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المركز الفلسطيني للدراسات 
اإلسرائيلية- »مدار« يطلق 
موقعه اإللكتروني الجديد

*الموقع يضع في متناول المتصفح 
كل ما أنتجه المركز طوال فترة 

نشاطه منذ عقد ونصف العقد*

رام الل���ه: أطل���ق المرك���ز الفلس���طيني 

أمس  “م���دار”  اإلس���رائيلية-  للدراس���ات 

االثني���ن موقعه اإللكترون���ي الجديد على 

ش���بكة االنترنت متوخيًا أن يكون بإمكانه 

أن يض���ع كل ما أنتجه على مدى نش���اطه 

ط���وال عق���د ونص���ف العقد ف���ي متناول 

المتصفح. 

“موس���وعة  الجدي���د  الموق���ع  ويض���م 

لمعج���م  تطوي���رًا  ع���ّد 
ُ
ت مصطلح���ات” 

المصطلحات ال���ذي أصدره المركز، ش���اماًل 

فيها أغلب المصطلحات المتعلقة بالشؤون 

اإلسرائيلية في شتى مضاميرها. 

كم���ا يضم أرش���يفًا لجميع أع���داد ملحق 

“المش���هد اإلس���رائيلي” الذي يوفر إطاللة 

عن قرب على ما يحدث في إس���رائيل قراءة 

ومتابعة وتحلياًل.

ويوفر الموق���ع للمتصفح أرش���يفًا كاماًل 

لجميع أع���داد المجلة الفصلية المتخصصة 

بموجب  “قضايا إسرائيلية” جرى تقسيمه 

المواضيع، إلى جانب أرش���يف لجميع أعداد 

التقارير اإلستراتيجية السنوية التي ترصد 

وتحلل أهم المس���تجدات والتطورات التي 

تشهدها الساحة اإلسرائيلية على مدى كل 

.) PDFعام )متوفرة مجانًا بنسخ

كذلك يوفر أرش���يفًا لجميع أعداد سلسلة 

“أوراق إس���رائيلية” )متوفرة مجانًا بنس���خ

PDF (. وهي سلسلة مترجمة تشمل تقارير 

موسعة حول محاور إسرائيلية متعّددة في 

السياسة واالقتصاد واالجتماع واإلعالم وما 

إلى ذلك.

ويضم الموق���ع الجديد أرش���يفًا لجميع 

الفعاليات التي عقده���ا “مدار” بمبادرته 

أو بالتع���اون م���ع هيئات أخ���رى بالفيديو 

والصور.

أخي���رًا يش���تمل الموقع الجدي���د ل�”مركز 

م���دار” على خدمة ش���راء )أون الين( وخدمة 

.PDF شراء كتب المركز بنسخة

وفي مناس���بة إطالق هذا الموقع الجديد 

قالت المدي���رة العامة ل�”مرك���ز مدار” د. 

هني���دة غان���م إن الغاية األه���م من هذا 

الموق���ع ه���و أن يكون س���بيل المركز إلى 

االنتش���ار أيضًا في العالم العربي والعالم 

الواس���ع نظرًا إل���ى كونه من أه���م مراكز 

األبح���اث في العال���م المتخصص في هذا 

الن���وع من الدراس���ات ما جعل���ه مرجعية 

موثوق���ًا به���ا س���واء لصانعي الق���رار أو 

لجمهور القراء الواسع.

وأضاف���ت غان���م أن الهدف م���ن وضع ما 

أنتجه “مركز مدار” ف���ي متناول المتصفح 

عبر ه���ذا الموقع الجديد هو تعميم فائدته 

المعرفية على أكبر عدد ممكن من الجمهور، 

الفتة إل���ى وج���ود تعطش ل���دى الجمهور 

العربي لهذه المعرفة.

وأك���دت أن المركز مس���تعد لس���ماع أي 

مالحظات أو اقتراحات من ش���أنها أن تفيد 

عمله وتدفع به قدمًا.

عنوان الموقع الجديد لـ”مركز مدار”:  

www.madarcenter.org

اس���تبعد مس���ؤول في أجه���زة االس���تخبارات 

اإلس���رائيلية أن توقع الدول الست الكبرى وإيران 

عل���ى اتفاق ن���ووي دائ���م بحلول ش���هر حزيران 

المقبل، أو حتى في المستقبل القريب. 

كما عبرت هذه األجهزة عن مخاوفها من احتمال 

عدم تعاون أجهزة اس���تخبارات غربية معها حول 

البرنامج النووي اإليراني. 

ونقل محلل ش���ؤون االس���تخبارات في صحيفة 

“يديع���وت أحرون���وت”، روني���ن برغم���ان، أمس 

االثني���ن، عن مس���ؤول رفي���ع في مج���ال تقييم 

األوضاع في أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية قوله 

إن “احتمال توقيع اتف���اق بين إيران والغرب في 

حزي���ران أو في المس���تقبل القريب عموما هو أقل 

من %50”.

وأضاف المس���ؤول نفس���ه أن ما يبدو للكثيرين 

في الغ���رب أنه نهاية األزمة مع إي���ران، ما هو إال 

بداية مفاوضات منهك���ة ومضنية حول تفاصيل 

اتفاق اإلطار المليء بالثقوب والذي صيغ في لوزان 

)سويس���را(. وأوضح أنه “خضنا تجربة مش���ابهة 

ف���ي الماضي. وخالل الس���نوات العش���ر الماضية 

أعلن اإليراني���ون واألوروبيون عدة مرات أنه يوجد 

اخت���راق تاريخي، ولكن عندم���ا وصلت األمور إلى 

مرحلة الصياغ���ة والتوقيع والتطبي���ق اتضح أنه 

توجد ل���دى األط���راف، وغالب���ا ل���دى اإليرانيين، 

تفسيرات مختلفة لألمر برمته”.

رغم ذلك، أش���ار بيرغمان إلى أنه في حال كان 

هذا المس���ؤول مخطئا، وتم التوقيع على اتفاق 

دائم في حزيران المقبل، فإن هيئة إس���رائيلية 

واحدة س���تكلف بمس���ؤولية مراقبة أال تتحول 

إي���ران إلى دول���ة عظمى بحوزتها س���الح نووي، 

وهذه الهيئة هي الموس���اد. وأض���اف أنه ربما 

تكون المسؤولية الملقاة على الموساد في هذه 

الحال���ة أكبر من تلك التي ألقيت على عاتقه في 

العام 2004.

وأش���ار بيرغم���ان إلى أن الموس���اد ف���ي حينه، 

برئاس���ة مئير داغان،  نفذ سلس���لة عمليات جمع 

معلوم���ات حول البرنامج الن���ووي اإليراني، والحقا 

نفذ عملية لتشويش تطور هذا البرنامج وعرقلته 

بقدر اإلمكان. “وأدرك داغان أن الموساد سيواجه 

صعوبة في معالج���ة الموضوع وحده ورأى أهمية 

بتب���ادل المعلوم���ات االس���تخباراتية مع جهات 

أجنبية مثل بريطانيا وفرنس���ا وألمانيا والواليات 

المتحدة وحت���ى مع أجهزة اس���تخبارات لدول ال 

توجد إلسرائيل عالقات دبلوماسية معها”.

ن من 
ّ
ووفق���ا لبيرغمان، ف���إن هذا التع���اون مك

كش���ف أنش���طة إيرانية تتعلق بتطوير البرنامج 

النووي العسكري، وس���مح بإقامة شركات وهمية 

باعت إي���ران عتادا معطوبا، وت���م تطوير فيروس 

الكتروني ألح���ق أضرارا بالبرنام���ج. كما أن داغان 

نجح في تجنيد وزارة المالي���ة األميركية لتنفيذ 

عملية سرية غايتها المس اقتصاديا بمؤسسات 

الحك���م ف���ي إي���ران وتش���ديد العقوب���ات وأِمل 

الغرب بإس���قاط النظام في إيران. وش���اركت في 

هذه األنش���طة ش���عبة االس���تخبارات العسكرية 

اإلسرائيلية “أمان” أيضا.

وتابع بيرغم���ان، أنه في الوقت ال���ذي آمن فيه 

داغان أن باإلمكان عرقلة البرنامج النووي اإليراني 

بوس���ائل س���رية، طالب رئيس الحكومة، بنيامين 

نتنياه���و، ووزير الدفاع في حين���ه، ايهود باراك، 

بدراس���ة ش���ن هجوم جوي ضد المنشآت النووية 

ف���ي إيران. وقد منع ذلك ضغ���وط أميركية ووعود 

بتش���ديد العقوبات، ليصبح الخيار العسكري غير 

وارد أمام الجهود الدبلوماس���ية الغربية من أجل 

التوصل إلى اتفاق.

واعتبر بيرغمان أنه تتزايد أهمية الموس���اد 

اآلن، ألنه س���يعمل مع “أم���ان” على التأكد مما 

إذا كانت إي���ران تطبق االتفاق م���ع الغرب في 

حال توقيعه. ولفت إلى أن المش���كلة في هذه 

األثناء هي أن قس���ما من القدرات اإلسرائيلية 

ضد إيران، على الصعيد االستخباراتي، متعلق 

بق���درات دول عظمى. ويالحظ من���ذ اآلن وجود 

تراجع كبير في استعداد االستخبارات الغربية 

ف���ي التعاون مع إس���رائيل ف���ي كل ما يتعلق 

بتبادل المعلومات.

ورأى بيرغمان أن هذا التعاون س���يضعف أكثر 

بع���د توقيع اتفاق دائم مع إي���ران، ولن تقبل أية 

دولة، وخصوصا الواليات المتحدة، رصد موارد من 

أجل أن تثب���ت أنها أخطأت باعتمادها على إيران. 

وخالفا للماضي ف���إن األميركيين لن يوافقوا على 

تنفي���ذ عمليات س���رية تتعدى جم���ع معلومات 

اس���تخباراتية، وتش���مل إعطاب معدات وإدخال 

فيروس���ات الكتروني���ة ف���ي المنظوم���ة النووية 

اإليرانية.

وتوق���ع بيرغمان أنه في حال اس���تأنفت إيران 

المس���ار العس���كري لبرنامجه���ا الن���ووي، فإن 

الموس���اد سيطالب باكتش���اف ذلك ووضع أدلة 

أمام صناع القرار في إس���رائيل، م���ن أجل إثارة 

الموض���وع مج���ددا، وتقدي���م أدلة كه���ذه إلى 

الواليات المتحدة، وقد تقرر إس���رائيل على ضوء 

ذلك مهاجمة إيران.

من ناحية أخرى قوب���ل اتفاق اإلطار النووي بين 

الدول الس���ت الكبرى )مجموعة الدول 5+1( وإيران 

بمعارضة واس���عة في إس���رائيل ش���ملت معظم 

ألوان الطيف السياس���ي. ووصف رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو هذا االتفاق بأنه 

“س���يء” وبأنه “يش���كل خط���را” عل���ى المنطقة 

والبش���رية كله���ا، وطال���ب ب���أن يش���مل االتفاق 

النهائي اعتراف إيران ب�”حق دولة إس���رائيل في 

الوجود”.

]طالع ص 2[

االستخبارات اإلسرائيلية تتوقع عدم تعاون نظيراتها الغربية معها ضد إيران!

استؤنفت أمس االثنين المفاوضات االئتالفية بين 
حزبي “الليكود” و”البيت اليهودي”، وتمحور البحث 
بينهما حول المطالب المختلفة التي طرحها “البيت 
اليهودي” وموضوع الحقيبة الوزارية التي ستس���ند 

إلى رئيس هذا الحزب نفتالي بينيت.
وم���ن المتوق���ع أن تدخل المفاوض���ات االئتالفية 
مرحل���ة مكثفة بع���د انته���اء عيد الفص���ح العبري 

األسبوع المقبل.
وكان رئي���س حزب »البيت اليهودي« بينيت ش���ّن 
هجومًا حادًا عل���ى رئيس الحكوم���ة رئيس الليكود 
بنيامي���ن نتنياه���و عل���ى خلفي���ة طريق���ة إدارته 

المفاوضات االئتالفية مع حزبه.
وبثت إذاعة الجيش اإلس���رائيلي )غالي تساهل«( 
ف���ي نهاي���ة األس���بوع الفائ���ت تس���جياًل صوتي���ًا 
لتصريح���ات أدل���ى بها بينيت خ���الل اجتماع مغلق 
لمجموعة من ناش���طي حزبه قال فيه���ا إن نتنياهو 
يس���تهزئ بأنص���ار »البيت اليه���ودي« ويمتنع عن 
إج���راء مفاوض���ات حقيقية معه برغ���م االجتماعين 
اللذي���ن عقدا بينهما. وأضاف أن نتنياهو طرح عليه 
تولي حقيبة الخارجية أو حقيب���ة التربية والتعليم 
ت���ب  مثاًل على رئيس 

ُ
دون غيرهما. وتس���اءل هل ك

حزب ش���اس آرييه درعي أن يكون وزي���رًا للداخلية 
وعلى رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان 

أن يكون وزيرًا للخارجية؟. 
وخل���ص بينيت إلى الق���ول إن���ه إذا كان نتنياهو 
يري���د حكومة وح���دة وطنية مع قائمة »المعس���كر 
الصهيوني« فليفعل ذلك لك���ن من دون إلقاء اللوم 

على حزب »البيت اليهودي«.
ف���ي غض���ون ذل���ك أعرب���ت مص���ادر ف���ي قائمة 
“المعس���كر الصهيوني” عن اعتقاده���ا بأن رئيس 
الحكومة نتنياهو قد يح���اول ضم هذه القائمة إلى 
حكومت���ه خالل األس���ابيع القريب���ة المقبلة في ظل 
اتف���اق اإلطار بين الدول الس���ت الكبرى وإيران وقلق 
نتنياهو م���ن رد الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
 على تش���كيل حكوم���ة يمين ضيقة في إس���رائيل.

ونقلت صحيفة »هآرت���س« أمس االثنين، عن مصدر 
ف���ي »المعس���كر الصهيون���ي« قول���ه إن القضي���ة 
اإليراني���ة، وتوقيع اتفاق اإلطار بي���ن الدول الكبرى 
وإيران ال���ذي يلقى معارضة واس���عة في الس���احة 
السياسية اإلسرائيلية، قد تكون األساس المشترك 

لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.

وأوض���ح المص���در نفس���ه أن���ه »إذا أراد الجانبان 
الليكود و«المعس���كر الصهيون���ي«( المضي  )حزب 
باتجاه حكومة مش���تركة، فإن موض���وع النضال ضد 
االتف���اق النووي وكذلك ترميم العالقات مع الواليات 
المتحدة، من ش���أنهما أن يس���هال على رئيس حزب 
العمل والمعس���كر الصهيوني إس���حاق هرتس���وغ 
أن يفس���ر لناخبيه اإلقدام على مث���ل هذه الخطوة 

المختلف حولها باالنضمام إلى نتنياهو«.
ويش���ار إلى أن قطب���ي »المعس���كر الصهيوني«، 
هرتس���وغ وتس���يبي ليفني، امتنعا حت���ى اآلن عن 
توجي���ه انتق���ادات لالتفاق م���ع إي���ران، الذي جرى 
التوصل إليه األسبوع الماضي، ويركزان على الدعوة 

لترميم العالقات مع الواليات المتحدة.
وتوق���ع مصدر آخر ف���ي »المعس���كر الصهيوني« 
أن »نتنياه���و متوتر، وهو قلق م���ن رد فعل الواليات 
المتح���دة واالتحاد األوروبي في حال ش���كل حكومة 
يمين ضيق���ة، ولذلك فإنه يوج���د احتمال جيد بأن 

نراه يتوجه إلينا في األسابيع القريبة المقبلة«.
ورغم أنه لم تجر حتى اآلن اتصاالت رس���مية بين 
الحزبي���ن على تش���كيل حكومة وح���دة، لكن تعالت 
تس���اؤالت في »المعس���كر الصهيوني«، في أعقاب 
بي���ان أصدره رئي���س الكتلة في الكنيس���ت، إيتان 
كابل، وعبر فيه عن دعم لتحفظ نتنياهو من االتفاق 
النووي، ورأوا في���ه خطوة لتمهيد الطريق لالنضمام 
إلى حكوم���ة نتنياهو الجديدة، علم���ا أن كابل نفى 
ذلك وادعى أنه عبر عن موقف ش���خصي. ورغم ذلك 

فإن كابل يعتبر مقربا من هرتسوغ. 
عل���ى صعيد آخر دعا يوس���ي بيلي���ن رئيس حزب 
ميرت���س الس���ابق ح���زب العم���ل إلى وضع ش���روط 

سياسية لالنضمام إلى حكومة وحدة.
وقال بيلين في مقال نشره في صحيفة “يسرائيل 
هي���وم” قبل ع���دة أيام: ليس���ت هن���اك مفاوضات 
ائتالفية س���هلة، فه���ي تتضمن تن���ازالت بعضها 
مبدئي وبعضها اآلخر ش���خصي، وخيبات أمل و«زعل 
وحرد«. وليس من المفاجئ أبدًا أن تستمر النقاشات 
بش���أن تش���كيل حكومة نتنياهو الرابعة وقتًا أطول 
مما بدت عليه األمور صباح اليوم التالي لالنتخابات. 
وف���ي هذه األيام ُيطرح خيار حكومة الوحدة من أجل 
كب���ح مطالب األح���زاب الصغي���رة وتهديدها بأنها 
إذا طالبت بالكثير فإنها س���تنتهي بعدم الحصول 
على أي ش���يء وستجد نفسها خارج الحكومة. لكن ال 

قيمة لهذا التهديد إذا كان تهديدًا فارغًا، وال سيما 
ف���ي ضوء ما قال���ه رئيس الحكومة نتنياهو عش���ية 
االنتخاب���ات بأن الثغ���رة التي تفصل بي���ن الليكود 
و”المعس���كر الصهيوني” كبيرة إلى درجة ال تسمح 

بقيام حكومة مشتركة.
وأض���اف: كي يكون التهدي���د حقيقيًا يجب أن 
يكون وراءه اس���تعداد لتحقيقه، وعلى الرغم من 
أنه ال توجد حتى اآلن اتصاالت رفيعة المس���توى 
بين أطراف ف���ي الليكود وفي ح���زب العمل، فإن 
موضوع حكومة الوحدة عاد إلى الساحة من جديد، 
على أن نواتها مؤلف���ة من الليكود والعمل وحزب 
كحلون »كلنا«. بالنسبة إلى نتنياهو ثمة حسنات 
غير قليلة لحكومة من هذا النوع، إذ يمكن تعيين 
وزرائها انطالقًا من مبدأ وزير عن كل أربعة مقاعد، 
وهكذا س���يبقى م���كان ألحزاب يمك���ن أن تنضم 
في م���ا بعد، واألهم أنه س���يكون هناك طرف في 
الحكومة يس���تطيع أن يشرح سياس���تها للعالم، 

ويمن���ع خطوات ال ترغب إس���رائيل به���ا. لقد كرر 
نتنياهو مرات كثيرة أن خطأه األكبر س���نة 1996 
كان قرار عدم تش���كيل حكومة م���ع حزب العمل 
آن���ذاك، ومن المحتمل أن رأيه في هذا الش���أن لم 

يتغير.
وبرأي بيلي���ن فإن الحمض النووي لحزب العمل هو 
حزب حاكم، وبوصفه كان منتميًا سنوات طويلة إلى 
المعارضين للحكومات المش���تركة مع الليكود، وجد 
نفس���ه دائمًا بين األقلية عندما يصل الموضوع إلى 
الق���رار. بناء على ذلك، إذا طرح هذا االقتراح، وإذا قرر 
هرتس���وغ طرحه على أعضاء اللجنة المركزية، فإنه 
س���يحظى باألغلبية، حتى مع وجود أعضاء كنيس���ت 

يعارضونه بشدة ويهددون حتى باالستقالة.
س���تنفد محاولة تألي���ف حكومة 

ُ
وتاب���ع: عندما ت

يمي���ن ضيقة، ويحص���ل توجه نحو ح���زب »العمل«، 
يتعين على هذا األخير أن يتجنب إغراء االنش���غال 
بالحقائب الوزارية )هو ال يستطيع أن يسمح لنفسه 

بع���دم المطالب���ة بحقيبتي الدفاع واإلس���كان(، قبل 
االتفاق على المبادئ على الصعيد السياس���ي، حيث 
توجد سلس���لة طويلة م���ن الموضوع���ات المتعلقة 
بتقديم تس���هيالت فورية للفلس���طينيين، وبضعة 
موضوع���ات تخرج عن المدى القصي���ر. ويتعين على 
حزب العم���ل التوصل إلى اتفاق مع الليكود بش���أن 
تقليص كبير للبناء في ما وراء الخط األخضر، وبشأن 
اس���تعداد إس���رائيل للبدء فورًا ف���ي مفاوضات مع 
منظمة التحرير الفلس���طينية بزعامة محمود عباس، 
وعلى تطبيق المرحلة الثاني���ة من »خارطة الطريق« 
أي دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة مقابل تعهد 
الفلس���طينيين بوقف أي خطوة سياس���ية أحادية. 
ليس هذا حلم معس���كر الس���الم في إسرائيل لكنه 
قد يبرر انضم���ام العمل إلى الحكوم���ة. وليس هذا 
مستحياًل من جانب الليكود الذي سبق أن جّمد البناء 
في المس���توطنات جزئيًا وتبنى ف���ي حينه »خارطة 

الطريق«.

المفاوضات االئتالفية لتشكيل حكومة نتنياهو الرابعة تدخل مرحلة مكثفة بعد انتهاء الفصح العبري
 

*مصادر في قائمة “المعسكر الصهيوني” تعتقد أن نتنياهو قد يحاول ضم القائمة إلى حكومته 

في ظل اتفاق اإلطار مع إيران! *بينيت: نتنياهو يستهزئ بـ “البيت اليهودي”*

الجلسة األولى:  10:20 - 11:30

10:20 - 10:35         مشهد العالقات الفلسطينية- اإلسرائيلية           د. عاطف أبو سيف/ د. إمطانس شحادة

10:35 - 10:50      المشهد السياسي الحزبي                أ.  أنطوان شلحت

د. مهند مصطفى 10:50 - 11:05      إسرائيل وعالقاتها الخارجية 

11:05 - 11:20      المشهد االقتصادي                 د. عاص أطرش

                         11:20-11:35                استراحة قهوة

 يتشرف المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية “مدار” بدعوتكم لحضور مؤتمر 

»تقرير مدار االستراتيجي 2015:  المشهد اإلسرائيلي 2014”

والذي سيعقد في فندق جراند بارك، رام الله،  اليوم الثالثاء  07-04-2015  من الساعة 
التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا 

يعقب على التقرير  أ. أيمن عودة -  رئيس القائمة المشتركة 

madar@madarcenter.org  :لتأكيد الحضور يرجى االتصال أو مراسلتنا على: 296620102- أو على البريد اإللكتروني

)مالحظة: سيتم توفير خدمة الترجمة الفورية إلى االنكليزية(

الجلسة الثانية: 13:20-11:35 
 

11:35-11:50    المشهد األمني والعسكري      د. فادي نحاس

11:50-12:05     ا لمشهد االجتماعي   أ. نبيل الصالح

 12:05-12:20    لفلسطينيون في إسرائيل   أ.  همت زعبي/ د. رائف زريق

12:20-12:50     تعقيب  على التقرير اإلستراتيجي   أ. أيمن عودة -  رئيس القائمة المشتركة

 12:50-13:20   أسئلة ونقاش

سيتم توزيع التقرير والملخص التنفيذي للتقرير باللغتين العربية واالنكليزية، وعرض إلصدارات »مدار«

البرنــامــــــج:

09:30 - 10:00      تسجيل وضيافة

10:00 - 10:20      ترحيب وعرض الملخص التنفيذي:       د. هنيدة غانم

عرض نتائج فصول التقرير:

بنك إسرائيل: 

زيادة ميزانية الجيش 

تحتاج إلى رفع 

الضرائب

إسرائيل تستخدم 

مصطلحات لطرد طالبي 

اللجوء األفارقة كالتي 

استخدمتها ضد عودة 

الالجئين الفلسطينيين!
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تغطية خاصـــة : ما بعد االتفاق النووي مع إيران

إسرائيل متخوفة أساسًا من إزالة 
العقوبات عن إيران ومن اتساع 

نفوذها اإلقليمي!

كان رئيس حكومة إس���رائيل المنتخب لوالي���ة ثالثة على التوالي، بنيامين 

نتنياه���و، هاجم مجرد احتم���ال التوصل إلى اتفاق إطار بي���ن الدول الكبرى 

وإي���ران خ���الل المفاوض���ات التي ج���رت بصورة مكثف���ة في مدين���ة لوزان 

السويس���رية في األيام األخيرة، واعتبر أن إب���رام اتفاق كهذا هو بمثابة منح 

جائزة ل�«العدوانية« اإليرانية، بينما وصف إس���رائيل بأنها في مقدمة الدول 

»المعتدلة والمسؤولة«! 

كذل���ك اعتبر وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه يعل���ون، أن االتفاق اآلخذ 

بالتبلور في لوزان هو اتفاق »س���يء جدا«، والتوقيع عليه سيش���كل »مأساة« 

للغرب وللدول المعتدلة في الشرق األوسط.

»مسيرة األغبياء«
أجمعت وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية على أن أي اتفاق م���ع إيران ال يوقف 

برنامجها النووي برمته س���يكون اتفاقا س���يئا، خاصة في حال رفع العقوبات 

المفروضة عليها.

وأشار الصحافي والسفير اإلسرائيلي السابق في موريتانيا، بوعز بيسموت، 

في صحيفة »يس���رائيل هيوم« إلى أن اتفاق اإلطار »سيشكل العمود الفقري 

لالتفاق الدائم الذي س���يوقع في 30 حزيران المقبل وسيحظى بسهولة بلقب 

’مس���يرة األغبياء’«. ويقص���د الكاتب ب�«األغبياء« الدول الكب���رى، التي ال ترى، 

برأيه، اس���تغالل إيران ألية ثغرة م���ن أجل التوس���ع، وأن »اإليرانيين، الذين 

بمفهومهم هم اس���تمرار للثورة اإلس���المية، يواجهون صعوبة في تصديق 

إل���ى أي درجة العالم أعمى من ش���دة غبائه، أو حتى أس���وأ من ذلك: يفعل ما 

يفعله طواعية«.

واعتبر بيس���موت أن »أكثر ما هو رهيب في ه���ذه القصة هو أنه يتوقع أن 

يعيد العالم إيران إلى عائلة الش���عوب، وإزالة العقوبات التي تحققت بجهد 

بالغ عنها والس���ماح لها بالحفاظ على قدرة نووية خطيرة وال حاجة لها، فقط 

ألن العال���م ال يكترث بنتائج وانعكاس���ات ذلك. دعوا زعم���اء الغرب يرفعون 

ش���ارة النصر ويعودون إلى عواصمهم. وإس���رائيل والدول السنية ستضطر 

إلى التنظيف خلفه���م... ربما قرروا في البيت األبيض أنه ال ينبغي وقف هذا 

االتفاق«.

وأضاف بيس���موت أن البديل لالتفاق المتبلور في لوزان هو أنه »تعين على 

المفاوضات من���ح إيران الحد األدنى. وبدال من ذل���ك حصلت على مكانة دولة 

عظمى تكاد تكون مطابقة للدول الت���ي تتفاوض معها. أنظروا إلى إيران في 

الع���ام 2003، وانظروا إليها اليوم، وه���ذا بعد ثماني جوالت من العقوبات في 

مجلس األمن الدول���ي ومراقبة اللجنة الدولية للطاق���ة الذرية. وتخيلوا كيف 

ستبدو بعد إزالة كل هذا عنها«.

وحول االتفاق المحتمل نفس���ه، كتب بيس���موت »دعونا نضع أنفسنا، نحن 

دولة اليهود، جانبا للحظة. أوال، االتفاق يضمن آليات الله س���نوات طويلة في 

الحكم بدال من إلقائهم في سلة نفايات التاريخ، مثلما كان باإلمكان فعله في 

الع���ام 2009، وإن لم يكن ذلك من أجل أحد فمن أجل أبناء ش���عبهم. لكن في 

العام 2009 كان الغرب في حالة طيار أوتوماتيكي وتمت برمجته لتحقيق أمر 

واحد: اتفاق«. 

وتاب���ع أنه »واضح أن ه���ذا االتفاق س���يقود إيران ألن تصب���ح دولة عظمى 

رفع الرقابة 
ُ
إقليمية خطيرة وقبل أن يصل أوالدنا إلى المدرس���ة الثانوية ست

عنه���ا. كيف يمك���ن أن أحدا لم يفكر بأنه طالما يحك���م نظام كهذا، يجب أن 

تكون دائما مراقبة إذا كانوا سيذهبون نحو اتفاق سيء كهذا؟«.

»تراث دمار« أميركي
اعتبر المحلل العس���كري في صحيفة »يديعوت أحرونوت« أليكس فيشمان 

أن���ه »يتوقع أن تحصل إيران على اعتراف دولي بمكانتها كدولة عتبة نووية. 

وهذا حدث تاريخي مؤسس س���يؤثر من اآلن فصاعدا على أداء كل واحدة من 

الدول في الشرق األوسط«.

وأردف فيش���مان أن “ثمة شكا في ما إذا كان س���يتذكر أحد باراك أوباما أو 

ج���ون كيري اللذين قادا هذه العملية، لك���ن تراث الدمار الذي أبقياه وراءهما 

في كل ركن لمساه في الشرق األوسط سيرافقنا لسنوات طويلة”.

واعتب���ر فيش���مان أنه “ليس مس���تغربا أن وزي���ر الدفاع، موش���يه يعلون، 

ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، أصدرا تعليمات لجهاز األمن والجيش 

اإلسرائيلي باالستعداد لوضع تدخل فيه إيران رسميا إلى حيز يسمح لها بأن 

تك���ون دولة عتبة نووية، متحررة من معظم قي���ود العقوبات. ويعني ذلك أن 

إيران، بعد إزالة كافة الممنوعات عنها بالتدريج، ستس���تمر من دون عائق في 

نشاطها التآمري في الشرق األوسط”.

ولفت المحلل إلى أن لتوقيع اتفاق بين إيران والدول الكبرى انعكاس���ا على 

ميزاني���ة األمن اإلس���رائيلية وعلى خطة العمل المتعددة الس���نوات للجيش 

اإلسرائيلي، “وبكلمات أخرى، الجيش وأجهزة االستخبارات سيركزون القدرات 

االستخباراتية والعسكرية استعدادا إلمكانية اتخاذ قرار بوقف هذا التهديد 

في أي نقطة زمنية” في إشارة إلى هجوم إسرائيلي في إيران.

واعتبر فيش���مان أن اتفاقا محتمال كهذا يشكل “فشال إستراتيجيا” إلدارة 

أوباما، “إذ أنه اآلن بالذات تتصارع في اليمن قوى مؤيدة ألميركا، الس���عودية 

ومصر واألردن ودول الخليج، وبمساعدة أميركية، ضد قوى شيعية تعمل تحت 

رعاية السالح اإليراني نفسه وبالتنسيق مع طهران”.

ووصف فيش���مان السياسة األميركية في هذا الس���ياق بأنها “منزوعة عن 

الواق���ع”، وأن أداء الواليات المتحدة “متناق���ض”، معتبرا أن “من يمنع اليوم 

نش���ر الس���الح اإليراني بين المتمردين في اليمن هم ليس���وا األميركيين أو 

األوروبيين، وإنما أسلحة الجو في إمارات الخليج التي أغلقت مسارات الطيران 

بين اليمن وإيران”.

وأض���اف فيش���مان أن األميركيي���ن “استس���لموا ف���ي عدة جبه���ات خالل 

المفاوضات مع إيران”، بأن سمحوا إليران بإجراء أبحاث نووية وتطويرها، وبأن 

اإليرانيين يمتنعون عن كشف معلومات حول حجم التطوير النووي العسكري 

لديهم، وبتخفي���ف العقوبات، وعدم ذكر االتفاق لتطوير الصواريخ اإليرانية 

العابرة للقارات.

وخلص فيش���مان إلى أن االتفاق سياس���ي وهو “اتفاق س���يء”، وسيسمح 

بالهدوء حتى نهاية والية أوباما، “لكنه يبقي س���حابة نووية في سماء الشرق 

األوسط لسنوات طويلة أخرى”. 

وتجاهل فيش���مان، كالمعتاد، الترسانة النووية اإلس���رائيلية، التي تمكن 

إس���رائيل من التلويح بها بين الحين واآلخر لمنع تحرك مناهض لسياستها 

االستعمارية.

إسرائيل لن تهاجم إيران في الظروف الحالية
اس���تبعد المحلل العس���كري في صحيفة »هآرتس«، عاموس هارئيل، ش���ن 

هجوم عسكري إسرائيلي منفرد ضد إيران. 

وكتب أن »هناك خطوة إسرائيلية واحدة في أعقاب االتفاق المتوقع ليست 

واردة في هذه األثناء. فهجوم جوي مس���تقل ضد المنشآت النووية يبدو غير 

معق���ول أبدا في الظروف التي س���تتوحد فيها ال���دول العظمى في تأييدها 

لالتفاق. وفي واقع كهذا ستستمر إسرائيل في التحذير من المخاطر، وستعزز 

جهود جمع المعلومات االستخباراتية باألساس، من أجل أن تتأكد من أن إيران 

ال تلتف على االتفاق، ومن أجل أن تكون أول من يرصد ما إذا كانت إيران تريد 

أصال القيام بذلك«.   

قوبل اتفاق اإلطار النووي بين الدول الس���ت الكب���رى )مجموعة الدول 1+5( 

وإيران بمعارضة واسعة في إسرائيل شملت معظم ألوان الطيف السياسي. 

ووصف رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، هذا االتفاق بأنه 

»س���يء« وبأنه »يشكل خطرا« على المنطقة والبشرية كلها، وطالب بأن يشمل 

االتفاق النهائي اعتراف إيران ب�«حق دولة إسرائيل في الوجود«.

وجاء هذا االتفاق األولي في الوقت الذي يس���عى فيه نتنياهو إلى تشكيل 

حكومت���ه الرابع���ة، والثالثة على التوال���ي، بعد فوزه الس���احق في انتخابات 

الكنيس���ت، وفوز كتلة أحزاب اليمين والحريديم بأغلبية مقاعد الكنيس���ت، 

وعدده���ا 67 مقعدا، مقابل 40 مقعدا لكتلة أحزاب الوس���ط - اليس���ار، بينها 

24 مقعدا لقائمة »المعس���كر الصهيوني« بزعامة رئيس حزب العمل إسحاق 

هرتس���وغ، إضافة إلى 13 مقعدا للقائمة المشتركة )تحالف األحزاب الفاعلة 

في المجتمع الفلسطيني في الداخل(.

وفور صدور نتائج انتخابات الكنيس���ت تبين أن بإمكان نتنياهو تش���كيل 

حكوم���ة يمين ضيقة مع أحزاب الحريديم. وهو يس���عى في هذه األثناء إلى 

هذا األم���ر، بعد أن كلف���ه الرئيس اإلس���رائيلي، رؤوفين ريفلين، بتش���كيل 

الحكوم���ة الجدي���دة وذلك من خالل مفاوض���ات ائتالفية رس���مية مع أحزاب 

اليمين والحريديم، الذين يصفهم نتنياهو بأنهم »الش���ركاء الطبيعيون« له 

ولحزبه الليكود.

ورغم أن���ه بدا في أعقاب ص���دور نتائج االنتخابات أن مهم���ة نتنياهو في 

تش���كيل الحكومة الجديدة س���تكون س���هلة، إال أنه مع م���رور الوقت يتبين 

أنها ليس���ت كذلك. فحزب الليكود خرج الفائز األكبر وحصل على 30 مقعدا، 

لكن »ش���ركاءه الطبيعيين« خرجوا م���ن االنتخابات أضعف مما كانوا في والية 

الكنيست السابقة. 

فقد راجع���ت قوة حزب »البيت اليهودي« برئاس���ة نفتالي بينيت بنس���بة 

الثل���ث، م���ن 12 إلى 8 مقاعد، كذل���ك تراجعت قوة حزب »يس���رائيل بيتينو« 

)إسرائيل بيتنا( برئاسة أفيغدور ليبرمان بنسبة النصف، من 12 إلى 6 مقاعد. 

لك���ن هذه النتيجة ل���م تمنع بينيت وليبرمان من المطالب���ة بحقيبتي الدفاع 

والخارجية، وسط معارضة الليكود حتى اآلن.

وتعه���د نتنياهو بمن���ح الحقيبة الرفيعة الثالثة، حقيب���ة المالية، لرئيس 

حزب »كوالنو« )كلنا(، موشيه كحلون، الذي انشق عن حزب الليكود، وظل يحمل 

مواقفه السياسية اليمينية نفسها، لكنه خاض االنتخابات بأجندة اجتماعية 

- اقتصادية.

ويبدو في هذه األثناء أن نتنياهو متمس���ك بضم القائمتين الحريديتين، 

ش���اس و«يهدوت هتوراة«. ولهذا الس���بب فإن المفاوضات مع »كوالنو«، الذي 

يش���كل الشريك األكبر في حكومة يمين ضيقة، متعثرة، إذ أن كحلون يطالب 

بأن تكون ضمن مس���ؤولية حزبه سلطات خاضعة لوزارة الداخلية، التي يرجح 

أن يتوالها رئيس ش���اس، أرييه درعي، وأن يترأس عضو كنيست من »كوالنو« 

رئاس���ة لجن���ة المالية في الكنيس���ت، الت���ي يتوقع أن تحص���ل عليها كتلة 

»يهدوت هتوراة«.

وفي ظل التقارير اإلعالمي���ة التي تتحدث عن تعثر المفاوضات االئتالفية، 

نشر بين حين 
ُ
التي ما زالت محصورة  في أحزاب اليمين والحريديم حتى اآلن، ت

وآخر أنباء حول اتصاالت س���رية وغير رس���مية بين حزب الليكود و«المعسكر 

الصهيوني«، فيما ينفي مقربون من هرتس���وغ أنها تجري باس���مه ويؤكدون 

أنها تجري من وراء ظهره.

»حكومة وحدة«
وصلت حكومة نتنياهو الس���ابقة إلى نهاية طريقها فيما كانت إس���رائيل 

تواج���ه عزل���ة دولية، باألس���اس بس���بب تعنتها ف���ي العملية السياس���ية 

والمفاوضات مع الفلس���طينيين. واألهم من ذلك، بالنس���بة لإلسرائيليين، أن 

واليتها انتهت في ظل أزمة شديدة في العالقات مع إدارة الرئيس األميركي، 

ب���اراك أوباما، على خلفية جمود المفاوضات بين إس���رائيل والفلس���طينيين، 

وعلى خلفية الخالفات العميقة في كل ما يتعلق بالموضوع النووي اإليراني. 

وأبرز نتنياهو ووزراء حكومته انعدام ثق���ة بأوباما وإدارته، وهو األمر الذي 

وصل إل���ى ذروته في الخطاب ال���ذي ألقاه رئيس الحكومة اإلس���رائيلية في 

الكونغرس األميركي، في الثالث من آذار الفائت، قبل أس���بوعين من انتخابات 

الكنيست، رغم معارضة اإلدارة األميركية. 

وفي المقابل، ورغم معارضة هرتس���وغ االتف���اق مع إيران أو تحفظه منه، إال 

أنه حذر طوال الوقت، وخصوصا بعد إبرام االتفاق، األسبوع الماضي، من دخول 

إس���رائيل في صدام مع الواليات المتحدة. ويبدو أن هذا المشهد دفع جهات 

في إس���رائيل إلى تحويل مهمة تش���كيل الحكومة والموقف من االتفاق مع 

إيران إلى موضوعين متشابكين.

واعتب���ر رئيس تحرير صحيفة »هآرتس«، ألوف بن، في مقال نش���ره أول من 

أمس األحد، أن اتفاق اإلطار بين الدول الكبرى وإيران »هو السقالة التي ينبغي 

أن تتش���كل عليها حكومة الوحدة بين بنيامين نتنياهو وإس���حاق هرتسوغ. 

ومهمته���ا العاجلة واألهم س���تكون ترميم العالقات م���ع اإلدارة األميركية، 

بهدف التأثير على االتفاق الدائم مع إيران، وترجمة تعهد الرئيس األميركي 

بالحفاظ على أمن إسرائيل إلى أفعال«. 

وأشار بن إلى أن نتنياهو تبنى اقتراح هرتسوغ بأن تطالب إيران باالعتراف 

بإس���رائيل كجزء من االتفاق الدائم مع الدول الكبرى. وأضاف الكاتب أنه على 

الرغم من أن نتنياهو طالب بأن تعترف إيران ب�«حق إس���رائيل في الوجود«، إال 

أنه لم يوضح ما الذي ستعطيه إسرائيل في مقابل ذلك. ورغم ذلك رأى بن أن 

تصريحات نتنياهو بهذا الصدد تعبر عن اعتدال في موقفه. 

وتاب���ع بن أنه »على الرغم من الفجوة بين خطابي نتنياهو هرتس���وغ، إال أن 

التع���اون بينهما ضروري جدًا م���ن أجل منع عزلة إس���رائيل، ومن أجل ضمان 

حصولها عل���ى تعويض أمني مالئم لقاء تحس���ين المكانة الدولية لعدوتها 

إيران«.

ولف���ت بن إلى وجود مطالب إس���رائيلية مهمة م���ن اإلدارة األميركية. وأول 

هذه المطالب »الحفاظ على القدرة اإلس���رائيلية النووية وقدرتها على الردع. 

وتعهد بإحباط مبادرات إقليمية ودولي���ة ترمي إلى فرض ’اتفاق نووي’ على 

إس���رائيل من أجل لج���م قوتها النووي���ة. وإيران س���تطالب بالتأكيد بإدخال 

رض على 
ُ
مفاع���ل ديمونا النووي إلى إطار صارم من القيود والمراقبة، كالذي ف

المنش���آت النووية في نتانز وفوردو وأراك. وينبغي على الواليات المتحدة أن 

تدافع عن إسرائيل أمام مطلب كهذا«.

وأضاف ب���ن أن المطلب اإلس���رائيلي الثاني من الوالي���ات المتحدة يتعلق 

بتعزيز القدرة العسكرية التقليدية للجيش اإلسرائيلي، وبضمن ذلك تمويل 

تطوير ونشر منظومة »العصا السحرية« العتراض الصواريخ المتوسطة المدى، 

كالتي بح���وزة حزب الله، وإنتاج عدد إضافي م���ن بطاريات »القبة الحديدية« 

العت���راض الصواريخ القصيرة المدى، كالت���ي بحوزة حماس، ومواصلة تمويل 

تطوير منظومة »حيتس 3« العتراض الصواريخ اإليرانية طويلة المدى. 

وتاب���ع بن أن هن���اك مطالب إس���رائيلية أخ���رى تتعلق بتقوي���ة القدرات 

االس���تخباراتية وتطوير الطائ���رات بدون طيار التي تحلق لمس���افات طويلة، 

وربما التزود بطائرات مقاتلة من طراز »إف 35«.

ورأى بن أن »أوباما سيس���تجيب إلس���رائيل، مثلما اس���تأنف المس���اعدات 

العسكرية لمصر، كتعويض أولي لتقربه من إيران«.

بناء على ذلك، اعتبر بن أن »نتنياهو بحاجة إلى هرتس����وغ كوزير خارجية 

معتدل، ُيكلف بتصحيح العالقات مع اإلدارة األميركية«. وش����دد في الوقت 

نفس����ه على أنه »ال يوجد في حكومة اليمين ش����خص مالئم لهذه المهمة. 

ال نتنياهو، الذي أفس����د عالقاته مع أوباما ويواصل الوعظ ضد سياس����ته. وال 

وزي����ر الخارجية )الحالي( أفيغدور ليبرم����ان، وال نفتالي بينيت الذي يطالب 

بالمنصب، وال وزير الدفاع موشيه يعلون الذي أهان وزير الخارجية األميركي 

جون كيري«.

وأردف بن أن »تنفيذ هذه المهمة ال يمكن أن يأتي من المس���توى المهني. 

إذا ال يوج���د اليوم في جه���از األمن ضابط أو موظف رفيع المس���توى، يتمتع 

بأبواب مفتوحة أمامه في واشنطن، ويعتبر محاورا موثوقا به وناجعا«.

ورأى الكاتب أن من ش���أن تعيين هرتس���وغ وزيرا للخارجية أن يحل مشكلة 

كبيرة في مجال العالقات بين الدولتين وتتمثل بش���خص السفير اإلسرائيلي 

في واش���نطن، رون ديرمر، الذي يوصف في أروقة اإلدارة بأنه سفير لنتنياهو 

وليس إلسرائيل. وتعيين هرتسوغ وزيرا للخارجية سيسمح باستبدال ديرمر 

بدبلوماس���ي ذي خبرة واس���عة. وذكر بن في هذا السياق سفير إسرائيل في 

األمم المتحدة رون بروسور. 

ورغ���م أن المعركة االنتخابية للكنيس���ت تركت لدى نتنياهو وهرتس���وغ 

ترس���بات وضغائن، إال أن بن أشار إلى أنه ال توجد لدى نتنياهو ثقة أو تقدير 

تجاه »شركائه الطبيعيين« في أحزاب اليمين أو قيادة حزبه »ويرى بجميعهم 

متآمرين أو أغبياء«.

وخل���ص بن إل���ى أن »المصلحة الوطنية هي التي ينبغي أن توجه تش���كيل 

الحكومة المقبلة. واتفاق اإلطار بي���ن الدول الكبرى وإيران يغير توازن القوى 

في الش���رق األوس���ط ويضع تحديا أمام العالقات اإلس���رائيلية - األميركية. 

وحكومة وح���دة هي األداة المالئم���ة لمواجهة ذلك كله. ومن ش���أن حكومة 

يمينية أن تزيد عزلة إس���رائيل وإضعافها وحس���ب لصال���ح إيران، ولن يمنع 

ذلك أي خطاب ناري لنتنياهو، وإنما دبلوماسية حذرة لحكومة تعكس اعتداال 

سياسيا فقط«.

مصادر في »المعسكر الصهيوني«
تلمح إلى حكومة وحدة

توقع���ت مص���ادر ف���ي قائمة »المعس���كر الصهيوني«، برئاس���ة إس���حاق 

هرتس���وغ، أن يتوجه رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى قائمتها 

في األس���ابيع المقبلة، ويطلب انضمامها إلى حكومت���ه الجديدة، لكن توجد 

معارضة متزايدة لخطوة كهذه داخل »المعسكر الصهيوني«، بحسب تقارير 

صحافية.

ونقل���ت صحيف���ة »هآرت���س« أم���س االثنين، ع���ن مصدر في »المعس���كر 

الصهيوني« قوله إن القضية اإليرانية، وتوقيع اتفاق اإلطار بين الدول الكبرى 

وإيران الذي يلقى معارضة واس���عة في الس���احة السياسية اإلسرائيلية، قد 

تكون األساس المشترك لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.

وأوضح المصدر نفس���ه أن���ه »إذا أراد الجانبان )حزب الليكود و«المعس���كر 

الصهيون���ي«( المض���ي باتجاه حكومة مش���تركة، فإن موض���وع النضال ضد 

االتفاق النووي وكذل���ك ترميم العالقات مع الواليات المتحدة، من ش���أنهما 

أن يس���هال على هرتس���وغ أن يفس���ر لناخبيه اإلقدام على مثل هذه الخطوة 

المختلف حولها باالنضمام إلى نتنياهو«.

ويش���ار إلى أن رئيسي »المعس���كر الصهيوني«، هرتسوغ وتسيبي ليفني، 

امتنعا حتى اآلن عن توجيه انتق���ادات لالتفاق مع إيران، الذي جرى التوصل 

إليه األس���بوع الماضي، ويرك���زان على الدعوة لترميم العالق���ات مع الواليات 

المتحدة.

وتوقع مصدر آخر في »المعس���كر الصهيوني« أن »نتنياهو متوتر، وهو قلق 

من رد فعل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي في حال ش���كل حكومة يمين 

ضيق���ة، ولذلك فإنه يوجد احتم���ال جيد بأن نراه يتوجه إلينا في األس���ابيع 

القريبة المقبلة«.

ورغ���م أنه ل���م تجر حتى اآلن اتصاالت رس���مية بين الحزبين على تش���كيل 

حكومة وحدة، لكن تعالت تساؤالت في »المعسكر الصهيوني«، أول من أمس، 

في أعقاب بيان أصدره رئيس الكتلة في الكنيست، إيتان كابل، وعبر فيه عن 

دعم لتحف���ظ نتنياهو من االتفاق النووي، ورأوا في���ه خطوة لتمهيد الطريق 

لالنضم���ام إلى حكومة نتنياهو الجديدة، علم���ا أن كابل نفى ذلك وادعى أنه 

عبر عن موقف شخصي. ورغم ذلك فإن كابل يعتبر مقربًا من هرتسوغ. 

وكتب كابل في بيانه »أقف خلف بنيامين نتنياهو في هذا الموضوع. ورغم 

كل االنتق���ادات على الطريقة التي أدار فيها النض���ال ضد االتفاق المتبلور، 

إال أن���ه في نهاية المطاف ه���ذا نضال صحيح. وأرف���ض االنضمام إلى جوقة 

المصفقين لالتفاق النووي مع إيران، والحقيقة هي أنه يؤرقني، والحديث هنا 

ال عالقة له باليمين واليسار« في إسرائيل.

استئناف المفاوضات بين
إسرائيل والفلسطينيين

الملف���ت أن موقف رئيس تحرير »هآرتس« أعاله ليس موقفا وحيدا. فقد تم 

التعبير عن موقف مشابه، وإن كان بالتلميح، في »عقر دار« نتنياهو، من خالل 

مقال للصحافي دان مرغليت، أحد أبرز كتاب األعمدة في صحيفة »يس���رائيل 

هيوم« )إسرائيل اليوم(.

وكتب مرغليت، أول من أمس، أن »الواليات المتحدة هي حليفة إلس���رائيل، 

وعلى نتنياهو تحسين نس���يج العالقات الناعم مع اإلدارة الحالية، والتعامل 

معها في إطار القواعد التي فرضتها الواليات المتحدة على إس���رائيل وباقي 

الدول في الشرق األوسط«.  

وأضاف مرغليت أنه »في هذا اإلطار، ومن خالل االمتناع عن كسر القواعد مع 

أوباما، ثمة مكان للمطلب ب���أن ال يتم توقيع الصفقة )االتفاق( إال إذا اعترفت 

إيران بسالمة سيادة كافة دول الشرق األوسط، وبضمنها إسرائيل. وهذا األمر 

مستوجب من مجرد عضويتها في األمم المتحدة، وهو أقل ما يمكن طلبه«. 

إال أن األمر األهم الذي كتبه مرغليت هو أنه »توجد قضية أهم من ذلك، وهو 

كيف باإلمكان تأسيس دفاع في الدول العربية من أجل كبح التوسع اإليراني، 

ر. هذه هي القضية اإلستراتيجية 
ّ
الذي تؤدي إسرائيل فيه دور البواب المحذ

األهم، وألسف حكومة إسرائيل فإن بدايتها التي ال يمكن منعها هي بإيجاد 

صيغة الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين«. 

ويش���ار إلى أنه س���يكون من الصعب جدا، وربما من المستحيل، استئناف 

مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في ظل حكومة يمين ضيقة، تعارض 

الغالبية الساحقة من مركباتها مفاوضات كهذه وقيام دولة فلسطينية. 

يادلين وهليفي:
االتفاق ليس سيئًا

رأى الرئيس السابق لشعبة االس���تخبارات العسكرية اإلسرائيلية )»أمان«(، 

عاموس يادلين، والرئيس األس���بق للموس���اد، إفرايم هليفي، أن االتفاق بين 

الدول الكبرى وإيران »ليس سيئا« وأنه »يتضمن جوانب إيجابية«، وذلك خالل 

حديثهما إلى اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، أول من أمس.

وقال يادلي���ن إنه »ال يمكن تعري���ف وثيقة التفاهمات الت���ي تم إنجازها 

م���ع إيران بأنها اتفاق س���يء... وهناك احتمال بإع���ادة اإليرانيين إلى الوراء 

وبإبقائهم هناك سنوات طويلة« قبل أن يتمكنوا من صنع سالح نووي.

وأض���اف يادلين أن »باإلمكان رؤية نصف الكأس المآلن، ألنه يجب التدقيق 

في االتفاق على ضوء الوضع الراهن وعلى ضوء البدائل المطروحة. لكن االتفاق 

الدائ���م يجب أن يوفر ردا على القضايا التي ل���م تعالجها وثيقة التفاهمات، 

وهي قضايا البحث والتطوير والحجم العسكري للبرنامج النووي اإليراني«. 

وتابع أنه »يتعين على حكومة تتحلى بالمس���ؤولية أن تسعى للتوصل إلى 

تفاهمات مع الواليات المتحدة«.  

م���ن جانبه، رأى هليفي أنه »توجد في التفاهمات مع إيران جوانب إيجابية. 

وهذا اتف���اق مفصل جدا، ومن بين األمور الت���ي تضمنها خفض عدد أجهزة 

الطرد المركزي���ة وعدم إدخال أجهزة كهذه من الجيل الجديد إلى المنش���أة 

في نتانز«.

وأضاف هليفي أنه »فيما يتعلق بالمنش���أة في فوردو، فقد قيل في االتفاق 

إنها ستس���تخدم لألبحاث والتطوير ألغراض س���لمية ولن تك���ون فيها مواد 

انشطارية خالل ال�15 عاما المقبلة«.

وش���دد هليفي على »أنني لس���ت واثقا كليا من الرقاب���ة الدولية، لكن هذه 

الرقاب���ة األنجع في المجال النووي الموجودة حتى الي���وم. وإذا كنا نعتقد أن 

الرقابة لن تكون ناجعة، فإن البديل الوحيد هو معركة عسكرية ستعيد إيران 

سنوات محدودة إلى الوراء وحسب«. 

دعوات إلى نتنياهو لتشكيل »حكومة وحدة إسرائيلية« 
للتأثير على اتفاق دائم بين الدول الكبرى وإيران!

*تحليالت: اتفاق اإلطار بين الدول الست الكبرى وإيران يغّير توازن القوى في الشرق األوسط ويضع تحديًا أمام 

العالقات اإلسرائيلية - األميركية و»حكومة وحدة« هي األداة المالئمة لمواجهة ذلك كله*

إيران.. المنتصرة.                   )أ.ف.ب(



3 الثالثاء 2015/4/7م الموافق 18 جمادى اآلخرة 1436هـ العدد 355 السنة الثالثة عشرة

أوجز المحلل العس���كري اإلس���رائيلي البارز 

رون بن يش���اي في مقال نش���ره ف���ي الموقع 

اإللكترون���ي لصحيفة  »يديع���وت أحرونوت« 

األسبوع الفائت، الش���هر األول لرئيس هيئة 

األركان العامة الجديد الل���واء غادي أيزنكوت 

بالق���ول إن���ه تمي���ز بالمحافظة عل���ى القدرة 

والتأه���ب الكاملين للجيش اإلس���رائيلي في 

الحاض���ر من خالل ق���در من المخاط���رة حيال 

المستقبل. 

وفيما يلي مقاطع من هذا المقال:

النش���اط الذي أظهره رئي���س هيئة األركان 

العام���ة اللواء غ���ادي أيزنكوت خالل الش���هر 

األول م���ن توليه منصبه يه���دف إلى تحقيق 

هدفين: األول: أن يقدم إلى مواطني إسرائيل 

»رزمة أمنية جديدة ونحيلة« تتالءم مع الشرق 

األوس���ط غير المس���تقر والمتفجر، ومع العدو 

الذي يستخلص الدروس ويراكم القدرات في 

مواجهتن���ا. أما الهدف اآلخر فهو تقديم هذا 

الرد األمن���ي في ظل الغموض بش���أن الموارد 

التي س���تضعها الحكومة الجديدة والمجتمع 

في إس���رائيل في متناول الجيش والمؤسسة 

األمنية، وكذلك في ضوء عزلة إسرائيل اآلخذة 

في االزدياد على الس���احة الدولية، واألزمة في 

العالقات مع اإلدارة األميركية.

ويواجه رئيس هيئ���ة األركان الجديد واقعًا 

تقلصت فيه الموارد الموضوعة تحت تصرفه 

ولم تع���د كافية. وهو يأمل ب���أن تكون هناك 

م���ع حلول موازنة العام 2016 ميزانية تس���مح 

للجي���ش ببل���ورة خطة عمل وتس���لح منتظمة 

مداها الزمني عدة س���نوات من أجل بناء القوة 

وتطويرها. في كل ش���هر يحصل الجيش على 

12/1 من ميزانية 2014 التي مددت صالحيتها 

بس���بب االنتخابات، لكن له���ذا الوضع ثمنه. 

فف���ي الوضع الحال���ي للميزاني���ة من الصعب 

تمويل إع���داد الجيش وتأهيل���ه بما في ذلك 

بن���اء منظومة للدفاع عن الجبهة العس���كرية 

والجبه���ة المدنية في الداخل ف���ي مواجهة 

الصواريخ والقذائف، وفي الوقت عينه تمويل 

تطوير التزود بالوس���ائل الجديدة التي تمنح 

الجي���ش تفوق���ًا نوعيًا تكنولوجي���ًا لما بين 5 

أعوام و 20 عامًا.

لقد كانت س���نة 2015 أول س���نة في تاريخ 

الجي���ش اإلس���رائيلي ال يحدث فيه���ا تطوير 

وش���راء س���الح جديد بحجم كبير. وجرى ذلك 

بناء على تعليم���ات من أيزنكوت بوصفه نائبًا 

لرئي���س األركان ثم بوصفه رئيس���ًا لألركان. 

وباتخاذه هذا الق���رار، أخذ رئيس األركان على 

عاتقه مسؤولية كبيرة ومخاطرة ليست قليلة. 

وال أحد يس���تطيع أن يضمن اليوم أن الجيش 

س���يحصل في ميزانية 2016 عل���ى المطلوب، 

كما أنه ال أحد يس���تطيع أن يضمن أليزنكوت 

بأن يوافق المجلس الوزاري الجديد على خطة 

العمل للس���نوات الخمس المقبلة التي يقوم 

رجاله بإعدادها. فالمجلس الوزاري السابق لم 

يوافق بس���بب صراعات القوى السياسية على 

أي م���ن خطتي العمل اللتي���ن أعدهما رئيس 

األركان الس���ابق بيني غانتس ورجاله، فلماذا 

ُيتوقع مع التركيبة الحالية لالئتالف الحكومي 

أن يحدث ذلك؟ لكن أيزنك���وت قرر المخاطرة 

حيال المس���تقبل م���ن أج���ل المحافظة على 

القدرة والتأهب الكاملي���ن في الحاضر. وثمة 

سببان يدفعانه إلى هذه المخاطرة:

1- من الواضح في الوضع الحالي أن المعركة 

المقبلة قد تنشب في أي لحظة ومن دون إنذار 

على أي جبهة من الجبه���ات، وربما في جميع 

الجبهات في وقت واحد.

2- الدروس التي اس���تخلصها أيزنكوت من 

فقدان الكفاءة واالس���تعداد لدى سالح البرية 

خالل حرب لبن���ان الثانية، وف���ي الفترة التي 

س���بقت عملية “الجرف الصامد” في الصيف 

األخير. 

ويع���ود هذان الس���ببان إلى س���عي الجيش 

للتأقل���م مع ظروف ع���دم توفر م���وارد مالية 

كافية.

ويكفي التذكير أنه بس���بب التقليصات في 

الميزانية التي واجهه���ا الجيش في النصف 

الثان���ي م���ن س���نة 2013 ومطلع س���نة 2014، 

ق���رر رئيس األركان الس���ابق غانت���س الوقف 

الكامل لجميع التدريبات في ربيع ذلك العام. 

وتسببت هذه الخطوة بتراجع استعداد سالح 

البري���ة وقدراته بصورة كبي���رة وبخاصة فرق 

االحتياطيين.

إن فق���دان التأهب في الجي���ش يؤدي إلى 

ت���آكل الردع ويقّرب الحرب ب���داًل من إبعادها. 

ال يريد أيزنكوت التورط في وضع ال يس���تطيع 

فيه ال���رد بالقوة الكاملة ف���ي أي لحظة. وهذا 

���ب تدريب���ات ش���املة في جمي���ع أذرع 
ّ
يتطل

الس���الح وقطع  الجي���ش، واس���تكمال مخازن 

الغيار في مخازن الط���وارئ، والتأهيل الكامل 

لكل طائرة وقطعة بحرية، وللدبابات ولناقالت 

الجن���د المدرعة، واالس���تكمال الس���ريع قدر 

الممكن لمنظومة الدفاع الجوية.

وم���ن أج���ل فهم المس���ألة بعم���ق يجب أن 

نع���رف أن الوض���ع المفت���رض ال���ذي يتدرب 

عليه الجيش يس���مى “دينامي���ة التصعيد”. 

فمنذ ب���دء االضطراب���ات في العال���م العربي 

قبل أربعة أعوام، لم تعد الحروب في الش���رق 

األوس���ط نتيجة مبادرة مخط���ط لها من جانب 

ط���رف معين، بل لم يكن أي طرف من األطراف 

المتورطة وزعاماتهم ترغب فيها.

إن التقدير الحديث لشعبة االستخبارات في 

الجيش هو أنه في الفترة الحالية ليس هناك 

لدى جمي���ع أعداء إس���رائيل، القريبين منهم 

والبعيدي���ن، أي س���بب للدخول ف���ي مواجهة 

معها ف���ي س���احة القت���ال. كما لي���س لدى 

إسرائيل سبب للمبادرة إلى شن حرب ضدهم. 

ال بل عل���ى العكس، فإن جمي���ع األطراف بمن 

فيهم اإليرانيون وإس���رائيل، لديهم مصلحة 

واضحة لتأجيل الجولة المقبلة والحرب المقبلة 

أطول وقت ممكن. 

لكن عل���ى الرغم م���ن ذلك، ف���إن “دينامية 

التصعي���د” ق���د تدفع الجميع إل���ى التصرف 

بطريق���ة تتعارض مع رغباته���م ومصالحهم. 

وخطر حدوث ذلك كبير خاصة بين نهاية آذار 

وحزيران. 

إن “االنتفاضة السياس���ية” التي بادر إليها 

ويقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

عب���اس عل���ى الس���احة الدولي���ة، والخطوات 

اتخذته���ا  الت���ي  االقتصادي���ة  االنتقامي���ة 

إس���رائيل ضده من خالل تجمي���د نقل أموال 

الضرائ���ب إل���ى الس���لطة الفلس���طينية، من 

شأنها أن تؤدي إلى تأجيج “العنف واإلرهاب 

الش���عبي” عل���ى نط���اق واس���ع ف���ي الضفة 

الغربي���ة. وكذلك في غ���زة، فإن أزم���ة إعادة 

اإلعم���ار والضائقة االقتصادي���ة المدنية قد 

تدف���ع “حماس” إل���ى الدخول ف���ي مواجهة 

مع إس���رائيل، عل���ى الرغم م���ن أن القيادتين 

السياسية والعسكرية للحركة تقوالن بوضوح 

إنهما ال ترغبان في مواجهة معنا.

ويجب أال ننسى أن اس���تمرار أزمة العالقات 

بي���ن حكومة نتنياه���و وإدارة أوباما قد يدفع 

الفلس���طينيين ف���ي الضف���ة الغربي���ة وغزة 

إلى اس���تنتاج أنه���م قادرون عل���ى المخاطرة 

ف���ي مواجهة م���ع إس���رائيل، وأن األميركيين 

واألوروبيين س���يتجندون من أجل كبح الجيش 

اإلسرائيلي.

وت���زداد خطورة “دينامي���ة التصعيد” على 

الجبهة الش���مالية، ففي نهاي���ة 2014 وبداية 

الس���نة الحالية ب���دا أن اإليرانيين ق���رروا مع 

حلفائهم، حزب الله والسوريين، أنهم لم يعد 

في إمكانهم ممارسة المزيد من ضبط النفس 

تجاه إسرائيل. 

في نهاية حزيران سيوقع االتفاق بين الدول 

الكبرى وإيران بش���أن موضوع البرنامج النووي 

اإليران���ي. وإذا لم يوقع االتفاق، فثمة احتمال 

أن يحاول اإليرانيون المض���ي قدمًا نحو صنع 

قنبل���ة نووية. وس���تضطر إس���رائيل في حال 

حدوث ذل���ك أن تقرر ما إذا كانت س���تهاجم 

المنش���آت النووية في إيران أو س���تمتنع عن 

ذلك.

وس���تواجه اإلدارة األميركية الق���رار عينه. 

وفي ضوء ه���ذا كله يمكن أن نفه���م لماذا ال 

يسمح أيزنكوت لنفسه باإلقدام على مخاطرة 

مدروسة مثل تلك التي قام بها غانتس خالل 

الس���نة الماضية؛ ولماذا قرر أن يكون الجيش 

اإلس���رائيلي ف���ي أقص���ى ح���االت الجهوزية 

واألهلية في أي لحظة.

لكن أيزنكوت من خالل تجربته نائبًا لرئيس 

األركان يعرف أن تقليص الش���راء والتسلح لن 

يوفر ل���ه الميزانية المطلوبة م���ن أجل القيام 

باالس���تعدادات والتأهب. وله���ذا قرر عندما 

أصبح رئيس���ًا لألركان االس���تمرار في تقليص 

ج���ذري لع���دد النظاميين ف���ي الجيش. عالوة 

على ذلك، يلغ���ي أيزنكوت المزيد من وحدات 

االحتياطيين ويقيل اآلالف منهم من الخدمة 

من أجل الس���ماح بتوظيف المال في تدريبات 

وح���دات االحتياطيين النوعية وبصورة خاصة 

النظامية. 

كما قرر أيزنكوت إع���ادة النظر في العقيدة 

القتالية للجيش اإلس���رائيلي تحت إش���راف 

الل���واء يوآف هار- إيفن، وأصبحت عملية صوغ 

هذه العقيدة في مراحل متقدمة بعد أن برزت 

الحاجة إلى ذلك بإلحاح بعد “الجرف الصامد” 

عندما خرج أنصار “حماس” من المخابئ تحت 

األرض وم���ن تحت الركام وهم يرفعون ش���ارة 

النص���ر معلنين أنهم “انتصروا”. وس���يكون 

هدف خط���ة العم���ل اس���تخدام الق���وة في 

مواجهة تنظيمات غي���ر دولتية و”االنتصار” 

عليها بس���رعة، وليس في عش���رات من األيام 

تتعرض فيها الجبهة الخلفية للضربات.

من المهم اإلشارة إلى أن رئيس األركان ال�21 

لم يكتش���ف البارود، فجزء من الخطوات التي 

اتخذها تم اعتماده خالل فترة غانتس عندما 

كان أيزنكوت نائبًا له ومشاركًا كبيرًا في قيادة 

األركان العام���ة، كما ش���ارك مع وزي���ر الدفاع 

موش���يه يعلون في استخالص دروس “الجرف 

الصامد” وف���ي إدارة المواجهة المحدودة مع 

حزب الله في الش���مال. لكنه ل���م ينتظر وبدأ 

بتطبيق هذه الخطوات فورًا.

رغ���م أنه لم تمِض على انتهاء الحرب العدوانية اإلس���رائيلية 

على قطاع غزة سوى تسعة شهور فقط، إال أن معركة االنتخابات 

للكنيس���ت كادت تخل���و من أي تط���رق إليها، باس���تثناء بعض 

التصريحات من جانب أحزاب اليمين، بغرض المناكفة وحس���ب. 

لكن أحزاب الوس���ط – اليس���ار ل���م تقل كلمة واح���دة عن هذه 

الحرب، التي استمرت 51 يوما، وهي فترة طويلة جدا بالمفاهيم 

اإلس���رائيلية، س���قط خاللها 4500 صاروخ في إسرائيل، وبينها 

ت 
ّ
مدن وس���ط إسرائيل وفي مقدمتها تل أبيب والقدس، كما شل

هذه الصواريخ، التي أطلقت من القطاع، مطار بن غوريون الدولي، 

بعدما أعلنت شركات الطيران عن وقف رحالتها إلسرائيل. ويعزو 

محللون الصمت اإلس���رائيلي إل���ى أن الجيش يعتب���ر أنه حقق 

انتص���ارا في هذه الحرب، بادعاء أن���ه نفذ كل المهمات التي تم 

تكليفه بها.

عضو الكنيس���ت عوفر ش���يلح، من حزب »يش عتي���د« )يوجد 

مس���تقبل(، كان أحد أبرز المحللين العس���كريين اإلسرائيليين 

قبل أن ينتخب عضوا في الكنيست في العام 2013. وخالل والية 

الكنيست الس���ابقة كان يرأس لجنة بناء القوة العسكرية، وهي 

لجنة سرية متفرعة عن لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست. 

ووجه ش���يلح، في مقابلة أجراها معه المحلل العسكري لصحيفة 

»هآرت���س«، عام���وس هارئيل، ونش���رت يوم الجمع���ة الماضي، 

انتق���ادات ش���ديدة ألداء إس���رائيل، حكومة وجيش���ا، في هذه 

الحرب، وحذر من عواقب أداء مشابه في المستقبل، خصوصا في 

حال نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله. 

والالفت في ما يتعلق بهذه الحرب، أن إسرائيل لم تجر تحقيقا 

حول أدائها، رغم التوقعات التي س���ادت بعد أن وضعت أوزارها. 

وقال شيلح في هذا السياق إن لجنة الخارجية واألمن أعلنت أنها 

س���تجري تحقيقا في س���ير الحرب، إال أن تحقيق���ا كهذا لم يتم 

بسبب إعالن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن تقديم موعد 

االنتخابات. وشدد على أن تحقيقا كهذا لن يجري أيضا.  

وانتقد ش���يلح القيادة اإلسرائيلية “الغارقة في مخطط طموح 

لمعالجة التهديد النووي اإليراني، فيما أرجل الجيش مغروس���ة 

في المس���تنقع البوليس���ي اليومي في الضفة الغربية. ورغم أن 

قباطن���ة الدولة ي���رون بجوالت قتال متكررة ف���ي قطاع غزة أنها 

قضاء وقدر، فإنهم ال يجهزون الدولة والجيش لهذه المواجهة، 

واألخط���ر من ذلك أنهم ال يس���تخلصون ال���دروس المطلوبة مما 

حدث، اس���تعدادا لمواجهة أخطر قد تنش���ب م���ع حزب الله في 

لبنان في المستقبل”.   

وأضاف شيلح أن الفشل األش���د هو “غياب الخطوة السياسية 

المكمل���ة )من أجل إنهاء الحرب(، والت���ي بدونها تبقى العملية 

العس���كرية دائما من دون س���ياق ومن دون إنج���ازات حقيقية. 

ورفض نتنياه���و المبادرة إلى عملية سياس���ية إقليمية، تكون 

مصلحة إس���رائيل في إطاره���ا لجم حماس وجع���ل غزة منزوعة 

الس���الح في موازاة إعمارها، أوجد وضعا عدن���ا فيه إلى البداية، 

بحي���ث أن قوة حم���اس تتعاظم مرة أخرى، وأن إس���رائيل ومصر 

تخنقانها ثاني���ة. وإذا لم يكن هناك تغيير، فإن الجولة الثانية 

هي مسألة وقت، وستكون أشد من الجرف الصامد”.  

ورأى شيلح أن الفشل اإلسرائيلي الحقيقي “نابع ليس فقط من 

أن نتنياه���و تخوف من عملية إقليمية س���تجلب عليه بالضرورة 

ضغوطا إلجراء مفاوضات مع رئيس الس���لطة الفلس���طينية، أبو 

م���ازن )محمود عباس(، وإنم���ا هو نابع من ش���يء أعمق، وهو أنه 

ال توجد لدى إس���رائيل أية إس���تراتيجية، سياس���ية وعسكرية، 

لمواجهة أعدائها الحاليين”.

وأردف ش���يلح قائال “إننا نواجه في الشمال والجنوب منظمات 

وليس دوال، ومس���ؤوليتها حي���ال األراضي الت���ي تتواجد فيها 

ليست معّرفة، وأي تسوية معها صعبة. كذلك فإن جهاز القيادة 

والس���يطرة فيها يختلف عما هو موجود في جيش نظامي، وهي 

تستخدم الس���كان المدنيين كمأوى وتخلق وضعا يكون فيه أي 

مس يسببه الجيش اإلس���رائيلي في محيطها صعبا، وهي تربح 

من ذلك وال تخسر”.

ورأى ش���يلح أن هذا الوضع “يس���توجب )من إس���رائيل( وضع 

عقيدة قتالية مختلفة وتفكير مغاير حول كيفية الحس���م. لكن 

ال المؤسس���ة السياس���ية وال الجيش اإلس���رائيلي وضعا عقيدة 

كه���ذه، رغم أن هذه الحرب تتبلور أمام أعيننا منذ س���نين. ومن 

الناحي���ة الفعلي���ة، لم يبِن الجيش اإلس���رائيلي نفس���ه مقابل 

الحرب الحقيقية التي أمامنا وإنما مقابل حرب متخيلة، ولم تعد 

موجودة” في إشارة إلى الحروب بين الجيوش النظامية.

إخفاق أكبر من حرب أكتوبر 1973
وبنظر شيلح، فإن إخفاق إسرائيل خالل العدوان األخير على غزة 

ف���اق إخفاقها حتى في حرب تش���رين/ أكتوبر )“يوم الغفران”( 

الع���ام 1973. وقال إن���ه “في يوم الغفران كان���ت هناك مفاجأة 

اس���تخباراتية ورافقها فش���ل القيادة، لكن جرى اختبار الفكرة 

األساس���ية لمفهوم األمن، ونجح المقاتلون )اإلس���رائيليون( في 

الجبهة ف���ي قلب األمور رأس���ا على عقب. وش���هدنا خالل حرب 

لبنان الثانية نقصا في قدرات الجيش اإلس���رائيلي بعد سنوات 

االنتفاضة الثانية في الضفة، إلى جانب فشل القيادة في إدارة 

الحرب. لكن في غزة نش���بت حرب كانت وجهتها واس���تعدادات 

الع���دو لها قد ُبنيت طوال خمس س���نوات. ولم تك���ن فيها أية 

مفاج���أة. وكان هن���اك يقين مطلق بأنها ستنش���ب. ورغم ذلك، 

حاربنا 51 يومنا من دون تحقيق أي إنجاز”.

وأضاف أنه “تكش���فت مشاكل خطيرة في اتخاذ القرارات، في 

مجال بنية القوة وممارس���تها، وف���ي الجهوزية والتنفيذ. توجد 

هنا إخفاقات متواصلة، وأزمة عميق���ة في المفهوم القتالي وال 

أحد يواجهها. ومنذئذ تم كنس المش���اكل تحت البساط. ورغم 

أن الحقائق معروفة، لكن ما زالوا يتجاهلونها بعد الحرب في غزة 

أيضا. وقد كش���فت هذه الحرب أننا لس���نا مستعدين للمواجهة 

المقبلة الماثل���ة أمامنا، في غزة أو لبن���ان، وكافة العناصر التي 

كانت موجودة ف���ي غزة في الصيف الماضي س���تكون موجودة 

في المواجه���ة المقبلة. ولم يتعامل أحد طوال الخمس س���نين 

الماضي���ة مع كيفية تحقيقنا انتصارا فيه���ا. وما حدث في غزة 

س���يتكرر بكل تأكي���د في المواجه���ة المقبلة. لك���ن ال أحد من 

القباطنة، الحكوم���ة والكابينيت )الحكوم���ة األمنية المصغرة(، 

يتعامل مع هذا األمر”. 

يذكر أنه في أعقاب الحرب نش���ب سجال عاصف بين الشاباك 

وش���عبة االستخبارات العس���كرية “أمان” حول أي من الجهازين 

حذر منها. 

وقال ش���يلح “ال أريد التطرق إلى ما قيل أمام اللجنة البرلمانية. 

لكن كال الجهازين، ووس���ائل اإلعالم في أعقابهما، انشغال باألمر 

غير الصحي���ح. إنهم يتحدث���ون دائما عن المعلوم���ة الذهبية 

االستخباراتية، وما إذا كانت موجودة أم ال. لكن بنظرة إلى الوراء، 

يتفق الجميع عل���ى أنه ُبنيت جهوزية ل���دى حماس للمواجهة 

وكان هناك إدراك أنه س���واء أرادت هذه الحركة ذلك سلفا أم ال، 

فإنه في س���يناريو معين هي جاهزة للمواجهة في صيف العام 

2014”. وكان يشير شيلح بذلك إلى تحذير الشاباك من أن حماس 

تستعد لشن هجوم بواسطة نفق في جنوب قطاع غزة.

وأضاف شيلح أن “السؤال الكبير هو أنه إذا كنت تعرف بوجود 

خطر كهذا، كيف ستستعد إلمكانية أنه سيتحقق وسيجرك إلى 

حرب؟. كيف يمكن، على س���بيل المثال، أن هذا الخطر لم ُيطرح 

بأي شكل في المداوالت حول وقف تدريبات الجيش في حزيران 

2014، عل���ى خلفية األزمة ف���ي ميزانية األم���ن ومطالبة الجيش 

لوزارة المالية بزيادة ميزانيته؟”.

وتابع ش���يلح على خلفية اختطاف المس���توطنين الثالثة في 

الضفة الغربي���ة، قائال “كيف يمكنك تفس���ير هذا األداء خالل 

عملية عودة األبناء” التي نفذ خاللها الجيش اإلس���رائيلي حملة 

اعتقاالت واسعة في صفوف نشطاء حماس في الضفة الغربية. 

وأضاف أنه “إذا كانوا قد اس���توعبوا وجود خطر الشتعال الجبهة 

م���ع غزة، هل تم أخذ ذلك بالحس���بان لدى تصعيد الخطوات ضد 

حم���اس في الضفة؟ لقد اعتقل الجيش اإلس���رائيلي المئات من 

نش���طاء حماس، بينهم عش���رات القياديين وأكثر من 50 أسيرا 

مح���ررا في صفقة ش���اليت، وألحق ضررا بش���بكات مدنية تابعة 

لحماس ف���ي أنحاء الضفة، وه���ذه عملية ال توج���د بينها وبين 

العثور على الثالثة أية عالقة. لماذا يعلنون في إس���رائيل، خالل 

الحملة العس���كرية في الضفة، أن الهدف ه���و تفكيك حكومة 

المصالحة بين حماس وفتح، بينم���ا من الواضح أن تفكيك هذه 

الحكومة يعني القضاء على احتمال دفع الرواتب في غزة وبذلك 

يتم زج حماس إلى الحائط بشكل أكبر، وفيما هي مستعدة لشن 

هجوم بواسطة نفق في كرم أبو سالم؟”.

وأردف أنه “كان واضحا من الناحية اإلس���تراتيجية أن حماس 

تده���ور الوضع عند الح���دود على خلفية الحص���ار على القطاع، 

من جانب إس���رائيل ومص���ر معا. ولماذا تأخذ كل ألوية المش���اة 

والوح���دات األكثر نخبوية في الجيش وتبذل جهودا طوال ثالثة 

أسابيع في البحث عن جثث الفتية وتنفيذ اعتقاالت ضد حماس 

في الضف���ة إذا كان لديك حرب ينبغي أن تس���تعد لها في غزة 

وأنت تعرف أن حماس تستكمل اس���تعداداتها لتنفيذ هجوم 

هناك وتوجد لديك فجوات كبيرة في المعلومات االستخباراتية 

حي���ال مخططاتها؟ واألمر األخطر هو أن الس���ياق الغزي ال ُيطرح 

أبدا في م���داوالت الكابينيت خالل ش���هر حزي���ران. وبحثوا في 

الكابينيت وبصورة عامة فقط أخطار األنفاق في غزة، وذلك خالل 

الحملة في الضفة”. 

وأشار إلى أنه “بدأت تتطور المداوالت حول ذلك فقط بعد العثور 

على جثث الفتية، وعندها فقط يتم إطالع الكابينيت على التحذير 

من هجوم بنفق قرب كرم أبو س���الم. وحتى عندها لم يبحثوا فيما 

إذا س���نبادر إلى المواجه���ة... إذ أن معظم األض���رار التي ألحقها 

الجيش اإلس���رائيلي بحماس، ف���ي عمليتي الرص���اص المصبوب 

وعمود السحاب، كانت بواسطة ضربة افتتاحية مفاجئة”.

ال تأثير للكابينيت
ب���دا الكابينيت خالل الحرب العدواني���ة األخيرة على غزة أنه ال 

تأثير له ومهمته الوحي���دة كانت المصادقة على خطط الجيش 

ومواقف نتنياهو. وقال ش���يلح في هذا الس���ياق إن »الكابينيت 

من الناحية الرس���مية هو الهيئة التي تدير الحرب. وعمليا هذه 

مقول���ة فارغة من مضمونها. وهكذا كان الوضع خالل حرب لبنان 

الثانية، لكن نتنياهو ضرب رقما قياس���يا في تجاهل الكابينيت 

في الحرب األخيرة. ونتنياهو تعمد ذلك ألنه متش���كك وليست 

لديه ثقة بوزرائه، وقس���م من وزرائه )يقص���د أفيغدور ليبرمان 

ونفتالي بينيت( فعلوا كل شيء من أجل تبرير شكوك نتنياهو. 

ونتنياهو كان حريصا على عقد اجتماعات للكابينيت كل يومين 

أو ثالثة وفقا لألنظمة. لكن هذه كانت مداوالت منهكة وال عالقة 

له���ا بكابينيت في أثناء الحرب. ووصل���ت األمور إلى ذروتها في 

وقف إط���الق النار األخير الذي أعلن ف���ي 26 آب، وفيما نتنياهو 

ل���م يعق���د اجتماع���ا للكابينيت للبحث ف���ي ذل���ك، وبالطبع لم 

يبحث عملية سياس���ية تضمن إنجازات للعملية العسكرية في 

نهايتها«.

ورغم أن الكابينيت يعتبر الهيئة األمنية العليا في إسرائيل، 

إال أن شيلح أشار إلى أن »نتنياهو ال يرى بالكابينيت هيئة لبلورة 

السياسة. ومنذ بداية أيام الكابينيت في حكومته األخيرة، فإن 

نتنياهو لم يطرح أمام���ه بحثا جديا واحدا حول غزة. وجرى بحث 

دمت إلى 
ُ
عام واحد فقط. وتقارير شعبة أمان حول األنفاق، التي ق

س���تعرض في الكابينيت. 
ُ
نتنياه���و منذ بداية العام 2013، لم ت

ووصل الوزراء إلى عملية الجرف الصامد من دون أن تكون لديهم 

أدنى فكرة عن األنفاق«.

محلل عسكري إسرائيلي بارز:

نشاط الشهر األول لرئيس األركان الجديد
 تمّيز بالمحافظة على »القدرة والتأهب 

الكاملين للجيش اإلسرائيلي في الحاضر«!

رئيس لجنة الكنيست لبناء القوة العسكرية عوفر شيلح:

ليس لدى إسرائيل إستراتيجية سياسية 
أو عسكرية لمواجهة أعدائها الحاليين!

إسرائيل: القوة العمياء.                            )إ.ب.أ(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

بنك إسرائيل يرفع توقعات 
النمو االقتصادي

أعلن بنك إس���رائيل المركزي في تقريره الدوري عن رفع توقعاته 

للنمو االقتصادي في العام المقبل 2016، إلى نس���بة 5ر3%، بدال من 

3% في تقدير س���ابق صدر في نهاية العام الماضي. وأبقى البنك 

على تقديراته للنمو في العام الجاري 2015، بنسبة 2ر3%، في حين 

أن النمو سجل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 9ر%2. 

وحس���ب تقديرات البنك، فإن ما س���يقود إلى ارتف���اع النمو، هو 

ارتفاع حجم االستثمارات، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات. 

ويستند البنك في توقعاته بارتفاع الصادرات إلى توقعات منظمة 

الدول المتط���ورة OECD، إضافة إلى توقعات صندوق النقد الدولي 

ب���أن االقتصاد في الدول المتطورة سيش���هد ف���ي العامين الجاري 

والمقبل انتعاشا ما يجعل األسواق قادرة أكثر على االستيراد.

كما يتوقع البنك اس���تمرار انخفاض البطالة في العام الجاري إلى 

5ر5%، بدال من 6% في العام الماضي 2014. 

كذلك ستنخفض البطالة في العام المقبل 2016 إلى نسبة 3ر%5. 

أما بش���أن التضخ���م المالي فإن البنك يتوق���ع ان يرتفع عن صفر 

بالمئة بقليل )1ر0%(، علما ان التضخم سجل في الشهرين األوليين 

من العام الجاري تراجعا بنس���بة 6ر1%. أم���ا في العام المقبل 2016، 

فيتوقع البنك أن يرتفع التضخم بنسبة 7ر1%، وهذا متوسط مجال 

التضخ���م ال���ذي ترتكز عليه السياس���ة االقتصادي���ة المتبعة في 

سنوات األلفين األخيرة.

وشملت تقديرات البنك المركزي توقعاته بشأن الفائدة البنكية 

التي ترس���و حاليا عند 1ر0%، وهي األدنى التي عرفتها إس���رائيل. 

ويتوق���ع البنك أن تبق���ى الفائدة عند هذا المس���توى حتى نهاية 

العام الج���اري 2015، لترتفع في العام 2016 تدريجيا إلى مس���توى 

75ر%0.

البدء بتنفيذ رفع الحد 
األدنى من األجر

بدأت في شهر نيسان الجاري المرحلة األولى من قانون رفع الحد 
األدن���ى لألجر، من أصل ثالث مراحل س���تمتد على أكثر من عامين، 
في حين بدأ الحديث في إس���رائيل عن ضرورة رفع الحد األدنى من 
األجر إلى أكثر مما هو مقرر، لتكون المرحلة الرابعة في العام 2018.
وارتف���ع الحد األدنى من األج���ر من 4300 ش���يكل )حوالي 1085 
دوالرا( حتى الشهر الماضي، إلى 4650 شيكال )حوالي 1175 دوالرا( 

في الشهر الجاري. 
وس���تكون المرحلة التالية في الش���هر األخير م���ن العام المقبل 
2016، ليصبح 4850 شيكال )حوالي 1225 دوالرا، بسعر صرف اليوم(. 
أما المرحلة الثالثة واألخيرة، فس���تكون في منتصف العام 2017، 
ليصبح الراتب 5 آالف ش���يكل )حوالي 1263 دوالرا بس���عر الصرف 

اليوم(.
ودعا رئيس اتحاد النقابات العامة “الهستدروت” آفي نيسكورن، 
إلى رفع الحد األدنى من األجر إلى مس���توى 5300 ش���يكل )حوالي 
1340 دوالرا بس���عر صرف اليوم(، بإضافة مرحل���ة رابعة تكون في 
الع���ام 2018. وج���اءت دعوة نيس���كورن بعد أس���بوعين من دعوة 
الرئي���س القديم- الجديد التحاد أرباب الصناعة ش���راغا بروش إلى 
إع���ادة النظر في قانون رفع الحد األدنى م���ن األجر، زاعما أن القرار 
سيؤدي إلى موجات فصل عاملين، ألنه سيكلف االقتصاد نحو 6ر2 

مليار دوالر سنويا.
وكان الح���د األدنى من األجر قد ش���هد تجمي���دا على مدى نحو 
س���ت سنوات )في حينه 880 دوالرا(، إلى أن بادرت حكومة إيهود 
أولمرت، بمبادرة من كان وزيرا للدفاع ورئيس���ا لحزب العمل عمير 
بيرتس، في العام 2006، لرفع الحد األدنى من األجر على مرحلتين،  
كانت آخرها العام 2008، وارتفع إلى المستوى الذي هو عليه اآلن، 
م���ا يعني أن الحد األدنى من األجر جرى تجميده لس���بع س���نوات 

أخرى.

حكومة نتنياهو المقبلة 
قد ترفع مخصصات األوالد

كما كان متوقعا، رش���ح عن المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة 

بنيامين نتنياه���و الجدي���دة أن كتلتي المتديني���ن المتزمتين 

“الحريديم”، “شاس” و”يهدوت هتوراة”، طالبتا برفع مخصصات 

األوالد، الت���ي تتقاضاها كل عائلة عن كل ولد لديها دون س���ن 18 

عاما، والتي كانت حكومة نتنياهو المنتهية واليتها قد خسفتها 

بنس���بة تقارب 50%، لتتضرر م���ن األمر العائ���الت كثيرة األوالد، 

وبشكل خاص جمهور “الحريديم” وبعده العرب.

وتحدث���ت مصادر حزبية عن أن ممثلي ح���زب الليكود أعربوا عن 

موافقتهم على الطلب، إال أن أوس���اطا في الليكود اس���تبعدت أن 

يكون رفع المخصصات إلى نفس المستوى الذي كانت عليه حتى 

شهر تموز من العام 2013.

إال أن الالفت أن األمر القى اعتراضا لدى المتوقع تس���لمه حقيبة 

المالية موش���يه كحلون، حس���ب ما صّرحت به مصادر في محيطه. 

فعل���ى الرغم م���ن أنه ع���اد إلى الكنيس���ت على مرك���ب القضايا 

االقتصادي���ة االجتماعية، إال أنه يعترض عل���ى رفع المخصصات 

بادعاء أنها س���تضر ف���ي إجراء إصالح���ات اقتصادية في مجاالت 

أخرى، تساهم في خفض كلفة المعيشة.

كم���ا يطالب الحريديم بزيادة ميزاني���ات المعاهد الدينية التي 

تحت س���يطرتهم، بع���د أن كان���ت الحكومة المنتهي���ة واليتها 

ق���د قلصت ه���ذه الميزانيات، بإجم���اع االئتالف ال���ذي غاب عنه 

“الحريديم”.

وحس���ب التوقعات ف���إن لكل أحزاب االئتالف المتوقع س���تكون 

مطال���ب من ميزانية الع���ام الجاري، التي م���ن المفترض أن تكون 

الشغل الشاغل للحكومة المقبلة منذ يومها األول. ومن المتوقع أن 

يقر الكنيست الميزانية حتى اليوم األخير من شهر تموز المقبل، 

أي بعد انقضاء س���بعة أش���هر من العام ذاته. ول���ذا فإنه بات من 

ش���به المؤكد أن تقدم الحكومة ميزانية عامين في آن واحد، وهذا 

ما س���يحتاج إلى تعديل القانون الذي كان قائما منذ صيف العام 

2009، وجرى تعديله بطلب من وزير المالية السابق يائير لبيد في 

العام 2013.

أكد بحث إس���رائيلي جديد أن ما يس���مى ب� “الخدم���ة المدنية” أو “الخدمة 

الوطنية” البديلة للخدمة العسكرية اإلسرائيلية قد تكون على حساب أماكن 

عمل الضعفاء، خاصة أولئك الذين ال مؤهالت علمية ومهنية لهم، ويتقاضون 

أجورا زهيدة، إذ أن اصحاب المؤسسات س���يفضلون “المتطوعين” العابرين، 

الذين يتقاضون حتى 200 دوالر شهريا، على عاملين ثابتين بأجور قانونية.

ويتزايد الحديث في إس���رائيل من عام إلى آخر، حول ما يس���مى ب� “الخدمة 

المدني���ة”، التي ما تزال طوعي���ة، إال أن جهات إس���رائيلية كثيرة تدعو إلى 

جعلها الزامية، على كل من ال يس���ري عليه قان���ون التجنيد االلزامي، أو تلقى 

إعفاء من الجيش لسبب ما. 

والش���ريحتان األكثر اس���تهدافا في هذا المخطط ه���م المتدينون اليهود 

المتزمتون “الحريديم” والعرب. 

فالحريديم الذين لم يس���ر عليهم قانون التجني���د االلزامي، حتى قبل عام 

ونص���ف العام، أقرت الحكوم���ة المنتهية واليتها ومعها الكنيس���ت، قانونا 

يف���رض عليهم الخدمة من جديد، إال أن تطبيق���ه يواجه عراقيل كبيرة، نظرا 

العتراض الحريديم عليه، وبحس���ب كل المؤشرات فإنه سيتم تفريغ القانون 

من مضمونه في دورة الكنيست الجديدة.

أما العرب فهم خارج دائرة التجنيد اإللزامي، باستثناء أبناء الطائفة العربية 

الدرزية الذين ُيفرض عليهم القانون قسرا. 

وتجعل حكومات إس���رائيل من عدم الخدمة العس���كرية ذريعة لسياس���ة 

التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل، تحت شعار “تقاسم العبء”.

إحصائيات “الخدمة”
ويقول تقرير صادر عن س���لطة “الخدمة المدنية- الوطنية”، إنه حتى مطلع 

العام الجاري- 2015، كان مس���جال ما يزيد بقليل عن 17 ألف ش���اب وشابة في 

الخدمة المدنية، التي تس���تمر لمدة عام أو عامين، حس���ب رغبة “المتطوع”. 

وتقول المعطيات ذاته���ا إن العرب من بين هؤالء كان عددهم 4157 متطوعا، 

وأن 90% من هؤالء من الفتيات.

ويقول بحث آخر، أجراه قس���م األبحاث في الكنيست، إن عدد “المتطوعين” 

العرب في الخدمة المدنية، حتى مطلع العام الماضي- 2014 - بلغ 3784 ش���ابا 

وشابة. ويؤكد هذا البحث أيضا أن 90% من المتطوعين هم من الفتيات. وفي 

حين يقول بحث الكنيست إنه في العام 2014، كان أبناء 18 عاما 33400 شاب 

وش���ابة، إال أن هذا يشمل فلس���طينيي القدس المحتلة، ومعهم مئات قليلة 

جدا في مرتفعات الجوالن الس���وري المحتلة، بمعنى أن عدد أبناء 18 عاما من 

فلسطينيي 48، يتجاوز 28 ألفا بقليل.

لكن حس���ب المعرف���ة الميدانية، ف���إن “المتطوعين” الع���رب في الخدمة 

المدنية هم من ش���ريحة عمري���ة تتراوح ما بين 18 إلى 22 عاما، إذ أن قس���ما 

كبيرا منهم يختار التوجه في وقت “متأخر”، نتيجة انس���داد أبواب التعليم 

والعم���ل في وجهه، فيغرق في َوهْم الخالص عب���ر “الخدمة المدنية”. كذلك 

فإن نس���بة عالية من “المتطوعين” العرب، تأتي من جمهورين فيهما نسبة 

عالية للخدمة العس���كرية: العرب الدروز، والعرب أبناء العش���ائر البدوية في 

الشمال والجنوب. 

أما بالنسبة للحريديم، فقد بلغ عدد المتطوعين حتى نهاية العام 2014، أقل 

من ألفي شخص، وهو بحسب السلطة ذاتها يتماشى مع الهدف الذي وضعته 

الحكومة. إال أن تقريرا آخر أشار في األسابيع األخيرة إلى تراجع حاد في أعداد 

الحريديم، الذين يتوجهون للخدمة المدنية، بعد ظهور مؤش���رات إلى تراجع 

الحكومة المقبلة عن مخطط فرض الخدمة العسكرية اإللزامية عليهم.  

فرص العمل
في الس���نوات األخي���رة زادت المطالبات في الحلبة اإلس���رائيلية لفرض ما 

يس���مى ب� “الخدمة المدنية- الوطنية”، حسب التسمية الجديدة، على العرب 

والحريديم، وكل واحد من الجمهورين يرفض األمر من منطلقاته، فالحريديم 

الذين يرفضون الخدمة العسكرية يرفضون أيضا ما هو بديل عنها، وكل هذا 

من منطلقات دينية تخصهم. ورغم ذلك فإن مئات منهم تنخرط س���نويا في 

هذه “الخدمة” حسب المعطيات الرسمية.

في المقابل، فإن منطلقات العرب هي باألس���اس سياسية وطنية، ويؤكدون 

أن ه���ذه الفكرة تنبع م���ن مخططات تاريخي���ة لتدجين العرب وأس���رلتهم، 

وجعلهم خدما للجيش الذي يحتل ويقتل شعبهم. ويضاف إلى هذا األساس 

أيضا تفس���يرات أخ���رى، ومنها أن المجتمع العربي منك���وب أصال بقلة فرص 

العم���ل، والعراقيل الكبيرة أمام انخراطهم ف���ي قطاع العمل المنظم، لذا فإن 

تشغيل آالف من الشبان “تطوعا” في مؤسسات منظمة، سيكون على حساب 

أماكن عمل باإلمكان أن تستوعب عماال منظمين.

وف���ي األيام األخيرة، ص���در بحث في كتاب أجراه البروفس���ور ياغيل ليفي، 

رئيس مسار الماجس���تير في موضوع الديمقراطية في الجامعة اإلسرائيلية 

المفتوحة، وهو خبير في عالقة الجيش بالمجتمع والسياسة. 

ويؤك���د البح���ث أن الوظائ���ف التي سيش���غلها “المتطوعون ف���ي الخدمة 

المدنية” من ش���أنها أن تش���كل تهديدا للقوة العاملة المنظمة في العديد 

من المؤسس���ات، وقد يقود األمر إلى إغراق سوق العمل بعشرات آالف الشبان، 

الذين يعملون تطوعا، وبأجور رمزية )حتى 200 دوالر شهريا(، ما قد يؤدي إلى 

اختالل التوازن في سوق العمل.

ويقدم الباحث أمثلة نموذجية ألعمال تشغلها عادة الشريحة األضعف من 

جمهور العاملين، أولئك الذين ال ش���هادات تعليمي���ة وال مهنية بحوزتهم، 

مثل طواقم العمل المساعدة في المستشفيات والمرافق الصحية، أو مراقبين 

ميدانيي���ن في أماكن مث���ل وزارة البيئة وغيرها من األعمال الش���بيهة، التي 

إن لم يكن متطوعون يش���غلونها، لكانت تلك المؤسسات قد استوعبت آالف 

العاملين إلش���غالها، وبرواتب منظمة، حتى وإن كانت ف���ي إطار الحد األدنى 

لألجر.

ويقول الباحث ليفي إن التلويح بفرض “الخدمة المدنية” كخدمة إلزامية لم 

يتحول إلى واقع حتى اآلن، ولكن هذا قد يحدث، كما هي الحال في سويس���را، 

فم���ن ال تس���ري عليه الخدمة العس���كرية يتجه ف���ورا إلى الخدم���ة المدنية 

اإللزامية، وهذا م���ا كان في ألمانيا حينما كانت الخدمة العس���كرية إلزامية. 

ويش���دد على أنه في حال بات هذا أيضا في إسرائيل، فستكون له انعكاسات 

س���لبية على س���وق العمل. ويضيف أنه منذ اآلن وقبل جع���ل الخدمة إلزامية 

باتت هناك انعكاسات سلبية على سوق العمل.

ويعتمد ليفي في بحثه عل���ى رأي موظفين بارزين في وزارة االقتصاد، هما 

أساف مالحي وبيني بابيرمان، اللذين اعترضا على خطة الوزير نفتالي بينيت 

القاضية بتوس���يع دائرة “الخدم���ة المدنية”. وكانا قد ح���ذرا من أن “جيش 

المتطوعين الجديد” سيأتي مكان العاملين براتب في أماكن العمل المختلفة، 

وباألساس وظائف الالمهنيين في الفروع األكثر استيعابا لمتطوعي “الخدمة 

المدنية”، التعليم والصحة والرفاه.

ويؤك���د الموظف���ان أن في هذا المش���روع م���ا يمس بالمب���دأ القائل إن 

المتطوعي���ن ال يعمل���ون في وظائف تس���توعب عاملي���ن برواتب، وبذلك 

س���يكون أول ضحايا هذا المش���روع الش���ريحة الضعيفة التي ال مؤهالت 

علمية وال مهنية لديها. 

بحث جديد يؤكد: »الخدمة المدنية« على حساب وظائف الضعفاء!
*البحث الذي يستند إلى تحليالت مختصين يؤكد أن عمل “متطوعي الخدمة المدنية” سيأتي على حساب العاملين الذين ال مؤهالت علمية ومهنية 
لديهم *حسب التقديرات، عدد “المتطوعين العرب” تجاوز 4 آالف شخص، و90% منهم من الفتيات، وهذا من أصل 17 ألف متطوع في العام الجاري*

قال التقرير الفصلي الدوري لبنك إس���رائيل المركزي، الصادر في األس���بوع 

الماضي، إن رفع ميزانية الجيش ستحتاج إلى رفع الضرائب، خاصا بالذكر رفع 

الضرائب على الرواتب المتوس���طة والعالية. كما دعا إلى إعادة النظر في عدد 

من الضرائب غير المباش���رة، ليكون توازن في أس���عار بعض السلع والبضائع، 

فمنها ما هو أعلى من المعدل مما هو في الدول المتطورة، ومنها ما هو أقل. 

الميزانية األمنية
ويقول تقرير البنك المركزي إنه إذا أقرت اللجنة الحكومية المكلفة بفحص 

ميزاني���ة وزارة الدفاع رفع الميزانية في الس���نوات الالحقة، فس���يكون على 

الحكومة أن تزيد حجم الميزانية العامة، من خالل رفع الضرائب. وأشار البنك 

بوض���وح إلى أنه يقصد برفع الضرائب، رف���ع ضريبة الدخل على ذوي الرواتب 

مس األعلى 
ُ
المتوس���طة، والرواتب األعلى منها. وبحسب البنك، فإنه فقط الخ

من ذوي الرواتب العالية تفرض عليهم ضريبة دخل مس���اوية للمعدل القائم 

في ال���دول المتطورة، بينما من هم دون ذلك يدفع���ون ضريبة دخل أقل من 

المعدل في الدول المتطورة.

وقال تقرير جديد لمكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، إن ميزانية الجيش 

المباش���رة، تشكل نسبة 6ر5% من الناتج العام الخام، وهي النسبة األعلى في 

العالم، كما أنها األعلى من حيث عدد السكان، إال أن التقرير ذاته، يعترف بأن 

ميزاني���ة الجيش ال تعني كل الصرف على “ملف األمن”، وال حتى الصرف غير 

المباشر على الجيش. 

ويقول تقرير مكتب إن ميزانية الجيش، أو “ميزانية األمن” حس���ب التعبير 

الرس���مي، س���جلت في العام قبل الماضي 2013 زيادة بنس���بة 7ر4%، ولكنها 

بقيت تش���كل نسبة 6ر5% من الناتج العام الخام، كما هي حال العام الماضي 

2014، وهذه تعد النسبة األعلى في العالم، تليها الواليات المتحدة األميركية 

التي تشكل فيها ميزانية الجيش المباشرة، 8ر3% من الناتج العام الخام.

كما أن إس���رائيل تس���جل الميزانية األعلى على مستوى الفرد، إذ يظهر من 

تقري���ر مكتب االحصاء أنها تصرف على الجيش ما معدله 2037 دوالرا للفرد، 

تليها الواليات المتحدة األميركية- 2023 دوالرا للفرد بالمعدل. وتبلغ ميزانية 

جيش اإلسرائيلي المباش���رة في العام الجاري 2015، حوالي 7ر16 مليار دوالر، 

ومن المتوقع أن يحصل الجيش على إضافات أخرى خالل العام بنحو 3ر1 مليار 

دوالر، وهذا ال يش���مل 3 مليارات دوالر، الدعم العس���كري األميركي الس���نوي 

إلسرائيل. 

الرواتب واألسعار
وتوقف تقرير بنك إس���رائيل المركزي عند مس���توى الرواتب، وقال التقرير 

إن معدل الرواتب ارتفع في العام 2014، بنسبة 9ر1%، وفي العام 2013 بنسبة 

6ر2%. وق���ال البنك إن مس���ألة الرواتب س���تكون من أب���رز القضايا التي على 

الحكومة المقبلة االنشغال بها.

وكان بحث لبنك إسرائيل المركزي صدر مؤخرا، قد أكد أن قيمة الرواتب في 

إس���رائيل تراوح مكانها منذ العام 2001، على الرغم من القفزة التي شهدتها 

س���نوات التسعين. ويقول البحث إن الزيادة الحقيقية في الرواتب منذ العام 

2001، كانت أساس���ا ف���ي ارتفاع الراتب الصافي، نظرا إلى سياس���ة تخفيض 

الضرائ���ب، بينم���ا الرواتب غير الصافية ارتفعت بش���كل طفيف، وحتى أنها 

راوحت مكانها من حيث قيمتها.

وبكلم���ات أخرى، فإن ارتف���اع الرواتب )الصافية( جاء على حس���اب الخزينة 

العام���ة وليس أصحاب العم���ل. ويقول البحث إنه بالمجم���ل انخفضت قيمة 

الروات���ب من الع���ام 2001 إلى العام 2013 بنس���بة 2ر0%، بينما قيمة الرواتب 

ارتفعت من العام 1996 وحتى العام 2000 بنسبة 2ر1% سنويا.

وقال تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي إن معدل األجور العام 

بقي في الع���ام الماضي 2014 يراوح مكانه، مقارنة م���ع العام 2013، ولربما 

بزيادة طفيفة ليست ملموسة ال تتجاوز نسبة 8ر0% )أقل من واحد بالمئة(، 

وبلغ 9106 ش���واكل، وهو ما يعادل وفق س���عر الصرف الحالي 2335 دوالرا، 

علم���ا أن معدل األج���ور الفعلي ال يصل إلى ثلثي ه���ذا الراتب، إذ أن معدل 

الراتب الرس���مي يأخذ بعين االعتبار معدل الرواتب ككل في السوق، بينما 

معدل الرواتب الفعلي، يأخذ بعين االعتبار نسبة األجيرين الذي يتقاضون 

كل واحد من مس���تويات الروات���ب، ما يقلل م���ن وزن الرواتب الضخمة في 

احتساب المعدل. 

ورأى البنك أن األس���عار ف���ي العديد من المجاالت أعلى م���ن معدالتها في 

العالم، وخاصة أس���عار المواد الغذائية، والس���يارات لالس���تعمال الشخصي 

)العائل���ي(، وخدمات الفندقة والمطاعم والترفيه، فأس���عار هذه كلها عالية. 

في حين أن أس���عار الملبوس���ات واألحذية أقل مما هي ف���ي الدول المتطورة. 

ويقول البنك إن ضريبة المش���تريات على المواد الغذائية عالية. وهذا يالئم 

مطالبات في الحلبة السياس���ية اإلس���رائيلية بإلغاء ضريبة المش���تريات عن 

المواد الغذائية االساسية، أو تخفيضها بنسبة كبيرة.

كما يقول البنك إن الضرائب المفروضة على السيارات الجديدة أعلى من المتبع في 

الدول المتطورة، وعلى الحكومة أن تعيد النظر بها. وعلى الرغم من الضرائب العالية، 

فإن بيع السيارات الجديدة شهد في العام الماضي 2014 ارتفاعا حادا بنسبة 24%، ما 

قاد إلى ارتفاع االستهالك لالحتياجات الحياتية بنسبة 4% في العام ذاته.

البنك يرفع احتياطي العمالت
وأعلن البنك المركزي في التقرير ذاته عن قراره رفع االحتياطي من العمالت 

األجنبي���ة إلى 110 ملي���ارات دوالر، بدال من 86 ملي���ار دوالر حتى نهاية العام 

الماضي 2014، وحوالي 28 مليار دوالر حتى الثلث األول من العام 2008، حينما 

قرر البنك المركزي تغيير سياسة االحتياطي من العمالت األجنبية.

وته���دف سياس���ة االحتياط م���ن العمالت األجنبي���ة للحفاظ عل���ى القوة 

الشرائية للعمالت األجنبية، وضمان سيولة مالية، قادرة على استيعاب حركة 

الصادرات واالس���تيراد. وكانت محافظة بنك إس���رائيل المركزي رونيت فلوغ 

ق���د بدأت في اعادة النظر في قاعدة العمالت األجنبية التي وضعها المحافظ 

السابق ستانلي فيشر. وقررت في ختام أبحاث في البنك أن يكون االحتياطي 

من العمالت األجنبية ما بين 70 مليارا إلى 110 مليارات، بدال من 65 مليارا إلى 

90 مليارا، حسب القاعدة التي وضعها فيشر.

ومن أجل تحقيق الهدف في العامين الحالي والمقبل، ينوي البنك المركزي 

تنويع شراء سندات الدين واألس���هم في عدة مناطق في العالم. وحتى اآلن، 

فإن 5ر5% من األس���هم المالية الخارجية يوظفها البنك في الواليات المتحدة 

األميركي���ة، و4ر1% في ألمانيا، و1ر1% في بريطانيا، و2ر0% في فرنس���ا، واآلن 

يدرس البن���ك امكانية االس���تثمار في الش���رق األقصى وخاص���ة في كوريا 

الجنوبية واليابان وهونغ كونغ.

»بنك إسرائيل«: 

زيادة ميزانية الجيش تحتاج إلى رفع الضرائب 
على الرواتب المتوسطة والعالية!

*البنك يدعو إلى توازن في األسعار ولجم أسعار البضائع االستهالكية العالية مقارنة مع أسواق العالم 

*البنك المركزي يقرر رفع احتياطي العمالت األجنبية من 86 مليارا  إلى 110 مليارات دوالر*

الجيش اإلسرائيلي: منطقة مالية معتمة.                              )إ.ب.أ(
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قال مركز عدالة )المركز القانوني للدفاع عن حقوق األقلية القومية العربية في إسرائيل( إن دراسة 

أجراها حول سياسات تخصيص األراضي في دولة إسرائيل في مناسبة إحياء الذكرى ال�39 ليوم األرض 

)30 آذار 1976( أظهرت أن دائرة أراضي إسرائيل مستمرة في انتهاج سياسة التمييز ضد المواطنين 

ل 
ّ
قة باألراضي والمسكن، األمر الذي يشك

ّ
العرب الفلسطينيين في إسرائيل في شتى المجاالت المتعل

انتهاكًا لحقوقهم األساسّية في الملكّية والمساواة والسكن والعمل. 

وأضاف المركز في بيان صحافي خاص صادر عنه، أن الدراسة اعتمدت على فحص معطيات مناقصات 

رتها دائرة أراضي إسرائيل خالل العام 2014 الفائت. وقد 
ّ
تسويق األراضي والوحدات السكنّية التي وف

تبّين منها أن هذه الدائرة نش���رت مناقصات إلقامة 38261 وحدة س���كنّية ف���ي المدن اليهودّية في 

مقاب���ل 1844 وحدة في الق���رى والمدن العربّية، وهذا يعني أّن المواطنين العرب في إس���رائيل الذين 

ان ال يحصلون إال على 6ر4 بالمئة من الوحدات السكنّية المعروضة 
ّ
لون 220 بالمئة من عدد السك

ّ
يش���ك

للبيع. 

كما تبين أن دائرة أراضي إسرائيل خصصت 36 مناقصة إلقامة مناطق صناعّية في البلدات اليهودّية 

ة لكنها في المقابل لم تخّصص أي مناقصة للقرى 
ّ
بما في ذلك خمس مستوطنات في المناطق المحتل

 إلقامة مناطق صناعّية في 
ً
والم���دن العربّية، وبين األع���وام 2009 و2014 خصصت الدائرة 328 مناقصة

البلدات اليهودّية بينما لم تخصص إال 13 مناقصة للغرض نفسه في القرى والمدن العربّية. 

وفيما يتعلق بالمس���توطنات في المناطق المحتلة وجدت دراس���ة مركز عدالة أنه خالل العام 2014 

ة الغربّية والقدس 
ّ
أعلنت دائرة أراضي إسرائيل عن تسويق 3163 وحدة سكنّية في مستوطنات الضف

والجوالن. وفي المقابل لم تسّوق في القرى والمدن العربّية داخل الخط األخضر إال 1844 وحدة سكنّية 

وذلك بالرغم من أن عدد المس���توطنين في هذه المس���توطنات )نحو 550 ألف نس���مة( أقل بكثير من 

ان القرى والمدن العربّية )نحو 2ر1 مليون نس���مة(. ووفقًا لهذه المعطيات ُيمكن االستنتاج 
ّ
عدد س���ك

 واحدة 
ً
بأن دائرة أراضي إسرائيل تس���ّوق وحدة سكنّية واحدة لكل 173 مستوطنًا بينما تسّوق وحدة

لكل 650 مواطنًا عربيًا، أي أنها تسّوق للمستوطنات أربعة أضعاف ما تسّوقه للقرى والمدن العربية. 

ت الوحدات 
ّ
وق���ال البيان إن هذه المعطيات تش���ير إلى تصعيد خطير في سياس���ات التمييز، إذ قل

الس���كنّية المعروضة للبيع في المس���توطنات بنس���بة 18 بالمئة عن العام المنصرم )من 3883 العام 

ت الوحدات الس���كنّية المعروضة للبيع في القرى والمدن العربّية 
ّ
2013 إلى 3163 العام 2014( بينما قل

بنسبة 48 بالمئة )من 3547 العام 2013 إلى 1844 العام 2014(.

كذلك اس���تخلصت الدراسة التي أجراها محّمد بّس���ام والمحامّية ميسانة موراني من مركز عدالة أن 

دائرة أراضي إس���رائيل باعت خالل الع���ام الجاري 77 ملكًا من أمالك الالجئي���ن المصادرة، في خطوة 

تنتهك القانون الدولّي بهذا الش���أن. وفي العام 2009، كش���ف مركز عدالة أن دائرة أراضي إسرائيل 

باش���رت في عملّيات بيع أمالك الالجئين وطالب المركز بوقف هذه العملّيات، وأشار إلى أّن »بيع أمالك 

ل عمليا انتهاكا صارخ���ا ونهائيا لحقوق الملكّية لالجئين الفلس���طينيين، وتصفية 
ّ
الالجئين يش���ك

لحقهم التاريخّي على هذه األم���الك”. ومنذ العام 2007 وحتى نهاية العام 2014، باعت دائرة أراضي 

إسرائيل أكثر من 800 ملك من أمالك الالجئين الفلسطينيين.

وقالت المحامّية ميس���انة موراني إن إس���رائيل صادرت منذ قيامها ماليي���ن الدونمات التي كانت 

ه ال يجعلها تتوانى عن تقسيمها العنصري لألراضي، وعن سائر 
ّ
بملكّية الفلس���طينيين، لكن ذلك كل

االنتهاكات الصارخة لحقوق الفلس���طينيين في شؤون األرض والمسكن. وأضافت أن المعطيات التي 

أمامنا تش���ير بوض���وح إلى أّن أغلبّية األراضي والوحدات الس���كنّية مخصص���ة لمصلحة اليهود فقط، 

وتفّسر بشكل واضح أزمة السكن في القرى العربّية، واألوضاع االجتماعّية واالقتصادّية العصيبة التي 

يعيشها المجتمع العربي.

مركز عدالة في مناسبة يوم األرض:

دائرة أراضي إسرائيل تسّوق وحدات سكنية للمستوطنات
 أربعة أضعاف ما تسّوقه للقرى والمدن العربية داخل الخط األخضر!

محلل سياسي إسرائيلي:

هرتسوغ وليفني عمدا إلى إبعاد 
موضوع  االستيطان عن أضواء الحملة 

االنتخابية بسبب مسؤوليتهما عن 
عدم تفكيك “البؤر االستيطانية”!

أكد المحلل السياس���ي اإلسرائيلي عكيفا إلدار الذي ينشر 
مقاالت ف���ي موقع “ألمونيتور” اإللكتروني في س���ياق مقال 
نش���ره في صحيفة “هآرتس” عشية االنتخابات اإلسرائيلية 
العام���ة، أن قطبي قائمة “المعس���كر الصهيوني” إس���حاق 
هرتس���وغ )رئيس حزب “العمل”( وتس���يبي ليفني )رئيسة 
حزب “الحركة”( مس���ؤوالن عن عدم معالجة ما يسمى “البؤر 
االس���تيطانية غير المرخصة”، وأنه بس���بب مس���ؤوليتهما 
هذه عمدا إلى إبعاد موضوع االس���تيطان ع���ن أضواء الحملة 

االنتخابية.
وكتب إل���دار يقول: في ه���ذه األيام تكون قد مّرت عش���ر 
سنوات على القرار التاريخي لحكومة إسرائيل، القرار المهم 
الذي لم يحظ لس���بب ما باالحتفاء الذي يستحقه في أيام ما 
قب���ل االنتخابات. فف���ي 13 آذار 2005 ق���ررت حكومة أريئيل 
شارون الثانية تفكيك كل البؤر االستيطانية غير القانونية 
التي أقيمت منذ تأديتها للقس���م ف���ي آذار 2001، والتي تم 
تفصيله���ا في تقرير المحامية طاليا ساس���ون الذي وضعته 
على طاولة الحكومة. وقيل في القرار إن الحكومة تطبق بهذا 
المرحل���ة األولى من خارط���ة الطريق للرباعي���ة الدولية وفقا 
للتعهد اإلسرائيلي في أيار 2003. وهذا البند الذي يتضمن 
تجميد البناء في المس���توطنات لم يك���ن ضمن ال� 14 تحفظا 
دمت للرباعية. إن توقي���ع وزير المالية في 

ُ
إلس���رائيل التي ق

حين���ه بنيامين نتنياهو على هذا القرار ال يس���اوي أكثر من 
الحبر الذي كتب فيه اتفاق »واي« وخطاب بار إيالن وخطابات 
»الدولتين« أمام الكونغرس األميرك���ي والجمعية العمومية 
لألمم المتح���دة. لكن هذا هو الوقت لتذكير أصحاب الذاكرة 
القصي���رة عندنا أنه في تل���ك الحكوم���ة كان موجودًا أيضا 
إس���حق هرتس���وغ وتس���يبي ليفني. فقد تم تعيين ليفني 
لرئاس���ة لجنة وزارية خاصة كانت وظيفته���ا ترجمة تقرير 
البؤر االستيطانية إلى لغة الواقع – أوال وقبل كل شيء التأكد 
قيمت بعد 

ُ
من أنه س���يتم تفكيك البؤر غير القانونية التي أ

تشكيل الحكومة التي س���بقتها )التي ضمت ليفني أيضا(. 
قيم على أراض خاصة للفلسطينيين.

ُ
وعدد كبير من البؤر أ

وأضاف إلدار: بحسب معطيات مكتب اإلحصاء المركزي، في 
العقد األخير ازداد سكان المستوطنات في الضفة الغربية ب� 
112 ألف نس���مة )من 244 ألفا إلى 356 ألفا(. وبحسب معطيات 
»الس���الم اآلن« أضيف في تلك الفترة نح���و 9 آالف للبؤر غير 
القانونية، ثالثة أضعاف عددهم قبل عش���ر س���نوات. وأكثر 
م���ن نصف الزيادة حدثت في الفترة التي تولت فيها ليفني 
وهرتسوغ المسؤولية الوزارية عن هذا الخرق الفاضح للقانون 

اإلسرائيلي والدولي.
ومضى قائاًل: إن رئيس���ة كديما/ الحرك���ة ورئيس العمل/ 
المعس���كر الصهيوني، كانا أيضا شريكين في عملية تدفق 
مئات الماليين من الشواكل للمستوطنات عن طريق األنبوب 
المس���مى »دائرة االس���تيطان«، التي تحولت فجأة إلى كيس 
ضربات قوم���ي. وقبل تقرير البؤر االس���تيطانية )الذي وضع 
أمامهما قبل عقد( أقامت الوحدة في األساس بؤرا كثيرة غير 
قانونية بدون إذن المس���توى السياس���ي ذي الصالحية. كما 
كتب في التقرير الرسمي أن النشاطات غير القانونية ومنها 
س���رقة األراضي الخاص���ة بدأت في منتصف التس���عينيات، 
بوحي من وزراء إس���كان مختلفين بعضهم قام بإغالق عينيه 
وبعضهم دعم ذلك وش���جعه. وكل حكومات إس���رائيل التي 
تش���كلت منذ العام 2005 تجاهلت التوصية القاطعة الواردة 
ف���ي تقرير الب���ؤر االس���تيطانية، التي تقض���ي بقص جناح 
الوحدة وفي األس���اس ميزانيته���ا، المس���تمرة في تمويل 

مشروع تدمير السالم.
وتاب���ع: كم���ا أن وزي���ر المالية األخي���ر يائير لبي���د تعامل 
بس���خاء مع أنصار »األخ« نفتالي بينيت. واقتراح حزبه »يوجد 
مس���تقبل« إغالق الوحدة ظهر في عناوين الصحف فقط بعد 
فتح التحقيق والكش���ف عن قضايا فساد في حزب »إسرائيل 
بيتنا« قد تؤدي ضمن آخرين إلى رجال كبار في هذه الوحدة. 
ولألس���ف، فإن الحزب الصهيوني الوحيد الذي يتجرأ رؤساؤه 
على القول من دون توقف وبصوت عال وواضح أن المخططات 
لتوسيع المستوطنات تهدد المشروع الصهيوني ليس أقل 
بل أكثر من البرنامج النووي اإليراني - هذا الحزب يصارع اآلن 

من أجل بقائه. 
وختم إلدار: ليس غريبا أن هرتسوغ وليفني عمدا إلى إبعاد 
موضوع االس���تيطان عن أضواء الحمل���ة االنتخابية. ففي كل 
ما يتعلق بفش���ل معالجة هذا المرض الذي يهاجم العملية 
السياس���ية النازفة ويبتلع أموال الجمهور، فإنهما يتحمالن 
المسؤولية. والس���ؤال المطروح اآلن: هل يمكن الوثوق بهما 
بأال يع���ودا للجلوس في حكوم���ة تقوم برعاية زع���ران البؤر 

االستيطانية وتمويل من يشوشون على السالم؟.

كتب سليم سالمة:

عش���ر س���نوات، بالضبط، م���ّرت منذ نش���ر تقري���ر “البؤر 

صة”، الذي أعدت���ه المحامية طاليا 
ّ
االس���تيطانية غير المرخ

ساس���ون، المديرة الس���ابقة لوحدة المهم���ات الخاصة في 

النياب���ة العامة في إس���رائيل، وقدمته ف���ي العام 2005 إلى 

رئيس الحكومة آنذاك، أريئيل شارون، وتوصلت في منتهاه 

إلى الق���ول القاطع، من الوجهة القانوني���ة � القضائية،  بأن 

“إنش���اء ه���ذه المواقع / البؤر يش���كل خرق���ا متواصال، فظا 

ومؤسساتيا، للقانون يقّوض أسس سيادة القانون”!

واآلن، بعد عشر سنوات على تقرير طاليا ساسون هذا، تأتي 

منظمة “يش دين” )“يوجد قانون”-منظمة متطوعين لحقوق 

اإلنسان( اإلسرائيلية لتكشف النقاب عما تصفه بأنه »تحّول 

دراماتيكي« حصل منذ أربع س���نوات، أي منذ العام 2011، في 

كل ما يتصل بسياس���ة دولة إسرائيل وحكوماتها بخصوص 

هذه »البؤر االستيطانية غير القانونية«. ويتمثل هذا التحول، 

باختصار وبوجه أس���اس في: إنشاء إس���رائيل »مسارًا جانبيا 

وخفّيا« لتش���جيع، دعم وتوسيع البناء االستيطاني من خالل 

وبواسطة شرعنة )منح تراخيص( عشرات البؤر االستيطانية 

التي تم إنش���اؤها، ف���ي األصل، بصورة غير قانونية، وس���ط 

توظيف جهود وموارد كبيرة ج���دا لهذا الغرض. ويأتي هذا 

»المسار الجانبي الس���ّرّي« مكّمال للمسار الرسمي والمعروف 

)العلني( الذي تقوم الس���لطات اإلسرائيلية من خالله بوضع 

وإعداد مخطط���ات البناء االس���تيطاني، إيداعها والتصديق 

عليها بواس���طة الهيئات واألذرع الرس���مية المختلفة، وفي 

مقدمتها الحكومة اإلسرائيلية نفسها. 

تقدم منظمة »يش دين« كش���فها هذا اآلن من خالل تقرير 

خاص أعّدته، بحثًا وكتابة، زيف شطهل، مديرة دائرة األبحاث 

في »يش دين«، وأصدرته المنظمة في أوائل شهر آذار األخير 

تحت العن���وان التالي: »تحت الرادار � السياس���ة الهادئة في 

تحليل بؤر غير ُمجازة وجعلها مستوطنات رسمية«. )يستخدم 

التقرير مصطلح »تحليل« المس���تعار من الشريعة اليهودية، 

بمعن���ى: جعله ح���الاًل � كاش���ير � وهو ما سنس���تخدم له هنا 

مصطلح »شرعنة«، أي: جعله شرعيا وقانونيا(.   

ويشمل التقرير، الذي يقع في 34 صفحة، ستة أبواب هي، 

على التوالي:

 أ � خلفي���ة، وفيها: 1. المس���توطنات والبؤر طبق���ا للقانون 

اإلنس���اني الدولي؛ إدارة المنطقة الخاضعة لالحتالل كوديعة 

ولمصلحة الس���كان المحليين؛ حظر نقل س���كان مدنيين إلى 

المنطقة المحتلة؛ مبدأ وقتّية االحتالل؛ 2. خلفية إنشاء البؤر؛ 

3. ضلوع الدولة في إنش���اء البؤر وفي حفظ وجودها: الحماية 

واألمن/ الجيش؛ تخصيص األراضي/ المسؤول عن الممتلكات 

الحكومية والمهجورة في اإلدارة المدنية وقس���م االستيطان؛ 

الدع���م في التمويل، ف���ي البناء وفي البن���ى التحتية/ وزارات 

حكومية مختلفة، س���لطات ش���عبية عامة وقسم االستيطان؛ 

ع���دم تطبي���ق القان���ون الجنائ���ي واإلداري على البن���اء غير 

القانوني/ حكومة إسرائيل، اإلدارة المدنية، لواء »شاي« )»لواء 

يهودا والسامرة«( في شرطة إسرائيل والنيابة العامة للدولة. 

ب � تحوالت في السياس���ة: تراجع عن نّي���ة اإلزالة ومنحى 

للتسوية.

ج � المس���ار الهادئ: إقامة مستوطنات جديدة بشرعنة بؤر 

غير قانونية: معطيات � نحو الربع من هذه البؤر أِتّمت مهمة 

ش���رعنته، أو هو قيد إجراءات الش���رعنة في المسار الهادئ؛ 

13 ب���ؤرة غي���ر قانونية تمت ش���رعنتها و”تبيي���ض” البناء 

فيها؛ 12 بؤرة في مراحل مختلفة من إجراءات الش���رعنة، بعد 

أن تج���اوزت المرحلة األولى، إذ أصدرت القيادة السياس���ية 

تعليمات بإنجاز شرعنتها. 

د � إسقاطات على حقوق اإلنسان بين الفلسطينيين. 

ه� � التأثيرات على مجموعات فلسطينية: حالة اختبارية.

و � سالسل استيطانية.

ثالث مراحل لشرعنة البؤر
 يؤكد التقرير أن الس���لطات الرسمية المختصة قد أنجزت، 

حتى اليوم، ش���رعنة ما يعادل ُربع هذه البؤر االس���تيطانية 

غي���ر القانونية )25 بؤرة من أصل 100 ف���ي الضفة الغربية(، 

أو أن بعضا منها هو قيد اإلجراءات الرس���مية إلنجاز شرعنته 

نهائي���ا وأن هذا كله يتم، على قدم وس���اق، تنفيذا لقرارات 

وتوجيهات المستوى السياسي.  

ويشير التقرير إلى أن شرعنة البؤرة االستيطانية تشترط 

بات، تمث���ل عمليا ثالث 
ّ
توف���ر وتحقق ثالثة مكّون���ات/ مرك

مراحل: 

���ب السياس���ي � ق���رار من الجهات السياس���ية 
ّ
أوال: المرك

الرس���مية المختصة وتعليمات رسمية بشأن فحص إجراءات 

الشرعنة، إتاحتها ودفعها قدما، إلى جانب تعليمات رسمية 

أخرى بشأن »طابع الشرعنة« � أي، كمستوطنة جديدة مستقلة 

أم كحّي جديد يتم إلحاقه بمس���توطنة قائمة. والتجس���يد 

الفعلي له���ذه التعليمات يتمثل ف���ي تحديد منطقة نفوذ 

المستوطنة الجديدة، أو توسيع منطقة نفوذ قائمة ومصادق 

عليها بحيث يصبح في اإلمكان إلحاق البؤرة المراد شرعنتها 

بها، من الناحية التخطيطية � التنظيمية القانونية.

ك����ي � أن تكون قطع����ة األرض المقامة 
ّ
ب التمل

ّ
ثاني����ا: المرك

عليها البؤرة »غير خاصة«. أي، أن تكون األرض مس����جلة رسميا 

ضمن »أراضي الدولة« أو تم اإلعالن عنها كذلك من قبل الدولة، 

في إطار إجراء إداري خاص. وتنبغي اإلش����ارة هنا إلى أن اإلعالن 

عن مساحة ما من األرض »أراضي دولة« يستوجب تنفيذ إجراء 

إداري خاص يسمى »تصنيف أراٍض« الغرض منه هو استيضاح 

وضعية األرض القانونية، قبل إعالنها »أراضي دولة«.  

���ب التخطيط���ي � دف���ع وتنفي���ذ اإلجراءات 
ّ
ثالث���ا: المرك

التخطيطية والتنظيمية الالزمة )لدى دوائر التنظيم والبناء 

المختص���ة( حتى المصادقة النهائية عل���ى خارطة هيكلية 

مناس���بة وإص���دار تراخيص البن���اء الالزمة، على أساس���ها 

وبموجبه���ا. وتجري جميع الم���داوالت حول ه���ذه »الخارطة 

الهيكلية« تمهيدا إلقرارها في »المجلس األعلى للتخطيط« 

التابع لإلدارة المدنية، وتحتاج كل واحدة من مراحل التخطيط 

إلى مصادقة وزير الدفاع، قبل االنتقال إلى المرحلة التالية. 

وقد تم إنج���از هذه اإلجراءات وإتمام هذه الش���روط كلها 

بالنس���بة إلى 13 بؤرة »غير قانوني���ة« كهذه: أربع منها تمت 

ش���رعنتها واإلعالن عنها مس���توطنات جديدة مستقلة هي 

� »رحليم« )س���وية مع »نوفي نحاما«(، »سنس���نا« و«بروخين«، 

بينما تمت ش���رعنة التس���ع األخرى وإلحاقه���ا أحياًء جديدة 

لمس���توطنات قائم���ة، غي���ر أن الج���زء األكبر منه���ا تعمل 

كمس���توطنات جدي���دة مس���تقلة )بم���ا في ذل���ك من حيث 

المؤسسات الجماهيرية الرسمية المختلفة(. 

وف���ي المقابل، هنالك 12 ب���ؤرة أخرى ال ت���زال قيد إجراءات 

ومراحل الشرعنة المتقدمة بعدما أصدرت الجهات السياسية 

المخّولة تعليمات رسمية بفحص ودفع شرعنة هذه البؤر: ست 

منها في مرحلة تخطيطية � تنظيمية متقدمة جدا )وبعضها 

تج���اوز مرحلة إقرار الخرائط الهيكلية تمهيدا إليداعها بغية 

التصديق الرس���مي النهائي عليها( وس���ت أخرى في مراحل 

التحضير لإلعالن عن األراضي المقامة عليها »أراضي دولة« أو 

في مراحل فحص وضعية األراضي من ناحية قانونية، تمهيدا 

للش���روع في إجراءات اإلعالن عنها »أراضي دولة«. ومع انتهاء 

إجراءات التخطي���ط والتنظيم هذه، تكون هذه البؤر جميعها 

قد اس���توفت ش���روط ش���رعنتها وتحّولها إلى مس���توطنات 

قانونية تماما من وجهة نظر القانون اإلسرائيلي.  

إنشاء مستوطنات جديدة - نقض للتعهدات
من الواضح، بالطبع، أن مصطلح “ش���رعنة البؤر” )“تحليلها”( 

ينط���وي على كثير م���ن التموي���ه والتضليل. ذل���ك أن عملية 

“الش���رعنة” هذه تعني، في محصلتها، إنش���اء مس���توطنات 

جديدة، بما يش���كل نقضا للتعهدات السياسية التي قطعتها 

دولة إسرائيل على نفس���ها وعادت وكررت التزامها بها، مرارا، 

وفي جوهره���ا: تجميد ووق���ف أعمال البناء االس���تيطاني في 

الضفة الغربية، من جهة، وإزالة جميع البؤر االستيطانية “التي 

أقيمت بصورة غير قانونية”، من جهة أخرى، وهو التعهد الذي 

قطعته إسرائيل بشكل خاص في أعقاب خطة “خارطة الطريق” 

التي طرحت في نيس���ان من العام 2003 كمشروع إلنهاء النزاع 

اإلس���رائيلي � الفلس���طيني. وأحد التعهدات األساس���ية التي 

تضمنته���ا تلك الخطة كان يقضي بتفكيك، إخالء وإزالة جميع 

“الب���ؤر غير القانونية” التي تم إنش���اؤها بع���د آذار من العام 

2011. ورغ���م أن هذا التعهد بقي حبرا على ورق ولم يتم تنفيذ 

ش���يء منه على اإلطالق على أرض الواقع، إال أن دولة إس���رائيل 

اضط���رت � م���ن خالله � إلى “تبن���ي” الموقف السياس���ي الذي 

يعتبر “البؤر غير القانونية” وبقاءها انتهاكا متواصال للقانون 

ينبغي العم���ل من أجل وقفه وإنهائه، إلى جانب اإلقرار بواجب 

إسرائيل في الدفاع عن حقوق ملكية الفلسطينيين وحمايتها 

� ملكيته���م على أراضيهم التي أقيمت وتقام عليها هذه البؤر 

االستيطانية “غير القانونية”. 

وتأسيس����ًا على هذا، ذهبت منظمة »يش دين« في تقريرها 

هذا إلى اعتبار »مس����ار الشرعنة« الذي تكشف عنه هنا »تحوال 

سياس����يا دراماتيكيا من جانب دولة إسرائيل، يحدث من تحت 

رادار الجمه����ور اإلس����رائيلي والمجتمع الدول����ي«، خاصة وأن 

الدولة )حكومة إسرائيل( كانت قد أعلنت في العام 2008 بأنها 

»تعت����زم إخالء جميع األبنية غير القانونية في الضفة الغربية، 

وفقا لس����لم أولويات محدد« وضعته وعرضت����ه. وقد جاء إعالن 

الحكومة هذا في متن رد رس����مي قدمته إل����ى المحكمة العليا 

اإلس����رائيلية التي كانت تنظر في التماس حركة »السالم اآلن« 

ضد البناء غير القانوني في بؤرتّي »حورشا« و«هيوفيل«. 

ويذك���ر هن���ا أن الغالبية الس���احقة من ه���ذه »البؤر غير 

القانونية« أقيمت ابتداء من منتصف التس���عينيات وحتى 

منتصف سنوات ال� 2000. وقد جرى ذلك كله ليس فقط تحت 

أسماع وأبصار الدولة، الحكومة، وأذرعها الرسمية المختلفة 

� األمني���ة، العس���كرية، السياس���ية والقضائي���ة � بل كانت 

الحكومة هي الجهة المباش���رة التي أعط���ت الضوء األخضر 

وس���محت بإقامة هذه البؤر، رصدت األم���وال الالزمة لتمويل 

تكالي���ف إقامتها ثم دعمت وجوده���ا فقدمت لها )وال تزال، 

حتى اليوم أيضا( مختلف المعونات االقتصادية المباش���رة 

وخدمات الحراس���ة والحماية األمنية، بينما تواصل التصريح  

� ف���ي المقابل � بأن مكان���ة هذه البؤر، الت���ي أقيمت بصورة 

مخالفة للقانون، »ليس���ت مس���اوية لمكانة المس���توطنات« 

)»القانونية«( وبأنها »طبقا لتعهداتها السياس���ية الدولية، 

فهي ال تقيم مستوطنات جديدة«!! 

ويش���ير تقرير »يش دين« إل���ى أن المنظمة تقوم اآلن، في 

إطار عملها، بتوثيق ومعالجة ما يزيد عن ألف حالة موضوعها 

المّس بح���ق مواطنين فلس���طينيين في الحي���اة، في األمن 

والم���س بحق الملكي���ة، وهي حاالت يقع الج���زء األكبر منها 

في مناطق محاذية جدا للبؤر االس���تيطانية »غير القانونية«. 

ويش���كل القبول بواقع وجود ه���ذه البؤر، ب���ل تحويلها إلى 

مس���توطنات« ش���رعية وقانوني���ة«، توفير غط���اء دائم من 

الش���رعية لالعتداء على عش���رات اآلالف من الفلس���طينيين 

والمّس بهم وبحقوقهم األساسية.  

ويس���تدل من المعطي���ات أن دولة إس���رائيل قد تبنت في 

الس���نوات األخيرة ما يمكن وصفه بأنه »سياس���ة خفّية« في 

صلبها إنش���اء مس���توطنات جديدة أو توس���يع مستوطنات 

قائمة، وذلك بواس���طة ش���رعنة البؤر »غي���ر القانونية« ومن 

خالله���ا، بما يعني عمليا ش���رعنة كل ما ينط���وي عليه فعل 

إقامة هذه »البؤر« من مخالفات واعتداءات. 

»تحت الرادار« ـ تقرير جديد لمنظمة »يش دين« يكشف:

إسرائيل اعتمدت “مسارًا جانبيًا خفّيًا” لشرعنة البؤر االستيطانية “غير القانونية”!
*هذا “المسار الجانبي السّرّي” جاء مكّمال للمسار الرسمي والمعروف )العلني( الذي تقوم السلطات اإلسرائيلية من خالله بوضع وإعداد مخططات البناء االستيطاني، إيداعها 
والتصديق عليها بواسطة الهيئات واألذرع الرسمية المختلفة، وفي مقدمتها الحكومة اإلسرائيلية نفسها *اعتماد هذا المسار يشكل نقضًا واضحا وفظا لتعهدات 

قطعتها دولة )حكومة( إسرائيل على نفسها، دوليا )“خارطة الطريق”( ومحليا )رد إلى “محكمة العدل العليا”(، بإخالء هذه البؤر وإزالتها*

االستيطان: وقائع عدوانية على األرض.                              )أ.ف.ب(
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ترجمة وتقديم: أنطوان شلحت

بدأت إسرائيل حملة طرد واسعة لطالبي اللجوء األفارقة. 

وأبلغت س���لطة الس���كان والهجرة طالبي اللجوء المحتجزين في منشأة 

االعتقال »حولوت« في النقب، بأنهم س���ُيطردون من إس���رائيل إلى دولة 

إفريقية. لك���ن الموظفين اإلس���رائيليين رفضوا اإلجابة على استفس���ار 

طالبي اللجوء بش���أن الدولة التي س���يطردون إليها، وأبلغوهم بأن لديهم 

مهلة من ثالثين يوما، وفي حال رفضهم مغادرة إس���رائيل فإنه س���يتم 

زجهم في سجن »سهرونيم« في النقب، المخصص لسجن طالبي اللجوء.

وس���لم موظفو سلطة السكان والهجرة طالبي اللجوء في »حولوت« رسالة 

مكتوب���ة باللغ���ة التغرينية، بعنوان »ب���الغ هام لألف���راد الذين يريدون 

المغادرة طواعية« إلى دولة إفريقية، ليس���ت من بين أوطان طالبي اللجوء. 

وكش���فت صحيفة »هآرتس«، يوم الجمعة الماض���ي، أن هذه الدولة هي 

أوغندا أو رواندا.

وتعهدت س���لطة الس���كان والهجرة بعدم طرد أفارقة قدموا طلب لجوء 

في إس���رائيل ولم يتلقوا ردا حتى اآلن، لكن الس���لطات اإلسرائيلية ردت 

على آالف الطلبات برفضها ووافقت على بضع عش���رات قليلة من الطلبات 

فقط، خالل األعوام الماضية. ووعدت سلطة السكان والهجرة اإلسرائيلية 

الالجئي���ن بتوفر أماكن عمل في الدولة اإلفريقية التي س���يطردون إليها، 

وأن حالة تطورها جيدة وأن اقتصادها يتحس���ن، وأنه يوجد فيها أجهزة 

تعلي���م وصحة ومواصالت جيدة. كما تعهدت بمنح مبلغ 3500 دوالر لكل 

واحد من الالجئين لدى مغادرته. 

وتأت���ي ه���ذه البالغات في أعق���اب قرار اتخ���ذه المستش���ار القانوني 

للحكومة اإلسرائيلية، يهودا فاينش���تاين، يوم األربعاء الماضي، وصّدق 

فيه على بدء طرد طالبي اللجوء من مواطني إريتريا والس���ودان. واس���تند 

فاينش���تاين في قراره على موقف وزارة الخارجية اإلسرائيلية بأنه ال خطر 

على حياة طالبي اللجوء في الدول التي س���يطردون إليها، ولن يتم تقييد 

حريتهم، ولن تبادر أوغندا أو رواندا إلى طردهم إلى دولة يوجد فيها خطر 

عل���ى حياتهم أو حريتهم، وأن هاتين الدولتي���ن يوجد فيهما حظر على 

التعذيب أو تعامل وحش���ي أو مهين تجاه السكان فيها، وأنهما تلتزمان 

بتوفي���ر العيش الكريم للمطرودين وبضمن ذل���ك إمكانية العمل. وردت 

وزارة الخارجية على تس���اؤالت فاينشتاين بأن كافة هذه الشروط متوفرة 

في الدولتين اإلفريقيتين. وأكد المبعوث الخاص لرئيس حكومة إسرائيل 

لشؤون »المتسللين« على رد وزارة الخارجية.

»تنصل إسرائيل من 
تعهداتها القانونية واألخالقية«

صادق فاينش���تاين في  الماضي على قرار مش���ابه لط���رد طالبي اللجوء 

األفارقة من إس���رائيل إلى أوغندا ورواندا. وفي بداية ش���هر آذار الفائت، 

توج���ه مجددا إلى وزارة الخارجية اإلس���رائيلية والمبعوث الخاص لرئيس 

الحكومة، وش���دد في حينه على أن موقفه الرافض لطرد طالبي اللجوء إلى 

هاتين الدولتين لم يتغير، وذلك في أعقاب نش���ر تقرير لمنظمات حقوق 

إنسان، كشف عن وجود إخفاقات خطيرة في إجراءات »المغادرة طواعية« 

التي اتبعتها السلطات اإلسرائيلية.

ردوا إلى أوغندا 
ُ
وأظهر التقرير الحقوقي أن مكانة طالبي اللجوء الذين ط

ورواندا ليس���ت منظمة وأنه يج���ري انتهاك حقوقهم األساس���ية. وقال 

التقرير الحقوقي إن طالبي اللجوء »مس���لوبو المكانة القانونية والحقوق، 

ولذلك فإنه ليس باس���تطاعتهم العي���ش والصمود في هاتين الدولتين. 

ونتيجة لذلك فإن أولئك الذين ال يعتقلون أو يطردون، يغادرون الدولتين 

ويتجهون نحو رحلة لجوء جديدة«. ورغم الش���هادات الواردة في التقرير 

الحقوقي، أجاب���ت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية فاينش���تاين بأن أوغندا 

ورواندا تطبقان االتفاقيات التي أبرمتها إسرائيل معهما بخصوص طالبي 

اللجوء وأنه »ليس هناك تخوف من خرقها«. 

ويش���ار إلى أن تعليمات مفوضية األمم المتح���دة لالجئين تقضي بأن 

تك���ون االتفاقيات حول نق���ل طالبي لج���وء بين الدول مكش���وفة وقابلة 

الختبارها في المحاكم، من أجل ضمان حقوقهم. إال أنه على الرغم من هذه 

التعليمات الواضحة، فإن إسرائيل تفرض تعتيما على كل ما يتعلق بهذه 

االتفاقيات. وخالل نظر المحكمة العليا في التماس حول الموضوع، مؤخرا، 

رفضت ممثلة النيابة العامة التطرق إلى مضمون االتفاقيات وأشارت إلى 

أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمر بفرض السرية عليها، األمر الذي 

يعفي الدولة من إعطاء معلومات حول هذه االتفاقيات أمام المحكمة. 

وتوجهت منظمات حقوق إنسان إسرائيلية تعنى بشؤون طالبي اللجوء 

األفارقة إلى فاينش���تاين، يوم األربعاء الماضي، وحذرته من أن الطرد هو 

»خط���وة خطيرة« تتعارض م���ع التعهدات الدولية والقانون اإلس���رائيلي 

وقرارات المحكمة العليا. والمنظمات التي توجهت إلى فاينشتاين برسالة 

هي جمعية حقوق المواطن وعيادة حقوق الالجئين في كلية الحقوق في 

جامعة تل أبيب وعيادة حقوق المهاجرين في المركز األكاديمي للقانون 

واألعم���ال في بيت���اح تكفا ومنظمة »أس���اف« والجمعية م���ن أجل تقدم 

الالجئين األفارقة و«خط للعامل« ورابطة أطباء من أجل حقوق اإلنسان. 

وح���ذرت المنظم���ات الحقوقية فاينش���تاين من أن ط���رد طالبي اللجوء 

»خطوة تش���كل تنصال من جانب دولة إس���رائيل من تعهداتها القانونية 

واألخالقية تجاه مستحقين لحماية دولية ومحاولة إللقاء المسؤولية على 

دول أخ���رى. بل إن هذه الخطوة تش���كل انتهاكا لمبدأ ع���دم اإلبعاد وفي 

أساسه عدم إبعاد إنسان إلى مكان يتوقع وجود خطر عليه فيه«.  

وانتقدت رس���الة المنظمات الحقوقية إلى فاينش���تاين الس���رية التي 

تمارسها إس���رائيل حول الموضوع وبكل ما يتعلق باالتفاقيات مع الدول 

التي س���تطرد طالبي اللجوء إليها. وشددت على أن هذا التعتيم »يتنافى 

من أساس���ه م���ع كافة المبادئ المذك���ورة آنفا وال يس���مح باحترام حقوق 

اإلنس���ان لكل من ُيرغ���م على المغادرة. ويؤس���فنا أن نذكر بأن الحديث ال 

يدور ع���ن اتفاقيات دولية لنق���ل نفايات، وإنما الحديث يدور عن بش���ر 

لديهم حقوق وكرامة إنسانية«.

وحول تهديد طالبي اللجوء بالس���جن، قالت المنظمات إنه »أداة غايتها 

زرع الخ���وف والي���أس في صفوف طالب���ي اللجوء. وهذه المحاولة ليس���ت 

جديدة لكن الحكومة تتوعد اآلن بالسجن من دون تحديد فترته«.

حياة صعبة في إسرائيل
تدل معطيات نش���رتها منظمة »أس���اف« لمس���اعدة الالجئين وطالبي 

اللج���وء على أنه تواجد في إس���رائيل حتى نهاية الع���ام الفائت 46437 

طال���ب لجوء والجئ، وأن 92% منهم هم مواطنون من إريتريا أو الس���ودان. 

وش���ددت المنظمة على أن مالحقة الس���لطات، الح���روب األهلية، عمليات 

القتل الجماعية وفظائع أخرى، اضطرتهم إلى مغادرة بيوتهم وأوطانهم 

والبحث عن حماية في إس���رائيل. وتشير المعطيات إلى أن ما بين خمسة 

آالف إلى س���بعة آالف من بين مجمل طالبي اللجوء الرجال والنساء، الذين 

وصلوا إلى إس���رائيل، هم ناجون من معسكرات التعذيب في شبه جزيرة 

س���يناء »ويحملون في أجس���ادهم ونفوسهم خدوش األس���ر والتعذيب 

الوحشي« الذي تعرضوا له. 

وأضافت »أس���اف« أن طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إسرائيل يواجهون 

واقع���ا حياتيا صعبا. فالس���لطات التي تعتبرهم »متس���للين« تمتنع عن 

وضع سياس���ة واضحة حيال مكانتهم وحقوقهم، وال توجد سلطة واضحة 

تركز االعتناء بهم. وطوال سنين لم ُيسمح لطالبي اللجوء بتنفيذ إجراءات 

االعت���راف بهم كالجئين. »واليوم أيضا، بعد عدة ش���هور على بدء الدولة 

تلقي طلبات لجوء، فإن نس���بة االعتراف بالالجئين في إس���رائيل أقل من 

1% بينما نس���ب االعتراف في العام بالالجئين اإلريتريين تصل إلى %84 

وبالالجئين الس���ودانيين تصل إلى 69%. ويعيش آالف طالبي اللجوء في 

المدن اإلس���رائيلية المختلفة من دون مكان���ة منتظمة ومن دون تصاريح 

عمل ومن دون ق���درة على الوصول إلى خدمات صحة ورفاه ضرورية أو إلى 

خدمات قانونية أو الحصول على سكن«. 

وس���ن الكنيس���ت في نهاية العام 2013 قانون منع التسلل، الذي سمح 

باحتج���از جميع طالبي اللج���وء في معتقل »حولوت« إضافة إلى سلس���لة 

خط���وات، هدفها جع���ل طالبي اللجوء يس���أمون حياتهم في إس���رائيل 

ودفعهم إلى العودة »طواعية« إلى أوطانهم والمخاطرة بحياتهم. 

وفي أعقاب مصادقة المحكمة العليا اإلس���رائيلية على التماس قدمته 

المنظمات الحقوقية وطالب بإلغاء هذا القانون، س���ارعت حكومة إسرائيل 

إلى تعديله، بحيث ينص على س���جن طالبي اللج���وء الذين دخلوا حديثا 

إلى إس���رائيل لمدة ثالثة شهور، وبعد ذلك نقلهم إلى معتقل “حولوت” 

واحتجازهم فيه لمدة أقصاها 20 ش���هرا. وش���مل التعديل أن من يشغل 

طال���ب لجوء مل���زم باقتطاع 20% من راتب���ه وإيداعه م���ع 16% من الراتب 

يدفعها المش���غل في “صندوق توفير”. وس���يكون بإم���كان طالب اللجوء 

الحصول على هذا “التوفير” لدى مغادرته إلسرائيل وبعد اقتطاع ضرائب 

منه.

ووفقا للمعطيات المتوفرة حتى ش���هر شباط الماضي، تحتجز إسرائيل 

ف���ي معتق���ل “حولوت” 1940 طال���ب لجوء “في ظروف قاس���ية ومن خالل 

ممارسة ضغوط كبيرة عليهم كي يغادروا إسرائيل”. 

ووفقا لمنظمة “أساف” فإن “التأثير السلبي للسياسة الجديدة، وفي 

مقدمتها تفعيل معتقل ’حولوت’، يتم التعبير عنه بعدة مس���تويات 

وتمس مجمل طالبي اللجوء الس���ودانيين واإلريتريي���ن. ومنذ تصعيد 

سياسة الحكومة، بتفعيل المعتقل وتقليص نشاط دوائر إدارة السكان، 

بات باإلمكان مالحظة وجود مؤشرات على يأس متطرف وعجز بين طالبي 

اللجوء. ويعبر الكثيرون منهم عن ش���عورهم بانعدام األمن والخوف من 

المستقبل، وعدم قدرتهم على السيطرة والتأثير على مجرى حياتهم. 

ويلحق الش���عور بانعدام اليقين حيال المس���تقبل والتخوف الدائم من 

االعتق���ال أو الط���رد، وكذلك القيود الصعبة المفروض���ة على الالجئين، 

ض���ررا بعملية ترميم حياتهم من األحداث القاس���ية التي مروا بها في 

أوطانهم”.  

صفقة “دم مقابل دماء”
وصف الخبير القانوني والمحاضر في جامعة تل أبيب، البروفس���ور إيال 

غروس، قرار الحكومة اإلسرائيلية بطرد طالبي اللجوء من إريتريا والسودان 

إلى دول إفريقية بأنها صفقة »دم مقابل دماء«. وأشار إلى تصريح لرئيس 

رواندا بأن دولته س���تتلقى مساعدات مالية من إسرائيل مقابل استيعاب 

طالبي اللجوء المطرودين. ورأى أن هذه الصفقة هي مؤشر آخر على تعامل 

الدولة مع طالبي اللجوء على أنهم »متسللون«. 

وأوض���ح غروس أن إس���رائيل ته���دف م���ن وراء اس���تخدام مصطلح 

»متس���للين« إلى أن تص���ف طالبي اللجوء كمن دخلوا إلى البالد بش���كل 

مخال���ف للقان���ون، وحرف النقاش ع���ن قضية لجوئه���م. ولفت غروس 

إل���ى أنه »من الجدي���ر أن نتذكر أن مصطلح ’متس���للين’ ظهر ألول مرة 

في الخطاب اإلس���رائيلي في س���ياق الالجئين. ففي الس���نوات األولى 

لقيام الدولة، وقبل س���ن قانون التس���لل في العام 1954، تطرق مصطلح 

’المتس���للون’ إلى مجموعتين س���كانيتين: األولى كانت مس���ؤولة عن 

’تسلل عنيف’، كما يشرح الخبير القانوني أورن براخا في أبحاثه، وفيما 

المقصود األش���خاص الذين دخلوا إلى إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات 

عدائية، وإلى جانبها كانت ظاهرة ’التس���لل الصامت’، لألشخاص الذين 

تحولوا خالل حرب العام 1948 إلى الجئين، وحاولوا العودة إلى بيوتهم، 

وأحيانا إلى عائالتهم. وليس أقل من التس���لل العنيف، أثار ’التس���لل 

الصامت’ قلقا في إس���رائيل، ألنه اعتبر، وبح���ق، بمثابة عودة الالجئين 

)الفلسطينيين(«.

وأضاف غ���روس أنه »بصورة تنط���وي على تناقض، ومنذ س���ن تعديل 

قانون التس���لل في الع���ام 2012، ورفضت���ه المحكمة العلي���ا بصيغتيه، 

وكذلك التعديل الحالي الذي تنظر فيه المحكمة، تس���تخدم الس���لطات 

اإلسرائيلية قانون التسلل ضد الالجئين. لكن الوضع معاكس هذه المرة، 

ألن ’المتسللين’ ليس���وا الجئين غادروا إسرائيل ويطالبون بالعودة إليها 

اآلن، وإنما هم الجئون غادروا أوطانهم في إفريقيا ويخافون العودة إليها. 

وهكذا، يش���كل قانون التسلل، وكذلك قانون الدخول إلى إسرائيل، عقبة 

مزدوجة أم���ام الالجئين، فهو يمنع الالجئين الذين غادروا إس���رائيل من 

العودة، ويتطلع إلى منع الجئين يس���عون إلى إيجاد ملجأ في إسرائيل من 

القيام بذلك«. 

وكان الصحافي إيال كالين قد كتب في موقع »هعوكيتس« االلكتروني، 

وه���و منبر إعالمي إس���رائيلي نقدي، أن سياس���ة إس���رائيل تنطوي على 

»أخالقيات مزدوجة«، ألنها تحارب ضد حق عودة الالجئين الفلس���طينيين 

إلى إس���رائيل، ولكنها تؤي���د حق العودة لالجئين األفارق���ة إلى إفريقيا. 

وعقب غروس على ذلك بأن »إس���رائيل ال تحارب فق���ط من أجل حق عودة 

الالجئي���ن األفارقة إل���ى إفريقيا، وإنما هي ضد تواجدهم في إس���رائيل، 

وذلك من خالل اس���تخدام الوسائل نفس���ها التي سدت بواسطتها طريق 

عودة الالجئين الفلسطينيين«.

وأضاف غروس أن »الموقف اإلس���رائيلي تجاه الالجئين الفلس���طينيين 

من إس���رائيل هو أنه يحظر الس���ماح لهم بالعودة إلى األماكن التي جاؤوا 

منها )في فلسطين التاريخية(، وبشأن الالجئين األفارقة الموجودين في 

إسرائيل، فإن عليهم العودة إلى األماكن التي جاؤوا منها«. 

وتاب���ع غروس أن »باإلمكان مقارنة الموقف اإلس���رائيلي حيال الالجئين 

الفلس���طينيين ليس فق���ط مع الموقف تج���اه الالجئي���ن األفارقة، وإنما 

التدقيق أيضا في تمييز الخطاب اإلسرائيلي بين حق العودة لليهود وحق 

العودة للفلس���طينيين. وحقيقة أنهم يس���تخدمون كلمتين مختلفتين 

من أجل وصف الظاهرة نفس���ها، تخدم التميي���ز وكأن الحديث يدور عن 

قضيتي���ن مختلفتين تماما. وفي المقابل، فإن���ه عندما يدور الحديث عن 

وصف الفلس���طيني واإلفريقي في قانون ’التس���لل’ ال تستخدم كلمتان 

مختلفت���ان. وربما يعود ذلك إلى أن ’التس���لل’ في س���نوات الخمس���ين 

و’التس���لل’ اليوم اللذين يجمعهما االتجاه الجغرافي نفس���ه، إلى داخل 

إس���رائيل، يمكن اس���تعراضه بصورة مضللة على أنه ظاهرة واحدة. وألن 

كلم���ة الوصف التي يتم إرفاقه���ا بالذاكرة الجماعية لكلمة تس���لل هي 

’العنف’ فإن استخدام مصطلح التس���لل تجاه الالجئين يلمح إلى العنف 

والجريم���ة... وهذا االس���تخدام للمصطلحات يؤكد أن���ه توجد حقوق في 

إسرائيل لكنها لليهود فقط«. 

إسرائيل تستخدم مصطلحات لطرد طالبي اللجوء األفارقة 
كالتي استخدمتها ضد عودة الالجئين الفلسطينيين!

توفي مطلع األس���بوع الماضي طفل، يبلغ أربعة ش���هور، ف���ي روضة أطفال 

لطالبي اللجوء األفارقة في جنوب تل أبيب. وهذا الطفل الخامس الذي يتوفى 

في مثل هذه الروضة خالل ش���هرين. وقبل ذلك بيومين توفيت طفلة أخرى، 

في الشهر الرابع من عمرها أيضا. ويوجد في جنوب تل أبيب حوالي 85 روضة 

أطفال كهذه، ويبلغ عدد األطفال فيها، حتى س���ن ثالث سنوات، قرابة 2500 

طفل، وباتت تعرف باسم »مخازن األوالد«.

وتؤك���د المنظمات التي تعنى بطالب���ي اللجوء أن أيا من ه���ذه الروضات ال 

تحظى بإش���راف رس���مي من جانب الدولة. والكثير من هؤالء األطفال يبقون 

للمبيت في هذه الروضات أليام، وف���ي حال وجد والداهم عمال خارج المدينة 

فإن مبيتهم في الروضات قد يمتد ألس���ابيع أيضا. وبغياب قوى عاملة كافية، 

فإن هؤالء األطفال قد يبقون أياما بأكملها في أسرتهم من دون أن يلتفت أحد 

إليهم والتأكد من سالمتهم. 

وحذرت عامالت منظمة »مس���يال«، التي تنش���ط من أجل مس���اعدات طالبي 

اللج���وء م���ن قبل بلدية تل أبيب، من أن كل يوم يم���ر من دون وفاة أحد هؤالء 

األطفال هو بمثابة »معجزة«. ويوجد في كل واحدة من هذه الروضات 40 طفال، 

وتش���رف عليها امرأة، من طالبات اللجوء، ولكن من دون أن تكون مؤهلة لمثل 

هذا العمل مع األطفال. وال توجد رقابة على هذه الروضات المقامة في مخازن، 

ويعيش فيها األطفال في ظروف قاس���ية، وأحيانا ب���دون طعام أو أية خدمة 

يحتاجها الطفل وخاصة في مجال النظافة.

وأش���ار تقرير حول أوضاع »مخازن األوالد«، تم إعداده قبل ش���هر في أعقاب 

مداوالت في بلدية تل أبيب، إلى أن قسما من هذه الروضات موجود في مالجئ 

تخلو من فتحات تهوئة أو مخازن في بنايات كانت توضع فيها حاويات الغاز. 

وقد يصل القسط الشهري للطفل في هذه الروضات إلى 600 شيكل، لكن في 

غالب األحيان هو أقل من ذلك بكثير. 

ويبدو أنه إضافة إلى رفض الس���لطات اإلس���رائيلية لطالبي اللجوء األفارقة 

وسعيها إلى طردهم، فإن هناك عوامل بيروقراطية وصراعات داخل الحكومة 

تزيد من تعقيدات حياة األفارقة. إذ أنه من الناحية اإلدارية تخضع الروضات 

لوزارة االقتصاد، لكن الوزارة ال تهتم بش���ؤون األطفال وإنما بش���ؤون إدارية 

ومالية، مثل رواتب الحاضنات. وقد تم طرح اقتراح بنقل المس���ؤولية عن هذه 

الروض���ات إل���ى وزارة التربية والتعليم، لكن وزير االقتص���اد، نفتالي بينيت، 

رفض ذلك. 

وفي هذه األثناء يبقى أطفال طالبي اللجوء بدون حل. وقالت مديرة »مسيال«، 

مي���ري إلكاييم، لصحيفة »هآرتس«، األس���بوع الماضي، »إنن���ا نعرف جيدا ما 

يحدث في الروضات، ونحن موجودون هناك ونعرف أنه لو أرادوا ذلك، ألمكننا 

االعتناء وتقديم المساعدة، لكن هذا ال يحدث«.

ورغم أن بلدية تل أبيب تحاول تقديم المس���اعدة للروضات الموجودة 

في منطقة نفوذها، إال أن منظمة »مس���يال« ال يمكنها تحمل مسؤولية ما 

خضع الروضات لمس���ؤوليتها 
ُ
يحدث في »مخازن األوالد«، ألن الوزارات ال ت

ولألنظمة المتعارف عليها في الروضات اإلسرائيلية. كذلك فإن »مسيال« 

تتلقى التمويل من التبرعات، وليس من أية جهة رس���مية، وبإمكانها أن 

تش���غل عاملة اجتماعي���ة واحدة وإلى جانبها عامل���ة جماهيرية بنصف 

وظيفة فقط. 

وفي موازاة ذلك، يحصل أبناء طالبي اللجوء من س���ن ثالث سنوات فما فوق 

وم���ن ذوي االحتياجات الخاصة على مس���اعدات، وإن كانت غي���ر كافية. وقد 

رصدت وزارة الرفاه مبلغ أربعة ماليين شيكل من أجل إقامة نواد عالجية. لكن 

األطفال دون سن الثالثة من ذوي االحتياجات الخاصة ال يحصلون على أي نوع 

من المساعدة أو الدعم. 

وكان مراق���ب الدولة قد حذر في تقرير أصدره ف���ي أيار العام 2013، من أن 

أطفال طالبي اللجوء يمكثون في روضات تس���ودها ظروف تش���كل خطرا على 

حياته���م. وتبين من فحص أجراه مراقب الدولة بعد فترة أنه لم يتم إجراء أي 

تحس���ين في ظروف الروضات. والجهات التي ما زالت تقدم المس���اعدة لهذه 

الروضات هي جمعيات تطوعية، لكن قدراتها محدودة جدا. 

وفي أعقاب النش���ر عن وف���اة الطفل، مطلع األس���بوع الماضي، أجرى مكتب 

رئي���س الحكومة مداوالت ح���ول الموضوع. لكن لم يتم اتخ���اذ قرارات، وإنما 

دراس���ة إمكانية تحويل 14 مليون ش���يكل إلى بلدية تل أبيب، لتحول بدورها 

المبلغ إلى جمعيات عديدة، لكي تساعد روضات األطفال.

تجاهل حكومي قاتل
لفت محلل الش���ؤون التربوية في »هآرتس«، أور كاشتي، إلى أن البند الثاني 

في ميثاق األم���م المتحدة لحقوق الطفل ينص على وج���وب احترام الحقوق 

المفصلة في الميث���اق بما يتعلق بكل طفل، من دون التمييز من أي نوع ومن 

دون عالقة مع المكانة القانونية للطفل أو والديه. كما أن البند السادس ينص 

على االلتزام بضمان بق���اء الطفل على قيد الحياة ونموه. ويحمل البند الثالث 

في هذا الميثاق الدولة مس���ؤولية تحديد األنظمة للمؤسس���ات التي تعنى 

باألطفال، خاصة في مجاالت األمان والصحة وعدد العاملين والمش���رفين على 

األطفال. 

وش���دد كاشتي على أن الفجوة بين هذا الميثاق، الذي وقعت عليه إسرائيل 

ف���ي العام 1991، وبين الواقع الميداني ف���ي »مخازن األوالد« هائلة. وأضاف أن 

له���ذا اإلهمال تأثيرا على ق���درة األطفال بالبقاء على قي���د الحياة »وال مباالة 

الحكومة قاتلة«.  

وأكد كاشتي أن أوضاع أطفال طالبي اللجوء، ووفيات األطفال في الروضات 

ف����ي جنوب تل أبيب، »هي ظاهرة ليس����ت جديدة، ومعروف����ة لجميع الوزراء 

ذوي العالق����ة وكب����ار الموظفي����ن. والضحايا وحدهم هم الذي����ن يتغيرون. 

ولذلك يصعب قبول االدعاء بأن الحديث يدور عن ثغرة قانونية، مثلما حاول 

المس����ؤولون ف����ي وزارة االقتصاد االدعاء، وأن هذه الثغرة ال تس����مح بعناية 

ومساعدة حكومية«.

وأشار كاش���تي إلى محاوالت الحكومة التنصل من مسؤولياتها، وفي الوقت 

نفس���ه التلميح إلى أن المس���ؤول عن وفاة األطفال هم ذووهم، الذين ترفض 

الدولة االعتراف بحقهم في اللجوء، والعيش والعمل بكرامة. 

ولفت إلى أن وزيري الداخلية في حكومتي نتنياهو السابقتين، ايلي يشاي 

وغدعون س���اعر، »آمنا بأن���ه ينبغي جعل طالبي اللجوء ييأس���ون من حياتهم 

بقدر اإلمكان. وتخلي الدولة عن حوالي 2500 طفل حتى س���ن الثالثة هو جزء 

من السياس���ة التي تتعامل مع هؤالء األش���خاص كأنهم أعداء، ومع األطفال 

كأنهم سرطان«!.  

أطفال طالبي اللجوء األفارقة في أحد »مخازن األوالد« في جنوب تل أبيب!

»مخازن األوالد«: 

روضات مهملة تسببت بوفاة خمسة أطفال!



7 الثالثاء 2015/4/7م الموافق 18 جمادى اآلخرة 1436هـ العدد 355 السنة الثالثة عشرة

تــقـــاريـــــر خاصـــة

واحد من كل خمسة جنود من الجنود النظاميين في الجيش 

اإلس���رائيلي يتلقى معونات مالية م���ن الجيش، على خلفية 

وضعه االقتصادي الس���يئ وحاجته إل���ى الدعم المالي � هذا 

ما تكشف عنه معطيات رسمية خاصة حول الموضوع نشرها 

الجيش اإلسرائيلي في نهاية آذار األخير.

ويس���تدل من هذه المعطيات أن ثمة 4200 جندي نظامي 

يستوفون معايير وشروط اس���تحقاق ما يسمى، في قاموس 

الجي���ش اإلس���رائيلي، “مدفوعات عائلية”، وه���ي عبارة عن 

مخصصات “ضمان دخل” لعائ���الت الجنود التي تعيش في 

وض���ع اقتص���ادي � اجتماعي قاس، طبق���ا لمعايير وضعتها 

وحددتها مسبقا لجنة العمل والرفاه التابعة للكنيست.  
كما يس���تدل، أيضا، أن بضع عشرات آالف أخرى من الجنود 
النظاميي���ن يحصل���ون عل���ى معونات إضافية م���ن قادتهم 
العس���كريين تتمث���ل ف���ي قس���ائم خاص���ة لش���راء المواد 
الغذائي���ة من المراكز التجارية المختلفة أو لش���راء منتجات 
مختلفة للبيوت. ويتم تقديم بعض هذه المعونات بواسطة 
سلطات الجيش مباش���رة )أي، من ميزانيته هو!( بينما يأتي 
بعضه���ا اآلخر من  تبرعات تقدمها منظمات مختلفة، محلية 
ودولية )أبرز وأس���خى هذه األخيرة: منظمة أصدقاء الجيش 

 .)FIDF – اإلسرائيلي في الواليات المتحدة

ونقل���ت صحيف���ة »هآرتس« ع���ن ضابط في قس���م القوى 

البش���رية في الجيش اإلس���رائيلي قوله إن الحديث يدور عن 

جن���ود يعانون من مش���اكل ومصاعب مختلفة ليس���ت كلها 

معروفة تماما ورس���ميا، من ضمنها: الت���ورط في قروض من 

»السوق السوداء«، عائالت عاجزة عن سّد احتياجاتها بالرغم 

م���ن حصولها على دخل يزيد عن مع���دل الحد األدنى لألجور 

في إس���رائيل )4650 ش���يكل غير صاٍف، لقاء العمل بوظيفة 

كاملة، ابتداء من مطلع نيسان الحالي(.

الجنود يبحثون عن عمل خالل
فترة الخدمة العسكرية

توضح معطيات الجيش الرس���مية أن غالبية هؤالء الجنود 

ال���ذي يتلق���ون المعونات المالي���ة يخدمون ف���ي الوحدات 

الميدانية بالذات، بينما يعرض الجيش على النظاميين الذين 

يخدمون في »الوحدات الخلفية« حاًل آخر لمشكالتهم المالية 

واالقتصادية يتمثل، أساسا، في العمل في مرافق اقتصادية 

� صناعية � تجارية مختلفة في الس���اعات التي ال يش���اركون 

خاللها في األنشطة العس���كرية المختلفة. وتفيد معطيات 

الجيش الرس���مية بأن نح���و 20 ألف جن���دي نظامي يعملون 

ف���ي مرافق مختلفة بعد إنهاء يوم الخدمة العس���كرية. وقد 

ارتفع عدد هؤالء كثيرا � كما يستفاد من المعطيات الرسمية 

طبع���ا � بعدما أصبح الجيش يتيح ألي واحد من الجنود العمل 

ف���ي وقت فراغه الخاص، وذلك بعد إدخال تس���هيالت كبيرة 

وجدي���ة على إجراءات إصدار ومنح التراخيص الالزمة للعمل، 

خارج الجيش خالل فترة الخدمة العسكرية.  

ويضيف الضابط نفسه من قسم القوى البشرية في الجيش، 

في حديثه للصحيفة، فيقول إن »األمر ليس سّرًا وكلنا نعرف 

حقيقة حالة الفقر في إس���رائيل، والجن���ود هم جزء من هذا 

الواقع إذ يأتي لنا قانون التجنيد اإللزامي  بشبان من خلفيات 

اقتصادي���ة � اجتماعية متدنية وقاس���ية جدا... نحن نوظف 

أم���واال كثيرة لكي نحافظ على مبدأ أن هذا »جيش الش���عب« 

ولكي يستطيع هؤالء الذين ترعرعوا في حضن عائالت سيئة 

الحظ تأدية خدمتهم العسكرية بصورة مجدية«. 

من جهة أخرى، تش����ير س����لطات الجيش إلى ارتفاع في عدد 

الجنود المعّرفي����ن بأنهم »جنود وحيدون« ف����ي الجيش، وهو 

ارتفاع متواصل باستمرار خالل السنوات األخيرة بشكل خاص، 

إذ بل����غ عدد »الجن����ود الوحيدين« في الجيش اإلس����رائيلي في 

العام 2014 نحو 6200 جندي، الثلثان منهم هم من المهاجرين 

الجدد بينما الثلث اآلخر هم جن����ود انقطعت العالقات بينهم 

وبين عائالتهم، قطعا تاما ونهائيا. ويش����كل هذا العدد زيادة 

بنسبة 10% عما كان عليه في العام الماضي- 2013. 

ويوض����ح الضابط المذكور مؤكدا أن الحديث هنا ال يدور حول 

»رواتب الجنود«، التي تتعامل معها سلطات الجيش الرسمية 

بأنها ليس����ت س����وى »مصروف جي����ب« يمكن ل����ه أن يوفر حاًل 

لجندي »ع����ادي« ينتمي إلى »عائلة معياري����ة«، بينما ال يمكن 

بواسطته توفير أي حل لجندي يعاني من مشاكل حادة وأزمات 

عميقة ... »نحن نتحدث هنا عن جنود في حاجة إلى مس����اعدة 

كبيرة وواسعة ألنهم يحتاجون إلى توفير الغذاء في البيت«!! � 

وفيما يتعلق ب�«رواتب الجنود« النظاميين، يقول الضابط إن 

تحسنا كبيرا طرأ على هذا  الموضوع في أعقاب التوصية التي 

كانت أصدرتها المحكمة العليا اإلس���رائيلية بش���أن ضرورة 

اعتماد »معايير واضحة« في تحديد هذه الرواتب وتوزيعها.

المحكمة العليا تتدخل!
مسألة األوضاع المالية � االقتصادية القاسية التي يعاني 

منها عدد كبير من الجنود النظاميين في الجيش اإلسرائيلي 

ليس���ت مس���ألة جديدة وكثيرا ما يتم التستر عليها، إال في 

الح���االت الت���ي يبتغي الجيش م���ن ورائها اس���تدرار عطف 

الجمهور والسياسيين و«إقناعهم« ب�«ضرورة زيادة ميزانيته 

و/ أو عدم تقليصها وحاجته الماسة إلى ذلك«!

وهؤالء الجنود هم، في المجمل، من الشبان في مقتبل العمر 

الذي���ن يتم تجنيده���م لتأدية الخدمة العس���كرية بموجب 

قانون التجنيد العسكري اإللزامي الذي يسري على كل من بلغ 

ال� 18 من العمر )ما عدا االستثناءات واإلعفاءات بالطبع(، رغم 

أن القانون يجي���ز أيضا، وبصورة نظرية، تجنيد من بلغ ال� 17 

من العمر إذا كان هو يطلب ذلك بنفس���ه وبموافقة األوصياء 

الشرعيين والقانونيين عليه )والداه أو سواهما(. 

وكانت هذه المسألة قد احتلت بعض العناوين الصحافية 

وبعض االهتمام السياسي )العابر، ينبغي القول!( على خلفية 

الق���رار الذي أصدرته »محكم���ة العدل العليا« اإلس���رائيلية 

في نهاية تش���رين الثاني من الع���ام األخير، 2014، وضّمنته 

»توصي���ة« إلى الحكوم���ة، وزارة الدف���اع والجهات المختصة 

في داخل الجيش، بأن »تضع معايير واضحة ومحددة بش���أن 

تحديد رواتب الجنود النظاميين وتوزيعها«. 

وكان����ت المحكمة أصدرت »توصيتها« تل����ك في ختام النظر 

دم إليها للمطالبة بزيادة مبلغ »مصروف الجيب« 
ُ
في التماس ق

����ب الجندي( ال����ذي يدفعه الجيش له����ؤالء الجنود. 
ّ
)»ه����و مرت

وكان����ت الوثائق التي قدمتها س����لطات الجيش إلى المحكمة، 

في معرض النظر في االلتماس، قد كش����فت عن أن وزير الدفاع 

قرر زيادة هذا المبلغ ابت����داء من مطلع كانون الثاني من العام 

2015، بحيث يصبح: 1075 ش����يكال للمقاتل )الجندي في وحدة 

القتالية(، 782 شيكال للجندي في وحدة »داعمة للقتال« و 539 

شيكال للجندي في وحدة »خلفية« )في »الجبهة الداخلية«(. 

وأوضح���ت هذه الوثائق أن مبلغ مصروف الجيب هذا تحدد اس���تنادا 

إلى »سلة االستهالك« المفترضة للجندي، طبقا لتحليل معطيات أنماط 

االس���تهالك وس���حب النقود بواس���طة البطاقات التي يمنحها للجنود 

»ن���ادي امتيازات الجن���ود في الخدم���ة النظامي���ة«. وزادت أن الفحص 

االس���تقصائي الذي أجراه هذا »النادي« � ونش���ر ف���ي مجلة »بمحانيه« 

التابعة للجيش اإلس���رائيلي � بّين أن قيمة »س���لة االستهالك« للجندي 

الواحد تبلغ 1100 شيكل. ومعنى هذا � طبقا للوثائق نفسها � أن تكلفة 

»مصروف الجيب« للجنود ستبلغ، منذ اآلن، نحو 2ر1 مليار شيكل سنويا، 

أي بزيادة قيمتها 215 مليون شيكل عما كانت عليه في السنة األخيرة!

جنود في رسالة مفتوحة: نعيش في فقر!
وبالتزامن مع النظر ف���ي هذا االلتماس في هيئة المحكمة 

العلي���ا، وقبي���ل إص���دار هذه األخي���رة قراره���ا / توصيتها 

المذكورة، كانت بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية قد أثارت، 

في أواس���ط أيلول األخير 2014، ضجة واس���عة حينما نشرت 

نص »رس���الة مفتوحة« وجهها عش���رات الجنود النظاميين 

في الجيش اإلسرائيلي إلى كل من رئيس الحكومة، بنيامين 

نتنياهو، وزير الدفاع، موش���يه يعل���ون، ورئيس هيئة أركان 

الجيش السابق، بيني غانتس، يشكون فيها إليهم أوضاعهم 

االقتصادي���ة الخانقة الناجمة عن تكري���س وقتهم لتأدية 

الخدمة العسكرية ويحذرون: »نحن نعيش في حالة من الفقر 

بس���بب الخدمة النظامية في الجيش... المرتب ال يكفي لسّد 

احتياجاتنا األساسية، حتى أصبحنا أشبه بالمتسولين«!  

وكت���ب الجنود في رس���التهم تلك، الت���ي نقلتها جمعية 

تدعى »جمعية البيت الدافئ لكل جندي« وتنشط منذ سنوات 

من أجل زيادة مرتبات الجنود في الخدمة النظامية: »أصبحنا 

متس���ولين نطل���ب الصدق���ات، ال نملك في بيوتن���ا ما نأكله 

ليل���ة العيد... ل���م نكن نحلم بأن نضطر إل���ى طلب الصدقات 

والمعون���ات المالي���ة«، وكل ذلك ألنهم ل���م يخرجوا إلى أية 

عطلة )من الخدمة العسكرية( ولم يعودوا إلى بيوتهم طوال 

فترة طويلة جدا، جراء المش���اركة في الع���دوان وفي »حملة 

عودة األخوة« التي س���بقته بحثا عن الش���بان المستوطنين 

الثالث���ة الذين تم اختطافه���م في »غوش عتصي���ون«، مما 

حرمهم )الجنود( من فرصة العمل وكسب بعض النقود. 

وكتب الجنود: »تجندنا للخدمة العسكري في الجيش واخترنا 

أن نكون مقاتلين، انطالقا من ش���عورنا بتأدية رسالة وبالتزامنا 

االجتماعي... منذ األيام األولى على تجندنا ُصعقنا بحقيقة أننا 

كنا مجبرين على ش���راء معدات كثيرة وهام���ة لتأدية مهمتنا 

العس���كرية من مالنا الخ���اص، من مال ال نمتلك منك ش���يئا... 

وس���رعان ما تكش���فت أمامنا الفجوات العميقة م���ا بين الجنود 

الذين تتوفر ل���دى عائالتهم إمكانية دعمهم ومس���اعدتهم، 

وبين الجن���ود الذين ال تس���تطيع عائالتهم فع���ل ذلك... منذ 

تجندن���ا للجيش، ونظ���را ألن الراتب العس���كري ال يكفي حتى 

لتوفير االحتياجات األكثر أساس���ية وإلحاح���ًا، أصبحنا جميعًا 

متسولين نطلب الصدقات وغرقنا في ديون كبيرة لدى البنوك«!

 وكان رد قي���ادة الجيش الرس���مي الفوري على نش���ر هذه 

الرس���الة، التي اش���تهرت على الفور باسم »رس���الة الجنود 

الفق���راء«، قد اقتصر آنذاك على القول إن »هذه الظاهرة غير 

معروفة للجيش وقياداته«!! علمًا بأن النشر عن هذه الرسالة 

ومضمونها جاء عشية األعياد العبرية وبعد ثالثة أسابيع من 

انتهاء عدوان »الجرف الصامد« اإلسرائيلي على قطاع غزة. 

ولكن، في وقت الحق، صدر عن »قائد رفيع في قس���م القوى البشرية« 

تعقيب أكثر تفصيال جاء فيه أن »الجيش ال يعلم بوجود مشكلة جنود 

فقراء وجائعين. لقد رصدنا مئات ماليين الش���واكل الس���تثمارها في 

جنود الخدمة النظامية... وفي حال توجه الجنود المعنيين، الموقعين 

على هذه الرسالة، إلى قادتهم العسكريين المباشرين فسيتم فحص 

كل حالة على حدة ومعالجتها طبقا للحاجة واالحتياجات«!

وأضاف القائد العس���كري إياه قوله إن »الجيش يعمل لرفع 

وزيادة مصروف الجيب )الراتب( التي يدفعها لجنود الخدمة 

النظامي���ة، وذلك ابت���داء من العام 2015، وهو ما يس���توجب 

ميزانيات إضافية وتشريعات قانونية مناسبة«!

وه���ذا هو، بالضبط، »مربط الفرس« كم���ا يرى بعض المراقبين 

والمعلقين: ما ترويه هذه الرس���الة وما »تكش���ف عنه« هو واقع 

حقيقي معاش في الجيش، وليس سببه قلة الموارد واإلمكانيات 

المالية واالقتصادية المتوفرة بين يدي الجيش وتحت تصرفه، 

إذ أن القادة الكبار وجنود الخدمة الدائمة يحصلون على امتيازات 

كبيرة وال نهائية، بينما تش���كل هذه الرسالة، وكذا المعطيات 

»الجديدة« التي ينشرها الجيش اآلن، ورقة يستعملها لممارسة 

الضغط على السياس���يين، من وزراء وأعضاء كنيست، ليس فقط 

لالمتن���اع عن تأييد أي تقليص في ميزانيات الجيش، بل للعمل 

أيضا على إقرار زيادة هذه الميزانيات، بذريعة أن »حل مش���اكل 

هؤالء الجنود الفقراء والجياع المتس���ولين يحتم حصول الجيش 

على زيادات في الميزانية«!!

معطيات رسمية نشرها الجيش اإلسرائيلي مؤخرا:

واحد من بين كل خمسة جنود نظاميين يتلقى معونات مالية بسبب تردي وضعه االقتصادي!
*هذه المعطيات تأتي لتؤكد مضمون الرسالة التي كان وجهها عشرات الجنود النظاميين إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيش في أعقاب عدوان “الجرف الصامد”: أصبحنا نعيش في حالة من الفقر، نتسّول الصدقات... ونشعر بالفجوات”! 

كتب برهوم جرايسي:

كان العنوان األبرز الذي س����يطر على تحليالت المختصين 

اإلس����رائيليين فيم����ا يتعل����ق بنتيجة ح����زب “العمل” في 

االنتخابات األخيرة، هو “الفش����ل” أو “الهزيمة”؛ إال أنه في 

واقع الحال، وبقراءة أخرى للنتائج، س����نرى أن حزب “العمل” 

س����ّجل قفزة كبيرة إلى األمام، قد تكون فرصة تاريخية له، 

إلع����ادة وتثبي����ت مكانته كبديل للحكم، عل����ى الرغم من أن 

وضعية الش����ارع اإلسرائيلي السياس����ية في هذه المرحلة 

تجعل احتمال عودته إلى الحكم بعد االنتخابات المقبلة أمرا 

في غاية الصعوبة، هذا إذا اخترنا تجنب كلمة “مستحيل”. 

وأسباب هذا االس����تنتاج ال تتركز في الحزب ذاته، بل أيضا 

باألحزاب المرش����حة لالنضمام له ف����ي أي حكومة مفترضة 

سيقيمها.

فقد وصل حزب “العمل” إل����ى االنتخابات األخيرة بقائمة 

“المعسكر الصهيوني”، متحالفا مع حزب “الحركة” بزعامة 

تس����يبي ليفني. وكان هذا تحالفا منظورا من قبل، بس����بب 

رفع نسبة الحس����م إلى 25ر3%، ما يشكل خطرا على ليفني 

وحزبها، الذي تأسس قبيل انتخابات 2013، ولكنه لم ُيثبت 

نفسه كحزب، بل بقي حزب “المرأة الواحدة”: حزب تسيبي 

ليفن����ي، التي تعاملت معه كغيرها من األحزاب الش����بيهة، 

فهي من تقرر هوية المرش����حين، فال هيئ����ات قيادية في 

حزبه����ا، وإن ُوجدت هيئات كهذه فهي تبقى ش����كلية، ألن 

القرار يبقى بيد ليفني ذاتها.

وليفن����ي ليس����ت أكثر من اس����م له ش����عبية، من الصعب 

تحديد حجمها. ولكن هذا الحجم أبعد بكثير جدا من وصف 

ليفن����ي له، حينما قال����ت إن نصف المقاع����د التي حققتها 

قائمة “المعس����كر الصهيون����ي”، بمعن����ى 12 مقعدا، كان 

بفضله����ا، فهذا يعني أنها هي م����ن أنقذت حزب “العمل” 

من سقوط إضافي، في حين أن استطالعات الرأي التي كانت 

تظهر قبل اإلعالن عن انشاء هذه القائمة التحالفية، كانت 

تش����ير إلى أن “العمل” س����يحقق تقدما ما ف����ي االنتخابات 

المقبلة بمعنى األخيرة.

ورغ����م ذلك، فإن ج����زءا م����ن المقاعد ال����� 24 التي حققها 

“المعس����كر الصهيوني”، يعود إلى طاب����ع “التجدد” الذي 

يظهر ب����ه ح����زب “العمل”، ما أعط����ى أمال لدى المعس����كر 

الراف����ض لحزب “الليكود” بأن يع����ود “العمل” ليكون بديال 

لحكومة اليمين المتطرف.

وكان ح����زب “العمل” قد حصل ف����ي انتخابات 2013 على 

15 مقع����دا، أعلى بمقعدين مما حقق����ه في انتخابات 2009؛ 

ولكن عدا مس����ألة عدد المقاعد الضئيل����ة، فإنه في جولتي 

االنتخابات الس����ابقتين، فقد مكانته ك� “الحزب الثاني” في 

 رابعا، وفي 
ّ

الخارطة السياس����ية. ففي انتخابات 2009 ح����ل

 ثالثا، وبفارق كبير ع����ن األحزاب التي 
ّ

انتخابات 2013 ح����ل

س����بقته، ما أوحى بأن هذا الحزب المؤس����س إلسرائيل، ومن 

انف����رد بحكمها في الس����نوات ال� 29 األولى له����ا، لن يعود 

إل����ى الحكم كحزب أول، أو على األق����ل لن يحافظ على مكانة 

“الحزب الثاني”.

عوامل ساهمت في االرتفاع
باإلم����كان تعداد الكثير من العوام����ل التي لعبت دورا في 

زيادة قوة حزب “العمل” وقائمته التحالفية، بعد س����نوات 

ط����وال من التراجع����ات، إذ كانت آخر م����ّرة رئس فيها حزب 

“العم����ل” الحكومة في الع����ام 1999، ولمدة ل����م تزد عن 20 

شهرا، ومنذ ذلك الحين، كان يسجل هذا الحزب تراجعا في 

كل واح����دة من االنتخابات التي جرت خالل الس����نوات ال� 15 

األخيرة.

وإذا ما عدنا إل����ى نتائج االنتخابات في س����نوات األلفين، 

س����نجد أن حزب “العم����ل” هو أكب����ر المتضررين من أحزاب 

“الفقاع����ة” التي تظهر فجأة، لتزول بس����رعة. على س����بيل 

المثال حزب “ش����ينوي”، في انتخابات 2003، حينما حصل 

على 15 مقعدا، ليختفي االنتخاب����ات التالية. وحزب “يوجد 

مس����تقبل” الذي حصل في العام 2013 على 19 مقعدا، وفي 

االنتخابات األخيرة التي جرت بعد 26 ش����هرا، خسر “يوجد 

مس����تقبل” 40% من قوته البرلماني����ة، ولربما لو طالت فترة 

حكوم����ة نتنياهو أكثر، لخس����ر ع����دد مقاعد أكب����ر، وهذا ما 

س����نعالجه مس����تقبال. وفي االنتخابات األخيرة، ظهر حزب 

“كلنا”، بقيادة موش����يه كحل����ون، واعتمادا عل����ى طبيعته 

والظ����روف التي نش����أ بها، ف����إن مصيره لن يك����ون مخالفا، 

والقضية مسألة وقت ال أكثر.

وم����ا يجعلنا نس����تنتج ضرر ح����زب “العمل” م����ن أحزاب 

“الفقاع����ة”، ه����و المعاقل األساس����ية لقوة ه����ذه األحزاب 

بريين، معقل 
ُ
االنتخابية، في منطقتي تل أبي����ب وحيفا الك

العلمانيين، وما يسمى ب� “الوسط” و”اليسار الصهيوني”، 

وتع����دان أه����م المعاق����ل السياس����ية واالنتخابي����ة لحزب 

“العم����ل” تاريخي����ا، ولك����ن تراجعت مس����اهمتهما لحزب 

“العمل” مع السنين، وكانت المس����تفيدة من هذا التراجع 

أح����زاب “الفقاعة”؛ ما يعن����ي أن في هذه المناطق نس����بة 

االص����وات العائمة، المتنقل����ة من حزب إلى آخ����ر، أعلى من 

غيرها. وباإلمكان القول، إن هذا يعّبر عن خيبة أمل األوساط 

العلمانية، و”الوسط” و”اليسار الصهيوني”، من أداء حزب 

“العمل”.

ومن أبرز عوامل ارتفاع قوة حزب “العمل”، أنه في الوالية 

البرلمانية القصيرة نس����بيا، 26 ش����هرا، جلس “العمل” في 

صفوف المعارضة، خالفا لكل الدورات الس����ابقة في سنوات 

االلفي����ن، الت����ي كان فيها “العمل” ش����ريكا ف����ي حكومات 

لها حزب “كديما” المنهار. وساعد 
ّ
“الليكود”، وواحدة ش����ك

الجلوس في مقاعد المعارضة، وس����لوك مس����لك المعارضة، 

بالمقاييس اإلس����رائيلية الداخلية، باس����تعادة ثقة بعض 

ناخبي����ه القدامى، أو أن يكون ملجأ لمن خاب أملهم كليا من 

“الليكود” وزعيمه نتنياهو.

والعام����ل الثان����ي، هو التحال����ف الذي اقامه مع تس����يبي 

ليفني، فمن الواضح أن ش����خصية ليفني تجذب أصواتا في 

الشارع اإلسرائيلي، ولكن كما سبق وذكر هنا، ليس بالحجم 

ال����ذي تزعمه، 12 مقعدا. اضافة إل����ى أن التحالف بحد ذاته 

يحقق في ه����ذه الحالة بالذات “قيمة زائدة”، لكونه يعطي 

بعض القطاعات “أمال بالجديد” الذي يبحثون عنه.

وثالثا، أن هذا التحالف استطاع جرف أكثر من مقعد كامل 

م����ن حزب “ميرتس”، الذي خس����ر أكثر م����ن 1% من اجمالي 

المصوتي����ن، مقارن����ة باالنتخاب����ات التي س����بقت األخيرة، 

وساهم هذا بفقدانه مقعدا واحدا.

امتحان المستقبل
ف����ي المعادلة االنتخابي����ة اإلس����رائيلية، ال يكفي الحزب 

الكبير حصوله على عدد مقاعد أكبر، وأن يتفوق على خصمه 

األس����اس، ألنه بحاجة أيضا إلى ضمان تركيبة ائتالفية من 

أحزاب تفض����ل رئاس����ته للحكومة. والمثل األب����رز في هذا 

المج����ال كان في انتخاب����ات العام 2009، فق����د حصل حزب 

“كديما” برئاس����ة تسيبي ليفني على 28 مقعدا، مقابل 27 

مقعدا لح����زب “الليكود”. إال أن باقي توزيعة المقاعد كانت 

تمي����ل لصالح اليمين المتطرف، والمتدينين المتزمتين، ما 

ِمن حكومة برئاسة “الليكود”. 
َ

ض

ويومه���ا، أي في الع���ام 2009، كان نتنياهو يرتكز على 

دعم 65 نائبا، ولكنه ما كان قادرا على اس���تيعاب أكثر من 

61 نائبا، بس���بب كتلة “هئيحود هليئومي” االستيطانية، 

التي ضمت حركة “كاخ” االرهابية، إذ وجد نتنياهو العائد 

إلى رئاس���ة الحكومة بعد عقد م���ن الزمن، حرجا بضم تلك 

الكتلة، كونها س���تؤثر على مش���هد حكومته أمام العالم 

وخاصة أوروبا. ووج���د نتنياهو يومها حبل الخالص بحزب 

“العمل” بزعام���ة إيهود باراك. وأدت هذه الش���راكة إلى 

حدوث انش���قاق في كتلة حزب “العم���ل” البرلمانية، بعد 

أقل م���ن عامين. وبقي القس���م الصغير المنش���ق بزعامة 

باراك، ف���ي حكومة نتنياهو، التي عمل���ت أطول فترة ألي 

حكومة، منذ العام 1996.

وكان واضحا في كل اس����تطالعات الرأي التي كانت تصدر 

تباعا وبكثافة كبيرة على م����دى الحملة االنتخابية األخيرة، 

أن حزب “العمل” الذي يقود قائمة “المعسكر الصهيوني”، 

لن يكون بمقدوره تش����كيل الحكوم����ة المقبلة، ألن توزيعة 

باق����ي المقاعد كانت تمي����ل لصالح نتنياه����و و”الليكود”. 

وهذا شمل حزب “كلنا” بقيادة كحلون، الذي وضعه اإلعالم 

اإلسرائيلي في خانة الوسط، رغم أنه في الكثير من األحيان 

أظهر كحلون وجهه اليميني، وأصوله في حزب “الليكود”.

إن أحد أبرز المؤشرات في نتائج االنتخابات، هو أن الصدارة 

عادت إلى الحزبين التقليديين. فقد حصل حزب “الليكود” 

على 30 مقعدا، بدال من 20 مقعدا حصل عليها في انتخابات 

2013. بينما حصلت قائمة “المعس����كر الصهيوني” على 24 

مقع����دا، منها 19 مقع����دا لحزب “العم����ل”، و5 مقاعد لحزب 

“الحركة”. وقد تكون الخارطة السياس����ية اإلس����رائيلية في 

طريق الع����ودة إلى الحزبين الكبيري����ن التاريخيين، اللذين 

انهارت قوتهما  في النصف الثاني من س����نوات التسعين، 

بسبب انتهاج االنتخاب المباش����ر لرئاسة الحكومة، والحقا 

بسبب عوامل أخرى. 

لكن من الس����ابق ألوانه االستنتاج كليا بأن هذين الحزبين 

سيس����تعيدان قوتهما حتى منتصف س����نوات التسعين، 

حزب “العمل” سّجل “قفزة” في االنتخابات األخيرة لكن الخريطة 
الحزبية اإلسرائيلية ما زالت تميل لصالح األحزاب اليمينية والدينية!

حينما كانا يحتالن معا ما بين 66% إلى 75% من المقاعد ال� 

120 في كل انتخابات.

واالمتح����ان الصعب س����يكون في المرحل����ة المقبلة لحزب 

“العم����ل”، ف����أداء المعارضة يحت����اج إلى جه����د مضاعف، 

ك����ي يقنع بقدرته عل����ى تولي الحكم الحق����ا. فمن الناحية 

السياس����ية، ذّوب ح����زب “العم����ل” عل����ى م����دى س����نوات، 

“الفوارق”، بالنظرة اإلس����رائيلية الداخلية، التي ميزته عن 

حزب “الليكود” في س����نوات التس����عين؛ وقد غّيب برنامجه 

السياس����ي لحل الصراع. وحينم����ا كان يطرح برنامجه، كانت 

تطغى عليه الضبابية. 

وما ساهم كثيرا في تذويب تلك “الفوارق” مشاركته في 

حكومات “الليكود”، التي كانت تنتهج السياسة اليمينية 

المتش����ددة، ولم يعترض عليها حزب “العمل”، باس����تثناء 

نهاي����ة الع����ام 2010، حينما باتت غالبية ف����ي كتلة الحزب 

البرلمانية تطالب بالخروج من حكومة نتنياهو، على خلفية 

نهجها السياسي، إال أن من كان رئيسا للحزب، باراك، رفض 

الخ����روج، ما أدى إلى االنش����قاق في االي����ام األولى من العام 

 .2011

وفي تلك الدورة البرلمانية، كان عدد نواب كتلة “العمل” 

13 نائبا، 8 نواب منهم قرروا االنسحاب من الحكومة وتحولوا 

إلى كتلة صغيرة. ولك����ن أداء تلك الكتلة لم يكن مميزا من 

الناحية السياس����ية، ومن تولت رئاسة الحزب يومها، شيلي 

يحيموفيت����ش، أيدت حجب قضية الصراع من رأس أولويات 

األجندة السياسية. وعاد الحزب إلى الكنيست في انتخابات 

2013 م����ع 15 نائبا، ما يعني أن انش����قاق ب����اراك لم يكن له 

قاع����دة انتخابية في الش����ارع. وفي ه����ذه االنتخابات حقق 

“العمل” قفزة أخرى، كما ذكر سابقا.

حتى اآلن ُيصر حزب “العمل” مع ش����ريكه حزب “الحركة” 

عل����ى الجلوس في مقاع����د المعارضة. ومنطق س����ير األمور 

السياس����ية يعزز االس����تنتاج بأن حزب “العمل” س����يبقى 

في المعارضة، ألن����ه حتى لو قرر نتنياه����و تغيير توجهه 

في تش����كيلة الحكوم����ة، واس����تبعد كتلة تحال����ف أحزاب 

المس����توطنين “البيت اليهودي”، فإنه سيصطدم مع نواب 

حزب����ه، الذين ينافس����ون في تطرفهم نواب ح����زب “البيت 

اليهودي”.

وفي حال بقي حزب “العمل” في مقاعد المعارضة سيكون 

أمام امتحان أداء المعارضة “المقاتلة”، وإذا ما نجح في هذا 

األداء فإن����ه قد ينجح في معركته الالحقة، وهي اس����تعادة 

الك����م الهائ����ل من الناخبي����ن الذي����ن يلجأون إل����ى أحزاب 

“الفقاعة” في كل جولة انتخابات في السنوات األخيرة.

حزب العمل: خسارة غير مدوية.              )إ.ب.إ(
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قال رئيس “جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل” األديب 

س���امي ميخائيل إن ذراع تطبيق الديمقراطية في إسرائيل 

مصابة بم���رض التحلل من القيم، وأش���ار إلى أن الكش���وف 

األخيرة ع���ن تحويل نس���اء يخدمن في جهاز الش���رطة إلى 

ضحاي���ا تحّرش جنس���ي تثير تس���اؤالت مؤس���ية عن مدى 

“أخالقية إحدى األذرع المهمة في كل مجتمع”.

وجاءت أقوال ميخائيل هذه في رسالة تهنئة وجهها إلى 

الرأي العام في إسرائيل في مناسبة عيد الفصح العبري الذي 

يصادف هذه األيام، وجاء فيها: 

“على مّر األجيال حمل إلينا عيد الربيع وما ينطوي عليه من 

داللة الحرية بشرى التكافل المتبادل والتضامن االجتماعي. 

وفي عدد من أماكن الش���تات يجري االحتف���ال بليلة الفصح 

ف���ي ظل أبواب مفتوحة وش���بابيك ُمض���اءة. إن مقولة »ليأِت 

 جائع كي يأكل« تنطوي على معنى راس���خ في روح شعب 
ّ

كل

اس���تلهم قّوة روحية من اإليمان بأننا نتقاس���م المسؤولية 

ع���ن بعضنا البعض. غير أن دولة إس���رائيل بالذات، وبعد 67 

عل���ى إقامتها، تحولت إلى حصٍن ألثرياء ُمتخمين، وإلى مكان 

تتعّرض فيه الطبقات الشعبية التي تعاني من الضائقة إلى 

النكران والضياع واإلهمال. فالفجوات بين المركز واألطراف، 

والنق���ص في الس���كن مع انهي���ار منظومة الرف���اه، يقّوض 

التضامن الذي يش���كل حجر الزاوية في كل مجتمع س���ليم. 

وفي خضم ذلك كله يتم توجيه مشاعر اإلحباط واليأس نحو 

العناوين غير الصحيحة بل ونحو فئات ش���عبية ُمعدمة. من 

المؤسف معايشة العنصرية المتفشية بيننا، واالغتراب إزاء 

المس���تضعفين، والهوة اآلخذة باالتساع بين فئات المجتمع 

المتع���ددة. وبتنا ش���هودًا عل���ى ظواهر من قبي���ل: يهود ال 

يريدون العي���ش في محيط عرب، وعلماني���ون يبتعدون عن 

محيط المتدينين، وبيض البش���رة يقيمون حواجز أمام ُسمر 

البش���رة، ومواطنون غير يهود يتعرضون لتحريض ذي نزعة 

قوموية”.

وأض���اف ميخائيل: “يصعب العثور في تاريخ ش���عبنا على 

فترات ش���روخ اجتماعية عنيفة أقس���ى من الفت���رة الحالية 

التي تتفاقم فيها الش���روخ بين يسار ويمين، بين شرقيين 

وغربيين، بين يهود وعرب. في الوقت عينه فإن ذراع تطبيق 

الديمقراطية مصابة بمرض التحلل من القيم. فالكشوف عن 

تحويل نس���اء يخدمن في جهاز الش���رطة الى ضحايا تحّرش 

تثير تساؤالت مؤسية عن مدى أخالقية إحدى األذرع المهمة 

في كل مجتمع.

“وفي ظل مناخ الحرب وإش���عال لهي���ب الغرائز القوموية، 

تزداد النزعة إلى قمع حرية التعبير، ومالحقة الشجعان الذين 

يعلنون أن هناك طرقًا أخرى لحل النزاعات. إن من يؤش���ر إلى 

درب الس���الم ُيدان بالخيانة، وم���ن يرفع صوته ضد االحتالل 

وضد انتهاك حقوق اإلنسان في المناطق الفلسطينية ُيعتبر 

كارهًا إلسرائيل”.

وختم: “مع قدوم عيد الربيع والحرية، فإننا - موظفو جمعية 

حقوق المواطن في إس���رائيل، أعضاؤها، داعموها وأنصارها 

- نعم���ل بال كلل من أجل عدم الخنوع لليأس. إن االستس���الم 

ال أب���دًا حاًل ألي مش���كلة. وعلى الرغم من 
ّ
واالنعزال لم يش���ك

أي ش���يء، تظل إس���رائيل دولة غنية وديمقراطية. فما تزال 

القوانين والمؤسس���ات الديمقراطية تشكل بوصلة لها. وما 

يزال الكثيرون من أصحاب النية الحس���نة يتطلعون للعيش 

وفقًا لقيم إنسانية. وما يزال بمقدورنا إضاءة الشبابيك وفتح 

األب���واب مجّددًا لمن يعاني من الضائقة، للمختلف عنا، للجار 

لق على الصورة نفس���ها. وإذ نتداعى لتهنئة أنفسنا 
ُ
الذي خ

ر أن الفرح ال يسود في حصون 
ُّ
بعيد حرية س���عيد، علينا تذك

مغلقة من العزلة والعنصرية. إن غالبية أعياد إسرائيل جرى 

االحتفال بها ب���روح كونية، وعيدنا هذا فرصة الئقة لتجديد 

التضامن االجتماعي الذي كان على الدوام ضمانة وجودنا”.

من ناحية أخ����رى قّدمت “جمعية حقوق المواطن” التماس����ًا 

إداريًا للمحكمة العليا باسم مواطنين عرب ضد بلدية نتسيرت 

 
ً
عيليت )الناص����رة العلي����ا( ووزارة الثقافة والرياض����ة، مطالبة

إياهما بتوفير كافة الخدمات المكتبية المتاحة في المكتبات 

العامة في المدينة للمواطنين العرب وبلغتهم األم. 

وجاء ف���ي االلتماس الذي قدمته المحامية نس���رين علّيان 

والمحام���ي عوني بنا م���ن الجمعية أن المكتب���ة العامة في 

نتسيرت عيليت تشمل مكتبة مركزية أقيمت العام 1990 في 

المركز الجماهيري »بركوفيتش«، فيما أقيم خالل الس���نوات 

الماضية فرعان إضافيان، أحدهما في مدرسة »كسولوت« بناًء 

على طلب جمهور القراء الناطقين بالروس���ية، وتم تدش���ين 

اآلخ���ر العام 2010 عن���د إقامة المركز الجماهيري على اس���م 

»جرين« في حي »هار يون���ا«. وتحتوي المكتبات الثالث على 

70 أل���ف كتاب ومجلة في مجاالت عدة وبلغات مختلفة، منها 

العبرية واالنكليزية والروس���ية وحتى اإلسبانية والفرنسية، 

تب باللغة العربية. 
ُ
وال يوجد كتاب واحد ك

وشّدد الملتمس���ون على أن موقف إدارة البلدية المعارض 

إلقامة مدرس���ة عربية في المدين���ة، واإلعالن غير الواضح عن 

إقامة مكتبة منفصلة للمواطنين العرب، والتي لم تقم حتى 

اللحظة، يش���ير إل���ى أن البلدية تعارض إقامة أية مؤسس���ة 

ثقافي���ة أو اجتماعية عربية في المدينة، وإلى أّن معارضتها 

هذه تستند إلى اعتبارات مرفوضة وغريبة.   

كما ادعوا ف���ي تطرقهم إلى إعالن البلدية عن نيتها إقامة 

مكتب���ة عربية في حي »الكروم« في المدينة، وهو حي غالبية 

س���كانه من العرب ويقع على تخوم مدينة الناصرة، أّن إقامة 

مكتب���ة منفصلة ال تناقض المطالب���ة بإضافة كتب وخدمات 

مكتبية باللغ���ة العربية في المكتبة المركزية وفروعها علمًا 

أن السكان العرب يسكنون في أحياء مختلفة في المدينة وال 

ينحصر سكنهم في الحي »العربي«.  كما جاء أن هذه الخطوة 

زها وتعبر 
ّ
ال تلغي التميي���ز ضد المواطنين العرب، ب���ل تعز

عن سياسة مرفوضة تهدف الى فصل المواطنين العرب عن 

باقي أحياء المدينة. 

ه على المكتبة هذه أن تس���توفي 
ّ
وأضاف الملتمس���ون أن

كافة الش���روط م���ن حيث التجهي���زات والم���وارد والتمويل 

والوظائ���ف، إال أنه حتى اللحظة، وبعد أكث���ر من عامين منذ 

وع���دت البلدية بذلك، لم تقم األخي���رة بتحديد جدول زمني 

إلقامتها أو تعيي���ن وتمويل مكتبيين أو حتى ش���راء كتب، 

وقامت فقط بوض���ع خزانة كتب واحدة عل���ى هامش القاعة 

الرياضية ف���ي المركز الجماهيري في حي »الكروم«. وش���ّدد 

الملتمسون على أن هذه السلوكيات تعتبر تطبيقًا للعقيدة 

المرفوضة »منفصل ولكن متساو«، وأن فصل الحيز والسكان 

وفق انتمائه���م القومي ه���و فصل مرفوض وغي���ر قانوني 

ويناقض الحق الدستوري في المساواة. 

وأكد الملتمس���ون أن إقص���اء المواطنين الع���رب، والذين 

مس س���كان المدينة، من الحيز العام ومن مرفق 
ُ
يش���كلون خ

ترب���وي وتثقيف���ي واجتماعي ه���ام يتم تمويل���ه من المال 

العمومي، ه���و مٌس بح���ق المواطنين العرب في المس���اواة 

والكرامة، وبحقهم في اللغة والتعليم، وبحقهم في الحصول 

على حصتهم في الموارد العامة والبلدية على نحو متس���اٍو، 

وه���و مخالف لقانون المكتبات العام���ة وألهداف قانون منع 

التمييز في المنتجات والخدمات.   

وأشار المتلمس���ون إلى أن المواطنين العرب في نتسيرت 

عيليت يش���كلون أقلية قومية ولغوي���ة وثقافية، وأن إحدى 

ميزات الهوية الثقافية المنفصلة هي اللغة الخاصة. وعليه،  

لي���س فقط من حق المواطنين العرب تلقي خدماتهم باللغة 

العربية ب���ل واجب البلدي���ة تأمين هذا الح���ق والعمل على 

تحقيق حرية اللغة والثقافة. 

وقالت المحامية نسرين عليان مقدمة االلتماس إن العربية 

لغة رسمية في إسرائيل، وواجب على سلطات الدولة تقديم 

الخدم���ات للمواطنين العرب بلغته���م األم، وإن إقصاء اللغة 

العربي���ة من المكتبات البلدية في نتس���يرت عيليت، إقصاء 

للمواطني���ن الع���رب م���ن الحيز الع���ام، وعودة إل���ى تطبيق 

العقيدة المرفوضة »منفصل ولكن متساو«. ولقد مر عقد على 

قرار المحكمة العليا الذي ألزم بلدية نتسيرت عيليت بإضافة 

اللغة العربي���ة على لوح اإلعالنات البلدي���ة، وها نحن نضطر 

مج���ددًا إلى التوج���ه للمحكمة لتحقيق م���ا نعتبره مفهوما 

ضمنًا.  

رئيس »جمعية حقوق المواطن«:

ذراع تطبيق الديمقراطية في إسرائيل مصابة بمرض التحلل من القيم!
*»جمعية حقوق المواطن«  تلتمس إلى المحكمة العليا وتطالب بتوفير كتب باللغة العربية في المكتبات العامة في نتسيرت عيليت*

تلق���ت مفوضية ش���كاوى الجمه���ور ضد قض���اة المحاكم 

المختلفة في إسرائيل، خالل العام المنصرم 2014، ما مجموعه 

794 شكوى، وجدت من بينها 55 شكوى )فقط!( ُمحقّ�ة!

هذه هي “النتيجة األبرز” التي تظهر من بين طيات التقرير 

الس���نوي، للع���ام 2014، الذي قدمته، في أواخ���ر آذار األخير، 

“مفوضية ش���كاوى الجمهور ض���د القضاة” في إس���رائيل، 

والتي يرأس���ها حاليا النائب السابق لرئيس المحكمة العليا 

اإلسرائيلية، القاضي المتقاعد إليعازر ريفلين. وسنعود إلى 

هذه “النتيجة األبرز” الحقا هنا.

والمحاك���م المدني���ة ف���ي إس���رائيل )خالف���ا للمحاكم 

العس���كرية، التي تش���كل جهازا آخر مستقال قائما بذاته( 

تشمل ثالث درجات من المحاكم “العامة”: المحكمة العليا، 

المحاك���م المركزي���ة )الدرجة الوس���طى( ومحاك���م الصلح 

)الدرجة الدنيا(. 

أم���ا من حيث التخصص���ات المختلفة فهن���اك العديد من 

المحاكم: المحكمة المركزية تعمل، أيضا، كمحكمة للشؤون 

اإلدارية، بينما تش���مل محاكم الصلح: محاكم السير، محاكم 

الدعاوى الصغيرة، محاكم الشباب ومحاكم الشؤون المحلية. 

وإلى جانبه���ا، هناك أيض���ا: محاكم العمل، محاكم ش���ؤون 

العائل���ة، المحاكم الديني���ة اليهودية، المحاكم الش���رعية 

)اإلسالمية( والمحاكم المذهبية )الدرزية(.  

شكاوى متنوعة تطال دائرة 
واسعة من الممارسات

وبموج���ب التقرير، ف���إن 82% من مجمل الش���كاوى التي 

قدمت ضد قض���اة المحاكم المختلفة في إس���رائيل خالل 

الع���ام 2014 وردت من أط���راف متقاضي���ن )متداِولين في 

المحاكمة(، ش���هود، ضحايا المخالفات، مؤسسات وغيرها. 

وقد تنوعت مواضيع الش���كاوى وامتدت على دائرة واسعة 

م���ن المج���االت والمواضيع، م���ن بينها بصورة أساس���ية: 

تصرف���ات غير الئقة من قبل القضاة في قاعات المحاكمات  

وخالل المداوالت القضائية؛ غياب المزاج القضائي الالئق؛ 

اس���تخدام كلم���ات وتعابير مهين���ة أو جارح���ة بحق أحد 

األطراف أو بحق المحامين؛ رفع الصوت دونما حاجة؛ ممارسة 

ضغط غير تناسبي وغير منطقي على األطراف المتنازعة / 

المتقاضي���ة من أجل دفعها للتوصل إلى “تس���وية” خارج 

أروقة المحكمة؛ إبداء االستهتار واالستخفاف بالمتداولين 

وبقضاياه���م؛ العصبي���ة والم���زاج الح���اد؛ غي���اب الصبر 

والتسامح/ خلق أجواء مشحونة ومتوترة؛ عجز عن السيطرة 

على مجري���ات المحاكم���ة والم���داوالت القضائية والمس 

بالموضوعية والنزاهة القضائيتين. 

وأوضح التقرير أن “مفوض الشكاوى” قام باستيضاح 488 

شكوى من مجمل الشكاوى اإلجمالية )794(، أي ما يعادل %62 

فقط، بينما أصدر بحق الشكاوى األخرى جميعها قرارا بأن “ال 

حاجة إلى استيضاحها”!

ويفّص���ل تقري���ر “مفوضية الش���كاوى” ع���دد ونوعية 

الش���كاوى التي وردت إليها خالل العام 2014 ضد القضاة 

في المحاكم في الدرجات القضائية المختلفة، على النحو 

التالي: 24 ش���كوى ضد قض���اة المحكمة العلي���ا )الدرجة 

القضائية األعلى في إسرائيل(، لكّن المفّوض لم يجد ولو 

شكوى محقة واحدة من بين هذه الشكاوى، إذ قرر بالنسبة 

إلى 19 منها أن “ال حاجة إلى اس���تيضاحها، إطالقا”، بينما 

رفض 3 شكاوى أخرى بعد إتمام استيضاحها فيما أوقف 

عملية االس���تيضاح بالنس���بة لش���كويين، قبل انتهائها 

وإتمامها.  

وتلقت “مفوضية الش���كاوى” 96 ش���كوى ض���د قضاة في 

المحاك���م المركزية المختلفة، وج���د المفوض 7 منها محقة، 

فيما قرر أن “ال حاجة لالس���تيضاح” بالنس���بة إلى 43 شكوى 

)44% من الشكاوى ضد قضاة المحاكم المركزية( بينما رفض 

40 ش���كوى أخرى )40% من هذه الشكاوى(. وتم وقف عملية 

االستيضاح، قبل إتمامها، بالنسبة إلى 6 شكاوى من بينها. 

أما القض���اة في محاك���م الصلح، فقد وردت 377 ش���كوى 

ضدهم، وجد المفوض من بينها 24 شكوى محقة )7% منها( 

بينما رفض 179 شكوى منها )49%( بعد إتمام استيضاحها، 

فيما قرر أن “ال حاجة لالس���تيضاح” بالنسبة إلى 106 شكاوى 

)29%( وأوقف عملية االس���تيضاح قبل إتمامها بالنسبة إلى 

31 شكوى )%8(. 

وتوزعت هذه الش���كاوى، من حي���ث مواضيعها، على النحو 

التالي: 12 شكوى )50%( حول استمرار اإلجراءات والمداوالت 

القضائي���ة لفترات طويلة جدا، التأخير والمماطلة في إصدار 

القرارات واألحكام القضائية؛ 8 شكاوى )33%( حول قصورات 

وعيوب في إدارة المحاكم وتسييرها و 4 شكاوى )17%( حول 

تصرفات غير الئقة.

وتبين من التقرير أن 53 ش���كوى قدمت في العام 2014 ضد 

قضاة في محاكم العم���ل )10 منها ضد قضاة محكمة العمل 

القطري���ة � الدرجة القضائية األعلى في محاكم العمل(، وجد 

المفوض من بين 3 ش���كاوى محقة فقط )أق���ل من 1%!!(. أما 

الشكاوى الثالث التي وجد أنها محقة فكانت: شكوى واحدة 

ض���د قاض في محكم���ة العمل القطري���ة موضوعها التأخير 

في إصدار حكم قضائي وش���كويان ضد قاضيين في محكمة 

العم���ل اللوائية )الدرجة القضائية الدنيا في محاكم العمل( 

إحداهما حول قصور في إدارة المحاكمة وتسييرها والثانية 

حول تصرف غير الئق. 

وُسجلت 144 ش���كوى ضد قضاة المحاكم لش���ؤون العائلة، 

وجد المفوض من بينها 8 شكاوى محقة فقط. ولفت التقرير 

إلى أن عدد الشكاوى المرتفع، نسبيا، ضد القضاة في محاكم 

العائلة “تشير إلى جملة من المشكالت والصعوبات الخاصة 

والمميزة، في نوعيته���ا أو في حدتها، لهذه المحاكم”! ومن 

بين هذه المش���كالت والصعوبات، أشار التقرير بوجه خاص 

إل���ى “الطابع الممي���ز للمداوالت في محاكم ش���ؤون العائلة، 

العالقات المش���حونة بين األطراف المتقاضية والش���حنات 

العاطفي���ة القوي���ة المرافقة لج���زء كبير من ه���ذا النوع من 

المنازعات والخصومات، ع���الوة على أن إجراء هذه المداوالت 

في جلس���ات س���رية ومغلقة يؤثر، ه���و أيضا،عل���ى األجواء 

السائدة في قاعة المحكمة”.   

ة!
ّ

43% من الشكاوى غير محق
وعمد “مفوض الش���كاوى” إلى تقسيم الشكاوى التي 

تم االنتهاء من اس���تيضاحها كليا في العام 2014، طبقا 

لنوع القرار الذي صدر بش���أنها، على النحو التالي: 336 

شكوى )تعادل 69% من الشكاوى التي جرى استيضاحها 

و 43% من مجمل الش���كاوى( � تق���رر أنها غير محقّ�ة؛ 49 

شكوى )تعادل 10% من الشكاوى التي تم استيضاحها و 

6% من مجمل الشكاوى( � انتهت بوقف االستيضاح؛ 45 

شكوى )تعادل 9% من الشكاوى التي تم استيضاحها( � 

انتهت بإنهاء االستيضاح و 3 شكاوى )1% من الشكاوى 

التي تم اس���تيضاحها( � انته���ت باإلقرار بوجود قصور 

جهازّي. 

أما الش���كاوى التي توصل “مفوض الش���كاوى” إلى اإلقرار 

ة، والتي بلغ عددها 55 ش���كوى فقط من 
ّ
بأنها ش���كاوى محق

مجموع الش���كاوى الكلي ال���ذي المس ال���� 800، فقد توزعت 

من حيث مواضيعها على النحو التالي: 23 ش���كوى )42% من 

الش���كاوى المحقة( دارت حول تواُصل اإلجراءات والمداوالت 

القضائية لفترات زمنية طويلة جدا، نس���بيا، وحول التأخير 

والمماطلة في إصدار القرارات واألحكام القضائية؛ 15 شكوى 

)27% من الش���كاوى المحقة( دارت حول تصرفات غير الئقة 

من جانب القضاة؛ 13 شكوى )24% من الشكاوى المحقة( حول 

قصورات وعيوب في إدارة المحاكمة وتس���ييرها؛ 4 ش���كاوى 

)7% من الش���كاوى المحق���ة( حول انتهاك مب���ادئ العدالة 

الطبيعية. 

وأما من حيث توزيعة الشكاوى المحقة ال� 55 على المحاكم 

)من حيث الدرجات( فقد أظهر التقرير أن غالبيتها كانت ضد 

قضاة في محاكم الصلح، التي تش���مل أيضا محاكم الدعاوى 

الصغيرة، محاكم الش���باب، محاكم الس���ير ومحاكم القضايا 

المحلية: 24 شكوى )44% من الشكاوى المحقة( ضد قضاة في 

محاكم الصلح؛ شكوى )22% من الشكاوى المحقة( ضد قضاة 

في المحاكم الدينية اليهودية؛ 8 شكاوى )14% من الشكاوى 

المحقة( ضد قضاة في محاكم شؤون العائلة؛ 7 شكاوى )%13 

من الش���كاوى المحقة( ضد قضاة في المحاكم المركزية )بما 

فيها محاكم الش���ؤون اإلدارية(؛ 3 شكاوى )5% من الشكاوى 

المحق���ة( ضد قضاة في محاكم العمل وش���كوى واحدة فقط 

وجده���ا “مفوض الش���كاوى” محقة من بين الش���كاوى التي 

قدمت ضد قضاة في المحاكم الشرعية )اإلسالمية(. 

القاضي و”الزانية”!
بين الش���كاوى التي يع���رض لها التقرير ثم���ة ما يتجاوز 

الكثي���ر من ح���دود المقبول، بل المعقول، ف���ي قاعة محكمة 

أي���ا كانت، بوجه عام وأعّم، فك���م بالحري في دولة حفرت في 

»بطاقة هويتها« كلمة »ديمقراطي���ة« التي تتغنى بها ليل 

نهار. وللنمذجة، نورد هنا بعض العينات، كما أوردها تقرير 

»مفوض الشكاوى«:

في إحدى قاعات محاكم الصلح في إسرائيل، توجه القاضي 

فجأة إلى إحدى الس���يدات قائال: »السيدة هناك، باألحمر في 

الصف الثاني... هل أنت زانية؟ ... ال، ال، فقط أريد أن أعرف... 

لم أقل إنك زانية، بل س���ألت«!! وقد حصل هذا بينما نهضت 

الس���يدة من مكانها وبدأت تتقدم نحو منصة الش���هود في 

قاعة المحكمة، مقابل القاضي. 

وفيما بعد، ادعى القاضي ب���أن »الكلمة كانت تقصد نكتة 

ة، الس���يدة الت���ي كانت ترتدي 
ّ
مش���هورة« ولم يقصد، البت

قميصا أحمر وهمت بالمثول أمامه. 

وعلى الرغم من ذلك، لم يقّر »مفوض الشكاوى«، رسميا، بأن 

هذه الش���كوى محقة، إذ قال إن���ه »لم أجد حاجة إلى اإلضافة 

نظرا ألن القاضي كان على وش���ك إنهاء مهام منصبه قريبا، 

وهو ما حصل فعال«!!

وفي حالة أخرى، طلب أحد المحامين من القاضي في إحدى 

محاك���م الصلح قراءة بعض الوثائق الت���ي قدمها إليه خالل 

الجلسة، نظرا لما فيها من بينات هامة، غير أن القاضي واجه 

ه���ذا الطلب برفض قاطع قائال: »أنا أق���رأ ما أريد، متى أريد«!! 

وأقر المفوض بأن هذه الشكوى محقة. 

وف���ي إحدى محاكم ش���ؤون العائلة، وبينم���ا كانت األجواء 

مش���حونة للغاية بين زوجين متخاصمين، تدخلت القاضية 

فج���أة وقلت للزوج: »إرفعها على صاروخ«!! ولم ير المفوض أن 

هذه الشكوى محقة!

وف���ي محكمة أخرى م���ن محاكم ش���ؤون العائل���ة، أرغمت 

القاضية شابة قدمت دعوى »نفقة بالغ« ضد والدها بالتوجه 

نحو والدها وضّم���ه ومعانقته في قاعة المحكمة، على الرغم 

من أنه درج على ضربها واالعت���داء عليها بينما كانت طفلة. 

وأقر المفوض بأن الشكوى محقة. 

بقي أن نش���ير، هنا، إلى معنى وتبعات اعتبار ش���كوى ضد 

ق���اض ما ش���كوى محقة، كم���ا يحددها »مفوض الش���كاوى« 

 
ّ

نفس���ه: »أي قرار بش���أن الش���كوى يتم توثيقها في س���جل

القاضي الش���خصي... وق���د يكون لذلك معن���ى وتأثير على 

ترقيته مس���تقباًل«! أي: ال ش���يء يذكر، عل���ى اإلطالق تقريبا. 

ذلك أن »المعن���ى والتأثير«، كما يصفهم���ا المفوض )وهما 

ليس���ا بالش���يء الكبير، أصال(، ليس���ا مؤكدين وحتميين، بل 

محتملي���ن فقط. وه���ذا، على الرغ���م من أن القان���ون يخّول 

»مفوض الشكاوى« صالحية تقديم توصية إلى لجنة انتخاب 

القضاة بإنهاء عمل قاض ما وإقصائه عن منصبه، أو التوصية 

أمام وزير العدل أو رئيس المحكمة العليا بتقديم اقتراح إلى 

اللجنة يقضي بإنهاء عمل القاضي وإقصائه. 

»الشكاوى المحقة« الحقيقية!
تأسست »مفوضية ش���كاوى الجمهور ضد قضاة المحاكم« 

في إس���رائيل في الع���ام 2003، بينما كان رئيس���ها الحالي 

)المف���ّوض(، إليع���ازر ريفلي���ن، ال يزال يجلس على كرس���ي 

القضاء، قائما بأعمال رئيس���ة المحكمة العليا آنذاك، دوريت 

بيني���ش. وريفلي���ن هو المف���وض الثالث، بدأ ي���زاول مهام 

منصبه في تشرين الثاني من العام 2013. 

يرى المعني���ون والمطلعون على األم���ر أن منهجية إعداد 

تقرير ه���ذه المفوضية وطريقة ع���رض معطياته هي التي 

تكف���ل هذا الع���دد المنخفض جدا، نس���بيا، من »الش���كاوى 

المحقة« ونسبتها المئوية المتدنية، بالتالي، من مجمل عدد 

الشكاوى المقدمة إلى المفوضية في سنة محددة. 

ذلك أن هناك مئات الش���كاوى التي تقدم إلى المفوضية، 

لكنها ال تقوم باس���تيضاحها قط، ألس���باب مختلفة، ولهذا 

فهي ال تشملها )هذه الشكاوى( في اإلحصاء العام. 

غلق بعب���ارة: »تم إنهاء 
ُ
وهذا إلى جانب الش���كاوى التي ت

االستيضاح« ، وهو تعبير يتيح خفض عدد الشكاوى المحقة 

بمع���دل النصف تقريبا. فه���ذا التعبير هو »تعبير وس���ط« 

ما بين »الش���كوى محقة« وبين »الش���كوى مرفوضة«، غير أن 

الحقيقة هي أن هذا ليس أكثر من »تالعب بالكلمات« يسمح 

بخفض عدد الشكاوى المحقة بنسبة كبيرة. 

ففي التقرير األخير هناك نماذج كثيرة على ش���كاوى 

»تم إنهاء االستيضاح« بش���أنها، بينما هي في حقيقة 

األمر »ش���كاوى محق���ة«، لكنه���ا لم تس���جل كذلك ألن 

القضية )موضوع الش���كوى( قد تم حله���ا، إما من خالل 

إصالح القاضي ما استوجب اإلصالح، وإما ألن قرار الحكم 

القضائي قد صدر أخيرا، رغم التأخير الكبير وإما ألسباب 

أخرى. أي، أن الشكوى كانت محقة، عمليا، لكن موضوعها 

بلغ حله. 

تقرير »مفوضية شكاوى الجمهور ضد قضاة المحاكم« في إسرائيل:

ة فقط! 794 شكوى في العام 2014 لم يجد “المفّوض” منها سوى 55 شكوى ُمِحقـّ
*منهجية إعداد تقرير هذه المفوضية وطريقة عرض معطياته هي التي تكفل هذا العدد المنخفض جدا، نسبيا، من “الشكاوى المحقة” ونسبتها المئوية المتدنية، بالتالي، من مجمل عدد الشكاوى المقدمة إلى المفوضية في سنة محددة* في إحدى قاعات 

محاكم الصلح في إسرائيل، توجه القاضي فجأة إلى إحدى السيدات قائال: “السيدة هناك، باألحمر في الصف الثاني... هل أنت زانية؟ ... ال، ال، فقط أريد أن أعرف... لم أقل إنك زانية، بل سألت”!! وقد حصل هذا بينما نهضت السيدة من مكانها وبدأت تتقدم نحو 
منصة الشهود في قاعة المحكمة، مقابل القاضي. وعلى الرغم من ذلك، لم يقّر “مفوض الشكاوى”، رسميا، بأن هذه الشكوى محقة، إذ قال “لم أجد حاجة إلى اإلضافة نظرا ألن القاضي كان على وشك إنهاء مهام منصبه قريبا، وهو ما حصل فعال”!!*


