلسرائيلي

ف���ي إطار األمن القوم���ي في مغزاه الواس���ع، ثمة أهمية بالغة أيضا للمس���ألة 

االقتصادية المرتبطة باستمرار المشروع االستيطاني، ذلك ألن الواقع السياسي 

واألمن���ي والقانون���ي للضفة الغربية يح���ّول وجود المس���توطنات فيها إلى عبء 

متعدد الطبقات بالنس���بة لدافع الضرائب اإلس���رائيلي.  ويمكن في هذا السياق 

اإلش���ارة إلى السمات الرئيسة المتعلقة بهذا الموضوع، على الرغم من عدم توفر 

جميع المعلومات والمعطيات الازمة في هذا الخصوص:

 أوال - 75% من المس���توطنين في الضفة الغربية ما زالوا يعتاش���ون من العمل 

داخ���ل الخ���ط األخضر، وه���ذه الحقيقة - باإلضاف���ة إلى اعتب���ارات مرتبطة بأمن 

المس���توطنين - تتطلب من حكومة إس���رائيل توظيف المليارات في إقامة شبكة 

طرق س���ريعة، وصيانتها، فباإلضافة إلى الشوارع المركزية »عابر السامرة« و«عابر 

بنيامين« و«عابر يهودا«، ش���قت إلى المس���توطنات مئات الكيلومترات من الطرق 

والشوارع االلتفافية. 

ثانيا- إن أحداث العنف الناتجة عن النزاع ترغم إس���رائيل على تخصيص »رزمة 

تحصين وحماية« تتطلب موارد كثيرة من أجل هذه المستوطنات وذلك على عدة 

مستويات: 

للمس���توطنة ذاتها: إحاطة كل مس���توطنة بجدار الكتروني، وطريق لتس���يير 

دوريات حراس���ة، وأبراج حراس���ة، ووس���ائل مراقبة وفرقة حماية ووس���ائل إنذار 

وبوابة كهربائية، إضافة إلى تخصيص حافات محصنة وسيارات مرافقة لموردي 

الخدمات للمستوطنات وغير ذلك. 

لمراقبة الفلسطينيين: منظومة من المعابر والعوائق والحواجز والبوابات ونقاط 

الرقابة والتفتيش. 

الج���دار األمني - جدار الفصل، الذي صادقت الحكومات اإلس���رائيلية على بنائه 

بطول 815 كم- وهو مس���ار يزيد طوله بنحو ثاثة أضعاف عن طول الخط األخضر، 

وبتكلفة تبلغ 15 مليون ش���يكل لكل كيلومتر، والذي جرى زيادة طوله بصورة غير 

منطقية فقط من أجل ضم أقصى عدد من المستوطنات .

لضمان قدوم اإلس���رائيليين لاستيطان إلى الش���رق من الخط األخضر، يتعين 

عل���ى الحكومة اإلس���رائيلية أن تضمن رفاهية هؤالء المس���توطنين، وكذلك فإن 

الميزانية المحولة للسلطات المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية تزيد بنحو 

الضعفين عما تحصل عليه السلطات المحلية التي تضم حجما مماثا من السكان 

داخل إس���رائيل. كذلك فإن اإلسرائيلي الذي يستوطن في الضفة الغربية يحصل 

على إضافة لقرض السكن بواسطة قرض بقيمة 97200 شيكل بشروط مريحة لكل 

من يبتاع ش���قة في المستوطنات وال توجد في حوزته شقة في مكان آخر.  إضافة 

إل���ى ذلك يحصل مثل هذا الش���خص على تمويل بنس���بة 50% من تكلفة تطوير 

مشروع البناء وتخفيض بنسبة 69% من قيمة األرض وإضافات تمويلية أخرى في 

مجاالت التعليم والصحة وغير ذلك. 

إن ه���ذه الطبقات التمويلية كافة ال بد منها من أجل االحتفاظ بالمس���توطنات، 

وهكذا وبشكل غير مباشر عن طريق خزينة الدولة والميزانية العسكرية وما شابه 

فإن العائلة التي تقيم داخل الخط األخضر تمول بيت وأمن  ورفاهية المستوطن 

االقتصادية خارج الخط األخضر.

ووفقا لمعطيات عالم االجتماع ش���لومو سبيرسكي، فإن من الممكن طرح موقف، 

فيما يتعلق بالعش���رين عاما األولى لاحتال )حتى اندالع االنتفاضة األولى العام 

1987(، فحواه أن السيطرة  اإلسرائيلية في أراضي الضفة الغربية كانت »مجدية« 

)على األقل بالنس���بة لقطاعات معينة في المجتمع اإلس���رائيلي( ولكن منذ ذلك 

الوق���ت وحتى اآلن ف���إن االحتال والمس���توطنات كمكون مركزي م���ن مكوناته، 

يجبيان ثمنا آخ���ذا في االزدياد من مجمل المجتمع اإلس���رائيلي، وهذا الثمن هو 

ثمن اقتصادي س���افر  لكنه أيضا ثمن اجتماعي ذل���ك ألن الضرر المتراكم الذي 

يلحق بنس���يج المجتمع اإلس���رائيلي، وخاصة العناص���ر الضعيفة في صفوفه، ال 

يقل جس���امة. على الرغم من الصعوبة الملموس���ة في تقدير الثمن الدقيق جراء 

المعلوم���ات الس���رية المرتبطة بذلك، فقد قدر سبيرس���كي ف���ي العام 2005 بأن 

التخمين األدق واألفضل لتكلفة االحتال )حتى العام 1987( هو 100 مليار شيكل. 

بعض سمات المرحلة 
الحالية من النزاع

بعد فشل إسرائيل واألردن في التوصل إلى اتفاق يسوي القضية الفلسطينية، 

وعق���ب قبول منظم���ة التحرير  بقراري مجل���س األمن  242 و338، ت���م في العام 

1988 تمهي���د الطريق نحو االعت���راف المتبادل بين إس���رائيل ومنظمة التحرير 

ا في اتفاقيات أوس���لو المبرمة في 
ً
الفلس���طينية، وهذا األمر وجد تعبيرا له الحق

العام 1993.  

وف���ي الع���ام 1988 قامت أيض���ا معارضة لمنظم���ة التحرير تمثل���ت في حركة 

»حماس« التي أضافت البعد الوطني إلى البعد الديني ورفضت أي حل أو تس���وية 

مع إس���رائيل، متزعمة ط���وال عقدين، جنبا إلى جنب مع حركة الجهاد اإلس���امي 

وفصائل أخرى، »حرب اإلرهاب« ضد  إسرائيل وضد عملية السام.  

وفي العام 2006 فازت الحركة في االنتخابات البرلمانية الفلس���طينية وأقامت 

حكومة  برئاس���ة إسماعيل هنية، ثم سيطرت في العام 2007 عسكريا على قطاع 

غزة الذي لم يعد فيه تواجد إس���رائيلي في أعقاب خطة االنفصال التي نفذت في 

العام 2005.

وبعد عش���رين عاما من المفاوضات المصحوبة بموج���ات عنف بين الطرفين، لم 

يج���ر حتى اآلن التوقيع عل���ى اتفاق دائم على الرغم من مؤتم���رات القمة: كامب 

ديفيد في العام 2000، وطابا في العام 2001، وأنابوليس في العام 2007.

ومنذ إعادة انتخ���اب بنيامين نتنياهو )زعيم حزب الليكود اليميني( لرئاس���ة 

الحكوم���ة ف���ي الع���ام 2009 ج���رت ع���دة مح���اوالت الس���تئناف المفاوضات مع 

الفلس���طينيين برئاس���ة محمود عباس )أبو مازن(، لكنها لم تسفر عن أية نتائج، 

وما زال الطلب الفلسطيني المقدم لألمم المتحدة في أيلول 2011 لاعتراف بدولة 

فلسطين كعضو مراقب مطروحا على جدول األعمال وكذلك أيضا اتفاق المصالحة 

بين حركتي »فتح« و«حماس«. 

تلخيص
إن »االس���تيطان المدني ف���ي يهودا والس���امرة )الضفة الغربي���ة(« و«أمن 

إس���رائيل« هما مفهوم���ان يحتان اآلن مكان���ا مركزيا في لب الن���زاع.  هذه 

الوثيقة تتفحص للمرة األولى مجمل العاقات القائمة والمتوقعة بين مشروع 

االستيطان في مناطق الضفة الغربية وبين أمن إسرائيل القومي على اختاف 

مكوناته، وتقدم )الوثيقة( استنتاجات واضحة في هذا الصدد. 

أوال- كما بينا آنفا بالتفصيل، فإن المش���روع االس���تيطاني في الضفة الغربية ال 

يعزز وال يدعم أمن إس���رائيل القوم���ي.. فضا عن ذلك فإنه مرتبط بأثمان ومخاطر 

جس���يمة بالنس���بة لألمن القومي اإلس���رائيلي ويضر بالمكانة الدولية والمناعة 

االجتماعية، ويؤدي إلى المس بسلطة القانون في إسرائيل، ويشكل عقبة مركزية 

تحول دون التقدم نحو التوصل إلى تس���وية سياسية للنزاع.  إن المصلحة األمنية 

اإلس���رائيلية الجلية هي في التوصل إلى تسوية سياسية تؤدي إلى إنهاء النزاع 

وتعيين الحدود وقيام دولتي���ن بين البحر والنهر،  ولذلك فإن الضرر الذي يلحقه 

المشروع االستيطاني بأمن إسرائيل القومي هو ضرر جسيم للغاية.  

ثانيا-  بما أن تطور المشروع االستيطاني اقترب من مرحلة الاعودة التي تحول 

دون التوصل إلى تس���وية سياسية- حتى وإن رغب زعماء الجانبين في ذلك- فإنه 

ينبغي العمل بصورة فورية من أجل وقف هذا التطور، بمعزل عن المفاوضات بين 

إسرائيل والفلسطينيين. يتعين اآلن على إسرائيل، من أجل أمنها القومي- حتى 

في ظل حالة توقف المفاوضات- القيام بسلس���لة خطوات وإجراءات فيما يتعلق 

بموضوع المستوطنات، تتيح التوصل إلى تسوية سياسية في المستقبل. 

ومثل هذه الخطوات ال ترتبط بالضرورة بتقديم تنازالت أمنية، وقد تش���مل 

في المرحل���ة األولى تقليص البناء المخصص للس���كن والبن���ى التحتية في 

المستوطنات ليقتصرا على الكتل االستيطانية الكبيرة فقط، وتشجيع سكان 

المس���توطنات المعزولة على االنتقال إلى داخل »الخط األخضر«، وسط تهيئة 

قاعدة وبنية تحتية واس���عة من أجل استيعابهم، وغير ذلك من خطوات تتم 

في نطاق خطة شاملة تتعدى الغاية من هذه الوثيقة.  

إن هذه الخطوات تعتبر اليوم حيوية وضرورية ألمن دولة إس���رائيل، ليس 

فقط لفائدة التوصل إلى تس���وية سياسية مس���تقبلية، وإنما أيضا من أجل 

تفادي األثمان األمنية والسياسية الجسيمة التي يمكن أن تدفعها إسرائيل 

إذا م���ا نش���بت أزمة على خلفي���ة الوضع القائ���م، وخاصة في ض���وء اإلعصار 

السياسي الذي يجتاح العالم العربي في هذه اآلونة. 

الجزء الثاني واألخير من وثيقة جديدة صادرة عن »المجلس اإلسرائيلي للسالم واألمن«

الضرر الذي يلحقه المشروع االستيطاني في الضفة الغربية بـ »أمن إسرائيل القومي« جسيم للغاية!
* يتعين اآلن على إسرائيل حتى في ظل توقف المفاوضات القيام بسلسلة خطوات وإجراءات

فيما يتعلق بموضوع المستوطنات تتيح إمكان التوصل إلى تسوية سياسية في المستقبل *

االستيطان: االيديولوجيا المسلحة بذريعة األمن.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تمن���ح ال���وزارات اإلس���رائيلية المختلف���ة مايين 

الش���يكات، خارج ميزانياتها العادية، لمؤسس���ات 

وجمعي���ات بموجب أنظم���ة ومعايير مح���ددة، لكن 

تقريرا تم نش���ره مؤخرا، أظهر أن المستفيد األساس 

من هذه الميزانيات هو مؤسس���ات حريدية ويمينية 

متطرفة، وأن الوزارات تمّيز ضد جمعيات ومؤسسات 

علمانية »تنشد التعددية الفكرية«. 

وتبي���ن أيض���ا، أن الس���لطات المحلي���ة العربية 

حصل���ت عل���ى أقل م���ن 2% من ميزاني���ات كهذه 

منحتها وزارة الثقاف���ة والرياضة. وأظهر التقرير 

أن مكت���ب رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية يمنح 

ميزانيات خاصة لمؤسس���ات تابع���ة أو مقربة من 

حزب الليكود الحاكم.

وأف���اد التقرير، الذي نش���رته صحيف���ة »هآرتس« 

مؤخ���را، ب���أن ش���بكة »إل َهَمعي���ان«، وه���ي الجهاز 

التعليمي التابع لحزب ش���اس الشريك في التحالف 

الحكومي، حصل���ت على مبلغ 12 مليون ش���يكل، في 

الع���ام الماضي، لتموي���ل »دروس الت���وراة والثقافة 

اليهودية الت���ي ال تدخل في إط���ار منهاج التعليم 

الرس���مي«. وهذه المنح���ة المالية ه���ي إضافة إلى 

الميزانيات الحكومية العادي���ة التي تحصل عليها. 

وتبين أن هذه الش���بكة هي الفائز األكبر، ولكن ليس 

الوحي���د، بمبلغ إجمالي قيمته 3ر35 مليون ش���يكل 

تم منحه ف���ي العام الماضي إلى مؤسس���ات دينية 

يهودية أرثوذكس���ية أو حريدية، وبعضها ينش���ط 

في مجال التبشير الديني الحريدي. وحصلت حركات 

دينية يهودية غير متعصبة من هذا المبلغ على 100 

ألف شيكل فقط.

وقالت الصحيفة إن العديد من الوزارات اإلسرائيلية 

تمن���ح أمواال لدعم مؤسس���ات من خ���ارج ميزانياتها 

الس���نوية. وتوجد معايير واضحة لهذا الدعم المالي 

وعلى المؤسس���ات التي تطلب الحصول على تمويل 

كهذا أن تستوفي شروطا يتم النشر عنها بين حين 

وآخر.

وقال���ت مس���ؤولة في منظمة تنش���ط ف���ي مجال 

الثقاف���ة اليهودية، لك���ن ليس من وجه���ة النظر 

األرثوذكس���ية أو الحريدي���ة، إن »كل ش���يء يب���دو 

قانونيا. فهناك أنظم���ة مفتوحة أمام الجميع، يتم 

نشرها على المأل، وحتى أن مسجل الجمعيات ووزارة 

المالية يوجهان انتقادات أحيانا. ولكن من الناحية 

الفعلية، فإن الدعم المالي ال يتم تقس���يمه بصورة 

متس���اوية بين المنظم���ات، وبالتأكيد ليس بصورة 

نزيهة. والمس���ؤولون في ال���وزارات يعرفون جيدا 

كيف يعوضون أولئ���ك القريبين من قلوبهم أو من 

معتقدهم السياس���ي، ويهتمون بأن يحصلوا أكثر 

من الباقين«.

وأضافت المسؤولة نفسها، طالبة عدم ذكر اسمها 

خوف���ا من قطع التموي���ل الحكومي عنه���ا، أن »وزارة 

التربي���ة والتعليم تضع عراقيل كثيرة أمام منظمات 

يهودية تؤم���ن بالتعددية الفكري���ة. وتتم مطالبة 

هذه المنظمات بإثبات نشاطها خال سنوات ماضية، 

وخاصة في كل ما يتعلق بعدد ساعات التعليم وعدد 

المتعلمي���ن. وبش���كل عجيب، تكون ه���ذه المعايير 

في صالح الجمعيات الحريدية. وهكذا نش���أت دائرة 

مغلقة من الجمعيات من نوع معين تتمتع على مدار 

سنوات بدعم حكومي. ومن الصعب جدا على منظمات 

جديدة، خاصة إذا ما كانت تنشد التعددية الفكرية، 

الدخول إلى هذه الدائرة«.

وقال شخص آخر يعمل في مجال التعليم والثقافة 

اليهودي���ة إنه تتس���رب م���ن دوائ���ر وزارة التربية 

والتعليم، المس���ؤولة عن بلورة أنظمة التمويل هذه، 

معلوم���ات إلى الجمعيات الديني���ة والحريدية، حول 

تعديل األنظمة والمبالغ والمعايير التي تحدد حجم 

التمويل. 

وأض���اف أن »المنظم���ات الت���ي ال تطل���ع على هذه 

التغييرات بإمكانها أن تق���دم طلبات للحصول على 

ه���ذا الدعم حتى اليوم التالي. وف���ي أفضل األحوال 

تحصل على بضع عشرات آالف من الشيكات«.

وباإلضافة إلى ش���بكة »إل همعيان« المذكورة، فقد 

حصلت على دعم حكومي ل� »دروس التوراة والثقافة 

اليهودية خ���ارج إطار منه���اج التعليم الرس���مي«، 

منظم���ات حريدية أخ���رى بمبالغ تزيد ع���ن مليوني 

ش���يكل لكل منظم���ة، في حين حصل���ت منظمة غير 

حريدية على 99 ألف ش���يكل، رغم أن حجم نش���اطها 

أكبر من حجم نشاط قسم من المنظمات الحريدية.

دعم المنظمات االستيطانية
وتمنح وزارة التربية والتعليم دعما مركزيا آخر إلى 

»المعاهد من أجل اليهودية ودراسة أرض إسرائيل«. 

ووفقا لألنظمة التي وضعتها الوزارة فإن هذا الدعم 

موجه إل���ى معاهد تخ���دم مجمل تامي���ذ المدارس 

اليهودية في إسرائيل. 

لكن قائمة المنظمات التي تحصل على هذا الدعم 

تضمنت تمثيا ب���ارزا جدا للجمعيات التي تنش���ط 

في المس���توطنات ف���ي الضفة الغربي���ة. ومن هذه 

المنظمات االس���تيطانية »مركز الج���والت والتعليم 

سوس���يا - جبل الخليل« و«معهد الخليل«، وقد حصا 

على أكبر مبلغ من التمويل الحكومي وبلغ ما بين 550 

- 600 ألف شيكل لكل واحدة من هاتين المنظمتين. 

وحصلت الجمعيات االس���تيطانية على مبلغ إجمالي 

وصل إلى 3 مايين ش���يكل، ويعادل ثلث الدعم في 

هذا المج���ال. وحصلت على أكبر مبلغ جمعية »معهد 

الجوالن« وبلغ 692 ألف شيكل. 

وحصل���ت جمعية« إلعاد« الت���ي تعمل على تهويد 

حي س���لوان الفلس���طيني في القدس، على مبلغ 466 

ألف ش���يكل. كذلك حصلت جمعية »المعهد لمعرفة 

الهي���كل« على تمويل بمبلغ 189 ألف ش���يكل، وهي 

جمعية تنش���ط من أجل بناء الهي���كل اليهودي في 

الحرم القدسي. وحصلت جمعية »ِمْرحافيم« التابعة 

لحركة الكيبوتس���ات على أقل مبلغ من وزارة التربية 

والتعليم، وبلغ 61 ألف شيكل.

ومنحت وزارة التربية والتعليم اإلس���رائيلية دعما 

للجمعي���ات والمؤسس���ات خال الع���ام األخير بمبلغ 

إجمالي وصل إلى 1ر10 مليار شيكل. ووفقا للصحيفة، 

ف���إن الوزارة رص���دت قس���ما كبيرا من���ه للجمعيات 

والمؤسسات المقربة سياسيا وفكريا من المسؤولين 

في الوزارة، الذين هم بغالبيتهم العظمى متدينون 

ويمينيون. 

ومنح���ت وزارة الثقافة والرياض���ة تمويا لجمعية 

»ش���افي حيفرون«، أي المس���توطنين العائدين إلى 

الخليل، والتي تنش���ط في البؤرة االستيطانية »بيت 

رومان���و« في قل���ب مدين���ة الخلي���ل. وحصلت هذه 

الجمعي���ة على تمويل م���ن وزارة التربي���ة والتعليم 

بمبلغ 6ر3 مليون شيكل. وأش���ارت الصحيفة إلى أن 

العاقة بين هذه الجمعية االستيطانية وبين الثقافة 

اليهودية هي أن بين أهدافها »إقامة وتطوير ودعم 

مواقع س���ياحية ومواقع بداية االستيطان في الخليل 

ومنطقتها«. لكن وزارة الثقافة والرياضة منحت دعما 

ماليا لجمعيات ال توجد بينها وبين الثقافة والرياضة 

أية عاقة.  

وتمنح وزارة الثقافة والرياضة دعما ماليا لتشجيع 

الرياضة في الس���لطات المحلية. وتبلغ ميزانية هذا 

البند 2ر2 مليون ش���يكل. ورغم أن ه���ذه الميزانية ال 

تصل إلى الجمعيات الحريدية وإنما يتم منحها إلى 

ثاثين س���لطة محلية، لكن تبين من التقرير أن بين 

هذه السلطات المحلية سلطتين عربيتين فقط، هما 

ف���ي قريتي كفر مندا في الجليل األس���فل وأبو غوش 

ق���رب القدس. وحصلت القريت���ان على نحو 130 ألف 

شيكل، أي ما يعادل 9ر5% من هذه الميزانية.

وتدعي حكومة إس���رائيل أنه يت���م رصد ميزانيات 

خاص���ة للمواطنين العرب في إطار »أنش���طة الثقافة 

العربية«. لكن »هآرتس« أك���دت أن حصة العرب في 

هذه الميزانية بلغت 9 مايين شيكل وشكلت نسبة 

7ر1% من ميزانية الدعم المالي الذي تمنحه الوزارة.

وادع���ت وزارة الثقافة والرياض���ة أن منح ميزانيات 

للوسط العربي يتم من خال »تمييز تصحيحي«، وأنه 

في العام الماضي حصل الوسط العربي وفنانون فيه 

على دعم بمايين الش���يكات. لك���ن المعطيات دلت 

على أن مؤسس���ات عربية في إس���رائيل حصلت على 

7ر18 مليون ش���يكل، أي ما يعادل 9ر3% من ميزانية 

الدعم المالي الذي منحته الوزارة في العام 2011، علما 

أن نسبة العرب في إسرائيل حوالي %18. 

الحكومة تمول جمعيات مقربة منها
وأش���ار التقري���ر إل���ى أن وزارة الثقاف���ة والرياضة 

ومكتب رئي���س الحكوم���ة يمنحان دعم���ا ماليا إلى 

»معهد جابوتينس���كي« التابع لحزب الليكود. وتحول 

وزارة الثقافة والرياضة معظم التمويل لهذا المعهد 

بموجب بند »مؤسس���ات ثقافية وعلمي���ة وبحثية«، 

بينم���ا يمول مكتب رئي���س الحكومة ه���ذا المعهد 

بموج���ب بن���د »مجل���س جابوتينس���كي« أو »مراك���ز 

التخليد«. ويش���ار إلى أن زئيف جابوتينسكي، الذي 

يحمل المعهد اسمه، هو األب الروحي للتيار اليميني 

المتطرف في الحركة الصهيونية. 

وارتفع التمويل الحكومي لجمعية »بيت تراث أوري 

تسفي غرينبرغ« بنسبة 30% خال السنوات األخيرة. 

وغرينبرغ هو ش���اعر يهودي وأحد القادة المؤسسين 

لح���زب حيروت، الذي يع���رف اليوم بح���زب الليكود. 

وحصل���ت هذه الجمعي���ة على 900 ألف ش���يكل في 

العام األخير. 

كذلك حص���ل »المعهد القومي على اس���م رينيه 

مور«، وهو الذراع التربوية ل� »معهد جابوتينسكي«، 

عل���ى تمويل م���ن وزارة الثقاف���ة والرياضة ومكتب 

رئيس الحكومة. وتتولى ش���والميت ليفنات، والدة 

وزي���رة الثقاف���ة والرياضة، ليم���ور ليفنات، منصب 

المديرة العامة ل� »المعهد القومي على اس���م رينيه 

مور« منذ س���نوات طويل���ة. وارتف���ع التمويل لهذا 

المعهد بحوال���ي 88%، وبلغ في العام الماضي 268 

أل���ف ش���يكل. وكان تمويل هذا المعهد لس���نوات 

كثيرة من اختص���اص وزارة التربية والتعليم ولكن 

في سنوات أخرى تم تمويله من جانب مكتب رئيس 

الحكومة.

تقرير جديد:

المؤسسات الحريدية واليمينية المتطرفة 
المستفيد األساس من ميزانيات الدعم الحكومية!

* »وزارة التربية والتعليم تضع عراقيل كثيرة أمام

منظمات يهودية تؤمن بالتعددية الفكرية«! *
ق����ال أحد المحللين اإلس����رائيليين في القن����اة الثانية 

للتلفزيون اإلس����رائيلي، في أعقاب التوص����ل إلى اتفاق 

لوقف إطاق النار بين إس����رائيل والفصائل الفلسطينية 

في قطاع غزة، مس����اء األربعاء الماضي، إن منظومة »القبة 

الحديدية« العتراض الصواري����خ وخاصة قصيرة المدى، 

والت����ي اعترضت مئات الصواريخ الفلس����طينية التي تم 

إطاقها من قطاع غزة باتجاه المدن في جنوب إس����رائيل 

ووس����طها، »لم تنقذ اإلس����رائيليين فق����ط، وإنما أنقذت 

الفلس����طينيين أيضا. فلو س����قطت ه����ذه الصواريخ في 

المدن وتسببت بخس����ائر بشرية كبيرة، لما انتهت جولة 

التصعيد الحالية سريًعا، ولتعين على الحكومة والجيش 

في إسرائيل توسيع العملية العسكرية وشن اجتياح بري 

في القطاع، لن يتمكن أحد م����ن تقدير نتائجه وعواقبه، 

وكيف كانت ستنتهي حرب كهذه«.

ربم����ا كان����ت أق����وال ه����ذا المحل����ل صحيحة نوًع����ا ما. 

فالمعطيات التي نش����رها جهاز األمن اإلس����رائيلي، بعد 

وقف إط����اق النار، تش����ير إلى أن الفصائ����ل في القطاع 

أطلق����ت، خال األيام الثمانية للعدوان على غزة، أكثر من 

1500 صاروخ باتجاه إس����رائيل ضمن العملية العسكرية 

اإلس����رائيلية »عمود الس����حاب« ضد القطاع. وسقط 875 

صاروخ����ا منها ف����ي مناط����ق مفتوح����ة و58 صاروخا في 

مناط����ق مأهول����ة بالس����كان. وتمكنت منظوم����ة »القبة 

الحديدية« من اعتراض 421 صاروخا أطلقت باتجاه المدن 

تل خال هذه 
ُ
والبلدات في جنوب ووس����ط إس����رائيل. وق

العملية العسكرية 6 إس����رائيليين جراء سقوط صواريخ 

فلس����طينية، وتلقى حوالي 500 جريح إسرائيلي العاج 

في المستشفيات.

ووفقا للمعطيات اإلس����رائيلية، فإن »القبة الحديدية« 

سجلت نجاحا كبيرا على أثر تمكنها من اعتراض 84% من 

الصواريخ التي كانت ستسقط في مناطق مأهولة. 

والجدي����ر بالذكر أن »القبة الحديدي����ة« ال تعترض كل 

ص����اروخ يطلق من القط����اع، وإنما فق����ط الصواريخ التي 

ترصدها رادارات هذه المنظومة وتتوقع س����قوطها في 

مناطق مأهولة. 

وأفاد تقرير نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت«، يوم 

الجمعة الماضي، بأن منظوم����ة »القبة الحديدية« تعمل 

على النحو التالي:

بع����د رص����د رادار »القبة الحديدية« إط����اق صاروخ من 

القطاع وانط����اق صافرات اإلنذار، يتم التأكد، بواس����طة 

حواسيب المنظومة، فيما إذا كان الصاروخ يشكل تهديدا 

حقيقيا على المنطق����ة التي تحميها هذه المنظومة، أي 

أنه سيسقط في منطقة مأهولة بالسكان.

إذا كان التهديد حقيقيا، فإن المنظومة تحس����ب مسار 

الص����اروخ وتدقق فيم����ا إذا كان يه����دد منطقة محمية، 

ويس����تغرق حس����اب ذلك واحدا من األلف من الثانية وال 

يؤخر إطاق الصاروخ المعترض.

في حال توصلت المنظومة إلى االستنتاج بأن التهديد 

حقيق����ي وينبغي اعتراض الصاروخ الفلس����طيني، فإنها 

تبني خطة اعتراض.

تختار المنظومة المنصة التي ينبغي أن تطلق الصاروخ 

المعترض، وتحسب مساره والتوقيت الدقيق إلطاقه.

في هذه المرحلة تمنح المنظومة مشغليها إمكانيتين: 

وض����ع أوتوماتيك����ي أو وضع ي����دوي. وفي ح����ال الوضع 

األوتوماتيك����ي يتم إطاق الص����اروخ المعترض بموجب 

قرار المنظومة. وفي حال الوض����ع اليدوي فإن المنظومة 

تس����أل الجندي الذي يش����غلها فيما إذا كان يوافق على 

التوصية بإطاق الصاروخ المعترض. 

في ه����ذه األثناء تواص����ل المنظومة مراقب����ة الصاروخ 

الفلس����طيني. وإذا م����ا اعتقد الجندي الذي يش����غلها أن 

شيئا ما ليس سليما حدث بعد إطاق الصاروخ المعترض 

أو أن المنظوم����ة أعلن����ت ع����ن حدوث خلل، فإن����ه بإمكان 

المشغل أن يلغي الصاروخ بعد أن أصبح في الجو، وجعله 

ينفجر في مكان آمن.

انتهاء السجال 
حول التكلفة

تبل����غ تكلف����ة إط����اق كل ص����اروخ م����ن منظوم����ة »القبة 

الحديدي����ة« 50 أل����ف دوالر تقريب����ا. وإذا كان����ت »القب����ة 

الحديدية« قد اعترضت 421 صاروخا فلسطينيا، خال ثمانية 

أيام من القتال بين إس����رائيل والفصائل ف����ي القطاع، فإن 

تكلفة إطاقها بلغ����ت 05ر21 مليون دوالر. وقالت »يديعوت 

أحرونوت«، يوم الخميس الماضي إن تكلفة استخدام »القبة 

الحديدية« بلغت حوالي 100 مليون شيكل. 

رغم التكلفة المرتفعة لهذه المنظومة، إال أن الس����جال 

في إس����رائيل حول ذلك انتهى اآلن. واالعتقاد الس����ائد 

في إس����رائيل اآلن هو أن »القب����ة الحديدية« نجحت في 

إنقاذ أرواح كثيرة. لكن في السنوات الماضية دار سجال 

كبي����ر في إس����رائيل حول نجاع����ة ه����ذه المنظومة على 

ض����وء تكلفتها المرتفعة، خاص����ة وأنها ُمعدة العتراض 

صواري����خ ال تزي����د تكلفة الواحد منها ع����ن بضع مئات أو 

آالف الدوالرات.

وقالت »يديعوت أحرونوت« إن قصة »القبة الحديدية« 

ب����دأت في الع����ام 2005، عندما طرح����ت »مديرية تطوير 

األسلحة والبنية التحتية التكنولوجية«، المعروفة باسم 

»مب����ات«، عطاء طلبت من خاله تقدي����م اقتراحات لحلول 

دفاعية أمام صواريخ القسام، التي طورتها حركة حماس 

والفصائل الفلسطينية األخرى في قطاع غزة، وأطلقتها 

باتجاه جنوب إسرائيل. 

على أثر ذلك تم تقديم 13 اقتراحا، وفي تشرين الثاني 

من العام 2006 تم تش����كيل »لجنة نيغل«، برئاسة نائب 

رئيس »مبات« في حين����ه، يعقوب نيغل، من أجل البحث 

ف����ي االقتراحات. وبع����د ذلك بعدة أس����ابيع قررت »لجنة 

نيغل« أن االقتراح األفضل كان ذلك الذي قدمته »سلطة 

تحليالت إسرائيلية:

منظومة »القبة الحديدية«- »الـنـجم«
األبــرز للـحــرب األخـيــرة عـلـى غــــزة!

تطوي����ر األس����لحة«، »رفائي����ل«، وتضمن تطوي����ر »القبة 

الحديدية«. وأوصى نيغل أمام وزير الدفاع اإلس����رائيلي 

في حينه، عمير بيرتس، بالموافقة على اقتراح »رفائيل« 

وبدء تطوير »القبة الحديدية« ورصد ميزانيات لها. 

وفتح����ت التوصية بتطوي����ر »القبة الحديدي����ة« الباب 

أمام حملة كبيرة ضد هذه المنظومة من جانب ش����ركات 

لصناع����ة األس����لحة، محلي����ة وأجنبية، كان����ت قد قدمت 

اقتراح����ات لتطوي����ر حل����ول لمواجهة صواريخ القس����ام 

باالعتماد على أش����عة ليزر ومداف����ع العتراض الصواريخ. 

وخاض أكبر حملة ضد »القبة الحديدية« مؤيدو منظومة 

الليزر »س����كاي غارد« التي تم تطويرها في إطار مشروع 

سابق باس����م »ناوتيلوس«، وتم رصد ميزانيات له بمئات 

مايين الدوالرات من جانب إسرائيل والواليات المتحدة. 

وفي ش����باط العام 2007 تم تدش����ين مش����روع »القبة 

الحديدي����ة« ف����ي مكتب وزي����ر الدفاع، بيرت����س. ونقلت 

»يديعوت أحرونوت« عن مس����ؤول س����ابق رفيع المستوى 

ف����ي وزارة الدفاع قوله: »لقد جاء إل����ّي وزراء قاموا بحملة 

معادي����ة جدا للقبة الحديدية، وبعضهم كان مدفوًعا من 

جانب جهات تجارية«.

سنغافورة شاركت في 
تمويل »القبة الحديدية«!

وفي تموز من العام 2007 اس����تقال بيرتس من منصبه 

بعد أن خس����ر رئاس����ة ح����زب العمل أمام إيه����ود باراك، 

الذي تولى هذا المنص����ب. وكانت ميزانية تطوير »القبة 

الحديدي����ة« في حينه 40 مليون ش����يكل. وبعد ذلك قرر 

باراك ورئيس الحكومة في حين����ه، إيهود أولمرت، رصد 

ميزانية للمشروع بمبلغ 811 مليون شيكل. 

وقال أولمرت للصحيفة، األس����بوع الماض����ي، إن »عمير 

بيرتس قدم مساهمة هامة لدفع المصادقة على مشروع 

القب����ة الحديدية. ومن س����ِخر م����ن وزير الدف����اع وانتقد 

تعيين����ه ]كونه مدني����ا وليس لديه أي ماض عس����كري[، 

بإمكانه الي����وم تقييم األمور بص����ورة مختلفة«. وأضاف 

أولم����رت أنه أمر بعد حرب لبنان الثانية، في صيف العام 

2006، بتبني مش����روع »القبة الحديدية«، وأنه كان هناك 

نقاش حول تمويل هذا المش����روع، إذ طالبت وزارة الدفاع 

بزيادة ميزانيتها.

باإلضاف����ة إل����ى التمويل الذي ج����اء م����ن وزارة الدفاع 

اإلسرائيلية، أخذت »رفائيل« قروضا كبيرة بمئات مايين 

الش����يكات من البنوك. لكن ه����ذه المبالغ لم تكن كافية 

لتمويل المش����روع. وفيما تعتم إس����رائيل على تفاصيل 

كثيرة تتعلق بتطوير »القبة الحديدية«، كشفت تقارير 

أجنبية النقاب عن أن سنغافورة شاركت في تمويل هذا 

المش����روع اإلس����رائيلي بمئات مايين الدوالرات. وقالت 

التقارير األجنبي����ة إن ما دفع الس����نغافوريين إلى رصد 

تمويل كهذا ه����و تخوفهم الدائم من ال����دول المجاورة 

له����م، وقيامهم بتحصين مبانيه����م بغرفة آمنة ومبنية 

من اإلس����منت المسلح في كل ش����قة، ولذلك فإن لديهم 

مصلحة في تطوير منظومة للصواريخ.

وف����ي الع����ام 2008 بدأت إس����رائيل مح����اوالت لتجنيد 

ميزاني����ات ل� »القب����ة الحديدية« من الوالي����ات المتحدة. 

وجاء إلى إس����رائيل خبراء أميركيون في مجال الصواريخ 

والدفاع����ات الصاروخية، وأكد جميعهم أن هذا مش����روع 

غي����ر ناجح ولن يحقق نجاحا كبيرا في اعتراض الصواريخ 

القصيرة المدى. 

لكن في نيسان العام 2009 تغير الموقف األميركي من 

تمويل »القبة الحديدية« بعد أن تمكنت هذه المنظومة 

م����ن اعت����راض أول صاروخ قس����ام. وبعد ذل����ك بنحو عام 

قرر الكونغ����رس األميركي الموافقة عل����ى طلب الرئيس 

األميرك����ي، باراك أوبام����ا، رصد ميزانية خاص����ة ل� »القبة 

الحديدي����ة« بمبلغ 205 مايين دوالر. ودفعت إس����رائيل 

هذا المبلغ مقاب����ل الحصول على أربع بطاريات من »القبة 

الحديدي����ة«. وبعد ذلك ص����ادق الكونغ����رس األميركي 

على تمويل آخ����ر بمبلغ 680 ملي����ون دوالر لصالح »القبة 

الحديدي����ة«. ويج����ري الحديث اآلن عن نق����ل إنتاج هذه 

المنظومة إلى الواليات المتحدة.

محاوالت فلسطينية 
الكتشاف نقاط الضعف

قال����ت صحيفة »هآرتس«، ي����وم الجمعة الماضي، إن 

»حماس وإس����رائيل تخوضان س����باقا متواصا لتطوير 

أس����لحة وتوفي����ر ردود ]على أس����لحة[ الخص����م. وفي 

جول����ة القتال األخي����رة حاولت حم����اس تغيير طريقة 

إط����اق الصواريخ من أجل العث����ور على نقاط الضعف 

ف����ي منظومة القبة الحديدية«. وق����ال ضابط كبير في 

منظومة الدفاعات الجوية في س����اح الجو اإلسرائيلي 

للصحيف����ة »إنه����م يحاولون ماءمة أنفس����هم للواقع 

المتغير«.

وأوضح الضابط اإلس����رائيلي أن محاوالت حماس شملت 

إطاق رشقات صاروخية أكبر مما اعتادت إطاقها، وبذل 

جه����ود للعثور على نقاط الضعف في »القبة الحديدية«. 

وقال مس����ؤول في »رفائي����ل« إن »حركة حم����اس تدخل 

تحسينات على صواريخها طوال الوقت. ونشيطو الحركة 

يدققون في تقنيات التشغيل ويحاولون تشخيص نقاط 

الضعف في القبة الحديدية. لكنهم لم ينجحوا في ذلك 

حتى اآلن«. 

وأش����ارت الصحيف����ة إل����ى أن االدع����اءات ب����أن »القبة 

الحديدي����ة« غي����ر ناجعة، خاص����ة على ض����وء تكلفتها 

المرتفعة، تثي����ر غضب مؤيدي ه����ذه المنظومة، الذين 

يعتب����رون أن »ثمة حاج����ة لتزويد الجيش اإلس����رائيلي 

بأفض����ل المنظوم����ات الدفاعية، من أج����ل ردع العدو عن 

استخدام األسلحة التي بحوزته«.

وق����ال نيغل، ال����ذي يتولى حاليا منص����ب نائب رئيس 

مجلس األمن القومي اإلس����رائيلي، إن »الج����دار الفاصل 

ف ملي����ارات أيضا، لك����ن ال تتم مقارنت����ه بثمن حزام 
ّ
كل

ناس����ف. وفي الحرب الت����ي تنعدم النس����بية فيها، فإن 

الجان����ب األكثر تطورا يس����تثمر أكثر. وعلى إس����رائيل، 

كدولة قوية، أن تس����تثمر في كل ذلك من أجل أال يطلقوا 

صواريخ عليها«.

ووفق���ا ل� »هآرتس«، فإنه في جهاز األمن اإلس���رائيلي 

يرون ف���ي »القب���ة الحديدية«، والمنظوم���ات الدفاعية 

األخرى مثل »حيتس« العتراض الصواريخ الطويلة المدى 

و«العصا الس���حرية« العت���راض الصواريخ المتوس���طة 

المدى، »وسيلة من شأنها أن تفرض على الفلسطينيين، 

وربما عل���ى دول عربية أخرى أيض���ا، التقدم في عملية 

السام«!. 

وق����ال موظ����ف رفي����ع المس����توى ف����ي وزارة الدف����اع 

اإلسرائيلية للصحيفة، إنه »عندما طلب إيهود باراك في 

المرة األولى دعما أميركي����ا للقبة الحديدية، قال لروبرت 

غيت����س ]وزير الدفاع األميركي األس����بق[، إن����ه فقط مع 

وجود حماية ناجعة وفعالة بإمكان إس����رائيل أن تتقدم 

نح����و عملية سياس����ية«. وقد تحولت »القب����ة الحديدية« 

إلى ركن هام في العاقات االس����تراتيجية بين إسرائيل 

والواليات المتحدة على ض����وء التمويل األميركي الكبير 

لهذه المنظومة.

لكن يس����ود في جهاز األمن اإلس����رائيلي االعتقاد أنه 

فيما تزايد الحماس بين اإلسرائيليين حيال نجاح »القبة 

الحديدية« في منع س����قوط مئ����ات الصواريخ في المدن 

والبلدات اإلس����رائيلية، وخاصة في تل أبيب ومنطقتها، 

إال أن الدولة ستضطر إلى مواجهة تحد أكبر ومعقد أكثر 

مقابل نوعية الصواريخ، وكميتها أيضا، الموجودة بحوزة 

ح����زب الله في حال ان����دالع حرب بي����ن الجانبين. فكمية 

الصواري����خ التي بحوزة حزب الل����ه أكبر بأضعاف، ومداها 

يغطي كل مساحة إسرائيل تقريبا. 

ووفق����ا للتقارير اإلس����رائيلية فإن صواري����خ حزب الله 

أكث����ر دقة في إصابة األهداف، ولذل����ك فإن االعتقاد هو 

أنه سيتم توجيهها إلى مرافق إسرائيلية إستراتيجية. 

ولذلك يأمل المس����ؤولون في جهاز األمن اإلسرائيلي بأن 

يكون بحوزة الجيش اإلسرائيلي، خال السنوات الخمس 

المقبلة، ع����دد كاف من بطاريات »القبة الحديدية« يصل 

إلى 13 أو 15 بطارية، باإلضافة إلى بطاريتين من منظومة 

»العصا السحرية«، والتي يعتقد أنه سيكون بإمكانها أن 

تغطي أهداف صواريخ حزب الله.

منظومة »القبة الحديدية« في أثناء عملها.
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تغطيــة خاصـــة

ولد أفيغدور ليبرمان العام 1958 في مولدوفا. 

هاج����ر إلى إس����رائيل الع����ام 1978 ودرس موضوع 

العاقات الدولية ف����ي الجامعة العبرية في القدس. 

انضم إلى حزب حيروت وأظهر نش����اطًا من خاله في 

األوس����اط الطابية في الجامع����ة العبرية. تقرب من 

بنيامين نتنياهو وساعده في تجنيد أصوات تؤيده 

ف����ي مؤتمر الليكود في أواخ����ر الثمانينيات، وعينه 

نتنياه����و مديرًا عام����ًا لليكود العام 1993. س����اهم 

ليبرم����ان ف����ي انتخ����اب نتنياهو لرئاس����ة الحكومة 

ف����ي انتخاب����ات 1996، وتقدي����رًا لعمله ه����ذا عينه 

نتنياهو مديرًا عام����ا لمكتب����ه. أدار ليبرمان مكتب 

رئيس الحكومة بش����كل ديكتاتوري، حتى أن بعض 

منافسيه اتهمه بأنه يتعامل مثل جهاز المخابرات 

كي. جي. بي السوفياتي، ووجهت إليه الشرطة تهما 

بالفساد والمخالفات الجنائية بخصوص السعي من 

أج����ل تعيين مقرب له مستش����ارًا قانونيًا للحكومة، 

إال أن النياب����ة أغلقت ملف التحقيق معه لقلة األدلة 

في قضيته. قدم اس����تقالته من الليكود العام 1998 

وأسس حزبًا جديدًا أطلق عليه اسم »إسرائيل بيتنا« 

وهو حزب يعتمد على أصوات الروس من المهاجرين. 

تمكن من دخول الكنيس����ت الخامس عشر وتحالف 

مع الليكود في حكومة أريئيل شارون األولى وتسلم 

منصب وزير البن����ى التحتية القومية في آذار 2001، 

إال أنه قدم اس����تقالته بعد عدة أش����هر على خلفية 

اغتيال الوزير رحبعام زئيفي على يد فلس����طينيين 

في الق����دس. وعين وزي����رًا للمواص����ات في حكومة 

ش����ارون الثانية واس����تقال منها فيما بعد. وتحالف 

مع ح����زب كاديما في حكومة إيه����ود أولمرت إال أنه 

اس����تقال منها في مطلع 2008 بسبب انطاق عملية 

أنابوليس. 

يعتب���ر ليبرمان م���ن اليمينيي���ن المتطرفين الذين 

تفوهوا بعبارات عنصرية ضد العرب الفلس���طينيين 

داخل إس���رائيل، بمن فيهم أعضاء الكنيست العرب، 

وكذل���ك تف���وه بعبارات ض���د دول عربية وإس���امية، 

مشددا على أن إسرائيل تس���تطيع أن تضرب طهران 

وأسوان.

في 25 تشرين األول الفائت توصل ليبرمان مع رئيس 

الحكومة وحزب الليك���ود بنيامين نتنياهو إلى اتفاق 

يقضي بخ���وض حزبيهما االنتخاب���ات العامة المقبلة 

)التي س���تجري في 22 كانون الثاني 2013( في قائمة 

واحدة باسم »الليكود- بيتنا«. 

وبعد عدة أيام ص���ادق المؤتمر العام لحزب الليكود 

ال���ذي عقد ف���ي تل أبي���ب بأغلبية س���احقة على هذا 

االتفاق.

ون���ص القرار الذي صوت عليه أعض���اء المؤتمر على 

منح نتنياه���و صاحية تحديد توزي���ع األماكن ال� 42 

األول���ى في القائم���ة االنتخابية المش���تركة للحزبين 

بصورة تضمن 27 مكانًا لليكود و15 مكانًا ل� »إسرائيل 

بيتنا«، وذلك وفقًا لعدد المقاعد التي حصل عليها كل 

حزب في االنتخابات العامة الفائتة. 

وألقى رئيس الحكومة خطابًا في مس���تهل المؤتمر 

دعا فيه المندوبين إلى تأييد التحالف مع »إس���رائيل 

بيتن���ا«. وقال: »إن أهم التحدي���ات الماثلة أمامنا هي 

الحفاظ على أمن دولة إس���رائيل، والحفاظ على أماكن 

العمل، وبذل الجهود من أجل خفض غاء المعيش���ة، 

وأنا مؤمن أن ثمة أهمية بالغة في هذه الفترة لتوحيد 

القوى في المعس���كر القومي، وهذا هو السبب الوحيد 

الذي جعلني أطلب م���ن ليبرمان أن نخوض االنتخابات 

في قائمة مشتركة«.

وأضاف أن الليكود سيبقى حزبًا مستقًا، وأن الوحدة 

)مع »إس���رائيل بيتنا«( س���تتيح إمكان أن يستمر في 

قيادة الدولة بقوة من خال االس���تناد إلى كتلة كبيرة 

في المعسكر القومي الموحد.

وتطرق نتنياهو إلى اتهامات وجهت إليه من داخل 

الليك���ود فحواها أن���ه اختار أن يورث زعامة معس���كر 

اليمين اإلسرائيلي إلى ليبرمان، وأن يعينه خليفة له، 

وأنه اتفق معه على التناوب في رئاسة الحكومة، فقال 

مخاطبًا مندوبي المؤتمر: »بودي أن أزف إليكم بش���رى 

مفادها أنني عازم على أن أقود دولة إس���رائيل ألعوام 

كثيرة، وأن الليكود سيس���تمر في قيادة الدولة فترة 

طويلة مقبلة«.

وغداة مصادق���ة مؤتمر الليكود عل���ى االتفاق، قام 

ليبرم���ان بجولة في هضبة الجوالن الس���ورية المحتلة 

أك���د خالها أن ه���ذه الهضبة هي ج���زء ال يتجزأ من 

دولة إس���رائيل، وأنه ل���ن يكون هن���اك أي تراجع عن 

هذا الموقف ما دام حزبه )»إس���رائيل بيتنا«( جزءًا من 

الحكومة، وشدد على أن اإلقدام على أي خطوة في هذا 

االتجاه سيكون بمثابة انتحار.

وأش���ار أيضًا إلى أن س���ورية تش���كل مصدرًا للقلق 

وانعدام االس���تقرار في منطقة الشرق األوسط كلها، 

وأن ثم���ة مخاوف كبيرة في إس���رائيل م���ن أن تنتقل 

األزمة التي تجتاح س���ورية إلى كل من لبنان واألردن. 

ورافقه ف���ي جولته هذه المرش���ح الجدي���د عن حزب 

»إس���رائيل بيتنا« للكنيست يائير ش���مير، وهو نجل 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق إسحق شامير.

كما تط���رق ليبرمان إل���ى العملية السياس���ية بين 

إس���رائيل والفلس���طينيين، فش���ن هجومًا حادًا على 

رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس قائًا إنه 

ال يرغب في إقامة دولة فلس���طينية، ويقود إجراءاته 

األحادية الجانب ف���ي األمم المتح���دة للتغطية على 

إخفاقاته الداخلية المتواصلة.

على صعي���د آخ���ر اتهم ليبرم���ان وس���ائل اإلعام 

اإلس���رائيلية باتخاذ موقف أحادي الجانب إزاء االتفاق 

ال���ذي توصل إليه مع رئيس الحكوم���ة وحزب الليكود 

نتنياهو، والقاضي بخوض الحزبين االنتخابات العامة 

المقبلة في قائمة واحدة باسم »الليكود- بيتنا«. وقال: 

»يبدو أن الحمل���ة االنتخابية اآلن لن تكون ضد تحالف 

أحزاب اليسار، وإنما ضد وسائل اإلعام التي لم يسبق 

لها أن اتخذت موقفًا أحادي الجانب مثل الموقف الذي 

تتخذه ضد هذا االتفاق«.

اسم في األخبـار

أفيغدور ليبرمان- وزير الخارجية ورئيس حزب »إسرائيل بيتنا«

بقلم: سليم سالمة

»إذا م���ا تحقق���ت ه���ذه »التقدي���رات«، فس���يكون هذا 

ه���و اإلخف���اق األكبر ف���ي تاري���خ النيابة العام���ة للدولة 

منذ إنش���ائها« - هذا م���ا ذهبت إليه بع���ض التعقيبات 

اإلس���رائيلية، القضائية والصحافية، على ما كشفت عنه 

صحيفة »يديع���وت أحرونوت« )الخمي���س، 2012/11/22(، 

نقا عن »مصادر قضائية«، ومؤداه أن المستشار القانوني 

للحكومة اإلس���رائيلية، يهودا فاينش���تاين، »يميل« إلى 

إغ���اق ملف التحقيق ض���د وزير الخارجية اإلس���رائيلية، 

أفيغدور ليبرمان، وعدم تقديم الئحة اتهام بحقه، إطاقا. 

ونقلت مراس���لة الصحيفة عن هذه المصادر القضائية، 

التي لم تسّمها، »تقديراتها« بأن هذه هي النتيجة التي 

يمكن استش���فافها من المداوالت الكثيرة التي يجريها 

فاينش���تاين ح���ول »ملف ليبرم���ان« في األي���ام األخيرة، 

مش���يرة إلى أن فاينش���تاين قد أوكل إلى نائبه للمهمات 

الخاصة، ش���اي نيتس���ان، مهمة إعداد الوثيقة القانونية 

التي ستش���رح وتعلل ه���ذا القرار )إغاق الملف(، س���واء 

للجمهور الواسع أو للمحكمة العليا استعدادا لالتماسات 

التي س���تقّدم إليها، بالتأكيد )حس���ب التقديرات(، ضد 

مثل هذا القرار. 

وأضافت الصحيفة - باالس���تناد إلى المصادر القضائية 

ذاته���ا، دائما - إن فاينش���تاين وأعض���اء فريقه، من كبار 

المحامين في النياب���ة العامة، »يزدادون اقتناعا بأن ليس 

ثمة م���ا يكفي من القرائن لتقديم الئح���ة اتهام جنائية 

تنتهي باإلدانة«. 

وتعي���د المصادر القضائية ه���ذا »النقص« في القرائن 

إلى س���ببين اثنين أساس���يين: * األول - أن شهود اإلدعاء 

الذي���ن يفترض أن يثبتوا صدقية المس���تندات العديدة 

الت���ي تم جمعها ف���ي الملف ومضامينه���ا يقيمون، في 

أغلبيتهم الساحقة، خارج إسرائيل ويرفضون القدوم إلى 

الباد لإلدالء بإفاداتهم، التي ُيَعّول عليها في إثبات توفر 

»األس���اس النفس���ي« لدى ليبرمان في ارتكاب المخالفات 

الجنائية المعنية. * الثاني - الفترة الزمنية الطويلة جدا، 

نسبيا، التي انقضت منذ بدء التحقيق في هذه المخالفات 

ومنذ ارتكاب هذه المخالفات، والتي تزيد عن عشر سنوات 

)!!(، مما يصّعب، أكثر، مهمة جمع البينات والقرائن الكافية 

لإلدان���ة، خاصة وأن مثل هذه الفترة الزمنية الطويلة جدا 

تش���كل، في المنحى القضائي، نقيصة أساسية نظرا لما 

يمكن أن تسببه من تشتت والتباس في ذاكرة الشهود. 

وقال���ت المصادر القضائية ذاته���ا للصحيفة إن »ميل« 

المستش���ار القانوني لجهة هذا القرار تبلور في الصيف 

األخي���ر، لكنه »قرر منح إمكاني���ة تقديم الئحة اتهام إلى 

المحكمة فرص���ة إضافية أخ���رى«، فبذل أعض���اء الطاقم 

الخاص جهودا أخرى في محاولة إقناع الش���هود القاطنين 

خارج إسرائيل بالحضور وتقديم إفاداتهم، كما حاول، في 

موازاة ذلك، أيضا، إقناع السلطات القضائية المختصة في 

الدول التي يقيم فيها هؤالء الشهود لتقديم مساعدتها 

بما يحقق مثول الش���هود أمام محكمة إسرائيلية لتقديم 

إفاداتهم »لكن هذه المحاوالت، جميعها، باءت بالفشل«!

وأوضحت المصادر القضائية، ف���ي حديثها للصحيفة، 

أن »ملف ليبرمان« يتكون، في جزئه األكبر، من مس���تندات 

ه���ي إيصاالت بتحوي���ات مالية بنكية، إف���ادات وبينات 

مختلف���ة. لكن إثب���ات المخالفات الجنائي���ة، بما في ذلك 

»القص���د الجنائ���ي« ل���دى ليبرم���ان، يحتاج إل���ى إفادات 

الش���هود المعنيين التي تؤكد صدقية هذه المستندات 

ومضامينها. لكن هؤالء الش���هود، ورغ���م أن بعضهم قد 

أدل���ى بإفادات خ���ال التحقيقات التي أجرتها الش���رطة 

اإلسرائيلية في خارج الباد، يرفضون المجيء إلى إسرائيل 

والمثول أم���ام المحكمة، فضا عن أن الس���نوات الطويلة 

التي انقضت ستشكل نقيصة تعيب إفاداتهم، حتى في 

حال موافقتهم على المجيء إلى إسرائيل.

وخاص���ة »التقديرات«، كما نقلته���ا الصحيفة عن هذه 

المصادر القضائية، أن »الشعور السائد، في ختام عشرات 

الجلس���ات والمداوالت ف���ي مكاتب المستش���ار القانوني 

والنيابة العامة، هو أنه سيكون من الصعب جدا - إلى حّد 

المستحيل - إقناع المحكمة بإصدار قرار الحكم باإلدانة«. 

وه���ذا، بالرغم عن إن »بعض األص���وات«، في دوائر صناعة 

الق���رار في النيابة العامة، »تعتق���د بوجوب تقديم الئحة 

اتهام إلى المحكمة، رغم صعوبة اإلثبات، لتفويضها هي 

باتخاذ القرار والحسم في األمر«. 

وفي ردها الرس���مي، رفضت وزارة العدل اإلس���رائيلية 

التطرق إلى هذه »التقدي���رات« واكتفت بالتأكيد على أن 

المستش���ار القانوني للحكومة »ملت���زم بتنفيذ ما تعهد 

ب���ه أمام المحكم���ة العليا قبل أس���بوعين« � إع���ان قراره 

النهائي بش���أن »ملف ليبرمان« في غضون ش���هر، أي بعد 

نحو أسبوعين من اآلن. 

وكان تعهد فاينش���تاين المذكور أمام المحكمة العليا، 

يوم 8 تشرين الثاني الجاري، ورد ضمن الرد الرسمي الذي 

قدمته النيابة العامة على التماس »الحركة من أجل جودة 

الحكم« التي طالبت بإصدار قرار نهائي بشأن مصير »ملف 

ليبرمان« قبل الموعد الذي ُحدد النتخابات الكنيست ال� 19، 

في 22 كانون الثاني 2013. 

 وقال���ت »الحركة  من أجل جودة الحكم« في التماس���ها، 

الذي قدمته في نهاية تش���رين األول األخير، إن استمرار 

المماطل���ة في »ملف ليبرم���ان« في الوق���ت الذي يواصل 

فيه ليبرمان تس���نم منصب رفيع جدا ف���ي قيادة الدولة، 

ومرش���ح في االنتخابات القريبة لتسلم دور مركزي إضافي 

في الكنيس���ت ال� 19، بينما »تحوم فوق رأس���ه ش���بهات 

جنائية خطيرة، أعلن المستشار القانوني أن ثمة ما يكفي 

م���ن القرائن لتقدي���م الئحة اتهام بمقتضاها«، يش���كل 

)اس���تمرار المماطلة( »مس���ا فظا بثقة الجمهور بسلطات 

الحكم وُيحبط أهداف اإلجراءات الجنائية«. 

وأضاف���ت الحركة، في التماس���ها، أن م���ن حق جمهور 

الناخبين أن يؤسس قراره الهام في االنتخابات على أسس 

أكث���ر وضوح���ا و«أن يكون على بينة م���ن أن ورقة االقتراع 

منح لشخص ال تظلله غيمة الشبهات 
ُ
التي سيشارك بها ت

الجنائية«.

انقالب ذاتي ...
القرار الذي تؤش���ر عليه »تقديرات« المصادر القضائية 

اآلن يش���كل »انقابا ذاتيا« ينفذه المستش���ار القانوني 

للحكومة، فاينشتاين، على نفسه هو، إذ كان أعلن، رسميا، 

في نيسان 2011، أنه قرر »تقديم الئحة اتهام جنائية ضد 

وزير الخارجية، مع مراعاة ما يترتب على جلس���ات استماع 

س���تجرى له«، تش���مل الته���م الجنائية التالي���ة: الغش 

والخداع، خيان���ة الثقة، الحصول عل���ى منفعة باالحتيال 

س���ل األموال ومضايقة شهود. وهي 
َ
في ظروف خطيرة، غ

جميعه���ا، وكل منه���ا على حدة، م���ن الته���م الجنائية 

الخطيرة، رغم إس���قاط تهمتي االرتشاء والتشويش على 

مجري���ات قضائية، واللتين أوصى طاق���م التحقيق التابع 

للشرطة بشملهما في بنود االتهام.  

وق���د صدر هذا اإلع���ان في بيان رس���مي أصدرته وزارة 

العدل آنذاك )نيس���ان 2001( وفّصل���ت فيه بنود االتهام 

وحيثياتها، بالوقائع والمواعيد العينية. 

كان ذلك بعد أكثر من س���نة على تعيين فاينش���تاين 

مستش���ارا قانونيا للحكومة، واس���تامه »مل���ف ليبرمان« 

من يدي المستشار الس���ابق، مناحيم )ميني( مزوز، وهي 

مخالفات تعود إلى الس���نوات 2001 - 2008، التي أش���غل 

فيها ليبرمان منصب عضو كنيس���ت ووزي���ر )وزير البنى 

التحتية القومية، ثم وزير المواصات في حكومتي أريئيل 

شارون 2001 - 2004، ثم وزير الشؤون اإلستراتيجية ونائب 

رئيس الحكومة، في حكومة إيهود أولمرت 2006 – 2008(.

وعقد المستش���ار القانوني ثاث جلس���ات اس���تماع لم 

تنته إال في أيار 2012 )!!( ما دفع أوس���اطا عليا في النيابة 

العامة للدولة إلى توجيه نقد حاد لما اعتبروه »تس���ويفا« 

من جانب فاينشتاين في هذه القضية، خاصة وأن مواعيد 

عديدة ُح���ددت إلصدار قرار نهائي بش���أنها، من دون أن 

يتم االلتزام بأي منها.  

ومما يعزز الشكوك، أكثر، بأن قرار فاينشتاين المتوقع، 

طبقا ل� »التقديرات«، ليس »مهنيا خالصا« بل تشوبه أكثر 

من ش���ائبة سياسية - حزبية، هو ما كانت تناقلته وسائل 

إعام إسرائيلية في شهر تموز األخير، على لسان »مصادر 

كبيرة مقربة من القضية«، عن أن فاينشتاين قرر، في تموز 

المذكور، تقديم الئحة اتهام ضد ليبرمان، من خال رفض 

الج���زء األكبر من الطعون التي قدمه���ا محامو الدفاع )عن 

ليبرمان( خال جلسات االس���تماع. ولكن، بعد ذلك »وقبل 

���ع على قراره، تراجع فاينش���تاين وغّير رأيه، طالبا 
ّ
أن يوق

إجراء المزيد من التقصي القضائي بشأن جوانب مختلفة 

في الملف«!

 العقد«!
ّ

»ملف
أطلقت وسائل اإلعام اإلس���رائيلية على »ملف ليبرمان« 

 العق���د«، لي���س لمدى خط���ورة التهم 
ّ

ه���ذا اس���م »ملف

ا نظرا للفترة 
ً

الجنائية التي يتضمنها فحسب، وإنما أيض

الزمنية الطويل���ة جدا، وغير المعقولة، التي اس���تغرقها 

»البحث« فيه. 

وتع���ود بداية هذا المل���ف إلى الع���ام 1998، حين قدم 

مراقب الدولة آنذاك، ميخا لندنش���تراوس، تقريرا ضمنه 

ش���بهات بارتكاب حزب »إس���رائيل بيتنا« بزعامة ليبرمان 

مخالف���ات لقان���ون تمويل األح���زاب، بما فيه���ا الحصول 

على اعتماد بنك���ي في أحد البنوك في الب���اد بمبلغ نحو 

ملي���ون دوالر. وتبين أن الضمانات له���ذا االعتماد وفرها 

بنك نمس���اوي حصل، بدوره، على ضمانات ش���خصية من 

رجل األعمال النمس���اوي مارتن ش���اف، الذي تبين الحق 

أنه »صديق ش���خصي« لليبرمان. وفي أعقاب هذا التقرير 

شرعت الش���رطة في إجراء تحقيقات طالت ليبرمان نفسه 

بالطبع، بضع مرات. 

وفي أيار 2005، حولت الش���رطة مل���ف التحقيقات إلى 

النيابة العام���ة لتقييمها واتخاذ الق���رار. ولكن، في تلك 

األثناء وصلت معلومات ومعطيات أخرى، فأمر المستش���ار 

القانون���ي آن���ذاك، مزوز، بإع���ادة فتح المل���ف من جديد 

واس���تكمال التحقيقات. وهو ما حصل، فعليا، في نيسان 

2006، س���وية مع إعان مزوز موقفه القائل بأنه »ال يمكن 

تعيين ليبرمان وزيرا لألمن الداخلي« )المس���ؤول المباشر 

عن عمل الش���رطة( في حكومة إيهود أولمرت )وسيحرص 

ليبرم���ان الحق���ا على إيداع ه���ذه الوزارة بي���ن يدي عضو 

كنيست من حزبه(. 

ومنذ ذلك الوق���ت، أجرت وحدة التحقي���ق القطرية في 

قضايا الغش واالحتيال سلس���لة تحقيق���ات مع ليبرمان 

بش���بهة الحصول على أموال بصورة غير قانونية، من رجل 

األعمال النمس���اوي ش���اف )الذي كان، أيضا، الشخصية 

المركزية في »قضية سيريل كيرن« واألموال التي حّولها 

إلى أريئيل ش���ارون وابني���ه(، حيث كان ه���ذا يودع تلك 

األموال في حسابات وهمية مسجلة في قبرص، من دون أن 

يبلغ ليبرمان السلطات اإلسرائيلية المعنية بذلك. 

وف���ي آذار 2008، رفض���ت المحكم���ة المركزية في تل 

أبيب اس���تئنافا تقدم به ليبرمان ضد السماح باستخدام 

مس���تندات تم ضبطه���ا في مكت���ب محاميه. وس���جلت 

المحكم���ة، في حيثيات قرارها ذاك: »ف���ي أعمال ليبرمان 

أكثر من مجرد مسحة جنائية«. وتا ذلك، في العام 2009، 

تحقيقات أجرتها الشرطة مع ابنة ليبرمان، ميخال، وستة 

مش���تبه بهم آخري���ن، ث���م التحقيق مع ليبرمان نفس���ه 

بشبهة الحصول على رش���ى، عن طريق شركة استشارات 

كانت ابنته تعمل فيها، ثم الحقا أيضا، بش���بهات الغش 

واالحتيال، خيانة الثقة وغسل األموال، من خال سيطرته 

المباشرة على شركات مختلفة تم تحويل مايين الدوالرات 

إليها من رجال أعم���ال مختلفين في عدد من دول العالم، 

إبان إشغاله منصب عضو كنيست ووزير بين األعوام 2001 

 .2008 -

ورّد ليبرمان على ما وصفه، آن���ذاك، ب� »الحملة المنظمة 

التي تقودها الشرطة والنيابة العامة والمستشار القانوني 

للحكومة للقضاء عليه، سياسيا«، بالقول: »في نظر جزء من 

المؤسسة الرسمية، أنا ال أزال إيفيت الرهيب«!! )»إيفيت« 

هو اسمه الش���خصي األصلي، الروسي(. وتتابعت حمات 

المستشار القانوني للحكومة »يميل« إلى إغالق »ملف ليبرمان«

ليبرمان يفرض قوته السياسية - الحزبية فيزيل »عقبة قضائية« من طريق تعزيزها!

الهجوم الكاس���ح التي ش���نها ليبرمان، عانية، ضد أذرع 

السلطة المختلفة المسؤولة عن تطبيق القانون )الشرطة 

والنيابة العامة والمستش���ار القانون���ي للحكومة ومراقب 

الدولة( واس���تمرت هذه الحمات حتى تشكيل الحكومة 

الحالية في إس���رائيل، في آذار 2009، والتي أصر ليبرمان 

على تعيين عضو الكنيس���ت من حزبه )إس���رائيل بيتنا(، 

إس���حق أهرونوفيتش، وزيرا لألمن الداخل���ي فيها، بينما 

تسنم هو منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة. 

النفي ال ينفي الواضح!
ما من ش���ك ف���ي أن »تس���ريب« هذه »التقدي���رات« من 

طرف »المص���ادر القضائي���ة«، في هذه األي���ام تحديدا، 

ل���م يأت صدفة، ب���ل يمثل خطوة محس���وبة غايتها، على 

األرج���ح، تهيئة »ال���رأي العام« لقرار س���يصدر بروح هذه 

»التقدي���رات« وبنصها. وليس ثمة ابتع���اد عن الحقيقة 

ف���ي التأكيد على أن االنتخابات البرلمانية الوش���يكة في 

إس���رائيل، بما بدأ ينبني من تحالفات استعدادا لخوضها 

)وتحديدا، تحالف »ليكود« نتنياهو مع »إس���رائيل بيتنا« 

ليبرمان واتحادهما في قائمة انتخابية واحدة مشتركة(، 

تش���كل أحد االعتبارات المركزية وأحد الدوافع األساسية، 

إن ل���م يكن أهمها عل���ى اإلطاق، لمثل ه���ذا القرار، على 

الرغم من اجتهاد الجهات الرسمية، في وزارة العدل وفي 

النيابة العامة للدولة، في نفي أية عاقة محتملة بينهما. 

ذلك ألن قرارا مغايرا )أي تقديم الئحة اتهام ضد ليبرمان( 

كان من ش���أنه أن يخلط األوراق، بل أن يمزقها، بعد أن تم 

ترتيبه���ا. وليس م���ن التجني الق���ول إن نتنياهو ما كان 

ليقيم ه���ذا التحالف مع ليبرمان وحزبه لو كان لديه أدنى 

ش���ك في أن القرار سيكون في اتجاه آخر، نظرا لما يفرضه 

قرار الُمحاكمة من استحقاقات قانونية، سابقة لانتخابات 

حتى، ليس أقلها اضطرار ليبرمان إلى االس���تقالة، وإن لم 

يفعل فاضطرار نتنياهو إلى إقالته. 

وتؤكد أوس���اط قضائي���ة وإعامية بارزة في إس���رائيل 

على أن إغ���اق »ملف ليبرمان«، فعلي���ا، وبهذه التبريرات، 

م على النيابة العامة للدولة إجراء »حساب نفس« 
ّ
س���يحت

وأن تفحص ذاتها، بصورة جذرية ومعمقة، إذ ال ُيعقل أن 

تتم جرجرة ملف كهذا، ضد إحدى الشخصيات السياسية 

- الحزبية األبرز في إس���رائيل، ألكثر من عش���ر سنوات ثم 

إغاق���ه بحج���ة نقص القرائ���ن. فإما أنه كان م���ن واجبها 

تجميع ما يكفي من القرائن الازمة خال هذه الس���نوات، 

وإما أنه كان يلزمها أقل من ذلك الوقت بكثير لتتيقن من 

عدم توفر القرائن!

 أما فيما يتص���ل بحجة إقامة الش���هود المركزيين في 

دول أجنبية، فقد كانت هذه الحقيقة معروفة للمحققين 

والنياب���ة العام���ة منذ س���نوات عدي���دة. وإذا كان هؤالء 

الش���هود يرفضون المج���يء إلى إس���رائيل، فقد كان من 

الممكن جمع ش���هاداتهم في خارج الباد، أو بواسطة لقاء 

مصور بواس���طة الفيديو، كما حص���ل في ُمحاكمات أخرى. 

وأما حج���ة مرور وقت طوي���ل جدا، مما قد يم���س بذاكرة 

الش���هود، فليس ثمة من يام ويتحمل المسؤولية عنها 

سوى النيابة العامة نفسها! 

وخاصة القول، إن هذا القرار الذي تقصدت »التقديرات« 

المسّربة تهيئة األرضية، الجماهيرية العامة والسياسية 

� الحزبية، له س���يكون بمثابة طي الصفح���ة األخيرة  في 

»مل���ف العقد«، ليكون ليبرمان قد نجح، بذلك، في لّي رقبة 

القانون وأذرع تطبيقه وتطويعها أمام قوته السياس���ية 

� الحزبي���ة ليزيل أية عقبة، ول���و باالحتمالية، أمام عودته 

زعيما ثانيا لليمين اإلس���رائيلي، في الكنيست والحكومة 

القادمتين في إسرائيل. 

وس���تكون هذه هي النتيجة، على نحو شبه مؤكد، ألن 

ال أم���ل يرجى في المحكمة اإلس���رائيلية العليا في هذا 

الش���أن، إذ إن التجربة المتك���ررة تبين أن هذه المحكمة 

ترفض التدخل، عادة، في قرارات المستش���ار القانوني 

للحكومة بش���أن تقدي���م أي لوائح اته���ام، وخاصة ضد 

ش���خصيات رس���مية، ما يعني أن أي التماسات ستقدم 

إليه���ا ضد القرار المتوقع قيد البحث س���يكون مصيرها 

الرفض، على األرجح.
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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«

كتب برهوم جرايسي:

جرت وتجري في األس���بوع الجاري االنتخابات الداخلية في 

حزبي الليك���ود الحاكم، و«العمل« المرش���ح ليع���ود للمرتبة 

الثانية من بين األحزاب، وهي انتخابات مفتوحة ويصل عدد 

ذوي حق االقتراع في كل حزب الى عش���رات اآلالف، ولكن كي 

يفوز المرش���ح في مقع���د متقدم وواقع���ي، عليه أن يصرف 

عشرات آالف الدوالرات، ولكن ليست كل األموال معلنة، وكل 

مت 
ّ
انتخابات كهذه تقّصر الطريق نحو فس���اد الحكم، كما عل

تجربة 20 عاما من إتباع هذا األسلوب في إسرائيل.

وقد أظهر تقرير لصحيفة »ذي ماركر« االقتصادية، أن الحد 

األدنى الذي يحتاجه المرش���ح ف���ي االنتخابات الداخلية في 

حزب���ه، يتجاوز 26 ألف دوالر، ولكن هذا يبقى مبلغا متواضعا 

جدا، وكلما ارتفع المبلغ زادت احتماالت الفوز بمقعد متقدم 

أكثر، ولهذا نس���مع عن ميزانيات أبعد بكثير مما ذكر، ومنها 

ما يتجاوز 100 ألف دوالر.

البدايات
وكان أول حزب في إس���رائيل اس���تخدم أسلوب االنتخابات 

المفتوح���ة الختيار مرش���حي الحزب، هو ح���زب »العمل« في 

العام 1992، حينما فتح باب االنتس���اب على وس���عه، أمام كل 

من يرغب في المش���اركة ف���ي االنتخاب���ات الداخلية، وحتى 

التناف���س فيه���ا، ورأينا تدفق عش���رات آالف المنتس���بين، 

الذين ليس بالضرورة أن يصوتوا للحزب ذاته في االنتخابات 

البرلمانية، فيكفي أن يحصل المنتس���ب على وعد من مرشح 

بوظيف���ة في مكان ما، أو على مقابل آخر، حتى تراه ينتس���ب 

للحزب وحتى يجند غيره من األعضاء.

وف���ي تل���ك االنتخابات تكس���رت حواجز كثي���رة في حزب 

»العمل«، تتعلق بالشكل السابق لتركيب الئحة الحزب، وجرى 

انتخاب رئيس الحزب في حينه إسحق رابين بهذه الطريقة، 

وم���ن ثم أعض���اء الحزب المرش���حين على الئح���ة الحزب في 

االنتخابات البرلمانية.

وف���ي انتخابات الع���ام 1996 اتبع حزب الليكود األس���لوب 

ذاته، الذي اصطلح على تس���ميته، وفق التسمية األميركية، 

ب� »البرايمريز«، وظهر الحقا أن آالفا من اإلسرائيليين انتسبوا 

لكا الحزبين، ما اس���توجب اتخاذ تدابي���ر كثيرة، ومن بينها 

قوانين وتبادل معلومات كي يمنعوا هذه الظاهرة.

لكن اتضح للمرشحين في هذين الحزبين أن عليهم صرف 

الكثير من األموال كي يكون بإمكانهم تس���ويق أنفس���هم 

بي���ن عش���رات آالف المنتس���بين، وهنا فتح���ت األبواب على 

مصراعيه���ا أمام تلقي التبرعات، الت���ي كانت بداية من دون 

ضوابط قانونية، لتأتي القوانين متأخرة بعض الش���يء، بعد 

أن تكشفت سلسلة من قضايا الفساد.

فالكثير م���ن كبار أصحاب رأس الم���ال، وحتى أولئك الذي 

ارتبطت أس���ماؤهم بعالم االج���رام المالي وحت���ى الجنائي، 

ينفقون المايين على مرش���حين، كي يكونوا الحقا رس���لهم 

في المؤسسة الحاكمة.

ولم تمر انتخابات واحدة، إال وتكش���فت فيها حاالت فساد، 

ق���ادت المتورطين فيها الى المحاكم، أو لاضطرار للنزول عن 

الحلبة السياسية، ولكن الكثير من الملفات تم اغاقها، ومن 

بين من تم اغ���اق ملفاتهم، في قضايا تأس���يس جمعيات 

وهمي���ة لجمع التبرع���ات، الرئيس الحالي ش���معون بيريس، 

ووزير الدفاع الحالي إيهود ب���اراك، ورئيس الحكومة الحالي 

بنيامين نتنياهو، والوزير الس���ابق إس���حق هيرتس���وغ، في 

قضية مرتبطة بزميله السابق إيهود باراك.

وقد فلت أريئيل شارون بغيبوبته المستمرة منذ نحو سبع 

سنوات، من واحدة من أكبر قضايا الفساد، أما إيهود أولمرت، 

فكان »حظ���ه« أقل من غيره، فقد برأت���ه المحكمة من قضية 

فساد مرتبطة بجمع أموال تبرعات بصورة غير مشروعة، إال أن 

النيابة قررت االستئناف على قرار التبرئة.

وهناك قائمة طويلة من أعضاء الكنيست السابقين، الذين 

تورطوا في قضايا من هذا الن���وع، وخاصة من حزب الليكود، 

وع���دد منهم مث���ل للقضاء، ومن بينهم م���ن فرضت عليهم 

أحكام بالسجن أو خافه.

ميزانيات ضخمة... مقابل ثمن!
ونشرت صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية التابعة لصحيفة 

»هآرت���س« اإلس���رائيلية تقري���را مط���وال، حول م���ا يحتاجه 

المرشحون في حزبي »الليكود« و«العمل« لانتخابات الداخلية 

التي جرت وتجري هذا األس���بوع، علما أن حزب »كاديما« الذي 

بات ف���ي النزع األخي���ر، وفق اس���تطاعات الرأي، ق���رر الغاء 

االنتخابات الداخلية.

وحس���ب التقرير، فإن الحد األدنى الذي يحتاجه المرش���ح، 

خاص���ة في حزب الليكود الذي فيه نح���و 125 ألف ناخب، هو 

26 أل���ف دوالر، كحد أدنى، ولكن هذا مبل���غ ال يمكن أن يقود 

المرشح نحو مقدمة الائحة االنتخابية.

وف���ي ح���زب الليك���ود يحتاج كل مرش���ح الى دفع رس���وم 

بقيمة 2600 دوالر، وبعد ذلك س���يحتاج المرشح للصرف على 

س���فرياته وعقد االجتماعات مع جمهور المنتسبين للحزب، 

وق���د يحتاج أيضا الى إصدار منش���ورات وملصقات، ومنهم، 

من ذوي االمكاني���ات المالية، أو المدعومين ماليا، ينش���رون 

إعان���ات ف���ي الصحف والمواق���ع االلكتروني���ة، أو حتى عبر 

الهواتف الخليوية، وغيرها من الوسائل.

ونقرأ في التقرير أن نوابا من كا الحزبين جمعوا »تبرعات« 

تتراوح ما بين 50 ألف دوالر الى 100 ألف دوالر وأكثر، ويقول 

التقرير إن أعضاء الكنيس���ت الحاليين يتمتعون بمصاريف 

تغطيه���ا ميزانية خاصة من الكنيس���ت، مثل الس���فر وعقد 

اجتماع���ات واتصاالت وتعيي���ن مستش���ارين اعاميين، ما 

يعفيهم من ميزانيات كثيرة كان عليهم تجنيدها من أموال 

التبرعات.

لك���ن ما غاب عن التقرير، وليس صدفة، هو األموال الخفية، 

و«التبرعات« غير المعلنة وغير المس���جلة، التي أحيانا تصل 

ال���ى ي���د مراقب الدول���ة العام، ليكش���ف عن خيوط فس���اد 

متشابكة، فهذه أموال تبقى مجهولة من حيث حجمها.

وبطبيعة الحال فإن تبرع األموال لسياسيين يجب أن يكون 

له مردود، فباس���تثناء الحلقة الضيقة حول المرشح من افراد 

عائلة واصدقاء مقربين، فإن باقي المتبرعين سيطلبون الحقا 

ثمن���ا، وخاصة إذا كان���وا من كبار أصح���اب رأس المال، ونرى 

كي���ف أن أعضاء كنيس���ت كثيرين يتجندون ف���ي كثير من 

األحي���ان التخاذ موقف من قانون أو اجراء اقتصادي ينعكس 

سلبا أو ايجابا على جانب من االقتصاد والقطاع الخاص.

وه���ذه الظاهرة ال تس���ري فقط على أعضاء الكنيس���ت، بل 

على الحكومة ورأسها، فبعد االنتخابات الداخلية في الحزبين 

الكبيرين، يأتي دور »التبرع« للحمل���ة االنتخابية الكبرى، وال 

يمنع القانون اإلس���رائيلي من تلقي أموال من أش���خاص من 

الخ���ارج، وهذا ك���ي ال يكون قان���ون كهذا حاج���زا أمام تبرع 

أصح���اب رأس المال واألثري���اء اليهود في العال���م، من غير 

مواطني إسرائيل.

وقد عززت ظاهرة البرايمريز تأثير أصحاب رأس المال على 

السلطة الحاكمة، بشكل خاص في العقدين األخيرين. فمثا 

في األشهر األخيرة تكشفت أسماء كثيرة من االثرياء الذين 

يدعم���ون حمات بنيامي���ن نتنياهو ماليا، ودعموا المرش���ح 

الجمهوري للرئاسة األميركية ميت رومني.

ويشار إلى أنه في األحزاب الصغيرة ال توجد ظاهرة كهذه، 

فهناك أحزاب ترتك���ز على انتخابات داخلي���ة اعتمادا على 

قاعدة انتخابية واس���عة نس���بيا، على ش���كل المجلس العام 

للحزب أو مؤتم���ر الحزب العام، بينما هن���اك حركات، خاصة 

األصولية، تتشكل فيها اللوائح االنتخابية في دوائر ضيقة، 

وفي أحزاب أخ���رى يتركز القرار في ش���خص واحد، كما هي 

الحال في حزب »إسرائيل بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان، وهو 

ليس األول، فقد س���بقته في ذلك أحزاب لم تعّمر طويا على 

الساحة السياس���ية، ويجري الحديث في هذه االنتخابات أن 

حزب »يش عتيد« )يوجد مس���تقبل( برئاسة الصحافي يائير 

لبيد، تم تشكيل الئحته أيضا بقرار أساسي منه شخصيا.

تأثيرات خارجية
ش���كلت االنتخابات الداخلية- »البرايمريز«- منذ أن ظهرت 

فاتحة لتأثيرات خارجية عل���ى األحزاب، وليس فقط المالية، 

بل أيضا السياس���ية، وه���ذه ظاهرة برزت أساس���ا في حزب 

الليك���ود منذ أن ب���دأ في إتباع أس���لوب االنتخابات الداخلية 

المفتوحة، ولكن ليس فقط الليكود.

فقد رأت مجموعات سياس���ية صغي���رة، أو حتى مجموعات 

نفعية وخاص���ة مقاولي أصوات في قطاع���ات مختلفة، مثل 

اليهود الش���رقيين والمهاجرين الجدد وأوساط بين العرب، 

أن هذه االنتخابات هي فاتحة لتحقيق مكاسب ذاتية وحتى 

مالية.

لكن الظاهرة األبرز رأيناها بين مجموعات المستوطنين في 

الضفة الغربية المحتلة، الذين تغلغلوا جهارا بين عش���رات 

آالف المنتس���بين وش���كلوا مراك���ز قوى في داخ���ل القاعدة 

الواس���عة للحزب، من أجل الدفع بمرش���حين يدعمون أش���د 

عصاب���ات اليمين تطرف���ا، مثل الليكودي موش���يه فايغلين، 

وغي���ره، والحقا بينت معطيات مثبتة، أن حزب الليكود حصل 

في االنتخابات البرلمانية في بعض المس���توطنات على عدد 

أصوات تقل عن عدد المنتسبين اليه.

وفي العم���ل البرلماني والحزبي الحقا، ن���رى أن أعضاء في 

الليك���ود، وحتى من بينه���م وزراء، يهتم���ون بإظهار الوالء 

المفرط للمجموعات الصغيرة المتشددة في الحزب، رغم أنها 

أقلية، من أج���ل الفوز بدعمها ف���ي كل االنتخابات الداخلية 

في الحزب.

وفي مطلع العام الجاري، أقدم بنيامين نتنياهو على سلسلة 

م���ن التغييرات ف���ي تركيبة المؤتمر الع���ام ومجلس الحزب 

العام، بش���كل يقلل من وزن هذه المجموعات االس���تيطانية 

الصغيرة في القرار الع���ام، ولكنه لم ينجح كليا في خطوته، 

رغم انه كان لها تأثيرات، وألن القاعدة تقول إن أقلية منظمة 

وملتزمة تغلب أغلبية مبعثرة.

كذلك م���ن األمثلة والنماذج األخيرة التي ش���هدناها هذا 

الع���ام، هو ما جرى في حزب »كاديما«، ففي حملة االنتس���اب 

للحزب انتس���ب اآلالف له، وهم ليسوا بالضرورة من مصوتي 

الحزب، وبش���كل خاص م���ن العرب ومن اليهود الش���رقيين، 

وكانت النتيجة أنه على الرغم من أن استطاعات الرأي كانت 

تش���ير الى أن رئيسة الحزب تس���يبي ليفني تحظى بتأييد 

غالبية أعضاء »كاديما« األساس���يين، إال أن���ه في االنتخابات 

المفتوحة خسرت رئاسة الحزب لصالح شاؤول موفاز.

وباإلمكان التقدي���ر أن ما جرى في االنتخابات الداخلية في 

»كاديما« س���اهم هو أيضا بشكل كبير في ظهور حالة إحباط 

م���ن الحزب، وبدأ الكثيرون يتركون صفوفه، أو يتراجعون عن 

تأيي���ده، أيضا نتيجة خيبة أمل م���ن نهج الحزب أصا، حتى 

حينما كان برئاسة ليفني.

ونقرأ اليوم في استطاعات الرأي األخيرة أن حزب »كاديما« 

أكبر األحزاب في الكنيست وله 28 مقعدا، يصارع لعبور نسبة 

الحسم، كي يحصل على 3 مقاعد، بينما ترك عدد من النواب 

الحاليين فيه صفوف الحزب مس���بقا، ومنهم من تنافس في 

حزب الليكود للفوز بمقعد في الئحته االنتخابية.

أصوات تنادي بترك هذا النمط
وأم���ام ه���ذا الواقع، لي���س صدفة أن عدة أص���وات في كا 

الحزبين تنادي منذ سنوات بترك نمط االنتخابات المفتوحة، 

والعودة الى االنتخابات الداخلية في هيئات الحزب، وخاصة 

مجل���س الحزب الع���ام، أو المؤتم���ر العام، حس���ب كل حزب 

وتس���ميته، وهذه أطر يصل عدد األعض���اء فيها في الليكود 

ال���ى نحو 4 آالف عضو، وفي حزب »العمل« الى ما يقارب 2500 

عضو، وه���ؤالء بغالبيتهم أعضاء منتدب���ون عن فروع الحزب 

والهيئات المختلفة.

ومن غير المس���تبعد أن يق���رر أحد الحزبي���ن الكبيرين، أو 

كاهم���ا، بعد االنتخابات القريبة، ت���رك هذا النمط، والعودة 

الى الش���كل التقلي���دي، أو األكثر منطقيا حزبي���ا وتنظيميا، 

ولكن قرارا كهذا سيكون منوطا بنتائج االنتخابات الداخلية، 

ومن ث���م بنتيج���ة االنتخاب���ات البرلمانية، وأيضا س���يكون 

منوطا بمصلحة من س���يكون رئيس���ا للحزب قبيل االنتخابات 

البرلمانية بعد المقبلة.

موسم االنتخابات الداخلية في األحزاب الكبرى: أموال مرئية وأخرى »خفّية«!
*كي يفوز المرشح في االنتخابات الداخلية )البرايمريز( في األحزاب الكبيرة عليه أن يصرف عشرات آالف الدوالرات *المرشحون يلهثون وراء التبرعات 

وخاصة من أصحاب رأس المال وليست كل األموال معلنة *هذا النمط قّصر الطريق نحو فساد الحكم وعشرات الملفات فتحت في العقدين األخيرين* 

البرايمريز فتحت الباب أمام تأثيرات أصحاب رأس المال ولكن أيضا أمام تأثيرات سياسية من خارج األحزاب *أصوات تنادي بترك هذا النمط*

قال���ت منظمة بتس���يلم )مركز المعلومات اإلس���رائيلي 

لحقوق اإلنس���ان في األراضي المحتل���ة( إن ثمة تخوفات 

لديها من أن تكون قيادة الجيش اإلس���رائيلي قد أجازت، 

األسبوع الفائت، إطاق الرصاص القاتل على فلسطينيين 

قام���وا بإلقاء الحجارة على الجنود ف���ي حاالت لم يتعّرض 

فيها هؤالء الجنود إلى أي خطر على حياتهم.

وج���اء في بيان خ���اص صدر عن ه���ذه المنظمة في هذا 

الشأن:

منذ بدء عملية »عمود الس���حاب« في غزة، جرت في أرجاء 

الضفة الغربي���ة مظاهرات احتجاجي���ة. وفي بعض هذه 

المظاهرات ألقى فلسطينيون الحجارة باتجاه قوات األمن 

اإلس���رائيلية، وفي عدة حاالت قام جنود وأفراد من شرطة 

حرس الحدود بإطاق الرصاص الحّي.

من خال فحص منظمة بتس���يلم لألحداث، أثير الش���ّك 

في أّن المس���توى القيادي قد س���مح للجنود باس���تخدام 

الرصاص الحّي، حتى في المواجهات مع رماة الحجارة غير 

المسلحين، وفي مواقف لم يتعرض فيها الجنود ألّي خطر 

تل جراء ذلك فلس���طينيان: في يوم 
ُ
عل���ى حياتهم. وقد ق

السبت، 2012/11/17، أصيب رشدي التميمي، 31 عاًما، وأب 

لبنت، بالرصاص الحّي الذي أطلقه الجنود على شبان كانوا 

يلق���ون عليهم الحجارة في قري���ة النبي صالح. وقد توفي 

متأثًرا بجراحه ي���وم االثنين 2012/11/19. في يوم االثنين، 

2012/11/19، قت���ل أفراد قوات األمن حمدي الفاح، 22 عاًما، 

في أثناء مواجهات في منطقة جس���ر حلحول- الخليل عند 

الشارع رقم 35. وقد أصيب بأربع رصاصات حّية في صدره 

ويده ورجله. ومن خال االس���تقصاء الذي أجرته بتسيلم 

يتضح أّن الفاح وّجه قلم ليزر إلى الجنود، وأّن أّي أحٍد من 

رماة الحجارة لم يكن مسلًحا.

وقد أصيب 39 فلس���طينًيا آخر على األقل برصاص قوات 

األمن اإلس���رائيلية من���ذ يوم الخمي���س، 2012/11/15، في 

أثناء أحداث قام فيها فلسطينيون بإلقاء الحجارة باتجاه 

قوات األمن اإلس���رائيلية . ومن بين هؤالء الجرحى، هناك 

16 ش���خًصا أصيب���وا بالّرص���اص الحّي، ومن بينهم س���تة 

إصاباتهم بالغة.

وقد أصيب 13 فلس���طينًيا بالّرصاص المعدنّي المغلف 

بالمطاط، تس���عة منهم أصيبوا في رؤوس���هم، وعش���رة 

أصيبوا إصابات مباشرة بقنابل الغاز، سبعة منهم أصيبوا 

ى في الرابعة عشرة 
ً
في رؤوس���هم. ومن بين المصابين فت

أصيب برأس���ه جراء إصابة مباش���رة من قنبلة غاز أطلقها 

ش���رطّي حرس الحدود يوم 2012/11/18. وقد أّدت اإلصابة 

إلى كس���ر في جمجمته، وهو يمكث في مستشفى األهلي 

في الخليل ووضعه ُمعّرف على أنه موت سريرّي. كما أصيب 

ش���اب في العش���رين من بيت لحم يمكث في مستشفى 

 
َ

األهلي في الخليل وهو يعاني كسًرا في الجمجمة ونزيف

دم في الدماغ. وهذه المعطيات ال تشمل األشخاص الذين 

أصيبوا جراء استنش���اق الغاز الُمس���يل للدم���وع أو بخاخ 

الفلفل.

اجمة عن إطاق 
ّ
وأضاف البي���ان: إن اإلصابات الصعبة الن

قنابل الغ���از والّرصاص المعدن���ّي المغطى بالمطاط، هي 

نتيجة مباش���رة للممارس���ات الفعلية القائمة بين قّوات 

األمن اإلسرائيلية، وهي إطاق النيران بشكل غير قانونّي 

بواسطة هاتين الوسيلتين، والتي وثقتها بتسيلم بتوسع 

في الس���نوات األخيرة. إن جنودا وأفرادا من شرطة حرس 

الحدود يطلق���ون قنابل الغاز المصنوع���ة من األلومنيوم 

مباش���رة إلى الناس، رغم أّن تعليمات الجيش تمنع ذلك. 

تل فلسطينيان وأصيب العشرات 
ُ
وفي الّسنوات األخيرة ق

طلقت باتجاههم مباش���رة. أضف 
ُ
من قنابل الغ���از التي أ

إلى ذل���ك أّن قوات األمن تطلق الّرصاص المغطى بالمطاط 

من مس���افات أقصر مّما تس���مح به األوامر، وبما ال يس���مح 

باالمتناع عن إصابة أعضاء حّساسة في الجسد.

عل���ى صعيد آخ���ر، وجهت جمعية حق���وق المواطن يوم 

األربعاء الماضي رس���الة إلى قائد الشرطة في لواء القدس 

تطالبه فيها بالتحقيق في تصرفات الشرطة اإلسرائيلية 

في القدس خال األس���بوع الفائت الذي شهد احتجاجات 

واسعة على العملية العسكرية ضد قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر ع���ن الجمعية أن هذا التوجه يأتي 

بعد أس���بوع حاف���ل باالعتصامات والمظاه���رات الرافضة 

للعملي���ة العس���كرية على غزة، ُس���جلت خاله���ا حوادث 

مختلفة تعزز الش���كوك بأن الشرطة اإلسرائيلية انتهكت 

حق الس���كان في التعبير عن آرائهم، إذ قامت الشرطة في 

كثير من األحيان بفض اعتصامات السكان بشكل عنيف، 

على الرغ���م من أن أغلب تلك االعتصام���ات كانت مطابقة 

لتعليمات القانون اإلس���رائيلي فيما يخص االعتصامات، 

ع فيها الافتات 
َ
رف

ُ
وكانت على ش���كل وقفات احتجاجية ت

وتهتف فيها الش���عارات من دون الس���ير م���ن جهة إلى 

أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن أفراد الش���رطة اإلسرائيلية لم 

يكلفوا أنفس���هم ولو بشرح السبب الذي يدعوهم لتفريق 

المتظاهرين، ولم ُيعطوا للمتظاهرين حتى فرصة النقاش 

معهم ح���ول تغيير عامل معين ف���ي المظاهرة كمكانها 

على سبيل المثال.

وذكرت الرس���الة أن اإلفادات الت���ي وصلت إلى جمعية 

حق���وق المواطن تظهر أن الش���رطة اإلس���رائيلية لجأت 

إل���ى اس���تخدام غير متناس���ب وغير مبرر لوس���ائل فض 

المظاه���رات أو المواجهات التي وقعت في بعض األحياء 

المقدس���ية، وذلك من دون اس���تنفاد أية وسائل بديلة 

أخرى. فقد اس���تخدم أفراد الش���رطة الرصاص المطاطي 

بش���كل مخالف للقان���ون، وأطلقوا قنابل الغاز المس���يل 

للدم���وع بكثافة في ع���دة أحياء منها: العيس���وية، جبل 

المكبر، مخيم شعفاط، حاجز قلنديا، رأس خميس، الطور، 

عرض - با 
ُ
وس���لوان. ومن المعلوم أن هذه التصرف���ات ت

 السكان للخطر، وقد سجلت في الماضي 
َ
أدنى شك-  حياة

وهذه المرة أيضا بالفعل إصابات عديدة منها ما كان في 

الرأس بالرصاص المطاطي.

وذكرت الرس���الة أنه تم تسجيل ثاث حاالت على األقل 

قام���ت فيها الش���رطة اإلس���رائيلية بتفري���ق مظاهرات 

قانوني���ة بالق���وة وبش���كل غي���ر مب���رر قانوني���ًا، وهي: 

المظاه���رة اإلس���رائيلية المناهضة للعملية العس���كرية 

في ميدان باريس في القدس الغربية، مظاهرة للس���كان 

الفلس���طينيين أمام باب العامود، ومظاهرة أخرى للطاب 

الفلس���طينيين أمام الجامعة العبرية في جبل المشارف. 

وفي هذه الحاالت الثاث تم توقيف عدد من المتظاهرين، 

وفي الحالتي���ن األخيرتين في مناطق القدس الش���رقية، 

لجأت الش���رطة إلى وس���ائل عنيفة لتفري���ق المظاهرين 

منها الخيالة، واالعتداء بالضرب على بعض المتظاهرين، 

واعتقال آخرين.

وف���ي ه���ذا الصدد، أك���دت جمعية حق���وق المواطن أن 

على الش���رطة احترام حق السكان في التعبير عن آرائهم 

واالحتجاج، ودعتها إلى االمتناع عن اس���تخدام أس���اليب 

»بتسيلم«: شكوك بأن الجيش اإلسرائيلي سمح بإطالق الرصاص
الحي على تظاهرات االحتجاج على الحرب ضد غزة في الضفة؟

*جمعية حقوق المواطن: الشرطة اإلسرائيلية استخدمت الرصاص المطاطي بشكل مخالف للقانون لتفريق تظاهرات في القدس*

عنيفة في تفريق المظاهرات، ال سيما وأن تلك المظاهرات 

لم تخالف تعليم���ات القانون، ولم يكن فيها ما يدعو إلى 

اس���تخدام مفرط للعن���ف. واألخطر من ذلك، أن الش���رطة 

لج���أت إلى الوس���ائل العنيف���ة من دون اس���تنفاد جميع 

الوس���ائل الممكنة وغير العنيفة لتفريق المظاهرات، كما 

أن التفريق العنيف لم يتم بش���كل تدريجي، مما يعكس 

إصرارًا لدى الش���رطة على تفريق المظاهرات بدون وجود 

مبرر واضح ومقنع.

وأكدت الجمعية في رس���التها أنه في الفترة التي تولى 

فيها الضابط الس���ابق نيسو ش���احم قيادة لواء القدس، 

اتبعت سياسة امتنعت فيها عن استخدام الغاز المسيل 

للدموع والرصاص المطاطي داخل األحياء الس���كنية قدر 

اإلمكان، بس���بب الخطر الكامن في استخدامها سواء على 

المش���اركين في المظاهرات والمواجهات أو على السكان 

المقيمين في تل���ك المناطق. ولكن على ما يبدو فإن هذه 

السياسة الحذرة والتي تأخذ سامة السكان بعين االعتبار 

قد تغيرت مؤخًرا.

وقال���ت المحامية كيرين تس���افير، م���ن جمعية حقوق 

المواط���ن، والتي كتبت نص الرس���الة، إنه »خ���ال العام 

ونصف العام الماضيين تمكنت الش���رطة اإلسرائيلية من 

تفريق مظاه���رات عديدة والتعامل م���ع مواجهات بدون 

اس���تخدام الرصاص المطاطي أو الغاز المس���يل للدموع، 

من هنا يمكننا االس���تنتاج أن الش���رطة يمكنها أن تقوم 

بمهمته���ا من دون اللجوء إلى وس���ائل عنيف���ة وخطيرة 

كهذه«.

وختمت الجمعية الرسالة بالتذكير أنه من المفروض على 

الشرطة اإلس���رائيلية، وخاصة في مثل األوقات العصيبة 

التي س���ادت األسبوع الماضي، أن تلتزم بسياسة تحّد من 

استخدام القوة تجاه الس���كان، وتسمح لهم بالتعبير عن 

رأيهم واالحتجاج بدون تعريض حياتهم للخطر.

مواجهات على حاجز قلنديا خالل الحرب على غزة.           )أ.ف.ب(
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